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Tässä pro gradu tutkielmassa käsitellään työelämän laatua, sen mittaamista sekä tiedolla joh-

tamista. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää esimiesten taitoja, miten he voivat työ-

elämän laatuindeksistä analysoidun tiedon avulla johtaa tiimiensä hyvinvointia ja suoritus-

kykyä tasapainoisesti ja ennakoidusti. Tutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä esimiesten tie-

dolla johtamisen ymmärrystä sekä taitoja, miten hyödyntää työelämän laatukyselyn tuotta-

maa tietoa. Saadun tiedon avulla voidaan esimerkiksi pyrkiä vähentämään sairauspoissaolo-

jen toteutumista tai ymmärtää paremmin, minkä verran organisaation tehollisesta työajasta 

hukkaantuu ei asiakasarvoa tuottavaan toimintaan.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui työhyvinvointiin, työelämän laatuun, sen mit-

taamistapaan sekä tiedolla johtamiseen. Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käytiin läpi 

myös, miten työelämän laatu ja tiedolla johtaminen kytkeytyvät toisiinsa.  

Empiirisen tutkimuksen tutkimusstrategia oli laadullinen toimintatutkimus, jossa tutkija itse 

oli osa tutkimusryhmää. Toimintatutkimus sisälsi viisi eri vaihetta. Tutkimuksen eri vai-

heissa kuvattiin, miten kohdeyrityksessä lisättiin esimiesten tietoja työelämän laadusta ja 

tiedolla johtamisesta ja millaisen oppimisprosessin kohdeorganisaatio kävi läpi tutkimuksen 

aikana. Toimintatutkimuksessa kuvattiin myös, mitä oppeja organisaatiossa tutkimuksen ai-

kana saatiin ja millaisia jatkotoimenpiteitä tutkimus tuotti. 

Tutkimuksen aikana esimiesten ymmärrys työelämän laadusta ja tiedolla johtamisesta enna-

koivana johtamisvälineenä kehittyivät. Tutkimus johti kehitystoimiin kohdeyrityksessä.  
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This thesis examined quality of working life and knowledge management. The goal of the 

research was to describe a process how managerial leadership skills can be developed to lead 

employee’s wellbeing and performance proactively with increased knowledge about quality 

of working life and knowledge management. The goal of the research was also to increase 

managers understanding about knowledge management and skills, how to utilize employee 

data to decrease for example sick leaves in proactive manner. And, to understand more in 

depth how it can be measured, how much organization’s effective working hours are used to 

activities that don’t create customer value. 

Theoretical framework of the thesis was based on wellbeing at work, quality of working life, 

how it can be measured and knowledge management. In theoretical part it was also explained 

how quality of working life and knowledge management are linked together. 

Research strategy was qualitative action research. Researcher was part of the research group 

and research contained five phases. In different phases of the research it was described how 

managers skills and understanding were developed. Action research also described what 

kind of learnings and further actions organization gained during the research period about 

quality of working life and knowledge management. 

Managers understanding about quality of working life developed during the process and un-

derstanding about knowledge management as proactive leadership method was developed. 

The result of the research led to continuous improvement activities in the organization.  
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1. Johdanto 

Työterveyslaitoksen työelämän skenaarioita koskevassa raportissa on todettu, että maail-

manlaajuiset uhat lisäävät ennakoimattomuutta ja muutosvalmiuden tarvetta organisaa-

tioissa. Työelämässä on myös havaittu kaikilla toimialoilla seuraavien ilmiöiden kasvu: tois-

tuvien poissaolojen lisääntyminen, sairaana tai puolikuntoisena työskentelyn kasvu sekä li-

sääntyneiden työaikajoustojen hyödyntäminen vapaina, kun ollaan liian väsyneitä tekemään 

työtä. Tällaiset ilmiöt ovat huolestuttavia signaaleja ihmisen terveyden, työn ja muun elämän 

hyvinvoinnin sekä tasapainon ja tuottavuuden kannalta. Inhimillisten näkökulmien lisäksi, 

edellä mainitut ilmiöt työkuntoisuuden laskusta ovat huolestuttava yritysten tuottavuuden 

kannalta. Työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä on ajan saatossa tutkittu paljon. Historiassa se 

on keskittynyt erityisesti työntekijän työturvallisuuden parantamiseen ja sairauksien ehkäi-

semiseen. Nykyisin työhyvinvoinnin tutkimuksen näkökulmat ovat laajentuneet. Huomio on 

erityisesti kiinnittynyt ennakoivaan terveyden edistämiseen, miten organisaatioissa voidaan 

ennakoida paremmin, että työhyvinvointia heikentäviä asioita ei tapahdu. Työhyvinvointi on 

määritelmänä laaja mutta sen ymmärtämisessä ja työhyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä 

auttaa käsite työelämän laatu (Quality of Working Life, QWL). Se kuvaa työhyvinvoinnin 

merkitystä ja vaikutusta työelämässä. Organisaatio pystyy tuottamaan hyvää tulosta sekä 

yritykselle että asiakkailleen, kun henkilöstön työelämän laatu ja sitä kuvaava työelämän 

laatuindeksi ovat kunnossa. Työelämän laatuun ja sen laskentaan kytkeytyy tiiviisti kolme 

(3) itsearvostustekijää. Niitä ovat henkilöstön kokema fyysinen ja emotionaalinen turvalli-

suus, yhteenkuuluvuus ja identiteetti sekä päämäärät ja luovuus. Näiden kaikkien itsearvos-

tustekijöiden tulee olla tasapainossa, jotta työhyvinvointi ja sen myötä organisaation tuotta-

vuus voi parantua. (Kokkinen, 2020, 96; Hesketh & Cooper, 2019,1; Manka et al. 2012, 13; 

Kesti 2018) 

 

Lisääntyvät mielenterveyden häiriöt ja siitä seuraavat sairauspoissaolot työpaikoilla ovat asi-

oita, jotka myös näkyvät yhä näkyvämmin ajassa, jossa elämme. Ne ovat osaltaan seurausta 

edellä mainituista globaaleista muutosilmiöistä sekä ennakoimattomista muutoksista. Maa-

ilman terveysjärjestön, WHO:n, tutkimusten mukaan lisääntyneellä ahdistuksella ja masen-

nuksella on merkittävä vaikutus maailmantalouteen ja tuottavuuteen. Tämän kaltaisten 
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mielenterveyteen liittyvien kustannuksen laskettiin vuonna 2017 olevan maailmanlaajuisesti 

1 miljardi USA:n dollaria. Kelan tietojen mukaan pitkien sairauspoissaolojen määrä ja sai-

rauspäivärahan tarve kasvoi Suomessa vuonna 2019 ja ylitti 300 000 asiakkaan rajan. Mie-

lenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kasvanut kol-

messa vuodessa 43% ja poissaolojen yleistyminen näkyy kaikissa ikäryhmissä. Erityisen 

suurena ilmiö kuitenkin näkyy nuorten (16-34 vuotta) ja varhaiskeski-ikäisten naisten (35-

49 vuotiaat) keskuudessa. Näillä ikäryhmillä tulisi olla työuraa vielä paljon jäljellä. Edellä 

mainittujen tietojen valossa, sairauspoissaolojen seuranta organisaatiossa on nykyisin entis-

täkin tärkeämpää, koska ne antavat tietoa, minkä verran organisaatiossa piilee työkyvyttö-

myyteen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvää riskiä. Kelan tutkimukset ovat myös osoit-

taneet, että koronavuonna sairauspoissaolojen määrät ovat pienentyneet. Poikkeuksellinen 

koronavuosi haastaa näin trendien tulkintaa. Siitä on kuitenkin viitteitä, että mielentervey-

teen liittyneet poissaolot ovat kasvaneet koronaviruspandemian pitkittyessä ja etätyön jatku-

essa pysyvänä työtapana jo hyvin pitkään. Mielenterveyden häiriöiden perusteella korvattiin 

vuonna 2020 noin viisi (5) miljoonaa sairauspäivärahapäivää, eli 34% kaikista maksetuista 

päivistä ja maksupäivien määrä henkeä kohden oli naisilla suurempi kuin miehillä. (Bakar 

et al. 2018, 11; Vierula 2020; Kela 2020; Kela 2021) 

 

Tiedolla johtaminen on prosesseja ja toimintatapoja, joilla organisaation hallussa olevaa ai-

neetonta pääomaa johdetaan. Tänä päivänä tiedostetaan yhä laajemmin, että tieto on yrityk-

sen arvokkain resurssi kilpailuetua tavoiteltaessa. Tieto ja sen johtaminen on näin ollen he-

rättänyt kasvanutta kiinnostusta tutkijoiden, liikkeenjohdon ja viranomaisten keskuudessa. 

Akateemisen tutkimuksen kautta on lisätty organisaatioiden ymmärrystä aineettoman pää-

oman ja tiedolla johtamisen merkityksestä arvonluonnissa. Aineettomaan pääomaan katso-

taan kuuluvan ”henkilöstön osaaminen, yrityksen imago, brändi, tuotantoprosessit, asiakas-

suhteet”. Aineetonta pääomaa nimitetään usein myös ”älylliseksi pääomaksi”, ”tietopää-

omaksi”, ”osaamispääomaksi”, ”aineettomaksi varallisuudeksi” sekä ”näkymättömiksi voi-

mavaroiksi”. Tiedolla johtaminen tuo aineettoman pääoman näkyväksi organisaatiossa. Li-

sääntyneen ymmärryksen myötä aineettoman pääoman ja tiedon merkityksestä arvonluon-

nissa ja kilpailuedun tavoittelussa, organisaatioissa on haluttu ymmärtää paremmin, miten 

tiedolla ja siihen liittyvillä tekijöillä on yhteys organisaation kykyyn luoda arvoa ja tulosta. 

Tutkimukset ovat tarjonneet arvokkaita uusi näkökulmia ymmärtää tietoa ja sen 
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hyödyntämistä. Lisääntyneen ymmärryksen avulla, esimerkiksi liikkeenjohto on hyötynyt 

siitä, miten paremmin johtaa yrityksen hallussa olevia arvokkaita tietoresursseja. Tieto ja 

kyvykkyys tiedon hyödyntämiseen on tänä päivänä siis olennainen kilpailuetuun vaikuttava 

tekijä yrityksen suorituskyvyssä ja arvonluonnissa. Akateemisen tutkimusten kautta on saatu 

myös näyttöjä siitä, että erityisesti henkilöstöön liittyvillä käytännöillä on kriittisiä vaiku-

tuksia, miten aineeton pääoma tulee näkyväksi organisaatiossa kilpailuetuna ja tuloksena. 

(Hussinki et. al. 2017, 5-6; Hussinki et. al. 2017, 904- 907; Lönnqvist et. al. 2005, 18).  

 

Esimiesten tiedolla johtamisen taitoja kehittämällä, organisaatiot voivat vahvistaa toiminta-

tapoja, joilla parannetaan ennakoidusti henkilöstön työhyvinvointia, työelämän laatua, tuot-

tavuutta sekä pienennetään esimerkiksi kalliita sairauspoissaolojen riskejä. Mielenterveyden 

häiriöihin liittyvä sairauspoissaolot ovat työpaikoilla kasvu-uralla ja nämä tulevat yrityksille 

ja yhteiskunnalle hyvin kalliiksi. Sen vuoksi ennaltaehkäisevään toimintaan on tärkeä pa-

nostaa yritystasolla ja yksi keino siihen on panostaa esimiesten tiedolla johtamisen taitojen 

kasvattamiseen henkilöstöön ja henkilöstötietoon liittyvissä asioissa. Esimiesten henkilös-

töön liittyvän tiedolla johtamisen taitojen kehittäminen ja parantaminen ajassamme, jossa 

tietoa on yhä enemmän saatavilla ja hyödynnettävissä, on keino edistää yritysten suoritus-

kykyä, kilpailuetua ja henkilöstön hyvinvointia eri liiketoiminnan tilanteissa sen sijaan, että 

suorituskyky heikkenisi sen vuoksi, että henkilöstötietoa ei osata käyttää tai hyödyntää. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimuskysymykset 

Jo vuonna 2005 Ahonen & Otala kirjassaan Työhyvinvointi tuloksentekijänä totesivat, että 

sairauspoissaolot ovat noin 5% palkkakustannuksista. Se on merkittävän suuri lisä yritysten 

kokonaiskustannuksiin. Vuonna 2012 filosofi Pekka Himanen esitti, että hyvinvointiyhteis-

kunnan edellytys on, että ihminen sitoutuu osallistumaan aktiivisesti työelämään noin puolet 

työajastaan. Yritykset pystyisivät tekemään huomattavasti parempaa tulosta, jos sairauspois-

saolot pienenisivät. Yleisesti on tiedossa, että alle kolmen (3) päivän sairauspoissaolot ovat 

yrityksille kalleimpia ja on arvioitu, että näistä suurin osa todennäköisesti johtuu työpahoin-

voinnista tai siihen liittyvistä tekijöistä. Huomionarvioista on myös, että Suomen kilpailu-

kyky on huomattavasti kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana mutta samalla 
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masennuslääkkeiden käyttö on moninkertaistunut. Nämä olivat huolestuttavia ilmiöitä jo 

2000-luvun alussa ja ovat todellisuutta Kelan tuottamien tietojen mukaan myös 2020-lu-

vulla. Mielenterveyden häiriöistä johtuvien poissaolojen pienentämistä hankaloittaa se, että 

yleistymisen syitä ei varmuudella tunneta. Ei ole löydetty yksittäistä tekijää, joka selittäisi 

kehityksen. Työelämän, perhe-elämän, vapaa-ajan ja jopa sosiaalisen median tuomien ole-

tettujen vaatimusten kasvu ovat todennäköisesti vaikuttaneet ihmisten kuormittumisen ko-

kemukseen. Mielenterveyteen liittyvä häpeällisyys on voinut yhteiskunnallisesti myös vä-

hentyä, jolloin ongelmat tulevat aiempaa enemmän esiin.  Nykyisin voidaan myös oireita 

diagnosoida enemmän mielenterveyden häiriöiksi. Mielenterveysasioiden näkyminen medi-

assa arkipäiväisemmin ovat voineet myös vaikuttaa niiden yhä laajempaan ilmaantumiseen 

ja tunnistamiseen. (Ahonen & Otala 2005, 51; Himanen 2012, 60; Kela 2020; Kela 2021). 

 

Työelämä on muutoksessa kiihtyvän ennakoimattomien ja globaalien muutosten myötä. Sa-

man aikaisesti hyvinvointi työelämässä on heikentynyt sairauspoissaolojen kasvaessa. Ylei-

nen käytäntö organisaatioissa on ollut se, että työssään uupuneet turvautuvat työterveyshuol-

toon usein vasta siinä vaiheessa, kun ovat jo saavuttaneet voimavarojensa äärirajat. Työter-

veyshuolto ei tällöin toimi niin hyvin kuin sen työterveyshuoltolain periaatteiden mukaan 

pitäisi toimia. Työterveyshuollon tulisi ylläpitää ennakoidusti työntekijän terveyttä ja työky-

kyä sekä ehkäistä sairauksia yhteistyössä työnantajan ja esimiehen kanssa. Vielä toistaiseksi 

työterveyshuolto keskittyy liian suurella painoarvolla tautien hoitoon ja ennakoitu työuupu-

muksen torjunta kulkee jälkijunassa. Pitkittynyt ylikuormitus altistaa masennukselle ja 

muille sairauksille, kuten sydän-, verisuoni- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Epärealistiset 

työn tavoitteet myös voivat lisätä työmäärää ja lisätä siten työssä koettua kiirettä. Nykyisen 

tutkimuksen valossa tiedetään myös, että yritykset parantavat kilpailuasemaansa olennai-

sesti, jos ne onnistuvat luomaan kilpailuetua ja arvoa asiakkailleen aineettoman pääoman 

tuottaman hyödyn kautta. Ihmiset ovat tärkeä osa aineettoman pääoman voimavaroja, jolloin 

heidän hyvinvoinnistansa huolehtiminen on organisaatiolle tärkeää terveen toimintakyvyn 

varmistamiseksi. ”Kilpailukykyä ei voi rakentaa työssään väsyvän henkilöstön varaan”, ku-

ten Ahonen & Otala (2005) ovat kirjassaan kuvanneet. (Karjalainen 2020, 49-51; Ahonen & 

Otala 2005, 51) 
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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Lapin Yliopistossa kehitettyä työelämän laatuin-

deksiä (Quality of Working Life, QWL). Tutkimuksessa kuvataan kehittämisprosessi, jolla 

kohdeorganisaation esimiesten tiedolla johtamisen taitoja kehitettiin tutkimuksen aikana 

ymmärtää ja johtaa työelämän laatua lisääntyneellä tiedon ymmärryksellä.  Teknologian ke-

hittyneet mahdollisuudet analytiikan ja tekoälyn eri muodoissa tarjoavat yhä enemmän mah-

dollisuuksia esimerkiksi henkilöstötiedon tiedon parempaan hyödyntämiseen, eli tiedolla 

johtamiseen. On hyvä kuitenkin muistaa, että ihminen tekee aina lisääntyneen tiedon poh-

jalta konkreettiset johtamistoimet ja päätökset. Lisääntyneen henkilöstöanalytiikan hyödyn-

tämisen avulla, josta esimerkkinä on työelämän laatuindeksi, voidaan parantaa henkilöstön 

suorituskykyä, eli tuottavuutta sekä inhimillisesti että tuotannollisesti kestävällä tavalla. 

Työelämän laatuindeksi, siitä tehty analyysi ja johdettavat kehittämistoimet tässä pro gradu 

-tutkielmassa ovat tiedolla johtamisesta yksi esimerkki, jossa pyritään paremmalla tiedon 

ymmärryksellä kehittämään esimiesten taitoja johtaa paremmin ja tuloksellisemmin henki-

löstön hyvinvointi huomioiden.  

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa nähdään pro gradu -tutkielma ajankohtaiseksi ja tärke-

äksi, koska organisaation tuloksellista liiketoimintaa ja hyvinvointia on tärkeä johtaa kai-

kissa eri liiketoiminnan tilanteissa siten, että tuottavuus ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, 

eivät toimi ristiriidassa keskenään. Esimiesten taitoja on tärkeä kehittää aineettoman pää-

oman johtamisen osalta ja tiedolla johtaminen analysoidun tiedon avulla tarjoaa ennakoivan 

johtamisen työvälineitä inhimillisen pääoman johtamisen tueksi. Työelämän laadun ja työ-

elämän laatuindeksin seuranta sekä tulosten analysointi antaa tuottavuuden ja hyvinvoinnin 

johtamiseen esimiehelle ennakoivan johtamisen keinoja ja on näin osa tiedolla johtamisen 

kenttää, tietoa hyödynnetään entistä paremmin oikeiden toimien tekemiseksi. Saatavilla ole-

van henkilöstötiedon ja taloudellisten tunnuslukujen paremmalla hyödyntämisellä ja analy-

soinnilla pyritään tekemään henkilöstön johtamisen osalta parempia päätöksiä, jotka tukevat 

myös kestävällä tavalla tuotettua liiketoimintaa, lisää asiakasarvoa ja tuottaa kestävää liike-

toiminta-arvoa omistajille. Työelämän laatukyselyn tuloksista tuotetaan tietoa, joka jaloste-

taan informaatioksi ja analysoidaan toimenpiteiksi ja organisaation tietämyksen kasvatta-

miseksi. Tavoitteena on siis kasvattaa organisaation osaamista, joilla tehdään parempia pää-

töksiä ja johdetaan aineetonta inhimillistä pääomaa kestävällä tavalla.  
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Johdannossa kuvattuihin suomalaisen työelämän sairauspoissaolojen ja jaksamisen riskeihin 

peilaten tämä pro gradu -tutkielma on tärkeä, koska osana tutkielmaa kohdeorganisaation 

työelämän laatuindeksi lasketaan, analysoidaan ja tulosten pohjalta organisaation sairaus-

poissaolojen riskejä pyritään ennakoidusti vähentämään oikeilla esimies- ja johtamistoi-

milla. Tulosten pohjalta tehdään tiimikohtaisia johtamistoimia, kehitetään esimiesten johta-

misen taitoja oikeilla toimilla oikeisiin tilanteisiin ja näin johdetaan työelämän laatua lisään-

tyneellä tiedolla ja sen hyödyntämisellä.  

 

Työhyvinvointia, josta myös työelämän laatu käsitteenä on muodostunut, ovat tutkineet Suo-

messa muun muassa Marja-Liisa Manka, Ossi Aura, Leena Otala, Guy Ahonen, Jari Haka-

nen, Marko Kesti.  Tiedolla johtamista ja sen yhteyttä henkilöstöön ovat tutkineet esimer-

kiksi Henri Hussinki, Aino Kianto, Mika Vanhala, Paavo Ritala, Pia Heilman. Lisäksi työ-

hyvinvointia, työelämän laatua tiedolla johtamista eri näkökulmista on tutkittu ja analysoitu 

monissa pro gradu -tutkielmissa. Vastaavanlaista toimintatutkimusta, joka yhdistää sekä työ-

elämän laadun että tiedolla johtamisen teoriat ja empiirisen osuuden, ei tutkija tutkimuksen 

aikana kohdannut. Tutkielman tavoitteena on myös lisätä tutkimustietoa, millä käytännön 

keinoin tiedolla johtamisen sekä työelämän laadun johtamisen osaamista organisaatiossa 

voidaan lisätä ja kehittää. 

 

Pro gradulle asetettu päätutkimuskysymys on: 

-Miten esimiesten valmiuksia voidaan kehittää johtaa työelämän laatua tiedolla? 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymyksiä ovat: 

-Millainen on organisaation henkilöstön kokeman työelämän laadun nykytila? 

-Esimiesten oma lähtötilanne oppia uutta? 

-Mikä yhteys on tiedolla johtamisella ja työelämän laadulla? 
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Pro gradu -tutkielman tavoitteena on vastata näihin tutkimuskysymyksiin ja tavoitteena on 

muodostaa esimiesten käyttöön toimintamalli, jolla työelämän laatua organisaatiossa johde-

taan ja kehitetään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on myös esittää tutkimuksen tulosten perus-

teella jatkotutkimuskysymyksiä. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kolmeen aihealueeseen: työhyvinvointi, työ-

elämän laatu sekä tiedolla johtaminen, jonka juuret ovat tietojohtamisessa. Tutkija katsoo, 

että työelämän laadun johtaminen on yhteydessä organisaation tietopääoman inhimilliseen 

pääomaan ja sen johtamiseen. Tutkija olettaa myös, että työelämän laadun systemaattisesta 

johtamisesta syntyy myös suoria ja välillisiä vaikutuksia kohdeorganisaation tietopääoman 

muihin osa-alueisiin, jotka ovat uudistumispääoma, suhdepääoma ja rakennepääoma mutta 

ne rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Koska tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen 

ovat melko tuoreita käsitteitä erityisesti liiketoimintaympäristössä, tutkija näkee olen-

naiseksi kuvata nämä käsitteet teoreettiseen taustaan peilaten. Tutkija näkee myös tärkeäksi 

kuvata näiden käsitteiden erot, koska tuoreutensa vuoksi, ne saattavat liike-elämässä aiheut-

taa sekaannusta ja eivät tarkoita suoraan samaa asiaa. Tutkijan kolmas ulottuvuus tutkielman 

teoreettisessa tarkastelussa on työelämän laatu käsitteen avaaminen ja tarkastelu. Näistä te-

kijöistä koostuu pro gradu tutkielman teoreettinen viitekehys, joka on kuvattu tutkijan toi-

mesta kuvassa 1.  
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Kuva 1. Pro gradu -tutkielman teoreettinen viitekehys. 

 

Tiedolla johtamisella nähdään yhteys yrityksen tulokseen mutta ilman selkeitä perusteluja 

hyödyistä on haastava osoittaa, miksi organisaatioiden tulisi investoida tiedolla johtamiseen 

(Andreeva & Kianto 2012, 617). Demarest (1997, 381) on todennut: Jos tiedolla johtaminen 

ei tue organisaation tavoitetta kasvattaa laatua ja suorituskykyä, se on silloin pehmeä peri-

aate. Tällöin se on hyödyllinen yrityskulttuurin kehittämisessä mutta lopulta ”nice to have” 

kuin välttämätön käytäntö. Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on toimintatutkimuksen 

avulla kuvata, miten esimiesten valmiuksia johtaa työelämän laatua tiedolla voidaan kehit-

tää. Työelämän laadun johtamiseen liittyy läheisesti tiedolla johtaminen. Työelämän laatuin-

deksi on analysoitu numeeriseen muotoon työelämän laadun kyselystä. Työelämän laatuky-

selyn tarjoama data on analysoitu informaatioksi. Tämän informaation, eli työelämän laa-

tuindeksin, avulla organisaatioissa voidaan johtaa inhimillistä pääomaa ennakoidusti ja joh-

donmukaisesti liiketoiminnan eri tilanteisiin peilaten, siten että henkilöstön hyvinvointi ja 

taloudellinen suorituskyky ovat tasapainossa keskenään.  Työelämän laatua johtamalla joh-

detaan tiedolla: analysoidun tiedon avulla pyritään tekemään parempia ja oikea-aikaisia en-

nakoituja päätöksiä yrityksen henkilöstön ja liiketoiminnan hyväksi. 
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Vaikka tutkimukselliset näytöt kasvavat siitä, että tiedolla johtamisella on vaikutusta orga-

nisaation suorituskykyyn, on monia osa-alueita, joita ei ole vielä täysin katettu olemassa 

olevien tutkimusten kautta. Vain muutamat tutkimukset ovat käsitelleet taloudellisia vaiku-

tuksia. Lisäksi monet tutkimukset keskittyvät tiedolla johtamisen prosesseihin tiedolla joh-

tamisen käytäntöjen sijaan. Sen vuoksi tutkimukset, jotka ainoastaan keskittyvät tiedolla joh-

tamisen prosesseihin eivät pysty lisäämään esimiesten tietoisuutta ratkaisuista, jotka voivat 

parantaa yrityksen suorituskykyä paremmalla tiedolla johtamisella (Andreeva & Kianto 

2002, 618).  

 

Tämän pro gradu -tutkielman empiirisen tutkimuksen kohdeorganisaatio on henkilöstö- ja 

palkkahallinnon palveluliiketoimintayksikkö, jonka henkilöstön koko on 130 asiantuntijaa 

sijoittuen Espooseen, Kajaanin ja Tallinnaan. Esimiehiä kohdeorganisaatiossa on viisitoista 

(15), joita koulutetaan tutkimuksen aikana. 

 

Pro gradu -tutkielman oletuksena on teoreettisen taustatyön sekä aiemman tieteellisen tutki-

muksen pohjalta, että työelämän laadulla on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin, yrityksen 

kykyyn tuottaa asiakasarvoa sekä yrityksen tuottavuuteen. Tutkimuksessa on myös oletuk-

sena aiempaan tutkimukseen perustuen, että työelämän laadun johtaminen tukee kestävän 

kehityksen liiketoimintaperiaatteita erityisesti sosiaalisesta ja taloudellisista näkökulmista.  

Tutkimuksesta on rajattu pois kestävän kehityksen liiketoimintaperiaatteisiin ja asiakasarvon 

teoreettinen tarkastelu. Tutkimuksesta on myös rajattu pois oppivan organisaation menetel-

miä. Työelämän laatukyselystä laskettava työelämän laatuindeksiä voidaan hyödyntää myös 

pidemmälle henkilöstötuottavuuden laskemisessa, jolloin organisaatio saa tarkempaa kuvaa 

siitä, miten henkilöstötuottavuus on yhteydessä yrityksen suorituskykyyn ja liikevaihdon 

kerryttämiseen (Kesti 2012b, 10-12). Tähän osa-alueeseen ei syvennytä tässä pro gradu -

tutkielmassa. 

 

Tutkimus on rajattu tarkastelemaan menetelmänä työelämän laadun (QWL) laskennan in-

deksiä, se ei ota kantaa muihin menetelmiin. Työelämän laatuindeksin menetelmän tarkas-

telu on valittu sen vuoksi, että se on tieteellisesti hyväksytty menetelmä. Lisäksi menetelmän 

käytön tueksi käytännön työelämässä on esimiehille rakennettu Aimo -tekoälysovellus, joka 
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perustuu osaltaan myös tiedolla johtamisen taitojen kehittämiseen. Sovelluksen avulla esi-

miehet saavat suositustoimenpiteitä oman tiimin työelämän laadun johtamiseksi, voivat seu-

rata toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia ja näin kehittää tiimin suorituskykyä tasapai-

noisesti. 

 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi on määritelty Työterveyslaitoksen tutkijoiden Hannu Anttosen ja Tuula Rä-

säsen mukaan seuraavasti: ”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa 

työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaa-

tiossa. Lisäksi työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä 

mielekkääksi ja palkitsevaksi ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” 

(Anttonen & Räsänen 2009, 17-18)  

 

Työ on osa ihmiselämän kokonaisuutta, joka mahdollistaa toimeentulon ja on olennainen 

osa elämää. Ihmiset ovat kuitenkin yksilöitä, jotka omaavat erilaisia taustoja ja arvomaail-

moita. Työpaikoilla tämä erilaisuus johtaa siihen, että esimerkiksi ongelmia ja koettelemuk-

sia yksilöt kohtaavat ja käsittelevät eri tavoin. Jos ne jäävät huomioimatta, saattaa se vaikut-

taa yksilöiden hyvinvointiin työpaikalla siinäkin tapauksessa, että työnantaja parhaansa mu-

kaan pyrkisi huomioimaan negatiiviset vaikutukset. (Bakar et. al. 2018, 1) 

 

Työelämän laatu 

Työelämän laatu on englanniksi Quality of Working Life (QWL). Työelämän laatu kuvaa, 

miten organisaatio hyödyntää inhimillistä aineetonta pääomaansa, eli inhimillisiä kyvyk-

kyyksiään, liikevaihdon tuottamisessa tehollisen työajan kautta. (Kesti, 2013, 97-98). Jos 

työelämän laatuun liittyvät tekijät eivät ole organisaatiossa kunnossa, yrityksen tuottavuus 

pienenee, liikevaihtoa tuottamattoman ajan määrä työssä lisääntyy ja tuotekehitysinvestoin-

tien takaisinmaksu pitkittyy. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että organisaation uudistumiseen 

liittyy aina tuottamatonta työtaikaa, eli hukkaa tai sähläystä. Hukkaa ja sähläystä kutsutaan 
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lyhenteellä PAFF, joka on lyhenne sanoista Preventive actions, Appraisal, Internal Failure, 

External Failure. PAFF:n muodostuminen on luonnollista kehittyvässä ja uudistuvassa or-

ganisaatiossa. Pidemmällä aikavälillä on olennaista suorituskyvyn kannalta, että hukka-ai-

kaa, eli PAFF:ia, pystytään poistamaan enemmän kuin sitä synnytetään. (Kesti 2014, 16) 

 

Työelämän laatuindeksi 

Työelämän laatuindeksiä, eli QWL-indeksiä, voidaan hyödyntää liiketoiminnan kokonais-

kuvan analysoinnissa samalla tavoin kuin seurataan esimerkiksi liikevaihtoa ja kannatta-

vuutta. Työelämän laatuindeksi auttaa organisaatioita huomioimaan henkilöstöön liittyviä 

riskejä ja henkilöstön kehittämisestä seuraavia hyötyjä, kun organisaation henkilöstötuotta-

vuus kasvaa liikevaihdon tuottamiseksi. Kun työelämän laatuindeksiä mitataan organisaa-

tiossa ja tiimeissä säännöllisesti, voidaan tulosten perusteella tehdä kohdennettuja henkilös-

tön kehittämistoimia, joilla on vaikutusta työelämän laatuun ja siten yrityksen tuottavuuteen. 

Yrityksessä on suuri henkilöstön suorituskyvyn kehittämispotentiaali, jos työelämän laatuin-

deksi on pieni. Tällöin organisaatiossa piilee jo olemassa olevien henkilöstövoimavarojen 

paremmalla hyödyntämisellä mahdollisuus lisätä liikevaihdon tuottavuutta. (Kesti, 2013, 97; 

Kesti 2017a, 49-51; Kesti et. al. 2017b, 8) 

 

Tiedolla johtaminen 

Tiedolla johtaminen on ”tiedon johdonmukaista analysointia”, jotta sitä voidaan hyödyntää 

organisaation päätöksenteon tukena (Kosonen 2019, 3). Tiedolla johtaminen on osa tieto-

johtamisen kenttää ja tiedolla johtamisen tavoitteena on tuottaa parempia päätöksiä ja siten 

parantaa organisaation tuottavuutta. Olennaista on, että tieto tuodaan saataville siten, että se 

edesauttaa organisaation päätöksiä ja toimia. Organisaatiot ovat usein epäselviä siitä, mitä 

tiedolla tarkoitetaan sekä siitä, halutaanko hallita dataa, informaatiota vai tietoa. Erilaiset ja 

usein ristiriitaiset oletukset ja odotukset tiedolla johtamisesta voivat johtaa organisaatioita 

epäonnistumaan tiedon kokonaisvaltaisen potentiaalin hyödyntämisessä. Tiedolla johtami-

seen tuo haasteita myös se, että sen hyödyntämiseen liittyy myös henkilökohtaisia ja sosiaa-

lisia piirteitä. Tieto on juurtunut osaksi organisaation sosiaalisia prosesseja, eli tieto kehittyy 

ja jalostuu osana ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa tiedolla johtamisessa 

siirrytään vahvemmin hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimisen keinoja, jotka ohjaavat 
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toimimaan riittävän nopeasti ennakoimattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa.  (Koso-

nen 2019, 3; Intezari et al. 2021, 4893-4897; Kesti 2017a, 50) 

 

Tuottavuus 

Keskeisiä tuottavuuden indikaattoreita ovat kannattavuus, työn tuottavuus ja henkilöstötuot-

tavuuden arvo ja kokonaistuottavuus. Keskeistä kannattavuudessa on se, kuinka hyvin yri-

tyksen tuotot vastaavat kustannuksia ja mikä on näiden suhde. Kannattavuutta tarkastellaan 

usein katelaskelman avulla ja mittarina käytetään käyttökatetta. Käyttökate osoittaa yrityk-

sen tuloslaskelmalla, mitä myyntituotosta jää jäljelle, kun vähennetään tuotantoon käytetyt 

kulut, sisältäen henkilöstökulut. Käyttökatteella tulee kattaa yrityksen käyttöomaisuuden ku-

luminen, eli se sisältää poistot, arvonalennukset, rahoituskulut, verot ja omistajan tuottovaa-

timus. Käyttökatteesta käytetään lyhennystä EBITDA (“Earnings before interests, taxes, de-

preciations and amortizations”). (Aura et al. 2019, 21.) 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Tutkielman kohdeorganisaatiossa nähdään tuloksellisen liiketoiminnan lisäksi tärkeäksi joh-

tamisen toteutuminen siten, että se tukee kestävän kehityksen arvoja ja tuottavuus on tasa-

painosa henkilöstön hyvinvoinnin kanssa.  Organisaation liiketoiminnan menestys perustuu 

asiantuntija- ja henkilöstöintensiivisellä alalla merkittäviltä osin henkilöstön suorituskykyyn 

ja sen vuoksi työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittäminen on tärkeää. Tässä pro gradu 

-tutkielmassa on otettu tarkasteltavaksi esimiesten osaamisen kehittäminen johtaa tiedolla 

organisaation työelämän laatua ja siten organisaation tuottavuutta. 

 

Tutkielman alussa käydään läpi tutkimuksen tausta, keskeiset käsitteet, tutkimuksen tavoite, 

tutkimuskysymykset, rajaukset sekä tutkimuksen rakenne. Tutkielmassa on kolme päälinjaa 

teorian tarkastelulle: työhyvinvointi, siitä johdettu käsite työelämän laatu sekä tiedolla joh-

taminen. Luvussa kaksi käydään läpi keskeisiä asioita työelämän laadusta ja sen vaikutuk-

sista organisaation asiakasarvoon ja tuloksellisuuteen. Luvussa kaksi esitellään myös mo-

dernin työsuojelun keskeiset periaatteet, kun organisaatiot ovat siirtyneet teollisen tuotannon 
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aikakaudesta tietoyhteiskunnan työn vaatimuksiin. Luvussa kolme syvennytään tiedolla joh-

tamisen perusteisiin ja käydään läpi, mistä teoreettisista taustoista tiedolla johtamisen -käsite 

on syntynyt sekä pureudutaan tiedolla johtamiseen analytiikan keinoin. Luvussa neljä sy-

vennytään työelämän laadun mittaamiseen tiedolla johtaen. Kappaleessa käydään läpi työ-

elämän laadun kysely sekä työelämän laadun indeksin laskentamalli. Kappaleessa viisi ku-

vataan tutkimuksen empiirisen osuuden toteutus. Siinä esitellään kohdeorganisaatio, johon 

empiirinen tutkimus kohdistuu toimintatutkimuksen muodossa. Lisäksi esitellään tutkimus-

strategia, miten aineisto on kerätty ja analysoitu. Kappaleessa viisi käydään läpi myös tutki-

muksen tulokset. Kappaleessa kuusi esitetään pohdintaa tutkimuksesta ja vastataan tutki-

muskysymyksiin. Kappaleessa seitsemän käydään läpi pro gradu -tutkielman johtopäätökset, 

käytännön suositukset, tutkimuksen rajoitukset sekä jatkotutkimusehdotukset. Tutkielman 

lopuksi on listattu tutkielmassa käytetyt lähteet sekä liitteet.  

 

2. Työelämän laatu 

Työelämän laatu (Quality of Working Life, QWL) kuvaa, kuinka hyvin organisaatio onnis-

tunut hyödyntämään aineetonta inhimillistä pääomaansa liikevaihdon tuottamiseen. Monissa 

organisaatioissa, esimerkiksi palvelualoilla, työntekijät ovat tärkein vaikuttava tekijä yrityk-

sen suorituskykyyn mutta sen vaikuttavuuden arviointi on myös vaikein alue analysoida nu-

meerisessa muodossa. Perinteiset liiketoimintaa mittaavat tavat analysoida ja ennustaa eivät 

selitä tarkasti, miten inhimillinen pääoma vaikuttaa liiketoiminnan suorituskykyyn ja siten 

inhimillisen pääoman mittaaminen on jäänyt strategisen johtamisen ulkopuolelle. Liiketoi-

mintatavoitteet on yleensä määritelty siten, että ne sisältävät tutut mittarit, kuten liikevaih-

don, kannattavuuden ja sijoitetun pääoman tuoton. Henkilöstöstrategia ja -tavoitteet tulisi 

olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa ja johtaa ennakoiviin toimiin, jos HR datan 

avulla nähdään haasteita tavoitteiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi, liikevaihto per työntekijä 

antaa perustan tulevaisuuden suunnitteluun. (Kesti 2013, 96-97) 
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Johdon tulee tunnistaa ja ymmärtää myös HR datan avulla tekijöitä, jotka uhkaavat liiketoi-

mintatavoitteiden saavuttamista ja jotka luovat myös uusia mahdollisuuksia parantaa suori-

tuskykyä. Henkilöstötuottavuuden analyysi tulee perustua organisaation hallussa olevaan 

henkilöstö- ja liiketoimintatietoon ja huomioida se seikka, että tuottavuus voi heikentyä tai 

parantua inhimillisen pääoman muutoksissa. Johtaminen, joka huomioi työelämän laadun 

merkityksen organisaation taloudelliseen suorituskykyyn, luo kestävän kilpailuedun mah-

dollisuuksia. Kilpailukyky rakentuu sekä kehitysinvestoinneista että työelämän laadusta. 

Kehitysinvestoinnit ovat usein investointeja esimerkiksi uuteen teknologiaan. Kehitystoimet 

usein aiheuttavat organisaation operatiivisessa työssä ja tiedonsiirrossa aluksi häiriöitä ja 

tämä voidaan helposti jättää huomioimatta. Uudenlaisten toimintatapojen oppiminen tarvit-

see aikaa. Se aiheuttaa myös organisaatiossa virheitä ja sähläystä sekä vanhojen tapojen 

poisoppimista. Näihin uusien toimintatapojen oppimiseen ja integroitumiseen toimintaan 

uudistumista edistävällä tavalla harvoin osataan ennakolta investoida aikaa. (Kesti 2013, 96-

97; Kesti 2017a, 48) 

 

Työelämän laatuindeksi, QWL, kuvaa numeerisessa muodossa, miten työhyvinvointiin teh-

dyt panokset muuntuvat kuvaamaan henkilöstön tuottavuutta ja suorituskykyä määrällisessä 

muodossa. Jos työelämän laatuindeksi on pieni (alle 60%), on yrityksessä kehittämismah-

dollisuuksia, joilla on vaikutusta henkilöstön suorituskykyyn. Henkilöstön heikosta suori-

tuskyvystä, eli vähäisestä tuottavuudesta, tulee yritykselle mahdollisuus parantaa tuotta-

vuutta ja liikevaihtoa. Työelämän laatuindeksi perustuu Hertzbergin motivaatioteoriaan, 

jossa inhimillinen suorituskyky muodostuu hygieniatekijöistä kerrottuna motivaatioteki-

jöillä. Hygieniatekijät vähentävät kuormitusta ja motivaatiotekijät parantavat suoritusta. 

Työelämän laatuindeksi muodostuu seuraavista itsearvostustekijöistä Hertzbergin motivaa-

tioteoriaan pohjautuen ja ne ovat turvallisuuden tunne (fyysinen ja emotionaalinen turvalli-

suus, FE-tekijä), yhteistyö ja identiteetti (YI-tekijä), päämäärä ja luovuus (PL-tekijä). Tur-

vallisuuden tunne on perusta henkilöstön suorituskyvylle. Jos FE-tekijä on organisaatiossa 

heikko, syntyy kuormittavia tekijöitä, jotka syövät voimavaroja ja näin pienentää henkilös-

tön suorituskykyä. Kun turvallisuuden tunteen perusta on organisaatiossa kunnossa, suori-

tuskykyä voidaan parantaa yhteistyön ja identiteetin kehittämisen avulla. Yhdessä tekemi-

nen, osaamisen hyödyntäminen parantavat suorituskykyä. Henkilöstön luovuuteen panosta-

minen mahdollistaa suorituskyvyn kasvamisen. Edellytyksenä luovuuden lisääntymiselle 
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kuitenkin on se, että henkilöstön kokemus yhteistyöstä, identiteetistä ja turvallisuudesta ovat 

organisaatiossa riittävän hyvällä tasolla. Työelämän laatuindeksin mittaamisessa, kehittämi-

sessä ja seurannassa on tärkeä huomioida se, että turvallisuuden tunne on perusta työelämän 

laadun ja siten suorituskyvyn kehittämiselle. (Kesti 2017a, 51-52; Kesti et. al. 2017b, 8; 

Kesti 2017d)  

 

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, että kapitalismi, joka perustuu tuloksen maksi-

mointiin usein lyhyellä tähtäimellä, on murroksessa. Monet näkevät siten, että kapitalismiin 

perustuva liiketoiminta on syyllinen moniin sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin on-

gelmiin, yritysten vaurastuminen tapahtuu muun ympäristön kustannuksella. Tämä on joh-

tanut siihen, että muun muassa poliittisin keinoin ja lakiasetuksin pyritään heikentämään 

yritysten toimintakykyä, jolla on vaikutusta kilpailukykyyn ja taloudelliseen kasvuun. Yri-

tykset ovat itse osaltaan aikaansaaneet ikävän kierteen sillä, että ne ovat juuttuneet arvon 

luonnissa vanhentuneihin toimintatapoihin. Yritykset näkevät arvonluonnin kapeana lyhyen 

tähtäimen taloudelliseen suorituskyvyn optimointiin perustuvana toimintana. Tällöin yrityk-

siltä jää huomioimatta tärkeimmät asiakastarpeet ja ne sivuuttavat laajemmat vaikuttimet, 

joilla on merkitystä pitkän tähtäimen menestyksen varmistamisessa.  (Porter & Kramer 2011, 

4)  

 

Porterin ja Kramerin artikkeli Creating Shared Value korosti jo vuonna 2011, että yritysten 

on tärkeää ottaa johtava rooli tuodakseen liiketoiminta ja yhteiskunta takaisin yhteen. Porte-

rin ja Kramerin näkemykset korostava, että myös johtamisen tulee jatkuvasti uudistua. Yri-

tysten tulee ottaa liiketoiminnoissaan vahvemmin mukaan kestävään kehityksen perustuvia 

ulottuvuuksia ja arvoja mukaan, jotka ovat yhteiskunnan ympäristöllisten, taloudellisten ja 

sosiaalisten näkökulmien vahvempi huomiointi liiketoiminnassa. Kapitalismin periaattein 

johdettujen yritysten johtamiskäytännöt eivät enää päde kestävään kehityksen periaatteisiin 

perustuvan toiminnan aikakaudella. Yritysten johtamiskäytännöissä on tärkeä edelleen huo-

mioida, että taloudellinen tasapaino ja terve taloudellinen pohja ovat perusedellytys kaiken 

liiketoiminnan harjoittamiselle mutta se, kuinka lyhyt- tai pitkäjänteisesti sitä johdetaan, tuo 

uusia huomioitavia elementtejä johtamiskäytäntöihin. (Porter & Kramer 2011, 4) 
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Kestävän kehityksen periaattein toimivan liiketoiminnan odotusten lisäksi muuttuva sisäinen 

ja ulkoinen toimintaympäristö haastaa jatkuvasti yrityksiä. Tämä johtaa siihen, että organi-

saatioiden tulee pohtia uudella tavalla, miten yrityksen henkilöstön osaamista kehitetään ja 

resilienssikykyä vahvistetaan, jotta kilpailukykyä vaalitaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa 

ja muutoksiin pystytään reagoimaan joustavasti. Resilienssi sanana tulee latinan kielen sa-

nasta resilio, joka tarkoittaa ponnahtaa takaisin shokista, joka tulee yllättäen. Yhteiskunnal-

lista resilienssiä on esimerkiksi kyky pienentää ilmastonmuutosta tai pandemioita. Resiliens-

siä voidaan tarkastella myös digitalisaation kautta. Digitalisaatiolla on suuri vaikutus päivit-

täiseen elämäämme kasvaneiden yhteyksien ja tiedon vaihdon nopeuden myötä. Resilienssi 

on ihmisen kykyä nopeasti toipua disruptiosta tai muista äkillisistä muutoksista. Resiliens-

sillä viitataan tarkasteltavan kohteen ”kykyihin, kapasiteetteihin ja ominaisuuksiin, jotka es-

tävät tai vähintään lieventävät kriisien akuutteja haittavaikutuksia siten, että turvattavan koh-

teen toimintakyky ei lamaannu ja edesauttavat säilyttämään toimintakyvyn joustavasti krii-

sin jatkuessa ja pitkittyessä sekä mahdollistavat mukautumisen kriisin jälkeiseen tilaan ta-

valla, jossa on mahdollista hyödyntää koetun kriisin kokemuksia toimintakyvyn edelleen 

kehittämiseksi” (Bardoel et. al. 2014, 280. Hyvönen et. al. 2019, 9; Räikkönen 2016; Kok-

kinen 2020, 78). 

 

Vuonna 1973 Harvardin yliopiston professori Richard E. Walton on kirjoittanut artikkelin 

työelämän laadusta ja todennut, että tyytymättömyys työelämään on ilmiö, joka vaikuttaa 

useimpiin meihin jossain vaiheessa työelämää tehtävään tai asemaan katsomatta. Turhautu-

minen, pitkästyminen, viha ja pettymys ovat tunnetiloja, jotka voivat tulla kalliiksi niin or-

ganisaatioille kuin yksilöille. Monet esimiehet pyrkivät vähentämään tyytymättömyyttä työ-

hön, mutta asian ratkaiseminen on haastavaa, koska kyseessä on ongelma, jota on vaikea 

yksilöidä ja eristää muusta. (Walton 1973, 11). Professori Walton määritteli työelämän laa-

tua käsitteenä kahdeksan kriteerin kautta, jotka ovat: 

 

- Sopiva ja reilu kompensaatio 

Perustarve työn teolla on elannon ansaitseminen ja kuinka hyvin tuon tavoitteen onnistuu 

saavuttamaan vaikuttaa kokemukseen työelämän laadusta. Reiluus kompensaatiossa on toi-

nen näkökulma tähän ja se voi rahallisen kompensaation lisäksi tarkoittaa 
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koulutusmahdollisuuksia. Reiluus tulee esiin myös siinä, että hyvin kannattavien yritysten 

odotetaan kompensoivan työn suoritusta työntekijöilleen enemmän. 

- Turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet 

Tähän vaikuttavat sovitut työtunnit ja se, että työskentelyolosuhteet ovat turvalliset. 

- Mahdollisuudet hyödyntää ja kehittää inhimillistä kapasiteettia 

Teollinen vallankumous on vienyt paljon mahdollisuuksia kokea työelämän laatua. Työteh-

tävät koetaan rajoittuneiksi ja kontrolloiduiksi. Työn suunnittelu on erotettu työn toteutuk-

sesta. Työn autonomiaa ei ollut mahdollista toteuttaa teollisella aikakaudella, kun tehokkuu-

den nimissä työtehtäviä standardoitiin ja pilkottiin. Tämä eroaa merkittävästi informaatioai-

kakauden työn teosta, jossa työn autonomiaa on tärkeä mahdollistaa, jotta ihmisen luovuus 

ja kyvykkyys ratkoa ongelmia on käytössä mahdollisimman hyvin. 

- Mahdollisuudet kasvuun ja turvallisuuteen 

Tässä suunta siirtyy itse työstä ura- ja kehittymismahdollisuuksiin. 

- Sosiaalinen integraatio työorganisaatiossa 

Tähän liittyy työntekijän mahdollisuudet toteuttaa henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja per-

soonaansa työyhteisössä. 

- Perustuslain noudattaminen työorganisaatiossa 

Ammattiliitot on aikoinaan perustettu huolehtimaan siitä, että lain mukaiset yksilön oikeudet 

toteutuvat työpaikoilla. Yksityisyyden suoja, vapaus ilmaista itseä ja tasa-arvoisuus ovat te-

kijöitä, jotka tukevat lain noudattamisessa työelämän laadun toteutumista. 

- Työ- ja yksityiselämän yhteys ja tasapaino 

Työn ja yksityiselämän tasapainon tukeminen on ollut jo 1970-luvulla teema, joka on vai-

kuttanut työelämän laatuun. Niin on asia myös tänä päivänä ja korostuu nykyajassa muun 

muassa siitä syystä, että työtä voidaan teknologian apuvälineillä tehdä aikaan ja paikkaan 

katsomatta. Koronapandemian aikana työn ja yksityiselämän tasapainoa haetaan erityisesti, 

kun monissa tehtävissä työ on siirtynyt täysipainoisesti kotiin. Kokeneet etätyötä tehneetkin 

ovat asiassa uuden äärellä. 

- Työnantajan sosiaalinen vastuu 
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Työnantajan sosiaalinen vastuu on Waltonin tutkimuspaperin mukaan käsittänyt työnantajan 

vastuuta, miten se ottaa sosiaalisen vastuun huomioon tuotteissaan, jätteen käsittelyssä, 

markkinointitavoissa, työsuhdekäytännöissä. 

(Walton 1973, 12-16) 

 

Organisaatioissa vallitseva hiljainen tieto on dokumentoimatonta, yksilön kokemuksissa ja 

ajatuksissa olevaa tietoa, jota on vaikea siirtää muille. Hiljaisen tiedon näkyväksi saaminen 

vaatii yritykseltä toimia ja on usein vaikeaa, koska se tuntuu käsin koskemattomalta, aineet-

tomalta. Hiljaisen tiedon näkyväksi saamiseen tulisi kuitenkin panostaa. Tällöin organisaatio 

luo itselleen prosessin, jossa jokainen työntekijä ja tiimi voi peilata omaa tietämystä ja ko-

kemustaan organisaation tavoitteisiin nähden. Monet tutkimukset osoittavat, että organisaa-

tiot, jotka antavat hiljaisen tiedon kehittyä ja kasvaa, menestyvät parhaiten pitkällä täh-

täimellä. Tämän vuoksi inhimillisten, eli aineettomien, voimavarojen kehittäminen nähdään 

yhdeksi tärkeimmäksi organisaation kehittämiskohteeksi. Inhimilliset menestystekijät tai 

kyvykkyydet ovat näkymättömiä suorituskyvyn ajureita, joita on normaalisti vaikea kehittää 

ja mitata. (Kesti & Syväjärvi 2009, 2011-2013)  

 

2.1 Työelämän laadun perusteet 

Virtanen ja Sinokki ovat todenneet, että työyhteisön kehittäminen on tehokkain yksittäinen 

tapa edistää työkykyä (2014, 234-235). Työpaikan huono ilmapiiri, huonot osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet sekä vähäinen tuki lisäävät sairauspoissaolojen riskiä. Työ- ja 

organisaatiopsykologinen tutkimustieto välittää voimakasta viestiä ennalta ehkäisevän työ-

terveyshuollon puolesta. Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa työpaikan ja 

työterveyshuollon yhteistoimin niin yksilö-, työpaikka-, kuin organisaatiotasoilla. Yksilön 

toimenpiteet liittyvät esimerkiksi ammatillisen osaamisen kehittämiseen, stressinhallintaan 

ja tarvittaessa kuntoutukseen. Hyvinvointiajattelun teoreetikot (Lindenberg, Seilgman ja 

Allradt) ovat todenneet, että ajattelulle yhteistä ovat yksilön omat motiivit hyvinvoinnin 

maksimoimiseksi. Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää siis myös yksilöltä aktiivisia oma-

ehtoisia toimenpiteitä. 
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Työpaikalla kehittämisen toimenpiteitä voivat olla yhteinen oppiminen ja kehittäminen, esi-

miesten taitoihin panostaminen, työnohjaus, kriisien ja konfliktitaitojen ratkaisuun tähtää-

vien toimintamallien vahvistaminen. Organisaatiossa voidaan kehittää toimintatapoja 

yleensä kehittämistoimintaan, kannustamiseen ja motivointiin, riskienhallintaan ja erilaisten 

kriisien hoitamiseen. Tärkeää työyhteisön kehittämisessä on muistaa työpaikan ja esimiehen 

vastuu. Esimiehen tulee huomata, puuttua ja tukea henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaviin 

tekijöihin. Työnantaja ei voi ulkoistaa työyhteisön ongelmien käsittelyä työterveyshuoltoon. 

Työterveyshuollon tehtävänä on toimia organisaatiota tukevana asiantuntijana, konsulttina 

ja yhteistyökumppanina. (Virtanen, Sinokki 2004, 234-235)  

 

Työsuojelu on toimia, joilla huolehditaan työn turvallisuudesta ja työnantajalla on työturval-

lisuuslain mukainen velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä 

työssä. Ensimmäinen työturvallisuuslaki on vuodelta 1889 ja sen nimi oli Keisarillisen Ma-

jesteetin Armollinen Asetus teollisuusammateissa olevien työntekijöiden suojelemisesta. 

Työssä väsymisestä ja viihtymisestä on keskusteltu jo 1920-luvulla. Psykologinen näkö-

kulma johtamiseen ja esimiestyöhön tuli esiin sotien jälkeen 1940-luvulla. Stressi on tullut 

mukaan työhön liittyvään keskusteluun 1970-luvulta lähtien. Työturvallisuuslakiin lisättiin 

termi henkinen terveys vuonna 1987. Nykyisen työturvallisuuslain tarkoituksellisuutta on 

perusteltu fyysistä ja henkistä terveyttä uhkaavien haittojen torjumisella ja ennaltaehkäise-

misellä. (Karjalainen 2020, 54-55) 

 

Työsuojeluorganisaatioiden uudistaminen 1970-luvulla lisäsi merkittävästi työsuojeluun eri-

koistuneiden henkilöiden ja asiantuntemuksen määrää erityisesti suurilla työpaikoilla. Tä-

män seurauksena erityisesti vakavat työtapaturmat vähenivät työpaikoilla. Nykyään työtur-

vallisuutta parannetaan kehittämällä työvälineitä ja teknistä työympäristöä, organisaation 

toimivuutta sekä ihmisten työtapoja. Työturvallisuus perustuu pitkälti lainsäädäntöön mutta 

sen velvoitteiden täyttäminen riippuu paljon työyhteisön kulttuurista ja työpaikan toiminta-

malleista sekä -tavoista. Merkittävä organisaatio suomalaisen työhyvinvoinnin tutkijana, ke-

hittäjänä ja asiantuntijana on Työterveyslaitos. Organisaation tarkoituksena on edistää työn 

terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. (Virtanen & Sinokki, 2004, 235-236)   



20 

 

 

 

Useat tutkimukset osoittavat, että työntekijän fyysisestä ja emotionaalisesta turvallisuudesta 

huolehtiminen edesauttaa tuloksellisessa toiminnassa. Johdon ja esimiesten keskuudessa voi 

kuitenkin aiheuttaa hämmennystä, miten ja minkä verran investoida hyvinvointiin eri tilan-

teissa, jotta investoinnin takaisin maksu on perusteltu ja järkevä. Kun esimies tekee oikeita 

johtamistoimia, niillä on vaikutusta teholliseen työaikaan. Sen lisäksi poissaolot ja henkilös-

tön vaihtuvuus voivat vähentyä ja näin teholliseen työhön käytettävä aika lisääntyy ja sillä 

on vaikutusta yrityksen tulokseen. On kuitenkin huomioitavaa, että lyhyellä tähtäimellä ke-

hitystoimissa rakenteellinen työaika lisääntyy ja siten pienentää sekä liikevaihtoa ja tulosta 

mutta tulos syntyy viiveellä, kun työelämän laatuindeksi, eli henkilöstön suorituskyky para-

nee kehityspanosten myötä. Nykyaikaisella työsuojelulla on yhteys työelämän laatuun. Se 

kattaa ongelmiin reagoimisen mutta sisältää myös hyvinvointia ylläpitävää ja ennakoivaa 

toimintaa. Hyviä johtamiskäytäntöjä on paljon ja tuloksia saadaan aikaan, kun työsuojelun-

kin periaatteita noudattavat johtamistoimet ovat yhteydessä henkilöstöjohtamiseen ja esi-

miestyöhön. Taulukosta 1. näkee oikealla, mihin itsearvostustekijään esimiehen vastuualu-

eella olevilla tehtävillä eniten vaikutetaan (FE=turvallisuuden tunne, YI=yhteenkuuluvuus 

ja osaaminen/identiteetti, PL= päämärät ja luovuus). Esimies on vastuussa siitä, että työelä-

män laatuun vaikuttavien itsearvotustekijöiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tehdään pa-

nostuksia mutta esimiehet tarvitsevat työhön muun organisaation aktiivista tukea. (Kesti 

2021; Kesti et. al. 2017b, 3; Kesti 2017a, 52-53) 
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Taulukko 1. Esimiehen vastuutehtäviä ja vaikuttavuus työelämän laadun itsearvostusteki-

jään. (mukaillen Kesti 2017a, 54) 

 

Tänä päivänä HR (Human Resources) on kehittymässä inhimillisen pääoman johtamiseksi. 

Työelämän laatuun perustuvassa johtamisessa, jossa inhimillisen pääoman hyödyntämisaste 

on huomioitu, henkilöstön kokema hyvinvointi ja organisaation taloudellinen suorituskyky 

ovat tasapainossa. Henkilöstön kehittäminen on yksi tärkeimmistä organisaation menestyk-

seen liittyvistä tekijöistä henkilöintensiivisillä aloilla mutta usein kuitenkin epämääräisesti 
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tai ei lainkaan johdettu ja mitattu. Työelämän laadusta huolehtimisessa ja sen merkityksen 

ymmärtämisessä on olennaista, että esimiehen ei tarvitse osata tehdä kaikkia toimia yksin. 

Esimiehillä ei välttämättä ole riittäviä taitoja tai välineitä arvioida henkilöstön kehitystoi-

mien vaikutuksia liiketoimintaan. Työelämän laatua edistävien johtamistaitojen sisäistämi-

nen käytännön toimiksi vaatii osaamisen kehittämistä esimiesten keskuudessa mutta myös 

HR-organisaatiossa, jotta se toimii myös liiketoimintalähtöisesti muuttuvissa tilanteissa, ei 

pelkästään staattisten HR-prosessien tuottajana. Myös esimiehille tulee tarjota tukea erilais-

ten tilanteiden johtamiseen. HR-organisaation rooli on tärkeä tuen antamisessa esimiehille, 

henkilöstön kehitystoimien vaikutusten mittaamisessa.  HR-asiantuntijoiden tulee henkilös-

töprosessien ja -asiantuntijuuden lisäksi olla jatkuvasti liiketoimintalähtöisiä tuottaakseen 

aktiivisesti palveluita, jotka edistävät työelämän laatua ja siten organisaation suorituskykyä. 

(Kesti 2017a, 52-53; Fitz-Enz 2000, 1-9; Kesti 2013, 99) 

 

2.2. Työelämän laatu ja asiakasarvo 

Työelämän tutkimuksessa Hussinki et al. ovat artikkelissa Happy Employees Make Happy 

Customers jakaneet suhdepääoman yrityksen sisäiseen suhdepääomaan ja yrityksen ulko-

puoliseen pääomaan, jotta työtyytyväisyyden vaikusta asiakasarvoon voidaan paremmin tut-

kia. Aineelliseen pääomaan tehokkaaseen hyödyntämiseen perustuvasta liiketaloudesta on 

siirrytty aikakauteen, jossa aineettoman pääoman omaisuuserät ovat tekijöitä, jotka erottavat 

yrityksiä kilpailukyvyssä ja asiakasarvon tuottamisessa. Aineellinen pääoma on tänä päivänä 

yrityksille hygieniatekijä, joka täytyy olla kunnossa voidakseen ylipäätään toimia markki-

noillaan. Tällaisesta esimerkkinä esimerkiksi tuotannontekijät, kuten tuotantolaitteet, alustat 

ja erilaiset informaatioaikakauden järjestelmät. Aineeton pääoma ja kuinka hyvin yritys sitä 

osaa ja pystyy hyödyntämään ovat erottautumistekijöitä tämän päivän yritysliiketoimin-

nassa. Teollisen tuotantotalouden aikakaudella erottautumiseen riitti se, kuinka hyvin yritys 

osasi hyödyntää kilpailijoista poiketen aineellisen pääoman omaisuuseriään, esimerkiksi te-

hokkailla laitteilla ja niihin liittyvillä standardoiduilla tuotantoprosesseilla. (Hussinki et al. 

2019, 2). 
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Hussinki et. al. artikkelissaan Happy Employees Make Happy Customers ovat myös toden-

neet, että aineettoman pääoman merkitystä sosiaalisesti kestävän organisaation arvon tuo-

tannossa on toistaiseksi vähän tutkittu. Organisaatioiden on tärkeä ymmärtää paremmin työ-

tyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin yhteys asiakasarvon tuottamiseen. Erityisesti olisi tärkeä 

ymmärtää paremmin, millaisissa olosuhteissa organisaatio voi tuottaa arvoa asiakkailleen 

samalla huolehtien sisäistä sidosryhmistään reilusti, tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Artik-

kelissa myös todetaan, että perinteiset keinot henkilöstöjohtamisessa eivät ole riittäviä pit-

käkestoisessa organisaation kehittämisessä. Sosiaalinen kestävyys on tähän asti kuvattu kä-

sittämään lähinnä Waltoninkin määrittelemät ihmisoikeudelliset ja työntekijöihin liittyvät 

oikeudet, kuten terveyteen liittyvät. Artikkelissa todetaan, että olisi tärkeää laajentaa sosiaa-

liseen kestävyyteen myös työntekijät inhimillisen pääoman edistämiseksi organisaatioissa 

(Hussinki et al. 2019, 2). 

 

Markkinaorientoituneet organisaatiot, jotka tuottavat erinomaista arvoa asiakkailleen, vies-

tivät selkeästi työntekijöiden merkityksen liiketoiminnalle ja kehittävät työympäristöä siten, 

että se lisää työtyytyväisyyttä. Tämän kaltaiset yritykset myös tunnistavat työntekijöidensä 

tarpeita ja kohtelevat heitä ikään kuin sisäisinä asiakkaina. Tyytyväiset työntekijät antavat 

panoksensa organisaation menestykseen asiakaskeskeisellä toiminnalla työssä. Markki-

naorientoituneesti toimivat yritykset luovat arvoa työntekijöilleen, jotka luovat arvoa asiak-

kaille ja tämä positiivinen kierre vahvistaa liiketoiminnan suorituskykyä. Työntekijät tuot-

tavat arvoa asiakkaille yleensä kahdella tavalla: joko kasvattamalla hyötyjä asiakkaalle suh-

teessa kustannuksiin tai madaltamalla asiakkaan kustannuksia suhteessa hyötyihin. Tästä ar-

vontuotosta syntyy myös parempi liiketoiminnallinen suorituskyky. Useat viimeisten vuosi-

kymmenten aikana tehdyt empiiriset tutkimukset Jyoti & Sharman artikkelista koottuna, 

osoittavat, että työntekijätyytyväisyydellä on yhteys asiakastyytyväisyyteen (esim. George 

1990; Homburg and Stock, 2004; Johnson, 1996; Wiley, 1996). Työelämän laatuindeksillä 

on tutkimusten mukaan todettu myös olevan yhteys asiakastyytyväisyyteen ja asiakas-

pysyvyyteen. Asiakastyytyväisyys on usein heikko silloin, kun fyysinen ja emotionaalinen 

turvallisuus ovat organisaatiossa heikot. Tällöin esimerkiksi reklamaatiot lisääntyvät, niiden 

käsittelyyn sitoutuu työaikaa ja ei-asiakasarvoa tuottava aika lisääntyy. Yhteenkuuluvuus ja 

Identiteetti (YI) kuvaa, kuinka hyvin organisaatio pystyy vastaamaan asiakkaiden odotuk-

siin. Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus sekä yhteenkuuluvuus ja identiteetti edistävät 
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sitä, että niin sanotut hygieniatekijät ovat kunnossa, asiakas on ihan tyytyväinen. Päämäärät 

ja Luovuus (PL) kuvaa sitä, pystytäänkö asiakkaan odotukset ylittämään ja se myös indikoi 

asiakaspysyvyyttä sekä kykyä erottautua muista toimijoista. Korkea PL-tekijä kuvaa orga-

nisaation innovatiivisuutta, joka edistää kilpailuedun luomista markkinoilla. (Jyoti & 

Sharma 2012, 297-299; Kesti 2017a, 51-52)  

 

Työelämän laatuindeksin yhteys organisaation asiakastyytyväisyyteen perustuu teoreetti-

sesti Kanonin malliin (Attractive quality and must-be quality). Kun fyysinen ja emotionaa-

linen turvallisuus ovat organisaatiossa kunnossa, silloin asiakasrajapinnassa toteutuvat vält-

tämättömät asiat. Jos FE-tekijät eivät organisaatiossa toteudu, niin seurauksena usein on, että 

asiakas on tyytymätön palveluun ja pettyy. Kun YI-tekijä on kunnossa, eli kuinka organi-

saation prosessit toimivat, tällöin niin sanottu perusosaaminen ja prosessit ovat kunnossa ja 

organisaatio pystyy täyttämään asiakasodotukset. Asiakas on ihan tyytyväinen. PL-tekijän 

tulee olla vahva, kun halutaan ylittää asiakkaan odotukset. Kun PL-tekijä on vahva, pysty-

tään ylittämään asiakkaan odotukset. Vahva PL-tekijä tulee näkyväksi organisaation luovuu-

den, innovatiivisuuden ja työn ilon kautta, jotka nostavat asiakasarvoa. Asiakas yllättyy po-

sitiivisesti palvelun tasossa, jota ei osannut odotakaan. On olennaista ymmärtää, että orga-

nisaatio systeeminä tuottaa asiakasarvon ja jokaisella työntekijällä on sen tuottamisessa tär-

keä rooli. (Kesti 2017a, 52) 

 

2.3 Organisaation tuloksellisuus ja työelämän laatu 

 

Tuloksellisuus on seurausta organisaation kyvystä järjestää toimintonsa siten, että organi-

saation tuottamat tuotteet tai palvelut saavat aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Viimeisten 

vuosikymmenten aikana monet organisaatiot ovat heränneet siihen, että heidän tulee hyö-

dyntää henkilöstöresurssejaan paremmin taloudellisen suorituskyvyn varmistamiseksi.  Glo-

balisaatio ja markkinatilanteiden nopeat muutokset vaikuttavat liiketoimintoihin jatkuvasti 

ja yritykset tiedostavat entistä paremmin sen, että ihmiset ovat heidän todellinen kilpai-

luetunsa muutoksiin vastaamisessa. Henkilöstön motivaation, hyvinvoinnin, osaamisen mer-

kitys kasvaa organisaatioissa, ajallinen työpanos ei ole enää riittävä. Näin ollen yritysten 

tulee kiinnittää huomiota, miten he saavat parhaan panoksen henkilöstöstään irti. 
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Organisaatioilla on tutkimusten mukaan ollut paljon yrityksiä, joilla on pyritty parantamaan 

tuottavuutta ja tehokkuutta, mutta harvat ovat siinä onnistuneet. Monet organisaatiot ovat 

heränneet tarpeeseen luoda ihmislähtöinen strategia mutta epätietoisuutta on siinä, miten 

luoda, toteuttaa ja mitata tällaista strategiaa. (Huselid et. al. 2005, 359; Manka et. al. 2012, 

13-14) 

 

Yleisesti on kritisoitu sitä, että strategisesta henkilöstöjohtamisesta puuttuu käytännöt, jolla 

henkilöstöjohtamiseen liittyvät panokset näkyvät organisaation tuloksellisuudessa. On kui-

tenkin tehty tutkimuksia siitä, että henkilöstöjohtamisen käytännöillä on positiivinen yhteys 

organisaation suorituskykyyn. Näistä esimerkkejä tutkimuksista ovat Ichniowsky et. al. 

(1997) tutkimus innovatiivista HRM-käytännöistä, jotka nostivat työn tuottavuutta, Huseli-

din ja Beckerin (1995 ja 1998) tutkimukset työkäytännöistä, jotka nostivat työntekijän suo-

rituskykyä, Guestin (1997) tutkimukset HR käytännöistä, joilla on yhteensopivuus strategian 

ja käytäntöjen kanssa ovat yhteydessä hyvään suorituskykyyn. Strateginen HR johtaminen 

eroaa perinteisestä HR johtamisesta siinä, että huomio strategisessa HR johtamisessa on or-

ganisaation suorituskyvyssä yksilöllisen suorituskyvyn sijaan. Strateginen HR johtaminen 

myös huomio HR järjestelmien roolin ja merkityksen liiketoiminnan haasteisiin vastaami-

sessa. Strateginen HR johtaminen on kuitenkin enemmän kuin huomion kiinnittäminen jär-

jestelmiin tai taloudelliseen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Strateginen HR johtaminen 

edistää kestävän kilpailuedun muodostamista, joka edistää keskimääräistä paremman talou-

dellisen suorituskyvyn tuottamista organisaatiolle. (Kesti 2012, 257; Becker & Huselid 

2006, 898-899) 

 

Henkilöstötuottavuusfunktio, jolla on yhteys myös työelämän laatuindeksiin (QWL-indeksi) 

on yksi tieteellisesti hyväksytty analysointikeino, jolla pystytään yhdistämään organisaation 

inhimillinen pääoma osaksi sen taloudellista tulostaulua siten, että pystytään kuvaamaan in-

himillisten voimavarojen vaikutus liiketoiminnan suorituskyvylle. Henkilöstötuottavuus-

funktion laskentatapa perustuu organisaation olemassa olevaan HR- ja liiketoimintatietoon 

ja sen lisäksi se huomioi, että liiketoiminnan suorituskyky voi vaihdella inhimillisen pää-

oman muutosten myötä. Henkilöstötuottavuuden laskennassa hyödynnetään organisaation 

työelämän laatuindeksiä. Se osoittaa, miten organisaatio kyseisellä hetkellä hyödyntää 
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inhimillistä pääomaansa. Se myös osoittaa, kuinka tuottavaa on työn ääressä vietetty aika.  

Henkilöstötuottavuuden laskennassa hyödynnetään organisaation tietoja vuosittaisesta työ-

ajasta, lomien määrästä, poissaoloista, vanhempainvapaista, koulutuksesta, perehdytyksestä. 

Lisäksi hyödynnetään tietoja yrityksen henkilöstön koosta, liikevaihdosta, henkilöstöku-

luista ja muuttuvista kuluista, sekä kannattavuudesta. Henkilöstötuottavuuden analysointi-

tapa tuo näkyvyyttä, miten henkilöstön kehittämiseen liittyvät toimenpiteet parantavat orga-

nisaation tuloksellisuutta taloudellisilla mittareilla. Keskijohdolla, esimiehillä ja henkilös-

töllä itsellään tärkeä rooli tuloksellisuuden kehittämisessä, se on organisaation jokaisen jä-

senen tehtävä. Työelämän laatuindeksiin vaikuttamalla pystytään vaikuttamaan henkilöstö-

tuottavuuteen, koska työelämän laatuindeksin parantuminen lisää työn ääressä vietetyn ajan 

tuottavuutta. Haaste organisaatioille on ymmärtää ja sietää sitä, että tuottavuus tulee näky-

väksi taloudellisissa tunnusluvuissa viiveellä. (Kesti 2013, 96,102; Manka et. al. 2012, 13-

14) 

 

 

3. Tiedolla johtaminen 

Tiedolla johtaminen on tuotetun tiedon systemaattista analysointia, eli tiedon hyödyntämistä 

tehokkuuden, innovaatioiden ja kilpailuedun edistämiseksi sekä päätöksenteon tueksi. Tie-

dolla johtamisen historia on resurssiperustaisessa ajattelussa (resource based -view), jossa 

kilpailuetu nähtiin muodostuvan yrityksen hallussa olevista resursseista. Tiedolla johtamisen 

katsotaan kuuluvaksi tänä päivänä osaksi laajempaa tietojohtamisen kenttää. Tiedolla johta-

misen tavoitteena on tuottaa parempia päätöksiä ja se luo arvoa, kun tuottavuus paranee tuo-

malla tieto saataville siten, että se edistää päätöksiä ja toimia. Organisaatiot ovat usein epä-

selviä siinä, mitä he tarkoittavat tiedolla sekä siitä, haluavatko he hallita dataa, informaatiota 

vai tietoa. Erilaiset ja usein vastakkaiset oletukset tiedosta voivat johtaa organisaatioita epä-

onnistumaan hallussaan olevan tiedon kokonaisvaltaisen potentiaalin hyödyntämisestä. Tie-

dolla johtamisen tekee myös monimutkaiseksi se, että sen hyödyntämiseen liittyy myös hen-

kilökohtaisia ja sosiaalisia piirteitä. Tieto on organisaatioissa juurtunut osaksi sosiaalisia 

prosesseja, jossa tieto kehittyy osana ihmisten välistä vuorovaikutusta. (Kosonen 2019, 3; 

Intezari et al. 2021, 4893-4897; Serban & Luan 2002, 5; Jalonen 2015, 2-4) 
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3.1 Tiedolla johtamisen perusteet 

Tieto käsitteenä on laaja ja usein se jaetaankin yksityiskohtaisempiin käsitteisiin. Tutkimus-

kirjallisuudessa ja -artikkeleissa tieto usein ryhmitellään Ackoffin (1989) määritelmän mu-

kaan ”dataan”, ”informaatioon”, ”tietämykseen” ja ”viisauteen” ja siitä käytetään lyhennettä 

DIKW. Kuvassa 2. havainnoidaan Awadin ja Ghazirin määritelmän mukaan, miten tiedon 

pyramidin eri pilarit voidaan määritellä algoritmiseen-ei algoritmiseen ja ohjelmoitavaan-ei 

ohjelmoitavaan -muotoon. Data on symboleja, joka kuvastaa kohteen ominaisuuksia mutta 

datasta ei ole hyötyä ennen kuin se on sellaisessa muodossa, että sitä voidaan hyödyntää. 

Datan ja informaation ero on toiminnallinen, ei rakenteellinen. Informaatio sisältää vastauk-

sia kysymyksiin, jotka alkavat sanoilla ”kuka”, ”mitä”, ”milloin” ja ”kuinka paljon”. Tieto-

järjestelmät tuottavat, varastoivat, palauttavat sekä prosessoivat dataa. Informaatio on joh-

dettua tietoa datasta. Tietämys (Knowledge) on tietotaitoa ja tekee mahdolliseksi informaa-

tion kääntämisen ohjeiksi. Tietämystä voidaan saavuttaa siirtämällä sitä ohjein taholta, jolla 

tietämystä tai keräämällä sitä kokemuksesta. Rowleyn artikkelissa tehtiin myös ero tehok-

kuuden (efficiency) ja vaikuttavuuden (effectiveness) kesken. Viisaus (Wisdom) on kykyä 

lisätä vaikuttavuutta (effectiveness). Älykkyys on kykyä lisätä tehokkuutta (efficiency). 

(Ackoff 1989, 3-9; Rowley 2007, 166-168) 
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Kuva 2. Tiedon pyramidi. (Rowley, 2007, 168) 

 

Tietojohtaminen on edelleen nuori ilmiö suomalaisessa yliopisto- ja yrityskentässä. Tieto-

johtamisen nousu uudeksi oppiaineeksi liittyy laajemmin tietoyhteiskunnan kehitykseen, tie-

tointensiivisen työn lisääntymiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian liikkeenjohdolle tar-

joamien mahdollisuuksien lisääntymiseen.  Tietoyhteiskunnan kehityksen mukana syntyneet 

ilmiöt edellyttävät uusia lähestymistapoja tietoa kohtaan. Tietojohtamiselta on myös toivottu 

konkreettisia näyttöjä vaikutuksista esimerkiksi yritysten kannattavuuteen. Tietojohtaminen 

voi liittyä tiedon johtamiseen tai tiedon hyödyntämisen johtamiseen. Tietojohtamiseen liit-

tyy usein tietoteknisiä kysymyksiä, kuten informaation varastoiminen ja jakaminen organi-

saatiossa. Sen lisäksi siihen liittyy sosiaalisia ilmiöitä, kuten luottamuksen rakentaminen si-

dosryhmäsuhteissa ja asiantuntijan hiljainen tieto yrityksen tärkeänä menestystekijänä. 

(Lönnqvist et al. 2007, 11-14). Työelämän laatuindeksi tarjoaa organisaatioille tiedolla joh-

tamisen periaatteisiin nojaten kehittyneen muodon tuoda numeerisesti näkyväksi työhyvin-

voinnin vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen. Jos työelämän laatuindeksi on organisaa-

tiossa heikko, todennäköisesti myös organisaation kannattavuus on heikko, erityisesti, jos 

organisaatio toimii henkilöintensiivisellä alalla. 

 

Tietojohtaminen on organisaation tietopääoman johdonmukaista ja systemaattista johta-

mista. Tieteellisistä tutkimuksista ja artikkeleista on havaittavissa suuntaus, että aineettoman 

pääoman keinot yrityksen kilpailukyvyn ja asiakasarvon kehittämisessä ovat nousussa. Ai-

neettomaan pääomaan kuuluu esimerkiksi ”henkilöstön osaaminen”, ”yrityksen imago”, 

”prosessit” ja ”asiakassuhteet”. Aineetonta pääomaa nimitetään usein myös ”älylliseksi pää-

omaksi”, ”tietopääomaksi”, ”osaamispääomaksi”, ”aineettomaksi varallisuudeksi” sekä ”nä-

kymättömiksi voimavaroiksi”. (Lönnqvist et. al. 2005, 18). Tämän pro gradu -tutkielman 

kohdeorganisaation tietopääoman arkkitehtuurin, josta koostuu aineettoman pääoman arvon-

luonnin elementit, on aiemmin määritelty kuuluvaksi inhimillinen pääoma, suhdepääoma, 

rakennepääoma ja uudistumispääoma (Kuva 3.)  
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Kuva 3. Kohdeorganisaation tietopääoman arkkitehtuuri. 

 

Tietoperustainen lähestymistapa yritysten toimintaan käynnistyi 1990-luvulla, jolloin ym-

märrys tiedon merkityksestä kilpailuedun tuottajana kasvoi. Tiedolla johtaminen systemaat-

tinen tapa pyrkiä luomaan pääomaa kumuloituvasta tiedosta, jota organisaatioon kertyy. Tie-

dolla johtamisen lisääntynyt tarve on kehittynyt muun muassa lisääntyneestä informaation 

määrästä ja siihen sisältyvästä kaaoksesta. Tieto on hajallaan eri lähteissä, sitä on vaikea 

löytää, vaikka tietotyöläisten on tärkeä päästä käsiksi oikeaan tietoon oikeaan aikaan. Vaa-

timukset reagoida erilaisiin tarpeisiin nopeasti kasvavat mutta tiedon ollessa hajallaan ja vai-

keasti saatavissa, työ vaikeutuu. Huomion arvoista on myös se, että työurat ovat lyhentyneet 

saman yrityksen palveluksessa kolmeen vuoteen. Kun työntekijät vaihtavat työpaikkoja, he 

vievät mukanaan arvokasta hiljaista tietoa. Tutkimusten mukaan noin 42% organisaatiolle 

olennaisesta tiedota on talletettu työntekijöiden päähän, ei järjestelmiin tai muihin lähteisiin. 

Teknologia tukee tiedolla johtamista siinä, että tietoa pystytään tuottamaan systemaattisesti 

ja rakenteellisessa järjestelmätuetussa muodossa. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä tiedolla 
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johtamiseen, vaan menestyvät yritykset osaavat tiedon järjestelmätuetun tuottamisen ja ana-

lysoinnin lisäksi hyödyntää tietoa uutta arvoa luovalla tavalla, joka edistää kilpailuetua. (Ko-

sonen 2019, 3-4; Serban & Luan 2005, 5-7) 

 

Tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa, eli tiedolla johtamista, voidaan kuvata prosessina 

(Kuva 4). Prosessi alkaa datasta, joka on numeroita tai muuta faktaa. Data muuntuu infor-

maatioksi, kun se liitetään osaksi jotakin asiayhteyttä ja datan sekä asiayhteyden suhde ym-

märretään. Informaatio muuntuu tietämykseksi, kun siihen liitetään kokemusta ja arviointia. 

Tässä kohden tapahtuu siirtymä asiayhteyden ymmärryksestä tietämyksen tilaan, jossa ym-

märretään kaavamaisuuksia. Ne alkavat ohjaamaan toimintaa tietämyksen pohjalta, jolloin 

tapahtuu siirtymä päätöksentekoihin, suunnitteluun ja toimintaan alkuperäisen tiedon poh-

jalta. Tietämystä voidaan kutsua toiminnaksi olemassa olevan informaation pohjalta. (Ser-

ban & Luan 2002, 8-9; Jalonen 2015, 2-4) 

 

Kuva 4. Tiedolla johtamisen prosessi datasta päätöksentekoon. (mukaillen Serban & Luan 

2002, 9) 
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3.2 Tiedolla johtaminen HR analytiikan keinoin 

Kiinnostus HR analytiikan hyödyntämiseen on organisaatioissa kasvanut sen myötä, kun 

esimerkiksi hyvien osaajien pitäminen yrityksen palveluksessa on muuntunut entistä haas-

teellisemmaksi muuttuvissa ja kehittyvissä toimintaympäristöissä. Toimintaympäristöjen 

muutosta kiihdyttää esimerkiksi globalisaatio, joka aiheuttaa sen, että kilpailuedun vaalimi-

nen edellyttää organisaatioilta entistä enemmän joustavuutta, nopeutta, innovointikykyä ja 

osaamista. Tiedolla johtamista päätöksenteon tukena voidaan edistää hyödyntämällä analy-

tiikan eri muotoja. Kuvaileva analytiikka auttaa ilmaisemaan, mitä on tapahtunut tai mitä on 

tapahtumassa. Kuvailevalle analytiikalle on luonteenomaista hyödyntää visualisointia, kuten 

piirakat, pylväskuvat, taulukot. Kuvaileva analytiikka auttaa ymmärtämään, miksi tulokset 

ovat, mitä ne ovat. Esimerkki kuvailevasta analytiikasta on myynnin vuosittaiset muutokset 

ja riippuvuusanalyysi muuttujista, jotka loivat tuloksen. Diagnosoiva analytiikka tarkastelee, 

miksi jotain on tapahtunut. Kuvaileva ja diagnosoiva analytiikka keskittyy jo tapahtunee-

seen. Ennakoiva analytiikka kuvaa, mitä tulee tapahtumaan. Se luo malleja historiatiedon 

pohjalta ja mallintaa tulevaisuuden trendejä. Esimerkki tästä on tulevan vuoden tuotemyyn-

nin ennustaminen huomioiden tuotteen myynnin kasvu ja kausiluonteisuus. Ohjaileva ana-

lytiikka antaa suosituksia, mitä asialle pitäisi tehdä, huomio on tulevaisuuteen katsovassa 

päätöksenteossa.  Esimerkki ohjailevasta analytiikasta on tulevaisuuden myynnin ennusta-

minen nykyisten trendien pohjalta tai henkilöstösuunnittelu nykyisen henkilöstörakenteen ja 

tulevaisuuden strategian ja osaamisvaatimusten pohjalta. (Kosonen 2019, 10; Gartner 2019; 

Huselid 2018, 679) 

 

Selkeyden vuoksi on myös hyvä todeta, mikä on termin ”business intelligence” (BI) ero 

analytiikkaan (business analytics, BA). Business intelligence on perusraportointia, joka pitää 

sisällään suorituskykymittariston raportointia (key performance indicator, KPI) esimerkiksi 

myyntiin, asiakaspalveluun henkilöstöhallintoon, IT-toimintoihin liittyen. Analytiikka vie 

BI-raportoinnin seuraavalle tasolle ja pystyy tuottamaan raporttien pohjalta mm. kuvailevaa, 

ennustavaa ja ohjailevaa analytiikkaa. (Pape 2016, 687). Datan roolin merkityksen kasvun 

myötä sekä BI ja BA tulkitsevat liiketoimintatietoa ja luovat dataan pohjautuvia toiminta-

suunnitelmia. BI näyttää meille liiketoimintaoperaatioiden tämän hetken tilanteen, BA 
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keskittyy ennustamaan tulevaisuuden trendejä. BI ohjaa menneisyyden ja nykyisyyden kaa-

voja, antaen tukea päivittäisten liiketoimintaoperaatioiden päätöksille. BI- järjestelmät ke-

hittyivät 1980-luvulla. Nykyisin BI-järjestelmiä voi käyttää nopeiden itsepalveluarviointien 

tekoon ja oivallusten saamiseen. BA tarjoaa työkaluja ja toimintamalleja, jotka ovat nope-

ampia, teknisempiä kuin BI. Tällaisia ovat tiedonlouhinta, regressioanalyysit, korrelaatio-

analyysit, asiakassegmentoinnit, tekstin louhinta, jotka auttavat kouluttamaan dataa ja löy-

tämään trendejä ja toistuvia kaavamaisuuksia tulevaisuuden ennustamiseksi. (Zhao, 2021, 1-

2) 

 

HR analytiikka voidaan kuvailla demonstroivan ihmisiin liittyvän datan hyödyntämisen vai-

kutusta liiketoiminnan tuloksiin. Organisaatiot investoivat paljon työntekijöihinsä. Ongelma 

piilee kuitenkin siinä, että 1.) investointien vaikutusten arviointiin puuttuu riittävä data 2.) 

investointien arviointiin käytetään väärää dataa 3.) investoinnit tuottavat ei määrällisesti ar-

vioitavia tuloksia. HR organisaatio pystyy auttamaan johtoa oikeissa investoinneissa tehok-

kaiden analyysien ja käytännönläheisten aloitteiden avulla. Tänä päivänä analytiikan eri 

muotoja, jotka luovat näkyviä liiketoiminnan tuloksia käytetään eri tilanteissa. Esimerkiksi, 

pankit käyttävät ennustavaa analytiikkaa arvioidakseen luottoriskejä. Markkinatutkijat käyt-

tävät väestötilastoja arvioidakseen kuluttajakäyttäytymistä. Nämä lähestymistavat tuottavat 

sivistyneitä ja ennustettavia arvioita faktoihin ja dataan perustuen. Talousjohtajat toimivat 

samoin, kun he tuottavat taloudellisia ennusteita tai tekevät kustannuslaskelmia. Tavoitteena 

kaikissa on ymmärtää menneisyyttä ja nykyisyyttä ennustaaksemme tulevaisuutta sekä pe-

rustaa arviot faktalle ja datalle. Sen vuoksi ajatus, että työntekijöiden asenteet voidaan tie-

teellisesti ja järjellisesti yhdistää liiketoiminnan tuloksiin ei ole naurettava. Tämän päivän 

kovassa markkinakilpailussa voi jopa olla vaarallista, jos organisaatiot jättävät selvittämättä 

syyseuraus-suhteet, jotka ovat työntekijädatan takana. Se voi olla riskialtista liiketoiminnan 

pitkän tähtäimen kestävyydelle. (Mondore et al. 2011, 21) 

 

Analytiikan hyödyntämisen etuja henkilöstön johtamisessa ovat muun muassa: 

 

1. Työntekijöihin sidotut investoinnit voidaan ohjata tehokkaammin aloitteisiin, jotka tuot-

tavat hyötyä liiketoiminnalle ja sen tuloksiin. Sen sijaan, että investointeja tehdään 



33 

 

 

villityksiin, jotka lupaavat tehdä työntekijät onnellisimmiksi, sitoutuneimmaksi tai tyytyväi-

semmiksi ilman pätevää näyttöä. 

 

2. Investoinnit, joita päätetään tehdä työntekijöihin, tuottavat näkyvää tulosta, jotka hyödyt-

tävät omistajia, asiakkaita ja työntekijöitä. 

 

3. Investointien vaikutukset voidaan kvantifioida organisaation tuloksessa. 

 

4. HR organisaatioita voidaan pitää tulosvastuullisina vaikuttaa tulokseen samalla tavoin 

kuin liiketoiminta tai tuotevastuulliset ovat tulosvastuullisia. 

 

5. HR johto pääsee paremmin mukaan liiketoiminnan keskusteluihin, koska he pystyvät nu-

meroilla paremmin osoittaa HR tekojen vaikutukset liiketoiminnan tulokseen.  (Mondroe et 

al. 2011, 21) 

 

HR analytiikan tuominen esimiesten saataville sekä toimeenpanoksi auttaa HR vaikutusten 

laajentumiselle organisaatiossa (Mondroe et al. 2011, 25). 

 

4. Työelämän laadun mittaaminen  

Työelämän laatuindeksi ja työelämän laatukyselyn pohjalta tuotettu raportti tuottavat analy-

soitua kuvailevaa, ennakoivaa ja ohjailevaa tietoa johtamisen tueksi ja näin muodostaa mah-

dollisuuden tiedolla johtamiseen. Tässä tutkielmassa tiedolla johtaminen tarkoittaa työelä-

män laatua parantavien johtamistoimien tekemistä ennakoidusti analysoidun datan pohjalta, 

joilla on organisaation suorituskykyyn vaikutusta. Työelämän laatukyselystä johdettava työ-

elämän laatuindeksi antaa esimiehille analysoitua tietoa siitä, miten he voivat johtaa 
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tiimiensä työelämän laatua ennakoidusti siten, että esimerkiksi inhimillisesti ja taloudelli-

sesti kalliita henkilöstöriskejä ei pääse organisaatiossa syntymään. Nämä riskit toteutuessaan 

syövät henkilöstön hyvinvointia sekä organisaation suorituskykyä. Seuraavissa kappaleissa 

kuvataan tarkemmin työelämän laatukysely sekä miten työelämän laatuindeksi lasketaan, eli 

mistä tämän pro gradu -tutkielman tiedolla johtamisen lähtötiedot muodostuvat. Työelämän 

laatuindeksi lukuna kuvaa analysoituna tietona organisaation aineettoman pääoman hyödyn-

tämisastetta. Työelämän laatuindeksin laskennan yhteydessä organisaatio saa lisäksi tarkem-

paa tietoa siitä, millä keinoin juuri kyseissä tiimissä työelämän laatua voidaan kehittää, eli 

tietoa on jalostettu ennakoitujen kehitystoimien mahdollistamiseksi. 

 

Tiedolla johtaminen luo arvoa, kun se parantaa tuottavuutta tuomalla tiedon saataville siten, 

että se edesauttaa päätöksentekoa ja toimia. Työelämän laatuindeksiä systemaattisesti johta-

malla tiedolla johtamisen arvonluonnin prosessi toteutuu inhimillisen pääoman johtamisen 

osalta. Työelämän laatua johtamalla johdetaan tiedolla: analysoidun tiedon, eli työelämän 

laatuindeksin ja siitä johdettujen suositustoimenpiteiden avulla pyritään tekemään parempia 

ja oikea-aikaisia ennakoituja päätöksiä yrityksen henkilöstön ja liiketoiminnan hyväksi. 

Työelämän laatuindeksi edustaa myös modernia analytiikkaa. Se ohjaa toimimaan aktiivi-

sesti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä auttaa toimivaan ennakoiden tulevaan, ei rea-

goiden jo tapahtuneeseen. Yritysten tärkeimpiä arvoketjuja on ketju datasta, informaatioon, 

tietoon ja ymmärrykseen. (Kosonen 2019, 3. Intezari et al. 2021, 4893-4897, Kesti 2017a, 

50, Markkula & Syväniemi, 21, 2015) 

 

4.1 Työelämän laatukysely 

Työhyvinvoinnin kehittämisen keinovalikoimassa on olemassa työelämän laatuindeksi, jolla 

organisaatio pystyy kehittämään henkilöstön työelämän laatua ja siten työhyvinvointia ja 

organisaation suorituskykyä. Tässä kappaleessa kuvataan työelämän laadun laskentakaava 

ja mistä tekijöistä laskentakaavan itsearvostustekijät koostuvat. Tutkija katsoo, että työelä-

män laadun indeksin tuottama tieto on ensisijaisesti tiedolla johtamisen ennustavan analytii-

kan muotoa, koska sen avulla organisaatiolle tarjotaan eväitä johtaa henkilöstön työhyvin-

vointia ennakoidusti esimerkiksi sairauspoissaoloriskien ja siitä seuraavien kulujen 
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vähentämiseksi. Työelämän laadun indeksin tueksi kehitetty Aimo -tekoäly on taas ohjaile-

van analytiikan muoto, koska se pyrkii ohjaamaan ja antamaan esimiehelle vaihtoehtoja 

QWL-indeksin pohjalta, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta henkilöstön hyvinvointi ja or-

ganisaation taloudellinen suorituskyky olisivat tasapainossa. QWL-indeksi itsessään on ku-

vailevan analytiikan muoto. Se kertoo, mikä on työelämän laadun nykytila ja ennakoiva ja 

ohjaileva analytiikka auttavat tekemään nykytilan pohjalta parempia ja ennakoituja päätök-

siä. 

 

Organisaatiot ovat tunnetusti sellaisia, että toimintaympäristössä tapahtuessa rajuja ja dy-

naamisia muutoksia, esimiehet ja työntekijät ovat herkempiä hyväksymään innovoinnin, tii-

mityön merkityksen selviytymiskeinonaan. Kriisin kautta haetaan uusia toimintatapoja.  

Työntekijät ovat herkempiä toimivaan innovatiivisesti ja luovasti, jos he ovat tyytyväisiä 

työhönsä ja organisaation toimintatapoihin. Organisaatiokulttuurilla on tunnetusti yhteys 

työtyytyväisyyteen.  Edgar H. Scheinin sanoin organisaatiokulttuurin voidaan kuvata olevan 

kokoama toimintatapoja, tunteita ja olettamuksia, jotka ryhmä ihmisiä organisaatiossa jaka-

vat (Lee et al. 2008, 733,738). 

 

Henkilöstökyselyt ovat olleet perinteinen keino saada tietoa henkilöstön työtyytyväisyydestä 

ja se on myös ollut keino kerätä palautetta, miten henkilöstö kokee yrityksen johtamisen. 

Työtyytyväisyys voidaan kuvata yleiseksi asenteeksi, jonka henkilö kokee työtään kohtaan 

(Lee et. al. 2008, 733). Henkilöstökyselyjä usein mitataan niin sanotulla Likertin -asteikolla, 

eli tasavälisellä lineaarisella asteikolla, esimerkiksi skaalalla 1-5. Asteikko kertoo keskiar-

volla ongelma-alueen, jos tulos on alhainen ja antaa tietoa organisaation tilasta, mutta se ei 

kerro, mitä ongelmalle pitäisi tehdä, tai miten työtä pitäisi kehittää (Kesti 2011). Likertin 

asteikko on kehitetty mittaamaan ihmisten asenteita, mielipiteitä tai havaintoja ja tyypilli-

sesti vastaukset sisältävät vaihtoehdot kuten: ” täysin samaa mieltä”, ”samaa mieltä”, ”neut-

raali”, ” eri mieltä”, ” täysin eri mieltä”. Usein kysymykset on yhdistetty numeroihin siten, 

että 1= ” täysin samaa mieltä”, 2= ”samaa mieltä” jne. Likertin asteikko on nimetty amerik-

kalaisen sosiaalitieteilijän Rensis Likertin mukaan. (Jamieson 2007) 
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Työelämän laatuindeksin laskenta kaava esitellään tutkielmassa seuraavaksi. Se kuvaa ny-

kyaikaista tiedolla johtamista, jonka teoriaa kuvattiin tässä tutkielmassa aiemmin. Yrityk-

sillä on saatavilla henkilöstötietoa ja henkilöstön palautetta hyödyntämällä tietoa, jota ana-

lysoimalla ja yhdistelemällä työelämän laatuindeksi saadaan laskettua ja jonka pohjalta voi-

daan kohdentaa hyvin yksilöllisiä tiimikohtaisia toimenpiteitä työelämän laadun ja siten or-

ganisaation suorituskyvyn parantamiseksi. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa on todettu, 

työelämän laadun johtaminen tietopohjaisesti parantaa yrityksen käyttökatetta ja näin luo 

entistä paremmin edellytyksiä kestävän liiketoiminnan suorittamiselle kannattavasti ja kil-

pailukykyisesti. 

 

Yrityksissä toteutetaan kattavasti ja säännöllisesti henkilöstökyselyjä mutta on hyvä pohtia, 

antavatko kyselyt oikeaa kuvaa johdolle henkilöstön kokemasta työelämän laadusta, jotta 

johtamiskäytäntöjä voidaan päivittää tarpeisiin vastaaviksi. Tulokset peilaavat mennei-

syyttä, niiden tulkinta saattaa olla sekavaa ja keskiarvoihin nojaavat tulokset saattavat jättää 

olennaisia asioita johdolta huomaamatta ääripäistä. Riskinä on, että tuloksista johdetaan vää-

riä toimenpiteitä ja johtamiskäytäntöjä, jolloin valtava henkilöstön tuottavuuspotentiaali saa-

tetaan menettää. Riskinä on myös, että keskiarvon ollessa odotetulla tasolla, johdolta jää 

huomaamatta ääripään luvuista piiloriskiä tai piilopotentiaalia, jolla voi olla merkittävä asia-

kasarvoa heikentävä tai lisäävä vaikutus. Yleistä on myös, että henkilöstökyselyiden mittaa-

misen tapoihin ei haluta tehdä muutosta, jotta vertailu menneisyyteen on mahdollista, vaikka 

tällaisesta menneeseen vertailusta ei ole välttämättä aitoa käytännön hyötyä. Kaikkiaan tieto 

peilautuu historiaan ja osataanko sieltä tehdä oikeita johtopäätöksiä tulevaisuutta ajatellen, 

jotka vielä näkyvät organisaatiossa aitoina ja pitkäkestoisina toimenpiteinä myös kestävää 

kehitystä tukien. Henkilöstökyselyjä ja vertailua menneisyyteen käytetään usein johdolle ra-

portointiin. Henkilöstö todennäköisesti toivoisi, että heitä kuunnellaan organisaation toimin-

nan kehittämiseksi ja ideoita olisi mahdollista laittaa käytäntöön. (Kesti et. al. 2017b, 8. 

Tiera 2021)  

 

Työ on sosiaalisesti ja kognitiivisesti 2020-luvulla entistä vaativampaa. Esimerkiksi globaali 

kilpailu, epävarmuus vaikuttavat tähän. Sen vuoksi työntekijäkokemuksen ja työn imuun 

vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen on tullut entistä 
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tärkeämmäksi. Viisaus vastata muuttuviin tilanteisiin ei asu enää yksin johtoryhmissä, siihen 

tarvitaan koko henkilöstön osaaminen ja panos. On myös tärkeää säilyttää organisaatiossa 

tunnelma, että ponnistelut kannattavat ja ne kannattelevat organisaatiota myös epävarmoina 

aikoina. Työhyvinvointia on tarkasteltu ja tutkittu pitkään ongelmalähtöisesti. 2000-luvulla 

esiin tullut positiivinen psykologia ja kehittäminen voimavaralähtöisesti on tuonut myöntei-

syyttä kehittämiseen. Tänä päivänä on enemmän tutkimuksellista näyttöä, että voimavara-

lähtöisesti kehittäminen tuottaa tulosta. Tutkimusten kautta on osoitettu, että työn imu eh-

käisee työuupumuksen riskiä, siitä on hyötyä terveydelle sekä vapaa-aikaan. On myös näyt-

töjä siitä, että työn imun kokemus ennustaa yksilölle parempaa palkkakehitystä, ammatti-

aseman kehittymistä ja aiheuttaa vähäisempää riskiä työttömyydelle tai työkyvyttömyys-

eläkkeeseen. Työn imun ja merkityksen kokemuksesta on tieteellistä näyttöä myös tuotta-

vuuden paranemiselle. Eli, työn merkityksellisyyden kokemus ja työn imu ei tuota vain jom-

paankumpaan hyvää: yksilölliseen hyvinvointiin tai organisaation tuottavuuteen, vaan mo-

lempiin. (Eskola et al. 2021; Hakanen et al. 2021, 2-3) 

 

Työelämän laatuindeksi auttaa kuvaamaan, kuinka työntekijät kokevat, että organisaatio 

täyttää yksilön tarpeet koskien työelämää (Kesti 2012a, 258). Työelämän laatua arvioidaan 

työyhteisön yhteisillä osaamisilla, sisältäen johtamisen, tiimikulttuurin sekä prosessit. Työ-

elämän laatua mitattaessa organisaation yhteisiä kompetensseja arvioidaan kysymällä, miten 

ne vastaavat henkilöstön henkilökohtaisiin tarpeisiin. Tärkeää on jokaisessa organisaatiossa, 

joka haluaa mitata työelämän laatua, että yksilöidään ne organisaation yhteiset osaamiset, 

jotka ovat kriittisiä sen strategian ja menestyksen mahdollistamiseksi. Sen jälkeen organi-

saation henkilöstön kehittämisresurssit tulee suunnata näiden osaamisten kehittämiseen. 

(Kesti 2012a, 263). Työelämän laadun kyselyllä organisaatio voi mitata, miten hyvin se on 

onnistunut yhteisten osaamisten kehittämisessä suhteessa yksilöllisiin tarpeisiin. Tästä muo-

dostuu työelämän laatuindeksi, jonka tuloksia organisaatio voi hyödyntää johtamistoimis-

saan yrityksen tavoitteiden ja kilpailuedun saavuttamiseksi. Työelämän laatuindeksi määri-

tellään olevan: ”työntekijöiden kokema työelämän laatu huomioiden aineettoman inhimilli-

sen pääoman hyödyntäminen” (Kesti & Syväjärvi 2015, 15). 
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Työelämän laatua arvioitaessa avainroolissa ovat organisaation hiljaisten signaalien näky-

väksi tekeminen. Hiljaiset signaalit ovat ”organisaation inhimillisiin kompetensseihin koh-

distuvia toimintaa ohjaavia mielipiteitä ja tuntemuksia, jotka kumpuavat henkilöstön hiljai-

sesta tiedosta.” (Kesti 2012b, 5). Työelämän laadun kehittämiskysely pohjautuu hiljaisten 

signaalien näkyväksi tekemiseen. Kyselyn tuloksista lasketaan työelämän laatuindeksi, joka 

antaa toimintaa ohjaavaa tietoa organisaation kehittämiseen. Kehittämiskyselyn jatkotoi-

mina on tärkeää, että organisaatio toteuttaa kyselyn tuloksista nousseita kehitysideoita, eli 

optimaalisia työelämäinnovaatioita työyhteisötasolla. Ne ylläpitävät ja edistävät työelämän 

laatuindeksin kehitystä. Työelämäinnovaatiot, eli kehitystoimet, ovat yhteisesti sovittuja toi-

menpiteitä, joilla työyhteisön suorituskyky paranee, eli kehitystoimien avulla tehollisen työn 

osuus kokonaistyöajasta kasvaa. Nämä toimet parantavat organisaation työelämän laatuin-

deksiä. (Kesti 2014, 126) 

 

Kesti yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa on kehittänyt teorian inhimillisen pääoman arvioin-

tiin tuotannontekijänä. Tähän teoriaan perustuu työelämän laadun kysely ja työelämän laa-

tuindeksi. Inhimillisen pääoman arvoa tuotannon tekijänä on tärkeä arvioida erityisesti yri-

tysten, joiden liikevaihto perustuu inhimillisiin voimavaroihin. Inhimillisen pääoman arvot-

taminen tuotannontekijänä on ajankohtaista ja kriittisen tärkeää organisaatiossa, joissa siir-

rytään teollisesta aikakaudesta informaatiotalouden aikakauteen ja siitä seuraaviin ansainta-

logiikan muutoksiin. Työelämän laatukyselyn tuloksista lasketaan työelämän laatuindeksi, 

eli kuinka hyvin organisaatio hyödyntää inhimillistä aineetonta pääomaansa. Työelämän laa-

tukyselyssä arvioidaan työelämän laatuindeksi viiden (5) näkökulman kautta: liiketoiminta-

johtaminen (management), ihmisten johtaminen (leadership), tiimikulttuuri, työn tekemisen 

taidot sekä prosessit (Kesti & Syväjärvi 2015, 15). 

 

Työelämän laatukysely sisältää viisitoista (15) arvioitavaa asiaa asteikolla 1-4. Lisäksi, pyy-

detään laadullista, eli sanallista, palautetta (Kuva 6).  Kyselyssä arvioidaan arvioitavan asian 

määrää sekä laatua. Kyselyn vastaukset analysoituna antavat organisaatiolle kokonaiskuvan 

vastausten perusteella kehitettävistä toimista, jotka tukevat organisaatiota henkilöstötuotta-

vuuden parantamisessa (Kuva 7). Työelämän laatukyselyn mittaaminen perustuu Yerkes-

Dodson lakiin, eli käänteisen U-käyrän lakiin, jossa suorituskyky ja paineet muodostavat 
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käänteisen U-käyrän. Työelämän laatukysely antaa tuloksissa näkyvyyttä, pitääkö työelä-

män laadun kehittämiseksi lisätä johtamistekojen määrää vai laatua, joilla parannetaan it-

searvotustekijöitä, joita olivat fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus (FE-tekijä), yhteen-

kuuluvuus ja identiteetti (YI-tekijä), päämärät ja luovuus (PL-tekijä). (Kesti & Syväjärvi 

2009, 2011-2013; Kesti 2015b, 6-10; Kesti 2014, 86-91) 

 

Yrityksen johdon, esimiesten ja HR-ammattilaisten on olennaista ymmärtää, että henkilös-

tökyselyn keskiarvo ei anna oikeaa ja läpinäkyvää kuvaa työpaikalla piilevästä kehittämis-

potentiaalista, jolla on myös organisaation tuottavuuteen vaikutus. Keskiarvoon keskittymi-

nen saattaa jättää piiloon työpahoinvointia lisäävät tekijät, jotka heikentävät kilpailukykyä 

ja työn tuottavuutta. Signaalit työpahoinvointiin löytyvät keskiarvojen ääripäistä, joihin ei 

välttämättä ymmärretä kiinnittää huomiota, jos organisaatiossa on opittu tulkitsemaan hen-

kilöstökyselyjä vain keskiarvojen kautta ja johto päättelee henkilöstön hyvinvoinnin ja suo-

rituskyvyn tilanteen ainoastaan keskiarvoa katsomalla. (Kesti et. al. 2017b, 8) 

 

 

 

Kuva 6. Esimerkki työelämän laatukyselystä. (Kesti 2015b, 10) 
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Kuva 7. Esimerkki työelämän laatukyselyn tuottamista suosituksista kehittämistoimenpi-

teiksi. Kesti 2015b, 13) 

 

4.2 Työelämän laatuindeksin laskentakaava 

Työelämän laatuindeksin laskemiseksi käytetään seuraavaa laskentakaavaa: itsearvostuste-

kijä, turvallisuuden tunne (FE-tekijä), kerrotaan suorituskykyä lisäävien (YI- ja PL-tekijät) 

tekijöiden keskiarvolla (Kuva 8). Laskentakaava pohjautuu Hertzbergin motivaatioteoriaan: 

hygieniatekijät kerrotaan motivaatiotekijöillä. Työelämän laatuindeksin laskentakaava ku-

vaa seuraavia tekijöitä: Työyhteisen turvallisuuden tunne on perusta hyvälle suorituskyvylle. 

Sen lisäksi organisaatiossa tulee edistää suorituskyvyn parantamiseksi toimenpiteitä, joilla 

on positiivista vaikutusta organisaation yhteistyöhön, osaamiseen sekä luovuuteen. Asian-

tuntijaorganisaatioissa ei riitä se kilpailukyvyn edistämiseksi, että huolehditaan yksinomaan 

turvallisuuden tunteesta (FE-tekijästä). Organisaation kilpailuetua kehittyy, kun turvallisuu-

den tunteen lisäksi panostetaan organisaation yhdessä tekemiseen, koulutukseen sekä työ-

paikan ja työyhteisön pieniin parannuksiin, eli työelämäinnovaatioihin. Työelämäinnovaati-

oiden vaikutuksia organisaation suorituskykyyn on tutkittu Suomessa, Irlannissa, Saksassa, 
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Ruotsissa ja Norjassa. Ne ovat yhdessä sovittuja toimia työyhteisön kehittämiseksi (Kesti et. 

al. 2017b, 9; Kesti 2012, 258) 

 

 

Kuva 8. Työelämän laatuindeksin laskentakaava. (Kesti 2017a, 50) 

 

Suomalaisten organisaatioiden työelämän laatuindeksi on tutkimusten mukaan yleisesti noin 

60%:n tasolla. Työn ääressä vietetty aika on noin 80% vuosityöajasta, koska noin 20% ko-

konaistyöajasta kuluu rakenteelliseen työaikaan (esimerkiksi lomat, koulutukset). Näin ollen 

tehollinen työaika on noin 48% kokonaistyöajasta (80% x 0,6). Tämä luku antaa suuntaa, 

että suomalaisiin yrityksiin on varastoitunut suuri ”tuottavuuden parantamisen potentiaali”. 

Toistaiseksi on vähän suomalaisia yrityksiä, jotka hyödyntävät tuottavuuspotentiaalia joh-

donmukaisesti. (Kesti et. al. 2017b, 9) 

 

Kokonaistyöaika jakautuu eri työajan muotoihin (Kuva 10.). Tehokas työaika tarkoittaa tuot-

tavaa perustoimintaa. Eli, sitä toimintaa, jota varten organisaatio on olemassa. Se sisältää 

myös pakolliset tauot, joita työn sujuva tekeminen edellyttää. Tehokkaan työajan avulla syn-

tyy toiminnan tuotot, eli yrityksen tuottama liikevaihto. Mitä kyvykkäämpi organisaatio on, 

sitä vähemmän käytetään aikaa turhaan työhön. Turhaa työtä, eli sähläystä (PAFF), on etsi-

minen, hakeminen, korjaaminen sekä muu turha työ, jota aiheuttavat esimerkiksi puutteelli-

nen viestintä työyhteisöryhmien ja yksilöiden välillä. Se on ylimääräistä ajankäyttöä, joka 

aiheuttaa ylimääräisiä laatukustannuksia. (Kesti 2012a, 261. Kesti 2010, 180-181) 
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Kuva 10. Kokonaistyöajan eri muodot. (mukaillen Kesti et. al. 2017b, 11) 

 

Organisaation ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät investoinnit kehittävät organisaation 

kompetensseja, jotka parantavat liiketoiminnan suorituskykyä. Henkilöstöjohtamisen käy-

tännöt auttavat optimoimaan rakenteelliseen työaikaan käytetyn työajan siten, että inhimil-

listä pääomaa hyödynnetään optimaalisella tavalla myös pidemmällä tähtäimellä. Investoin-

neista syntyvät liiketoiminnan taloudelliset hyödyt ovat tutkimusten mukaan usein monin-

kertaiset verrattuna kustannuksiin. Kustannussäästöjä syntyy, kun sairauspoissaoloihin, työ-

kyvyttömyyteen ja vaihtuvuuteen liittyvät kustannukset pienentyvät. Tuottavuus kasvaa, kun 

henkilöstön työaikaa siirtyy teholliseen työaikaan tuottamattomasta, muusta työajasta. Sa-

malla myös liikevaihto työntekijää kohden kasvaa, kun tehollisen työajan määrä kasva. Po-

sitiivista tulosta tekevä organisaatio myös mahdollistaa paremmat työolot ja kokonaisuu-

desta muodostuu positiivinen kierre. Henkilöstötuottavuuteen liittyvän kokonaisuuden ym-

märtäminen vaatii aiheeseen perehtymistä ja usein sen jälkeenkin toteutus on haastavaa 

konkreettisina toimina, koska organisaatio on monimutkainen systeeminen kokonaisuus. 

Tuottavuuteen vaikuttavia kehitysinvestointeja pohdittaessa tulee olla myös ymmärrys siitä, 

että investoinnit ovat tasapainossa kokonaisuuteen nähden, ei yli tai ali. (Kesti 2017a, 50; 

Kesti 2013, 102) 
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Työelämän laadun ja laatuindeksin kehittäminen nostaa organisaation tehollisen työajan 

osuutta. Organisaatio pystyy tekemään olemassa olevilla voimavaroilla enemmän liikevaih-

toa mutta samalla työelämän laatuindeksin seuranta tekee sen, että liikevaihtokapasiteetin 

nostaminen ei kuormita henkilöstöä epäterveellä tavalla, eli syö työelämän laatua, jolloin 

tuottavuus laskee. Tuottavuus syntyy, kun tehollinen työaika organisaatiossa parantuu. Tämä 

usein tarkoittaa sitä, että sähläys, eli tehoton työaika (PAFF) organisaatiossa pienenee ja 

sairauspoissaolojen kulut pienenevät, kun työelämän laatua parantaviin johtamiskäytäntöi-

hin panostetaan. Tehollisen työajan kasvaminen lisää liikevaihtokapasiteettia. Liikevaihdon 

kasvu parantaa yrityksen tulosta hyvällä hyötysuhteella, koska tehokkuuden nousu tulee ai-

neettomasta henkilöstöpääomasta. Työelämän laadun parantuminen ei lisää kokonaiskuluja. 

Päinvastoin se vähentää kuluja, koska sairauspoissaolot, sähläys ja vaihtuvuus vähenevät 

työelämän laadun parantuessa. (Kuva 11 ja 12.). (Kesti et. al. 2017b,11; Kesti 2013, 97) 

 

Kuva 11. Työelämän laatu tuotannontekijänä ennen työelämän laadun kehitystoimia. (mu-

kaillen Kesti et. al. 2017b, 11; Kesti 2013, 97) 
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Kuva 12. Työelämän laatu tuotannontekijänä työelämän laadun kehitystoimien jälkeen. (mu-

kaillen Kesti et. al. 2017b, 11; Kesti 2013, 97) 

 

Työpaikan toimintojen ja prosessien kehittäminen, eli työelämän laadun kehittäminen, edis-

tää siis tehollisen työajan lisääntymistä. Työn ja prosessien sujuvuuden lisääntyminen mah-

dollistavat myös ylitöiden vähentämisen sekä kulujen pienentymisen. Huomion arvoista on 

myös se, että erityisesti suuremmissa organisaatioissa on myös mahdollista korvata eläke-

poistumaa tehollisen työajan parantumisella. Organisaatiot hyötyvät edistäessään työympä-

ristöä, jossa henkilöstö voi sekä henkisesti että fyysisesti hyvin. Hyvinvointi luo sitoutumista 

ja sitoutuneet työntekijät tuottavat enemmän, joka luo lisääntynyttä asiakastyytyväisyyttä, 

taloudellista kannattavuutta sekä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. (Kesti et. al. 2017b, 13; 

Cleveland et. al. 2015, 153) 
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5. Toimintatutkimuksen toteutus ja tulokset 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin toimintatutkimuksena. Tutkimuksen kohdeorga-

nisaatio on palkka- ja henkilöstöhallinnon ulkoistuspalveluihin erikoistunut liiketoimintayk-

sikkö. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kohdeorganisaation johtamis- ja esimiestyössä 

ja sen kehittämisessä sekä kohdeorganisaation esimiesten tiedolla johtamisen taitojen kehit-

tämisessä.  

 

5.1 Kohdeorganisaation esittely 

Tutkimuksen kohdeorganisaation liiketoimintayksikössä työskentelee 130 henkilöstö- ja 

palkkahallinnon asiantuntijaa ja heidän toimipisteensä sijaitsevat Espoossa, Kajaanissa ja 

Tallinnassa. Työyhteisön keski-ikä on 41 vuotta ja organisaatio on naisvaltainen. 

 

Työelämässä oli teollisella aikakaudella tärkeää, että ihmisen fyysinen suorituskyky oli mak-

simaalisessa käytössä ja suorituksen mittarina oli esimerkiksi työaika ja tuotantolinjan tuo-

tokset tietyssä ajassa. Tietoyhteiskunnan aikakaudella on yhä tärkeämpää, että ihmisen on-

gelmanratkaisukyky, yksilöllinen osaaminen sekä ajattelukyky ovat mahdollisimman hy-

vässä käytössä työelämän erilaisten haasteiden ja muutostilanteiden ratkaisuissa. Kohdeor-

ganisaatiossa katsottiin, että työelämän laatua mittaamalla nykyaikaisin keinoin henkilöstön 

työelämän laatua voidaan pyrkiä tukemaan entistä paremmin ja myös havaita henkilöstöris-

kejä ennakoidummin. Näin mahdollistetaan, että työntekijän luovuuteen ja ajatteluun liittyvä 

suorituskyky olisi parhaassa mahdollisessa tilassa hyvinvointi, työhyvinvointi ja asiakasar-

von tuottaminen huomioiden. Työelämän laadun mittaaminen, seuraaminen ja kehittäminen 

tukee yritystä myös kestävän kehityksen mukaisessa johtamisessa. Työelämän laatuindeksi 

kertoo organisaatiolle tieteellisin keinoin aineettoman inhimillisen pääoman hyödyntämis-

asteen ja työelämän laatuindeksi numeerisessa muodossa kertoo, miten organisaatio on on-

nistunut inhimillisen pääoman hyödyntämisessä organisaation suorituskyvyn hyväksi. Ny-

kyisin liiketoiminnassa näkyvä tieto on yritykselle kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen tär-

keää tietoa. Työelämän laatuindeksi auttaa tuomaan näkymättömän henkilöstötiedon 
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näkyväksi. Tutkimuksen jälkeen kohdeorganisaatiossa arvioidaan, tuleeko työelämän laa-

tuindeksistä, eli aineettoman inhimillisen pääoman hyödyntämisasteesta, yksi johtamisen tu-

loskortilla seurattavista asioista liikevaihdon, kannattavuuden ja laadun seurannan rinnalla. 

 

5.2 Tutkimusstrategia 

Tutkimuksen alkuun suoritettiin esihaastattelu, jonka tarkoituksena oli lisätä tutkijan ym-

märrystä työelämän laadusta yleisesti sekä tutkimuksen kohteena olleen liiketoimintayksi-

kön työelämän laatu -analyysin tuloksista. Varsinainen empiirinen tutkimus suoritettiin kva-

litatiivisena toimintatutkimuksena ja tutkimuksen tulokset analysoidaan tässä pro gradu -

tutkielmassa. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleisesti pyritään tuomaan näkyväksi tosiasioista, sen sijaan, 

että todennetaan olemassa olevia totuusväittämiä. Lisäksi kvalitatiivinen tutkimus sisältää 

useita merkityksiä ja erilasia tutkimuksen alalajeja. Kvalitatiivinen tutkimus ei ole yksittäi-

nen hanke, vaan se voi sisältää useampia tutkimuslajeja. (Hirsijärvi et al. 2013, 161-162). 

Tässä tutkimuksessa käytetty kvalitatiivisen tutkimuksen alalaji on toimintatutkimus ja tut-

kimuksessa pyrkimys on paljastaa tosiasioita, joita ilman perehtymistä ja tutkimusta aiheesta 

olisi muuten hankala todentaa. Tutkimus myös etenee sykleissä, jotka kuvataan myöhemmin 

tässä tutkielmassa. Tutkimus sisältää myös kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä useam-

pia tutkimuksen alalajeja. Näitä ovat toimintatutkimuksen aikana suoritettava työelämän laa-

tukysely kohdeorganisaation henkilöstölle sekä esimiesten tilannekartoituskysely, joiden tu-

losten tulkinnassa hyödynnetään myös kvantitatiivisia menetelmiä. 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että se on ”kokonaisvaltaista tiedonhankintaa” 

ja aineistoa kootaan ”todellisissa tilanteissa”. Arvot vaikuttavat siihen, miten tutkittavaa il-

miötä kuvataan. Ihminen toimii laadullisessa tutkimuksessa tiedonkerääjänä ja tavoitteena 

on tuoda näkyväksi ”odottamattomia seikkoja” sekä tutkia aineistoa monipuolisesti. Laadul-

lisessa tutkimuksessa on tärkeää antaa tutkittavien näkemysten tulla huomioiduksi ja tutki-

muksen kohdejoukko on selkeästi määritelty. Laadulliselle tutkimukselle on myös luonteen-

omaista, että tutkimussuunnitelma kehittyy tutkimuksen aikana. (Hirsijärvi et al. 2013, 161-
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164) Nämä kvalitatiivisen tutkimuksen piirteet ovat ominaisia tässä tutkielmassa toteutetta-

valle toimintatutkimukselle. Tutkimuksessa on huomioitavana seikkana, että tutkijan ar-

voilla saattaa olla vaikutusta siihen, miten ilmiöitä kuvataan. 

 

5.3 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä 

Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisena, eli laadullisena, tutkimuksena ja 

tutkimuksen tarkennettuna alalaji oli toimintatutkimus. Tutkimusmenetelmän valintaan vai-

kutti esiselvityksen aikana kerätty tieto ja pohdinta sopivasta tutkimusmenetelmästä. Toi-

mintatutkimus katsottiin tutkimukseen soveltuvaksi menetelmäksi, koska tutkija itse toimi 

osana tutkimusryhmää. 

 

Toimintatutkimuksessa tavoitteena on tehdä ”käytäntöön kohdistuva interventio” ja tutki-

muksen aikana pyritään kehittämään toimintaa. Toimintatutkimuksessa yhteistyö on merkit-

tävässä roolissa ja tutkimukseen osallistuvat ihmiset ovat aktiivisesti toiminnallisessa roo-

lissa tutkimisen ohella. Toimintatutkimukselle tyypillisiä piirteitä on, että se on käytäntöön 

suuntautunutta tutkimista, tutkija ja tutkittavat ovat aktiivisesti mukana kehittämisessä ja 

yhteistyö on merkittävässä roolissa tutkittavien ja tutkijan kesken. Toimintatutkimus ei ai-

noastaan selitä tai kuvaa ilmiötä vaan sen tavoitteena on myös kehittää vallitsevaa toimin-

taympäristöä. Toimintatutkimuksen tavoitteena ei ole yksioikoisesti kehittää vallitsevaa tiet-

tyyn tilaan. Olennaista toimintatutkimuksessa on ymmärtää, että tutkija ei päätä, millainen 

tavoitetilan tulee olla. Muutos voi tapahtua, olla tapahtumatta tai siitä voi tulla täysin toisen-

lainen kuin alun perin oletettu tai ajateltu tavoiteltavan. Toimintatutkimus voi auttaa myös 

tuomaan näkyväksi tai jatkotutkimuksen kohteiksi tekijöitä, jotka voivat olla taustalla, jos 

muutosta tai kehitystä ei tapahdu. Taustalla voi olla piilevinä tekijöinä esimerkiksi asentei-

siin, valtarakenteisiin tai yrityskulttuuriin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat taustalla siihen, 

että kehitystä ei tapahdu, tai ilman tutkimusta ne eivät tulisi esiin. Toimintatutkimuksen ai-

kana syntyy uutta empiiriseen tutkimukseen perustuvaa tietoa siinäkin tapauksessa, että 

muutokset tai kehittämistyön tavoitteet eivät toteutuisi. Toimintatutkimuksellista tutkimus-

tapaa kuvaa myös se, että se on usein kehittämisprojekti, jossa pyrkimyksenä on suunnitella 

ja kokeilla uusia toimintatapoja. Toimintatutkimusta yhdistää käsitteet tutkimus, interventio, 

parempaan pyrkiminen ja sen tavoitteena on muutos parempaan, joka voi tapahtua tai olla 
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tapahtumatta, mutta joka tapauksessa tutkimus tuottaa uutta tietoa. (KvaliMOTV 2007; 

Heikkinen et. al. 2010, 16-17; Eskola & Suoranta 2003, 126-127) 

 

5.4 Tutkimuksen toteutus ja vaiheiden tulokset 

Toimintatutkimus toteutettiin kohdeorganisaatiossa toukokuun 2020 ja huhtikuun 2021 vä-

lisenä aikana. Pyrkimyksenä oli toimintatutkimuksesta saatujen tulosten perusteella hyödyn-

tää saatavilla olevaa tietoa paremmin, eli tiedolla johtamisen keinoin, pyrkiä kehittämään 

tutkimuskohteena olevan liiketoimintayksikön työelämän laatua ja suorituskykyä tulevien 

vuosien aikana. Toimintatutkimus piti sisällään esimiesten kouluttamisen työelämän laadun 

käsitteeseen, tiedolla johtamisen periaatteisiin ja näin tavoite oli lisätä esimiesten ymmär-

rystä, miten johtaa tiedolla ennakoiden siten, että henkilöstön työelämän laatu ja organisaa-

tion suorituskyky ovat tasapainossa. Kevään 2021 aikana kohdeorganisaatiossa tehtiin myös 

työelämän laatukysely esiselvityksen tietojen pohjalta. Lisäksi esimiesten tueksi annettiin 

tekoälysovellus, joka auttaa esimiehiä työelämän laatukyselyn tulosten pohjalta tiimikoh-

taisten ennakoitujen kehitystoimenpiteiden toteuttamisessa ja tukemisessa työelämän laadun 

kehittämiseksi. Tekoälysovelluksen hyödyntäminen on myös yksi muoto tiedolla johtami-

sesta: teknologia-avusteisesti ohjataan esimiesten toimia työelämän laadun kannalta mah-

dollisimman hyvään johtamiseen olemassa olevaa tietoa hyödyntämällä.  

 

Toimintatutkimus eteni sykleissä, jotka ovat kuvattu seuraavissa kappaleissa. 

 

5.4.1 Esiselvitys 

Ennen toimintatutkimuksen aloittamista, kohdeorganisaatiossa suoritettiin työelämän laadun 

analyysi, jossa hyödynnettiin kohdeorganisaation kevään 2020 henkilöstökyselyn tuloksia. 

Lapin yliopiston dosentti, Marko Kesti, on kehittänyt yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa 

”yleispätevää loogista teoriaa”, jonka avulla voidaan laskennallisesti ja numeerisessa muo-

dossa osoittaa, miten henkilöstön kehittäminen vaikuttaa organisaation taloudelliseen tulok-

seen.  Teoriaa kutsutaan ”henkilöstövoimavarojen tuotantofunktioksi” ja se on saanut 
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kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksynnän (Kesti 2012; Kesti & Syväjärvi 2013, luettu Kesti 

2014). Kohdeorganisaation esimiesten ymmärrystä aiheesta lisättiin tekemällä esiselvitys, 

jossa käytiin läpi kohdeorganisaatiolle tehdyn työelämän laadun indeksin ja analyysin tulok-

sia henkilöstökyselyn pohjalta. Esiselvityksessä tehdyn työelämän laadun analyysin pohjalta 

syntyi kehitysajatuksia työelämän laadun kehittämiseksi organisaatiossa sekä esimiestaito-

jen kasvattamiseksi työelämän laadun johtamisen osalta. Tämä oli ensimmäinen aste tiedolla 

johtamisen lisääntymisestä kohdeorganisaatiossa: saatavilla ollutta tietoa hyödynnettiin uu-

della tavalla kehittämisorientoituneesti. Esiselvityksen tulosten pohjalta pidettiin kaksi ko-

kousta Kestin kanssa, jossa koottiin aineistoa esiselvitystä varten työelämän laatuindeksin 

laskemiseksi sekä käytiin analyysin tulokset läpi kohdeorganisaation johtoryhmän sekä hen-

kilöstöjohtajan kanssa ja heillä oli mahdollisuus kysymysten muodossa lisätä ymmärrystään 

työelämän laadun indeksistä sekä analysointimenetelmästä.  

 

Esiselvityksen aikana Kesti toi akateemisen tutkimustyönsä pohjalta syntyneen oppineisuu-

tensa työelämän laadun mittaamisesta ja työkaluista kohdeorganisaation tietoisuuteen, joilla 

työelämän laadun mittaamista voidaan tehdä ja nostaa toimenpiteitä työelämän laadun pa-

rantamiseksi. Kestin kanssa käytyjen keskustelujen avulla lisättiin kohdeorganisaation ym-

märrystä aiheesta ja tutkimuksen kohteena olevan liiketoimintayksikön työelämän laatuin-

deksin tulosten ymmärtämiseksi.  Marko Kesti kävi läpi kahden Teams -kokouksen välityk-

sellä laskentamallin, jolla työelämän laatuindeksi laskettiin liiketoimintayksikön henkilös-

tötutkimuksen tuloksista.   

 

Kysymykset, jotka valikoituivat työelämän laadun indeksin laskemiseksi henkilöstöky-

selystä, olivat yhteensä viisitoista (15) kysymystä, josta viisi (5) kysymystä per alue kuului 

työelämän laatua arvioiviin itsearvostustekijöihin: fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus, 

yhteenkuuluvuus ja identiteetti, päämäärät ja luovuus.  

 

Jokaisen itsearvostustekijän alle valikoitui alla olevat kysymykset, joiden avulla työelämän 

laatuindeksi laskettiin henkilöstökyselyn tuloksista. Työelämän laatuindeksin laskemiseksi, 

ao. kysymykset linkitettiin inhimillisiin kompetenssitekijöihin (Kuva 13.). Inhimilliset kom-

petenssitekijät, jotka vaikuttavat työelämän laatuindeksiin ovat johtaminen (J), 
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esimiestoiminta (E), toimintakulttuuri (T), osaaminen (O), ja prosessit (P). Alla kuvattuna 

kysymykset, joilla työelämän laatuindeksi laskettiin esiselvitys -vaiheessa henkilöstöky-

selyn kysymyksistä sekä linkitys inhimillisiin kompetenssitekijöihin: 

 

 

 

Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus 

J Näkyvätkö yrityksesi arvot yrityksen työskentelyssä 

E Koetko, että esimiehesi kunnioittaa sinua 

T Onko tiimissäsi ristiriitoja, joilla on negatiivinen vaikutus työhön 

O Osaatteko tiimissäsi antaa toisillenne palautetta 

P Toimiiko työtehtävien jako tiimissäsi hyvin 

  

 

Yhteenkuuluvuus ja identiteetti 

J Onko tiimissäsi helppo saada asioita aikaiseksi 

E Saatko tarvittaessa tukea esimieheltäsi 

T Tekeekö tiimisi hyvin yhteistyötä 

O Voitko vaikuttaa työtilanteeseesi 

P Onko työt suunniteltu hyvin tiimissäsi 

  

 

Päämäärät ja luovuus 

J Onko sinulla tarvittavat edellytykset hyvän työn tekemiseen 

E 

Kutsuuko esimiehesi sinut osallistumaan sinua ja työtovereitasi koskevaan päätök-

sentekoon 

T Onko töissä käyminen mielestäsi hauskaa 

O Onko sinulla mahdollisuus kehittyä työssäsi 

P Voitko suositella yrityksen tuotteita/palveluja 
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Kyselyssä linkitettiin fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja identi-

teettiä sekä päämäärää ja luovuutta arvioivia kysymyksiä inhimillisiin kompetenssitekijöi-

hin, eli johtaminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, osaaminen ja prosessit. Samaa kysy-

mystä arvioitiin eri itsearvostustekijöiden näkökulmista. Esimerkiksi:  

 

J Näkyvätkö yrityksesi arvot yrityksen työskentelyssä (FE -tekijän näkökulma) 

J Onko tiimissäsi helppo saada asioita aikaiseksi (YI -tekijän näkökulma) 

J Onko sinulla tarvittavat edellytykset hyvän työn tekemiseen (PL -tekijän näkökulma) 

  

 

Kuva 13. Inhimilliset kompetenssitekijät. (Kesti 2015, 6) 

 

 
Opimme esiselvitys -vaiheen tuloksista, että fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden (FE-

tekijä) puute syö työelämän laatuindeksiä, eli QWL-indeksiä. Toisin sanoen, yhteenkuulu-

vuus ja identiteetti (YI-tekijä) sekä päämäärät ja luovuus (PL-tekijä) ovat kytköksissä fyysi-

seen ja emotionaaliseen turvallisuuteen. Jos YI ja PL -itsearvostustekijöiden alla olevat 
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kysymykset saavat korkeamman arvosanan mutta FE-tekijän alla olevien kysymysten vas-

taukset ovat heikkoja, FE-kysymysten arvo syö muiden itsearvostustekijöiden indeksiä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että mitä paremmat arvosanat kyselyissä saadaan fyysisen ja emotio-

naaliseen turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin, sitä paremmat ovat myös YI- ja PL -tulok-

set. 

 

Jos FE-tekijään kytketty kysymys on heikko, se heikentää myös YI ja PL-tekijään kytkettyjä 

tuloksia. Jos taas FE-tekijään kytketty tulos on vahva, se, vahvistaa myös YI- ja PL-tekijöi-

den tuloksia. Eli, FE-itsearvostustekijä toimii työelämän laatuindeksiä vahvistavana tai hei-

kentävänä tekijänä. Ensimmäinen oppi oli esiselvityksen aikana, että yritysten kannattaa pa-

nostaa fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta vahvistaviin tekijöihin, jotta yrityksen tuotta-

vuuden ja suorituskyvyn kasvu on mahdollista.  

 

Toinen asia, mihin kohdeorganisaation johtoryhmä havahtui esiselvityksen aikana, oli se, 

miten työelämän laadun indeksiin vaikuttavia tekijöitä käytännössä lasketaan. Esiselvityk-

sessä kohdeorganisaation työelämän laatuindeksin tulokseksi tuli 63,7% kevään 2020 hen-

kilöstökyselyn pohjalta. Se on keskimäärin sama kuin yleisesti on suomalaisorganisaatioiden 

työelämän laatuindeksin tulos. Tulos kertoo, että kohdeorganisaatiossa piilee henkilöstöpää-

omaan hyödyntämisasteeseen sidonnainen tuottavuuspotentiaali. Esiselvitys kertoi, että ra-

kenteellinen työaika on kohdeorganisaatiossa keskimäärin sama kuin muissakin yrityksissä, 

noin 20% kokonaistyöajasta. Työn ääressä vietetyn työajan työelämän laatuindeksiksi muo-

dostui 63,7%, joka kertoo, että työn ääressä vietetystä työajasta liian iso osa kuluu muuhun 

työaikaan, eli sähläyksen tai muun PAFF:in muodossa, joka syö työelämän laatua, kuormit-

taa henkilöstöä ja siten syö myös organisaation tuottavuutta. Tästä löytyy yhteys myös sai-

rauspoissaoloihin. Tiedolla johtamisen taso, eli tiedon hyödyntämisen ja ymmärryksen taso 

nousi organisaatiossa jo esiselvityksen aikana. Esiselvitys osoitti, että kohdeorganisaatiossa 

on tulosten pohjalta piilevää potentiaalia, joka hukkuu nyt sähläykseen ja epäselviin proses-

seihin, joiden paremmalla organisoimisella organisaatio pystyisi tekemään enemmän asia-

kasarvoa tuottavaa työtä ja näin tuottaa myös tehokkaammin liikevaihtoa, tulosta ja laatua. 
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5.4.2 Sykli 1. Valmennuksen suunnittelu esiselvityksen pohjalta 

Esiselvityksen tulosten ja havaintojen pohjalta kohdeorganisaatiossa päätettiin käynnistää 

työelämän laadun kehittämiseen liittyvä kehitysohjelma. Ohjelman tavoitteena on esimies-

ten taitoja kehittämällä kehittää kohdeorganisaation työelämän laadun indeksiä ja siten hen-

kilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta seuraavien vuosien aikana.  

Organisaatiossa päätettiin toteuttaa esimiehille valmennuspäivä marraskuussa 2020 työelä-

män laadun indeksiin perehtymiseksi. Valmennuspäivän tavoitteena oli tarjota esimiehille 

perustiedot tiedolla johtamisen käsitteestä, työelämän laadun indeksistä, mitä se tarkoittaa ja 

miten sitä arvioidaan. Valmennuksessa käytettiin esiselvityksessä koottuja kohdeorganisaa-

tion omia työelämän laatuindeksin lukuja, jotta valmennus olisi mahdollisimman lähellä val-

mennettavien omaa työarkea. Esimiehet saivat myös omien tiimiensä työelämän laatu -in-

deksit ennen valmennuksen aloitusta, jotka Marko Kesti oli laskenut kevään henkilöstöky-

selystä. Nämä tiedot toimivat lähtötietoina tiimien työelämän laatuindeksin kehittämiselle. 

Valmennettaville esimiehille lähetettiin liiketoimintayksikön toimesta kutsukirje kaksi viik-

koa ennen valmennusta sekä lyhyt esittely työelämän laatuindeksistä. Lisäksi valmennuk-

seen osallistuville esimiehille lähetettiin lähtökysely, jossa tarkasteltiin heidän omaa lähtö-

tilannettaan valmennukseen. Valmennuksen suunnittelun yhteydessä nähtiin tärkeäksi myös 

kartoittaa esimiesten sen hetkinen oma tilanne, jotta tiedetään, kuinka vastaanottavaisia esi-

merkiksi oman jaksamisen puitteissa esimiehet ovat valmennukseen lähdettäessä. Liitteessä 

1. näkyy kyselyn kysymykset sekä vastaukset.  

  

Valmennuspäivä toteutettiin luennon lisäksi simulaatiopelinä, jossa pelattiin kasvuyrityksen 

strategian pohjalta tehtyä johtamispeliä ja esimiehet pääsivät harjoittelemaan siihen liittyviä 

erilaisia johtamistilanteita. Lisäksi esimiehille esiteltiin Aimo -tekoälysovellus, joka on esi-

miesten apuna vuoden 2021 ajan työelämän laadun indeksin johtamisessa tiimikohtaisesti. 

Aimo -tekoälysovellus antaa esimiehille tiimikohtaisia suosituksia johtamiseen työelämän 

laatuindeksin tulosten pohjalta. Aimo -tekoälysovellus myös antaa esimiehelle indikaatiota, 

millaista euromääräistä vaikutusta on oikeilla ja oikea-aikaisilla johtamisteoilla. Seurauksia 

voi olla esimerkiksi oikeilla johtamisteoilla oikea-aikaisesti, että sairauspoissaolojen pienen-

tymiseen liittyvät riskit ja kulut pienenevät. Maaliskuussa 2021 kohdeorganisaatiossa otet-

tiin tavoitteeksi tehdä työelämän laatuindeksin pulssikysely, jossa tiimien työelämän 
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laatuindeksin kehitystä seurataan ja näin nähdään, miten arvot ja tulokset ovat kehittyneet 

esiselvityksen aikana tehdyistä tuloksista.  

 

Valmennuksen nimeksi muodostui Tiedolla johtava esimies -valmennus. Nimi kuvaa val-

mennuskokonaisuutta. Tavoitteena on tiedolla johtamisen keinoin lisätä oikeita ja kohden-

nettuja johtamistekoja, jotka parantavat työelämän laatua ja organisaation tuottavuutta. 

 

Ennen valmennuksen aloitusta esimiehille lähetettiin lyhyt kysely (Liite 3.), jonka tarkoituk-

sena oli kartoittaa esimiesten omaa lähtötilannetta valmennukseen. Kysely lähetettiin kym-

menelle valmennukseen kutsutulle henkilölle ja vastauksia tuli yhteensä yhdeksän (9) kap-

paletta.  Kysely piti sisällään seuraavat kysymykset, joihin vastattiin Likertin asteikolla 

(skaala 1-5): 

 

1. Yleinen jaksamiseni on hyvä.  

 

2. Minulla on tarvittavat taidot tiimini johtamiseen. 

 

3. Hyödynnän parhaalla tavalla työntekijöiden ideoita ja näkemyksiä työn kehittämisessä. 

 

Likertin asteikolla 1-5 vastausasteikossa numerot tarkoittivat seuraavaa: 

 

1 = täysin eri mieltä 

2 = jokseenkin eri mieltä 

3 = ei samaa eikä eri mieltä 

4 = jokseenkin samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä 
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Yleisen jaksamisen osalta keskiarvo oli 4,22. 

Tiimin johtamiseen tarvittavien taitojen osalta keskiarvo oli 3,33. 

Työntekijöiden ideoiden ja näkemysten hyödyntämisen keskiarvo oli 3,89. 

 

Nämä kolme kysymystä oli tehty siten, että niistä saatiin myös laskettua QWL-indeksi. Ky-

symys 1. viittaa fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden tilaan. Kysymys 2. mittaa yhteen-

kuuluvuus ja identiteetti -tilaa ja kysymys 3. mittaa päämärät ja luovuus tilaa. Kuten työelä-

män laadun indeksiin tutustuttaessa on opittu keskiarvot eivät anna koko kuvaa todellisuu-

desta, koska ääripäät jäävät huomioimatta. Tämän kyselyn pohjaltakin laskettiin QWL, eli 

työelämän laadun -indeksi, jonka tulokseksi saatiin esimiesten osalta 63,8. Tämä on hyvin 

lähellä koko kohdeorganisaation työelämän laatuindeksiä, joka oli kevään henkilöstötyyty-

väisyyskyselyn osalta 63,7. 

 

Lisäksi kyselyssä oli kolme avointa kysymystä, joissa reflektoitiin esimiehen näkemyksiä 

valmennusta ajatellen: 

 

1. Mitkä ovat vahvuutesi esimiehenä? 

 

2. Mitkä ovat heikkoutesi esimiehenä? 

 

3. Missä asioissa haluat kehittyä esimiehenä? 

 

4. Onko sinulle odotuksia tai muita kommentteja koskien tulevaa esimiesvalmennusta, sana 

on vapaa. 
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Esimiehet kokivat vahvuuksikseen rauhallisuuden, motivoinnin kokeiluun, ja arjen kiitokset. 

Vahvuuksiksi koettiin myös avoimuus, tasapuolisuus, rohkeus tarttua asioihin, halu kehittää 

ja kehittyä. Heikkouksiksi koettiin välillä jämäkkyyden puute, työntekijöiden sparraaminen 

tehokkaampaan tekemiseen, negatiivisen palautteen antaminen, keskittymiskyvyn puute. Li-

säksi heikkouksiksi koettiin tehtävien jakaminen, luovuuden puute, jaksamisen mittaaminen, 

läsnäolo, kiittäminen. Vahvuuksissa nähtiin samankaltaisia asioita, osa esimiehistä koki esi-

merkiksi kiittämisen ja läsnäolon vahvuuksikseen, osa vastaajista koki siinä kehittymisen 

varaa. Tämä usein tyypillistä, koska esimiehet ovat erilaisin taustoin ja tiimien tarpeet ovat 

myös erilaisia.  Kehittymiskohteiksi nähtiin tiimiläisten luottamuksen vahvistaminen omaan 

osaamiseen, tiimi johtaminen suorituksen, motivaation ja yhteistyön osalta. Lisäksi kehitys-

kohteina nähtiin uupumisen ennakointiin ja muutoksiin liittyvät johtamisen taidot. Kehitys-

kohteeksi nähtiin myös palautetaitojen kasvattaminen erityisesti alisuoriutumisen osalta. 

Alisuoriutumisessa syyt voivat olla kovin moninaiset, joten tilanteen johtaminen vaatii esi-

mieheltä erityisiä taitoja. Ajanhallinta nousi myös esimiesten kehityskohteena, miten jakaa 

aikaa siten, että läsnäoloon ja työilmapiirin kehittämiseen on riittävästi myös aikaa. Muita 

esimiesten kyselystä nousseita odotuksia ja ajatuksia olivat yhteistyön ja tiedonkulun kehit-

täminen myös esimiesten kesken. Lisäksi valmennusta odotettiin motivoituneina, koska se 

tarjosi mahdollisuuden uuden oppimiseen.  

 

Kysely antoi kokonaiskuvan, että esimiestiimi, johon valmennus kohdistuu ovat halukkaita 

oppimaan uutta, kehittämään esimiestaitojaan. Kyselystä välittyi vahvasti myös se, että esi-

miehet haluavat olla ammattitaitoisia, ihmiskeskeisiä tehtävissään mutta aika ajoin paine, 

muut tärkeät vastuut ja rajallinen aika rajoittaa mahdollisuuksia toimia niin hyvin kuin ha-

luaisi. Tutkijalle tuli ennakkokyselyn pohjalta näkemys, että Tiedolla johtava esimies -val-

mennus koetaan tärkeäksi mahdollisuudeksi oppia ja saada uusia työkaluja vaativaan esi-

miestyöhön. 

 

Tämä laadullinen ja melko suppea tutkimuksin osoittaa, kuinka paljon on hajontaa siinä, 

miten esimiehet kokevat vahvuutensa, heikkoutensa ja kehityskohteensa esimiestyössä. 

Aimo -tekoälysovellus tukee esimiestä taustasta riippumatta tiimikohtaisissa toiminta- ja 

suositustoimissa, miten toimia lähiesimiehenä erilaisissa tilanteissa. 
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5.4.3 Sykli 2. Valmennuksen toteutus 

Tiedolla johtava esimies -valmennus pidettiin Teamsin välityksellä torstaina 26.marraskuuta 

2020, klo 8:45-12. Valmennukseen osallistui yhteensä 15 henkilöä kohdeorganisaatiosta: 

 

-Yhdeksän lähiesimiestä Espoosta, Kajaanista ja Tallinnasta 

-Kolme toimipisteen vetäjää Espoosta, Kajaanista ja Tallinnasta 

-Kohdeorganisaation liiketoiminnan johtaja ja tämän toimintatutkimuksen tutkija 

-Yrityksen henkilöstöjohtaja tarkkailijan roolissa 

-Kohdeorganisaation sisaryksikön vetäjä oppijan roolissa mahdollisen valmennuksen hyö-

dyllisyyden arvioinniksi toiseen yksikköön 

 

Valmennuksen vetäjä, Marko Kesti, kävi läpi kevään henkilöstökyselystä lasketun työelä-

män laatuindeksin laskentakaavan ja taustan, miten QWL indeksi laskettiin yrityksen henki-

löstökyselyn tuloksista. Tämän jälkeen osallistujat ohjattiin Playgain -simulaatiopelin kautta 

harjoittelemaan erilaisia johtamistilanteita. Playgain -simulaatiopelissä harjoitellaan eri lii-

ketoimintaskenaarioiden johtamistilanteita. Nuo skenaariot ovat tasaisen, kasvun ja taantu-

man -skenaariot. Valmennuksen esimiesajokortin suorittaakseen tulee olla läpikäytynä 

kaikki skenaariot riittävin tasopistein, vähintään 40. Esimiehet ohjeistettiin ennakkotiedoissa 

ja valmennuksen aikana varaamaan itselleen aikaa noin kahdeksan (8) tuntia, jotta voivat 

harjoitella näitä tilanteita ja suorittaa ajokortin myöhemmin helmikuussa 2021. 

 

5.4.4 Sykli 3.  Valmennuksen itseopiskeluvaihe ja esimiesajokortin suorittaminen 

Valmennuksen itseopiskeluvaihe ajoittui ajanjaksoon 27. marraskuuta 2020 - 8. helmikuuta 

2021. Itseopiskeluvaiheeseen annettiin esimiehille kattava tietopaketti itseopiskeluaineis-

tona, joiden avulla pystyi syventymään tarkemmin työelämän laadun johtamiseen työelämän 
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laatuindeksin avulla. Joulukuun puolivälissä tutkija lähetti esimiesryhmälle viestin koskien 

harjoittelua ja samalla varattiin Teamsin kautta välikokous tammikuulle, jossa oli mahdolli-

suus jakaa kokemuksia liittyen pelaamiseen, kysyä apua ja jakaa pelistä tehtyjä havaintoja. 

Ryhmälle avattiin myös Teams-kanava, jonka kautta pystyi jakamaan kokemuksia pelaami-

sesta ja pyytää kaverilta pelaamiseen liittyvää apua. 

 

Tutkijan havainto joulukuussa 2020 oli, että osa esimiehistä oli innokkaasti käynyt pelin 

kimppuun ja itseopiskellen ottanut haltuun pelin taktiikan. Toisille oli hankalampi päästä 

pelaamisessa alkuun, koska ohjeet eivät olleet suoraviivaiset. Pelaaminen saattoi tuntua al-

kuun hapuilevalta, kuten tutkija itsekin koki. Ryhmän kokemus myös oli, että peliin sisään 

pääseminen otti enemmän aikaa kuin kahdeksan (8) tuntia. 

 

Tammikuussa alussa pidetyssä välikokouksessa käytiin yhteinen keskustelu tähän asti ker-

tyneistä kokemuksista. Jokainen esimies toimipisteittäin jakoi kokemuksiaan. Kävi ilmi, että 

Espoon toimipisteen esimiehet olivat innokkaimmin ryhtyneet pelaamaan opin ja erehdyk-

sen kautta. He olivat itsekseen ryhtyneet pelaamaan ja kysyneet toisiltaan apua. Tallinnan 

toimipisteen esimiehillä oli pelaamiseen toisenlainen lähestymistapa. He olivat juuri tutus-

tuneet peliin ja sen ohjeisiin tarkemmin yhdessä, ja seuraavaksi oli tarkoitus, että jokainen 

alkaisi itsenäisesti harjoittelemaan pelaamista. Kajaanin esimiehet olivat vielä perehtymässä 

peliin tarkemmin. Välikokouksessa nousi esiin, että Espoossa esimiehet olivat ryhtyneet pe-

laamaan itsenäisesti peliä ohjeita lukematta. Ohjeisiin tarttumisen kynnys oli hieman korkea, 

koska ohjeita ja itseopiskelumateriaalia oli paljon. Tuli tunne selvittää, mistä saa nopeimmin 

olennaisimman tiedon pelin haltuun ottamiseksi, että kaikkia ohjeita ei tarvitsisi käydä läpi. 

Ehkä tämä myös osoitus tämän ajan kärsimättömyydestä ja kiireen tunteesta. Oikea tieto 

pitäisi olla saatavilla nopeasti ja hyvät tulokset pitäisi saada nopeasti muuten kiinnostus ja 

kärsivällisyys opeteltavaa asiaa kohtaan saattaa lopahtaa, tai asian merkitys alkaa pienentyä, 

kun se tuntuu vaikealta. Havainto oli, että tasaisen skenaarion pelissä oli melko helppo saada 

vähintään hyvä tulos ilman ohjeita. Sen sijaan taantuman ja kasvun -skenaarioihin ilman 

ohjeisiin perehtymättä oli haastava saada hyviä tuloksia. Sen vuoksi viimeistään näitä ske-

naarioita pelaamalla ohjeet oli otettu avuksi ja Aimo -tekoälyn avulla myös harjoiteltu opti-

maalisia toimenpiteitä. Kun ohjeita oli lukenut ja Aimo:n kanssa pelaamista harjoitellut, 
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pelistä sai melko nopeastikin erittäin hyvän tai erinomaisen tuloksen. Hilpeyttä ryhmässä 

herätti se, että pelaamaan ryhdyttiin ajatuksella ”kyllä tämä ilman ohjeita onnistuu’ ja jälki-

käteen otettiin ohjeet avuksi, kun tulokset eivät olleet riittävän hyviä. Silloin oli pakko py-

sähtyä ja keskittyä asiaan ja ohjeisiin sekä niiden sisäistämiseen, joka sinänsä oli myös kes-

kittymiskykyä parantava harjoitus. 

 

Välikokouksessa havainto oli myös, että jonkin verran pelin toimenpiteiden nimet ja ku-

vaukset poikkesivat kohdeorganisaation terminologiasta. Sen vuoksi myös pelaamalla ilman 

ohjeita ja Aimo:n apua oli vaikea saada hyviä tuloksia, kun termejä ymmärrettiin eri tavoin. 

Kehitysehdotuksena peliin tuli, jos se olisi laajemmin organisaatiossa käytössä, että toimen-

piteiden termit olisi muokattu pelaavan yrityksen terminologiaan. Esimerkiksi, pelissä aika 

usein suositeltiin kehityskeskustelua alaisen kanssa eri ongelmiin tartuttaessa. Kohdeorga-

nisaatiossa ne ymmärretään kerran vuodessa pidettävinä kehityskeskusteluina mutta pelissä 

niillä tarkoitettiin myös epämuodollisia ja eri asioihin liittyvinä palautekeskusteluina, joita 

kohdeorganisaatiossa tunnistetaan paremmin nimellä 1:1 -keskustelu. Palkitsemisen osalta 

myös termien sisältö pelissä ja kohdeorganisaatiossa ymmärrettiin hieman eri tavoin, oliko 

kyse kerran vuodessa tapahtuvasta taloudellisesta palkitsemisesta yrityksen tulokseen perus-

tuen, vai myös spontaanista palkitsemisesta kiitoksin tai muina ei taloudellisin -toimin, kun 

työntekijä on esimerkiksi osoittanut erityistä joustavuutta tai avuliaisuutta vaativassa tilan-

teessa. Työsuojelu -termi myös ymmärrettiin kohdeorganisaatiossa eri tavoin kuin se pelissä 

oli määritelty. Peli kuitenkin avasi tätä termiä ja ymmärrystä työsuojelusta laajemmin. Kes-

kustelimme, että työsuojelu helposti käsitetään organisaatiossa HR organisaation vastuuksi 

ja käsite ymmärrettiin kohdeorganisaation esimiesten keskuudessa myös kapeammaksi kuin 

pelissä oli ajateltu. Kohdeorganisaation Viron esimiehet antoivat palautetta, että harjoittelu 

ja pelaaminen oli heille vielä astetta haastavampaa, koska terminologian erot pelin ja oman 

organisaation käsitteiden kesken vieraalla kielellä pelaten toivat lisähaasteen, vaikka esi-

miesten suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito on erinomainen. 

 

Pelaajille oli välikokouksessa myös muodostunut käsitys, että HR vuosikellon tekemisestä 

etukäteen ei niinkään ollut hyötyä pelitulosten parantamisessa, vaikka sen tekemistä suosi-

teltiin ohjeistuksessa. Lisäksi huomattiin, että etukäteen itse tehty HR-vuosikellon 
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toimenpiteet menivät jonkin verran ristiin optimaalisten ratkaisujen kanssa eri kuukausina 

esiintyneisiin ongelmienratkaisuihin. Esimerkiksi, pelaaja oli saattanut merkitä HR-vuosi-

kelloon virkistyspäivät helmikuulle, ja maaliskuun ongelmaan optimaalisena toimenpiteenä 

olisi ollut virkistyspäivät, jolloin toimenpiteet menivät päällekkäin. Lisäksi pelaajat huoma-

sivat, että jollain itselle tärkeällä esimiestoimenpiteellä ei ollut merkitystä paremman tulok-

sen saamisessa. Tällainen kokemus tuli esimerkiksi lähtöhaastattelu -toimenpiteellä, joka 

koetaan tärkeäksi aina, kun joku organisaatiosta lähtee mutta pelissä sillä ei tuntunut olleen 

merkitystä tuloksen kannalta. 

 

Pelaajat kokivat alkuun myös kelloa vastaan toimimisen hieman ahdistavana ja miettivät, 

että oikeassa elämässä kuitenkin toimenpiteitä usein pohditaan tarkkaan. Kelloon liittyvä 

ahdistus kuitenkin pieneni, kun pelaamisesta tuli enemmän kokemusta. Välitapaamisessa to-

dettiin myös, että pelin aikana lähtötiedoissa olevia osaamistasoja oli hyvä nostaa, koska 

niillä oli merkitystä, kuinka hyvän tuloksen pelistä sai. Välitapaamisessa käytiin myös yh-

dessä läpi, mistä löysi tietoja pelituloksiin asetusten kautta ja miten sai Aimo -tekoälyn käyt-

töön. Nämä kaikki tiedot olivat myös ohjeissa mukana mutta helpotti peliin alkuun pääse-

misessä niille, jotka eivät pelaamisessa vielä olleet niin pitkällä. 

 

Välitapaamisessa muistutettiin myös yhteisestä tavoitteesta, että kaikki suorittavat työelä-

män laadun esimiesajokortin ja siihen vähimmäisvaatimuksena on vähintään hyvä -taso eri 

peliskenaarioista (tasainen, taantuma, kasvu). Lisäksi muistutettiin, että tiimikohtainen työ-

elämän laadun -indeksi otetaan seurantaan vuoden 2021 johtamisen tuloskorttiin perinteisten 

suorituskykymittareiden lisäksi. Tätä varten helmikuussa 2021 tehtiin työelämän laadun in-

deksiä arvioiva välikysely henkilöstölle, jonka pohjalta tiimikohtaisesti työelämän laatua 

seurattiin ja johdettiin vuoden 2021 aikana. Tämän välikyselyn hyvänä puolena oli se, että 

lähiesimiehet pääsivät tarkemmin pureutumaan omiin tiimikohtaisiin tuloksiin ja saivat tie-

toa, jos tiimissä on esimerkiksi korostunutta riskiä lisääntyviin sairaspoissaoloihin. Esimie-

het saivat myös Aimo -tekoälyn käyttöönsä tiimikohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa 

työelämän laadun indeksin kehittämiseksi ja näin kulloiseenkin liiketoiminnan ja tiimin suo-

rituskykyyn liittyvien tilanteiden osalta parhaiden toimenpiteiden tekemiseksi. 
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Tammikuun lopussa pidettiin vielä yksi välikokous, jossa käytiin läpi, miten jokainen on 

edennyt pelissä. Osalla oli vielä vaiheita pelaamatta mutta välikokous toimi loppukirinä kai-

kille suorittaa eri peliskenaariot vähintään hyvä -tasolle, jotta Tiedolla johtava esimiesval-

mennuksen esimiesajokortin saa suoritetuksi. Tässä välikokouksessa vielä jaettiin hyviä käy-

täntöjä ja kokemuksia pelistä ja kannustettiin kysymään kaverilta, jos kohtaa pelin etenemi-

sessä ylitsepääsemättömiä haasteita. Kaikki esimiehet vaikuttivat motivoituneilta suoritta-

maan eri peliskenaariot tavoitteen mukaisesti, vaikka vuoden alku oli työtehtävien osalta 

ollut kiireinen. 

 

Tiistaina, 9. helmikuuta 2021, pidettiin Tiedolla johtava esimies -valmennuksen päätöstilai-

suus. Tilaisuus piti sisällään Marko Kestin syventävän luennon työelämän laadusta, johta-

misen ja muutoksen psykologiasta. Lisäksi tilaisuudessa jaettiin virtuaalisesti kaikille esi-

miehille Tiedolla johtava esimies -valmennuksen todistukset. Kaikki esimiehet suorittivat 

itseopiskeluvaiheen jälkeen ajokortin hyväksytysti. 

 

Peliskenaarioista kasvuskenaario koettiin vaativimmaksi pelata. Vaikka liiketoiminnan 

kierre on silloin positiivinen, on haastavaa tasapainoilla henkilöstön jaksamisen ja sähläyk-

sen lisääntymisen kanssa, siten, että taloudelliset tunnusluvut säilyvät hyvinä ja kulut eivät 

ala kasvaa esimerkiksi sairauspoissaolojen lisääntymisenä tai laatukustannuksina. Näin se 

on myös tosielämässä. Kasvuliiketoimintaa on usein haastava johtaa tasapainoisesti, koska 

tilanteet muuttuvat nopeaan, henkilöstöä ei välttämättä saada riittävän nopeasti rekrytoitua, 

perehtyminen ottaa aikaa ja kuormitus kasvaa. Pelaaminen toi kaikille pelaajille uusia näkö-

kulmia johtamiseen ja esimiestyöhön, vaikka pelin idean sisäistäminen tapahtui kaikilla eri 

tavoin ja erilaisella aikataululla. Kaikkien pelaajien kädet nousivat, kun valmennuksessa ky-

syttiin, oppiko pelaamisen aikana jotakin. HR johtaja huomasi pelaamisen aikana, että HR 

haluaisi järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja HR -toimia silloin, kun suorituskyky oli las-

kussa mutta taloudellisen tasapainon säilyttäminen samanaikaisesti oli haastava ja herätti 

kysymyksen, mikä on sopiva määrä tapahtumia ja toimia, jotta henkilöstön suorituskyky ja 

taloudellinen tasapaino säilyy. 
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Pelatessa kiireen ratkaisijaksi usein haettiin toimenpiteenä resurssien lisääminen. Opimme 

kuitenkin pelaamisen ja luennon avulla, jos QWL on alhainen ja kaikilla on kiire, resurssien 

lisäys ei ratkaise ongelmaa. Todennäköisesti apua toisi se, että sähläystä organisaatiossa vä-

hennetään. Kiireen taltuttamiseksi paras tapa lisätä resursseja organisaatiossa on vähentää 

sähläystä, eli tehotonta työaikaa, ja lisätä olemassa olevien voimavarojen tehollista työaikaa. 

Jos resursseja lisätään, kun QWL on alhainen, sähläys organisaatiossa vaan lisääntyy. Tii-

millä ei ole aikaa perehdytykseen mutta uusi henkilö tuodaan epäselviin prosesseihin. Täl-

löin kustannukset ja vaihtuvuus organisaatiossa lisääntyvät, kun uudet rekrytoinnit eivät 

viihdy ja samalla on uhrattu rajallista aikaa perehdytykseen. Työelämän laatuindeksin avulla 

voidaan tiedolla johtamisen keinoin analysoida tilanne, mikä on resurssihaasteeseen oikea 

lääke. Jos työelämän laatu on alhainen, lähdetään kehittämään nykyisen henkilöstön työelä-

män laatuindeksiä, koska se tuo niin sanottua virtuaalista työvoimaa lisää olemassa olevista 

resursseista ja tehollinen työaika paranee. Sähläys organisaatiossa vähenee ja motivaatio pa-

ranee, jolloin myös QWL paranee. On kuitenkin tärkeä muistaa, että sähläystä pitää olla 

organisaatiossa jonkin verran, se on myös uudistumisen edellytys. 

 

Jos organisaation QWL on korkea ja henkilöstöltä tulee palautetta kiireestä, silloin usein 

tarvitaan uusia henkilöstöresursseja tai teknologiaa avuksi sellaisiin tehtäviin, jotka tekno-

logia voi hoitaa. QWL antaa siis johdolle tärkeää indikaatiota siitä, milloin resurssien lisäys 

aidosti parantaa tuottavuutta ja milloin se pahentaa sitä. Tätä on johdon ilman QWL-indeksiä 

vaikea muutoin arvioida. Valmennuksen itseopiskeluvaiheen aikana organisaatiossa lisään-

tyi ymmärrys Likert-asteikon ja käänteisellä U-käyrällä toteutettavan henkilöstökyselyn 

eroista. Kevään 2020 henkilöstökyselyn QWL -indeksi oli laskettu Likert-asteikon tulok-

sista. Ymmärryksen kasvaessa kohdeorganisaatiossa pääteetiin toteuttaa keväällä 2021 työ-

elämän laatukysely käänteiseen U-käyrään nojautuen, jossa mitataan jokaisen kysymyksen 

kohdalla sekä määrää että laatua. Työelämän laatuindeksi lasketaan kyselystä, joka mittaa 

itsearvostustekijöihin liittyvien johtamistoimenpiteiden määrää sekä laatua. 

 

Valmennuksessa opimme myös, että liiketoiminnan taantumavaiheessa työelämän laatuin-

deksissä usein on tarve painottaa fyysiseen ja emotionaaliseen turvallisuuteen liittyviä teki-

jöitä ja kasvuvaiheessa on tärkeä painottaa päämäärät ja luovuus -tekijöitä. Valmennuksessa 
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myös opittiin, että fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus on perustekijä työelämän laatuin-

deksille. Jos siihen liittyvät osa-alueet eivät ole organisaatiossa kunnossa, niin yhteenkuulu-

vuuteen ja identiteettiin tai päämäärät ja luovuus osa-alueisiin tehtävät panostukset eivät 

hyödytä niin paljon kuin siinä tilanteessa, että fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus on 

kunnossa. Valmennuksessa myös opittiin, että FE-tekijä on ehdollistaja suorituskyvylle, eli 

se on perusta kaikelle kehittämiselle ja kehittymiselle, välttämätön asia. Opittiin myös se, 

että kokonaisuudesta ei voi vain poimia rusinoita pullasta. Ei voi ajatelle, että panostan vain 

PL-tekijöihin. Siinä riskinä on, jos FE- ja YI -tekijät eivät ole tasapainossa, että työntekijät 

uupuvat ja sairauspoissaolojen riskit alkavat kasvaa. 

 

Valmennuksessa opittiin, että FE-tekijän tuloksen pitäisi tiimeissä ja organisaatiossa olla 

vähintään 80. Jos se on alle, niin huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi seuraaviin: mikä on 

sairauspoissaolojen tilanne, kyselyn avoimet kommentit tulee käydä tarkasti läpi, missä ky-

symyksissä on eniten hajontaa vastaajien välillä, millainen hajonta on vastaajien kesken. FE-

tekijän tilaa arvioidaan mm. seuraavanlaisilla kysymyksillä: 

 

-Johtaminen on meillä oikeudenmukaista 

-Koen, että esimieheni luottaa minuun 

-Työyhteisössämme ei sallita muita loukkaavaa käyttäytymistä 

-Osaamiseni riittää työtehtävien hoitamiseen 

-Työpaikan ongelmiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti 

 

Opimme valmennuksen aikana, että YI-tekijä kertoo perustekemisestä ja vaikuttaa suoritus-

kykyä ja työelämän laatua nostavasti. Kannustaminen vahvistaa YI-tekijää ja sillä on seu-

rannaisvaikutusta PL-tekijään. Työntekijät eivät kannustamista useinkaan vaadi mutta ajoit-

tain sitä kuitenkin kaivataan. Esimiehen on tärkeä osata lukea tilanteita, milloin kannusta-

mista tarvitaan. Jos johtamiskulttuuri ei sisällä kannustamista ja ilahduttamista, se saattaa 

muodostaa QWL-lasikaton. Seurauksena on, että PL-tekijä jää alhaiseksi, eli QWL ei pääse 

nousemaan ja työyhteisö ei pääse kukoistukseen, kun organisaatiossa ei kannusteta tai 
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ilahduteta. Pelkällä asiajohtamisella ei saada kukoistusta aikaan. Olemme asiajohtamisessa 

perinteisesti Suomessa hyviä mutta kannustusta tarvitaan myös. Se tuo työn iloa, joka taas 

edistävät luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kannustavassa työympäristössä ongelman-

ratkaisukyky paranee. Työntekijöillä on paljon ideoita, miten työn sujuvuutta voidaan pa-

rantaa ja erilaisia ongelmia voidaan ratkoa. Kannustavassa ympäristössä, niitä uskalletaan ja 

halutaan tuoda julki. Kokeilukulttuurin edistäminen auttaa myös erilaisissa työn sujuvuutta 

parantavissa kokeiluissa. Työntekijöiden ideat ovat yleensä hyviä, koska ne ovat yleensä 

käytännönläheisiä, niitä on helppo toteuttaa melko pienelläkin panoksella ja ne auttavat no-

peasti työn sujuvuuden parantamisessa. Pehmeillä asioilla, kuten kannustamisella ja kuunte-

lemisella, tehdään kovia tuloksia mutta sen toteuttaminen ei ole aina helppoa. 

 

Opimme valmennuksessa myös, että suurimmassa osassa organisaatioita on QWL:ään liit-

tyvä lasikatto jo olemassa, joka on johtamiskulttuurin lasikatto. Työelämän laatuindeksi on 

yleisesti Suomessa noin 60%, mikä tarkoittaa, että QWL ei pääse nousemaan ja tämä johtuu 

usein johtamiskulttuurista, johon vaikuttaa tulosjohtamisen harha ja johdon vuorovaikutus-

taidot. Asiaa on tutkittu myös tieteellisissä julkaisuissa, kun on haluttu ymmärtää, mistä joh-

tuu, että organisaatioissa on tiimejä, joissa QWL on 90% ja joissain tiimeissä samassa orga-

nisaatiossa se jää hyvin matalaksi, eli organisaation sisällä QWL hajonta on suuri. Usein 

alhaisen QWL:n haaste kiteytyy esimiehen vuorovaikutustaitoihin. Jos vuorovaikutustaidot 

ovat esimiehillä alhaiset, ei kannata esimerkiksi tehdä yhteisen ajan investointia kehityskes-

kusteluihin, koska ne eivät tuota tulosta. 

 

Opimme myös työelämän laatuindeksin analyysista, jos YI-tekijä putoaa, tällöin lyhyet sai-

rauspoissaolot kasvavat. Lyhyet sairauspoissaolot ovat indikaatio, että työn sujuvuus ei 

toimi. Jos FE-tekijä putoaa pitkät sairaspoissaolot kasvavat lyhyisen sairaspoissaolojen li-

säksi. Näillä on merkittävää taloudellista vaikutusta yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. 

 

Kävimme läpi valmennuksessa tulosjohtamisen harhaa. Esimiehelle on asetettu taloudelliset 

ja kumulatiiviset tavoitteet, johon pitää päästä. Esimies voi helposti ajatella, että maksimoi 

tulosta joka kuukausi, niin hän pääsee tavoitteeseen. Alkuun esimies ylittää tulostavoitetta 

budjettikauden aikana ja saa omalta esimieheltään kiitosta, että on edellä tavoitetta ja 
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kannustusta jatkaa samaan malliin. Lopputulos kuitenkin saattaa olla se, että jäädään alle 

tulostavoitteen. Tavoite oli liian korkea. Mitä tässä tapahtui. Sairaspoissaoloja tuli enemmän, 

hyvä työntekijä lähti pois, tuli asiakasreklamaatioita. Oikea-aikaisilla ja ennakoiduilla joh-

tamiskäytännöillä olisi voitu estää näiden riskien realisoituminen mutta siihen ei maltettu 

pysähtyä, koska tavoitteet olivat kovat ja pysähtyminen signaalien äärelle niiden esiintyessä, 

toi esimiehelle tunteen, että niihin ei ole aikaa eikä varaa pysähtyä. 

 

Sama tulosjohtamisen harha pätee myös kulubudjetin puolella. Jos pystymme joka kuukausi 

vähän nipistämään kuluista se johtaa siihen, että alitamme kulut. Esimies saa kiitosta, kun 

on joka kuukausi budjettikauden aikana alittanut kuluja. Lopputulos saattaa kuitenkin olla 

se, että kulubudjetti ylittyy. Matkan varrella muuttuvat kulut kasvoivat, syntyi sairaspoissa-

oloja, piti tehdä ylitöitä, kun oikea-aikaisilla johtamistoimilla ei reagoitu signaaleihin 

ajoissa. QWL auttaa esimiehiä ja johtoa tarttua signaaleihin aiemmin. Kokeneet esimiehet 

ja johtajat ymmärtävät tulosjohtamisen todellisen tilan. Ei kannata lähteä maksimoimaan 

joka kuukausi tulosta vaan maksimoimaan työn sujuvuutta, vähentää PAFF:ia. Se vaatii 

alussa panosta, että porukka hitsautuu yhteen, työn sujuvuutta parannetaan, työpaikalla on 

hyvä ja kannustava tunnelma. Se vaatii aikaa ja syö rahaa alussa. Tällöin tuloksessa näkyy, 

että ollaan jäljessä tavoitteesta, se voi hermostuttaa monia. Kun saadaan porukka hitsautu-

maan yhteen ja työn sujuvuus kuntoon, ylitetään tavoite. Kokenut johto ja esimiehet ymmär-

tävät, että kulujen minimointiin ei kannata lähteä vaan tehdään järkeviä hankintoja ja inves-

tointeja, joilla on hyvä takaisinmaksu ja panostetaan asioihin, kuten työn sujuvuuteen, te-

hokkaasti, että ne tuottavat hyötyä. Tehdään esimerkiksi investointeja työvälineisiin, jotka 

lisäävät työn sujuvuutta. Se saattaa aiheuttaa, että ylitetään kulubudjettia mutta investoinnit 

alkavat tuottamaan hyötyjä, joka synnyttää tuloksen. 

 

Työn sujuvuuden ja tuottavuuden parantamiseksi organisaatioissa on tärkeä tehdä investoin-

teja tehollisen työajan parantamiseen. Nämä ovat usein tuotekehitysinvestointeja. Sen li-

säksi, tulee tehdä investointeja työelämän laadun kehittämiseen, jotta K-kertoimeen panos-

tamisen hyödyt saadaan ulosmitattua lisääntyneenä liikevaihtona. Organisaation on siis tär-

keä kehittää sekä K-kerrointa että QWL:ää suorituskyvyn parantamiseksi (kuvat 11. ja 12.). 

QWL:ää parantamalla saadaan K-kerroin tuottamaan uutta liikevaihtoa. Usein tämä 



66 

 

 

tarkoittaa, että tehollisesta työajasta siirtyy tunteja väliaikaisesti rakenteelliseen työaikaan, 

kun panostetaan aikaa kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja ne vähentävät hetkellisesti työn 

ääressä vietettyä aikaa.  Jos organisaatio panostaa vain K-kertoimeen mutta ei QWL:ään, 

niin investoinnin takaisinmaksuaika pitenee. Tuotekehitykseen investoitaessa on tärkeä in-

vestoida myös organisaation vuorovaikutukseen yhdessä tuotekehityksen kanssa, jotta tuo-

tekehityksen kehittämisen tulokset saadaan integroitumaan työn tekemiseen. Hyvin harva 

organisaatio ymmärtää budjetoida aikaa ja rahaa siihen, että uudet toiminnallisuudet riittä-

vän hyvin integroidaan työn tekemiseen ja prosesseihin.  Olennaista on ymmärtää, että näi-

den tulee olla tasapainossa. Jos vuorovaikutukseen ei investoida tuotekehitysinvestointien 

yhteydessä, sähläys organisaatiossa lisääntyy, QWL laskee ja tuotekehitysinvestoinnin ta-

kaisinmaksuaika hidastuu. Erityisesti digitalisaation aikakaudella, kun monia manuaalisia 

toiminnallisuksia pyritään automatisoida, on tärkeää ymmärtää investoida aikaa ja rahaa sii-

hen, että uudet toiminallisuudet aidosti ja riittävän kokonaisvaltaisesti suunnitellaan integ-

roituvaksi prosesseihin. Muutoin, jos toiminnallisuuksia kehitetään pisteratkaisuina ilman 

kokonaisvaltaista näkökulmaa prosesseihin, on riskinä, että manuaalinen työ siirtyy toiseen 

kohtaan prosessia tai syntyy varmistavia manuaalisia uusia tehtäviä, kun toiminnallisuuksien 

integroituminen ei ole riittävä ja työn sujuvuus ei aidosti kehity. 

 

Kävimme läpi valmennuksessa myös, mikä selittää kahden eri esimiehen erilaisen tuloksen 

QWL-indeksissä. Toinen ylittää ja toinen alittaa tavoitteen. Esimies, joka maksimoi joka 

kuukausi tulosta, hänen QWL indeksi putoaa pikkuhiljaa, koska QWL on tuotantotekijä. 

Kun QWL putoaa noin 10%, esimiehellä on 10% vähemmän resurssia tehdä liikevaihtoa. 

QWL on yhtä tärkeä tuotantotekijä kuin henkilöstömäärä. QWL:n katsotaan olevan aineet-

toman inhimillisen pääoman indeksi, jota voidaan kutsua myös ”virtuaaliseksi työvoimaksi”. 

Kun QWL laskee, virtuaalista työvoimaa lähtee pois, eli organisaation aineetonta inhimil-

listä pääomaa ei hyödynnetä optimaalisella tavalla. Tässä skenaariossa esimies maksimoi 

koko ajan pienenevää maksimia, joka on myös tulosjohtamisen harha. Tavoite on maksi-

moida tulosta mutta joka kuukausi maksimi pienenee, kun QWL laskee. Jos QWL:ää ei or-

ganisaatiossa mitata, tilanne on piilossa. Tämä näyttäytyy johdolle ja esimiehelle siten, että 

jatkuvasti lisääntyvillä ennakoimattomilla kuluilla, esimerkiksi sairauspoissaolojen lisään-

tyminen ja laatukulujen lisääntyminen, pyritään juoksemaan kiinni yhä pienentyvää maksi-

mia. 
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Toinen esimies, joka panostaa henkilöstön kehittämiseen ja työn sujuvuuteen katsoo, että 

kehittäminen on alussa investointi. Kehittäminen tuottaa hedelmää esimerkiksi organisaa-

tion vuorovaikutustaitojen kasvaessa ja näin QWL paranee, eli virtuaalista työvoimaa tulee 

lisää ja organisaation aineettoman inhimillisen pääoman hyödyntämisaste paranee. Esimie-

helle muodostuu esimerkiksi 10%:a enemmän resursseja tehdä liikevaihtoa, kun QWL on 

parantunut vuorovaikutusinvestointien takia. Tällä on vaikutusta suoraan yrityksen K-ker-

toimeen, eli tehollinen työaika paranee ja esimerkiksi tuotekehitysinvestoinneista saadaan 

parempi tulos irti. 

 

Kestävässä tulosjohtamisessa on tärkeää, että tuloksen teon aikajakso on pidempi kuin kvar-

taali. Se tulisi olla mielellään liukuva vähintään vuoden tähtäimellä ja liiketoiminnan suun-

nittelu- ja seurantakausi kolmen vuoden tähtäimellä. Myrkkyä kestävälle tulosjohtamiselle 

on johtamisen tuloskortti, joka velvoittaa joka kuukausi maksimoimaan tuloksen. Saman ai-

kaisesti organisaatiossa tehdään esimerkiksi tuotekehitysinvestointeja, joiden pitäisi lisätä 

K-kerrointa mutta uudistuminen synnyttää luonnollisesti myös sähläystä. Sähläyksen pois-

tamiseen ei ole aikaa, koska joka kuukausi pitää maksimoida tulosta. Tämä on myrkkyä kil-

pailukyvylle, koska investoinnit eivät pääse tuottamaan, kun ei ole aikaa poistaa sähläystä, 

koska johtamisjärjestelmä ohjaa maksimoimaan tulosta joka kuukausi. Tästä syntyy esimie-

helle sosiaalinen dilemma: työntekijät sanoo, että näitä ongelmia pitää ratkaista ja johtamis-

järjestelmä käskee maksimoida tulosta joka kuukausi, jolloin ongelmien ratkaisuun ei ole 

aikaa, eikä resursseja.  

 

Valmennuksen aikana opimme myös signaalipelin merkityksen. Se menee näin: kuuntele ja 

ymmärrä. Esimies kuuntelee, vaikka viesti henkilöstöltä tulee välillä töksähtäen ja suodatta-

matta. Tällöin on tärkeää, että esimies ei asetu puolustusreaktioon vaan on hyvillään siitä, 

että signaali tuli, vaikka se tulikin negatiivissävytteisesti. Kun työntekijä huomaa, että esi-

mies kuuntelee, ymmärtää ja toimii, myös työntekijän viesti alkaa pehmentyä ja rakentavia 

ratkaisuja alkaa löytymään. Jos esimies ei kuuntele tai menee puolustusreaktioon, signaali-

peli kuolee. Työelämän laatu ja suorituskyky lähtee taustalla alenemaan, mutta ne eivät tule 

esille, jos QWL:ää ei seurata, vaan tulevat esille johtamisen tuloskortilla tuloksen 
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huonontumisena ja siinä, että taloudellisia tavoitteita ei saavuteta. Joko liikevaihto kärsii tai 

kulut nousevat, jotka nujertavat odotetun tuloksen. 

 

Työelämän laadun kehittäminen matalasta lähtötilanteesta voi ottaa noin kolme (3) vuotta 

aikaa systemaattisena kehittämisenä. Kun työntekijät huomaavat, että heitä kuunnellaan, he 

alkavat itse ratkoa ongelmia. On tärkeää, että esimiehet eivät lannistu alun negatiivista pa-

lautetta ja mene puolustuskannalle, kun henkilöstö kertoo ongelmista. Työelämän laadun 

systemaattiseen kehittämiseen voi saada rakennetta johtamisen vuosikellon avulla. Vuosi-

kello pitää sisällään vuorovaikutusjohtamiseen liittyviä asioita, jotka ovat sopivassa syklissä 

organisaation toimintojen kanssa. Vuosikello tekee rakenteen johtamiselle. Kun johtamis-

työtä ja -tekoja tehdään suunnitelmallisesti ja systemaattisesti kalenterivuoden aikana, tuli-

palot ja sähläys vähenevät. Tulipalot ja sähläys muuntuvat siihen, miten saadaan asiakastyy-

tyväisyyttä paremmaksi, eli johtamisen vuosikello auttaa myös asiakasreklamaatioiden vä-

hentämisessä. Johtamisen vuosikellolla panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, 

jotka pitävät sisällään myös työhyvinvointiin liittyviä asioita. 

 

Valmennuksessa käytiin läpi, mitä työelämäinnovaatiot tarkoittavat. Työelämäinnovaatiot 

ovat pieniä parannuksia organisaatiossa ja tiimitasolla, jotka synnyttävät kumulatiivisen vai-

kutuksen ja hyödyn. Ne parantavat työtapoja, prosesseja, työvälineitä. Niillä voidaan lisätä 

tiimin tehokkuutta ja työssäjaksamista, työntekijöiden osaamista ja luovuutta hyödyntäen. 

Innovaatiot voivat koskea esimerkiksi työn uudelleen organisointia, roolien ja vastuiden sel-

keyttämistä, johtamisen ja esimiestyön uusia käytäntöjä, yhteistyön kehittämistä organisaa-

tion sisällä, verkostojen parempaa hyödyntämistä, olemassa olevan teknologian parempaa 

hyödyntämistä työssä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Sovittuja kehittämistoimenpiteitä 

tulee seurata ja mitata säännöllisesti. Työ- ja johtamiskäytäntöjä uudistamalla henkilöstön 

kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet, työhyvinvointi sekä sisäinen yhteistyö ja luotta-

mus paranevat.  Lisäksi yrityksen innovaatiokyvykkyys ja tuottavuus paranevat. Työelä-

mäinnovaatiot voivat olla esimerkiksi työn sujuvuutta ja työfiilistä parantavia toimia. Esi-

merkiksi, suunnitellaan palaverikäytännöt paremmiksi. Työelämäinnovaatiot ovat investoin-

teja rakenteelliseen työaikaan, joka alkavat tuottamaan parempaa työelämän laatua ja työn 
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sujuvuutta ja siten tulevat parantamaan organisaation K-kerrointa, eli tehollisten työtuntien 

määrää.  

 

Valmennuksen aikana saatiin esimerkki uudenlaisesta tulospalkkiomallista erään esimerk-

kiyrityksen kautta. Esimerkkiyrityksessä henkilöstö ideoi toimenpiteet tiimiinsä QWL-tu-

losten pohjalta. He valitsivat toimenpiteitä, joihin voivat itse vaikuttaa. Yrityksessä sovittiin, 

jos vähintään kolme neljästä toimenpiteistä toteutuu tiimin toimesta vuoden aikana, tulos-

palkkio suoritetaan täysimääräisesti. Organisaatiolla oli näin mahdollisuus parantaa tuotta-

vuutta ja lopputuloksena oli, että investointi ideointiin maksoi itsensä takaisin nelinkertai-

sesti tuottavuuden parantumisena. Opimme valmennuksessa, että tulospalkkiomalli kannat-

taa kytkeä organisaatiossa tekemiseen, jotka edistävät työelämän laatua, ei itse QWL-tulok-

seen. QWL:llä mitataan tekemisen ja toimenpiteiden tulos. Tulospalkkiomalli pitää kohdis-

taa tekemiseen, jolla tulos saavutetaan, ei itse tulokseen. 

 

Valmennuksessa perehdyimme tarkemmin Aimo -tekoälyyn, joka toimii esimiehen teknolo-

gia-avusteisena valmentajana toimenpiteistä, jotka tukevat tiimin työelämän laadun kehittä-

misessä. Tekoälyyn syötetään tiimin tiedot:  

 

-Mikä on liiketoiminnan tilanne (kasvu, tasainen, taantuma) 

-Tiimin koko sisältäen vakituiset tilapäiset ja uudet työntekijät 

-Poissaolotilanne, sisältäen pitkät, lyhyet ja tapaturma poissaolot 

-Jos QWL on tiimissä mitattu, laitetaan Aimo:oon FE-, YI-, PL -itsearvostustekijöiden in-

deksit 

 

Aimo:ssa olevalla tilannekartoituksella voi tehdä tilannepäivityksen QWL-tilanteeseen tii-

missä, jos itse QWL mittaamisesta on kulunut aikaa. Esimies voi tietyn ajan välein kysyä 

tiimeiltä tilannekartoituksen ongelmista ja/tai haasteista ja myös positiivisista asioista. Aimo 

-työkalun tilannekartoituksen avulla esimies voi keskustella työntekijöiden kanssa luonte-

vasti myös hankalammista asioista. Tilannekartoituksen perusteella Aimo antaa ehdotuksia 
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johtamisen vuorovaikutuksen toimenpiteistä, joilla työelämän laatua voidaan parantaa. 

Aimo antaa myös riskianalyysin tilannekartoituksen perusteella vertaamalla QWL-tulokseen 

ja antaa analyysin onko työelämän laatu todennäköisesti huonontunut vai parantunut. Lisäksi 

Aimo arvioi, onko sairauspoissaoloriski ja vaihtuvuusriskit suurentuneet tai pienentyneet. 

Aimo antaa myös laskennallisen näkyvyyden, miten Aimo:n antamat toimenpide-ehdotukset 

parantavat liiketaloudellisesti tiimin tulosta vuositasolla per henkilö ja tiimi. On tärkeä ym-

märtää, että Aimo:n ohjeet ovat ohjeellisia algoritmeihin perustuen ja ne ovat aina tärkeä 

osata soveltaa oman työyhteisön kontekstiin. 

 

Opimme valmennuksessa, että Aimo:n ohjeet perustuvat algoritmeihin, jotka hyödyntävät 

todennäköisyyksissä suorituskyvyn arvioinnissa BIAS:laista tekoälyalgoritmia. Reseptit 

haetaan vahvistusoppimisen Bellman-funktion algoritmilla. 

 

5.4.5 Sykli 4. Työelämän laatukysely 

Kohdeorganisaatiossa päätettiin, että QWL -indeksi otetaan pilotin muodossa käyttöön vuo-

den 2021 johtamisen tuloskorttiin. Johtamisen tuloskortti perinteisesti pitää sisällään liike-

vaihdon, kannattavuuden, laadun, henkilöstötyytyväisyyden, asiakastyytyväisyyden. Päätet-

tiin, että helmikuussa 2021, kun tiedolla johtava esimiesvalmennus on kokonaisuudessaan 

pidetty, henkilöstölle tehdään QWL pulssikysely. Tavoitteena oli saada kyseisen hetken työ-

elämän laatuindeksi tiimeittäin kootuksi käänteiseen Yerker-Dodsonin lakiin (1908) perus-

tuvan U-käyrään pohjautuvan kyselyn muodossa. Tiimin työelämän laatuindeksin tuloksen 

pohjalta esimies lähtee johtamaan oman tiiminsä työelämän laadun indeksiä Aimo -tekoäly 

apunaan. Aluksi oli ajatuksena, että tiimikohtainen työelämän laadun indeksin tavoite asete-

taan esimiehille helmikuun QWL -tulosten pohjalta. Opimme kuitenkin valmennuksen ai-

kana, että työelämän laatua ei kannata ottaa numerolliseksi tavoitteeksi vaan enemmänkin 

tavoite on, että kyselyn pohjalta nostettuja toimenpide-ehdotuksia, eli työelämäinnovaatioita 

toteutetaan ja toteuttaminen otetaan tavoitteeksi. Esimerkkinä tavoitteena, että neljästä (4) 

työelämäinnovaatiosta (3) kolme on toteutettu seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ai-

kana. 
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Käänteiseen U-käyrään perustuva työelämän laatukysely, eli QWL-kysely, toteutettiin koh-

deorganisaatiossa 16.-22. maaliskuuta 2021. Ennen kyselyn aloitusta liiketoimintayksikön 

vetäjä piti esittelyn aiheeseen virtuaalisen aamukahvin muodossa Teamsissa ja kertoi henki-

löstölle, miksi on päätetty lähteä mittaamaan työelämän laatuindeksiä. Esittelyssä oli tärkeä 

painottaa kuulijoille, että kysely on hieman erilainen kuin mihin on totuttu vastaamaan, 

koska samassa kysymyksessä mitataan mitattavan asian määrää ja laatua. Kyselyitä usein 

mainostetaan, että ne ovat nopeita vastata mutta tässä tähdennettiin henkilöstölle, että kyse-

lyyn tulee ottaa hiljainen aika ja paikka, jolloin voi keskittyä ja käynnistää hitaan ajattelun. 

 

Kyselyn vastausprosentti oli erittäin korkea, 92%. Kysely lähetettiin 128 vastaajalle ja vas-

tauksia tuli 119. Kyselyn vastausten pohjalta kohdeorganisaation työelämän laatuindeksiksi 

muodostui 81,7%. Tämä on erittäin korkea luku, keskimäärin suomalaisten organisaatioiden 

työelämän laatuindeksi on noin 60%. 

 

Tulosten pohjalta työelämän laatu kohdeorganisaatiossa oli noussut kevään 2020 esiselvi-

tyksen QWL tuloksesta 63,7% kevään 2021 tulokseen 81,7%. Koska kevään 2020 kysely 

työelämän laatuindeksi laskettiin henkilöstökyselyn tuloksista ja kevään 2021 työelämän 

laatupulssikyselyllä mittaustuloksissa voi olla jonkinlainen skaalaero, joka selittää suurta 

eroa. Todennäköisesti työelämän laatu on myös parantunut toimintatutkimuksen seuranta-

jakson aikana, koska työelämän laatua parantaviin tekijöihin, fyysinen ja emotionaalinen 

turvallisuus, yhteenkuuluvuus ja identiteetti sekä päämäärät ja luovuus -tekijöihin on kiinni-

tetty johtamisessa ja esimiestyössä enemmän huomiota. Näistä esimerkkeinä ovat säännöl-

liset esimies-alaiskeskustelut (vaikutus FE-tekijään), osaamisen kehittämisen toimenpiteet 

(vaikutus YI-tekijään) ja organisaation yhteisen kehityshankkeen käynnistäminen yhdessä 

tuotekehityksen kanssa (vaikutus PL-tekijään). Lisäksi tutkimus tuotti 167 kehitysideaa hen-

kilöstöltä. Empirian mukaan kommenttien ja kehitysideoiden runsas määrä korreloi hyvän 

työelämän laatuindeksin kanssa. Nämä 167 kehitysideaa voidaan katsoa olevan niitä työelä-

mäinnovaatioita, joista opimme valmennuksen aikana. Eli, meillä oli jo käsissämme inno-

vaatioita, joilla voimme pienin parannuksen vahvistaa ja edelleen kehittää työelämän laatua 

ja tuottavuutta, niitä ei tarvitse enää erikseen kerätä. Kehitysideoilla on suoraan yhteys or-

ganisaation suorituskykyyn. Osa kehitysideoista on pieniä parannuksia, joilla kehitetään 
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tiimien sisäistä ja välistä kommunikaatiota, parannetaan työoloja. Osa kehitysideoista on ai-

kajänteeltään pidemmän toiminnan tulosta ja edellyttää myös johdon huomiota. Tällaisista 

esimerkkinä muun muassa yli tiimien ja yksiköiden välisen yhteistyön ja viestinnän lisäämi-

nen, yhteistyön lisääminen tuotekehityksen kanssa. Voimakkaaseen työelämän laatuindek-

sin tuloksen paranemiseen pohdittiin, että on voinut vaikuttaa myös se, että suurin osa työn-

tekijöistä on pitänyt koronatilanteen tuomaa etätyömahdollisuutta positiivisena ja omaa jak-

samista lisäävänä, vaikka pitkittyneen poikkeustilanteen haittoja myös tunnistetaan olevan. 

Korona-ajan etätyön haittoina on tunnistettu muun muassa lisääntynyt yksinäisyys ja sopi-

vien työskentelytilojen puutteet kotioloissa. 

 

Tutkimuksen tulokset antoivat esimiehille ja johdolle myös tietoa, mihin kehitysideoihin eri-

tyisesti panostamalla organisaation suorituskykyä pystytään lisäämään. Tällaisia kehityside-

oita olivat organisaation panostaminen tulevaisuutta varten, osaamisen ylläpitäminen ja ke-

hittäminen, yhteisesti sovittujen toimintatapojen jatkuva kehittäminen. Kehitysideoina tule-

vaisuuden panostamisessa olivat muun muassa lisääntyvä yhteistyö tuotekehityksen kanssa, 

pientenkin työvaiheiden automatisoinnin harkitseminen, työkalujen koulutukset, automaa-

tion lisääminen. Osaamisen kehittämisen osalta ideoita tuli muun muassa seuraavia: enem-

män aikaa osaamisen kehittämiseen, enemmän yksityiskohtaista koulutusta esimerkiksi si-

ten, että kokeneemmat opettavat nuorempia, interaktiivisuuden lisääminen koulutuksiin. Yh-

teisten toimintatapojen kehitysideoita olivat esimerkiksi kyselyiden parempi kohdentami-

nen, hyvien vinkkien jakaminen yli yksikkö- ja tiimirajojen, tiimien välisen yhteistyön lisää-

minen, tarkistuspisteet, että yhteiset toimintatavat on otettu käyttöön. 

 

Kokemuksemme kyselystä oli, että kyselyn avulla saatiin laadukkaampia ja rakentavampia 

kehitysideoita kuin aiemmin. Perinteisen henkilöstökyselyn avoimissa kommenteissa olevat 

palautteet eivät ole olleet niin kehitysorientoituneita vaan enemmän ”purnausta”, mitkä asiat 

ovat huonosti. Työelämän laatukyselyn kehitysideoissa oli rakentavaa eteenpäin katsomista 

sekä ratkaisukeskeisyyttä. 

 

Työelämän laatukyselyn kokonaistulos oli todella hyvä mutta kohdeyksikön sisällä työelä-

män laatukyselyn tuloksissa oli hajontaa. Matalin tiimikohtainen tulos oli 65% ja korkein yli 
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90%. Opimme myös valmennuksen aikana, että hajonta työelämän laatuindeksissä syö or-

ganisaation tuottavuutta, vaikka tiimeissä olisi kovin korkeitakin indeksin lukuja. Hajontaan 

tulee kohdeorganisaatiossa kiinnittää huomiota ja pyrkiä löytämään keinoja, joilla hajontaa 

saadaan pienemmäksi. Tällaisia voi olla esimerkiksi yhteistyön edelleen lisääminen toimi-

pisteiden ja tiimien kesken, yhteistyön lisääminen tuotekehityksen kanssa, työtehtävien 

suunnittelu, jolla estetään tiimien epätasainen kuormittuminen. Tutkimustulokset antoivat 

yksilötason QWL -indeksin anonyymisti per henkilö. Näin esimies näkee oman tiiminsä 

QWL -hajonnan ja pystyy paremmin ennakoiden johtamaan hajonnan kaventumista.  

 

Tutkimuksen tulokset (Kuva 14.) osoittivat myös, että organisaatiossa piilee kahdeksan (8) 

henkilöstöriskistä, jotka ovat toteutuessaan pidempiä poissaoloja aiheuttavia sairauspoissa-

olo-, työuupumus tai työkyvyttömyysriskejä. Nämä riskit piilevät kolmessa tiimissä, joten 

niihin on helpompi päästä pureutumaan tutkimustulosten avulla ja pyrkiä ehkäisemään ris-

kien realisoituminen. Lyhyet sairaspoissaolot aiheuttavat työnantajalle noin 350 euron päi-

väkustannuksen. Laskennassa on mukana sairausajan palkka, tuotannon menetys ja sijaisjär-

jestelyjen kustannukset.  

 

 

 

Kuva 14. Tutkimustulos henkilöstöriskeistä. 
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Jos kohdeorganisaatiossa nämä kahdeksan (8) riskiä realisoituisi vähintään kolmen (3) kuu-

kauden poissaoloksi, niin suurimmillaan kustannus organisaatiolle olisi 110 250 euroa. Las-

kentatapa ohessa: 

 

(21*350€) *3 = 22 050€ 

22 050€ * 8 = 176 400€ 

 

Tämä on niin merkittävä kuluerä, että riskin minimoimiseen kannattaa organisaatiossa kiin-

nittää huomiota. Tutkimuksen tulos myös toi näkyväksi aiemmin mututuntumana olleen tun-

teen, että organisaatiossa on piilevää sairauspoissaolojen kasvaa riskiä. Kelan tutkimukset 

nuorten ja keski-ikäisten naisten sairauspoissaoloriskien kasvusta myös tuli todeksi kohde-

organisaatiossa. Käytännön ennakoivina toimina poissaoloriskien minimointiin pohdittiin 

muun muassa seuraavia toimia: esimies-alasikeskustelut säännöllisesti, jossa keskustellaan 

myös jaksamisesta ja työn kuormittavista tekijöistä, tarvittaessa varhaisen välittämisen mal-

lin hyödyntäminen yhteistyössä työntekijän, esimiehen, HR -organisaation ja työterveyden 

kanssa. Tärkeää olisi, että mahdollisiin riskeihin päästää pureutumaan ja puuttumaan ennen 

kuin ne realisoituvat poissaoloiksi. Tässä päästiin myös tiedolla johtamisen ytimeen: tuotet-

tua tietoa hyödynnettiin kehittämistoimissa ja ennakoivan johtamisen vahvistamiseksi. Huo-

mio johtamisessa ei ole siinä, että riskit ovat jo realisoituneet vaan ennakoivissa toimissa 

riskien minimoinniksi. 

 

Tutkimus myös paljasti, että organisaatiossa on eri tiimeissä yhteensä kymmenen (10) vas-

taajaa, joiden työelämän laatuindeksi on alle 60%. Nämä vastaukset tulee katsoa erityisen 

huolella läpi ja pyrkiä kehittämään työelämän laatua. Näin hajonta organisaatiossa pienenee 

ja hyvästä työelämän laatuindeksistä saadaan paras tuottavuus. 
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5.4.6 Sykli 5. Valmennuksen opit ja seuraavat vaiheet 

Valmennuksen läpivienti ja tiedolla johtamisen taitojen kasvattaminen osana muuta johta-

mis- ja esimiestoimintaa liiketoiminnan ohjaamisen ohella on ollut kaikille osallistujille iso 

ponnistus ja oppimiskokemus. Työelämän laatuindeksiin syventyminen, analysoidun tiedon 

sisäistäminen ja oppiminen on ollut jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen oppimisen ja 

oivaltamisen prosessi, joka on syventynyt pikkuhiljaa ja jokaisella osallistujalla omalla tah-

dillaan. 

 

Kysyimme avointa palautetta valmennuksesta 22. huhtikuuta 2021 pidetyillä esimiespäivillä 

valmennuksen kokonaisuudesta ja työelämän laatukyselyn tuloksista. Esimiehiä ilahdutti 

työelämän laatukyselyn kommenttien määrä ja niiden laatu. Ne olivat eteenpäin katsovia ja 

ratkaisukeskeisiä. Osa kehitysideoista olivat sellaisia, että pienellä huomiolla ja toimenpi-

teillä niihin voidaan vaikuttaa. Osa kehitysideoista taas edellyttää koko organisaation lisään-

tynyttä yhteistyötä, esimerkiksi toive lisätä yhteistyötä tuotekehityksen kanssa. Esimiesval-

mennuksen aikana tehty simulaatiopeliharjoitus koettiin haastavana. Johtamisen ja esimies-

työn termit, joita pelissä käytettiin, tuntuivat aluksi vierailta mutta kun niihin pääsi sisään, 

mitä tarkoitettiin, pelaaminen ja hyvien tulosten saaminen työelämän laadun johtamisessa 

parantui. Myös muutamat esimiehet, jotka ennakkoon kokivat, että eivät ole peli-ihmisiä 

tykkäsivätkin pelistä ja sen tavasta ohjata esimiestä, kun pelin ideaan pääsi kiinni. Valmen-

nuksen aikana kohdeorganisaatiossa aloitti myös uusia esimiehiä. He kokivat hieman haas-

tavaksi perehtymisen aiheeseen jälkikäteen, vaikka valmennustallenteiden ja materiaalien 

avulla se oli mahdollista ja kollega-apua oli tarjolla. Työelämän laatukyselystä koettiin, että 

se antoi enemmän informaatiota tiimien tilanteista kuin perinteinen Likertin asteikolla teh-

tävä henkilöstökysely. Esimiesten kesken myös pohdittiin koronatilanteen vaikutuksia työ-

elämän laatukyselyyn. Tutkimuksen tuloksista voisi päätellä, että koronatilanteen tuoma li-

sääntynyt etätyö koetaan hyväksi, vaikkakin tulokset toivat esiin myös kahdeksan (8) hen-

kilöstöriskiä pidempien poissaolojen muodossa. Kohdeorganisaation Viron yksikön esimie-

het ja henkilöstö kokivat, että sekä valmennuksen sisältö ja kyselyyn vastaaminen tuntuivat 

haastavilta. Tässä voi syynä olla kielelliset haasteet sekä kulttuuriset erot. Kaikki Viron yk-

sikön esimiehet ja henkilöstö puhuvat ja kirjoittavat sujuvaa suomea, mutta aiheen vaativuus 
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teki haastavammaksi omaksua tietoa ja vastata kyselyyn, joka erosi paljon totutusta ja perin-

teisestä henkilöstökyselystä. 

 

Valmennuksen alkaessa kohdeorganisaatiossa asetettiin tavoitteeksi, että valmennuksen jäl-

keen asetetaan työelämän laatuindeksin tavoite organisaatiolle. Valmennuksen aikana kui-

tenkin opimme, että laatuindeksin numeerista tavoitteen asetantaa tärkeämpää on, että orga-

nisaatiossa ja tiimeissä tehdään ja toteutetaan niitä asioita, jotka edistävät hyvää työelämän 

laatuindeksiä, eli toteutetaan työelämäinnovaatioita.  Näin ollen kohdeorganisaation johdon 

tavoitteena on työelämän laatuindeksi vähintään 80%. Tämä tavoite kumpuaa valmennuksen 

opeista, että tällöin organisaation henkilöstön hyvinvointi ja tuottavuus ovat tasapainossa 

keskenään. Jos työelämän laatuindeksi on alempi, niin tasapainossa on häiriöitä, joihin joh-

don tulee kiinnittää huomiota. Näin ollen johdon tavoitteena on työelämän laatuindeksi 80%. 

Jokaisessa tiimissä on tavoitteena toteuttaa tiimin valitsemista neljästä (4) kehityskohteesta 

vähintään kolme (3) ja tällöin he ovat tavoitteessaan. Oletuksena on valmennuksessa saadun 

opin perusteella on se, että kun tiimeissä tehdään ja toteutetaan kehitystoimia, niillä on suora 

yhteys työelämän laatuindeksiin. Lisäksi johdon tavoitteissa on työelämän laatuindeksin li-

säksi edistää niitä työelämäinnovaatioita, eli pieniä parannuksia, jotka vaativat ylemmän joh-

don tukea ja yhteistyötä yli yksikkörajojen, ja joilla on vaikutusta PAFF:n, eli sähläyksen 

vähenemiseen organisaatiossa. 

 

Tulevina vaiheina kohdeorganisaatiossa tehdään seuraavia asioita.  Aimo -tekoäly otetaan 

käyttöön valmennuksen aikana saatujen ohjeiden perusteella. Aimo:n käyttöönotto on tie-

dolla johtamisen kehittynyt muoto: tietokantaan kootuilla ja analysoiduilla tiedoilla autetaan 

esimiestä johtamaan oikeilla johtamisteoilla kasvun, tasaisen tai taantuman organisaatiota. 

Tietoa siis jälleen hyödynnetään paremmin ennakoivan johtamisen lisäämiseksi reaktiivisen 

johtamisen sijaan. Jokainen esimies kävi syöttämässä Aimo:on oman tiimin QWL -tuloksen. 

Aimo antaa johtamisvinkkejä tulosten perusteella, millaisin johtamiseen liittyvillä vuorovai-

kutuksen toimenpiteillä QWL:ää pystytään ylläpitämään ja kehittämään. Aimo mahdollistaa 

myös tilannekatsauksen tiimin kanssa tietyin väliajon, mitkä asiat ovat juuri nyt tässä het-

kessä hyvin ja mitä pitää kehittää. Näin esimies ei johda vanhentuneiden QWL -tulosten 

mukaan vaan mukana on aina tiimin sen hetkinen tunne ja tilanne. Tilannekartoitus auttaa 
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myös avoimemman vuoropuhelun synnyttämisessä. Voidaan yhdessä puhua vaikeammista-

kin asioista ja lähteä hakemaan ratkaisua. Valmennuksen aikana opimme, että aluksi palaute 

tiimiltä voi olla esimiehelle hieman negatiivista ja syyllistävää. Esimiehen ei pidä tästä hä-

määntyä. Kun tiimi huomaa, että esimies kuuntelee ja pyrkii toimimaan saadun palautteen 

pohjalta, tiimin kommunikaatio pehmenee ja tiimi lähtee yhdessä miettimään ratkaisuja. Par-

haimmillaan, kun tiimin turvallisuuden taso kuuntelun myötä kasvaa, he itse ovat jo mietti-

neet ratkaisuja ongelmiin ja esimiehen tehtäväksi tulee enää sanoa, että hyvä ja toteutetaan. 

Turvallisuuden tunteen kasvun myötä myös itseohjautuvuus ja tiimin ryhmäohjautuvuus läh-

tevät kasvamaan. 

 

Työelämän laatuindeksin tuloksista pidettiin toukokuussa 2021 kohdeorganisaatiossa tunnin 

(1 tunti) pituinen aamukahvihetki, jossa yksikön johtaja kävi tulokset läpi ja päähavainnot. 

Aamukahvitilaisuudessa käytiin läpi myös esimerkin muodossa kehitysideoita, eli henkilös-

tön itse ideoimia työelämäinnovaatioita. Lisäksi aamukahvitilaisuudessa nostettiin päälöy-

dökset, joiden pohjalta lähdetään vuoden 2021 aikana työelämän laatua kehittämään ja yllä-

pitämään. Päälöydökset olivat seuraavia: perehdytykseen panostaminen, osaamisen kehittä-

minen, valmistautuminen tulevaisuuteen, lisääntyvä yhteistyö tuotekehityksen kanssa, epä-

tasaisen työkuorman tasapainottaminen. Aamukahvitilaisuudessa käytiin myös läpi johdon 

fokukseen tulleet työelämäinnovaatiot, joita edistetään tulevien kuukausien aikana. 

 

Aamukahvitilaisuuden jälkeen esimiehet kävivät tiimeissään läpi tiimikohtaiset tulokset ja 

siellä sovittiin neljä (4) kehitystoimenpidettä, joita tiimi sitoutuu kehittämään seuraavan kah-

dentoista (12) kuukauden aikana. Nämä tulivat tiimien tavoitteiksi työelämän laadun ylläpi-

tämiseksi ja kehittämiseksi. Esimiehet päättivät itse, kuinka usein tekevät tarkistuspisteen 

Aimo -tekoälyn avulla tiimin kokemasta työelämän laadun kokonaistilanteesta. Tiimeissä, 

joissa tutkimuksen tulokset osoittivat, että sairauspoissaolojen riski on suurempi, suositeltiin 

tilannekartoitusta joka toinen viikko. Yleinen suositus kohdeorganisaatiossa oli tulosten jäl-

keen, että tarkistuspiste tehdään vähintään joka toinen kuukausi. Tarkistuspiste tulee luonte-

vasti tehdyksi tiimipalaverien yhteydessä. Aimo -tekoälyn tilannekartoituksesta esimiehet 

saavat myös työelämän laatua tukevia kysymyksiä henkilöstön kanssa pidettäviin 
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kahdenkeskisiin esimies-alaiskeskusteluihin. Näiden merkitys on erityisen suuri tiimeissä, 

joissa sairauspoissaolojen riskit olivat suuret. 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Laadullisen tutkimuksen arviointi konkretisoituu kysymykseksi tutkimusprosessin luotetta-

vuudesta. Luotettavuutta arvioidaan yleensä reliabiliteetin ja validiteetin kautta. Validiteetti 

tarkoittaa, että tutkitaan oikeita asioita, tutkimusmenetelmä ja- kohde ovat yhteensopivia.  

Reliabiliteetti tarkoittaa mittausten pysyvyyttä, eli toistettaessa tutkimus päädyttäisiin sa-

moihin tuloksiin. Luotettavuuden arviointia monimutkaistaa se, että reliabiliteetti ja validi-

teetti toimivat hyvin kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden analysoinnissa mutta samat 

mittarit eivät päde sellaisenaan samalla tavoin kvalitatiivisen tutkimuksen eri tutkimustyyp-

peihin. Tutkija ja tutkijan objektiivinen arviointikyky koko tutkimusprosessia kohtaan on 

olennaisessa roolissa laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa. Lisäksi laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuutta voi parantaa tarkalla dokumentaatiolla. Laadullisen tutki-

muksen luotettavuutta voi tarkastella Eskolan ja Suorannan mukaan neljästä näkökulmasta, 

jotka ovat realistisuus, vakuuttavuus, yhteistoiminta ja kritiikki. Tutkimuksen luotettavuutta 

edistää myös se, että tutkimuskohde on kuvattu mahdollisimman realistisesti. Tärkeää luo-

tettavuuden kannalta on myös kuvata tutkimuksessa kattavasti, mitä aineistonkeräyksen ai-

kana ja sen jälkeen on tapahtunut. (Eskola & Suoranta 2003, 212-213. Kananen 2014, 126, 

134. Heikkinen et. al. 2006, 147) 

 

Toimintatutkimuksessa validiteetin arviointia monimutkaistaa se, että tutkimusten tulkinnat 

muodostavat sosiaalista todellisuutta. Siksi niiden vertailu on hankalaa johonkin toiseen ti-

lanteeseen. Reliabiliteetin arviointi on myös haastava toimintatutkimuksessa sen vuoksi, että 

tutkimuksella tavoitellaan muutosta, joten samojen tulosten saavuttaminen toistettavuudella 

on toimintatutkimuksen periaatteiden vastaista. Toimintatutkimuksen luotettavuuden arvi-

oinnissa erityisesti korostuu riittävän tarkka dokumentaatio luotettavuuden arvioinnissa. Sen 

avulla voidaan myös arvioida tulosten yleistettävyyttä, kun tutkimuksen lähtötilanne ja ku-

vaus on riittävän kattava. On olennaista kuitenkin tiedostaa, että toimintatutkimus ei pyri 

samanlaiseen yleistettävyyteen kuin kvalitatiivinen tutkimus, toimintatutkimuksen tulosten 

tulee olla luotettavia siihen tapaukseen peilaten, joka on ollut tutkimuskohteena. 
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Toimintatutkimuksen luotettavuuden arviointia edistää se, että tutkielman kielenkäytössä 

tutkija välttää liiallista yleistämistä. Tutkimustulosten siirrettävyys toiseen tutkimuskohtee-

seen ei ole laadullisen tutkimuksen yleispätevä tarkoitus. Tulokset sekä tulkinta kohdistuvat 

ainoastaan tutkimuskohteena olevaan tapaukseen. (Kananen 2014, 135-137. Heikkinen et. 

al. 2006, 148) 

 

Tutkija arvioi tässä tutkimuksen luotettavuutta edellä mainittujen neljän näkökulman kautta. 

 

Realistisuus 

Tutkimuksen realistisuutta ja vakuuttavuutta vahvisti, että osana toimintatutkimusta on ollut 

käytettävissä erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistoa, dokumentaatiota, kuten vuoden 

2020 henkilöstökyselyn tulokset, liiketoimintayksikön tunnuslukuja, kuten liikevaihto, kan-

nattavuus, henkilöstömäärä, lyhyiden ja pitkien sairauspoissaolojen määrä. Työelämän laa-

tukysely toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja esimiesten omaa tilannetta ennen valmen-

nusta kartoitettiin laadullisella kyselyllä. Vastaajamäärä oli korkea sekä esimiesten ennak-

kokyselyssä että koko henkilöstön työelämän laatukyselyssä, jotka lisäsivät tulosten luotet-

tavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös se, että itseopiskeluvaiheen aikana pi-

dettiin Teams-aamukahveja, joissa kysyttiin esimiesten edistymistä ja jaettiin kokemuksia 

opiskelusta, valmennuksesta ja pyydettiin palautetta, jota on hyödynnetty tutkimuksen tu-

loksissa.  

 

Vakuuttavuus 

Toimintatutkimuksen vakuuttavuus laajasti edustavana tutkimuksellisena otteena on rajalli-

nen tutkimuksen luonteen ja rajatun kohteen vuoksi. Tutkimuksen tarkoitus ei ole edustaa 

laajaa otosta vaan kuvata tutkimuskohteen kehitysprosessia ja siten lisätä ymmärrystä ja ra-

kentaa kuvaa vallitsevasta sosiaalisesta todellisuudesta. Tässä tutkimuksessa tutkimuskoh-

teena oli työelämän laadun ymmärryksen lisääminen ja tiedolla johtamisen taitojen kehittä-

minen kohdeorganisaation esimiesten keskuudessa. Tutkimuksen tulosten perusteella, joka 

kohdistui kohdeorganisaatioon, tavoitteet saavutettiin mutta tulokset edustavat vain yksittäi-

sen kohdeorganisaation kokemuksia. Näin ollen laajempi vakuuttavuus tutkimuksen tulosten 
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pohjalta on rajallinen. Tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi jat-

kotutkimusehdotusten toteuttamisessa. Huomionarvoista myös on se, että tutkimustiedon 

pohjana käytettiin esiselvitysvaiheessa henkilöstötyytyväisyyden kyselyä, josta laskettiin 

työelämän laatuindeksi sekä yhden kerran toteutettu työelämän laatukysely. Tutkimuksen 

tulosten vakuuttavuutta työelämän laatuindeksin osalta vahvistaisi vielä se, jos kyselyä olisi 

toteutettu useamman kerran samalle kohderyhmälle ja seurattu työelämän laatuindeksin ke-

hitystä. Pitkäjänteisempi työelämänlaatukyselyn tulosten seuranta ja analysointi ei kuiten-

kaan ollut mahdollista tutkimuksen rajallisessa aikataulussa. 

 

Yhteistoiminta 

Toimintatutkimuksen tutkimuksellinen ote perustuu vahvasti yhteistoiminnalliseen luontee-

seen ja pyrkimykseen kokeilla uusia toimintatapoja. Toimintatutkijaa, joka on osa tutkimus-

ryhmää, ohjaa halu kehittää tutkittavan yhteisön toimintaa. Ymmärrys ja tulkinta muodostu-

vat tutkimusprosessin aikana ja tutkimus etenee sykleissä, jossa yhdistyy suunnittelu, toi-

minta, havainnointi ja reflektointi. (Heikkinen et. al. 2010, 77) 

  

Tutkijana kärsivällisyyttä välillä koetteli, että tutkimusta ei voinut nopeuttaa, koska tutki-

muksen eri vaiheet, eli syklit, tapahtuivat tietyllä aikataululla ja yhteistoiminnallisesti tutki-

musryhmän kanssa. Tämän tutkielman tutkimuskohteen tutkimuksessa olivat mukana esi-

miehet ja myös koko kohdeorganisaation henkilöstö antamalla vastauksensa työelämän laa-

tukyselyyn, jonka tuloksista saatiin kohdeorganisaation työelämän laatua kuvaava indeksi. 

Tutkimuksen aikana yhteistoimintaa esiintyi yhteisten valmennusten muodossa sekä yhteis-

ten oppien ja kokemusten jakamisen muodossa. Nämä osaltaan auttoivat rakentamaan yh-

teistä sosiaalista todellisuutta tutkittavasta aiheesta. Sosiaalisen todellisuuden rakentumista 

ja sen kuvaamista luotettavasti on yhteistoiminnallisuuden lisäksi pyritty vahvistamaan eri 

tutkimusvaiheiden syklien tarkalla dokumentoinnilla sekä aiemaa dokumentaatiota hyödyn-

tämällä, kuten vuoden 2020 henkilöstökyselyn tulokset ja taloudellisten tunnuslukujen hyö-

dyntämisellä.  
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Kritiikki 

Tutkija itse osana tutkimusryhmää oman arvomaailmansa kautta asettaa haasteita luotetta-

vuuden arvioinnille. Raporttiin voi tulla subjektiivisia kokemuksia, joita ei ole tieteellistä 

pohjaa tai ne eivät edusta riittävän laaja otantaa. Tutkija on pyrkinyt välttämään omia tul-

kintoja ja mielipiteitä toimintatutkimuksen tulosten raportoinnissa. Omien tulkintojen ja 

mielipiteiden mukana oloa tutkimuksessa on pyritty myös minimoimaan sillä, että tutkija on 

käyttänyt paljon aikaa tutkimuksen raportointiin ja eri vaiheiden kuvaukseen, jolla on pyritty 

edistämään, että tutkimus on kaikilta osin mahdollisimman objektiivinen. Tutkimuksen luo-

tettavuuden arviointia olisi ehkä voinut parantaa sillä, että tutkimuksen alussa olisi tehty 

kvantitatiivinen kysely esimiesten työelämän laadun ja tiedolla johtamisen osaamisen ta-

sosta ja tutkimusprosessin jälkeen olisi tehty sama kysely ja verrattu tuloksia. Tämä ei kui-

tenkaan välttämättä olisi lisännyt tutkimuksen luotettavuutta ja olisi osaltaan vienyt tutki-

muksen tavoitetta ei tavoiteltuun suuntaan. Tutkimuksen taustalla oli kehittävä tavoite lisätä 

ymmärrystä työelämän laadusta, ja tiedolla johtamisesta. Tavoitteena ei ollut määrämuotois-

taa sitä, missä oltiin ennen tutkimuksen alkamista ja sen jälkeen, vaan yhteisen oppimisen ja 

sosiaalisen todellisuuden rakentamisen kautta lisätä ymmärrystä aiheesta. Tutkimuksen luo-

tettavuutta voi olla vaikea parantaa toistamalla sitä, koska toimintatutkimus on tapauskoh-

tainen ja sitä on haastava tai lähes mahdoton toistaa täysin samanlaisena. 

 

Työelämän laatuindeksin mittaaminen organisaatioissa on myös melko tuore ilmiö ja mah-

dollisuus. Tutkimustietoa työelämän laatuindeksin vaikuttavuudesta organisaatioiden henki-

löstön hyvinvointiin ja taloudelliseen suorituskykyyn käytännön tasolla on vielä rajallisesti 

saatavilla. Käytännön vaikutusten seuraaminen ja analysointi edellyttäisi myös pidempää 

tutkimusjaksoa. 

 

Tutkijana toimintatutkimuksen kaltaisen prosessin läpivienti oli välillä myös hapuilevaa, 

koska tuloksia ei voinut missään vaiheessa syklien aikana ennakoida eikä kontrolloida. Jo-

kaisen syklin aikana oli tarpeen palata tutkimuskysymyksiin ja hakea sieltä suuntaa tekemi-

selle. Lisäksi oli opettavaista antaa valta ja kontrolli tutkimusprosessille johdattaa kohti tu-

loksia, niitä ei voinut eikä kuulunut tutkijan omilla näkemyksillä tai mielipiteillä nopeuttaa, 
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ennakoida tai johdatella. Näin aikuisopiskelijana välillä oli haastavaa sisäistää, että prosessia 

ja tuloksia ei voi, eikä tule kontrolloida. Työelämässä on paljon asioita, joita pitää pystyä ja 

osata kontrolloida. Toimintatutkimuksen teossa ei sama toimintamalli päde ja se oli opetta-

vaista. 

 

Yhteenveto luotettavuuden arvioinnista 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta paransi se, että osana toimintatutkimusta on ollut käytet-

tävissä erilaisia laadullisen tutkimuksen dokumentaatiota, kuten vuoden 2020 henkilöstöky-

selyn tulokset, kevään 2021 työelämän laatukysely ja esimiehille tehty laadullinen kysely 

ennen valmennuksen aloitusta. Lisäksi työelämän laatuindeksin laskemiseksi on kohdeorga-

nisaation taloudellisia tunnuslukuja ollut saatavilla luotettavasti. Tulosten luotettavuutta 

vahvisti myös se, että vastaajamäärä oli korkea sekä esimiesten ennakkokyselyssä että koko 

henkilöstön työelämän laatukyselyssä. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös se, että 

itseopiskeluvaiheen aikana pidettiin yllä yhteisöllisyyttä esimiesten kesken Teams-aamu-

kahveilla, joissa kysyttiin esimiesten edistymistä, jaettiin kokemuksia opiskelusta, valmen-

nuksesta ja pyydettiin palautetta, jota on hyödynnetty tutkimuksen tuloksien analysoinnissa. 

Tutkimuksen luotettavuutta myös paransi se, että tutkija on pyrkinyt mahdollisimman totuu-

denmukaisesti kuvaamaan tutkimuksen aikana saadut opit ja kokemukset tutkimuskohteena 

olleelta ryhmältä. Tutkimuksen luotettavuuden heikoin lenkki on tutkija itse, jos hän ei ole 

pystynyt pysymään neutraalina omien näkemysten ja mielipiteiden osalta. Tutkija on pyrki-

nyt pienentämään tätä riskiä tutkimusraportin tarkalla dokumentoinnilla, joka ei sisällä omia 

näkemyksiä tai mielipiteitä vaan kuvaa ne siten kuin tutkimuksen kohdejoukko ovat asiat 

kuvanneet. 

 

 

6. Pohdinta 

Tässä luvussa vastataan tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi luvussa 

kootaan yhteen tutkielman johtopäätökset. Tutkija käy ensin läpi alatutkimuskysymykset ja 
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niihin liittyvät teoriakatsaukset ja havainnot empiirisestä tutkimuksesta. Lopuksi vastataan 

päätutkimuskysymykseen. 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymyksiä olivat: 

- Millainen on organisaation henkilöstön kokeman työelämän laadun nykytila? 

- Esimiesten oma lähtötilanne oppia uutta? 

- Mikä yhteys on tiedolla johtamisella ja työelämän laadulla? 

 

Tutkimuksen päätutkimus kysymys oli: 

- Miten esimiesten valmiuksia voidaan kehittää johtaa työelämän laatua tiedolla? 

 

6.1 Henkilöstön kokeman työelämän laadun nykytila 

Työelämän laatua koskevassa teoriaosuudessa käytiin läpi Porterin ja Kramerin modernia 

kestävän kehityksen ideologiaa, johon monet yritykset ovat viime aikoina heränneet. Kestä-

vän kehityksen ideologia perustuu siihen, että yritykset eivät pyri maksimoimaan lyhyen 

tähtäimen tulosta sosiaalisia, ympäristöllisiä tai taloudellisia voimavaroja hyödyntäen.  Kes-

tävän kehityksen mukainen liiketoiminta edellyttää myös johtamisen uudistumista. Teoria-

osuudessa mainittiin, että yritysten johtamiskäytännöissä on edelleen tärkeä huomioida terve 

taloudellinen pohja. Se, kuinka lyhyt- tai pitkäjänteisesti sitä johdetaan, tuo uusia huomioi-

tavia elementtejä johtamiskäytäntöihin. Lisäksi teoriaosuudessa otettiin katsaus Richard 

Waltonin tekemään tutkimukseen 1970-luvulta, mistä elementeistä työelämän laatu koostui. 

Jos 1970-luvulla, määriteltyjä käsitteitä työelämän laatuun liittyen peilaa tähän päivään, voi 

todeta, että ne pätevät yhä 2020-luvulla: 

 

- Sopiva ja reilu kompensaatio 

- Turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet 
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- Mahdollisuudet hyödyntää ja kehittää inhimillistä kapasiteettia 

- Mahdollisuudet kasvuun ja turvallisuuteen 

- Sosiaalinen integraatio työorganisaatiossa 

- Perustuslain noudattaminen työorganisaatiossa 

- Työ- ja yksityiselämän yhteys ja tasapaino 

- Työnantajan sosiaalinen vastuu 

 

Empiiriseen tutkimuskohteeseen peilaten voi todeta, että työelämä on kehittynyt valtavasti 

viimeisten vuosikymmenten aikana mutta henkilöstön kokemat työelämän laadun kriteerit 

eivät ole merkittävästi muuttuneet, painopisteet tosin ovat. Kriteerit, esimerkiksi, lakisäätei-

siin työsuhteeseen liittyviin asioihin ja työnantajan vastuisiin niissä ovat itsestään selvempiä 

tänä päivänä, että niitä noudatetaan valveutuneissa yrityksissä. Toisaalta taas tänä päivänä 

työelämän laatuun liittyvä työn autonomia ja mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa, korostuvat 

työelämän laadun kokemuksessa. Tämä edellyttää organisaatioilta johtamiskäytäntöjä, jotka 

edistävät luottamusta työtekijän ja työnantajan välillä ja vapautta myös itse suunnitella, mitä 

ja miten työtehtäviä tekee. Tässä voi olla paljon opettelua organisaatioilla, jotka kenties ha-

luavat nojata kestävän kehityksen arvoja tukevaan toimintatapaan mutta johtamiskäytännöt 

ovat edelleen teolliseen aikakauteen pohjautuvia, jossa kontrolli oli tärkeässä roolissa. Li-

säksi tänä päivänä korostuu se, että työantaja kantaa sosiaalisen vastuun yritystoiminnassaan 

ja toiminnalla on eettinen ja sosiaalisesti kestävä pohja. Nämä tekijät korostuvat muun mu-

assa, luonnon ja luonnonvarojen rajallisuuden kunnioittamisella tuotannossa ja tuotteiden 

palveluiden elinkaaressa, sekä eettisellä ja kestävää kehitystä tukevalla toiminnalla myyn-

nissä ja markkinoinnissa sekä ihmisten johtamisessa. 

 

Yritysten toimintaympäristöä haastavat myös sisäiset ja ulkoiset muutosajurit, jotka haasta-

vat yrityksiä jatkuvasti. Kestävän kehityksen liiketoiminnan periaatteet ja muuttuva toimin-

taympäristö edellyttää, että organisaatioissa tulee pohtia myös uudella tavoin, miten huoleh-

ditaan henkilöstön osaamisesta ja vahvistetaan resilienssikykyä, jotta muutoksiin pystytään 

reagoimaan joustavasti ja inhimilliset voimavarat huomioiden. (Porter, Kramer 2011, 4; 
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Bardoel et al. 2014, 280; Eskola et al. 2021). Kelan tutkimusten mukaan pitkien sairauspois-

saolojen ja sairauspäivärahan määrä kasvoi vuonna 2019 ja ylitti 300 000 henkilöä. Mielen-

terveyssyistä johtuvien poissaolojen yleistyminen näkyy erityisesti nuorilla ja varhaiskeski-

ikäisillä naisilla. Ilmiöön on tärkeä kiinnittää huomiota ennakoivilla toimilla, sillä näissä 

ikäryhmissä tuottavia työvuosia pitäisi olla vielä paljon jäljellä ja työurien jatkuvuutta tulee 

vaalia sosiaalisen kestävyydenkin takia. Pekka Himasen tutkimuksen mukaan hyvinvoin-

tiyhteiskunnan edellytys on, että ihminen sitoutuu osallistumaan aktiivisesti työelämän noin 

puolet elinajastaan (Himanen 2021, 60). Sairauspoissaoloja on tärkeä organisaatioissa seu-

rata systemaattisesti myös esimiesten ja johdon toimesta, ei ainoastaan henkilöstöjohdon. Ne 

ennustavat työkyvyttömyyden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskin suuruutta, 

jotka ovat sekä inhimillinen tragedia että yrityksille että yhteiskunnalle kalliita. Poissaoloi-

hin ja niiden syihin tulee puuttua heti, kun on nähtävissä toistuvuus, jotta minimoidaan myös 

pysyvän työkyvyn menettämisen riski. (Kela 2018). Työnantajilla on sairauspoissaolotiedot 

olemassa ja kyky reagoida jo varhaisessa vaiheessa niihin, kun poissaoloja organisaatiossa 

seurataan ja asioihin reagoidaan ennakoivasti. 

 

Työelämän laatukysely keväällä 2021 antoi kohdeorganisaatiolle tärkeää ennakoivaa tietoa 

sairauspoissaoloriskeistä. Lisäksi kohdeorganisaatio on naisvaltainen ja keski-ikä on noin 41 

vuotta, joten riskejä pidempiin poissaoloihin voi Kelan tutkimuksiin peilaten olla olemassa. 

Riskit ennenaikaisiin sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat vahvasti ole-

massa jo tähänastisen tutkimustiedon valossa. Tätä näkemystä vahvistaa Kelan tutkimustie-

dot sairaspoissaoloista. Myös Ahonen & Otala ovat todenneet jo vuonna 2005, että sairaus-

poissaolot ovat noin viisi prosenttia (5%) yrityksen palkkakustannuksista. Yrityksillä on 

merkittävä mahdollisuus parantaa tulostaan sairauspoissaoloja pienentämällä ja investoi-

malla niihin tekijöihin, jotka pienentävät sairauspoissaoloja ja niihin liittyviä kuluja. Vuonna 

2005 Otala & Ahonen kirjoittivat: ”Aikana, jolloin Suomesta on tullut maailman kilpailuky-

kyisin maa, on masennuslääkkeiden käyttö kuusinkertaistunut” (Ahonen & Otala 2005, 51). 

Tutkijalle tämä herättää tutkimuksesta näkemyksen, että työelämän motivaatiotekijöihin 

(fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus, yhteenkuuluvuus ja identiteetti, päämäärät ja luo-

vuus) tulee kiinnittää huomiota ja ymmärtää työn äärellä vietetyn ajan tuloksellinen vaikutus 

(liikevaihtoa tuottava työaika ja sähläys sekä näiden keskinäinen suhde). Edellä mainittuja 

tekijöitä paremmin ymmärtämällä sekä mittaamalla organisaatioissa voidaan vaikuttaa myös 
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työn imuun ja työn merkityksellisyyden kokemukseen, jotka tutkimusten mukaan pienentä-

vät sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden riskejä. 

 

Työelämän laatu ja työelämän laatua mittaava indeksi (QWL) tuo määrälliseen, eli numee-

riseen muotoon sen, miten työhyvinvointiin tehtävät panostukset muuntuvat numeerisessa 

muodossa esitettäväksi tuotantotekijäksi. Tällöin puhutaan henkilöstön suorituskyvyn kehit-

tymisestä, joka näkyy myös taloudellisissa tunnusluvuissa, kuten liikevaihdon ja kannatta-

vuuden parantuminen.  Työelämän laatua edistävä johtaminen luo kestävää kilpailuetua, eli 

on sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti tasapainossa. Työelämän laatuindeksi tuo 

numeerisen muotoon henkilöstön suorituskyvyn tilan, jolla on yhteys taloudelliseen suori-

tuskykyyn.  Työelämän laatuindeksi kuvaa myös organisaation kykyä uudistua (Kesti 2013, 

96-97; Kesti et. al. 2017b, 48; Kesti 2017d). Jos työelämän laatuindeksi on alhainen, talou-

dellinen suorituskyky on usein myös ainakin pitkällä aikavälillä alhainen, erityisesti toi-

mialoilla, jotka ovat henkilöstövaltaisia. Jos työelämän laatuindeksi on alhainen, kyky uu-

distua on myös alhainen, koska organisaation tehollisesta työajasta hukkaantuu liikaa aikaa 

ei tuottavaan tekemiseen, joka on usein sähläystä, joka syntyy esimerkiksi epäselvistä pro-

sesseista, huonosti toimivista työkaluista, tuotekehitysparannuksia ei ole integroitu käytössä 

oleviin prosesseihin, jotta ne sujuvoittaisivat työtä aidosti. 

 

Empiirisen tutkimuksen pohjaksi haluttiin selvittää, mikä on kohdeorganisaation työelämän 

laadun nykytila. Se selvitettiin kevään 2020 henkilöstökyselyn tuloksista ja tulokseksi saa-

tiin työelämän laadun indeksi 63,7%. Se osoitti, että kohdeorganisaatio on työelämän laadun 

osalta keskivertoasemassa suomalaisten organisaation kanssa. Suomalaisten yritysten työ-

elämän laadun indeksi on keskimäärin 60%. Kohdeorganisaatiossa todettiin, että työelämän 

laatuindeksiä seuraamalla saataisiin tunnuslukuja henkilöstön kokemasta hyvinvoinnista, 

jota aiemmin ei ole saatu. Tämän vuoksi työelämän laadun indeksin nykytilan pohjalta läh-

dettiin suunnittelemaan esimiesten valmennusohjelmaa, joka toteutettiin 11/2020-4/2021 vä-

lisenä aikana. Valmennusohjelmalla tavoiteltiin esimiesosaamisen kasvattamista työelämän 

laatuun vaikuttavien tekijöiden osalta sekä pyrittiin ennakoivien johtamistaitojen kasvatta-

miseen.  
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Empiirisen tutkimuksen aikana kohdeorganisaatiossa teetettiin uusi työelämän laatukysely 

keväällä 2021 ja työelämän laatuindeksin tulokseksi saatiin 81,7%. Parannusta aiempaan 

tulokseen oli siis kahdeksantoista prosenttiyksikköä (18%). Tutkimustulos kuitenkin osoitti, 

että organisaatiossa on yhteensä (8) henkilöstöriskiä sairaspoissaolojen, työuupumuksen ja 

työkyvyttömyysriskin muodossa. Kelan aiemmin tässä tutkielmassa esitettyyn tutkimustie-

toonkin peilaten sairauspoissaoloriskeihin kohdeorganisaatiossa tullaan kiinnittämään huo-

miota erityisellä huolella, jotta riskit eivät realisoidu ja kuormituksen juurisyyt saadaan sel-

ville. Kuten aiemmin todettiin, kohdeorganisaatio on naisvaltainen ja keski-ikä on 41 vuotta, 

joten Kelan tutkimuksiin peilaten kohdeorganisaatiossa on työvoimaa, jossa saattaa olla li-

sääntynyttä riskiä sairauspoissaoloihin. Tämän vuoksi tutkimustuloksiin henkilöriskeistä tu-

lee suhtautua erityisellä vakavuudella niiden pienentämiseksi. Tiedolla johtamisen taso koh-

deorganisaatiossa nousi tutkimuksen aikana, koska esimerkiksi sairauspoissaolojen riskit tu-

livat konkreettisesti esiin ja analysoidun tiedon avulla niiden minimoimiseksi voidaan tehdä 

tiimeissä ennakoivia toimenpiteitä. 

 

6.2 Esimiesten lähtötilanne oppia uutta tiedolla johtamisesta ja työelämän laadusta 

Bardoel et al. ovat todenneet, että kestävän kehityksen periaattein toimivan yrityksen odo-

tusten lisäksi muuttuva ja sisäinen ulkoinen toimintaympäristö haastaa jatkuvasti yrityksiä 

(Bardoel et al. 2014, 280). Esimiehet ovat myös tämän muutoksen keskellä. Bardoel et al. 

ovat myös todenneet, että organisaatioiden tulee pohtia uudella tavalla, miten yrityksen hen-

kilöstön osaamista kehitetään ja resilienssikykyä vahvistetaan (Bardoel et al. 2014, 280). 

Työterveyslaitoksen työelämän skenaarioita koskevassa raportissa todettiin, että globaalit 

uhat lisäävät ennakoimattomuutta. Tällöin on tärkeä vahvistaa psykologista turvallisuutta 

sekä työntekijöiden kykyä ennakoivaan ja oman toiminnan ja päämäärien muokkaamiseen 

(Kokkinen 2020, 96) Resilienssikyvyn vahvistaminen koskee myös esimiehiä ja kyselyllä 

haluttiin saada tilannekatsaus heidän omasta tilanteestaan ennen valmennuksen aloitusta. 

Koronapandemia oli muiden muutosajureiden lisäksi myös kuormittanut ja haastanut esi-

miesten työkenttää ja tuonut äkillisiä muutostilanteita, vaikka kohdeorganisaation liiketoi-

minta ei joutunut kovaan kriisiin pandemian vuoksi.  
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Hyvä työilmapiiri vahvistaa organisaation resilienssikykyä, eli kykyä mukautua joustavasti 

erilaisiin tilanteisiin. Virtanen & Sinokki ovat todenneet, että työyhteisön kehittäminen on 

tehokkain yksittäinen tapa edistää työkykyä. Työpaikan huono ilmapiiri, huonot osallistu-

mis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vähäinen sosiaalinen tuki lisäävät sairauspoissaolo-

jen riskiä. Työpaikalla kehittämistoimia voivat olla yhteinen oppiminen, kehittäminen, esi-

miesten taitoihin panostaminen, työnohjaus ja konfliktitaitojen ratkaisuun tähtäävien toimin-

tamallien vahvistaminen. Tärkeä on myös muistaa työpaikan ja esimiehen vastuut. Esimie-

hen tulee huomata, puuttua ja tukea. Työyhteisön ongelmia ei voi ulkoistaa työterveyshuol-

toon, vaan se toimii tarvittaessa asiantuntijatukena (Virtanen & Sinokki 2004, 234-235). 

Tässä tutkielmassa keskityttiin esimiestaitojen kasvattamiseen työelämän laadun johta-

miseksi analysoidun tiedon avulla, jotta esimiehellä on tiedot ja taidot toimia ennakoidusti 

hyvän ja tuottavan työyhteisön rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

 

Ennen työelämän laadun esimiesvalmennusohjelman käynnistymistä, esimiehille teetettiin 

kysely heidän omasta sen hetken hyvinvoinnin kokemuksesta. Se toimi lähtötietona siihen, 

millaisella lähtötilanteella esimiehet tulevat valmennukseen. Tämä oli osa työhyvinvoinnista 

huolehtimista, jota tutkielmassa käsiteltiin teoria osuudessa. Esimiesten valmiudet oppia 

uutta ovat rajalliset, jos oma koettu hyvinvointi ja jaksaminen on rajallinen. Empiirinen tut-

kimus osoitti, että esimiesten oma jaksaminen on hyvällä tasolla ja he suhtautuivat kiinnos-

tuneesti, uteliaasti ja vastuullisesti valmennukseen ja olivat halukkaita oppia uusia taitoja 

esimiestyöhön ja ihmisten johtamiseen. Tulosten pohjalta oli hyvä lähteä etenemään tiedolla 

johtava esimiesvalmennuksen toteutuksessa. 

 

Tutkimuksen aikana kohdeorganisaation esimiesten ymmärrys nykyaikaisesta työsuojelusta 

kasvoi. Työsuojelun katsottiin historiassa aiemmin pitävän sisällään fyysisestä työympäris-

töstä ja sen turvallisuudesta huolehtimisen mutta tänä päivänä työsuojelu sisältää vahvasti 

ylläpitävää ja ennakoivaa toimintaa ongelmiin reagoimisen lisäksi. Jotta ennakoivaa johta-

mista voidaan tehdä, tulee tiedolla johtamisen tason organisaatiossa nousta, eli tietoa tuote-

taan ja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin, jotta tiedetään, mihin tekijöihin tulee kiinnit-

tää huomiota hyvän työyhteisön suorituskyvyn varmistamiseksi. (Kesti et. al. 2017b, 3). Em-

piirinen tutkimusosuus tiedolla johtamisesta sekä työelämän laadusta antoi esimiehille lisää 
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ymmärrystä siitä, millä keinoin kohdeorganisaation työelämän laatua ja siten modernin työ-

suojelun periaatteiden toteutumista voidaan parantaa ja näin lisätä henkilöstön hyvinvointia 

ja tuottavuutta. 

 

6.3 Tiedolla johtamisen ja työelämän laadun yhteys 

Tiedolla johtaminen on ”tiedon systemaattista analysointia sen hyödyntämiseksi päätöksen-

teossa”. Tiedolla johtaminen -käsite katsotaan kuuluvaksi osaksi tietojohtamisen kenttää. 

Tiedolla johtaminen luo arvoa, kun se parantaa tuottavuutta tuomalla tiedon saataville siten, 

että se edesauttaa päätöksentekoa ja toimia. Tieto käsitteenä on laaja ja se usein jaetaankin 

yksityiskohtaisempiin käsitteisiin: dataan, informaatioon, tietämykseen ja viisauteen. Tiedon 

eri muodot voidaan jakaa myös algoritmiseen - ei algoritmiseen ja ohjelmoitavaan – ei oh-

jelmoitavaan muotoon. Tiedolla johtamista käsiteltäessä myös tehokkuus (efficiency) ja vai-

kuttavauus (effectiveness) saavat uusia näkökulmia. Viisaus on kykyä lisätä vaikuttavuutta. 

Älykkyys on kykyä lisätä tehokkuutta. (Kosonen 2019, 3; Intezari et al. 2021, 4896-4897, 

4893; Ackoff, 1989; Rowell 2006, 166-168; Awad and Ghazir 2004). Empiirisessä toimin-

tatutkimuksessa, esimiestaitojen kasvattaminen tiedolla johtamisesta sekä työelämän laa-

dusta, on pyritty lisäämään organisaation esimiesten vaikuttavuutta ennakoiviin esimiestoi-

miin, joilla työyhteisön hyvinvointia ja tuottavuutta kehitetään tasapainoisesti. On siis py-

ritty kasvattamaan organisaation viisautta. 

 

Tietoyhteiskunnan kehitys on mahdollistanut tieto- ja viestintäteknologioiden kehittymisen 

ja tietoyhteiskunnan kehittymisen mukanaan tuomat ilmiöt vaativat erityistä huomiota ja uu-

sia lähestymistapoja. Tieteellisistä tutkimuksista on myös havaittavissa trendi, että aineetto-

man pääoman keinot yrityksen kilpailukyvyn ja asiakasarvon kehittämisessä nousevat. Ai-

neettomaan pääomaan kuuluu muun muassa henkilöstön osaaminen ja tuotantoprosessit. 

Henkilöstön osaaminen ja tuotantoprosessit ovat yhteydessä työelämän laatuun. Työelämän 

laatu käsitteenä kuvaa, kuinka työntekijät kokevat, että organisaatio täyttää yksilölliset tar-

peet koskien työelämää Työelämän laatua arvioidaan työyhteisön yhteisillä osaamisilla, si-

sältäen johtamisen, tiimikulttuurin ja prosessit. Työelämän laadun kyselyillä organisaatio 

voi mitata, miten hyvin se on onnistunut yhteisten osaamisten kehittämisessä suhteessa 
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yksilöllisiin tarpeisiin ja tästä muodostuu työelämän laadun indeksi, jonka tuloksia organi-

saatio voi hyödyntää johtamistoimissaan yrityksen tavoitteiden ja kilpailuedun saavutta-

miseksi Työelämän laadun mittaamisella tuodaan matemaattisten arvojen avulla aineetto-

man pääoman hyödyntämisaste organisaatiossa näkyväksi. (Lönnqvist et al. 2007, 11, 14. 

Lönnqvist, Kujansivu & Antola 2005, 18. Kesti 2012, 258. Kesti et al. 2015, 15). Empiirisen 

tutkimuksen avulla lisättiin kohdeorganisaation esimiesten tiedolla johtamisen taitoja työ-

elämän laadun johtamiseksi. Tutkimuksen jälkeen kohdeorganisaatiossa pystytään johta-

maan työelämän laatuindeksin määrämuotoisilla luvuilla organisaation aiemmin kokemaa 

abstraktia aineetonta pääomaa.  

 

Työelämän laatua tuotannontekijänä voidaan laskea numeeriseksi arvoksi työelämän laa-

tuindeksin laskentakaavan avulla, joka esiteltiin tutkielman kappaleessa 4.2. Työelämän laa-

dun mittaaminen tiedolla johtamisen keinoin on esimerkki siitä, miten data jalostetaan infor-

maatioksi, tietämykseksi ja viisaudeksi. (Ackoff, 1989; Rowell 2006, 166-168; Awad and 

Ghazir 2004). Organisaation johtamis- ja esimieskyvykkyydestä riippuu, muuntuuko infor-

maatio organisaatiossa tietämykseksi ja viisaudeksi. Empiirisen tutkimuksen avulla on py-

ritty työelämän laatu muuntamaan kohdeorganisaatiossa datasta informaatioksi ja informaa-

tiosta tietämykseksi. Tutkija näkee, että kohdeorganisaatio on tiedolla johtamisen kehitys-

polulla pisteessä, jossa informaatio on muunnettu tietämykseksi, eli toimintaohjeiksi. Aika 

näyttää muuntuuko tietämys organisaatiossa viisaudeksi, jolla lisätään tiedon vaikuttavuutta. 

Aika myös näyttää, laajentuuko tietämyksen ja viisauden kautta työelämän laatuindeksin 

mittaaminen koko konsernin mittariksi. ei ainoastaan liiketoimintayksikön, joka tutkimuk-

sessa oli kohdeorganisaationa. 

 

Tutkielman kirjoittaja näkee työelämän laatukyselyn ja tiedolla johtamisen kytkeytymisen 

toisiinsa kuvan 15. mukaiseksi. Työelämän laatukyselyn tulokset ja tulosten analyysin hyö-

dyntäminen kytkeytyy Ackoffin (1989) tiedon pyramidin eri osa-alueisiin sen mukaan, mi-

ten työelämän laatukyselyn tuottamaa tietoa organisaatiossa jalostuu hyödynnettäväksi. Ky-

selytulokset ovat dataa, joka sellaisenaan ei vielä luo mitään lisäarvoa organisaatiolle työ-

elämän laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Tulosten analyysi tuottaa organisaatiolle in-

formaatiota, eli vastauksia kysymyksiin. Ackoffin (1989) mukaan datan ja informaation ero 
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on toiminnallinen, ei rakenteellinen. Tulosten tulkinta ja siitä johdetut toimintaohjeet ja toi-

menpiteet luovat organisaatioon tietämystä. Viisautta organisaatioon syntyy, kun kyselyn 

tuloksista johdettu analyysi ja toimintaohjeet luovat organisaatioon ennakoivan johtamisen 

kulttuuria ja toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja kehitetään sekä henkilöstön työelämän laa-

tua, eli hyvinvointia ja organisaation taloudellista suorituskykyä. Huolehditaan, että nämä 

ovat tasapainossa. Tällöin toteutetaan tiedolla johtamista, hyödynnämme tietoa ja johdamme 

organisaatiota ennakoidusti datasta ja informaatiosta jalostetun tietämyksen ja viisauden mu-

kaan. 

 

  

 

Kuva 15. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen, tiedolla johtamisen ja työelämän laadun, 

yhteys toisiinsa 

 

6.4 Esimiesten valmiuksien kehittäminen johtaa työelämän laatua tiedolla 

Pro gradu -tutkielman tavoitteena kohdeorganisaatiossa oli lisätä esimiesten valmiuksia joh-

taa työelämän laatua tiedolla tuloksellisesti siten, että henkilöstön hyvinvointi, tuloksellisuus 

ja myös asiakasarvon tuottaminen ovat tasapainossa. Tuloksellisuus tarkoittaa kykyä onnis-

tua palveluiden järjestämisessä siten, että työn tulokset ovat talouden, laadun, toimintapro-

sessien ja aikaansaannosten suhteen tasapainossa. Tuloksellisuuden saavuttamista edistää 
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olennaisesti, kun yrityksen henkilöstöllä on tarvittava osaaminen, se voi hyvin ja on moti-

voitunut sekä sitoutunut tehtäviinsä, eli tutkimuksessa aiemmin esitetyt FE-tekijä, YI-tekijä 

ja PL-tekivät ovat kunnossa. Tuloksellinen toiminta edellyttää pitkän tähtäimen strategia-

työtä, ennakointia, sekä johtamisen, henkilöstön ja organisaatioiden kehittämistä. Aineelli-

sen pääoman tehokkaasta hyödyntämistä on siirrytty aikakauteen, jossa aineettoman pää-

oman omaisuuserät ovat tekijöitä, jotka erottavat yrityksiä kilpailukyvyssä ja asiakasarvon 

tuottamisessa. On todettu, että aineettoman pääoman merkitystä sosiaalisesti kestävän orga-

nisaation arvon tuotannossa on toistaiseksi vähän tutkittu. Organisaatioiden on tärkeä ym-

märtää paremmin työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin yhteys asiakasarvon tuottamiseen. 

Erityisesti olisi tärkeä ymmärtää paremmin, millaisissa olosuhteissa organisaatio voi tuottaa 

arvoa asiakkailleen samalla huolehtien sisäisistä sidosryhmistään reilusti, tasa-arvoisesti ja 

kunnioittavasti. Kirjallisuudessa on myös todettu, että perinteiset keinot henkilöstöjohtami-

sessa eivät ole riittäviä pitkäkestoisessa organisaation kehittämisessä. Sosiaalinen kestävyys 

on tähän asti kuvattu käsittämään lähinnä Waltoninkin määrittelemät ihmisoikeudelliset ja 

työntekijöihin liittyvät oikeudet, kuten terveyteen liittyvät. Artikkelissa todetaan, että olisi 

tärkeää laajentaa sosiaaliseen kestävyyteen myös työntekijät inhimillisen pääoman edistä-

miseksi organisaatioissa (Hussinki et al. 2019, 2; Kesti 2012a, 258-263, 13-14; Walton 1973, 

12-16). Tämä tutkielma on tuonut lisää tutkimuksellisuutta toimintatutkimuksen muodossa, 

miten esimiesten tiedolla johtamisen taitoja voidaan kehittää aineettoman pääoman hyödyn-

tämisasteen kehittämiseksi. 

 

Tiedon merkitystä tuotannontekijänä ja kilpailuedun lähteenä on alettu paremmin ymmärtä-

mään 1990-luvulla. Tällöin rakentui tietoperustainen lähestymistapa yritysten toimintaan. 

Organisaatiot hyötyvät edistäessään työympäristöä, jossa henkilöstö voi sekä henkisesti että 

fyysisesti hyvin. Se luo sitoutumista ja sitoutuneet työntekijät tuottavat enemmän.  Tämä 

taas luo lisääntynyttä asiakastyytyväisyyttä, taloudellista kannattavuutta ja vähentää henki-

löstön vaihtuvuutta. Tiedolla johtaminen ei ole vain tiedon tuottamista, hallintaa, säilyttä-

mistä ja analysointia vaan olennaisessa roolissa tiedolla johtamisessa on tiedon hyödyntämi-

nen. Yritykselle tiedon hyödyntäminen tarkoittaa kykyä luoda tiedon pohjalta uutta arvoa, 

jonka avulla on mahdollisuus parantaa myös liiketoiminnan suorituskykyä. Työelämän laa-

tua edistävässä johtamisessa organisaatio hyödyntää henkilöstökyselyistä analysoitua tietoa 

jokapäiväisessä johtamisessa ja työelämän laatua kehitetään ihmisiä myös kuuntelemalla.  
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Kestin mukaan työelämän laatuun perustuvan johtamisen omaksuminen vaatii organisaa-

tioissa ”henkilöstöjohtamisen kypsyystason nostoa”. Tutkielman kirjoittaja näkee tutkimuk-

sensa valossa, että vahvaa henkilöstöjohtamisen kypsyystason nostoa tarvitaan erityisesti lii-

ketoimintajohdossa. Ei riitä, että henkilöstöorganisaatio tai lähiesimiehet on asian omaksu-

nut. Johtaja ja esimiehet vastaavat alaistensan työelämän laadusta. (Kosonen 2019, 3-4; Cle-

veland et. al. 2015 153; Kesti 2017a, 52-53).  

 

Esimiesten valmiuksia ymmärtää ja johtaa kohdeorganisaation työelämän laatua tiedolla, 

kehitettiin eri vaiheissa empiirisen toimintatutkimuksen aikana. Osaamisen kehittämisen 

vaiheet on kuvattu tämän tutkielman tutkimusosiossa (Kappale 5). Esimiestaitojen tiedolla 

johtamisen taitojen kasvu, miten johtaa QWL -indeksistä ja kyselystä saadulla tiedolla omaa 

tiimiä ennakoidusti henkilöstöriskien minimoimiseksi, tapahtui toimintatutkimuksen aikana 

esimiesten oman tilanteen kartoituksella, asiantuntijaluentojen avulla, itseopiskelutehtävien 

avulla yhteisesti sekä itsenäisesti oppien ja oivaltaen. Tämän lisäksi tiimejä osallistettiin ke-

hitystoimien tekemiseksi QWL -tulosten pohjalta. Esimiehet saivat myös tiedolla johtamisen 

tueksi Aimo -tekoälysovelluksen ja sen avulla he pystyivät harjoittelemaan ohjaavan analy-

tiikan avulla esimiestaitoja työelämän laadun kehittämiseen liittyen. Yrityksen johto ja esi-

miehet ovat kriittisessä asemassa työelämän laadun kehittämisessä ja johtamisessa, jolla 

aiempaan tutkimustietoon nojaten, luodaan taloudellista hyvinvointia ja asiakasarvoa. Sen 

vuoksi tutkimuksessa lähdettiin henkilöstön työelämän laatukyselyn nykytilan arvion jäl-

keen suunnittelemaan, miten esimiesten taitoja kehitetään johtamaan työelämän laatua tietoa 

hyödyntäen systemaattisesti. Tähän liittyi kysely, jossa esimiesten omaa lähtötilannetta op-

pia uutta arvioitiin ja sen jälkeen lähdettiin vaiheittain sekä valmennuksella että itseopiske-

lulla kehittämään taitoja. Valmennuskokonaisuus huipentui kevään 2021 työelämän laatu-

kyselyyn, jonka pohjalta lähdettiin tämän tutkielman ulkopuolella olevaan seuraavaan vai-

heeseen, eli kehitysideoiden pohjalta toteuttamaan työelämän laatua tukevia toimenpiteitä. 

Tämä on myös osoitus tiedolla johtamisen taitojen kasvusta, koska saatavilla olevan tietoa 

hyödynnetään ennakoivan johtamisen kehittämistoimissa. Kuva 16. osoittaa, mihin tekijöi-

hin työelämän laatuindeksin mittaamisella ja seurannalla voidaan vaikuttaa. Työelämän laa-

tuindeksin mittaamisella saadaan kuva, kuinka hyvin organisaatio hyödyntää aineetonta, in-

himillistä pääomaansa siten, että organisaatio tuottaa henkilöstön hyvinvointia, taloudellista 

suorituskykyä ja asiakasarvoa tasapainoisesti. 
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Kuva 16. Työelämän laatuindeksin johtamisen vaikuttavuus. 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa toimintatutkimuksen kautta kuvattiin tapa, jolla esimiesten 

valmiuksia johtaa työelämän laatua kehitettiin. Toimintatutkimuksessa kuvattiin prosessi, 

jolla esimiesten kykyä analysoida ja hyödyntää saatavilla olevaa henkilöstödataa lisättiin 

oman tiimin työelämän laadun, eli aineettoman henkilöstöpääoman, tasapainoiseksi johta-

miseksi. Huomio oli hyödyntää analytiikan keinoin jalostettua henkilöstötietoa paremmin, 

eli johtaa tiedolla. Työelämän laatuindeksiin syventymällä myös pyrittiin lisäämään syy-

seuraussuhteinen ymmärrystä esimerkiksi sairauspoissaoloriskeihin liittyen, jotka Mon-

droen mukaan ovat riskialttiita yritykselle, jos ne jäävät selvittämättä. Toimintatutkimuksen 

aikana esimiesten tiedolla johtamisen ymmärrys nousi henkilöstökyselystä ja henkilöstötie-

doista saadun datan ja informaation avulla tietämykseksi ja viisaudeksi, kun tietoa 
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hyödynnettiin työelämän laatua tukeviksi toimenpiteiksi. (Kosonen 2019, 3; Mondore et al. 

2011, 21; Rowley, 2007, 168; Serban & Luan 2002, 5) 

 

Toimintatutkimuksen läpivienti ja tiedolla johtamisen esimiestaitojen kehittäminen työelä-

män laadun kehittämisen muodossa kohdeorganisaatiossa oli ennen kaikkea organisaation 

toiminnallinen oppimiskokemus. Esimiehet oppivat, miten olemassa olevalla tiedolla voi-

daan analysoida ja johtaa työelämän laatua systemaattisesti ja ennakoidusti. Tiedolla johta-

misen opin ytimessä oli se, että saatua informaatiota työelämän laatukyselystä hyödynnettiin 

organisaatiossa analysoinnin avulla toimenpiteiksi, toimintaohjeiksi ja sitä kautta juurrutet-

tiin organisaatioon uusia toimintatapoja, eli lisättiin tietämystä. Sen avulla pyritään teke-

mään ennakoivaa johtamista muodostamaan kestävyyteen perustuvaa asiakasarvoa, henki-

löstön hyvinvointia ja taloudellista suorituskykyä. Tämä prosessi, jota organisaatiossa on 

käyty läpi esimiesten kanssa, on tiedolla johtamista. Työhyvinvointi ja työelämän laatu ovat 

kytköksissä läheisesti organisaation aineettoman pääomaan, eli tietopääomaan. Tietopää-

oman inhimillisen pääoman johdonmukaisilla johtamiskäytännöillä organisaatio pystyy 

edistämään asiakasarvon tuottamista eri tilanteissa, josta seuraa organisaation kilpailukyvyn 

vahvistuminen. 

 

Työelämän laatuindeksin valmennus ja käyttöönotto oli myös organisaation henkilöstölle 

oppimiskokemus. He saivat uutta tietoa, miten työhyvinvointia voidaan mitata henkilöstön 

vastausten pohjalta ja työelämän laatuindeksi antaa myös henkilöstölle mahdollisuuden vai-

kuttaa, miten työelämän laatua arjen työssä voidaan kehittää yhteisesti sovituin kehitystoi-

min. Työelämän laatua johdettaessa tulee kuitenkin olla tarkka siitä, miten ja millaisia kehi-

tystoimia kulloinkin tehdään, jotta kehitysinvestoinnit ovat järkevässä suhteessa niistä saa-

tavaan hyötyyn. Tästä tulee olla tietoinen, jotta työelämän laadun johtamisesta innostumi-

nen, ei johda tilanteeseen, jossa tehdään ylisuuria investointeja ja näin työelämän laatu voi 

parantua mutta liiketoiminnan suorituskyky ei. 

 

Tutkimuksen lopuksi voi todeta, että tutkimuksen tavoite saavutettiin kehittää esimiesten 

valmiuksia johtaa työelämän laatua tiedolla johtaen. Tavoitteena kokonaisuudessa oli esi-

miesten osaamisen kehittäminen tiedolla johtamisesta ja lisätä ymmärrystä, miten työelämän 
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laatuindeksin seurannan ja toimenpiteiden avulla organisaatiota voidaan johtaa siten, että 

henkilöstön hyvinvointi, taloudellinen suorituskyky ja asiakasarvon tuottaminen ovat tasa-

painossa. Tämä tavoite saavutettiin, ymmärrys organisaatiossa lisääntyi. Huomioitava kui-

tenkin on, että kyseessä on jatkuvasti kehittyvä prosessi, jolle ei ole alkupisteen jälkeen pää-

töspistettä. Tiedolla johtamisen taitojen kehittäminen ja ylläpitäminen organisaatiossa on 

jatkuva prosessi. Tässä tutkielmassa keskityttiin henkilöstön johtamiseen ja esimiestyön ke-

hittämiseen tiedolla johtaen. Tiedolla johtamisen taitojen kehittymistä jatkumona organisaa-

tiossa voisi laajentaa tulevaisuudessa esimerkiksi asiakaskokemuksen, myynnin, talouden 

johtamiseen jalostetumman tiedon hyödyntämisellä. Tiedolla johtaminen on myös vaativa 

aihe ymmärtää, mitä se ihan käytännössä johtamistyössä tarkoittaa. Yleisesti siihen liittyy 

analytiikan keinoin tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen parempien päätösten ja johtamis-

toimien tekemiseksi. Tämän tutkielman tutkimuskohteessa kehitettiin analysoidun tiedon 

avulla, eli tiedolla johtamisen keinoin, organisaation työelämän laatua. Ensisijainen huomio 

oli esimiestaitojen kehittämisessä tiedolla johtamisesta ja työelämän laadusta. Jatkuvan ke-

hittämisen ja kehittymisen ylläpitämiseksi, kohdeorganisaatiossa on tavoitteena ottaa käyt-

töön työelämän laatuindeksi osana organisaation tuloskorttia liikevaihdon, kannattavuuden 

ja laadun seurannan lisäksi. 

 

7. Yhteenveto 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset. Lisäksi kappaleessa esitetään 

käytännön suosituksia, käydään läpi tutkimuksen rajoitukset sekä esitetään jatkotutkimuseh-

dotuksia.  

 

7.1 Johtopäätökset 

Tutkielman johdannossa todettiin, että ennakoimattomuus elinympäristössämme lisääntyy, 

joka lisää myös organisaatioiden ja yksilöiden muutosvalmiuksien tarvetta. Lisäksi ihmisten 

kokema kuormitus työelämässä sekä siitä seurannaisten sairauspoissaoloriskien kasvu ja 
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realisoituminen on suuri haaste maailmanlaajuisesti sekä yhteiskunnassamme. Työhyvin-

voinnin kehittämisellä voidaan pyrkiä vähentämään henkilöstöriskien toteutumista sekä pa-

rantaa kyvykkyyttä ottaa vastaan ennakoimattomia muutoksia. Työhyvinvointiin liittyvien 

kehitystoimien tulosten mittaaminen ja vaikutus yrityksen liiketoiminnan suorituskykyyn on 

ollut kuitenkin haastavaa mitata. Tästä on voinut aiheutua työhyvinvointiin liittyvä maine 

niin sanottuna ”pehmeänä asiana”. Se, mitä et voi mitata tai tehdä näkyväksi johtamisen 

tuloskortille suoraan liiketoimintaan vaikuttavana, koetaan usein pehmeäksi. Työelämän laa-

tuindeksi, johon tässä pro gradu -tutkielmassa on keskitytty, on yksi työväline, jonka avulla 

pyritään tuomaan näkyväksi numeerisessa muodossa johtamisen tuloskortille työhyvinvoin-

nin vaikutus yrityksen suorituskykyyn. Kohdeorganisaatiossa työelämän laatuindeksiin pe-

rehdyttiin pitkäkestoisen esimiesvalmennuksen muodossa. Valmennuksella oli samalla yh-

teys tiedolla johtamisen taitojen kehittämiseen organisaatiossa. 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa oli sairauspoissaolot havaittu riskinä ja tutkimus toi nä-

kyväksi sen, että kohdeorganisaatiossa oli sairauspoissaoloihin liittyvä henkilöstö- ja talou-

dellinen riski. Aihe nousi esiin kohdeorganisaatiossa näkyvällä tavalla, kun tiedolla johta-

misen tasoa lähdettiin työelämän laadun kyselyllä ja työelämän laadun indeksillä tarkemmin 

tarkastelemaan. Pro gradu -tutkielman teoriaosuudessa myös todettiin, että työhyvinvointia 

lisäävien henkilöstön kehittämistoimien vaikutusten näkyväksi tekeminen yrityksen suori-

tuskykyyn on haastavaa tehdä numeerisessa muodossa samalla tavoin kuin liikevaihdon tai 

kannattavuuden kuvaaminen. Tämän näkyväksi tekemiseen tässä pro gradu -tutkielmassa 

keskityttiin työelämän laatuindeksin laskentamalliin syvällisemmin perehtymällä ja siihen 

liittyvän sisällön kouluttamisella kohdeorganisaation esimiehille. 

 

Samanaikaisesti, kun kuormituksen kokemus työelämässä yleisesti kasvaa, odotetaan ihmis-

ten jatkavan työuriaan pidempään. Hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpito myös edellyttää 

sitä. Työikäisten olotilassa, yhteiskunnan odotuksissa ja ennakoimattomissa muutoksissa on 

ristiriita, johon on tärkeä pystyä puuttumaan. Sen lisäksi, että kuormitus ja siitä seurannaiset 

uupumiset ovat inhimillinen tragedia, ne ovat myös iso riski ja ylimääräistä, usein ennakoi-

matonta, kustannusta tuottava kustannuserä organisaatioille. Koska sairauspoissaoloihin liit-

tyviin kustannuksiin on voitu kokea olevan vaikea puuttua ennakoidusti, yrityksen johto on 
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voinut hiljaisesti hyväksyä nämä kustannuserät osana henkilöstökuluja, vaikka ennakoivalla 

johtamisella kulueriin voidaan puuttua. Työelämän laatu on johdannainen työhyvinvoinnin 

johtamisesta. Se on tieteellisesti validoitu menetelmä määrittää henkilöstön suorituskyky 

työelämän laadun indeksin avulla. Kohdeorganisaatiossa todettiin toimintatutkimuksen ai-

kana, että työelämän laatuindeksi on uudenlainen tapa johtaa työhyvinvointia tuloskortin 

muodossa. Aiemmin työhyvinvointia ei ole oikein osattu mitata muuten kuin henkilöstötyy-

tyväisyyden muodossa, sairauspoissaolotiedot ja niihin liittyvät kustannuksetkaan eivät ole 

olleet esimiesten saatavilla systemaattisesti. Työelämän laatuindeksin mittaamisella pystyt-

tiin kohdeorganisaatiossa paremmin ymmärtämään esimiesten keskuudessa aineettoman 

pääoman hyödyntämisaste. Mututuntuma henkilöstön työhyvinvoinnista ja henkilöstöris-

keistä muuntui todellisiksi luvuiksi, jonka kautta voidaan pyrkiä johtamaan ennakoidusti ja 

edistämään kehittämistoimia, jotka sujuvoittavat työn tekemistä, parantavat työhyvinvointia, 

luovat mahdollisuuksia innovaatioiden syntymiselle ja kestävälle liiketoiminnalle. 

 

Kohdeorganisaation esimiesvalmennuksen aikana konkretisoitui henkilöstötiedoista johdet-

tava tiedon hyödyntäminen, josta muodostui työelämän laatuindeksi numeerisessa muo-

dossa. Tässä korostui tiedolla johtaminen: tuotettua henkilöstötietoa hyödynnettiin parem-

min data-analytiikan avulla. Tämän kaltaista työelämän laatua kuvastavaa tietoa ei ole aiem-

min saatu kohdeorganisaation henkilöstökyselyistä, jonka tulokset ovat keskittyneet keskiar-

vojen raportointiin. Keskiarvot pahimmillaan johtavat yritysjohtoa ja esimiehiä harhaan. Ää-

ripäissä sijaitsevat potentiaaliset riskit eivät tule näkyviin keskiarvotuloksissa ja huonoim-

millaan saa johdon eräänlaisen hybriksen tilaan, että keskiarvoluvun ollessa kunnossa, osa-

alue on kunnossa, vaikka kyselyn tulosten keskiarvojen ääripäissä voi piillä isoja inhimillisiä 

tai taloudellisia riskejä.  

 

Työelämän laatuun liittyvän valmennusohjelman käynnistyessä kohdeorganisaatiossa suun-

nitelmana oli, että oppien ja kokemusten perusteella arvioidaan valmennuksen päätyttyä, 

otetaanko kohdeorganisaatiossa työelämän laatuindeksi osaksi johtamisen tuloskorttia. Tut-

kimuksen aikana oivallettiin, että työelämän laatuindeksin seurannalla päästään esimerkiksi 

puuttumana varhaisemmin poissaoloihin liittyviin riskeihin, saadaan ymmärrystä, kuluuko 

organisaatiossa kohtuuton tehokasta työaikaa arvoa tuottamattomaan sähläykseen. Eli, 
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johdetaan saatavilla olevalla tiedolla paremmin ja ennakoidummin. Näistä syistä organisaa-

tiossa päätettiin ottaa työelämän laatuindeksi johtamisen tuloskortille yhdeksi suoritusky-

kyindikaattoriksi. Tavoitteeksi asetettiin työelämän laatuindeksiksi 80% kevään 2021 työ-

elämän laatukyselyn ja tulosten pohjalta. Tämä tavoite oli yksikön liiketoimintavastuulli-

silla. Valmennuksen aikana opittiin, että tavoiteluku ei yksin riitä, eikä motivoi esimerkiksi 

henkilöstöä, miten työelämän laatuun voi vaikuttaa. Näin ollen tiimien tavoitteeksi asetettiin 

poimia vähintään neljä (4) kehityskohdetta, johon tiimi voi itse vaikuttaa työelämän laatu-

kyselystä ja niistä vähintään kolme (3) on tavoitteena toteuttaa seuraavan kahdentoista (12) 

kuukauden aikana, jotta tavoite on saavutettu.  

 

Tämän tutkielman lopputuloksena voi todeta, että valmiuksia johtaa työelämän laatua tie-

dolla kasvatettiin toiminnallisella tekemisellä: luennoilla, valmentamisella, yhteistyöllä ja 

itseopiskelulla, johon tässä tapauksessa tuotiin apua pelillistämisen keinoin sekä myös teko-

älyavusteisesti. Ne kuvastavat myös tiedolla johtamisen hyödyntämistapaa, kun teknologia-

avusteisesti analysoidun tietomassan avulla autetaan esimiehiä tekemään tiimikohtaisia ja 

ennakoituja johtamistoimia työelämän laatuindeksin tuloksiin peilaten. Tutkimuksen tulos-

ten pohjalta tarkennettiin toimintaohjeita, miten työelämän laatua kohdeorganisaatiossa jat-

kossa kehitetään, mitataan ja johdetaan. Aimo -tekoälyn avulla esimies saa myös suosituksia 

työelämän laadun johtamiseksi tiimissään kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Näin esi-

miesten avuksi tuotiin myös modernin teknologian tarjoamia välineitä esimiestyön tueksi. 

Toimintatutkimuksen aikana esimiehille tarjottiin perusvalmiudet työelämän laadun johta-

miseen ja käytännön esimiestyössä valmiuksia kasvatetaan, kehitetään, seurataan ja näin 

niistä odotetaan tulevan osa normaaleja esimieskäytäntöjä. Tutkimuksen aikana tehdyillä 

toimilla pyritään siihen, että kohdeorganisaatio kehittyy siten, että uupuminen ja sairauspois-

saolot eivät lisää ennakoimattomia kuluja ja työpahoinvointia vaan toimintaa pyritään kehit-

tämään siten, että asiakasarvoa voidaan tuottaa sujuvilla prosesseilla ja toimintamalleilla si-

ten, että henkilöstö ei uuvu vaatimusten, muuttuvien ja kehittyvien tilanteiden äärellä. 

 

Uuden asian omaksuminen ja sisäistäminen organisaatiossa vie aina aikaa ja työelämän laa-

tuindeksiin pätee sama periaate. Vaikka kohdeorganisaatiossa oltiin esimiesten keskuudessa 

vaikuttuneita työelämän laatuindeksin tuottamasta uudenlaisesta tiedosta, niin ennakoivien 
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johtamistoimien ylläpitäminen ja toimeenpanokyky arkityön kiireiden keskellä on haasta-

vaa. Se, että työelämän laatuun perustuva johtaminen integroituu osaksi työkulttuuria ja ar-

jen tekemistä aidosti ja hyödyt näkyvät sekä henkilöstön hyvinvoinnissa että liiketoiminnan 

suorituskyvyssä, vaatii pidemmän aikajakson kuin tämä tutkimus. Lisäksi se vaatii johdon, 

HR-organisaation ja esimiesten vahvaa ja tinkimätöntä sitoutumista, mikä ei ole aina help-

poa, koska asioita on paljon, jotka vievät näiden kriittisten tahojen aikaa ja huomiota. 

 

Tämän toimintatutkimuksen aikana kohdeorganisaation johto ja esimiehet ovat kantaneet 

omistajuuden työelämän laatuun liittyvän osaamisen kasvattamisessa, henkilöstöhallinto on 

ollut sivuroolissa asiassa. Tutkijan kokemus toimintatutkimuksen aikana on, että näin toi-

mien on johtoon ja esimieskuntaan kytkeytynyt parempi omistajuus asiaan. On kuitenkin 

todettava, että muutosmatka on pitkä ja vie aikaa ennen kuin nähdään pidemmän tähtäimen 

vaikutukset työelämän laatuindeksin vaikuttavuudesta organisaation suorituskykyyn ja hen-

kilöstön hyvinvointiin. Tulosten näkyminen ottaa aikaa, joten jos organisaatio päättää ottaa 

työelämän laatuindeksin käyttöönsä ja seurata sitä kautta henkilöstötuottavuuden kehitty-

mistä, niin tutkijan kokemuksen perusteella, se on useamman vuoden prosessi ja vaatii pit-

käjänteisyyttä ja yrityksen ylimmän liiketoimintajohdon vahvaa omistajuutta asialle. Lisäksi 

on tärkeä muistaa, että vaikka analytiikan ja tekoälyn erilaiset muodot nyt ja tulevaisuudessa 

tuottavat meille yhä enemmän tietoa, on tärkeää, että emme sokeasti luota niiden antamiin 

suosituksiin ja unohda omaa ajattelua. Ihminen on aina viime kädessä taho, joka tekee pää-

tökset, kantaa vastuun ja tulee ymmärtää tietoa, jota teknologia-avusteisesti tuotetaan, tek-

nologia toimii avustajana. 

 

7.2 Käytännön suositukset 

Tutkielman pohdinnassa ja johtopäätöksissä, on käyty läpi tutkimuksen tuloksia, oppeja ja 

miten niitä hyödynnetään organisaatiossa jatkossa. Tässä luvussa käydään läpi käytännön 

suosituksia tutkimukseen pohjautuen. Käytännön suosituksissa annetaan ehdotuksia organi-

saatioiden johdolle, esimiehille, henkilöstölle sekä henkilöstöhallinnolle. 

 



101 

 

 

Organisaation johdon tulee kantaa ensisijainen ja aina viimeinen vastuu henkilöstön työhy-

vinvoinnista, viimeinen vastuu ei kuulu yksin henkilöstöhallintoon. Työelämän laatuindeksi 

antaa johdolle numeerista informaatiota, kuinka hyvin yrityksen toimintamallit tukevat asia-

kasarvon tuottamista, hyvää taloudellista suorituskykyä ja henkilöstön hyvinvointia. Jos työ-

elämän laatuindeksi on alle 80%, organisaatiossa piilee tuottavuuspotentiaali, jota yrityksen 

johdon on tärkeä lähteä ratkomaan ja parantamaan. Piilevää tuottavuuspotentiaalia hyödyn-

tämällä organisaation on mahdollista tehdä enemmän liikevaihtoa ja parempaa tulosta ole-

massa olevin voimavaroin. Johdon on kuitenkin tärkeä ymmärtää, että muutos ei tapahdu 

asiaan havahtumisella. Tuottavuuspotentiaalin käyttöönotto vaatii investointeja esimerkiksi 

prosessien parantamiseen, toimintamallien uudistamiseen, jotka alkuun lisäävät kulua. Noin 

kahdentoista (12) kuukauden aikajänteellä kehitysinvestoinnit alkavat tuottamaan tulosta. 

Tulosten ulosmittaaminen kuitenkin vaatii johdolta systemaattista johtamistyötä, seurantaa 

ja malttia. Työelämän laatuindeksi on parhaimmillaan yhtä tärkeä johdon suorituskykyä mit-

taava indikaattori kuin liikevaihto ja tulos.  

 

Työelämän laatuindeksi ei terminä parhaalla tavalla avaudu liiketoimintajohdolle, millai-

sesta suorituskykymittarista on kyse. Aihe voidaan kokea vielä liian teoreettiseksi. Termin 

päivittämistä esimerkiksi aineettoman pääoman hyödyntämisasteeksi, inhimillisen pääoman 

hyödyntämisasteeksi tai asiakasarvon tuottamisasteeksi voisi herättää uudella tavalla liike-

toimintajohdon huomiota. Moni johtaja varmasti koskee tuskaa siitä, että aineeton pääoma 

tai asiakasarvon tuottaminen koetaan hankalaksi mitata sekä tuoda numeeriseen muotoon 

kehittymisen ja tulosten seuraamiseksi. Samalla kuitenkin moni organisaatio on täysin riip-

puvainen organisaation aineettomasta pääomasta kilpailukyvyn ja asiakasarvon edistä-

miseksi. Työelämän laatuindeksin mittaaminen antaa näihin liiketoimintajohdon haasteisiin 

avaimia. Monet yritysjohtajat eivät varmastikaan vielä ihan ymmärrä, mikä potentiaali piilee 

organisaation henkilöstön suorituskyvyn tasapainoisessa kehittämisessä, kun työntekijän 

tuottavuuden mittari ei ole enää fyysinen suorituskyky, kuinka paljon työtä ehtii tehdä tie-

tyssä ajassa. Tutkimuksen aikana tutkija myös havahtui, että työelämän laatuindeksin seu-

raamisessa ja mittaamisessa on kyse työntekijäymmärryksen lisäämisestä organisaatiossa 

tiedolla johtamisen keinoin. Usein puhutaan työntekijäkokemuksesta ja sen kehittämisestä 

organisaatioissa. Työntekijäymmärryksen kehittäminen organisaatiossa tiedolla johtamisen 

avulla voi olla tekijä, johon tulee panostaa organisaatioissa tulevaisuudessa entistä 
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enemmän, jotta osataan tehdä oikeita panostuksia työntekijäkokokemuksen ja organisaation 

suorituskyvyn vahvistamiseksi 

  

Käytännön suositukset johdolle 

Jos organisaatiossa on tehty työelämän laatukysely ja henkilöstöltä on tullut kehittämiside-

oita (työelämäinnovaatioita), on tärkeää, että johto ottaa niitä asioita toteuttavakseen, joihin 

se pystyy vaikuttamaan. Usein yrityksen johdon vaikuttavuuden piirissä on esimerkiksi eri 

organisaation yksiköiden yhteistyön parantaminen, työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvä 

toimet, järjestelmien puutteisiin vaikuttaminen, jotka hidastavat tai vaikeuttavat työtä ja luo-

vat asiakasarvoa pienentävää hukkatyötä. On tärkeää myös läpinäkyvyyden ja avoimuuden 

nimissä kertoa henkilöstölle, mitkä työelämäinnovaatiot tai kehittämisideat ovat sellaisia, 

jotka tällä hetkellä eivät ole toteutettavissa. Avoimuudella tuodaan näkyväksi, että niitä ei 

ole kuitenkaan sivuutettu. 

 

Johtamisen vuosikello myös auttaa organisaatiota siinä, että johtamiskäytännöt ovat eri yk-

siköissä ja tiimeissä samankaltaiset ja tapahtuvat oikea-aikaisesti. Johtamisen vuosikello tuo 

johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta johtamiseen. Johtamisen vuosikellon lisäksi organi-

saatiota voi hyödyttää johtamisen yhteiset pelisäännöt, jotka takaavat sen, että esimiehistä 

riippumatta tiettyjä yhteisiä periaatteita organisaatiossa noudatetaan. Näitä voi olla esimer-

kiksi kehityskeskustelujen aikataulut, miten puututaan organisaatiossa epäasialliseen käy-

tökseen, yhteiset pelisäännöt ylitöiden ja liukumien käyttöön, etätyön- ja lähityön periaat-

teet. Johtamisen vuosikello ja johtamisen pelisäännöt tuovat systemaattisuutta, läpinäky-

vyyttä ja tasavertaisuutta johtamiseen, joka edistää myös työelämän laatua. 

 

Koska yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu ja kehittyy siten, että aineettomalla pää-

omalla ja sen johdonmukaisella johtamisella on yhä enemmän merkitystä organisaation me-

nestykselle, on tärkeää, että organisaation johto ymmärtää, mistä elementeistä kyseisen or-

ganisaation aineeton pääoma muodostuu. Suosituksena esitän, että yrityksissä otettaisiin 

työn alle oman organisaation tietopääoman arkkitehtuurin kuvaaminen. Kuvassa 3. esitel-

lään esimerkkinä tutkielman kohdeorganisaation tietopääoman arkkitehtuuri. Tietopääoman 
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arkkitehtuurin kuvaamisen kautta yrityksen on mahdollista suunnitella strategiaansa myös 

siten, että aineettoman arvonluonnin elementit on huomioitu systemaattisesti, ei satunnai-

sesti. 

 

Käytännön suositukset esimiehille 

Työelämän laatua tuloskortillaan seuraavan organisaation esimiesten tulee ottaa työelämän 

laadun johtaminen osaksi päivittäistä esimiestyötään. Arjessa esimiehet voivat pyrkiä omalla 

esimerkillään ja panoksellaan tukea, että sellaiset työelämäinnovaatiot, joihin esimies pystyy 

vaikuttamaan, hoidetaan kuntoon. Tällaisia voi olla esimerkiksi työmäärän tasapuolistami-

nen, osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien tasapuolistaminen, tiimin yhteishenkeä edis-

tävä toiminta. Aimo -tekoälyä esimiehet voivat käyttää työssään arjen apurina. He voivat 

säännöllisesti tiimipalavereissa Aimo:n avulla kysyä tiimiläisiltä, mitkä asiat ovat tällä het-

kellä hyvin ja missä on parannettavaa.  Tulosten pohjalta Aimo antaa vinkkejä, mihin esi-

miestyössä tulisi kulloinkin panostaa tiimin antaman palautteen ja kokeman tilanteen poh-

jalta, jotta työelämän laatu vahvistuu ja pysyy yllä erilaisissa tilanteissa. Työelämän laadun 

johtaminen osaksi päivittäistä esimiestyön rutiinia ottaa aikaa ja vaatii muistuttelua. Muis-

tuttelun tulisi tulla liiketoimintajohdolta, jotta asian liiketoimintakriittisyyden merkitys ko-

rostuu. Myös uusien välineiden omaksuminen, kuten Aimo:n hyödyntäminen osana esimies-

työtä ottaa aikaa. Lisäksi Aimo on vielä kehitteillä oleva palvelu, jonka mahdollinen täydel-

linen hyöty esimiestyössä vaatii myös aikaa ja lisää kehitystyötä. 

 

Käytännön suositukset henkilöstölle 

Henkilöstön on tärkeä myös kantaa omavastuu työelämän laadusta. Jos työelämän laadusta 

vastaaminen on vain työnantajan vastuulla, tilanne muuttuu epätasapainoiseksi ja ei johda 

optimaaliseen tulokseen.  Tietoyhteiskunnan aikakaudella istumatyö on normaalia ja istumi-

sen vastapainoksi tukevaa liikuntaa taukoliikunnan lisäksi on tärkeä harrastaa, jotta fyysiset 

vaivat eivät pääse alentamaan työhyvinvointia. Työnantaja voi fyysiseen hyvinvointiin antaa 

tukevia toimia mutta omavastuu tässä on tärkein. Henkisen kuormittavuuden osalta on myös 

tärkeä, että työntekijä nostaa asian esiin esimiehensä kanssa, jos työ alkaa kuormittamaan 

siten, että työaika ei riitä tai työt tulee jatkuvasti häiritsemään palautumista. Jos esimies ei 

osaa tai pysty asiaan vaikuttamaan, niin asiaa tulee nostaa esiin henkilöstöhallinnon tai 
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työterveyden kautta. On tärkeää, että työntekijä ei lannistu kokemansa tilanteen äärellä vaan 

pyytää apua ennakoidusti, vaikka se joskus voi tuntua raskaalta. Varhaisen välittämisen malli 

auttaa myös työtovereita nostamaan esiin, jos he näkevät työtovereissa kuormittumisen 

merkkejä. Työn imun läsnäoloon työssä on hyvä myös kiinnittää huomiota, että sitä voi ko-

kea työssä sopivassa suhteessa. Työn imulla on yhteys myös työelämän laadun kokemuk-

seen. Ne työelämäinnovaatiot, joihin tiimi voi itse vaikuttaa, on tärkeää, että tiimi kantaa 

yhteistä vastuuta toteuttamisessa. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi osaamisen ja tiedon 

oma-aloitteinen jakaminen tiimissä, työkaverin auttaminen, epäviralliset kahvihetket ja yh-

teinen mukava tekeminen tiimissä silloin tällöin myös vapaa-ajalla. 

 

Käytännön suositukset henkilöstöhallinnolle 

Aiemmin tässä kappaleessa todettiin, että yrityksen liiketoimintajohdon tulee kantaa ensim-

mäisenä ja viimeisenä vastuu organisaation työelämän laadusta. Henkilöstöhallinto on kui-

tenkin tärkeä sidosryhmä johdolle asiantuntemuksellaan, mihin asioihin organisaatiossa tu-

lee panostaa, jotta työhyvinvoinnin investoinneille saadaan paras mahdollinen vastine. Työ-

elämän laatuindeksi on sekä yrityksen johdolle että henkilöstöhallinnolle yhteinen mittari, 

miten työhyvinvoinnin turvaamisessa on onnistuttu siten, että taloudellinen suorituskyky ja 

asiakasarvon tuottaminen ovat tasapainossa. Työelämän laatuindeksi yhteisenä tuloskortin 

mittarina liiketoimintajohdon ja henkilöstöhallinnon kesken tuo nämä tahot lähemmäksi toi-

siaan, sen sijaan, että toinen olisi toisen tukifunktio. Lisäksi henkilöstöhallinnon tulisi kuu-

kausittain toimittaa liiketoimintajohdolle ja esimiehille yksiköiden ja tiimien sairauspoissa-

olot, ylityöt ja liukumat ja niiden euromääräiset kustannukset. Sairauspoissaolojen seuran-

nan ja kulujen pienentämiseen suuntautuvien ennakoivien toimien tuloksena kulujen tulisi 

pienentyä, joka taas lisää asiakasarvon tuottopotentiaalia. Erilaisia analytiikan keinoja on jo 

henkilöstöhallinnolle olemassa tiedon raportoimiseksi ja analysoimiseksi. Jos näitä ei ole 

vielä saatavilla, Excel auttaa asiassa. Toteutuneiden henkilöstöriskien näkyväksi tekeminen 

rahallisena arvona liiketoimintajohdolle vaatii henkilöstöhallinnolta viitseliäisyyttä, joka 

kannattaa tehdä. Henkilöstöriskien näkyväksi tekeminen numeroina auttaa henkilöstöhallin-

toa siinä, että se tuottaa aitoa arvoa liiketoimintajohdolle ja tukifunktion rooli pienenee. Hen-

kilöstöhallinto pystyy halutessaan tuottamaan liiketoimintajohdolle HR dataa, jolla asia-

kasarvon tuottopotentiaalia lisätään. 
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Tutkielman teoriataustaa ja aiempiin tutkimuksiin sekä tutkimusartikkeleihin perehtyessä, 

tutkijan ymmärrys kasvoi, että työelämän laatua tulee organisaatiossa mitata ja johtaa, koska 

inhimillinen pääoma organisaatiossa on tuotantotekijä. Yrityksen johdolla ja esimiehillä tu-

lee olla selkeä käsitys, kuinka paljon työn ääressä vietetystä ajasta on aidosti asiakkaalle 

arvoa ja yritykselle liikevaihtoa tuottavaa. Selkeä kuva täytyy myös olla, kuinka paljon työ-

ajasta hukkaantuu sähläykseen ja hukkaan, joka ei tuota asiakasarvoa tai liikevaihtoa vaan 

päinvastoin kuormittaa henkilöstöä, vähentää työelämän laatua ja luo siten lisää kuluja or-

ganisaatiolle. Työelämän laadun ollessa heikko, yritys todennäköisesti myös taistelee liike-

vaihdosta ja kannattavuudesta. Jos taas työelämän laatuindeksi on korkea mutta organisaa-

tion liikevaihto ja kannattavuus eivät ole odotusten mukaiset, antaa se organisaatiolle eväitä 

esimerkiksi tarkemmin arvioida muita kulurakenteita tai hinnoittelua. 

 

Työelämän laatuindeksi on uudenlaista tietoa tuottava työkalu aineettoman inhimillisen pää-

oman johtamiseen yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi. Työelämän laatuindeksin kautta 

pääsee tarkastelemaan myös henkilöstötuottavuutta oman laskentamallin kautta tarkemmin, 

johon ei tässä pro gradu -tutkielmassa syvennytty tarkemmin. Sekä työelämän laatuindeksi 

että henkilöstötuottavuuden laskentamekanismit ovat melko vaativia ymmärtää ja vaatii ai-

kaa ja perehtymistä organisaation johdolta, henkilöstöhallinnolta ja taloushallinnolta luoda 

menetelmät, joilla näitä asioita organisaatiossa johdetaan. Lisäksi vaatii myös aikaa todentaa 

työelämän laatuindeksin tuottamia hyötyjä henkilöstön hyvinvointiin ja suorituskykyyn. 

Valmiiden työkalujen rakentaminen organisaatioille työelämän laadun ja henkilöstötuotta-

vuuden laskentaan ja seurantaan liittyen, joita yritykset ja liiketoimintayksiköt voisivat itse 

käyttää, voisi edistää laajemmin inhimillisen pääoman vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä 

liiketoiminnan suorituskykyyn. 

 

7.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksessa pystyttiin vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja ne käytiin läpi 

kappaleessa 6. Tutkimukseen liittyy kuitenkin myös rajoituksia. Toimintatutkimus on tari-

nallinen työkokonaisuus yhden organisaation kehitystoimista, jolla tiedolla johtamisen 
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taitoja organisaatiossa edistetään työelämän laatuun keskittyen. Eli rajoituksena on, että se 

kohdistuu yhteen organisaatioon, työelämän laatuindeksin laskenta suoritettiin tutkimuksen 

aikana kaksi kertaa, se ei kohdistunut laajempaan otokseen ja tiedolla johtaminen keskittyy 

työelämän laatuindeksin tarkempaan analysointiin. Toimintatutkimuksessa kuvattiin kehi-

tyspolku, jolla tiedolla johtamisen ja työelämän laadun johtamisen osaamista kehitettiin koh-

deorganisaatiossa ja millaisia tuloksia saatiin aikaan, mutta tutkimus ei edusta laajempaa 

otosta.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää muissa organisaatioissa, joissa mahdollisesti 

suunnitellaan tiedolla johtamisen osaamisen kehittämistä tai työelämän laatuindeksin käyt-

töönottoa tai halutaan mallintaa aineettoman pääoman tai asiakasarvon hyödyntämisastetta. 

Lisäksi tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää, jos organisaatiossa ollaan huolissaan sairaus-

poissaoloista tai työajan tehollisesta käytöstä ja niiden parantamiseen halutaan tehdä enna-

koivia toimia. Tutkielman tuloksia voi hyödyntää ja jatkojalostaa niistä kehittämispolkua 

oman organisaation tarpeisiin. Tulee kuitenkin huomioida, että työelämän laatuindeksin si-

sällön omaksuminen organisaatiossa ottaa aikaa ja pitkäjänteisten tulosteen aikaan saaminen 

työelämän laatuindeksin vaikuttavuudesta yrityksen suorituskykyyn ottaa enemmän aikaa 

kuin tämän pro gradu -tutkielman tutkimusjakso mahdollisti. Näistäkin rajoituksista huoli-

matta tutkielma tarjosi kohdeorganisaatiolle uutta tietoa ja ymmärrystä. 

 

Tutkielmasta nousi seuraavia jatkotutkimusehdotuksia: 

-Tutkimus laajemmasta määrästä yrityksiä, joissa työelämän laatuindeksi on otettu käyttöön 

ja millaisia tuloksia on saatu. Tällaisen tutkimuksen kautta voisi saada kattavuutta työelämän 

laatuindeksin käyttöönoton kokemuksista, tuottavuusparannuksista ja kehitysehdotuksista. 

 

-Tutkimus, jossa määrällisesti tutkittaisiin laajemmalla otannalla työelämän laatuindeksin 

vaikuttavuutta organisaatioissa henkilöstön hyvinvointiin, asiakasarvon tuottamiseen, talou-

delliseen suorituskykyyn sekä tunnuslukuihin. 
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-Tutkimuksen aikana kohdeorganisaatiossa opittiin ja lisättiin ymmärrystä hukkatyöstä, säh-

läämisestä ja ei asiakasarvoa tuottavasta tehottomasta työajasta (PAFF), mitä se konkreetti-

sesti työympäristössä on ja kuinka se syö työelämän laatua, asiakasarvon tuottomahdolli-

suutta ja näin heikentää myös yrityksen taloudellista suorituskykyä. Jatkotutkimusehdo-

tukseksi nousi tutkia joko määrällisesti tai laadullisesti eri organisaatioiden ajankäyttöä, 

kuinka paljon tehollisesta työajasta organisaatioista hukkaantuu sähläykseen, eli PAFF:iin. 

Tällä hetkellä työajanseurantajärjestelmiin kirjataan työaika mutta erilaiset analytiikan kei-

not työajanseurantajärjestelmiin voisivat auttaa yrityksiä paremmin ymmärtämään tehollisen 

ja tehottoman työajan suhdetta. 

 

-Tutkija oletti tutkimuksen alussa, että työelämän laadun systemaattisesta johtamisesta syn-

tyy myös suoria ja välillisiä vaikutuksia tietopääoman muihin osa-alueisiin, jotka ovat inhi-

millisen pääoman lisäksi uudistumispääoma, suhdepääoma ja rakennepääoma. Näiden mah-

dollisten vaikutusten tarkempi tutkiminen voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. 

 

-Johtamisen vuosikellon tarkempi tutkiminen, millaista vaikuttavuutta sillä saadaan aikaan 

organisaation tuloksellisuuteen. 

 

-Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi myös tutkimus henkilöstötuottavuuden lasken-

nasta, tulosjohtamisen harhasta ja QWL:n lasikattoon johtavista tekijöistä, johon työelämän 

laadun tutkiminen on antanut perustietoa. 

 

-Tutkimus esimerkiksi toimintatutkimuksena, miten tiedolla johtamisen taitoja organisaa-

tiossa voidaan kehittää myös esimerkiksi asiakaskokemuksen, talouden, laadun ja myynnin 

johtamiseen analysoidun tiedon avulla. 

 

-Tutkimuksen aikana tutkija havahtui, että työelämän laatuindeksissä on kysymys myös työ-

tekijäymmärryksen lisääntymisestä organisaatiossa, jolla mahdollistetaan parempi 



108 

 

 

suorituskyky. Kiinnostava jatkotutkimusehdotus voisi olla myös työntekijäymmärrys käsit-

teeseen tarkempi perehtyminen ja mihin kaikkeen sillä on vaikutusta organisaation toimin-

nassa. 

 

-Tutkimuksen aikana tutkija alkoi pohtimaan, että tiedolla johtamisen yksi alamuoto on HR 

tiedolla johtaminen, eli henkilöstötiedon parempi hyödyntäminen. Kiinnostava jatkotutki-

muksen aihe voisi olla myös tutkia tarkemmin, mitä kaikkea HR tiedolla johtaminen sisältää 

ja mihin HR tiedolla johtamista voidaan organisaatiossa hyödyntää. 
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