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Work engagement is a positive, affective-motivational state, that refers to genuine wellbeing. 

Numerous research findings prove consistently its positive connections with health, effi-
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result of the research, the unique, mainly social, resources of teams were found, and they 
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1  Johdanto 

Covid-19-pandemiasta johtuvaa poikkeusaikaa oli eletty 15 kuukauden ajan tätä pro gradu -

tutkielmaa aloittaessani. Välillä on näyttänyt siltä, että organisaatioissa olisi jo mahdollista 

joko palata vanhaan työn tekemisen malliin, tai tarttua tilaisuuteen ja kehittää työelämää 

luomalla aiempaa parempaa, uutta normaalia. Epävarmuuden aika on kuitenkin jatkunut. 

Täysin entiseen, pandemiaa edeltäneeseen malliin tuskin on paluuta. Tämän ajan onkin en-

nustettu jäävän yhdeksi virstanpylvääksi työelämän muuttumiselle. Työyhteisöissä päivän-

polttava kysymys on työntekijöiden hyvinvointi ja tulevaisuuden työn tekemisen suunnit-

telu. (Koivula 2021.) Henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen ymmärtää, kun huomioidaan, 

kuinka olennaisesti organisaatioiden menestymiseen vaikuttaa niiden hyödynnettävissä 

oleva inhimillinen pääoma. Inhimillinen pääoma on kiinnittynyt henkilöstöön, ja siihen kuu-

luvat esimerkiksi tiedot, taidot, osaaminen, koulutus, kokemus, innovatiivisuus, luovuus ja 

ongelmanratkaisukyky, psykologinen pääoma ja asenteet, joista muodostuu pääosa tietoin-

tensiivisten organisaatioiden resursseista. (Lönnqvist, Kujansivu & Antola 2005, 11–12; 

Larjovuori, Manka & Nuutinen 2015, 6.) Työntekijöiden hyvinvoinnin tarkasteleminen on 

erittäin ajankohtaista nopean toimintaympäristön muutostahdin, ja nyt erityisesti pitkään jat-

kuneiden poikkeusolojen vuoksi. 

 

Motivoituneet ja terveet työntekijät ovat avain selviytymiseen alati muutoksessa olevassa 

ympäristössä. Ihmisiin sitoutuneen inhimillisen pääoman arvioidaan vaikuttavan tulevaisuu-

den menestystekijöistä keskeisimpänä. Erityisesti on syytä lisätä työnantajien ymmärrystä 

terveen työntekijän ja työhyvinvoinnin suuresta merkityksestä tuottavuudelle, sekä tietoa 

poissaolojen kustannuksista ja toisaalta työhyvinvointiin panostamisen hyödyistä. (Valtio-

neuvosto 2015, 43; Schaufeli & Salanova 2007, 136–137; Salanova, Llorens, Cifre & 

Martínez 2012, 786.)  

 

Akava tuo esiin työhyvinvoinnin merkityksen lokakuussa 2021 käynnistyneellä hankkeel-

laan Työhyvinvoinnilla työllisyyttä. Akava pyrkii yhdessä Aalto-yliopiston, Eläketurvakes-

kuksen, Kelan, Kevan, Mieli ry:n, Sitran, THL:n ja Työterveyslaitoksen kanssa nostamaan 
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työhyvinvoinnin osaksi talous- ja työllisyystoimia. Hanke tuo näkyviin työkyvyttömyyden 

kustannuksia ja vaikutuksia, ja esittää keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Vuonna 2020 

pelkästään työkyvyttömyyseläkkeiden menot olivat työeläkejärjestelmässä noin 1,7 miljar-

dia euroa. (Akava 2021.) Valistuneissa yrityksissä hyvinvoinnin tukemisen tärkeys ymmär-

retään. Organisaatioille luontaisten ja menestymiseen kytkeytyvien seikkojen lisäksi, työn-

antajille säädetään ulkoa päin velvollisuus huolehtia työntekijöistään. EU-valtioissa direk-

tiivi asettaa vaatimukset tarkkailla psykologisia riskitekijöitä ja kehittää työntekijöiden ter-

veyttä ja hyvinvointia (EU 1989/391/EEC). (Schaufeli 2017, 120.)  

 

Tieteellisten tutkimusten löydökset osoittavat pitävästi hyvinvoivan työntekijän arvon. 

Sellainen työntekijä sitoutuu työpaikkaansa, jatkaa työelämässä pidempään, suoriutuu muita 

paremmin, ja on tuottava. Aidosti hyvinvoiva työntekijä ajattelee organisaation etua ja antaa 

itsestään hieman enemmän kuin työtehtävät edellyttäisivät, hän tukee tiimikavereita, antaa 

kannustavaa palautetta, ja tartuttaa hyvää oloa ympärilleen. Aito hyvinvoinnin tila on työn 

imu, ja modernissa organisaatiossa sellaista tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Sadat 

tutkimustulokset vahvistavat työn imun merkityksen organisaatiolle ja osoittavat sen yhteyk-

siä muun muassa parempaan taloudelliseen tulokseen, innovointiin, luovuuteen, asiakastyy-

tyväisyyteen ja vähentyneisiin sairaspoissaoloihin. (Bakker 2017; Schaufeli 2017; 

Demerouti et al. 2001; Torrente et al. 2012; Schaufeli & Bakker 2003, 2004; Costa, Passos 

& Bakker 2014a.)  

 

Tuore Hakasen, Rouvisen ja Ylhäisen (2021a, 16) tutkimus osoittaa työn imulla olevan mer-

kittäviä positiivisia hyötyjä yhteiskunnalle ja työmarkkinoihin. Tutkimustulosten mukaan 

työn imun kokemus lisää halua ja kykyä jatkaa työelämässä vanhuuseläkeiän saavuttami-

seen saakka, sillä se näyttää vähentävän ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen 

todennäköisyyttä, sekä riskiä joutua työttömäksi, ja sillä on positiivinen vaikutus palkkake-

hitykseen. Myös aiempi Hakasen ja Perhoniemen (2008a, 30) tekemä kolmen vuoden seu-

rantatutkimus suomalaisten hammaslääkäreiden työn imusta näytti työn imun ennakoivan 

aikomuksia jatkaa työssä pidempään. Tästä voidaan päätellä, että työn imu vaikuttaa työhy-

vinvointiin merkittävästi ja sen tukeminen on yksi keino saada ihmiset jaksamaan ja jatka-

maan työelämässä. 
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Onnellisuus ja sen vaikutus ihmisiin on ollut filosofien ja tutkijoiden mielenkiinnon koh-

teena kauan.  

The thirst after happiness is never extinguished in the heart of man. 

  -Jean Jacues Rousseau, Les Confessions [1781-1788], IX 

 

Onnellisuuden osuutta työsuoriutumiseen on alettu tutkia 1920-luvulla, jolloin tehtiin kuu-

luisat Hawthorne-tutkimukset muiden muassa Elton Mayon johdolla. Silloin huomattiin mo-

tivaation merkitys ja ryhdyttiin tarkastelemaan ihmistä uudenlaisesta näkökulmasta. Näkö-

kulma poikkesi huomattavasti aiemmasta, jossa työntekijä oli nähty laiskana rutiineja suo-

rittavana koneen osana, jota oli koko ajan valvottava. Hawthornessa tehdasympäristössä teh-

dyissä tutkimuksissa oli tarkoitus tutkia erilaisten työn fyysisten uudelleenjärjestelyjen, ku-

ten valaistuksen, vaikutuksia työntekijöiden tuottavuuteen. Ne eivät kuitenkaan olleet selit-

tävä tekijä sille, että työteho todella kasvoi. Havaittiin, että koejärjestely itsessään vaikutti, 

sosiaaliset ja inhimilliset tekijät, ja se, että ihmiset saivat osakseen huomiota ja kiinnostusta. 

Tämä tuli tunnetuksi Hawthorne-efektinä. Tutkimustulokset johtivat ihmissuhdekoulukun-

nan syntymiseen ja tutkijoiden tulkintaan siitä, että onnellisuus tuottaa parempaa suoriutu-

mista. Onnellisuudesta seuraa lukuisia hyötyjä onnelliselle ihmiselle itselleen ja lisäksi myös 

ympärillä oleville ihmisille. (Wright & Cropanzano 2004, 338; Peltonen 2010, 65–67.)  

 

Yksi syy tutkia työssä suoriutumisen ja hyvinvoinnin suhdetta onkin oletus, että tyytyväiset 

ja onnelliset työntekijät ovat tuottavampia kuin muut (”happy-productive worker” -hypo-

teesi, Wright et al. 2004, 347). Vastaavasti työpahoinvoinnin ilmiöt, kuten työuupumus, on 

yhdistetty tutkimuksissa heikkoon suoriutumiseen (Taris 2006) ja sairaspoissaoloihin (Top-

pinen-Tanner et al. 2005) (Schaufeli 2015, 447). Työn psykologisten tekijöiden arvioimi-

selle ja hyvinvoinnin kehittämiselle on tilausta (Schaufeli 2017, 120) ja pandemiasta johtu-

vien poikkeusolojen vuoksi nyt on erityisen tärkeää saada tietoa työntekijöiden hyvinvoin-

nista ja tarpeista, jotta niitä voidaan tukea. 
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1.1  Tutkimuksen tausta, tarve ja tutkimusaukko 

Hektinen toimintaympäristö asettaa organisaatioille uusia tarpeita ja työntekijöitä kohtaan 

runsaasti odotuksia (Hakanen 2020, 29–30). Toisaalta työntekijöiden omat intressit ovat 

muuttuneet. Elinikäisen työsuhteen sijaan etsitään itselle mielekkäitä tilaisuuksia tarjoavia 

työnantajia ja mahdollisuutta jatkuvaan kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen. (Luthans, 

Youssef & Avolio 2007, 6.) Lisäksi omia tehtäviä muokataan proaktiivisesti tuunaamalla 

(Wresniewski & Dutton 2001). Moderneissa organisaatioissa terveet ja motivoituneet työn-

tekijät ovat ne tekijät, joiden ansiosta työpaikka voi kukoistaa ja säilyttää kilpailukykynsä 

(Salanova et al. 2012, 786; Bakker 2017, 67). Työntekijöihin kohdistuvia odotuksia ovat 

esimerkiksi kestävästi hyvä suoriutuminen, aloitteellisuus, motivoituneisuus, hyvinvointi 

(Hakanen 2020, 30), vastuullisuus, osallistuminen (Schaufeli et al. 2007, 140), ja oman teh-

tävän hoitamisen lisäksi työntekijän toivotaan sen päälle vielä vähän venyvän ja joustavan 

(Bakker & Schaufeli 2008, 147).  

 

Ulrich (1997, 125) on kuvannut kirjassaan Human Resources Champions työntekijän panok-

sen merkittävyyttä muuttuvassa ympäristössä. Hänen mukaansa ”organisaatioiden pyrki-

myksissä tuottaa entistä enemmän yhä pienemmällä työvoimapanoksella, tulee työntekijöi-

den kontribuutio kriittiseksi menestystekijäksi, eikä yrityksillä ole muuta vaihtoehtoa kuin 

saada fyysisen työpanoksen lisäksi sitoutettua työn tekemiseen myös työntekijän mieli ja 

sielu.” Myös Hakanen (2020, 30) toteaa, että nykypäivänä enemmän on saatava aikaan vä-

hemmällä työntekijämäärällä. Muuttuneessa toimintaympäristössä henkilöstön vahvuuksiin 

ja kykyihin luotetaan ja organisaatioiden on niiden avulla mahdollisuus saavuttaa kilpailuetu 

(Bakker 2017, 67; Luthans & Youssef 2004, 2). Tämän kaltaisiin odotuksiin ei voida vastata 

huolehtimalla ainoastaan perinteisessä mielessä työterveydestä, siis siitä, että työntekijät 

ovat terveitä, eivät kärsi stressistä, tai eivät ole pois työstä sairauden takia. Tarvitaan jotain 

enemmän, ja sitä tarjoaa positiivisen psykologian lähestymistapa sekä työn voimavarat, 

joilla lisätään aitoa onnellisuutta. (Schaufeli & Salanova 2007, 137; Hakanen 2011, 20.) 

 

Työn imu on positiivisen psykologian tutkimussuuntaukseen kuuluva käsite ja ilmiö. Työn 

imun tutkimus on alkanut vuosituhannen alussa ja se on keskittynyt pääasiassa yksilötasolle, 
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kun taas kollektiivista tiimitason työn imua on tutkittu toistaiseksi vähän (ks. esim. Richard-

son & West 2010, 323; Costa et al. 2014b, 34; Guchait 2016, 139-140; Mäkikangas, Aunola, 

Seppälä & Hakanen 2016, 774; Rahmadani, Schaufeli, Stouten, Zhang & Zulkarnain 2020a, 

2) huolimatta siitä, että tiimityö on nykypäivänä tyypillinen töiden organisoimisen muoto, 

ja tehtävistä suoriutuminen edellyttää sosiaalista kanssakäymistä, yhteistyötä ja vuorovaiku-

tusta (Salanova, Llorens, Cifre, Martínez & Schaufeli 2003, 44; Costa et al. 2014b, 34; Ha-

kanen et al. 2021b, 12). Costa et al. (2015, 212) toteavat tiimitason työn imun tutkimuksen 

olevan vasta alkiovaiheessa. Rahmadani et al. (2020a, 1) tuovat esille, että työntekijät ja 

erityisesti tiimit ovat koko ajan merkityksellisempiä organisaatioille, jotta tavoitteet voidaan 

saavuttaa.  

 

Monet tutkijat painottavat tiimien tutkimuksen tärkeyttä perustellen sitä sillä, että harva ih-

minen työskentelee eristyksissä, jolloin yksilötason tarkastelun sijaan sosiaaliset aspektit, 

vuorovaikutuksen merkitys ja yhteistyö muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat 

olennaisia työelämän piirteitä (ks. esim. Hakanen et al. 2021b). Työparit ja tiimit ovat työ-

hyvinvoinnin tutkimuskohteena merkittäviä siitäkin syystä, että yhden hyvinvointi, tai pa-

hoinvointi, vaikuttaa toisiin. Hakanen (2011, 14) toteaa, ”olemme toinen toistemme onnen 

seppiä ja tuotamme pitkälti yhdessä työn arjessa työyhteisömme hyvinvoinnin ja menestyk-

sen”. Silti tästä näkökulmasta ei ole vielä tehty juurikaan tutkimuksia (Hakanen & Perho-

niemi 2012, 11).  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työhyvinvointia positiivisen psykologian näkökulmasta, 

ja tutkimuksen kohde on sen suuntaukseen kuuluva työn imu. Tutkimuksen ulkopuolelle 

rajataan muut työhyvinvoinnin käsitteet. Hyvinvoinnin tutkiminen ja keinojen löytäminen 

sen edistämiseksi on tärkeää edellä mainituista lukuisista syistä. Pitkään jatkuneiden poik-

keusolojen epävarmoina aikoina onnellisuuden lisäämiseen pyrkiminen tuntuu hyvältä ta-

voitteelta. Nämä seikat vaikuttivat tutkimusintressin kohdistumiseen työn imuun. Työn imun 

tarkastelu rajataan vähän tutkitulle tiimitasolle.  

 

Työn imun on osoitettu edistävän tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisäksi ihmisten onnelli-

suutta niin työssä kuin muutoinkin. Tavoitteena onkin löytää keinoja parantaa työn imua 
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tiimissä, ja sitä kautta lisätä kumuloituvaa hyvinvointia ja onnellisuutta. Tutkimuksessa ha-

lutaan antaa ääni tiimin jäsenille ja selvittää heidän kokemuksiaan tiimin työn imusta sekä 

tiimin jäsenten näkemyksiä työn imun edellytyksistä ja tukemisesta. Työn imun tutkimukset 

näyttäisivät olevan pääasiassa kvantitatiivisia. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on löytää 

tiimin työn imun lähteet haastattelemalla asiantuntijatiimien jäseniä.  

 

Työn imun tutkimuksissa havaituista potentiaalisista varjopuolista, kuten liiallisen työn 

imun mahdollisesta yhteydestä stressikokemuksiin, on lisätutkimuksille esitetty tilaus (Bak-

ker, Albrecht & Leiter 2011, 80–82). Tämän pro gradu -tutkielman keskittyessä tutkimus-

kirjallisuudessa esitettyihin työn imun pääosin positiivisiin ilmentymiin ei työn imun mah-

dollisia varjopuolia käsitellä. 

 

Työn imun ilmiön selittämisessä käytetään työn vaatimusten - työn voimavarojen mallia 

eli TV-TV-mallia (Job Demands and Resources, JD-R) (Demerouti, Bakker, Nachreiner & 

Schaufeli 2001), jota on teoreettisena työn imun mallina laajimmin sovellettu (ks. esim. Al-

brecht 2010, 7; Schaufeli 2015, 446; Schaufeli 2017, 120). Schaufelin (2015, 446) esittämä 

pelkistetty kuvaus TV-TV-mallin perusajatuksesta on: ”korkeat työn vaatimukset johtavat 

burnoutin kautta negatiivisiin tuloksiin (stressiprosessi) ja työn voimavarat johtavat työn 

imun kautta positiivisiin tuloksiin (motivaatioprosessi)”. Koska mielenkiinnon kohteena on 

työn imu ja sen taustalla olevat voimavarat, tarkastelun fokuksessa on TV-TV-mallin moti-

vaatioprosessi. Tutkimuksissa on löydetty voimavarojen ja vaatimusten väliltä vuorovaiku-

tusta, joka joissain olosuhteissa voi johtaa myös vaatimusten työn imua vahvistavaan vaiku-

tukseen. Vaatimukset onkin jaettu edelleen haastevaatimuksiin ja estevaatimuksiin. Näistä 

nimenomaan haastevaatimuksilla on havaittu olevan yhteyksiä työn imun voimistumiseen. 

(Costa et al. 2015, 212.)  

 

TV-TV-malli esittää, että esimiehet johtavat ja allokoivat voimavaroja ja vaatimuksia, ja 

säätelevät niiden välistä tasapainoa siten, että tiimin työn imun taso paranee. Esimiehillä on 

siten mahdollisuus fasilitoida työn imuun johtavaa motivaatioprosessia. Schaufeli (2015, 

447) toteaa, että työn imun tutkimuksiin on tyypillisesti otettu mukaan ainoastaan johtami-

seen kuuluvia osa-alueita ja niitä on käsitelty alkuperäisessä TV-TV-viitekehyksessä 



14 

voimavaroina. Esihenkilön tuki on usein tutkimusasetelmissa mukana voimavaramuuttu-

jana. Schaufelin mielestä johtaminen on tärkeä sisällyttää malliin laajemmin, omana koko-

naisuutena ja erillisenä mittarina, koska sen avulla vaikutetaan sekä voimavaroihin että vaa-

timuksiin ja sitä kautta hyvinvointiin. Schaufeli määritteli uudelleen käsitteen ’engaging 

leadership’ (EL) ja laajensi tällä nimenomaan työn imun lisäämiseen tähtäävällä johtamis-

mallilla TV-TV-viitekehystä. Engaging leadership -käsite on ollut aiemmin käytössä, mutta 

Schaufelin uudelleenmäärittelemän ja operationalisoiman EL-mallin juuret ovat psykologi-

sessa motivaatioteoriassa, nimittäin itsemääräytymisteoriassa (SDT, Self-Determination 

Theory) (Deci & Ryan 2000) (Schaufeli 2017, 121.)  

 

Bakker ja Demerouti (2017, 280) ehdottavat tutkimuksia erilaisten johtamistapojen vaiku-

tuksista voimavaroihin ja hyvinvointiin. Schaufelin (2015) uudenmäärittelyn mukaisesta 

EL-johtamismallista on toistaiseksi julkaistu muutama tutkimus, joten sen osalta tutkimus 

on aluillaan. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan engaging leadership -johtamismallia ja sen 

keinoja edistää tiimin työn imua. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan muut johtamismallit.  

 

1.2  Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän tutkielman tavoitteena on syventää ymmärrystä tiimitasoisen työn imun ilmiöstä ja 

löytää keinoja edistää tiimin työn imua. Tarkoituksena on selvittää, millaiset voimavarat tu-

kevat tiimin työn imua, ja tehdä ne näkyviksi, jotta niitä voidaan edistää. Tarkoituksena on 

myös lisätä ymmärrystä engaging leadership -johtamismallista ja sen keinoista vaikuttaa voi-

mavaroihin ja tiimin työn imuun.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: Miten tiimin työn imua voidaan edistää? 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä ovat tiimin työn imua vahvistavat voimavarat? 

2. Millaisia kollektiivisia työn imun kokemuksia tiimissä on ollut? 

3. Miten engaging leadership tukee ja edistää tiimin työn imua? 
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Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoitus on selvittää, mitkä ovat tiimin työn imuun 

vaikuttavat voimavarat. Työn imun edistämiseksi on ensin tunnistettava tekijät, jotka mah-

dollistavat työn imun syntymisen ja myötävaikuttavat työn imun kokemukseen. Toisessa 

alatutkimuskysymyksessä tarkastellaan tiimin työn imun kokemuksia ja tekijöitä, jotka ovat 

olleet yhteydessä niihin. Kolmas alatutkimuskysymys käsittelee engaging leadership -joh-

tamismallia. Tarkoituksena on tarkastella tätä erityisesti työn imuun tähtäävää esimiestyös-

kentelyä ja selvittää sen keinot tukea tiimin työn imua. Haastatteluiden avulla selvitetään, 

onko tiimin työn imun taustalta löydettävissä EL-johtamisstrategioiden periaatteiden mu-

kaista johtamiskäyttäytymistä ja toisaalta tunnistetaanko esimiesten kuvauksista engaging 

leadership -johtamisen piirteitä.  

 

Tunnistamalla työn imua vahvistavat voimavarat ja esimieskäyttäytyminen, voidaan niitä 

tuoda näkyväksi ja tukea. Jakamalla hyödyllisiä käytänteitä lisätään mahdollisuuksia fasili-

toida voimavaroja ja työn imua. Kartoittamisen tuloksia voi hyödyntää kehittämisen apuna. 

Kartoituksella saadaan arvokasta tietoa myös työn imua häiritsevistä tekijöistä. Kerätyn tie-

don pohjalta voidaan niihin kiinnittää huomiota ja luoda työn imulle paremmat mahdolli-

suudet. 

 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aineiston kerääminen toteutetaan puolistruktu-

roiduilla yksilöhaastatteluilla, joissa tiedonantajina toimivat kahden tiimin asiantuntijat sekä 

tiimien esimiehet. Haastatteluiden teemat ovat tiimin voimavarat, tiimin kollektiiviset työn 

imun kokemukset ja miten esimiestyöllä voidaan vaikuttaa tiimin työn imuun. Tutkimusai-

neisto analysoidaan deduktiivisen sisällönanalyysin menetelmin ja siinä hyödynnetään teo-

riasta johdettuja tutkimuspropositioita.  

 

1.3  Keskeiset käsitteet 

Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat tiimi, tiimin työn imu, työn vaatimukset ja työn 

voimavarat sekä engaging leadership. Ne määritellään seuraavaksi. 
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Tiimi 

Useimmissa tiimimääritelmissä yhteisinä elementteinä ovat yhteinen tavoite, vastuu tavoit-

teiden saavuttamisesta, resurssien yhdistelemisen ja jakamisen tarve, ja jäsenten työtehtä-

vien keskinäisriippuvuus. Kozlowski ja Ilgen (2006, 79) ovat käyttäneet useiden tutkijoiden 

määritelmiä lähteinään ja esittävät niiden pohjalta seuraavan määritelmän: tiimi on kahden 

tai useamman jäsenen muodostama, tiimin jäsenet ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

keskenään kasvotusten, ja yhä lisääntyvissä määrin myös virtuaalisesti, tiimillä on yksi tai 

useampi yhteinen tavoite, tiimi on muodostettu suorittamaan jokin organisaatiolle tärkeä teh-

tävä, tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan, tiimin jäsenillä on erilaisia rooleja ja vastuita, 

ja tiimi toimii organisaation ohjauksessa, sen muodostamassa kontekstissa ja ympäristössä. 

Koska organisaatiot kehittyvät, on myös perinteinen ajattelu tiimistä muuttunut ja laajentu-

nut merkittävästi. Tiimi tarkoittaa erilaisia ja eri kokoisia kokoonpanoja, joiden tehtävät 

vaihtelevat, eikä tiimi ole enää stabiili ja lyhytaikainen kokoonpano suorittamaan jokin tietty 

tehtävä. (Barner & Barner 2012, 3–4.) Tämän pro gradu -tutkielman empiirisessä osiossa 

tiimillä tarkoitetaan asiantuntijoiden muodostamia neljän henkilön tiimejä, joiden jäsenillä 

on yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttamiseksi tarvitaan vaihtelevasti tiimin eri jäseniä, vuo-

rovaikutusta ja yhteistyötä. Tiimit ovat organisatorisesti muodostettuja ja jäsenet ovat sa-

masta toimistosta. Tiimit toimivat toistaiseksi ja tavoitteet ovat luonteeltaan sekä jatkuvia 

että toistuvia. Lisäksi niitä tulee etukäteen tehdyn yhteisen suunnitellun pohjalta ja ad-hoc -

pohjalta.  

 

Tiimin työn imu (engl. team work engagement, TWE) 

Tiimin työn imu on kollektiivinen psykososiaalinen ilmiö. Silloin kun tiimi on työn imussa, 

sen jäsenet kokevat aitoa työhyvinvointia. Tiimin työn imu saa tiimin jäsenet toimimaan 

energisesti ja tuottavasti. Se näkyy ulospäin aktiivisena toimintana. Työn imu auttaa tiimin 

jäseniä pääsemään tavoitteisiinsa, nauttimaan yhdessä työskentelemisestä ja olemaan siitä 

ylpeitä sekä selviytymään nopeasti vastaan tulevista haasteista. Työn imussa tiimin jäsenet 

ovat halukkaita auttamaan toisiaan ja he tukeutuvat toinen toistensa ideoihin ja optimoivat 

niiden pohjalta tiimin prosesseja. Tiimin työn imu on jaettu, positiivinen tunne- ja motivaa-

tiotäyttymyksen tila (Costa et al. 2012, 5). Työn imun ilmiön ulottuvuudet ovat tiimin tar-

mokkuus (vigor), tiimin omistautuminen (dedication) ja tiimin uppoutuminen (absorption), 
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jotka kehittyvät tiimin jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta ja jaetuista kokemuksista. 

(Rahmadani et al. 2020a, 2; Costa et al. 2014b; Costa et al. 2015.) 

 

Työn voimavarat 

Voimavarat ovat työn ”fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia ulottuvuuksia, 

jotka voivat saada aikaan mitä tahansa seuraavista: 1) Voimavarat voivat auttaa työn tavoit-

teiden saavuttamisessa. 2) Voimavarat voivat vähentää työn vaatimuksia ja siihen liittyviä 

fyysisiä tai psykologisia kustannuksia. 3) Voimavarat stimuloivat yksilöllistä kasvua ja ke-

hittymistä.” (Demerouti et al. 2001, 501.) Eri organisaatioissa tärkeimmät voimavarat vaih-

televat. Voimavarat voivat olla: 1) tehtävätasoisia, kuten koetut työn tulokset, 2) työn orga-

nisointiin liittyviä, kuten työn itsenäisyys, 3) sosiaalisia voimavaroja, kuten esihenkilön tai 

työkaverin tuki tai 4) organisatorisia, kuten kannustava ilmapiiri ja perhemyönteinen orga-

nisaatiokulttuuri. (Hakanen 2009a, 12; Schaufeli 2017, 123.) Voimavarat johtavat motivaa-

tioprosessiin ja aikaansaavat työn imua. Tutkimusten mukaan työn imussa olevat tiimit pys-

tyvät hankkimaan enemmän voimavaroja verrattuna muihin tiimeihin, ja sillä on positiivinen 

vaikutus myös tiimin jäsenen yksilölliseen työn imuun. (Demerouti et al. 2001; Schaufeli, 

Taris & Van Rhenen 2003; Schaufeli & Bakker 2004; Bakker & Demerouti 2017.) Voima-

varoja ovat myös yksilölliset voimavarat, kuten esimerkiksi itsetunto, tyytyväisyys elämään 

ja psykologinen pääoma, johon kuuluvat luottamus omiin kykyihin, toivo, optimismi ja re-

silienssi (Luthans & Youssef 2004, 16; Toth 2021, 18).  

 

Työn vaatimukset 

Työn vaatimukset ovat työn psykologisia, sosiaalisia, organisatorisia ja fyysisiä tekijöitä, 

jotka kuluttavat psyykkistä ja fyysistä energiaa (Ryynänen, Simonen & Karkkola 2020, 248). 

Työn vaatimukset voivat johtaa stressiprosessiin, jos yksilö ei kykene selviytymään niistä. 

Stressiprosessi ja motivaatioprosessi ja niiden väliset mekanismit sisältävät lukuisia teki-

jöitä, joilla on vaikutusta siihen, millainen on työn ominaisuuden vaikutus lopputulokseen. 

Työn vaatimukset voidaan jakaa edelleen estevaatimuksiin ja haastevaatimuksiin. Näistä 

haastevaatimuksilla on todettu olevan yhteys työn imuun, kun ne yhdistyvät voimavarojen 

kanssa toisiaan täydentäen. Näiden mekanismien vuoksi nämä kaksi prosessia, 
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stressiprosessi ja motivaatioprosessi, ovat tiiviisti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

(Bakker et al. 2017.)  

 

Engaging leadership, EL 

Engaging leadership on positiivinen johtamismalli, jonka tarkoitus on tukea ja parantaa työn 

imua. Engaging leadership -mallin juuret ovat itsemääräytymisteoriassa (SDT, Self Deter-

mination Theory) (Deci & Ryan, 2000), joka on psykologinen motivaatioteoria. EL-mallilla 

toimivat esihenkilöt epäsuorasti estävät työuupumusta ja parantavat työn imua, vähentämällä 

johtamiskäyttäytymisellään työn vaatimuksia ja lisäämällä vastaavasti työn voimavaroja. 

SDT-teorian mukaan kolme luontaista psykologista perustarvetta on edellytyksenä optimaa-

liselle ja terveelle toiminnalle. Perustarpeet ovat autonomian, pystyvyyden ja sosiaalisen yh-

teenkuuluvuuden tunne. EL-johtamismallin mukaisesti toimivat esihenkilöt pystyvät tyydyt-

tämään nämä perustarpeet vahvistavalla, työntekijöitä yhdistävällä, vastuuta jakavalla ja in-

spiroivalla käyttäytymisellään. (Schaufeli 2015, 448; Schaufeli 2017, 121–122; Rahmadani 

et al. 2020a, 2.) Engaging leadership -käsitettä ei ole vielä suomennettu (Hakanen 2021c). 

Joissakin yhteyksissä siitä on käytetty nimitystä valmentava johtaminen, mutta se on eri asia 

kuin tässä tutkimuksessa tarkoitettu engaging leadership -käsite. Tässä tutkimuksessa käsit-

teellä tarkoitetaan Schaufelin (2015) uudelleenmäärittelyn mukaista johtamismallia, jonka 

juuret ovat itsemääräytymisteoriassa. Tässä käytetään mallista alkuperäistä englanninkielistä 

termiä engaging leadership tai lyhennettä EL.  

 

1.4  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto, jossa kuvataan aihe ja sen ajankohtaisuus sekä 

perustellaan tutkimuksen tarve. Toisessa luvussa esitellään työn imun asemoituminen posi-

tiivisen työpsykologian tutkimuskenttään ja tarkastellaan työn imun tutkimuskirjallisuutta. 

Luvussa kuvataan työn vaatimukset – työn voimavarat -malli ja tarkastellaan työn voimava-

roja. Luvussa avataan tiimitason työn imun erityispiirteitä ja tutkimustaustaa, sekä esitellään 

kaksi mallia tiimin työn imun kehittymisestä. Luvun lopussa käsitellään työn imun emotio-

naalista tarttumista. Kolmannessa luvussa esitellään engaging leadership -johtamismalli ja 

sen strategiat sekä tutkimuksen viitekehys ja propositiot. Neljäs luku käsittelee käytettyjä 
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tutkimusmenetelmiä. Luvussa viisi käydään läpi tutkimustulokset. Luvussa kuusi esitetään 

johtopäätökset. Tutkimuksen rakenne on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 
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2  Tiimin työn imu 

Tässä luvussa perehdytään työn imua käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Työn imu kuu-

luu positiivisen psykologian tutkimussuuntaukseen, ja ensin kuvataan sen tarjoama näkö-

kulma hyvinvointiin. Tämän jälkeen määritellään työn imun käsite ja esitellään ilmiön teo-

riataustaa sekä työn vaatimukset - työn voimavarat -malli. Työn imun edellytyksinä (engl. 

antecedents) pidettyjä voimavaroja tarkastellaan sen jälkeen tarkemmin, koska ne ovat mo-

tivaatioprosessiin johtavina tekijöinä tämän tutkimuksen erityinen kiinnostuksen kohde. Sen 

jälkeen perehdytään tiimin työn imuun liittyviin erityispiirteisiin, käydään läpi tiimitason 

työn imun tutkimustaustaa ja kuvataan kaksi teoreettista tiimin työn imun kehittymisen mal-

lia. Luvun lopussa käsitellään työn imun emotionaalista tarttumista.  

 

2.1  Positiivinen psykologia ja työn imu 

Työhyvinvointi on nähty pitkään työpahoinvoinnin näkökulmasta, ja tutkijoiden huomio on 

ollut erilaisissa työpahoinvoinnin muodoissa, kuten työuupumuksessa, burnoutissa ja stres-

sissä, ihmisten ja työpaikkojen vioissa ja siinä mikä toimii huonosti (Hakanen 2011, 11; 

Hakanen 2009a, 4; Schaufeli et al. 2007, 138). Työuupumusta on tutkittu monitieteellisesti 

jo lähes viisikymmentä vuotta (Schaufeli, Leiter & Maslach 2009, 204) ja organisaatioissa 

toimenpiteet on perinteisesti suunnattu vähentämään epäkohtia ja hoitamaan oireita (Haka-

nen 2011, 17).  

 

Positiivisen psykologian valossa työhyvinvointia on alettu varsinaisesti tarkastella 2000-lu-

vulla, jolloin suuntaus nousi kansainvälisesti suosituksi tutkimusalueeksi. Sen seurauksena 

myönteisin käsittein tutkittaviksi kohteiksi pääsivät ihmisen ja työelämän vahvuudet ja 

mahdollisuudet. Aito työhyvinvointi on työpahoinvoinnista kokonaan erillinen ja moniulot-

teinen tutkimusalue. (Hakanen 2011, 11, 17–18, 138; Hakanen 2009a, 34, 55.) Työn imun 

tutkimusten käynnistyminen ja niiden runsaat positiiviset tutkimustulokset siirsivät mielen-

kiintoa perinteisestä ihmisen puutteiden kautta tapahtuvasta tarkastelusta siihen, mikä on 

hyvin ja mahdollista (Hakanen 2011, 11; Hakanen 2020, 30). Positiivisen psykologian 



21 

suuntaus on määritelty tieteelliseksi tutkimukseksi, joka kääntää huomion patologiasta posi-

tiivisiin asioihin ja pyrkii selvittämään, mikä elämästä tekee elämisen arvoista (Csikszentmi-

halyi & Seligman 2000, 5). Tutkimustulosten pohjalta voidaan päätellä, että merkityksel-

liseksi elämän tekevät toiset ihmiset (Peterson, Park & Sweeney 2008, 19).  

 

Positiivinen psykologia on kiinnostunut asioista, jotka saavat ihmiset ja yhteisöt voimaan 

hyvin ja kukoistamaan (Csikszentmihalyi et al. 2000, 5). Kukoistuksella viitataan optimaa-

liseen toimintakykyyn ja sen ulottuvuuksina ovat hyvyys, tuottavuus, kasvu ja resilienssi 

(Fredrickson & Losada 2005, 1). Työhyvinvoinnin kehittäminen positiivisen psykologian 

viitekehyksessä hyödyttää jokaista työntekijää, koska sen tarkoitus on kaikkien hyvinvoin-

nin lisääminen. Perinteinen puutteisiin ja ongelmiin keskittyvä lähestymistapa tavoittaa tar-

kastelun piiriin ainoastaan ne työntekijät, joita se jollain tavalla koskettaa. (Schaufeli et al. 

2010, 399.) Työn imun tutkimukset tuovat näkyville työelämän positiivisia mahdollisuuksia 

(Hakanen 2009a, 4), ja sellaiselta pohjalta tapahtuva hyvinvoinnin kehittäminen voi saada 

organisaatioissa kollektiivista hyvän vahvistumista aikaan. 

 

Tunteisiin perustuvat erilaiset työhyvinvoinnin tilat voidaan jakaa neljään luokkaan sen 

mukaan, kuinka voimakasta on virittyneisyys ja tunteeko ihminen samaan aikaan mielipahaa 

vai mielihyvää: 1) Stressistä tai työholismista voi viestiä korkea vireystila, jossa ihminen 

kokee mielipahaa. 2) Mielipahan ja matalan virittyneisyyden yhdistelmä on työhönsä lei-

pääntyneellä tai tylsistyneellä (boreout). 3) Matala vireystila ja mielihyvän tuntemukset yh-

dessä, kuvaa työhönsä tyytyväistä ihmistä. 4) Korkea vireystila yhdistettynä mielihyvän ko-

kemiseen on hyvinvoinnin tila, joka kertoo työn imusta. (Hakanen 2011, 21–22.) Työhy-

vinvoinnin neljä erilaista tilaa on esitetty kuvassa 2. 

 



22 

 

Kuva 2. Työhyvinvoinnin neljä tilaa (mukaillen Warr 1999, 395; Hakanen 2004, 28; Haka-

nen 2011, 24) 

 

Organisaation työhyvinvointipääomaan kuuluu työyhteisön sosiaalinen pääoma ja johtami-

nen, organisaatiopääoma, osaamispääoma ja psykologinen pääoma, jota on itseluottamus, 

sitkeys, optimismi, toiveikkuus ja muut henkiset resurssit (Larjovuori, Manka & Nuutinen 

2015, 2). Työhyvinvoinnista puhuttaessa käytetään monia käsitteitä usein toistensa synonyy-

meinä. Käsitteiden välillä on kuitenkin merkityseroja. Kuva 2 havainnollistaa esimerkiksi 

työtyytyväisyyden ja työn imun käsitteiden eron. Hakasen (2011, 38) mukaan ”työn imu on 

parasta työhyvinvointia”. Positiivisen psykologian viitekehyksessä tässä tutkimuksessa mie-

lenkiinnon kohteena on työn imu, joka käsitetään Hakasen kuvaamaksi parhaaksi työhyvin-

voinniksi. Taipumus hyvän kehämäiseen ja kumuloituvaan kasvamiseen nousee esiin työn 

imun tutkimuksista. Se vahvistuu mihin huomiota kiinnitetään ja kohdistamalla katse posi-

tiivisiin asioihin voi olettaa sen johtavan hyvän vahvistumiseen jatkossakin (Hakanen 2011, 

16). 

 



23 

2.2  Työn imun käsitteen määrittely ja teoriatausta 

Englanninkieliselle ’work engagement’ -käsitteelle Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori 

Jari Hakanen on määritellyt erinomaisesti ilmiötä kuvaavan suomennoksen ’työn imu’. Työn 

imua koskevat ensimmäiset kansainväliset tutkimukset ovat vuodelta 2002 (Schaufeli, Sala-

nova, González-Romá & Bakker 2002a; Schaufeli, Martinez, Marques Pinto, Salanova & 

Bakker 2002b). Samana vuonna julkaistiin myös Hakasen tutkimus, joka on ensimmäinen 

työn imua koskeva kotimainen tutkimus. ’Engagement’ tarkoittaa sanakirjan mukaan muun 

muassa velvoitusta, sopimusta, sitoumusta ja osallistamista. Seuraavaksi esitellään enga-

gement-käsitteen muovautuminen kohti nykyistä työn imun määritelmää ja kuvataan tar-

kemmin työn imun ilmiötä. 

 

’Engagement’ on saanut ensimmäisen sitoutumiseen viittaavan määritelmänsä Kahnin tutki-

muksessa vuonna 1990. Kahnin (1990, 694) mukaan ’engagement’ viittaa käyttäytymiseen, 

jossa ”ihminen tehtävää suorittaessaan antaa valitsemansa panoksen ja ulottuvuuksia omasta 

minuudestaan työrooliinsa, jossa hän ilmaisee itseään fyysisesti, kognitiivisesti ja emotio-

naalisesti työsuorituksensa aikana”. Schaufeli, Salanova, González-Romá ja Bakker (2002a, 

74–75) määrittelivät työn imun ”työssä koetuksi positiiviseksi tunne- ja motivaatiotäytty-

myksen tilaksi, johon kuuluvat ulottuvuuksina tarmokkuus (vigor), omistautuminen (de-

dication) ja uppoutuminen (absorption)”. Tätä Schaufelin et al. (2002a) määritelmää pide-

tään tunnetuimpana työn imun määritelmänä (ks. esim. Albrecht 2010, 4).  

 

Työn imun tunne on flown kaltaista hetkellistä huippukokemusta kestävämpi ja kokonais-

valtaisempi tila. Tarmokkuus tarkoittaa korkean tasoista fyysistä energisyyttä, pitkäjäntei-

syyttä, tahtoa antaa omaa panostaan työlle, mentaalista sinnikkyyttä ja periksiantamatto-

muutta vaikeuksienkin keskellä. Omistautuminen on innokkuutta työn sisällöstä ja siitä 

mitä tehdään, merkityksellisyyden, inspiraation kokemusta ja ylpeyttä omasta työstä sekä 

siihen liittyviä haasteellisuuden kokemuksia. Uppoutumista kuvaa täydellinen keskittymi-

nen ja onnellinen syventyminen työtehtäviin, jolloin aika kuluu huomaamatta ja työstä on 

vaikea irrottautua. (Schaufeli et al. 2002a, 74–75; Schaufeli, Bakker & Salanova 2006, 702; 

Schaufeli et al. 2007, 141; Bakker et al. 2017, 274.) Työn imulla on kognitiivinen ja 
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affektiivinen puoli. Ne tarkoittavat ajattelun tasoa ja tunnetasoa. Uppoutumiseen viittaava 

keskittyminen ja syventyminen työhön edustaa enemmän kognitiivista ulottuvuutta, kun taas 

tarmokkuuden tunne liittyy enemmän tunteisiin. (Inceoglu & Fleck 2010, 75.)  

 

Saks (2006) kehitti Kahnin (1990) alkuperäistä näkökulmaa erottamalla tutkimuksensa pe-

rusteella toisistaan ’job engegementin’ ja ’organisational engagementin’. Tulkinnan poh-

jalla on näkemys työntekijöiden erilaisista rooleista organisaatiossa. Saksin mukaan akatee-

misessa kirjallisuudessa esitetyissä lukuisissa ’engagement’-määritelmissä on löydettävissä 

yhteinen piirre; kyse on erillisestä ja ainutlaatuisesta konstruktiosta, johon kuuluu kognitii-

visia, emotionaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä elementtejä, ja ne yhdistyvät ihmisen työssä 

suoriutumiseen. (Saks 2006, 602.) Albrecht (2010, 4–5) puolestaan on löytänyt määritelmille 

yhdistävänä sen, että työn imu nähdään positiivisena työhön liittyvänä psykologisena tilana 

ja myös motivaatiotilana, jota kuvaa halu aidosti työskennellä organisatoristen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tästä eteenpäin ’engagementista’ käytetään Jari Hakasen suomennosta 

työn imu.  

 

Työn imua on lähestytty myös burnoutin tutkimuskentästä käsin, jolloin työn imu on nähty 

vastakohtana burnoutille (Maslach & Leiter 1997; 2007). Maslachin ja Leiterin (2007, 369) 

mukaan työn imun ulottuvuudet, energia, sitoutuminen ja tehokkuus, ovat suorat vasta-

kohdat työuupumuksen ulottuvuuksille, joita ovat väsymys, kyynisyys ja ammatillisen te-

hokkuuden puuttuminen. Maslachin ja Leiterin (1997) esittämästä näkökulmasta tarkas-

teltuna, työn imu ja työuupumus ovat linkittyneet siten, että samaa työuupumuksen mittaa-

miseen kehitettyä Maslach-Burnout Inventory (MBI – Maslach & Jackson 1981) -mittaria 

voisi käyttää myös työn imun mittaamiseen: matalat pisteet väsymyksen ja kyynisyyden 

osalta sekä korkeat pisteet työtehokkuuden osalta viittaisivat työn imuun (Schaufeli et al. 

2002a, 73; Schaufeli 2012, 4).  

 

Cole, Walter, Bedeian ja O’Boyle (2012, 1551) toteavat, että työn imun käsitteellistämisessä 

ja tulkinnoissa on epäselvää ja on esitetty vastakkaisia näkemyksiä liittyen työn imun ja työ-

uupumuksen väliseen yhteyteen. Epäselvyyttä on aiheuttanut heidän mukaansa myös työn 

imun yhteys sen lähikäsitteisiin, kuten työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. Bakker ja 
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Demerouti (2014, 2) viittaavat Bakkerin ja Oerlemansin (2011) ja Hallbergin ja Schaufelin 

(2006) tutkimuksiin ja toteavat, että työn imu on teoreettisesti ja empiirisesti osoitettu 

erilliseksi sen lähikäsitteistä, kuten työtyytyväisyydestä ja sitoutumisesta (ks. kuva 2). Colen 

et al. (2012, 1551) mukaan tutkimuskentällä on lisäksi erilaisia näkemyksiä siitä, mitä työn 

imu tarkoittaa, miten sitä pitäisi mitata ja ovatko työn imu ja työuupumus kokonaan erilliset 

psykologiset tilat vai saman jatkumon ääripäät. Cole et al. (Ibid.) halusivat tutkimuksellaan 

esittää empiiristä näyttöä, joka selventäisi työuupumuksen ja työn imun epäselvää suhdetta. 

He päätyivät tukemaan aiemmin esitettyä Maslachin ja Leiterin (1997) näkemystä, jonka 

mukaan työuupumus ja työn imu ovat saman jatkumon ääripäät ja kolikon kääntöpuolet. Se 

tarkoittaisi siis sitä, että jos ei ole työn imussa, on oltava työuupumuksen oireita ja päinvas-

toin. Colen et al. tutkimuksen mukaan ilmiöt korreloivat vahvasti keskenään, eikä niitä voi 

käsitellä toisistaan erillisinä ja riippumattomina. (Cole et al. 2012, 1151, 1573.)   

 

Schaufeli et al. (2002a) tarkastelivat omassa tutkimuksessaan työuupumuksen ja työn imun 

mittaamista päätyen erilaiseen tulkintaan kuin Maslach ja Leiter (1997) sekä Cole et al. 

(2012). Schaufeli et al. totesivat, että on mahdotonta tutkia empiirisesti työn imun ja työ-

uupumuksen profiileja saman jatkumon ääripäinä työuupumuksen MBI-mittarilla. He tarjo-

sivat tutkimuksellaan näkökulman, jossa työuupumusta ja työn imua ei nähdä saman kolikon 

kääntöpuolina, vaan toisiinsa liittyvinä, mutta kuitenkin itsenäisinä ja erillisinä ulottuvuuk-

sina, joita tulee mitata toisistaan riippumattomina ja omilla mittareillaan. Heidän mukaansa 

näiden kahden käsitteen mittaaminen ja mittarin rakenne eroavat toisistaan, jolloin työn 

imun mittaamiseksi käsite tulee operationalisoida työn imun ulottuvuuksien (tarmokkuuden, 

omistautumisen ja uppoutumisen) kautta. (Schaufeli et al. 2002a, 73, 75.) Samoin muun mu-

assa Schaufeli ja Bakker (2004a, 308–309; 2010, 19–20) ja Halbesleben (2010, 110) esittä-

vät työn imun olevan negatiivisessa yhteydessä työuupumukseen ja niiden olevan kaksi eril-

listä käsitettä, joita on mitattava erikseen. Tässä pro gradu -tutkimuksessa käsitetään työn 

imu TV-TV-mallin viitekehyksen mukaisesti työuupumuksesta erilliseksi ilmiöksi, jolloin 

se, ettei koe työn imua, ei tarkoita, että kokee työuupumusta eikä työuupumuksen puuttumi-

nen tarkoita, että työntekijä on välttämättä työn imussa. 
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Työn imu ei siis tarkoita sitä, että työ imee ihmisen voimavarat. Se ei myöskään ole sitä, että 

töissä olisi koko ajan kivaa. Työn imussa ei voi olla jatkuvasti, vaan se voi vaihdella jopa 

yhden tunnin aikana. Välillä tarvitaan ajatusten kulkeutumista muihin asioihin ja työstä pa-

lautumista. Se on kuitenkin varsin pysyvä tila, joten se palautuu ja kantaa sammumatta eri-

laisten muutosten ja haasteiden yli. Miellyttävä onnistumisen tunne voi vallata haastavien 

työssä koettujen hetkien jälkeen palkintona. Työn imu ei ole harvinaista ja sitä voi kokea 

missä työssä tahansa. Työn imua kokevalla on varastossaan voimavaroja, jotka auttavat sel-

viämään vaatimusten keskellä. (Hakanen 2011, 19, 39; Hakanen et al. 2009, 9; Bakker, Ha-

kanen, Demerouti, Xanthopoulou 2007a, 280–281; Bakker 2011, 268.) Työstä palautuminen 

on tärkeää, jotta työn imun kokeminen on seuraavana päivänä mahdollista (Bakker 2014, 7). 

Ten Brummelhuis ja Bakker (2012) tutkivat keinoja, jotka ovat parhaita työstä palautumi-

seen työn imun säilymisen kannalta. Heidän tutkimuksensa osoitti, että työn imuun kuuluva 

tarmokkuuden tunne säilyy seuraavaan aamuun parhaiten, jos vapaa-ajan aktiviteetit auttavat 

henkisesti irtautumaan työstä ja rentoutumaan. Sellaisia ovat kevyet, sosiaaliset ja fyy-

siset aktiviteetit. (Ten Brummelhuis & Bakker 2012, 6.) 

 

Työn imun on erilaisissa tutkimusasetelmissa havaittu olevan johdonmukaisesti yhteydessä 

lukuisiin positiivisiin työelämän ilmentymiin. Työn imun tukeminen on näiden havainto-

jen valossa kaikkien kannalta hyödyllistä. Organisaatioissa on kiinnostuttu työn imusta 

näiden tulosten ansiosta. Tutkimuksissa löydettyjä työn imun suoria ja välittäviä yhteyksiä 

työelämän positiivisiin ilmentymiin on kerätty kuvaan 3. 
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Kuva 3. Työn imun positiivisia vaikutuksia 

 

2.3  Työn vaatimukset - työn voimavarat -malli 

Työn imun tutkimuksissa käytetyin malli ja teoreettinen viitekehys on työn vaatimusten - 

työn voimavarojen malli (Job Demands-Resources Model, JD-R Model) eli TV-TV-malli 

(Hakanen & Roodt 2010, 86; Hakanen 2009a, 17), ja sitä hyödynnetään myös tässä tutki-

muksessa.  
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Ensimmäinen versio Demeroutin, Bakkerin, Nachreinerin ja Schaufelin kehittämästä TV-

TV-mallista julkaistiin vuonna 2001. Demerouti tutkijakollegoineen käytti alun perin mallia 

työuupumuksen tutkimuksessa. Schaufeli ja Bakker (2004) esittelivät mallista päivitetyn 

version, johon oli työuupumuksen rinnalle lisätty työn imu. Malli ei pyrkinyt enää selittä-

mään vain negatiivista psykologista tilaa, vaan sen lisäksi positiivista psykologista tilaa, työn 

imua. (Schaufeli & Taris 2014, 46–47.) Kuvassa 4 on Schaufelin ja Bakkerin päivittämä TV-

TV-malli, josta on kehittynyt TV-TV-teoria vuosien 2011–2016 välisenä aikana. (Bakker et 

al. 2017, 273, 278.)  

 

 

Kuva 4. Työn vaatimusten – työn voimavarojen malli, TV-TV-malli (Schaufeli & Bakker 

2004) 

 

Seuraavaksi käydään läpi TV-TV-mallin esittämät oletukset. Sen jälkeen tarkastellaan 

mallin esittämiä voimavaroja, jotka johtavat motivaatioprosessiin ja ovat työn imun tär-

keimmät draiverit (Hakanen, Bakker & Turunen 2021, 1).  
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TV-TV-mallin esittämät oletukset 

TV-TV-mallin ensimmäinen oletus on, että jokaisen työyhteisön ainutlaatuiset työn piir-

teet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: voimavaroihin ja vaatimuksiin. Voimavarat ja vaa-

timukset ovat työn fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä. (Demerouti 

et al. 2001; Schaufeli et al. 2004; Bakker et al. 2017, 274; Costa et al. 2015, 212; Tims & 

Bakker 2010, 3.)  

 

Vaatimukset eli ’bad things’ (Schaufeli 2017, 121) ovat työn energiaa kuluttavia piirteitä.  

Ne edellyttävät työntekijöiltä jatkuvaa fyysistä ja/tai henkistä ponnistelua ja siksi vaatimuk-

siin liittyy fyysisiä ja/tai psykologisia kustannuksia (Bakker, Demerouti & Verbeke 2004, 

86; Bakker & Demerouti 2007b, 312). Sellaisia tekijöitä ovat esimerkiksi liian suuri työteh-

tävien määrä, korkea työpaine ja vaativuus, emotionaalisesti vaikea vuorovaikutus ja aika-

taulupaineet (Bakker et al., 2004, 86; Bakker et al. 2017, 274; Schaufeli 2017, 121). Vaati-

mukset eivät ole välttämättä negatiivisia, mutta niistä saattaa muodostua stressitekijöitä, jos 

ne ovat kroonisesti läsnä ja työntekijä joutuu jatkuvasti ponnistelemaan ylläpitääkseen hyvää 

suoriutumista, jolloin tilanne voi horjuttaa hyvinvointia ja johtaa negatiiviseen lopputulok-

seen, kuten uupumiseen (Schaufeli & Bakker 2004, 296; Torrente et al. 2012, 106).  

 

Voimavarat eli ’good things’ (Schaufeli 2017, 121) ovat tekijöitä, jotka voivat auttaa ta-

voitteiden saavuttamisessa, ne vähentävät työn vaatimuksia ja niihin liittyviä fyysisiä tai 

psykologisia kustannuksia ja stimuloivat yksilöllistä kasvua, oppimista ja kehittymistä (De-

merouti et al. 2001, 501; Schaufeli & Bakker 2004, 296). Voimavarat ovat merkittäviä itses-

sään ja lisäksi tärkeitä keinoja vaatimuksista selviytymiseen sekä uusien voimavarojen saa-

vuttamisen ja niiden suojelemisen keinoja (Bakker et al. 2007b, 312). Voimavaroja ovat esi-

merkiksi toisilta saatu kannustus ja tuki, joka auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja täyttää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, työn hallinta, joka vähentää työn vaatimuksia, ja palaute suo-

riutumisesta, joka parantaa oppimista ja kompetenssin tunnetta (Schaufeli 2017, 121; Bakker 

et al. 2007b, 314).  
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Toinen TV-TV-mallin oletus on, että vaatimukset ja voimavarat voivat johtaa kahteen eri-

laiseen psykologiseen prosessiin, joissa piilevät juuret työn imulle ja työuupumukselle. 

Stressiprosessi eli terveyden heikentymisen prosessi aiheutuu liiallisista vaatimuksista. 

Motivaatioprosessin puolestaan aikaansaavat voimavarat. (Bakker et al. 2017, 274.) Ter-

veyden heikentymisen prosessi ehdyttää energiat ja siinä työn piirteistä saattaa muodostua 

stressitekijöitä, jotka johtavat työntekijän uupumiseen ja loppuun palamiseen, jos voimava-

rat eivät riitä niihin vastaamiseen (Bakker, Demerouti & Schaufeli 2003, 395–396; Bakker, 

Demerouti & Euwema 2005, 176–177). 

 

Kolmas TV-TV-mallin oletus on, että voimavaroilla ja vaatimuksilla on vaikutus toisiinsa. 

Voimavarat voivat esimerkiksi lieventää vaatimusten vaikutuksia kuormitustilanteessa. 

(Bakker & Demerouti 2017, 274; Bakker & Demerouti 2007, 314.)  

 

Neljäs oletus on, että voimavarat ovat erityisen hyödyllisiä ja vaikuttavat motivaatioon sil-

loin, kun niitä tarvitaan vaatimusten tason ollessa korkealla (Bakker et al. 2017, 275). Esi-

meriksi suomalaisia opettajia ja hammaslääkäreitä tutkineet ryhmät (Bakker et al. 2007a; 

Hakanen et al. 2005) havaitsivat, että voimavarat (kuten innovatiivisuus ja monipuolinen 

ammattitaito) enteilivät työn imua, kun vaatimukset (kuten oppilaan huono käyttäytyminen) 

olivat korkeat.  

 

Viides oletus on, että Xanthopouloun et al. (2007) TV-TV-malliin sisällyttämillä yksilölli-

sillä voimavaroilla voi olla sama motivoiva vaikutus kuin työn voimavaroilla. Yksilölliset 

voimavarat ovat myönteisiä itsearvioita, joilla viitataan yksilön resilienssiin ja uskomuksiin 

pystyä onnistuneesti vaikuttamaan ympäristöönsä (Hobfoll et al. 2003, 632). Yksilölliset 

voimavarat ovat tärkeitä erityisesti tietotyötä tekevien asiantuntijoiden työn imun boostaa-

jana (Toth, Heinänen & Nisula 2019, 595) ja on paljon tutkimusnäyttöä yksilöllisten voima-

varojen ja työn imun välisestä positiivisesta suhteesta (Albrecht et al. 2015, 23).  

 

Kuudes oletus on, että motivaatiolla on positiivinen vaikutus suoriutumiseen, kun taas kuor-

mittuminen vaikuttaa negatiivisesti työssä suoriutumiseen. Motivaatio auttaa suuntautumaan 
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tavoitehakuisesti ja keskittymään työtehtäviin. Työn imussa työntekijällä on energiaa ja in-

nokkuutta hyvään suoriutumiseen, ja hän pärjää vaativien työtehtävien läpiviennissä parem-

min, koska huomio keskitetään täysin tehtävään. (Bakker et al. 2017, 275.)  

 

Seitsemännen oletuksen mukaan, motivoituneet työntekijät tuunaavat (engl. job crafting) 

todennäköisemmin työtään, mikä vaikuttaa myönteisesti voimavaroihin ja parantaa entises-

tään motivaatiota (Bakker et al. 2017, 276).  

 

TV-TV-malliin tehdyt laajennukset 

TV-TV-viitekehyksessä vaatimukset ovat tekijöitä, jotka yhdistetään terveyden heikentymi-

sen prosessiin eli stressiprosessiin, niiden energiaa kuluttavien fyysisten ja psyykkisten omi-

naisuuksien takia. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että vaatimuksilla voi olla myös mo-

tivoivaa vaikutusta. Cavanaugh, Boswell, Roehling ja Boudreau (2000) tutkivat stressiteki-

jöitä ja erottivat kahdenlaisia tekijöitä, haastavia ja estäviä. Heidän mukaansa haastavat 

stressitekijät ovat työhön liittyviä vaatimuksia tai olosuhteita, jotka mahdollisesta kuormit-

tavuudestaan huolimatta saattavat tarjota hyötyjä yksilölle. Estävät stressitekijät puolestaan 

ovat työhön liittyviä vaatimuksia tai olosuhteita, jotka rajoittavat tai häiritsevät yksilön ta-

voitteiden saavuttamista eikä niihin yhdisty potentiaalista hyötyä. (Cavanaugh et al. 2000, 

68.) Tutkimuksessaan LePine, Podsakoff ja LePine (2005, 764, 770–771) löysivät tukea Ca-

vanaughin et al. työlle ja he erottivat toisistaan estevaatimukset ja haastevaatimukset.  

 

LePinen et al. (2005) mukaan esimiehet voivat parantaa työntekijöiden motivaatiota ja suo-

riutumista sekä vähentämällä estevaatimuksia että lisäämällä haastevaatimuksia. Estevaati-

musten vähentämiseen tai poistamiseen kannattaa pyrkiä, koska niillä ei näyttäisi olevan mi-

tään positiivisia vaikutuksia vaan ne ainoastaan kuormittavat. Haastevaatimukset saattavat 

kuormittaa, mutta myös motivoida, joten niiden lisääminen on hyödyllistä, kun huolehdi-

taan samalla käytännöistä, joilla saadaan hallittua niiden aiheuttama kuormitus. (LePine et 

al. 2005, 770–771.) Haastevaatimukset voivat olla sekä energiaa kuluttavia että stimuloivia 

ja niiden mahdollinen hyöty perustuu siihen, että ne voivat auttaa yksilöä tavoitteiden saa-

vuttamisessa vetoamalla uteliaisuuteen, pystyvyyteen ja perusteellisuuteen. Esimerkiksi 
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suuresta työkuormasta voi selvitä panostamalla enemmän, ja kun tavoite siten saavutetaan, 

se voi johtaa mahdollisuuteen työskennellä uusissa mielenkiintoisissa tehtävissä. (Van den 

Broeck, De Cuyper, De Witte & Vansteenkiste 2010, 739–740.) Estevaatimuksia ovat esi-

merkiksi roolikonfliktit ja -epäselvyydet (Bakker et al. 2017, 277). 

 

Schaufeli (2015) laajensi TV-TV-viitekehystä engaging leadership -johtamismallilla ase-

moiden samalla johtamisen uudella tavalla TV-TV-malliin perustellen sitä johtamisen mer-

kittävällä vaikuttavuudella vaatimuksiin ja voimavaroihin. Johtamisella laajennettu TV-TV-

teoria on viitekehyksenä tässä tutkimuksessa. Engaging leadership -johtamismallia käsitel-

lään luvussa 3. 

 

2.4  Työn imua edistävät voimavarat 

Tässä luvussa käsitellään työn voimavaroja, joiden on tutkimuksissa todettu pitävästi ole-

van työn imun kehittymisen edellytyksiä ja työn imua vahvistavia tekijöitä (ks. esim. Bakker 

et al. 2007b; Hakanen et al. 2021b; Schaufeli & Salanova 2007: Xanthopoulou et al. 2009). 

Voimavarojen saatavuus on välttämätöntä, että työlle kyetään ja halutaan antaa paras mah-

dollinen panos (Hakanen 2011, 50). Voimavarat saavat motivaatioprosessin alulle ja lisäävät 

työn imua, jolla puolestaan on tutkimuksissa todettuja laajamittaisia positiivisia vaikutuksia 

(ks. kuva 3) (Schaufeli & Bakker 2004, 308; Halbesleben 2010, 110).  

 

Voimavarojen ja työn imun välistä positiivista yhteyttä tukee teoreettisesti Työn piirreteo-

ria (Job Characteristics Theory, Hackman & Oldham 1980). Sen mukaan psykologiset ko-

kemukset, joita voi saavuttaa työhön liittyvien piirteiden kautta (kuten palaute), vaikuttavat 

sisäisesti motivoiden saman tyyppisesti kuin työn imu. Itsemääräytymisteoria (Self De-

termination Theory, SDT) puolestaan esittää, että voimavarat täyttävät ihmisen luontaisia 

psykologisia perustarpeita (autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet), ja 

sen takia voimavaroja tarjoava työympäristö parantaa hyvinvointia ja lisää sisäistä motivaa-

tiota. (Schaufeli & Salanova 2007, 150.) Voimavaroihin liittyy myös Hobfollin säilyttämi-

sen teoria (Conservation of Resources Theory, COR, Hobfoll 1989). Sen mukaan 
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voimavarat ovat sellaisenaan merkittäviä ja niille ominaista on potentiaali, kuten hyödylli-

syys sillä hetkellä, kun niitä tarvitaan, sekä pahoinvoinnilta suojaaminen. Yksilö, jolla on 

voimavaroja, kykenee paremmin säilyttämään niitä ja hankkimaan uusia. Hobfoll esittää, 

että siksi voimavarat halutaan säilyttää ja niitä pyritään hankkimaan lisää, suojelemaan ja 

edistämään. Voimavarojen vaikutukset ovat luonteeltaan pitkäkestoisia ja eroavat siinä 

stressin vaikutuksista, jotka ovat ohimeneviä. Voimavarat ovat yhteydessä toisiin voimava-

roihin ja niiden oletetaan kertyvän ja kasautuvan ajan kuluessa. Siten esimerkiksi itseluot-

tamus ruokkii itseluottamusta. (Hobfoll 2002, 317–319; Schaufeli & Salanova 2007, 151.)  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että runsaiden voimavarojen avulla suoriudutaan paremmin 

haastavissa tilanteissa (Bakker et al. 2017, 274). Työn imun lähteet eivät kuitenkaan sijaitse 

pelkästään työympäristössä, vaan positiiviset kokemukset ja vuorovaikutus kodin ja työn 

välillä vaikuttavat työn imuun myönteisesti (Schaufeli et al. 2007, 151). Pariskuntien työn 

imua tutkineet Bakker, Demerouti & Schaufeli (2005) havaitsivat työn imussa samanlaisia 

tasoja puolisoiden kesken. Työn imu voi siten siirtyä yksilöstä toiseen ja siitä voi päätellä, 

että sen ominaisuuksiin kuuluu, että se voi tarttua (Schaufeli et al. 2007, 151). Työn imun 

emotionaalista tarttumista käsitellään luvussa 2.7.  

 

Työn imuun vaikuttavat työympäristössä saatavilla olevat ja ihmisellä itsellään olevat yksi-

lölliset voimavarat. Voimavarat voivat olla: organisaatiotasoisia (esimerkiksi palkka, työn 

varmuus, uranäkymät), ne voivat olla ankkuroituneina ihmisten välisissä sosiaalisissa suh-

teissa (esimerkiksi esimiehen ja työtovereiden kannustus ja tuki), työn organisointiin liit-

tyviä (esimerkiksi roolien selkeys, osallistumismahdollisuus päätöksentekoon), ja tehtä-

vään liittyviä (esimerkiksi tehtävän merkityksellisyys) (Bakker et al. 2004, 86). Voimavarat 

ovat sekä ulkoisen että sisäisen motivaation lähteitä. TV-TV-mallin mukaan ne motivoivat 

ulkoisesti, koska niiden avulla voidaan saavuttaa tavoitteita. Sisäisesti ne motivoivat, koska 

voimavarojen avulla työssä on helpompi kasvaa, oppia ja kehittyä, ja ne vastaavat ihmisen 

psykologisiin perustarpeisiin, joita ovat autonomian, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja pys-

tyvyyden tarpeet. (Schaufeli & Bakker 2010, 21; Hakanen 2011, 49–50; Bakker et al. 2007b, 

313.) 
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Xanthopoulou et al. (2009) havaitsivat, että työn voimavarat ja yksilölliset voimavarat 

vaikuttavat vastavuoroisesti toisiinsa. Työn voimavarat ennustavat yksilöllisiä voimava-

roja (kuten itseluottamusta, optimismia ja tyytyväisyyttä elämään), yksilölliset voimavarat 

puolestaan auttavat työntekijää muovaamaan itselleen työn voimavaroja. Voimavarat yh-

dessä ennustavat työn imua. Yksilöllisillä voimavaroilla ja työn imussa olevalla työntekijällä 

on havaittu olevan vaikutusta työn voimavaroihin; työn imussa oleva haluaa pysyä työn 

imussa ja luo omia voimavarojaan (kuten autonomia ja palaute). Tämä on yhdenmukainen 

havainto Hobfollin (2001) säilyttämisen teorian kanssa (ks. luku 2.7). (Xanthopoulou et al. 

2009, 241–242; Bakker & Demerouti 2017, 276.)  

 

Voimavarojen saatavilla oleminen vaikuttaa työn imun kokemisen mahdollisuuteen. Työn-

tekijän omat voimavarat ovat sekä suhteellisen pysyviä persoonallisuuden piirteitä (kuten 

myönteisyys) että lisäksi muuttuvia voimavaroja. Yksilölliset voimavarat vaikuttavat koke-

mukseen työoloista, miten ympäristön tarjoamat voimavarat nähdään, ja miten niitä osataan 

toisaalta hyödyntää omassa työssä. Yksilölliset voimavarat voivat olla optimismia, tunnetta 

omasta ammatillisesta pystyvyydestä, kimmoisuutta, itsetuntoa ja systeemiälyä. Yksilölliset 

voimavarat viittaavat siten omiin tuntemuksiin ja kokemuksiin työoloista ja työstä, ja ne 

voimaannuttavat. Runsaat työn voimavarat tukevat yksilöllisiä voimavaroja, esimerkiksi it-

seluottamusta. (Hakanen 2011, 71.)  

 

Hakanen (2011, 50) tuo esille, että voimavaroissa piilee mahdollisuuksia, joita ei kuiten-

kaan organisaatioissa osata hyödyntää. Organisaatioissa edelleen tartutaan pahoinvointiin ja 

ongelmiin, jolloin samalla tullaan ohittaneeksi asioita, jotka eivät ole huonosti, ja joiden 

huomioimisella saataisiin paljon hyvää aikaan. Voimavaroihin panostaminen on myös 

useimmiten ilmaista ja siihen olisi mahdollisuus ryhtyä välittömästä, toisin kuin negatiivis-

ten tekijöiden poistamiseen, joka ei yleensä tapahdu helposti, tai ainakaan nopeasti. (Haka-

nen 2011, 50.) Perhoniemi ja Hakanen (2013, 99) ovat todenneet, että voimavarojen tuke-

minen on hyödyllistä, koska voimavarat sekä vahvistavat työn imua ja motivaatiota että 

levittävät sitä. Timsin, Bakkerin, Derksin & Van Rhenenin (2013, 446) tutkimus puolestaan 

osoitti, että voimavarojen ja haastevaatimusten lisäämiseen kannattaa organisaatioissa 

pyrkiä, koska niiden avulla voidaan parantaa työn imua ja työssä suoriutumista sekä yksilö- 
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että tiimitasolla. Voimavarojen voidaan todeta olevan työyhteisön hyvinvoinnin edistäjinä 

erittäin merkittävässä asemassa. 

 

Jokaisessa organisaatiossa on omia ainutlaatuisia työn imun edellytyksiä (Bakker et al. 

2007b, 323). Voimavarat ja vaatimukset eivät ole kaikissa töissä ja konteksteissa samat. Ne 

saadaan selville vain kartoittamalla, jolloin löytyvät esimerkiksi tiimin omat voimavarat. 

(Hakanen 2009b, 56–57; Hakanen 2011, 51; Hakanen et al. 2021b, 2.) Ainutlaatuisten voi-

mavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä voidaan edelleen tukea ja 

vahvistaa. Sillä parannetaan työn imun ja hyvän suoriutumisen todennäköisyyttä. Vahvuudet 

kannattelevat, auttavat työyhteisöä selviytymään vastoinkäymisistä helpommin, ja voimava-

rojen saatavuus edistää työntekijän kykyä ja halua suoriutua hyvin. (Bakker 2014; Hakanen 

2011, 50–51; Bakker et al. 2007b, 323–324.) 

 

Taulukkoon 1 on kerätty tutkimuksissa löydettyjä, monissa työyhteisöissä tärkeitä voimava-

roja. Voimavarataulukko on koottu Hakasen (2011; 2021b), Bakkerin ja Demeroutin (2017) 

ja Schaufelin (2017) tutkimusartikkeleista.  
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Taulukko 1. Voimavarat (Hakanen 2011, 52–69; Hakanen et al. 2021b, 3; Bakker & De-

merouti 2017, 273–274; Schaufeli 2017, 123) 

 

 

Työn imun määrittelyn, tutkimus- ja teoriataustan, TV-TV-mallin ja voimavarojen esittelyn 

jälkeen seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan työn imua tiimitasolla. 

 

2.5  Tiimitason työn imun erityispiirteet ja tutkimustausta 

Tiimitason työn imun tutkimukselle esitetään kirjallisuudessa toistuvasti tilaus, koska tiimi-

työskentely on olennainen osa organisaatioiden toimintaa ja tiimitason työn imun tutkimus 

on silti vasta aluillaan. Yksilöt eivät yleensä hoida työtehtäviänsä täysin yksin ja itsenäisesti 

(Bakker et al. 2006, 465) ja organisaatioissa tehdään paljon töitä tiimeissä, koska sen 
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ansiosta voidaan saavuttaa enemmän kuin mihin ihminen yksin kykenisi (Marks, Mathieu & 

Zaccaro 2001, 356). Tiimityöskentely on levinnyt kaikkialle (Salas, Shuffler, Thayer, Bed-

well & Lazzara 2014, 1), koska tulokset saadaan aikaan yhteistyöllä, johtuen työntekijöiden 

kapeasta ja syvästä asiantuntijuudesta ja toisaalta tehtävien monimutkaisuudesta, jolloin ta-

voitteiden saavuttamiseen tarvitaan useamman ihmisen tietämystä (Edmondson & Lei 2014, 

24).  

 

Bakker et al. (2017, 278) ehdottavat tiimin työn vaatimuksia ja voimavaroja koskevaa tutki-

musta, joka kuvaa aidosti koko tiimin näkemystä. Tässä tutkimuksessa kokemukset kerätään 

koko tiimiltä. Koska työn imua tarkastellaan tiimitasolla, hyödynnetään Input-Mediator-

Output-Input (IMOI) -mallia kollektiivisen työn imun ilmiön erityispiirteiden esille tuomi-

sessa, kuten Costa et al. (2014a) ja Richardson & West (2010) ovat ehdottaneet.  

 

Mäkikangas et al. (2016, 782) osoittivat sekä yksilötason että tiimitason työn imun olevan 

yhteydessä parempaan tiimin suoriutumiseen. Tämä löydös tukee myös näkemystä yksilöta-

son ja tiimin työn imun toiminnallisesta samankaltaisuudesta, jota Costa et al. (2014a) esit-

tävät omassa tutkimuksessaan. Tiimin työn imun ja tiimin suoriutumisen välinen yhteys oli 

Mäkikankaan et al. tutkimuksessa voimakkaampi kuin yksilön työn imun ja tiimin suoriutu-

misen välinen yhteys (Mäkikangas et al. 2016, 782).  

 

Tiimissä on mahdollisuus saavuttaa synergiaetuja ja hyödyntää tiimin jäsenten osaaminen ja 

tietämys siten, että tulos ylittää osiensa summan. Kaikki tiimit eivät kuitenkaan siinä onnistu. 

Työn imua tarjotaan selitykseksi sille, että jotkut tiimit kukoistavat, ovat intohimoisia työ-

tään kohtaan ja ylittävät odotuksia. (Richardson & West 2010, 323.) Tiimissä vallitseva ja-

ettu kollektiivinen hyvä tunnelma kuvaa Bakkerin et al. (2006, 466) mukaan tiimitasoista 

työn imua. Scaufelin et al. (2002a) työn imun määritelmää mukailevalla tavalla Costa et al. 

(2014a, 418) määrittelevät tiimin työn imun jaetuksi positiiviseksi tunne- ja motivaatiotäyt-

tymyksen tilaksi, johon kuuluvat ulottuvuuksina tiimin tarmokkuus, tiimin omistautumi-

nen ja tiimin uppoutuminen.  
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Tiimin tarmokkuus viittaa korkeaan energiatasoon, haluun panostaa tiimityöhön ja sinnik-

kyyteen vaikeuksia kohdattaessa (kuten konfliktit ja huono palaute suorituksesta). Se voi 

näkyä kollegan rohkaisemisena ja ilmauksina halusta jatkaa yhdessä työskentelyä. Tiimin 

omistautuminen on voimakasta paneutumista yhdessä tiimin tehtäviin sekä ilmaisuja työn 

merkityksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta ja ylpeydestä. Tiimin jäsenet saattavat 

esimerkiksi kertoa muille työnsä tärkeydestä ja innosta, jota he tuntevat työtään kohtaan. 

Uppoutuneessa tiimissä huomio kiinnittyy keskittyneesti työhön, eivätkä tiimin jäsenet ha-

lua irrottautua tehtävästään. Tiimin jäsenet puhuvat työstään tauoilla, kommentoivat ajan 

nopeaa kulumista eivätkä innostu työhön liittymättömästä vuorovaikutuksesta silloin, kun 

tehtävän parissa työskennellään. Tämä määritelmä vastaa Costan et al. (2014a, 418) mukaan 

toiminnallisen tason osalta Schaufelin ja Bakkerin (2003) sekä Bakkerin ja Leiterin (2010) 

työn imun määritelmää, eli tila johtaa tiimin tehokkuuteen. Rakenteellisen määrittelyn osalta 

Costa et al. (Ibid.) erottavat tiimin työn imun (TWE, team work engagement) työn imusta 

(WE, work engagement). Tims et al. (2013, 432–433) ovat samaa mieltä todetessaan, että 

tiimin työn imu on kollektiivinen rakenne, joka vastaa toiminnallisesti yksilön työn imua eli 

yhdistyy myönteisesti tiimin suoriutumiseen vastaavalla tavalla kuin yksilön työn imu yh-

distyy yksilön suoriutumiseen, mutta nämä kaksi tasoa eroavat toisistaan rakenteensa osalta.  

 

Costa et al. (2014a, 429) viittaavat Morgesoniin ja Hofmanniin (1999), todetessaan, että kol-

lektiivisen tason käsitettä kehitettäessä voidaan erottaa toisistaan sen rakenne ja toiminta. 

Costan et al. (Ibid.) mukaan kollektiivisen käsitteen rakenne viittaa ilmiön kehittymiseen 

ihmisten muodostamassa ryhmässä. Toiminta taas viittaa saavutettuihin tuloksiin tai vaiku-

tuksiin, joiden voidaan ajatella olevan samoja tasosta riippumatta. Siten monitasoisessa tut-

kimuksessa ilmiöllä voi olla eri analyysitasoilla erilainen rakenne, mutta silti niillä on sama 

lopputulos ja tutkijat siis väittävät, että yksilön ja tiimin työn imulla on sama toiminnallisuus 

(parantaa yksilötasolla ja tiimitasolla suoriutumista ja tehokkuutta), mutta niiden rakenne on 

erilainen. (Costa et al. 2012, 4-5; Costa et al. 2014a, 429.)  

 

Costan et al. (2014a) mukaan tiimitason työn imu perustuu vuorovaikutusmalleihin, joita 

kehittyy tiimin jäsenten keskuudessa ja siihen liittyy kaksi tiimikirjallisuudessa esiteltyä 
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käsitettä; emergenssin käsite ja jaettu tila. (Costa et al. 2014a, 418; Costa et al. 2012, 5–6.) 

Seuraavaksi esitellään nämä kaksi käsitettä. 

 

Emergenssi 

Costa et al. (2014a, 418) tekevät tiimin työn imun määritelmällään eroa Torrenten et al. 

(2012, 107) määritelmään, jossa käytetään termiä ’psykologinen tila’. Costa et al. (Ibid.) eh-

dottavat tiimin työn imun olevan ’emergentti tila’, jollaista esiintyy vain tiimitasolla. Emer-

genssin käsite tarkoittaa yksilöllisten tekijöiden yhdentymistä tiimin toiminnan ja vuoro-

vaikutuksen prosesseissa, jolloin yksilöllisistä ’osista’ kehkeytyy ajan kuluessa uusia ’koko-

naisuuksia’, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa. Näitä korkeammalla tasolla muodos-

tuneita rakenteita ei ole mahdollista enää palauttaa yksilötasolle, vaikka ne ovat lähtöisin 

yksilöistä, kuten esimerkiksi yksilön tiedoista. (Fulmer & Ostroff 2016, 123.) Tiimin työn 

imun rakenne muotoutuu tiimin jäsenten vuorovaikutuksesta tiimiprosesseissa (Costa et al. 

2014a, 419). Costan et al. (Ibid.) esimerkki tiimin työn imun muotoutumisesta: Tiimissä voi 

olla matala työn imun taso (esimerkiksi huono motivaatio, matala sinnikkyyden taso, vähän 

ylpeyttä työstä), työympäristössä, jossa tiimin myyntiluvut ovat laskeneet ja tiimin jäsenten 

välillä on jatkuvia konflikteja, on puutetta palautteesta ja epäarvostavia kommentteja tiimin 

esimieheltä. Tiimin työn imun taso voi alkaa nousta, jos yksikin tekijä muuttuu. Se voi olla 

uusi esimies, joka kykenee asettamaan tavoitteet selkeästi ja esittää asiat tarmokkaasti, joka 

tukee myyntiä ja hallitsee konfliktien selvittämisen. Siitä seuraava muutos työn imussa ei 

johdu suoraan tästä uudesta tekijästä, vaan sen aikaansaamasta muutoksesta tiimin jäsenten 

välisessä vuorovaikutuksessa.  

 

Costa et al. (2014a) väittävät, että emergenssin käsite ja monimutkainen vuorovaikutusten 

kehä tiimin syötteiden, prosessien, tuotosten ja tiimin jäsenten välillä erottaa tiimin työn 

imun yksilön työn imusta. Tämän ilmiön käsitteellistäminen on heidän mukaansa monimut-

kaisempaa kuin aiemmin kirjallisuudessa on esitetty. (Costa et al. 2014a, 419.) Emergentti 

tila on dynaaminen luonteeltaan ja tiimitason työn imun kollektiivinen rakenne muovautuu 

sen mukaisesti, kuinka tiimin vuorovaikutus sujuu ja toimii tiimin prosesseissa. Innostuneet 

kommentit todennäköisemmin parantavat tiimin työn imun emergenttiä tilaa, kun taas 
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kyllästynyt äänenkäyttö ja tylsistyneet toteamukset laimentavat energiaa ja intoa. (Costa et 

al. 2012, 6–7; Costa et al. 2014b, 35.)  

 

Jaettu tila (shared state) 

Toinen eroavaisuus yksilön työn imuun verrattuna Costan et al. (2012; 2014a; 2014b) mu-

kaan liittyy siihen, että tiimin työn imu on määritelty jaetuksi tilaksi. Jaettu tila tarkoittaa, 

että tiimin jäsenillä täytyy olla sama havainto tiimin työn imun tasosta. Voidaan olettaa, 

että tiimin jäsenille samassa työympäristössä tapahtuvat samat asiat vaikuttavat kaikkiin tii-

min jäseniin samoin. Tiimin jäsenet havaitsevat muista jäsenistä samat asiat muiden tiimin 

jäsenten kanssa ja on perusteltua uskoa, että työn imusta tehty arvio näiden vihjeiden ja ha-

vaintojen pohjalta on yhteneväinen. Esimerkkinä kuvataan kokousta, jossa tiimin jäsen ker-

too innostuneesti asiaansa, mutta muut ovat välinpitämättömiä ja uppoutuneina puhelimensa 

naputteluun, jolloin työn imu koko tiimin osalta ei ole korkealla. (Costa et al. 2014a, 419-

420; Costa et al. 2012, 8; Costa et al. 2014b, 35.) 

 

Vuorovaikutuksen merkitys 

Tiimityöskentelyssä on erityisiä piirteitä, jotka erottavat sen yksin työskentelystä, kuten 

tarve toimintojen koordinoinnille ja jokaisen jäsenen merkityksellinen rooli yhteisessä teke-

misessä (Costa et al. 2014a, 416). Tiimin menestymiseen vaikuttaa osaamisen lisäksi ne pro-

sessit, joilla tiimin jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja miten hyvin keskinäinen 

vuorovaikutus sujuu (Marks et al. 2001, 356). Costa et al. (2014a, 416) esittävät, että sa-

moilla resursseilla yhtä haastavissa olosuhteissa, jotkut tiimit kehittävät enemmän työn 

imua, koska tiimin jäsenten vuorovaikutuksesta syntyvät tunnetilat, kognitiiviset ja moti-

vaatioon liittyvät lopputulokset ovat erilaisia. Tiimin jäsenten kommunikointityyli voi olla 

innostunutta, neutraalia tai vihamielistä, ja se vaikuttaa ilmapiiriin. (Costa et al. 2014a, 416.) 

Tämän perusteella voidaan todeta, että tiimin jokaisella jäsenellä ja jokaisen tiimikäyttäyty-

misellä on vaikutusta lopputulokseen, tiimiin rakentuvaan ainutlaatuiseen vuorovaikutuk-

seen ja ilmapiiriin, joka saa aikaan erilaisia työn imun tasoja. 
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Tiimin työn imun käsite validoitiin empiirisesti Costan, Passoksen ja Bakkerin tutkimuk-

sessa vuonna 2014. Costan et al. (2014b) tutkimuksen lähtökohtana tutkijat olettivat työn 

imun olevan myös kollektiivinen ilmiö, jota esiintyy tiimeissä. Aiempien tutkimusten löy-

dökset kertoivat siitä, kuinka yhdessä työskentelevät ihmiset usein jakavat saman tyyppisiä 

psykologisia tiloja ja mielialoja. Tämän samankaltaisuuden ajateltiin voivan johtua tunteiden 

tarttumisesta (Hatfield et al. 1994). Esimerkiksi työkaverin innostuksen havaitsemisen seu-

rauksena sama tunne jaetaan, ja sen mahdollistaa tiimin jäsenten jatkuva vuorovaikutus 

(Costa et al. 2014b, 34–35). Työn imun tarttumista käsitellään tämän luvun lopussa.  

 

Myös Costa et al. (2014b, 414) korostavat erityisesti vuorovaikutusta, josta riippuu miten 

energinen ja innostunut tiimi on. Rahmadani et al. (2020a, 16) jatkavat toteamalla, että avoin 

ja positiivinen vuorovaikutus on edellytys, jonka avulla voidaan tiimin työn imua parantaa. 

Koska tiimin toiminta ja suoriutuminen näyttäisi perustuvan pitkälti sen jäsenten väliseen 

vuorovaikutukseen, on sellainen ilmapiiri tärkeä, jossa vuorovaikutus on mahdollista ja sitä 

halutaan tapahtuvan. Seuraavaksi tarkastellaan mitä kirjallisuudessa todetaan tiimille suotui-

sasta ilmapiiristä ja sen luomisesta. 

 

Tiimin ilmapiiri työn imun edistäjänä 

Psykologinen turvallisuus viittaa ilmapiiriin, jossa ihmisen on miellyttävä olla ja ilmaista 

itseään (Edmondson 2003, 1). Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä voi ideoida ja epä-

onnistua joutumatta naurunalaiseksi. Samoin työkavereihin suhtautuminen on myönteistä ja 

jokaisen osaamista arvostetaan. (Työterveyslaitos 2019.) Psykologisella turvallisuudella on 

osoitettu empiirisissä tutkimuksissa olevan organisaatiolle ja tiimille mittavia positiivisia te-

hokkuuteen vaikuttavia seurauksia, kuten oppiminen, suoriutuminen, asioiden ilmaiseminen 

avoimemmin ja parempi kommunikointi (Edmondson & Lei 2014, 36–37, 40). Korkealaa-

tuisen vuorovaikutuksen on puolestaan todettu olevan olennainen tekijä lisäämään psykolo-

gista turvallisuutta (Carmeli, Brueller & Dutton 2009, 91).  

 

Dollard ja Bakker (2010) osoittivat psykososiaalisen turvallisuusilmaston (Psychosocial Sa-

fety Climate, PSC) merkityksen vaatimusten ja voimavarojen taustalla (Bakker & Demerouti 
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2017, 281; Hall, Dollard & Coward 2010, 376). PSC-teoriaa luodessaan, Dollard ja Bakker 

(2010, 580) hyödynsivät TV-TV-viitekehystä ja tarkastelivat psykologista turvallisuutta 

käyttämällä siitä psykososiaalisen turvallisuusilmaston -käsitettä. Psykologisella turvalli-

suudella tarkoitetaan, että tiimi tuntuu turvalliselta ympäristöltä ottaa ihmisten väliseen vuo-

rovaikutukseen liittyviä riskejä. Turvallisessa ympäristössä ei ole pelkoa joutumisesta nola-

tuksi, hylätyksi tai rangaistuksi omien mielipiteidensä sanomisesta tai asioiden esille otta-

misesta. Sellaisessa ympäristössä voi turvallisesti kysellä ja varmistella asioita, ei tarvitse 

esittää kaiken osaavaa, saa kertoa huoliaan ja ottaa esille epäkohtia sekä uskaltaa tehdä vir-

heitä ja puhua niistä. Ilmapiiriä kuvaa, että tiimin jäsen voi olla oma itsensä ja ihmisten vä-

lillä on luottamusta ja arvostusta. (Edmondson 1999, 354; Edmondson 2003, 4; Työterveys-

laitos 2019.)  

 

Esimiehen käyttäytymisellä voi erityisesti vaikuttaa tiimiin ja sen ilmapiiriin. Esimies voi 

joutua näkemään vaivaa luodakseen psykologisesti turvallisen ilmapiirin. Kuitenkin vasta 

psykologisen ilmapiirin tunnusmerkit täyttävässä ympäristössä esimies saa todennäköisem-

min tietää mitä tiimin jäsenet oikeasti ajattelevat ja tuntevat. Kolme tekijää esimieskäyt-

täytymisessä edistää erityisesti psykologista turvallisuutta: 1. Esimies on helposti saata-

villa ja lähestyttävissä. Tällä esimies poistaa haittaavia havaintoja esteistä, joiden vuoksi 

keskustelu ei ole mahdollista. Viitteet autoritäärisestä tai rankaisevasta esimieskäytöksestä 

saa todennäköisesti tiimin jäsenet tuntemaan, ettei heidän mielipiteensä ole tervetulleita tai 

arvostettuja. 2. Esimies rohkaisee aloitteellisuuteen, keskusteluun ja aktiiviseen osallis-

tumiseen, pyytää palautetta sekä kohtelee arvostavasti tiimin jäseniä. Palautteen pyytämi-

nen osoittaa, että tiimin jäsenten mielipiteitä arvostetaan. 3. Esimies osoittaa avoimuutta 

näyttämällä, ettei hän ole virheetön. Omalla käyttäytymisellään hän viestii siitä, mikä on 

tiimissä sopivaa käyttäytymistä, ja sitä jäljitellään. Erehtyvyyden ja haavoittuvuuden osoit-

taminen voi auttaa vähentämään roolien välisistä statuseroista johtuvia haittaavia esteitä. 

Kun esimiehen kuullaan myöntävän virheensä tiimille, se muistetaan ja oma virhe on hel-

pompi tuoda esille. (Edmondson 2003, 14–17.) 

 

Psykologisen turvallisuuden taso todennäköisesti vaikuttaa siihen, miten tiimin jäsenet ovat 

keskenään vuorovaikutuksessa (Edmondson 2003, 22). Turvallinen ympäristö edistää tiedon 
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jakamista tiimissä. Yksilöillä on silloin enemmän tietoa käytettävissään ja se auttaa kehittä-

misessä ja innovoinnissa. Psykologinen turvallisuus mahdollistaa riskin ottamisen ja tiimin 

jäsen on halukkaampi esittämään omia ajatuksiaan, kun hänen ei tarvitse pelätä joutuvansa 

nolatuksi. (Edmondson 2003, 28–29.)  

 

Erityisesti kannustavan tiimin ilmapiirin, koordinoinnin ja tiimin työskentelyn edistä-

misen merkitys tiimin työn imulle osoittautuivat tärkeäksi Torrenten et al. (2012) tutkimuk-

sessa. Ne puolestaan parantavat suoriutumisen tehokkuutta. Psykologisesti turvallisen ilma-

piirin luominen ja palkitseva rakentava palaute sekä ihmisten välisten ongelmien käsittele-

minen tavalla, josta voidaan havaita esimiehen alaisistaan välittävä ja huolehtiva käyttäyty-

minen, ovat keinoja, joilla luodaan kannustavaa tiimin ilmapiiriä. Koordinointia puoles-

taan voi parantaa huolehtimalla, että sopivat kommunikoinnin kanavat ovat kaikilla käytet-

tävissä. Tiimin työskentelyä saadaan tehostettua palkkaamalla ja valitsemalla tiimiin toisi-

aan täydentäviä jäseniä ja palkitsemalla tiimiä suoriutumisesta. Empiiriset tulokset tukevat 

aiempia päätelmiä siitä, että sosiaaliseen vuorovaikutukseen panostaminen kasvattaa työn 

imua. Lisäksi tutkimus osoitti selvästi esimiestyön merkityksen sosiaalisten voimavarojen 

lisäämisessä. Kun tiimillä on sosiaalisia voimavaroja, tiimi ei vain tunne työn imua vaan 

myös suoriutuu paremmin. Hyvä tiimin esimies on sekä huomaavainen (esimerkiksi pa-

rantaa psykologista tiimin ilmapiiriä) että tehtäväorientoitunut (esimerkiksi asettaa selkeät 

tavoitteet ja koordinoi tiimin jäsenten ponnistelua). (Torrente et al. 2012, 111.)  

 

Mäkikangas et al. (2017, 425) ovat todenneet, että tiimin suoriutumiselle kannustava orga-

nisaatioympäristö on tärkeä ja sen fasilitoimiseksi organisaation tulee tarjota voimavaroja, 

kuten riittävä työntekijämäärä ja töiden tasainen jakautuminen. Luottamuksellisessa il-

mapiirissä tiimin jäsenet jakavat helpommin uusia ideoitaan työn tekemisestä ja pystyvät 

vastaamaan esiin tuleviin työn haasteisiin paremmin. Samalla linjalla on Hakanen (2011, 6) 

todetessaan, että työn imu kasvaa kannustavassa työyhteisössä, jossa työntekijä kykenee 

keskittymään työhönsä vapautuneesti, hyödyntämään osaamistaan ja saa tuntea onnistu-

misen iloa kohdatuista työn haasteita huolimatta.  
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Tiimin johtamisen tueksi Costa et al. (2014a, 431) esittävät tiimin työn imun kehittymisen 

mallinsa (esitellään myöhemmin tässä luvussa) pohjalta, että on kiinnitettävä huomiota eri-

tyisesti tiimissä vaikuttavien muuttujien vuorovaikutukselliseen olemukseen. Esimieheltä 

vaaditaan tarkkaavaisuutta pitää tiimin vuorovaikutus toimivana, niin että tiimin jäsenet pys-

tyvät motivoimaan toinen toisiaan ja ylläpitämään myönteistä ilmapiiriä. (Costa et al. 

2014a, 431.) Esimiesten tärkeää roolia korostavat samaan tapaan Schaufeli et al. (2010, 409) 

todetessaan, että siihen kuuluu tiimille sopivan ja optimaalisen tunneilmapiirin rakenta-

minen. Hyvä esimies kykenee myös parantamaan motivaatiota ja työn imua. (Schaufeli et 

al. 2010, 409.) Tiimin esimiehillä voi olla positiivinen vaikutus tiimin työn imuun riippuen 

johtamistavoista. Suotuisaa ryhmän ilmapiiriä kuvaa oikeudenmukaisuus, reiluus, luotta-

mus, avoimuus ja ongelmien ratkaiseminen rakentavalla tavalla. Lisäksi huomaavainen 

käyttäytyminen, kuten valmentaminen, palauteen antaminen sekä sosiaalinen tuki ovat tär-

keitä voimavaroja, jotka edistävät työn imua. (Schaufeli et al. 2010, 409–410; Schaufeli et 

al. 2009, 908.)  

 

Edellä esitellyt kollektiivisen työn imun tutkimustulokset on koottu yhteen kuvassa 5. Kuva  

havainnollistaa tiimille suotuisan myönteisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen toisiaan tu-

kevaa vaikutusta ja siitä seuraavia hyötyjä tiimille ja esimiehelle. Hyvä vuorovaikutus 

tukee myönteisen ja turvallisen ilmapiirin kehittymistä. Sellaisessa ilmapiirissä uskalletaan 

kommunikoida avoimesti ja vuorovaikutusta on enemmän. Siitä seuraa runsaasti myönteisiä 

asioita, joilla on vaikutusta siihen, millainen tiimistä muodostuu ja millaista tiimin jäsenellä 

on olla tiimissä. Esimies voi johtaa tiimiä siten, että hän edistää tätä positiivista kehää. Esi-

miehen tärkeä tehtävä on vuorovaikutuksen ja myönteisen, turvallisen ilmapiirin tukeminen.  
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Kuva 5. Tiimin ilmapiirin, vuorovaikutuksen ja esimiestyön väliset vaikutukset 

 

Esimies hyötyy hyvästä tiimi-ilmapiiristä ja korkeatasoisesta vuorovaikutuksesta, koska sel-

laisessa ympäristössä hän saa tietää tiimin jäsenten tunteet ja ajatukset. Sen lisäksi tiimin 

jäsenet esittävät avoimesti ideoitaan ja tiimissä innovoidaan innokkaasti. Esimies pystyy sil-

loin tukemaan tiimiä ja kehittämään toimintaa siten, että hänen päätöksensä perustuvat 

omien arvailujen sijaan oikeaan ajantasaiseen tietoon ja hänellä on koko tiimin tarjoama 

osaamis- ja innovaatiopotentiaali käytössään. Richardsonin ja Westin (2010) tiimin työn 

imun kehittymisen mallissa (esitellään tässä luvussa myöhemmin), kuvataan työn imussa 

olevan tiimin esittävän parempia työhön liittyviä päätöksiä, kuin mihin yksilö kykenisi, 

koska tiimissä on laajempi ja monipuolisempi tietämys käytettävissään.  
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Tiimin työn imu vaikuttaa tiimin työskentelyyn monin myönteisin tavoin. Costan et al. 

(2014b) mukaan työn imussa olevissa tiimeissä panostetaan suunnitteluun ja tavoitteiden 

asetantaan, koordinoidaan toimintoja ja kartoitetaan tiimin resursseja, tarjotaan tukea ja au-

tetaan muita jäseniä suoriutumaan tehtävistään, annetaan sanallista palautetta ja neuvotaan. 

Tiimin jäsenet haluavat työn imussa panostaa tiimin tunteiden säätelyyn, konfliktien hallin-

taan ja luottamuksen rakentamiseen.  (Costa et al. 2014b, 35.) 

 

Costan, Passoksen ja Bakkerin (2012) työpaperissa (Working Paper) tutkijat osoittavat tii-

min työn imun aiemmassa tutkimuksessa havaitsemiaan puutteita. Costan et al. (2012, 3) 

mukaan aiemmin vain muutama tutkija on ehdottanut, että työn imua voidaan tutkia myös 

tiimitasolla. He viittaavat Bakkerin, Emmerikin ja Euweman (2006), Salanovan, Llorensin, 

Cifren, Martinezin ja Schaufelin (2003) Torrenten, Salanovan, Llorensin ja Schaufelin 

(2012) sekä Bakkerin, Albrechtin ja Leiterin (2011) tutkimuksiin.  

 

Costa et al. (2012, 2–4) toteavat, että he pyrkivät täyttämään useita tutkimusaukkoja vahvis-

tamalla työn imun olemassaolon kollektiivisella tasolla ja osoittamalla yksilötason ja kollek-

tiivisen tason ilmiöiden eroja. Tutkijat haluavat perustella kollektiiviselle rakenteelle omi-

naiset teoreettiset taustat, joiden kuvaaminen heidän mielestään puuttuu aiemmista harvoista 

julkaistuista tiimin työn imun tutkimuksista. Syntymekanismien ymmärtäminen auttaa tii-

min johtoa pitämään yllä työn imua ja siten parantamaan suoriutumista. (Costa et al. 2012, 

2–3.) He jatkavat, että työn imun kirjallisuudessa on ollut aukko, koska tutkimuksista on 

puuttunut ilmiön teoreettinen malli, jolla selitetään rakenne ja mekanismit, jotka mahdollis-

tavat tiimitason työn imun. Ainoa poikkeus tähän on heidän mukaansa Torrenten et al. 

(2012) tutkimus, joka on tehty TV-TV-viitekehyksessä tiimin sosiaalisista voimavaroista ja 

sen mahdollisista vaikutuksista työn imun kehittymiseen. Costan et al. (Ibid.) mukaan Tor-

renten et al. tutkimus on ensimmäinen, joka huomioi tiimitason muuttujia tiimin työn imua 

selittämässä. Perustuen kirjallisuuteen monitasoteoriasta ja mitä jo tiedetään työn imusta, he 

esittivät tarkan määritelmänsä tiimin työn imulle ja sille teoreettiset perustelut. Heidän mää-

ritelmänsä mukaan tiimin työn imu on emergentti tila, ja he esittelivät työpaperissaan (2012) 

mallin sen kehittymiselle tiimissä. Malli keskittyy erityisesti tiimin prosesseihin.  
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Costa, Passos ja Bakker jatkoivat työpaperinsa (2012) pohjalta työtään ja tutkijoilta julkais-

tiin vuonna 2014 kaksi artikkelia. Toisessa he esittävät empiirisen validoinnin tiimin työn 

imun rakenteelle (2014b) ja toisessa tiimin työn imun kehittymisen teoreettisen emergentin 

mallin (2014a). Malli pohjautuu IMOI-malliin (Input-Mediator-Output-Input) (Ilgen et al. 

2005). Teoksessa Handbook of Employee Engagement, tosin Richardson ja West (2010) 

ovat muutamaa vuotta aiemmin esittäneet oman teoreettisen analyysinsä tiimitason työn 

imun kehittymisestä, hyödyntäen samaa Ilgenin et al. (2005) mallia. Myös Richardson et al. 

(2010) esittävät, että tiimissä korkeamman tason ilmiön erityisominaisuudet täytyy ottaa 

huomioon. Näissä kahdessa kuvauksessa tiimin työn imun syntymisestä on paljon yhtäläi-

syyksiä, kuten tiimiprosessien merkitys.  

 

Nämä kaksi mallia tiimin työn imun kehittymisestä esitellään seuraavaksi lyhyesti. Kumpi-

kin tutkijaryhmä, sekä Costa et al. (2014a) että Richardson et al. (2010), korostaa monitaso-

teoriaan ja korkeamman tason konstruktioon viitaten tiimin työn imun erityispiirteitä verrat-

tuna yksilön työn imun kehittymiseen.  

 

2.6  Tiimin työn imun kehittymisen mallit 

Seuraavaksi esiteltävät tiimin työn imun kehittymisen teoreettiset mallit perustuvat kumpi-

kin Ilgenin et al. (2005) IMOI-viitekehykseen, joka kuvataan ensin.  

 

I-P-O-mallista IMOI-malliin 

Ilgen, Hollenbeck, Johnson ja Jundt (2005, 520) kehittivät I-P-O (Input-Processes-Output) 

-mallia (Steiner 1972; McGrath 1984; Hackman 1987) ja nimesivät uuden mallin IMOI-

malliksi, joka soveltuu heidän mielestään tiimitason tutkimukseen paremmin. Ilgen et al. 

(Ibid.) toteavat, että ensiksikin useat moderoivat tekijät tiimin syötteiden ja lopputuotosten 

välillä ovat jotakin muuta kuin prosesseja. Ne voivat olla myös esimerkiksi kognitiivisia 

tiloja tai tunnetiloja. Toiseksi Ilgen et al. (Ibid.) pitävät I-P-O-mallia rajoittavana tiimitason 

tutkimuksissa, koska se ei esitä mahdollisuuksia erilaisiin luuppeihin ja palautteisiin. Perin-

teisesti tuotoksena pidetty suoriutuminen esimerkiksi on viimeaikaisessa tutkimuksessa 



48 

käsitelty syötteenä seuraaville tiimin prosesseille ja emergenteille, kehkeytyville tiloille. 

Kolmanneksi IPO-malli ei huomioi vuorovaikutusta eri syötteiden ja prosessien, prosessien 

ja syötteiden tai prosessien ja emergenttien tilojen välillä. Emergentit tilat ovat rakenteita, 

jotka kehittyvät tiimissä sen elinkaaren aikana ja vaikuttavat lopputuloksiin. Näiden Ilgenin 

et al. (2005) esittämien perusteluiden valossa voidaan todeta IPO-viitekehyksen rajoittavan 

ja olevan puutteellinen tiimitutkimukseen. Ilgen et al. (Ibid.) esittelevät vaihtoehtoisen mal-

lin, joka on IMOI (Input-Mediator-Output-Input). M-kirjaimen vaihtaminen prosessia tar-

koittavan P-kirjaimen tilalle, kuvaa laajempaa valikoimaa muuttujia, jotka ovat tärkeitä me-

diaattoreita eli ne vaikuttavat vuorovaikutteisesti syötteiden ja tuotosten välissä. I-kirjaimen 

lisääminen loppuun kuvaa rekursiivisuutta ja kausaalista palautetta. Tavuviivojen poistami-

sella mallin nimestä puolestaan viitataan siihen, että kausaaliset linkit eivät välttämättä ole 

lineaarisia vaan voivat olla epälineaarisia tai ehdollisia. (Ilgen et al. 2005, 520–521.) 

 

Richardsonin ja Westin (2010, 323–336) tiimin työn imun malli  

Richardsonin ja Westin tiimin työn imun kehittymisen malli esitellään seuraavaksi. Lähdettä 

ei mainita erikseen jokaisessa kappaleessa.   

 

Richardson ja West väittävät, että työn imun kolme tärkeintä ulottuvuutta; tarmokkuus, 

uppoutuminen ja omistautuminen (Schaufeli & Bakker 2004), ovat olennaisilta osiltaan 

samat kuvaamaan tiimitason työn imua. Tiimin työn imu kehittyy tiimissä alhaalta ylöspäin 

tiimin jäsenten toiminnan ja vuorovaikutuksen prosessien kautta, kun työtehtäviä suorite-

taan. Richardson ja West määrittelevät tiimin työn imun kollektiiviseksi ilmiöksi, jossa tiimi 

kokee korostuneesti positiivisen tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa. Tarmokkuus on 

tiimin korkean tasoista fyysistä eloisuutta, kognitiivista valmiutta ja ihmisten välistä ener-

giaa. Uppoutuminen on korkea-asteista tiimin samaistumista visioon, voimakasta sitoutu-

mista tehtäviin ja rooleihin ja periksiantamattomuutta vastoinkäymisissä. Omistautuminen 

kuvaa tiimiä, joka keskittyy täysin ja uppoutuen työhön, jolloin aika lentää huomaamatta ja 

tiimin on vaikea irrottautua töistään.  
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Richardson ja West perustavat tiimin työn imun mallinsa IMOI-viitekehykseen (he käyttävät 

lyhennettä IMO) (Ilgen et al. 2005) ja sen pohjalta tulevaan oletukseen, jonka mukaan tiimin 

prosessit toimivat välittäjinä syötteiden ja tuotosten välillä. Temporaalinen dynamiikka on 

tärkeä tiimin työn imun kehittymisessä. Se tarkoittaa, että tiimit kehittyvät laadullisesti ajan 

kuluessa ja ovat kehittyessään alttiita erilaisille mikro- ja makrotason tekijöiden vaikutuk-

sille (Kozlowski et al. 1999). Kuvassa 6 on Richardson ja Westin tiimin työn imun malli. 

 

 

Kuva 6. Tiimin työn imun malli (Richardson & West 2010, 325) 

 

Mallin prosessit 

Richardson ja West käyttävät prosesseille otsikkoa Tiimin työn imu, koska heidän mukaansa 

ne kuvaavat työn imussa olevaa tiimiä työssään. Mallissa viisi avainprosessia kuvaa tiimin 

työn imua: 1) vuorovaikutuksen tiiviys, 2) tiedon jakaminen, 3) vaikuttaminen 
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päätöksentekoon, 4) refleksiivisyys ja 5) taustatuki-/varamieskäyttäytyminen. Avainproses-

sit käydään seuraavaksi läpi. 

 

1) Vuorovaikutuksen tiiviys 

Työn imussa tiimin jäsenet hakeutuvat vuorovaikutukseen keskenään ja tarmokkuuden il-

mapiiri luo myös tarpeen tiiviille vuorovaikutukselle. Siitä seuraava aktiivinen sosiaalinen 

kanssakäyminen mahdollistaa runsaan tiedon jakamisen lähentäen samalla tiimin jäsenten 

välejä. Vuorovaikutus voi tapahtua muodollisissa tiimikokouksissa ja sitä esiintyy runsaasti 

myös epämuodollisesti, kuten tiimikaverin seuraan hakeudutaan lounastauoilla ja yhteyttä 

pidetään puhelimitse sekä virtuaalisia kanavia hyödyntäen. Runsas vuorovaikutus rakentaa 

luottamusta ja turvallista ilmapiiriä. Vuorovaikutuksen merkitys on kriittisen tärkeä myös 

työn imun siirtymisen mahdollistamiseksi (Bakker & Xanthopoulos 2009), joka parantaa 

edelleen työn imua tunnetilan tarttumisen kautta. Työn imun tarttumista käsitellään tämän 

luvussa lopussa. 

  

2) Tiedon jakaminen 

Tehtävien suorittamiseksi tiimissä on jaettava tietoa. Sosiaalisen kanssakäymisen aikana tii-

min jäsenet yhdistävät tietojaan, taitojaan ja kykyjään sekä oppivat toinen toisiltaan. Työn 

imussa olevassa tiimissä halutaan jakaa tietoa ja osaamista muille, kun puolestaan tiimeissä, 

joissa ei ole työn imua, tietoa saatetaan suojella tai pimittää muilta jäseniltä tiimin suoriutu-

misenkin kustannuksella, esimerkiksi tiimin sisäisen kilpailun vuoksi. Työn imussa olevassa 

tiimissä koetaan yhteiset tavoitteet yhtä tärkeiksi kuin omat henkilökohtaiset tavoitteet ja 

tiedon vaihtaminen on avointa ja sujuvaa.  

 

3) Vaikuttaminen päätöksentekoon 

Tiimissä tehdään parempia päätöksiä kuin mihin yksilö yksin kykenisi, koska tiimillä on 

laajempi ja monipuolisempi tietämys käytettävissään. Työn imussa olevassa tiimissä pää-

töksiä harkitaan, käytetään aikaa eri näkemysten läpikäymiseen ja arvioidaan avoimesti 

vaihtoehtoja. Koska tiimissä tavoitellaan yhteisesti hyvää suoriutumista, voidaan olla eri 
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mieltä, kyseenalaistaa ja tutkia toisten näkökulmia luoden siten useita vaihtoehtoja. Tulok-

sena on laadukkaita ja kaikille hyödyllisiä päätöksiä. 

 

4) Refleksiivisyys 

Tiimin refleksiivisyys viittaa siihen, ”missä määrin tiimin jäsenet avoimesti reflektoivat ja 

kommunikoivat tavoitteista, strategioista ja prosesseista, ja soveltavat niitä olosuhteisiin” 

(West et al. 1997, 296). Työn imussa olevat reflektiiviset tiimit yhdistelevät ideoitaan löy-

tääkseen uusia ratkaisuja ongelmiin. Voimakas omistautuminen työhön varmistaa, että tii-

missä harkitaan päätöksiä ja huomioidaan niiden vaikutuksia. Ajan käyttäminen tällaiseen 

reflektoimiseen osoittaa tiimin olevan työn imussa ja sitoutunut tehtäväänsä. 

 

5) Taustatukikäyttäytyminen 

Jotta taustatukikäyttäytymistä on mahdollista osoittaa, jäsenten tulee tietää toinen toistensa 

rooleista ja tehtävistä ja olla halukkaita sekä pyytämään että tarjoamaan apua tiimissä. Taus-

tatukikäyttäytyminen on spontaania ja oma-aloitteista toimintaa, joka kertoo voimakkaasta 

työn imusta. Halukkuus yhteistyöhön ja vastavuoroiseen auttamiseen tiimin yhteiseksi hyö-

dyksi kuvastaa työn imussa olevaa tiimiä. Koska ryhmän menestyminen nähdään yhtä tär-

keänä kuin oma menestyminen, tiimissä tuurataan työkaveria, autetaan työkuormasta selviä-

misessä ja tehdään ylimääräistä oman tehtävän lisäksi.  Lisäksi tiimissä rohkaistaan toisia 

pyytämään apua, toimitaan ratkaisukeskeisesti ja puhutaan avoimesti virheistä ja ongelmista. 

Vilpitön ja välittävä käytös on vastavuoroista ja se luo myönteisen kehän taustatukikäyttäy-

tymiselle. 

 

Mallin syötteet 

Syötteinä mallissa on kuusi mikrotason tekijää, jotka toimivat edellytyksinä edellä kuvat-

tujen työn imun prosessien kehittymiselle. Mallin syötteet kuvataan seuraavaksi. 
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1) Tiimin tehtävä 

Tehtävän suunnittelulla määritellään, kuinka tiimin jäsenten on työskenneltävä yhdessä tar-

koittaen rooleja, työn kulun prosesseja, yhteisiä tavoitteita ja tiimin jäsenten vuorovaikutusta 

(Kozlowski & Ilgen 2006). Menestyvä tiimi kykenee tunnistamaan tehtävän vaatiman riip-

puvuuden muista tiimin jäsenistä. Työn imun edistämiseksi on tärkeää, että tiimi näkee 

työnsä tulokset eli tehtävä on kokonainen ja se nähdään alusta loppuun.  

 

2) Jaettu merkityksellinen visio 

Merkityksellinen työ voi parantaa sekä sisäistä motivaatiota että henkilökohtaista kasvua 

(Spreitzer et al. 1997, 681, 698). Merkityksellisyys voidaan esittää selkeällä ja vakuuttavalla 

tavalla tiimin visiossa, joka kuvaa tiimin jäsenille heidän työnsä tärkeyden ja arvon. Kollek-

tiivinen työn merkityksellisyyden tunne auttaa tiimiä kokemaan työn imua.  

 

3) Tiimin pystyvyys 

Bandura (1995) kehitti käsitteen ”minäpystyvyys”, joka tarkoittaa yksilön uskoa siihen, että 

hänellä on ne kyvyt, joita eteen tulevien tehtävien suoriutumiseen vaaditaan (Bandura 1995, 

3). Guzzo et al. (1993) määrittelivät ryhmän pystyvyyden jaetuksi uskomukseksi siitä, että 

se voi olla tehokas. Ryhmän pystyvyys nähdään tärkeänä työn imun edellytyksenä. Tiimin 

pystyvyys on periksiantamattomuutta ja motivaatiota tehtävän suorittamiseksi ja sitoutu-

mista tiimin visioon. Pystyvyyden tunne voi levitä ryhmässä tarttumisen kautta. Jos muu-

tama tiimin jäsen uskoo tiimin kykyihin ja onnistumiseen, heidän positiivisuutensa ja opti-

misminsa voi siirtyä muihin tiimin jäseniin. Jaettu tiimin visio rohkaisee työskentelemään 

läheisesti ja intensiivisesti, ja sellaisessa työympäristössä on mahdollisuus tunnetilojen tart-

tumiseen (emotional contagion).  

 

4) Tiimin identifioituminen 

Sosiaalisen identiteetin teorian (Taifel & Turner 1979) mukaan yksilö näkee itsensä osana 

ryhmää ja ymmärrys itsestä muovautuu ryhmäjäsenyyksien kautta. Sosiaalisen samaistumi-

sen prosessi voi selittää sen, miksi yksilö sitoutuu ryhmään ja organisaatioon ja saa hänet 
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yhteistyöhön organisaation kanssa (Tyler & Blader 2001, 210.) Tiimin identifioituminen luo 

sosiaalista keskinäisriippuvuutta, joka heijastelee psykologista sidettä ja kiintymystä tiimin 

jäsenten välillä. Kun tiimin identifioituminen on vahvaa, tiimin jäsenet kantavat luontaisesti 

huolta ryhmän tarpeista ja siksi ovat halukkaampia tekemään psykologisia panostuksia, ku-

ten esittämään lojaaliutta (Zdaniuk & Levine 2001, 506) ja omistautumista. 

 

5) Tiimin valtuuttaminen 

Mathieu et al. (2006) esittävät, että tiimin valtuuttamiseen kuuluu sekä psykologinen että 

rakenteellinen ulottuvuus. Psykologinen valtuuttaminen viittaa tiimin kollektiiviseen näke-

mykseen siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. (Mathieu et al. 2006, 98.) 

Rakenteellinen valtuuttaminen on todellisia käytänteitä vastuiden sopimisesta, määräysval-

lasta ja delegoinnista (ks. Arnold et al. 2000). Valtuutettu tiimi voi käyttää päätöksenteko-

valtaansa määrittämään oman toimintansa suuntaa ja se puolestaan voi tehostaa yleistä te-

hokkuuden ja motivaation tunnetta. Tiimin valtuuttaminen on tärkeää, että työn imussa ole-

vat tiimit pystyvät käyttämään työn imusta saatavat hyödyt organisaation arvokkaiksi lop-

putuloksiksi.  

 

6) Psykologinen turvallisuus 

Kahn (1990, 708) määritteli psykologisen turvallisuuden ”tunteeksi siitä, että voi olla oma 

itsensä pelkäämättä sillä olevan negatiivisia seurauksia liittyen minäkuvaan, statukseen tai 

uraan”. Tiimitasolla psykologinen turvallisuus viittaa keskinäiseen luottamukseen, arvostuk-

seen ja näkemyksen jakamiseen tiimin jäsenten kesken (Edmondson 1999, 355). Psykologi-

sen turvallisuuden ilmapiiri on olennainen, jotta jäsenet voivat täysipainoisesti toimia tii-

missä, sitoutua mukautuviin tiimiprosesseihin ja ottaa henkilökohtaisia riskejä tiimin hy-

väksi pyrkimyksissään parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Se on tärkeä työn imun fasili-

toija, koska sellaisessa ympäristössä tiimin jäsenet voivat tuntea itsensä luottavaisiksi ja pu-

hua avoimesti ja rehellisesti ilman pelkoa torjutuksi tulemisesta, rankaisemisesta tai nolaa-

misesta. Sellainen ilmapiiri nousee korkean tasoisesta vastavuoroisesta kunnioituksesta ja 

ihmisten välisestä luottamuksesta. (Edmondson 1999, 354.)  

 



54 

Mallin tuotokset 

Tiimin työn imulla on kauaskantoisia vaikutuksia yksilölle, tiimille ja organisaatiolle. Wa-

geman et al. (2005, 376) määrittelivät tiimin tehokkuuden kolmella ulottuvuudella, joita 

työn imu ennustaa. 1) Tiimin tuotos täyttää tai ylittää sille määritellyt odotukset laadun, mää-

rän ja aikarajojen suhteen (tiimin suoriutuminen). 2) Sosiaaliset prosessit, joita tiimissä on 

tehtävän suorittamiseksi, ja kuinka ne parantavat tiimin jäsenten kykyä työskennellä yhdessä 

keskinäisriippuvaisesti tulevaisuudessa (tiimin elinvoimaisuus). 3) Positiivinen kontribuu-

tio, joka ryhmäkokemuksesta seuraa ryhmän jäsenen henkilökohtaiselle oppimiselle, kas-

vulle ja hyvinvoinnille (tiimin jäsenen kasvu). 

 

Richardson ja West (2010) ehdottavat mallissaan neljänneksi ulottuvuudeksi tiimin inno-

vatiivisuutta, jota tiimin työn imu ennustaa, koska työn imussa tiimissä on luovaa käyttäy-

tymistä luontaisesti. Mallin tuotokset, eli neljä työn imun seurausta, esitellään seuraavaksi. 

 

1) Tiimin suoriutuminen 

Yksilön työn imun on osoitettu olevan johdonmukaisesti yhteydessä hyvään organisaatiotu-

lokseen ja yksilön suoriutumiseen. Richardson ja West väittävät, että tämä sama myönteinen 

vuorovaikutussuhde on olemassa myös tiimin työn imun ja tiimin suoriutumisen välillä. 

Työn imussa tiimi on motivoitunut ja innokas antamaan kaikkensa merkityksellisiin tavoit-

teisiin päästäkseen.  

 

2) Tiimin elinvoimaisuus 

Tiimin elinvoimaisuudella viitataan tiimin kykyyn jatkaa toimintaansa yhdessä tehokkaasti 

tulevaisuudessa.  

 

3) Tiimin jäsenen kasvu 

Tiimin jäsenen kasvu on tiimityöskentelyn sosiaalinen avainulottuvuus (West 2004) ja olen-

naista yksilön tarpeiden täyttymisen kannalta. Suuntautuminen oppimiseen ja mukautuvaan 
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käyttäytymiseen on luontaista työn imussa olevalle tiimille ja sellaisessa ympäristössä on 

sijaa henkilökohtaiselle sekä tiimin kasvulle ja kehittymiselle.  Tiimin jäsenille tiimi luo 

mahdollisuuksia hankkia ja jakaa tietoa sekä kehittää läheistä kiintymystä ihmisten välille.  

 

4) Innovointi 

Innovaatio voidaan määritellä uusien ideoiden ja työtapojen esittelemiseksi. Nykypäivän 

haastavissa olosuhteissa innovatiivisuus on kriittinen menestystekijä yrityksille. Uusia ide-

oita syntyy tiimin energian ja innostuneisuuden ansiosta. Se johtaa sinnikkyyteen ja korkei-

siin tavoitteisiin haasteiden parissa. Kun siihen yhdistetään tiimin yhteinen tietämys ja pys-

tyvyys, ideat ovat potentiaalisia tutkittaviksi ja toteutettaviksi, joka johtaa korkeatasoiseen 

tiimin innovatiivisuuteen. 

 

Mallin makrotason moderaattorit 

Viimeisenä osa-alueena mallissa ovat makrotason moderaattorit. Tiimitasoisen ilmiön muo-

dostumisessa vaikuttavat organisaation kontekstuaaliset tekijät ja koko se sosiaalinen raken-

nelma, johon tiimi ankkuroituu. Richardsonin ja Westin mukaan, ymmärtääksemme täysin 

tiimejä, monimuotoinen toimintaympäristö pitää ottaa huomioon. Kolme makrotason mo-

deroivaa tekijää, jotka vaikuttavat tiimin syötteiden, työn imun prosessien ja tuotosten vä-

lissä, käydään seuraavaksi läpi. 

 

1) Organisaatioilmasto tiimityölle 

On tärkeää, että organisaatiossa uskotaan tavoitteiden saavuttamiseen tiimityön avulla sen 

sijaan, että yksilöt työskentelevät eristyksissä toisistaan kilpaillen keskenään. Käytännössä 

yhteistyötä voidaan edistää palkitsemalla tiimiä suoriutumisesta, ei yksilöitä (Tjosvold 

1998). Jaettuja tavoitteita tulee kehittää ja tuoda esille, rohkaista ideoiden vaihtamiseen ra-

kentavan keskustelun kautta sekä tarjoamalla tiimeille mahdollisuuksia vaikuttaa suurempiin 

linjauksiin. Kun yhteistyöhön rohkaistaan ja siitä palkitaan, sekä tiimin sisäinen että tiimien 

välinen toiminta on tehokkaampaa ja työn imuista.  
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2) Organisaation ja tiimin arvojen ja tavoitteiden kohtaaminen 

Tiimin työn imua vahvistaa, kun organisaation ja tiimin arvot ja tavoitteet ovat keskenään 

linjassa. Jokaisen tiimin tulee tuntea olevansa arvostettu ja nähdä mahdollisuuksia olla osal-

lisena merkityksellisen panoksen antamisessa organisaation suoriutumiseen. Jos tiimin teh-

tävää pidetään merkityksellisenä organisaation menestymisen kannalta, energia ja panosta-

minen paranee entisestään ja se puolestaan parantaa työn imua.  

 

3) Transformationaalinen johtajuus 

Esimiestyöllä on merkittävä vaikutus ryhmän pystyvyyden tunteeseen (Guzzo et al. 1993), 

joka on tärkeä työn imun edellytys. Valtuuttamalla, jakamalla vastuuta, kehittämällä itse-

luottamusta ja rohkaisemalla oppimaan, voi esimies parantaa tiimin toimivuutta.  

 

Costan, Passoksen ja Bakkerin (2014a) tiimin työn imun malli 

Toinen esiteltävä tiimin työn imun kehittymisen malli on Costan, Passoksen ja Bakkerin 

esittämä. Lähdettä ei mainita erikseen jokaisessa kappaleessa. Tässä mallissa välittävinä me-

kanismeina toimivat prosessien lisäksi emergentit tilat, erotuksena edellä esitettyyn malliin, 

jossa välittäjinä toimivat prosessit. 

 

Tutkijat väittävät, että tiimin työn imun kehkeytymiseen vaikuttavat erityisesti ihmisten 

väliset prosessit ja vähemmän yksilö- ja kontekstimuuttujat. Tästä voidaan päätellä, että 

samassa työyhteisössä toimivissa tiimeissä voi olla erilaista työn imua, koska sen kehittymi-

nen liittyy voimakkaasti ihmisten välisiin vuorovaikutuksellisiin prosesseihin. Costa et al. 

perustavat oman mallinsa tiimikirjallisuuteen pohjautuvaan kollektiivisen rakenteen kehkey-

tymiseen, johon liittyvät tiimin syötteet, tuotokset ja tiimiprosessit, ja jossa korostetaan nii-

den välistä dynaamista vuorovaikutusta. (Costa et al. 2014a, 415, 417.) Tärkeintä heidän 

mallissaan on työn imun kehkeytymisen yhteys tiimin jäsenten välisiin prosesseihin. Tiimin 

prosessit ovat tiimin jäsenten keskinäisriippuvaista toimintaa, jonka avulla syötteistä saa-

daan tuloksia kognitiivisten, verbaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien toimintojen kautta, 

jotka ohjataan töiden suorittamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi (Marks et al. 2001, 357).  
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Costa et al. esittävät tiimin työn imun tutkimiseen emergenttiä mallia (a model of emer-

gence). Heidän tutkimuksensa havainnot olivat, että tiimin energian ja innokkuuden taso on 

riippuvainen tiimin vuorovaikutuksesta. Tiimin tunteiden ja motivaation dynamiikka vaikut-

taa suoriutumiseen ja hyvinvointiin. Kuvassa 7 on Costan, Passoksen ja Bakkerin tiimin työn 

imun malli. 

 

 

Kuva 7. Tiimin työn imun malli (Costa et al. 2014a, 421) 

 

IMOI-viitekehykseen pohjautuen tiimin prosessit ja emergentit tilat ovat mallissa välittäviä 

mekanismeja tiimin syötteiden ja lopputulosten välillä. Malli lähtee siitä oletuksesta, että 

tiimit käyvät läpi sarjan iteratiivisia IMOI-vaiheita ajan kuluessa. Siinä lopputulokset 
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yhdestä vaiheesta voivat olla syötteitä seuraavalle. Esimerkiksi myyntilukujen lasku yhden 

kuukauden lopputuloksena voi toimia tärkeänä syötteenä seuraavan kuukauden suunnitte-

lulle.  

 

Costan et al. mallin syötteet 

Mallissa esitetään neljä pääluokkaa syötteiksi; 1) yksilölliset piirteet, 2) tiimin piirteet, 3) 

tehtävän piirteet ja 4) työn rakenne. Ne kaikki vaikuttavat siihen, miten tiimin jäsenet ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja niillä voi olla työn imun kehkeytymiseen suora tai 

epäsuora vaikutus. Neljä syötteiden pääluokkaa käydään seuraavaksi läpi. 

 

Yksilölliset piirteet 

Yksilöllisiin piirteisiin kuuluvat esimerkiksi tiimiin orientoituminen ja persoonallisuus (Sa-

las et al. 2007). Mitä enemmän tiimin jäsen on orientoitunut tiimiin, sitä todennäköisemmin 

hän panostaa tiimin työhön ja pyrkii välttämään konflikteja. Persoonallisuuden piirteistä esi-

merkiksi ekstraverttiys ennustaa myönteisiä tunteita tiimissä. Yksilön työn imu voi olla syöte 

tiimin työn imulle koska yksilö on jo valmiiksi alttiina tuntemaan ja osoittamaan tarmok-

kuutta, uppoutumista ja omistautumista työlleen. 

 

Tiimin piirteet  

Tiimin piirteet ovat tiimin kulttuuri, ilmapiiri ja valtarakenne. Työn imulle suotuisassa ilma-

piirissä on jaettuja havaintoja haasteista, saatavissa olevista voimavaroista ja kannustavasta 

ympäristöstä.  

 

Tehtävän piirteet 

Erilaiset tehtävät edellyttävät eri määrän jäsenten välistä keskinäisriippuvuutta. joka on 

emergenttien tilojen ydintä. Tiimin prosesseissa mukana oleminen vaatii vuorovaikutusta, ja 

mitä enemmän sitä on, sitä paremmin kehittyy tiimin työn imua. 
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Työn rakenne 

Työn rakenne liittyy tehtävään, tiimin muodollisiin ja epämuodollisiin normeihin sekä niistä 

seuraavaan kommunikaatiorakenteeseen. Työn rakenne määrittää, kuka pääsee tietoon kä-

siksi ja milloin, ja millainen käyttäytyminen on sopivaa, näiden kahden tekijän muovatessa 

tiimin jäsenten vuorovaikutusta. 

 

Tiimiprosessit 

Tiimin työn imun kehkeytymiselle keskeisiä ovat ihmisten väliset prosessit, joiden fokus on 

motivoinnissa, tunteiden hallinnassa ja konfliktien hallinnassa.  

 

Motivoivat prosessit 

Erilaiset vuorovaikutuskeinot tiimissä ovat motivoivia prosesseja. Kollektiivista tehokkuutta 

voi parantaa tuomalla esille tiimin saavuttamia asioita tai tiimin yksilöiden osaamista. Sel-

lainen vuorovaikutus voi johtaa positiivisiin jaettuihin ajatuksiin tulevaisuudesta ja pitkäjän-

teisyyteen, ja siksi se voi lisätä jaettua energiaa ja sitoutumista työhön. Positiivinen palaute 

ja rakentava kritiikki ovat esimerkkejä motivoivasta vuorovaikutuksesta, joka voi edistää 

tiimin kehittymistä. Tiimissä voi myös korostaa hyötyjä, joita tavoitteen saavuttamisesta koi-

tuu ja luoda uskoa sen saavuttamiseen.  

 

Affektiiviset prosessit 

Tiimin työn imu viittaa positiiviseen tunnelmaan tiimissä. Sen hallintaa ja edistämistä voi 

tapahtua kolmen prosessin kautta. 1. Tunteiden hallinta. Kun tiimi saa vaikean tehtävän, 

voivat jäsenet yrittää muuttaa muiden ajattelutapaa tilanteesta esittämällä, että he onnistuvat 

ja tuomalla esiin tiimin piirteitä tai erityisosaamista jota tiimissä on. Tiimissä voidaan kuun-

nella mikä muilla on huolena ja mahdollistaa, että tiimissä voi purkaa tunteita. Tiimin jäsenet 

osoittavat välittämistään ja koittavat saada muut tuntemaan itsensä merkityksellisiksi. Näillä 

hyväksyntästrategioilla ja käyttämällä myös huumoria, voi parantaa tiimin jäsenten tunteita. 

2. Motivointi. Tunteiden esittäminen vaikuttaa työn imun kehkeytymiseen. Kun tiimin jä-

senet ilmaisevat tunteitaan avoimesti, se auttaa muita arvioimaan heidän tunnetilaansa. 
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Silloin on todennäköisempää, että havainto on yhteinen eikä mukana ole henkilökohtaista 

tulkintaa, tulkinnan perustuessa avoimeen ja selkeään informaatioon. Tiimin tunneilmasto 

voi myös olla seurausta tunteiden tarttumisesta. Positiivisten tunteiden ilmaiseminen paran-

taa tiimin työn imun tasoa. 3. Konfliktinhallinta. Ihmisten välisten konfliktien estäminen 

tai vähentäminen voi parantaa tiimin työn imua. Koska ihmissuhdekonflikteja ei voi koko-

naan estää, ne tiimit, joissa kyetään kompromisseihin ja joissa hyväksytään erilaiset mieli-

piteet sekä yritetään löytää uusia ratkaisuja, ovat paremmassa asemassa kehittämään työn 

imua.  

 

Emergentit tilat 

Samat ihmisten väliset prosessit (tunteiden hallinta, motivaation rakentaminen ja konfliktin 

hallinta) voivat olla selitys myös muiden emergenttien tilojen kehittymiselle. Tiimin työn 

imu on yhteydessä muihin emergentteihin tiloihin dynaamisella ja rekursiivisella tavalla. 

Esimerkiksi tiimissä, jossa tunnetaan kollektiivisesti tehokkuutta, todennäköisesti on lisäksi 

korkean tasoista tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista, koska tiimi uskoo onnistu-

miseen tarvittavaan kyvykkyyteensä. Nämä emergentit tilat ovat tiimin työn imuun positii-

visesti yhteydessä. Mallissa kuvataan neljää erityistä emergenttiä tilaa, jotka voivat esiin-

tyä samaan aikaan tiimin työn imun kanssa: kollektiivinen tehokkuus ja tiimin kyvykkyys, 

koheesio ja ryhmän tunnetila. Ne esitellään seuraavaksi. 

 

Kollektiivinen tehokkuus ja tiimin kyvykkyys 

Tiimin jäsenten motivoiminen ja heidän luottamuksensa vahvistaminen voi johtaa kollektii-

visen tehokkuuden ja ryhmän kyvykkyyden tuntemuksiin. Kollektiivinen tehokkuus on ryh-

män jaettu uskomus siitä, että se yhdistetyn kyvykkyytensä ansiosta kykenee tekemään sen 

mitä vaaditaan annettujen tehtävien suorittamiseksi (Bandura 1997).  
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Koheesio 

Koheesiolla tarkoitetaan ’yksilöiden osoittamia tunteita kiintymyksestä ja kuuluvuudesta 

ryhmään’ (Lieberman, Yalom & Miles, 1973, 337). Mitä enemmän ryhmän jäsen on kiinty-

nyt ryhmään, sitä enemmän he ovat halukkaita panostamaan tavoitteisiin.  

 

Ryhmän tunnetila 

Samoja tehtäviä suorittaessaan ja samantapaisia tuotoksia saavuttaessaan, tiimit voivat jakaa 

yhteisen tunnetilan. Positiivinen tunnelma on yhteydessä tiimin työn imuun koska sen keh-

keytyvä tila on positiivinen tunne luonteeltaan; tiimin työn imu ja positiivinen tunnelma yh-

distyvät ja samalla työnimuinen tiimi näyttää kollektiivisesti positiivisia tunteita, kuten iloa 

ja ylpeyttä.  

 

Tuotokset 

Tiimin tehokkuus muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: 1) tiimin suoriutuminen (tuotos) 

2) jäsenten kyky työskennellä yhdessä tulevaisuudessa (sosiaaliset prosessit) 3) jäsenten ko-

kemus tiimityöstä (oppiminen). Suoriutumisella tarkoitetaan, että tiimin aikaansaaman tuo-

toksen on vastattava tai ylitettävä organisaation asettamat odotukset aikataulun, laadun ja 

määrän suhteen. Tiimin jäsenten vuorovaikutuksen prosessien pitäisi toimia siten, että ne 

parantavat tiimin kykyä toimia keskinäisriippuvaisesti tulevaisuudessa. Tiimin jäsenten yk-

silöllisten tarpeiden tulisi täyttyä ryhmätyöskentelykokemuksesta. (Hackman 1987, 323.) 

Hyvä suoriutuminen ja tyytyväisyyden tunne sekä halu jatkaa yhdessä työskentelyä, paran-

taa motivoituneisuutta ja vuorovaikutusta positiivisissa tunnelmissa.  

 

Kuten aiemmin esitellyssä Richardsonin ja Westin (2010) mallissa, myös Costan et al. 

(2014a) mallissa todetaan, että tiimin prosessit ja emergentit tilat muuttuvat ajan kuluessa. 

Syötteissä ja tuotoksissa tapahtuu muutoksia ja väistämättä muuttuu myös tiimin jäsenten 

vuorovaikutus ja sen seurauksena ihmisten väliset prosessit. Esimerkkeinä Costa et al. mai-

nitsevat, että hyvästä suoriutumisesta todennäköinen seuraus on tiimin jäsenten ilon ilmai-

seminen ja positiiviset tuntemukset, jolloin tiimin työn imu saattaa nousta. Vastaavasti 
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esimieheltä saatu huono palaute voi johtaa ihmisten väliseen konfliktiin ja näkyä esimerkiksi 

syyttelynä, joka johtaa energiatason ja omistautumisen laskuun. Tiimin työn imu ei siten ole 

staattinen tila, vaan se vaihtelee dynaamisesti erilaisten suoriutumisten jaksojen myötä ja 

tehtävän eri vaiheiden välillä. (Costa et al. 2014a, 428.) 

 

Panostaminen tiimin työn imun kehittämiseen kannattaa siitäkin syystä, että sen säilyminen 

korkealla on todennäköistä työn imun tilan tarttumisen ansiosta (Hakanen 2011, 49). Seu-

raavaksi tarkastellaan työn imun tarttumista. 

 

2.7  Työn imun tarttuminen 

Tutkimus on osoittanut, että yhdessä työskentelevillä ihmisillä on samanlaisia mielialoja 

(Costa et al. 2014b, 34). Tämän saattaa selittää tunteiden tarttuminen (engl. emotional con-

tagion) (Hatfield, Cacioppo & Rapson 1994). Työkaverin käyttäytymisen havainnoiminen 

on tiimissä helppoa ja sen mahdollistaa tiimin jäsenten välinen tiivis vuorovaikutus. Tiimi-

kavereiden innostuneisuuden voi nähdä ilmeistä, eleistä ja äänestä, samoin kuin voi kuulla 

ja havainnoida poissaolevan käyttäytymisen tai asioista valittamisen. Emotionaalinen tarttu-

minen perustuu yksilön ei-verbaalisten merkkien lähettämiseen, joita toinen ihminen tiedos-

tamattoman empaattisen reaktion kautta jäljittelee, ja se johtaa samankaltaisten tunnetilojen 

kokemiseen. (Costa et al. 2014b, 34–35.) Samassa ryhmässä työskentelevillä on enemmän 

tilaisuuksia olla vuorovaikutuksessa ja osallisena tunteiden tarttumisen negatiivisessa sa-

moin kuin positiivisessa psykologisessa prosessissa (Salanova, Agut et al. 2005, 1218). 

Tämä huomioiden, jokaisen tiimin jäsenen käyttäytymisellä on vaikutusta siihen, millaista 

tiimissä on ja millaisia tunnetiloja tiimissä kehkeytyy.  

 

Bakker, van Emmerik ja Euwema (2006, 464, 482) löysivät tutkimuksessaan vahvistusta 

sille, että työpahoinvoinnin lisäksi myös työhyvinvointi voi siirtyä (engl. crossover) työyh-

teisössä ja tiimistä tiimin jäseneen. Tutkimus osoitti, että siirtymistä tapahtuu, vaikka kaikki 

tiimin jäsenet eivät olisi tiiviissä vuorovaikutuksessa ja riippumatta tiimin koosta. Näiden 

havaintojen perusteella voidaan olettaa, että tiimissä siirtyy ja tarttuu hyvinvointia, kuten 
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työn imua (Perhoniemi et al. 2013, 89). Hyvinvoinnin siirtyminen ja tarttuminen tiimissä 

osoittaa sen tukemisen merkityksen ja hyödyt. Vuorovaikutuksessa siirtyvä tila vaikuttaa 

tiimin ilmapiiriin. Huomionarvoista on, että myös negatiivinen tila siirtyy. (Hakanen 2009a, 

12–13; Bakker et al. 2006, 482–483.)  

 

Työn imun positiivinen vaikutus ei lopu työpäivän päättyessä. Työn imua kokevat ovat ener-

gisiä ja innostuneita, he panostavat tutkimusten mukaan esimerkiksi parisuhteeseen enem-

män ja sillä on positiivista vaikutusta puolison hyvinvointiin. (Bakker, Shimazu, Demerouti, 

Shimada & Kawakami 2011; Bakker, Petrou & Tsaousis 2012.) 

 

Hobfollin voimavarojen säilyttämisen teorian (Conservation of Resources Theory, COR, 

Hobfoll 1989) mukaan yksilö haluaa säilyttää materiaaliset, sosiaaliset ja henkiset voimava-

ransa, ja sen lisäksi pyrkii hankkimaan niitä lisää, suojelemaan ja edistämään niitä. Resurssit 

ovat yhteydessä toisiin resursseihin ja niiden oletetaan kertyvän ja kasautuvan ajan kuluessa. 

Kun yksilö saa voimavaroja, se lisää todennäköisyyttä, että hän saa myös uusia onnistumisia. 

Esimerkiksi luottamus omiin kykyihin ruokkii luottamusta omiin kykyihin ja sosiaalisten 

verkostojen laajentuminen voi lisätä työllistymismahdollisuuksia. Yksilö, jolla on paljon 

voimavaroja, kykenee paremmin säilyttämään niitä ja hankkimaan uusia. (Hobfoll 2002, 

317–319; Schaufeli & Salanova 2007, 151; Perhoniemi et al. 2013, 89.) Tästä kasautuvasta 

ja kumuloituvasta voimavarojen kehästä käytetään nimeä ’voimavarakaravaani’ (Hobfoll 

2001, 349). 

 

Tiimeissä on siis mahdollista päästä positiivisiin hyvinvointia kasvattaviin kehiin, joissa 

motivoivat voimavarat kumuloituvat. Tutkimukset osoittavat, että sen lisäksi työn imu ja 

voimavarat vahvistavat kehämäisesti toinen toisiaan (Hakanen et al. 2008b, 87; Mauno, Kin-

nunen, Mäkikangas & Feldt 2010, 126). Tällaisten kehien merkityksen ymmärtäminen on 

tärkeää, sillä myönteiset (ja kielteiset) hyvinvointia kasvattavat tilat leviävät ja tarttuvat työ-

kavereiden keskuudessa. Myönteisistä kehistä voikin tulla voimavarakaravaaneja, joiden 

avulla hyvä kasaantuu ja leviää yksilöstä työyhteisöön (Hobfoll 2001; Hakanen et al. 2013, 

98). Schaufelin et al. (2007) mukaan se, että tiimin jäsen ”nappaa” toiselta korkean työn 

imun tilan, voi olla selitys työn imun kollektiivisen tason ilmenemiselle. Se tarkoittaisi, että 
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mitä enemmän työn imussa tiimi on, sitä enemmän työn imussa ovat sen jäsenet ja päinvas-

toin. Samanlainen tarttumisprosessi on havaittu negatiivisista tiloista, kuten työuupumus. 

(Schaufeli et al. 2007, 153–154.) Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on pyrkiä huolehtimaan siitä, 

että tarttuva tila on myönteinen, tukea sitä, ja samalla estää negatiivisten tunteiden leviämistä 

organisaatiossa. 

 

Ryhmän jäsenet kokevat yhteisiä tunteita. Tunne voi siirtyä tarttumalla toisesta ryhmän jä-

senestä ja vaikuttaa mielialaan ja käyttäytymiseen. Tarttumisen osoitettiin vaikuttavan li-

säksi myös myöhempään ryhmän dynamiikkaan. Sen vuoksi tiimin jäsenten olisi hyvä olla 

tietoisia siitä, että tarttumista tapahtuu ja ymmärtää sen mahdolliset seuraukset ryhmän dy-

namiikalle ja päätöksentekemiseen. (Barsade 2002, 667, 669.) 
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3  Engaging leadership tiimin työn imun mahdollistajana 

Aiemmin on tullut esille TV-TV-viitekehyksen oletuksen mukainen esimiehen merkittävä 

rooli työntekijöiden hyvinvoinnin mahdollistajana. Esimiestyöllä voidaan vaikuttaa tiimin 

ilmapiiriin, vuorovaikutukseen, voimavarojen saatavuuteen ja työn imun kehittymiseen (ks. 

esim. Skakon et al. 2010, Breevaart et al. 2015, 763–764; Tims, Bakker & Xanthopoulou 

2011, 128.) Tässä luvussa tarkastellaan johtamis-/esimiestyömallia, jonka englanninkielinen 

nimi on engaging leadership. Johtamismallista käytetään sen alkuperäistä nimeä engaging 

leadership tai lyhennettä EL, koska suomennosta sille ei vielä ole (Hakanen 2021c).  

 

Ensiksi esitellään EL-mallin teoriatausta, määritellään käsite ja tarkastellaan johtamismallin 

tarkoitusta. Sen jälkeen käydään läpi johtamismallin neljä strategiaa. Tämä uusi johtamis-

malli valittiin tarkasteltavaksi, koska sen nimenomainen tarkoitus on työn imun parantami-

nen, ja toisaalta siitä on tehty vasta muutama tutkimus. Lisäksi engaging leadership pohjau-

tuu psykologiseen motivaatioteoriaan, toisin kuin muut johtamismallit. Viimeisessä alalu-

vussa esitetään tutkimuksen keskeisten käsitteiden muodostama viitekehys ja siitä johdetut 

tutkimuspropositiot.  

 

3.1  Engaging leadership -johtamismallin teoriatausta ja tarkoitus 

TV-TV-malli tarvitsee tutkimuksissa rinnalleen teorian, joka selittää taustalla piileviä psy-

kologisia prosesseja, koska TV-TV-malli on kuvaileva (engl. descriptive) viitekehys. Sen 

avulla pystytään määrittelemään ja yksilöimään muuttujien väliset suhteet, mutta se ei tarjoa 

psykologista teoreettista selitystä. TV-TV-malli siis erittelee millaiset työn ja yksilön piir-

teet johtavat terveyden heikentymisen prosessiin ja millaiset piirteet vastaavasti johtavat 

motivaatioprosessiin. Nämä kaksi prosessia on esitelty luvussa 2.3. TV-TV-malli kuiten-

kaan ei selitä syytä miksi piirteet johtavat näihin prosesseihin. (Schaufeli & Taris 2014, 55.)  
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Aiemmin kehitellyt laajat johtamiskäyttäytymismallit eivät ole tarjonneet teoreettista mää-

rittelyä esimiestyön ja työn imun välisen yhteyden alla piileville mekanismeille (Rahmadani 

et al. 2020b, 1156). Johtamistutkimusta tehdään runsaasti, mutta työn imun ja esimiestyön 

välistä yhteyttä on toistaiseksi tutkittu vähän (Robijn et al. 2020, 375). Robijnin et al. (Ibid.) 

tutkimuksessa todetaan Carasco-Saulin et al. (2014) löytäneen 16 tutkimusta, joissa tätä yh-

distelmää on käsitelty. Transformationaalista johtamismallia on käytetty johtamisen ja työn 

imun välisissä tutkimuksissa eniten, se oli ollut yhdeksässä tutkimusasetelmassa mukana 

vuoteen 2015 mennessä (Schaufeli 2015, 448). Rahmadani et al. (2020c, 1-2, 5) ja Robijn 

(2021, 27) viittaavat Van Knippenbergin ja Sitkinin (2013) tutkimukseen todetessaan, että 

transformationaalisen johtamismallin teoreettinen viitekehys on kyseenalaistettu. 

 

Esimieskäyttäytymisellä ja esimiehen ja alaisen välisen suhteen laadulla on voimakas vai-

kutus alaisen kuormittumiseen ja hyvinvointiin. Positiivinen esimieskäyttäytyminen (ku-

ten tuki, palaute, luottamus, suoraselkäisyys, rehellisyys) yhdistyy sekä työntekijän hyvin-

vointiin että matalampaan stressiin ja auttaa työntekijöitä selviytymään stressistä. Vastaa-

vasti negatiivinen esimieskäyttäytyminen (kuten kontrollointi, matala tuki ja väärinkäy-

tökset) yhdistyy stressiin ja pahoinvointiin. Hämärän peitossa kuitenkin on vielä se, kuinka 

näihin lopputuloksiin päädytään. (Skakon et al. 2010, 131, 133.) Niinpä aiemmin kehitellyt 

johtamismallit eivät näytä riittävästi selittävän, miten esimieskäyttäytymisen eri dimensiot 

liittyvät työn imuun. Toisaalta myös fokus on laajempi kuin pelkkä työn imun parantami-

nen, esimerkiksi johtamismallin tavoite voi olla lisäksi suoriutumisen tehostaminen ja työ-

tyytyväisyys (työtyytyväisyyden ja työn imun ero on esitelty kuvassa 1). (Rahmadani et al. 

2020b, 1156.) 

 

Wilmar B. Schaufeli esitteli pelkästään työn imuun keskittyvän johtamismallin vuonna 

2015. Malli on psykologiseen motivaatioteoriaan pohjautuva engaging leadership, joka on 

kapea-alainen johtamismalli, koska sen perimmäinen ja ainoa tarkoitus on työn imun kehit-

täminen. (Rahmadani et al. 2020b, 1155–1156; Rahmadani et al. 2019, 454.) Termi ’enga-

ging leaders’ on ollut tutkimuskäytössä aiemmin, mutta sillä on viitattu muuhun, kuten esi-

merkiksi transformationaaliseen johtamismalliin (Schaufeli 2015, 448).  
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Schaufeli (2015) siis laajensi TV-TV-mallia määrittelemällä uudelleen engaging leadership 

-käsitteen ja integroimalla viitekehykseen johtamisen/esimiestyön (engl. leadership). 

Schaufeli halusi osoittaa johtamisen merkittävyyden ja tarpeen antaa sille näkyvämpi paikka 

TV-TV-mallissa. Alkuperäisessä TV-TV-mallissa esimiestyötä on käsitelty työn imun tut-

kimuksissa voimavarana, ja tutkimusasetelmissa on ollut mukana vain joitakin esimiestyön 

piirteitä, kuten valmentaminen. Esimiestyön vaikutusta on Schaufelin (Ibid.) mielestä tärkeä 

tutkia omana kokonaisuutenaan, koska esimiehen on tarkoitus tasapainottaa vaatimuksia 

ja voimavaroja siten, että työntekijät pysyvät terveinä, motivoituneina ja tuottavina. Esi-

miehet voivat johtaa voimavarojen ja vaatimusten jakautumista, säädellä niiden vaikutusta 

ja esimiestyön voidaan ajatella olevan siten enemmän kuin pelkkä voimavara. Esimiestyön 

vaikuttavuus voimavaroihin tekee suhteesta monimutkaisemman, kuin mitä alkuperäinen 

TV-TV-malli oletti. (Schaufeli 2015, 447–448.)  

 

Selitystä sille, miksi ja miten voimavarat vaikuttavat työntekijöihin jollakin tietyllä tavalla, 

täytyy hakea TV-TV-mallin lisäksi siis jotain toisesta teoriasta. Schaufeli rakensi EL-mallin 

perustuen motivaatioteoriaan, hyödyntämällä mallin kehittämisessä itsemääräytymisteo-

riaa (SDT-theory, Self Determination Theyry, Deci & Ryan 2000). Itsemääräytymisteoria 

olettaa, että kolmen ihmiselle luontaisen psykologisen perustarpeen täyttyminen on myös 

työyhteisössä tärkeä optimaalisen ja terveen toiminnan edellytys; autonomian, pystyvyy-

den ja yhteenkuuluvuuden tunteen täyttyminen (Schaufeli 2015, 447).  

 

Psykologiset perustarpeet Ryan & Deci ja Deci & Ryan (2000, 326; 2000; 229) määrittelevät 

ihmiselle synnynnäisiksi, orgaanisen tason perusedellytyksiksi ja ”luontaisiksi ravintoai-

neiksi, joita elävän olion on tuotettava, jotta se pystyy henkisesti kasvamaan, säilymään 

eheänä ja terveenä”. Siten näiden perustarpeiden tulee täyttyä, jotta ihminen kykenee hyö-

dyntämään potentiaaliaan, kukoistamaan, tuntemaan työn imua ja tuntemaan olevansa suo-

jassa sairastelulta ja itselleen vahingolliselta käyttäytymiseltä (Robijn et al. 2020, 375).  

 

Tutkijat ovat ehdottaneet neljännen tarpeen mukaan ottamista EL-tutkimuksiin. Robijnin 

(2021, 9, 87) mukaan merkityksellisyyden tarpeen lisäämistä on esittänyt Schaufeli (2016). 

Rahmadani ja Schaufeli (2020c, 6) puolestaan viittaavat Baumeisterin (1991) ja Franklin 
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(1992) työhön todetessaan, että neljänneksi perustarpeeksi on esitetty merkityksellisyyden 

tarvetta. Franklin (1992) työhön perustuen merkityksellisyys viittaa omasta työstä tulevaan 

tuntemukseen siitä, että työ on mielekästä ja merkityksellistä. Tutkimustulosten valossa 

työntekijät, joilla on enemmän voimavaroja, kokevat enemmän merkityksellisyyden tunnetta 

(Fried & Ferris 1987, 305–307), joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti motivaatioon, suo-

riutumiseen ja tyytyväisyyteen (Rosso et al. 2010, 103). Myös Rahmadani et al. (2019, 456–

457) ehdottavat merkityksellisyyden tarvetta neljänneksi perustarpeeksi ja he toteavat esi-

merkiksi Haddenin ja Smithin (2019) tutkimuksen tukevan tätä ajatusta. 

 

Merkityksellisyyden tarpeen on havaittu olevan samanlainen itsemääräytymisteorian mu-

kaisten perustarpeiden kanssa ja sen voidaan nähdä olevan työn imun pohjalla oleva tarve, 

jotta työn imua voi kehittyä (Robijn 2021, 56). Esimiehet voivat lisätä merkityksellisyyden 

tunnetta inspiroimalla työntekijöitä, kuten innostamalla heitä tavoitteista ja saamalla heidät 

tuntemaan, että he vaikuttavat tärkeän tavoitteen saavuttamiseen (Robijn 2021, 9-10). Rah-

madani et al. (2019, 466) toteavat, että merkityksellisyyden tarpeen toimiminen samalla ta-

voin, kuin itsemääräytymisteorian perustarpeet, saattaa olla kiinni toimialasta ja ympäris-

töstä. Heidän tutkimuksessaan merkityksellisyyden tarve toimi samalla tavoin kolmen muun 

perustarpeen kanssa venäläisten valkokaulustyöntekijöiden osalta. Sen sijaan Indonesiassa 

tehdastyöntekijöillä sen vaikutus ei ollut samanlainen, joka saattoi tutkijoiden mukaan joh-

tua kulttuurillisista seikoista. Merkityksellisyyden tarpeen arvioiminen vaatii vielä lisätutki-

muksia, mutta tässä tutkimuksessa se otetaan mukaan neljäntenä tarkasteltavana tarpeena, 

kuten esimerkiksi Schaufeli (2016), Rahmadani et al. (2019) ja Robijn et al. (2020) ovat 

tutkimuksissaan tehneet. 

 

Uuden määritelmän mukaista EL-johtamismallia on tutkittu Venäjällä, Indonesiassa, Belgi-

assa ja Hollannissa (Rahmadani et al. 2019; Rahmadani et al. 2020c; Robijn et al. 2020; Van 

Tuin et al. 2020; Nikolova et al. 2019) ja siitä löytyy väitöskirjatutkimus (Robijn 2021), 

jossa tutkittiin, kuinka EL-mallilla toimiva esimies voi vaikuttaa konfliktien määrään ja hal-

lita niitä, sekä miten se vaikuttaa työn imuun. Lisäksi Mäkikangas et al. (2017) ovat tutkineet 

työn tuunaamista, jossa EL-johtamismalli oli mukana tutkimusasetelmassa. Robijn (2021, 
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70) ehdottaa tutkimusta siitä, miten EL-johtamismallilla voitaisiin tukea koko tiimin 

työn imua ja toisaalta, miten tiimi itse voi edistää omaa työn imuaan.  

 

EL-mallin lähtökohta on, että esimies voi käyttäytymisellään vastata työntekijöiden psy-

kologisiin perustarpeisiin ja työn imua tukevat esimiehet käyttäytyvät siten, että he onnis-

tuvat työhön liittyvien perustarpeiden täyttämisessä. Se puolestaan vahvistaa työntekijöi-

den työn imua. (Rahmadani et al. 2020a, 6; Rahmadani et al. 2020c, 5; Schaufeli 2015, 

2017.) 

 

Schaufeli (2015, 455) toteaa, että hänen tutkimuksensa tulos osoitti EL-johtamismallin kes-

keisen roolin TV-TV-viitekehyksessä ja sen, että esimiestyöllä vaikutetaan epäsuorasti työn 

imuun. EL-esimies pystyy luomaan suotuisan ympäristön, jossa uupumisen riski pienenee ja 

työn imun ja hyvän suoriutumisen todennäköisyys kasvaa. Mallia soveltavat esimiehet ovat 

kiinnostuneita työntekijöiden ajatuksista, he antavat vapautta ja vastuuta ja rohkaisevat 

tiimityöhön ja yhteistyöhön. Inspiroiva esimies tarjoaa työntekijöille voimavaroja ja sa-

malla vähentää vaatimuksia. Esimies myös valvoo laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia, 

kuten työmäärää, emotionaalisia vaatimuksia ja kodin ja työn välistä vuorovaikutusta. (Rah-

madani et al. 2020a, 6; Schaufeli 2015, 449; Schaufeli 2017, 121–122.)  

 

3.2  Engaging leadership -johtamismallin strategiat   

EL-mallissa jokaista tarvetta vastaa siihen soveltuva engaging leadership -strategia: EL-

esimiehet ensinnäkin vastaavat autonomian tarpeeseen valtuuttamalla, esimerkiksi lisää-

vät itsenäisyyden tunnetta rohkaisemalla jokaista esittämään mielipiteensä. Toiseksi esimie-

het vastaavat pystyvyyden tarpeeseen vahvistamalla, esimerkiksi antamalla vapautta ja vas-

tuuta ja delegoimalla tehtäviä. Kolmanneksi esimiehet vastaavat yhteenkuuluvuuden tar-

peeseen yhdistämällä, esimerkiksi rohkaisemalla yhteistyöhön ja luomalla hyvää tiimin il-

mapiiriä. Neljänneksi esimiehet vastaavat merkityksellisyyden tarpeeseen inspiroimalla, 

esimerkiksi innostamalla tiimin jäseniä suunnitelmista ja tavoitteista. Näillä strategioilla 
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esimies mahdollistaa perustarpeiden täyttymisen. (Schaufeli 2015, 448; Rahmadani et al. 

2020c, 6.) 

 

Seurauksena tästä erityisestä esimieskäyttäytymisestä, joka on inspiroivaa, vahvistavaa, val-

tuuttavaa ja yhdistävää, työntekijöiden perustarpeet täyttyvät ja työn imun taso todennäköi-

sesti kasvaa. Vastaavasti jos tällainen esimieskäyttäytyminen puuttuu, työntekijän perustar-

peiden täyttyminen estyy. Silloin työntekijät kokevatkin korkeita vaatimuksia ja voimavaro-

jen puutetta, joka lisää työuupumuksen riskiä.  (Schaufeli 2015, 448–449; Rahmadani et al. 

2020a, 5–6.) Taulukossa 2 esitetään neljä EL-mallin johtamisstrategiaa, mihin perustarpee-

seen strategia vastaa ja millaisia tuntemuksia siitä seuraa. Taulukko on koottu Schaufelin 

(2015; 2017), Hakasen (2009b), Rahmadanin et al. (2020a; 2020c) ja Robijnin (2021) tutki-

muksista.  
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Taulukko 2. Psykologiset perustarpeet, tarpeeseen vastaava engaging leadership -strategia ja 

esimerkkejä vaikutuksista 

 

 

1) Psykologisen autonomian tai itsenäisyyden tarve on yksilön halua kokea omistamisen 

tunnetta omasta käyttäytymisestään ja toimia vapaasta tahdostaan, omien kokemusten ja toi-

minnan säätelymahdollisuuksia. Se saa toimimisen tuntumaan vapaaehtoiselta (esimerkiksi 

jousto työajoissa). Autonomian tarve ei tarkoita riippumattomuutta muista, toisen antama 
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tehtävä ymmärretään samalla tavalla merkityksellisenä ja arvokkaana. (Ryynänen et al. 

2020, 250.) Se edellyttää, että työntekijälle on kerrottu ja että hän ymmärtää tehtävän mie-

lekkyyden ja tärkeyden (Hakanen 2009b, 43). Tarpeen täyttyminen aikaansaa suurempaa 

vapauden tunnetta työssä. Silloin tavoitteita on mahdollista yhdenmukaistaa sopimaan yksi-

lön omien tavoitteiden kanssa. Tämän mukautumisen myötä työn tavoitteet voivat vahvistaa 

ylpeyden tunnetta ja innostuneisuutta. Se vastaa työn imun omistautumisen ulottuvuuteen. 

Vapaaehtoisuuden tunne auttaa tuntemaan, että tekeminen vastaa omia intressejä ja arvoja. 

2) Yhteenkuuluvuuden tarve on kaipuuta liittyä muihin, olla ryhmän jäsen, tuntea lä-

heistä yhteyttä muihin. Se vastaa haluun saada tuntea olevansa tärkeä, merkittävä ja välittä-

misen arvoinen toisten silmissä. Samalla se on myös tarve välttää torjutuksi tai eristäyty-

neeksi joutumista.  Tunteen täyttymisen avulla työntekijät tuntevat helpoksi ja miellyttäväksi 

itsensä ilmaisemisen tiimissä ja yhteydessä olemisen muiden kanssa. Se puolestaan luo 

myönteistä tiimi-ilmapiiriä ja vastaa työn imun määritelmän omistautumisen ja uppoutumi-

sen ulottuvuuteen. Erilaiset laiminlyönnit huomioimisessa ja mitätöinnit ovat haitallisia yh-

teenkuuluvuudelle, arvostus ja erilaisuuden hyväksyminen puolestaan tukevat tunnetta. 3) 

Kompetenssin tai pystyvyyden tarve on esimerkiksi yksilön luontaista halua pystyä tehok-

kaasti ratkomaan eteen tulevia haasteita ja kyetä saavuttamaan haluttuja lopputuloksia. 

Tunteen täyttymisen myötä työntekijät kokevat hallinnan tunnetta, joka motivoi heitä anta-

maan ylimääräistä panosta työlle. Se vastaa työn imun tarmokkuuden ulottuvuuteen. Pysty-

vyyden tunne viittaa tarpeeseen saada tuntea itsensä kyvykkääksi, joka työpaikalla ilmenee 

osaamisen tunteena; ihminen tuntee omaavansa ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan. 4) Merki-

tyksellisyyden tarpeeseen vastaaminen luo tunnetta, että työtehtävä on hyödyllinen ja tär-

keä, ei vain työntekijälle itselleen, vaan myös kollegoille, asiakkaille, organisaatiolle ja ehkä 

jopa yhteiskunnalle. Se edistää vahvaa identifioitumisen tunnetta työhön, joka tekee vaike-

ammaksi irrottautua siitä. Tämä vastaa työn imun ulottuvuuksista omistautumiseen ja up-

poutumiseen. (Ryynänen et al. 2020, 250; Rahmadani et al. 2020a, 5; Rahmadani et al. 2019, 

457; Hakanen 2009b, 43–44.) Tarve määritellään yksilön luontaiseksi haluksi sitoutua hyö-

dylliseen, tärkeään ja merkittävään toimintaan, joka on linjassa omien arvojen kanssa 

(Schaufeli 2015, 448; Rahmadani et al. 2020a, 3; Rahmadani et al. 2020c, 6).   

 

Robijnin et al. (2020, 382) tutkimustulos vahvistaa, että EL-johtamismalli vaikuttaa työn 

imuun psykologisten perustarpeiden täyttymisen välityksellä ja lisää Schaufelin 
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määrittelemän käsitteen validiteettia. Koska engaging leadershipin vaikutus työn imuun on 

epäsuora, esimiesten pitäisi keskittyä täyttämään perustarpeita. Voimavarat ja erityisesti 

sosiaaliset voimavarat parantavat perustarpeiden täyttymistä ja työn imua, ja lisäksi vaikut-

tavat toinen toisiinsa. (Ibid.) Myös Rahmadanin et al. (2019, 467) tutkimuksen tulokset tar-

joavat vahvan näytön sille, että tutkimusmalli, joka olettaa tarpeiden täyttymisen välittä-

vän EL- mallin ja työn imun välistä myönteistä suhdetta, on validi. Rahmadanin et al. 

(2020b, 1165) mukaan, kun esimies huolehtii voimavarojen saatavuudesta, työ täyttää pe-

rustarpeita ja se lisää työn imua. Siten perustarpeiden täyttäminen on tutkimuksissa tunnis-

tettu mekanismiksi, joka voi selittää engaging leadershipin positiivisen vaikutuksen työn 

imuun nimenomaan tarjoamalla voimavaroja. Tulos korostaa esimiestyöskentelyn merki-

tystä voimavarojen allokoijana ja lisääjänä. Työ, jossa on voimavaroja, täyttää työntekijän 

perustarpeita ja se puolestaan lisää työn imua. Siten tarpeiden täyttyminen on tutkimuksissa 

vahvasti tunnistettu alla piileväksi mekanismiksi, joka voi selittää EL-johtamismallin posi-

tiivista vaikutusta työn imuun. (Ibid.) 

 

Tutkijoiden mukaan esimiestyö on avaintoiminto, jolla hoidetaan työntekijöiden työn 

imua. Sen mahdollistamiseksi esimiesten on tiedettävä työntekijöidensä tarpeet ja harkittava 

onko voimavaroja riittävästi työn imun varmistamiseksi. Jatkuva kommunikointi alaisten 

kanssa auttaa tässä ja esimies voi tarkkailla millä tasolla perustarpeet täyttyvät. Kun havai-

taan puutteita, tulee esimiehen ryhtyä toimenpiteisiin ja huolehtia tarvittavien voimavarojen 

saatavuudesta. EL-mallin havaittiin korreloivan voimakkaasti sosiaalisten voimavarojen 

kanssa, joten lisätäkseen työn imua esimiesten odotetaan säännöllisesti tarjoavan sosiaalisia 

voimavaroja, kuten tukea ja palautetta suoriutumisesta. Esimiehet voivat oppia EL-mallin 

mukaista käyttäytymistä kouluttautumalla ja valmentautumalla sekä jäljittelemällä hy-

viä käytänteitä muilta. (Rahmadani et al. 2020b, 1165.)  

 

TV-TV-mallin viitekehyksessä hyvä esimies johtaa vaatimuksia ja voimavaroja siten, 

että työuupumusta estetään ja työn imua edistetään. Siihen kuuluu myös vaatimusten 

minimointia, kuten toimintaa voi pyrkiä helpottamaan lieventämällä byrokratiaa. EL-mal-

lilla on epäsuora vaikutus uupumukseen ja työn imuun sitä kautta, että esimies vähentää työn 

vaatimuksia ja lisää työn voimavaroja. (Schaufeli 2015, 449.)  
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EL-johtamistapa näyttäisi kasvattavan työntekijän kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja auto-

nomiasta. EL-mallilla käyttäytyvä esimies auttaa alaisiaan havaitsemaan enemmän re-

sursseja työympäristössään ja on olennainen tekijä muovaamaan työympäristöä, jossa on 

voimavaroja. (Nikolova et al. 2019, 778.) Vasta kun työntekijän perustarpeet on tyydytetty, 

voivat työntekijät osoittaa korkeaa työn imun tasoa. EL-johtamismallilla on motivoiva ja 

turvallisuutta lisäävä vaikutus työntekijöihin. Mikään muu johtamismalli ei ole keskittynyt 

samalla tavalla pelkästään tukemaan ja edistämään työn imua. Esihenkilöt voivat vaikuttaa 

työmäärään, voimavaroihin ja vaatimuksiin. He voivat lieventää erilaisten negatiivisten te-

kijöiden vaikutuksia laadukkaalla esimies-alaissuhteella. Esimies voi vaikuttaa paljon tiimin 

ilmapiiriin ja sen taas on tutkimuksissa todettu parantavan työn imua. EL-malli stimuloi, 

yhdistää ja osallistaa tiimin jäseniä, jolloin heidän on helpompi olla tiimissä ja turvallista 

esittää ideoita. Tämä aikaansaa positiivisia kokemuksia ja sitä kautta kasvattaa työn imua. 

(Rahmadani et al. 2020a, 3–4.) 

 

Schaufelin (2015) tutkimuksen tulokset vahvistavat voimavarojen arvon ja niihin panosta-

misen tärkeyden. Voimavarojen tukeminen organisaatioissa on hyödyllistä. Pelkkä vaati-

musten vähentäminen esimiestyön avulla saattaisi vaikuttaa uupumuksen vähentymiseen, 

mutta sillä ei olisi muuta vaikutusta. Sen sijaan voimavarojen edistämisellä työn imu para-

nee. Se vaikuttaa voimavarojen ja vaatimusten tasapainoon hyvinvointia edistävästi, koska 

voimavaroilla myös lievennetään vaatimuksia. Voimavarojen vahvistamisen kannattavuutta 

puoltaa sekin, että vaatimusten vähentäminen (kuten työkuorman pienentäminen tai lisäväen 

palkkaaminen) ei yleensä ole työyhteisöissä helposti toteutettavissa. Palautteen antaminen, 

työntekijöiden ottaminen mukaan päätöksentekoon ja mahdollisuudet oppimiseen ja kehit-

tymiseen sekä muut vastaavat voimavaroja lisäävät toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoi-

sempi strategia. (Schaufeli 2015, 456.) Voimavaroihin panostaminen on lisäksi lähes aina 

ilmaista ja toimeen on mahdollista ryhtyä useimmiten heti (Hakanen 2011, 50). 

 

3.3  Tutkimuksen viitekehys ja propositiot   

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty työn imun, tiimitason työn imun ja enga-

ging leadership -johtamismallin tutkimuskirjallisuutta kriittisesti valikoiden ja esitellen 
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relevantteja aiempia tutkimuksia, niiden löydöksiä ja tutkimusaukot, kuten Saunders et al. 

(2016, 70–72) ohjeistavat. Tässä kirjallisuuskatsauksen viimeisessä alaluvussa esitellään 

teoriaan pohjautuva viitekehys, joka rakentuu tutkimuksen keskeisistä käsitteistä. Lisäksi 

tässä alaluvussa esitetään viitekehyksen ja tutkimuskysymysten pohjalta laaditut tutkimus-

propositiot, joiden olettamia testataan empiriaosiossa. 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat tiimin työn imu, vaatimukset ja voimavarat sekä 

engaging leadership. Teoreettisen viitekehyksen ja käsitteiden määritteleminen lukijaa var-

ten ymmärrettävästi on tärkeää, koska niiden perusteella tutkimuksen lukija tekee tulkin-

tansa ja ymmärtää tekstin. (Vilkka 2020, 32–33.) 

 

Teoreettinen viitekehys on kuvassa 8. Se on muokattu TV-TV-mallin ja -teorian kuvauk-

sesta, johon johtaminen on integroitu (Schaufeli 2015). Stressiprosessi on merkitty har-

maaksi, koska se ei ole tämän tutkimuksen fokuksessa. TV-TV-mallin motivaatioprosessi 

esittää, että työn voimavarat ovat työn imun edellytyksiä (engl.antecedents) ja voimava-

roja vahvistamalla voidaan työn imua tukea. Voimavaroilla on myös perustarpeita täyttävä 

vaikutus. Samoin engaging leadership vaikuttaa perustarpeiden täyttymiseen ja sitä kautta 

voimavaroihin ja työn imuun. Tiimin työn imulla puolestaan on useita myönteisiä vaikutuk-

sia tiimin jäsenten työhyvinvointiin. Työn imu tarttuu ja heijastelee muuhun elämään posi-

tiivisesti. Samalla siitä hyötyy organisaatio esimerkiksi tehokkuuden, hyvän suoriutumisen, 

innovatiivisuuden, parhaan panoksen antamisen, sitoutumisen ja muiden positiivisten tulos-

ten muodossa. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on siis motivaatioprosessi ja 

voimavarat. Vaatimukset (este- ja haastevaatimukset) muodostavat kiinteitä ja monimuo-

toisia vuorovaikutuksellisia mekanismeja voimavarojen kanssa (ks. esim. Ten Brummelhuis 

et al. 2012, 2; Bakker et al. 2007; Bakker 2014) ja niitä käsitellään tarvittaessa, päähuomion 

keskittyessä voimavaroihin. 
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Kuva 8. Viitekehys (mukaillen Schaufeli 2015, 447) 

 

Propositiot 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on deduktiivinen, jolloin tutkimuskirjallisuutta esitel-

lään heti johdannon jälkeen. Olemassa olevaa teoriaa hyödynnetään propositioiden laatimi-

sessa ja niitä testataan empiirisessä osiossa. (Saunders et al. 2016, 647.)  

 

TV-TV-viitekehyksen mukainen oletus on, että voimavarat johtavat motivaatioprosessiin ja 

ovat työn imun tärkeimmät edellytykset (Bakker et al. 2017). Voimavarat ovat tärkeitä myös 

siksi, että ne motivoivat sisäisesti ja ulkoisesti. Sen pohjalta tämän tutkimuksen ensimmäi-

nen alatutkimuskysymys on: Mitkä ovat tiimin työn imua vahvistavat voimavarat? Tä-

män perusteella esitetään ensimmäinen propositio. 

 

Propositio 1. Tiimillä on voimavaroja, jotka auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, vähen-

tävät työn vaatimuksia ja stimuloivat kasvua ja kehittymistä. Ne ovat hyvinvoinnin lähteitä, 

jotka johtavat motivaatioprosessiin ja ovat tiimin työn imun edeltäjiä. 
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Toinen alatutkimuskysymys on: Millaisia kollektiivisia työn imun kokemuksia tiimeillä 

on ollut? Tarkoitus on kartoittaa kokemuksia kollektiivisista tiimissä koetuista työn imun 

hetkistä, ja tarkastella niiden taustalta löytyviä tekijöitä ja voimavaroja. Esimiestyö on TV-

TV-mallin mukaan tärkeä voimavaroihin vaikuttava tekijä. Tämän perusteella esitetään toi-

nen propositio. 

 

Propositio 2. Tiimin työn imun kokemusten taustalla ovat tiimin ainutlaatuiset voimavarat 

ja niitä tukeva esimiestyö. 

 

TV-TV-viitekehyksen mukainen oletus on, että hyvä esimies johtaa vaatimuksia ja voima-

varoja siten, että työuupumusta estetään ja työn imua edistetään. TV-TV-viitekehykseen on 

integroitu johtaminen ja esimiestyö, koska sen vaikuttavuus hyvinvointiin ja työn imuun on 

tutkimuksissa havaittu merkittäväksi. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavaksi johtamismalliksi 

valittiin nimenomaan työn imun parantamiseen tähtäävä uusi johtamismalli, engaging lea-

dership. Kolmas alatutkimuskysymys on: Miten engaging leadership tukee ja edistää tii-

min työn imua? Kirjallisuuden perusteella tässä tutkimuksessa oletetaan, että engaging lea-

dership -strategioilla voidaan tiimin työn imua edistää psykologisten perustarpeiden täytty-

misen kautta. Tämän perusteella esitetään propositiot 3–6. 

 

Propositio 3. Inspiroimalla tiimin jäseniä esimies täyttää merkityksellisyyden tarvetta ja sitä 

kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

Propositio 4. Vahvistamalla tiimin jäseniä esimies täyttää pystyvyyden tarvetta ja sitä kautta 

edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

Propositio 5. Yhdistämällä tiimin jäseniä esimies täyttää yhteenkuuluvuuden tarvetta ja sitä 

kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

Propositio 6. Valtuuttamalla tiimin jäseniä esimies täyttää autonomian tarvetta ja sitä kautta 

edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 
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4  Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen menetelmät ja toteutus. Luvun tarkoituksena on esitellä 

tutkimusprosessi, valitut tutkimusmetodit, aineiston kerääminen ja aineiston analysointi. Lu-

vun lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

4.1  Tutkimusprosessi ja tutkimusfilosofia 

Saunders et al. (2016, 5) määrittelevät tutkimuksen prosessiksi, jonka tutkija suorittaa sys-

temaattisesti saadakseen tietoa asioista ja kasvattaakseen tietämystään. Kuvassa 9 on Saun-

dersin et al. (2016, 12) tutkimusprosessikuvauksen pohjalta mukailtu esitys tämän tutki-

muksen prosessista. Kuvauksesta ilmenee eri vaiheiden välillä tapahtuva reflektointi ja tut-

kimuksen osioiden tarkasteleminen uudelleen tutkimuksen kuluessa, jolloin tutkijan oma 

ymmärrys samalla syvenee. Tutkimuksen tekemisessä edellisiin vaiheisiin palattiin reflek-

toimaan toisiinsa liittyviä asioita, jotta kokonaisuus olisi johdonmukainen. Kuvassa 9 nuolet 

ilmaisevat tätä tutkimuksen vaiheiden välillä tapahtuvaa reflektointia, pohdintaa ja muok-

kausta. (Saunders et al. 2016, 11.) Reflektoimisella tarkoitetaan prosessia, jossa omaa tut-

kimuksen tekemistä ja siihen liittyviä käytänteitä tarkastellaan. Tutkijan omien käytänteiden 

tarkastelemiseen liittyy myös refleksiivisyys, jolla tarkoitetaan, että on tarkasteltava ja ky-

seenalaistettava omia kokemuksia, sitä tapaa, jolla työ on tehty, omaa roolia tutkimuksessa, 

ja miten ne kaikki vaikuttavat tutkimukseen. (Saunders et al. 2016, 13.) 
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Kuva 9. Tutkimusprosessi (mukaillen Saunders et al. 2016, 12) 

 

Tutkimusprosessi käynnistyi toukokuussa 2021 aiheen valinnalla ja kirjallisuuteen perehty-

misellä. Aihe täsmentyi kesäkuussa aiheanalyysin ja ohjauskeskustelun pohjalta, ja edelleen 

elokuussa tutkimussuunnitelmaseminaarissa. Lähestymistapa aiheen tutkimiseen samoin 

kuin tutkimusmallin muodostuminen ajoittuvat elokuulle 2021. Syyskuussa kirjallisuuskat-

saus oli jo pitkällä ja aineiston keräämisen suunnittelu ja valmistelut sitä varten aloitettiin. 

Kirjallisuuskatsaus palautettiin 17.10.2021 ja siitä saadun palautteen perusteella kirjallisuus-

osion hiomista jatkettiin loka-marraskuussa. Tiimin jäsenet haastateltiin 21.9.–1.10. välisenä 

aikana. Esimiesten haastattelut päätettiin lisätä tutkimukseen lokakuussa. Valmistelut ja 

suunnittelut tehtiin siten, että haastattelut päästiin toteuttamaan 29.10.2021. Tutkimusmene-

telmäosuuden kirjoittaminen alkoi marraskuun alussa, samoin kuin aineiston purkaminen ja 
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analysoiminen. Marraskuusta 2021 helmikuun 2022 puoliväliin saakka kirjoitustyötä saatet-

tiin loppuun viimeistellen ja hioen, samalla reflektoiden kokonaisuutta.  

 

Kuvassa 10 on esitetty Saundersin, Lewis’n ja Thornhillin (2016, 124) kehittämä ’tutkimus-

sipuli’. Se havainnollistaa, kuinka aineisto ja sen keräämisen suunnittelu ovat kerrosten alla 

ja sitä ennen on ’kuorittava sipulin kerroksia’. (Saunders et al. 2016, 122.)  

 

 

Kuva 10. Tutkimussipuli (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, 124) 

 

Tutkimusongelman määrittämisen jälkeen pohdittavat ’tutkimussipulin’ kerrokset ovat; fi-

losofia, lähestymistapa teorian muodostamiseen, metodologiset valinnat ja strategia 

(Saunders et al. 2016, 122–124).   
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Tutkimusfilosofialla tarkoitetaan uskomusten ja olettamusten järjestelmää tiedon kehitty-

misestä. Tutkimuksen tekemisessä tehdään oletuksia ihmisen tiedosta ja sen olemuksesta, 

siitä mitä ylipäänsä voidaan tietää. Ne ovat tutkimuksen epistemologiset olettamukset. Epis-

temologia kysyy esimerkiksi, miten voimme tietää mitä tiedämme ja mikä on hyväksyttävää 

tietoa? Samoin tehdään oletuksia todellisuudesta, joka kohdataan tutkimuksen tekemisessä, 

todellisuuden olemuksesta ja mitä siitä voidaan tietää, sekä millaisia asioita voidaan tutkia. 

Nämä ovat ontologiset olettamukset. Ne vaikuttavat tutkijan tapaan nähdä ja tutkia tutkitta-

vaa kohdetta, kuten organisaatiota ja johtamista. Siten ontologiset lähtökohdat määrittävät, 

kuinka tutkija näkee liike-elämän ja johtamisen, ja sen vuoksi ne ovat määrittämässä valin-

toja liittyen siihen mitä tutkimusta varten tutkitaan. Ontologiaan liittyy kysymyksiä, kuten 

millainen maailma on, mikä on todellisuuden olemus, millaisia organisaatiot ovat, millaista 

on olla organisaatiossa, millaista on olla johtaja tai johdettava? Tutkimuksessa vaikuttavat 

lisäksi aksiologiset olettamukset, joilla viitataan määrään ja tapoihin, joilla tutkijan omat 

arvot vaikuttavat tutkimusprosessissa. Tässä tutkimuksessa halutaan löytää rikas ja syväl-

linen näkemys organisatorisesta todellisuudesta. Siihen kuuluvat yksilölliset ja kokemuksel-

liset erot ja usko siihen, että ihmisten omat kokemukset ja narratiivit ovat totta ja muodosta-

vat hyvälaatuisen aineistokokonaisuuden. Tieto nähdään pehmeänä, subjektiivisena ja koke-

muksellisena. (Saunders et al. 2016, 124–129; Vilkka 2020, 33.)    

 

Tutkimusfilosofiana tässä tutkimuksessa nähdään interpretivismi. Saunders et al. (2016, 

185) viittaavat Ridderin et al. (2014) tutkimukseen todetessaan, että interpretivistinen tutkija 

voi työskennellä induktiivisella otteella, jolloin aineistoa analysoidaan ja tunnistetaan tee-

mat, myöhemmin yhdistetään ne kirjallisuudessa jo esitettyyn, ja liitetään olemassa olevaan 

teoriaan esimerkiksi uudelleen määrittelemällä tai laajentamalla sitä. Tässä tutkimuksessa 

aineiston analysoimisessa käytetään kuitenkin deduktiivista otetta ja teoriasta johdettuja 

propositioita. Ääni halutaan antaa jokaisen tutkittavan näkemykselle ja kokemukselle tutkit-

tavasta ilmiöstä. Tarkoitus ei ole lähtökohtaisesti yleistää niitä, vaan katsoa mitä aineistosta 

nousee. Analyysissa otetaan huomioon, että aineistosta saattaa nousta myös teorian ulkopuo-

lisia relevantteja ja merkityksellisiä tekijöitä, jolloin ne otetaan mukaan tutkimustuloksiin.  
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Pragmatismi on toinen filosofia, jonka mukaisia oletuksia tässä tutkimuksessa nähdään ja 

jonka suuntaan Casulan, Rangarajanin ja Shieldsin (2020, 1721) näkemys ohjaa. Casula et 

al. (Ibid.) näkevät pragmatismin ensisijaisena filosofiana eksploratiiviselle laadulliselle 

deduktiiviselle tutkimukselle. Eksploratiivinen tutkimus ja työhypoteesit sijoittuvat luon-

tevimmin pragmaattisen filosofian kenttään (Casula et al. 2020, 1711).  

 

Interpretivismi puolestaan tutkii merkityksiä. Ihmiset ovat sen mukaan kognitiivisilta omi-

naisuuksiltaan erilaisia ja luovat itselleen erilaisia merkityksiä. Koettuja erilaisia sosiaalisia 

todellisuuksia ei voida yleistää jokaiselle soveltuviksi universaaleiksi laeiksi myöskään in-

terpretivismissa. Interpretivistinen tutkija luo uutta syvempää ymmärrystä ja tulkintoja. 

Liike-elämän ja johtamisen tutkijalle se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkitaan orga-

nisaatioita eri ihmisryhmien näkökulmista. Työpaikka ja sen tapahtumat voidaan kokea 

eri tavoilla ja tutkija voi yrittää ottaa huomioon tämän kompleksisuuden keräämällä haasta-

teltaville merkityksellisiä asioita. (Saunders et al. 2016, 140–141.) Tutkimusfilosofian fokus 

on monimuotoisuudessa ja rikkaudessa, useissa tulkinnoissa ja merkityksen rakentamisessa. 

Interpretivistinen lähestymistapa on siten subjektivistinen. Subjektivismi lähtee olettamuk-

sesta, että sosiaalinen todellisuus muodostuu havainnoista ja niistä seuraavista ihmisten toi-

mista. Tutkijaa kiinnostaa erilaiset kuvaukset, jotka selittävät yksilöiden erilaisia sosiaalisia 

todellisuuksia. Tästä aksiologinen seuraus on, että tutkija tiedostaa, että hänen tulkintansa 

aineistosta ja omat arvonsa ja uskomuksensa ovat merkittävässä roolissa tutkimusproses-

sissa. Tutkijan empaattinen asenne on tärkeä, koska hänen tulee ymmärtää tutkittavien sosi-

aalinen maailma heidän näkökulmastaan. Interpretivistinen näkökulma soveltuu johta-

misen tutkimukseen, koska liike-elämän tilanteet ovat monimutkaisia ja uniikkeja, muo-

dostuen tiettyjen olosuhteiden kontekstista ja vuorovaikutuksesta, johon yksilöt kuuluvat. 

(Saunders et al. 2016, 130, 140–141.) Tässä tutkimuksessa tutkijaa kiinnostaa jokaisen tie-

donantajan kuvaukset, jotka halutaan ymmärtää. Tutkijan omat mielipiteet ja arvot pyritään 

häivyttämään tutkimuksessa mahdollisimman pitkälle. Tavoitteena on tarkastella tutkittavaa 

ilmiötä sen kontekstissa ikään kuin ulkoa päin ja antaa aineiston puhua.  

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan selvittävä eli eksploratiivinen. Se soveltuu silloin, kun tietoa 

hankitaan mielenkiinnon kohteena olevasta aiheesta ja kun halutaan saada ymmärrystä 
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ilmiöstä. Usein eksploratiivisessa tutkimuksessa tutkimuskysymys alkaa sanalla ’mitä’ tai 

’miten’, ja niin myös tässä tutkimuksessa. (Saunders et al. 2016, 174.) Casulan et al. (2020, 

1703) tutkimuslöydös esittää, että eksploratiiviseen tutkimukseen soveltuu deduktiivinen 

lähestymistapa. Työhypoteeseja pidetään hyödyllisinä työkaluina, jotka tukevat tutkimus-

prosessin johdonmukaisuutta ja aineiston analysointia. (Casula et al. 2020, 1720, 1703.)  

 

4.2  Tutkimusmetodit ja tutkimusstrategia    

Metodi tarkoittaa niitä tekniikoita ja käytänteitä, joilla tietoa saadaan ja joiden avulla sitä 

analysoidaan. Metodologia puolestaan viittaa siihen teoriaan, jonka mukaisesti tutkimus pi-

täisi tehdä. (Saunders et al. 2016, 4.) Teoriaa voidaan hyödyntää empiirisen tutkimuksen 

tekemisessä keinona (Eskola & Suoranta 2001, 81), jonka avulla tutkimusaineistosta saadaan 

esille tietoa (Vilkka, 29). Tässä tutkimuksessa tulosten analysointiin ja päätelmien tekemi-

seen sovelletaan deduktiivista sisällönanalyysia, jossa hyödynnetään viitekehyksestä johdet-

tuja propositioita.  

 

Kriittisellä kirjallisuuteen perehtymisellä luodaan tutkimukselle pohja, saadaan ymmär-

rys relevantista aiemmasta tutkimuksesta, siitä mitä aiheesta on jo löydetty ja lisäksi tutki-

musaukoista. Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus riippuu myös tutkimuskysymyksestä ja ta-

voitteesta sekä siitä lähestymistavasta, joka valitaan tutkimukselle. (Saunders et al. 2016, 

74.) Tämä tutkimus alkoi aiheen valinnan jälkeen akateemisen kirjallisuuden lukemisella. 

Kirjallisuuteen perehtyminen auttoi tunnistamaan relevantit teoriat, mallit ja ideat sekä suun-

nittelemaan tutkimusstrategian, jonka avulla kehittyivät teoreettinen viitekehys, tutkimusky-

symykset ja propositiot. Tutkimuksen lähestymistapa teorian kehittymiseen on siten deduk-

tiivinen, jossa tutkimusstrategiana on testata olemassa olevia teorioita empiirisellä aineis-

tolla ja pyritään rakentamaan selitys etukäteen määriteltyjen propositioiden avulla. (Saun-

ders et al. 2016, 145, 592.) Deduktiivisessa lähestymistavassa aineistoa käytetään proposi-

tioiden arviointiin, joka liittyy olemassa olevaan teoriaan ja yleistettävyys on yleisestä spe-

sifiin. Deduktiivisessa lähestymistavassa teoria altistetaan testaamiselle propositioiden 

avulla. Deduktiivisen tavan piirre on käsitteiden operationalisoiminen siten, että on 
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mahdollista mitata asioita, usein kvantitatiivisesti, mutta myös kvalitatiivinen aineisto on 

mahdollinen. (Saunders et al. 2016, 146.) 

 

’Tutkimussipulista’ (Saunders et al. 2016, 124) on nyt kuorittu tutkimusfilosofian ja teorian 

kehittymisen kerrokset. Tarkasteltavana ovat vielä muut metodologiset valinnat ja tutkimus-

strategia. Pitkittäistutkimus ei tullut tässä kysymykseen, joten aikahorisontin valinta jää me-

todivalinnoista automaattisesti pois.  

 

Saunders et al. (2016, 168) viittaavat Yiniin (2014) todetessaan, että laadullinen tutkimus 

voi käynnistyä deduktiivisella lähestymistavalla, jolloin testataan olemassa olevaa teoriaa 

käyttämällä laadullisia menetelmiä. Siinä voidaan käyttää yhtä aineistonkeruumenetelmää, 

kuten teemahaastatteluja, ja siihen soveltuvaa kvalitatiivista analyysia (Saunders et al. 2016, 

168). Tämä tutkimus on laadullinen yhden metodin tutkimus. Koska tarkoitus on saada 

syvällistä tietoa ilmiöstä, valittiin aineistonkeruumetodiksi teemahaastattelut. Aineiston 

avulla vastataan ’miten’-alkuiseen tutkimuskysymykseen, joka viittaa kvalitatiiviseen tutki-

mukseen. Tarkoitus on myös testata teoriaa uudessa kontekstissa, yksilötason sijaan tar-

kastellaan ilmiötä tiimitasolla. Laadullisessa tutkimuksessa onnistumiseen vaikuttaa se, 

kuinka tutkija pystyy osoittamaan sensitiivisyyttä saavuttaakseen kognitiivisen pääsyn tut-

kimukseen osallistuvien tietoihin.  Laadullinen tutkimus yhdistyy monenlaisiin strategioihin, 

joista tapaustutkimus (case study) on yksi ensisijaisista strategioista. (Saunders et al. 2016, 

169.) Seuraavaksi esitellään tutkimusstrategiaksi valittua tapaustutkimusta.  

 

Yin (2003, 39–55) jäsentää tapaustutkimusstrategiat neljäksi vaihtoehdoksi. Ensinnäkin 

on yksi yksittäinen tapaus (single case study) kokonaisvaltaisella tutkimusotteella (holistic 

design), toiseksi yksittäinen tapaus moniulotteisella tutkimusotteella (monia peräkkäisiä ta-

pauksia, toistotutkimus, single case study, embedded), kolmanneksi monia tapauksia ja ko-

konaisvaltainen tutkimusote (multiple-case, holistic) ja neljänneksi monia tapauksia ja mo-

niulotteinen tutkimusote (multiple-case, embedded). Yhden tapauksen tutkimus voi olla tie-

tyn teorian testaus, jolloin sitä voidaan laajentaa soveltamalla teoriaa tapaukseen, jossa ole-

tetaan teorian olevan voimassa. Tapaustutkimus on kokonaisvaltainen, kun tapauksen tar-

kasteleminen tapahtuu yhtenä kokonaisuutena. Yhteen tapaukseen voi myös kuulua 
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useampia analyysitasoja (embedded case study). Tässä tutkimuksessa yhden tapauksen tar-

kastelussa on kaksi analyysitasoa; tiimien jäsenet ja tiimien esimiehet.  

 

Yin (2003, 13) määrittelee tapaustutkimuksen syvälliseksi empiiriseksi selvitykseksi, jossa 

tämän päivän ilmiötä tarkastellaan sen todellisessa kontekstissa. ’Tapaus’ voi tapaustutki-

muksessa viitata esimerkiksi ryhmään tai tiimiin ja tutkittavan tapauksen kontekstin ymmär-

täminen on olennaista (Saunders et al. 2016, 184–185). Tässä tutkimuksessa halutaan tutkia 

työn imun edellytyksiä tiimitasolla, valitussa kontekstissa, sekä tarkastella nouseeko tiimin 

kokemuksista engaging leadership -johtamismallin vaikutusta (perustarpeiden täyttyminen, 

voimavarat) ja toisaalta löytyykö esimiesten kuvauksista viitteitä engaging leadership -joh-

tamismallin piirteistä, joilla olisi positiivinen vaikutus tiimin työn imuun. Kirjallisuuden pe-

rusteella voi olettaa engaging leadershipin vaikuttavan samalla tavalla hyvinvointia paranta-

vasti tiimitasolla, kuin tutkimuksissa on todettu tapahtuvan yksilötasolla. Hellströmin ja Hyt-

tisen (1996, 394) mukaan eräs peruste yhden tapauksen tutkimukselle on tietyn teorian tes-

taus esimerkiksi ns. ”kriittisen tapauksen” avulla. Teoriaa voidaan vahvistaa, kyseenalaistaa 

tai laajentaa soveltamalla sitä tapaukseen, jonka voi olettaa täyttävän teorialle asetetut edel-

lytykset (Hellström et al. 1996, 394). Tapaus on tässä tutkimuksessa valitut tiimit niiden 

todellisessa kontekstissa ja teorian testaus tiimitasolla. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusmalli on esitetty kuvassa 11, pohjautuen Saundersin et al. ’tut-

kimussipuliin’.  
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Kuva 11. Tutkimusmalli (mukaillen Saunders et al. 2016, 124) 

 

4.3  Tutkimusaineiston kerääminen    

Aineisto kerättiin asiantuntijaorganisaatiosta, jossa tutkija työskentelee. Tämä asetelma hel-

pottaa sen kontekstin ymmärtämistä, josta tutkittavat kertovat, eikä aikaa kulu samalla ta-

valla ympäristöön tutustumiseen ja sen hahmottamiseen. Toisaalta se tarkoittaa, että omia 

olettamuksia ja ennakkokäsityksiä on tarkasteltava entistä kriittisemmin. (Saunders et al. 

2016, 208.) Organisaatio kuuluu julkisen hallinnon piiriin ja sen palveluksessa työskentelee 

reilut 200 asiantuntijaa.  

 

Tutkimusaineistoksi valittiin ihmisten kokemukset puheen muodossa, joten aineisto kerättiin 

haastatteluina. Tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haas-

tattelua. Puolistrukturoituja haastatteluja käytetään aineiston keräämiseen tutkimuksissa, 

joissa yleensä analysoiminen tehdään laadullisesti, esimerkiksi osana tapaustutkimusstrate-

giaa (Saunders et al. 2016, 392).  
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Haastattelua varten poimitaan tutkimusongelmasta keskeiset teemat käsiteltäviksi. Li-

säksi on muutama avainkysymys, joita tutkija haluaa käydä läpi, mutta niiden käyttäminen 

ja järjestys voivat vaihdella haastatteluiden välillä riippuen siitä, miten keskustelu luonte-

vasti etenee. Toisaalta tutkija voi tehdä lisäkysymyksiä selvittääkseen tutkimuskysymystä ja 

tavoitteita. Haastattelussa voi myös pyytää selittämään tarkemmin ja on mahdollisuus etsiä 

vastauksia tiettyihin kysymyksiin. (Vilkka 2021, 99; Saunders et al. 2016, 391.) Haastatte-

lukysymyksissä ei ole hyvä käyttää kysymysmuotoja, joihin voi vastata kyllä tai ei. Syvälli-

simmin tutkittavan kokemuksiin päästään kiinni kysymyksillä, jotka alkavat mitä, miten, 

millainen tai miksi, ja pyytämällä kuvailemaan jotain asiaa, kuten tässä tutkimuksessa kysy-

mys: ”Kuvaile jotain mieleesi muistuvaa kollektiivista työn imun kokemusta”, jolloin saatiin 

vastaukseksi käytännön esimerkkejä. Se voi myös auttaa tutkijaa ymmärtämään aiempaa pu-

hetta haastattelussa. (Vilkka 2021, 102–103.) 

 

Valitut kaksi tiimiä ovat samalta osastolta ja kuuluvat samaan toimistoon. Tutkimuksen va-

liditeetin parantamiseksi, haastateltaviksi pyydettiin kaikki tiimin vakinaiset työnteki-

jät. Kaikki suostuivat haastatteluun. Asiantuntijahaastatteluiden jälkeen päätettiin haasta-

tella myös tiimien esimiehet. Kumpikin esimies suostui haastatteluun. Tutkimusotannaksi 

valittiin siten koko tiimi, jolloin valintaa ei tarvinnut sen enempää pohtia tai testata.  

 

Aineiston keräämisen valmistelut tehtiin syyskuussa. Haastateltaville lähetettiin 20.9.2021 

tiedustelu haastatteluun suostumisesta ja samassa sähköpostissa oli liitteenä tiivis johdatus 

tutkimusaiheeseen. Siinä kerrottiin havainnollistavien kuvien avulla työn imun ilmiöstä ja 

miten se eroaa esimerkiksi työtyytyväisyydestä. Mukana oli lyhyt kuvaus voimavaroista ja 

liitteenä oli luettelo tyypillisistä organisaatioissa saatavilla olevista voimavaroista (taulukko 

1). Esimiehen rooli tärkeänä työn imuun vaikuttavana tekijänä mainittiin, mutta EL-johta-

mismallista ei ollut esittelyä. Tällä informaatiopaketilla säästettiin aikaa haastattelutilan-

teissa, joissa lyhyen kertauksen jälkeen pystyttiin siirtymään suoraan teemarungon mukai-

siin asioihin. Haastattelun kuluessa kerrattiin työn imun ulottuvuuksia ja että tutkimuksessa 

mielenkiinnon kohteena on tiimitaso. Informaatiopaketin lähettämisen yhteydessä kysyttiin 

samalla suostumus haastatteluun ja sen nauhoittamiseen, kerrottiin pääpiirteissään haastat-

telun teemoista ja siihen varattavasta ajasta. Luottamuksellisuuteen liittyvät asiat käytiin 
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samoin läpi. Sen jälkeen haastatteluajat varattiin. Haastateltaville lähetettiin ennen haastat-

telua tutkimustiedote, joka on tämän tutkimuksen liitteenä, sekä suostumuslomake tutustut-

tavaksi ja allekirjoitettavaksi. Esimiehille lähetettiin samalla tavoin tiivis johdatus tutkimus-

aiheeseen ja tiedustelu haastateltavaksi suostumisesta 25.10.2021. Sen jälkeen varattiin 

haastatteluajat. Tutkimustiedote, haastattelurunko ja suostumuslomake tutustuttavaksi ja al-

lekirjoitettavaksi lähetettiin vielä erikseen ennen haastatteluja. 

 

Laadullisella tutkimusotteella ja aineistolla pyritään sisällölliseen laajuuteen, ei niinkään 

suureen kappalemäärään (Vilkka 2021, 104). Kahdeksan asiantuntijan ja heidän esimies-

tensä haastatteluilla, päästään kartoittamaan syvällisesti kahden tiimin voimavarat ja työn 

imun lähteet. Vilkan (2021, 121) mukaan tutkimusaineiston koolla ei olekaan väliä, ainoas-

taan laadulla. Tutkimusaineiston tarkoitus on välittää ymmärrys ilmiöstä tai teoreettisesti 

mielekkään tulkinnan saaminen. Tavoitteena on yleistyksien sijaan, esimerkiksi hermeneut-

tisen tiedonintressin ollessa kyseessä, selittää ilmiö ymmärrettäväksi. Tämän tutkimuksen 

tarkoitus oli kartoittaa kahden tiimin voimavarat ja millaisia engaging leadership -johtamis-

mallin piirteitä löytyi sekä miten sen avulla voi tukea tiimien työn imua. Laadullista tutki-

musmenetelmää käytettäessä voi miettiä millainen tutkimusaineisto antaa kattavan kuvauk-

sen tutkimusongelmasta ja aineiston laatua voi määrittää harkinnanvaraisen näytteen avulla. 

Valintakriteerit, joilla tutkimusaineisto kootaan, oli pohdittu ja päätetty tutkimusongelman 

ja tavoitteiden pohjalta ennen aineiston keräämistä. Tässä tutkimuksessa valintakriteerinä 

oli, että haastateltavana ovat kokonaiset tiimit. Kyllääntymispiste (saturaatio) on tutkimus-

kohtainen ja riippuu tutkimuksen tavoitteista. Tässä tutkimuksessa sen voi määritellä niin, 

että kun kaikki tiimin jäsenet on haastateltu, kyllääntymispiste täyttyy. (Vilkka 2021, 

121–122.) Esimieshaastatteluiden lisääminen tutkimukseen lisää kartoituksen syvyyttä ja 

tuo esiin kahden analyysitason näkemykset, joiden pohjalta on mahdollista kehittää työhy-

vinvointia. 

 

Haastattelut tehtiin MS Teamsilla. Suurimmassa osassa haastatteluja oli videoyhteys päällä 

koko haastattelun ajan. Haastatteluiden kestot ja ajankohdat on esitetty taulukossa 3. Tiimit 

on nimetty tiimi A ja tiimi B ja lyhennetty TA ja TB, työntekijät ovat T1-T4 ja tiimien 

esimiehet ovat TE1 ja TE2. 
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Taulukko 3. Haastattelut ja niiden kestot 

 

 

Teemahaastattelurungon kolme teemaa apukysymyksineen on laadittu tutkimuskysymyk-

sen ja kirjallisuuden pohjalta. Kysymysten muotoilussa on Vilkan (2021, 105) mukaan tär-

keää, että kohderyhmä, toimintaympäristö ja kulttuuri ovat tutkijalle tuttuja, koska ihmisten 

kokemukset ja käsitykset ovat sidottuja kulttuuriin ja kontekstiin. Tutkijalla on kokemusta 

tutkimuskohteena olevasta toimintaympäristöstä 15 vuoden ajalta ja se helpotti haastatelta-

vien ymmärtämistä olennaisesti. Teemahaastattelurunko on tutkimuksen liitteenä. Runko 

toimi muistilistana asioiden läpikäymiselle. Haastatteluja voi kuvata luonteeltaan luottamuk-

sellisiksi ja tunnelmaltaan rennoiksi. Tutkijalle oli tärkeää luoda tunnelma, jossa tilannetta 

ei tarvitse jännittää. Vilkka (2021, 107) toteaa, että haastattelijan oman jännityksen lieven-

täminen on tärkeää, koska usein myös haastateltavaa jännittää ja vapautunut olemus voi aut-

taa ja motivoida haastateltavaa rentoutumaan. Saunders et al. (2016, 394) huomauttavat, että 

se tapa, jolla tutkija on vuorovaikutuksessa haastateltavien kanssa ja kysyy kysymyksiä, vai-

kuttaa kerättävään dataan.  

 

Haastatteluun varattu aika oli pääosin sopiva. Kahdessa haastattelussa asioiden käsittelemi-

nen jäi kesken ja uusi haastatteluaika sovittiin. Yhden haastattelun litteroinnin jälkeen tutkija 

halusi varmistaa muutaman asian ja sitä varten varattiin uusi lyhyt aika. Haastateltavilla oli 

runsaasti kokemuksia, mielipiteitä ja kerrottavaa aiheista, joten keskustelua ei tarvinnut 
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millään lailla väkinäisesti viedä eteenpäin. Ensimmäisen haastateltavan kanssa oli sovittu, 

että jos teemarunko ei vaikuta onnistuneelta, uusitaan haastattelu. Ensimmäinen haastattelu 

toimi siten testihaastatteluna.  

 

Ensimmäinen teema käsitteli tiimin työn imun taustalla olevia voimavaroja. Haastatelta-

vien annettiin kertoa vapaasti niistä asioista, joita työn imusta ja voimavaroista nousi mie-

leen. Tutkija varoi erityisesti johdattelemasta haastateltavaa mainitsemaan samoja voimava-

roja, kuin mitä muut tiimin jäsenet olivat tuoneet esille. Voidaan ajatella, että vihjaamalla 

olisi kyseinen jo mainittu asia ollut mainitsemisen arvoinen myös seuraavan haastateltavan 

mielestä, mutta yhtä hyvin voi olla, ettei haastateltava olisi kokenut mainittua asiaa merki-

tyksellisenä. Aineiston analysoinnissa rajattiin validiteetin parantamiseksi kuitenkin tutki-

mustuloksista pois sellaiset voimavarat, jotka tulivat esille vain tiimin yhden jäsenen haas-

tattelussa. Näin ollen kaikkien tutkimustuloksiin mukaan otettujen voimavarojen voidaan 

olettaa olevan tiimin ulottuvilla.  

 

Voimavarat erottautuivat molempien tiimien haastatteluissa selkeästi. Tiimeillä oli sekä sa-

moja voimavaroja että omia tärkeimpiä voimavaroja. Samat voimavarat saivat tyypillisesti 

mainintoja useita kertoja samassa haastattelussa. Saman tiimin jäsenillä oli voimavaroista 

keskenään samankaltaisia näkemyksiä. Tiimissä, jossa olosuhteet, tilanteet, tapahtumat ovat 

pitkälti samat ja esimies on sama, ovat myös havainnot yhteneväisiä, kuten voi kirjallisuuden 

pohjalta olettaa (ks. Costa et al. 2014a; Costa et al. 2014b). 

 

Tiimien voimavaroissa on eroa. Se osoittaa, että saman organisaation sisällä, voi eri ryh-

millä, tehtävissä ja erilaisissa konteksteissa olla jokaisella omat uniikit voimavaransa (Ha-

kanen 2009b, 56–57; Hakanen 2011, 50–51). Jokainen tiimin jäsen myös vaikuttaa esimer-

kiksi vuorovaikutukseen, tiimiprosesseihin ja ilmapiiriin. Tiimin jäsenet havainnoivat ja 

hyödyntävät voimavaroja eri tavoin, ja siihen vaikuttavat yksilölliset voimavarat (Hakanen 

2011, 71.) Lisäksi esimiehellä on vaikutusta voimavaroihin. Kummankin tiimin omat voi-

mavarat erottuivat aineistosta ja saivat vahvistusta myös työn imun kollektiivisista kuvauk-

sista, joka oli haastattelurungon toinen teema.  



91 

 

Kolmas teema käsitteli sitä, miten esimies voi vaikuttaa työn imuun ja edistää tiimin hyvin-

vointia. Aineistosta poimittiin EL-johtamismallin mukaisen esimieskäyttäytymisen piirteet 

ja kuvaukset siitä, miten esimies on vaikuttanut voimavaroihin ja työn imun kokemuksiin. 

Esimiesten haastatteluissa puolestaan esimiehet itse kertoivat omista käytänteistään, ja ai-

neistosta poimittiin tarkasteluun EL-johtamismallin mukaiset piirteet. Aineistosta voitiin tar-

kastella, käyttävätkö tiimien esimiehet EL-strategioita, vaikuttavatko käytetyt strategiat tii-

meissä ja jääkö jokin käytetty piirre huomiotta. Nämä kaikki ovat tärkeitä tietoja, kun kehi-

tetään tiimityöskentelyä ja hyvinvointia.  

 

4.4  Tutkimusaineiston analysointi    

Alun perin tutkija Timo Laineen esittämä runko laadullisen tutkimuksen analyysin vai-

heista on esitetty hieman muokattuna Tuomen ja Sarajärven (2018, 78) teoksessa: 1. Päätä, 

mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee vahva päätös! 2a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse 

ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 2b. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta! 2c. 

Kerää merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta. 3. Luokittele, teemoita tai tyypit-

tele aineisto. 4. Kirjoita yhteenveto.  

 

Ensimmäisen vaiheen noudattaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että aineistosta nousevat 

mielenkiintoiset muut aiheet on rajattava ulkopuolelle ja keskityttävä oman tutkimuskysy-

myksen kannalta olennaiseen (Ibid.). Toinen vaihe on litterointi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

78), joka tarkoittaa haastatteluaineistojen purkamista nauhoitteista tekstimuotoon ja siten 

tutkimusaineisto saadaan tutkittavaan muotoon (Vilkka 2021, 110). Litterointi tehtiin joko 

haastattelupäivänä tai sitä seuraavana päivänä ja haastattelut litteroitiin kokonaisuudessaan. 

Eskola (2018, 180) toteaa, että haastatteluaineisto kannattaa purkaa kokonaan, koska samalla 

tapahtuu alustavaa aineistoon tutustumista. Keskusteluntutkimuksessa litterointiohjeistus on 

erittäin tarkka ja esimerkiksi taukojen kestot merkitään, mutta jos tutkimuskohde ei liity 

tässä mielessä keskustelun sisältöihin, ei ole syytä litteroida tuolla tarkkuudella (Alasuutari 

2011, 65). Litteroidessaan tutkija käy vuoropuhelua aineistonsa kanssa ja tekstimuotoon 

muuttaminen auttaa analysoimaan aineistoa eli ryhmittelemään ja luokittelemaan (Vilkka 
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2021, 110). Haastattelut luettiin läpi useaan otteeseen. Sen jälkeen niihin tehtiin eri väreillä 

merkintöjä ja muistiinpanoja. Aineiston tarkempaa analysointia varten lauseita ja ajatusko-

konaisuuksia vietiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan, ja niille rakennettiin analyysirungot.  

 

Kolmas vaihe tarkoittaa tässä tutkimuksessa aineiston ryhmittelyä teorian mukaisiin luok-

kiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78–79). Analyysimenetelmä on teorialähtöinen eli deduktii-

vinen sisällönanalyysi, ja sen mukaisesti luokittelut pohjautuvat aikaisempiin teorioihin ja 

malleihin (Ibid., 94). Tuomen ja Sarajärven (Ibid., 95) mukaan silloin voi hyödyntää analyy-

sirunkoa, johon haetaan aineistosta asiat ja luokitellaan ne samalla tavoin, kuin aineisto-

lähtöisessä sisällönanalyysissä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee seuraavasti: 1) 

Haastattelujen kuunteleminen ja auki kirjoitus sana sanalta. 2) Haastattelujen, dokumenttien 

ym. aineistojen lukeminen ja sisältöön perehtyminen. 3) Pelkistettyjen ilmausten etsiminen 

ja alleviivaaminen. 4) Pelkistettyjen ilmausten listaaminen. 5) Samankaltaisuuksien ja eri-

laisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista. 6) Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely/yh-

distäminen ja alaluokkien muodostaminen. 7) Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluok-

kien muodostaminen. 8) Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi tai yhdistäväksi luokaksi ja 

kokoavan käsitteen muodostuminen. (Ibid., 91–92.) 

 

Pelkistämisellä eli redusoinnilla tähdätään epäolennaisen karsimiseen. Tässä tutkimuksessa 

se tapahtui niin, että litteroidusta aineistosta etsittiin tutkimustehtävää varten sopivia ilmai-

suja. Pelkistämisessä analysoitava informaatio on tässä tutkimuksessa auki kirjoitettu haas-

tattelu. Tässä vaiheessa käytettiin apuna värejä samaa tarkoittavien ilmausten merkitsemi-

seen ja eri ilmiöiden erotteluun. Huomioon otettiin, että samassa lauseessa voi olla löydettä-

vissä useampia pelkistettyjä ilmauksia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92.) 

 

Analyysirunkoon voidaan myös muodostaa uusia luokkia, jos siihen kuuluvalle asialle ei ole 

teorian pohjalta muodostettua paikkaa valmiina. Tämän tutkimuksen aineisto kuvaa työn 

imun ilmiötä ja sen edellytyksiä tiimissä, josta analyysin avulla luodaan sanallinen kuvaus. 

Analyysin aloittamista edeltää analyysiyksikön valitseminen. Tutkimuskysymys ja aineisto 

ohjaavat tätä valintaa. Analyysiyksikkö voi olla lause tai ajatuskokonaisuus, ja ne valittiin 

tähän tutkimukseen analyysiyksiköiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91, 95.) Ensin lauseita tai 
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ajatuskokonaisuuksia pelkistettiin. Apuna tässä käytettiin teoriaa ja teoreettisia malleja sekä 

niiden pohjalta luotuja propositioita, jotka tukevat tutkimusprosessin johdonmukaisuutta ja 

aineiston analysointia (Casula et al. 2020, 1720–1722.)  

 

Teema 1 käsitteli voimavaroja, joita tiimeillä on. Pelkistetyistä lauseista löytyneet voima-

varat jaettiin viiteen eri luokkaan; 1) sosiaaliset voimavarat, 2) tehtävää koskevat voima-

varat, 3) organisatoriset/tiimin voimavarat, 4) työn järjestelyjä koskevat voimavarat ja 5) 

yksilölliset voimavarat. Organisatoristen voimavarojen luokan tilalle sopii monen voimava-

ran osalta paremmin tiimin voimavara, koska se oli pikemminkin tiimin oman kontekstin 

voimavara kuin organisaatiotasoinen. Siten luokan nimeen on lisätty ’tiimin voimavarat’.  

 

Esimiehet arvioivat eri näkökulmasta tiimien voimavaroja kuin tiimin jäsenet ja myös ha-

vaitsevat ja kokevat ne eri tavalla. Esimiesten haastatteluissa keskustelun painopiste oli luon-

tevasti esimieskäyttäytymisessä ja johtamisessa. Esimiesten haastatteluissa tuli kuitenkin 

esille, mitkä ovat heidän näkökulmastaan tiimien voimavaroja, jotka mahdollistuvat esi-

mieskäytänteillä ja näkyvät esimiestyön kautta. Nämä voimavarat tulevat käsitellyiksi tee-

man 3 (engaging leadership) yhteydessä. 

 

Aineiston analyysia ohjasivat teoriasta johdetut propositiot ja niiden pohjalta muotoillut ana-

lyysikysymykset, jotka on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Tutkimuskysymykset, propositiot ja analyysikysymykset 

 

 

Esimerkit pelkistetyistä ilmauksista ja voimavarojen jakamisesta teorian pohjalta luotuun 

analyysirunkoon ovat tiimin A ja tiimin B osalta liitteissä 4 ja 5.  
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Teema 2 käsitteli kollektiivisia työn imun kokemuksia. Työn imun kokemusten taustalla 

vaikuttavat voimavarat vahvistivat teeman 1 käsittelyssä tehtyjä löydöksiä tiimien voimava-

roista. Jos uusia voimavaroja löytyi, ne otettiin mukaan teeman 1 analyysirunkoon, jossa ne 

jaettiin viiteen luokkaan tarkasteltaviksi. Työn imun kokemusten taustalta löytyneet, työn 

imua mahdollistavat esimiestyön piirteet puolestaan otettiin mukaan teeman 3 analyysirun-

koon (engaging leadership). Esimerkit tiimien ja esimiesten kollektiivisten kokemusten ana-

lyysirungoista ovat liitteissä 6, 7 ja 8.  

 

Teema 3 käsitteli esimiestyötä hyvinvoinnin ja työn imun mahdollistajana ja edistäjänä. Ai-

neistoa tarkasteltiin engaging leadership -linsseillä ja etsittiin sen strategioihin kuuluvia joh-

tamisen piirteitä. Analyysirunko pohjautui EL-mallilla laajennettuun TV-TV-malliin ja itse-

määräytymisteoriaan, jotka on kuvattu luvuissa 2 ja 3. Rungossa esimieskäyttäytymisen piir-

teitä varten oli neljä EL-mallin mukaista strategiaa: valtuuttava, vahvistava, yhdistävä ja in-

spiroiva. Jokainen niistä vastaa psykologiseen perustarpeeseen, joita ovat: merkitykselli-

syys, yhteenkuuluminen, autonomia ja pystyvyys. Liitteessä 9 on esimerkki tiimien aineiston 

analyysirungosta ja liitteessä 10 on esimerkki engaging leadership -analyysirungosta, jossa 

on käsitelty esimiesten aineistoa. 

 

4.5  Luotettavuuden arviointi 

Validiteetti ja reliabiliteetti ovat yleensä käsitteet, joiden avulla tutkimusmenetelmän luo-

tettavuutta arvioidaan. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että on tutkittu sitä mitä pitikin. Relia-

biliteetti tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta. (Tuomi et al. 2018, 120.) Tuomi ja Sa-

rajärvi (2018, 122–123) listaavat asiat, jotka jokainen erikseen ja yhteisesti osien muodosta-

mana johdonmukaisena kokonaisuutena ovat olennaisia tutkimuksen luotettavuuden arvi-

oinnissa; tutkimuksen kohde ja tarkoitus, omat sitoumuksesi tutkijana tässä tutkimuksessa, 

aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, 

aineiston analyysi, tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen raportointi. Taulukossa 5 on ar-

vioitu Tuomen ja Sarajärven (Ibid.) ohjeistuksen mukaisesti tämän tutkimuksen luotetta-

vuutta. 
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Taulukko 5. Luotettavuuden arviointi (mukaillen Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–123) 
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Vilkan (2020, 29–33) mukaan teorian ja käsitteiden pitäminen mukana tutkimuksen eri 

vaiheissa varmistaa tutkimuksen johdonmukaisuuden. Sen lisäksi tässä tutkimuksessa hyö-

dynnettiin propositioita tutkimusprosessin eri vaiheissa johdonmukaisuutta tukemassa. Tut-

kimusaineiston vahvuus perustuu haastateltavien avoimuuteen, runsaaseen kerrontaan haas-

tattelutilanteessa, laajaan kokemukseen, korkeaan koulutukseen, kykyyn pohtia analyytti-

sesti annettuja teemoja ja näkemyksellisyyteen. Se tekee aineistosta rikkaan ja syvällisen. 

Laine (2018, 31–33) toteaa, että aineiston pariin on palattava uudelleen ja uusin silmin pyr-

kien ymmärtämään mitä toinen on tarkoittanut ja siten itsekeskeisyyden hävitessä aineistosta 

löytää uusia piirteitä. Tutkija pyrki tarkastelemaan aineistoa objektiivisesti, ottamaan siihen 

aika ajoin etäisyyttä, lukemaan litteroituja haastatteluja yhä uudelleen pyrkien saavuttamaan 

oikean tulkinnan, jota haastateltava oli tarkoittanut. Itsekriittisyyttä, omien ajatusten ja tun-

teiden tarkastelua vaadittiin, koska työyhteisö ja konteksti ovat tutkijalle erittäin tuttuja. 

Omien mielipiteiden ja oletusten näkyminen pyrittiin kaikin keinoin vaimentamaan sekä 

haastatteluissa, aineiston tarkastelussa, että raportin kirjoittamisessa. Raportin kirjoittamisen 

vaiheessa oli palattava useita kertoja lukemaan haastatteluja, tarkastelemaan analyysirun-

koja, muokkaamaan ja hiomaan niitä yhä lähemmäksi sitä, mikä on totuus näiden kahden 

tiimin hyvinvoinnin, voimavarojen ja työn imun tilasta sekä tiimin jäsenten että esimiesten 

näkökulmista.  

 

Teemahaastattelurunko pohjautui olemassa oleviin teorioihin ja malleihin, joten siinä ei ollut 

tutkijan omia valintoja mukana. Haastattelutilanteissa haastateltavien annettiin itse kertoa 

asioista, jotka nousivat mieleen, johdattelematta heitä esimerkiksi mainitsemalla mitä muut 

tiimin jäsenet olivat kertoneet. Aineiston analyysissa jätettiin pois havainnot voimavaroista, 

joita mainittiin vain yhden haastateltavan puheessa. Mukaan otetut voimavarat edustavat tii-

min enemmistön näkemyksiä. Kuitenkin, kuten Kiviniemi (2018, 69) toteaa, ”aineiston ana-

lysointi ja tutkimusraportti ovat tutkijan henkilökohtainen konstruktio tutkittavana olleesta 

ilmiöstä”. Tutkijan valinta on, mitä hän raportissaan ilmiöstä kuvaa ja millaisen muodon 

tarina lopulta saa (Ibid., 69). Näin ollen, toisella tutkijalla voisi olla erilaiset painotukset, 

joiden pohjalta ilmiötä kuvataan ja tarinasta muodostuisi toisen näköinen. Johdonmukaiset 

perustelut tehdyistä omista tulkinnoista ovat tärkeät, jotta lukija voi arvioida ovatko ne us-

kottavia. Siihen on pyritty tässä tutkimuksessa kautta linjan. 
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Hermeneutiikka tarkoittaa Laineen (2018, 28) mukaan ”teoriaa ymmärtämisestä ja tulkin-

nasta” ja sitä tarvitaan haastatteluaineiston tulkitsemisessa. Vilkka (2021, 143) toteaa her-

meneuttisen kehän olevan ”tutkimuksellista dialogia tutkimusaineiston kanssa.” Aineis-

toa ei pidä ajatella valmiina tietovarastona, vaan siitä syntyy tietoa tuon dialogin kautta 

(Laine 2018, 32). Omat ennakkoluulot pyrittiin tunnistamaan Laineen (Ibid., 31–33) esittä-

mällä tavalla, ja ottamaan etäisyyttä aineistoon sekä häivyttämään ensimmäisenä mieleen 

tulevat tulkinnat. Laineen (Ibid.) mukaan siitä vasta alkaa ajattelutyö, samoin kuin kyseen-

alaistamisesta varsinainen tutkimus.  

 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen noudattamista jokaisessa 

vaiheessa. Siihen on tämän tutkimuksen tekemisessä kiinnitetty huomiota. Se tarkoittaa, että 

on käytetty eettisesti kestäviä, tiedeyhteisön hyväksymiä tiedonhankintamenetelmiä ja tut-

kimusmenetelmiä, oman alan tieteellistä tutkimuskirjallisuutta ja muita luotettavia lähteitä. 

Tutkimusetiikan mukaisesti on rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti edetty tutkimustyössä ja 

tulosten esittämisessä, osoitettu toisten tutkijoiden kunnioittaminen käyttämällä lähdeviit-

tauksia huolellisesti ja esittämällä omat ja toisten tekemät löydökset oikein. (Vilkka 2020, 

37–38.) 
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5  Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitellään empiirisen tutkimuksen tulokset. Alatutkimuskysymykset olivat: 1) 

Mitkä ovat tiimin työn imua vahvistavat voimavarat? 2) Millaisia kollektiivisia työn imun 

kokemuksia tiimissä on ollut? 3) Miten engaging leadership tukee ja edistää tiimin työn 

imua? Tulokset esitetään käsittelemällä tutkimuskysymyksistä, teoriasta ja viitekehyksestä 

johdetut propositiot vuorollaan.  

 

Haastattelut tehtiin kahden tiimin jäsenille ja molempien tiimien esimiehille. Tiimit ovat asi-

antuntijatiimejä ja tiimien jäsenet ovat tietotyöläisiä. Tiimit on nimetty Tiimi A, TA ja Tiimi 

B, TB. Esimerkiksi Tiimin A jäsen 1 on TAT1. Tiimeissä A ja B työntekijöillä on erilaiset 

toimenkuvat ja tiimeillä on hoidettavanaan eri substanssialueet. Samoin asiakkaat, tavoitteet, 

järjestelmät ja prosessit eroavat toisistaan. Siten tiimien tulosten vertaileminen ei ole tarkoi-

tuksenmukaista. Se huomio voidaan kuitenkin tehdä vertaamalla kahta tutkittua tiimiä, että 

voimavarat voivat olla samassa organisaatiossa ainutlaatuiset jokaisessa työryhmässä. Tii-

meillä oli sekä yhteisiä että omia tärkeimpiä voimavaroja. Ne voimavarat, jotka ovat tietylle 

tiimille tärkeimmät, selviävät vain kartoittamalla juuri sen työkontekstin tilanne. Esimiehistä 

käytetään tunnisteita TE1 ja TE2.  

 

5.1  Tiimien voimavarat 

Tutkimuksen ensimmäinen propositio perustui TV-TV-viitekehyksen oletukseen, jonka 

mukaan voimavarat (’good things’, Schaufeli 2017, 121; ’energisaattorit’, Hakanen 2009a, 

12) ovat tekijöitä, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteita, vähentävät työn vaatimuksia ja 

niihin liittyviä fyysisiä tai psykologisia kustannuksia ja stimuloivat yksilöllistä kasvua, op-

pimista ja kehittymistä (Demerouti et al. 2001, 501; Schaufeli & Bakker 2004, 296). Voima-

varat ovat vahvuuksia, jotka saavat työntekijät kukoistamaan ja ne johtavat motivaatiopro-

sessiin ja - työn imun toimiessa välittäjänä - saavat aikaan runsaasti positiivisia lopputuloksia 

(esitelty kuvassa 3).  
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Ensimmäisen haastatteluteeman tavoitteena oli selvittää, millaisia voimavaroja tiimeillä 

on. Teemahaastattelurungossa voimavarat oli jaettu työn imun kolmen ulottuvuuden mukai-

sesti; tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen (Schaufeli et al. 2002, 74). Tiimin 

voimavaroja tuli esille myös teeman 2 (tiimin työn imun kokemukset) yhteydessä ja ne otet-

tiin mukaan voimavarojen analyysirunkoon. 

 

Propositio 1. Tiimillä on voimavaroja, jotka auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, vähen-

tävät työn vaatimuksia ja stimuloivat kasvua ja kehittymistä. Ne ovat hyvinvoinnin lähteitä, 

jotka johtavat motivaatioprosessiin ja ovat tiimin työn imun edeltäjiä. 

 

Voimavarat luokiteltiin analyysirungoissa a) sosiaalisiin, ihmisten välisiin voimavaroihin, 

b) työtehtävää koskeviin, c) työn järjestelyä koskeviin, d) organisatorisiin/tiimin voima-

varoihin ja e) yksilöllisiin voimavaroihin. Useille organisatorisen luokan voimavaroille so-

pii paremmin otsikoksi tiimin voimavarat, koska niillä tyypillisesti viitattiin tiimikonteks-

tissa ulottuvilla olevaan voimavaraan.  

 

Esimiesten haastatteluissa pääpaino oli heidän esimieskäytänteissään. Tiimien voimava-

roja esimiehet arvioivat eri näkökulmasta kuin tiimien jäsenet ja esimiehet kokevat ne eri 

tavoin. Siksi tiimien voimavarojen tarkastelussa ei käydä läpi esimiesten arvioita tiimien 

voimavaroista. Esimiesten haastatteluissa esille tulleet näkemykset voimavaroista tulevat 

esitellyiksi tutkimuskysymyksen ja teeman 3 (engaging leadership) käsittelyn yhteydessä.  

 

Haastatteluissa tuli esille myös työn vaatimuksia (’bad things’, Schaufeli 2017, 121), jotka 

voivat estää tai uhata voimavarojen hyötyjä ja pitkään jatkuessaan saattavat johtaa terveyden 

heikentymisen prosessiin, elleivät voimavarat riitä sopivalla tavalla kompensoimaan niiden 

aiheuttamia uhkia tai haittoja. Vaatimusten kartoittamista voidaan hyödyntää työn imun 

edellytysten kehittämistyössä. Seuraavaksi esitellään ensin tiimin A voimavarat. 
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5.1.1  Tiimin A voimavarat 

Tiimin A voimavarat on koottu taulukkoon 6. Kolme tärkeintä voimavaraa ovat: 1) Esi-

mies-alaissuhde. 2) Yhteiset suunnittelu- ja keskustelutilanteet. 3) Tiimin pystyvyys, tii-

min jäsenten ammattitaito, kokemus ja osaaminen.  

 

Taulukko 6. Tiimin A voimavarat 

 

 

Esimies-alaissuhde ja sen laatu on tutkimuksen perusteella tiimin A vahva voimavara. Esi-

mies tunnistettiin tärkeäksi tiimin hyvinvoinnin mahdollistajaksi ja voimavaroihin vaikutta-

jaksi. Tiimin jäsenet saavat esimieheltään rohkaisevaa palautetta, kehuja ja kannustusta. 

Se koetaan tasapuoliseksi ja aidoksi. Esimies panostaa jokaiseen tiimin jäseneen 
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tutustumiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Esimies tuntee siten hyvin tiiminsä ja tie-

tää jokaisen tiimin jäsenen vahvuudet. Siitä seuraa paljon myönteisiä asioita. Hän osaa antaa 

sopivasti haasteita, jakaa tehtäviä ja rooleja tiimissä sekä koota oikeat henkilöt suorittamaan 

työtehtävää. Se tarkoittaa toisaalta sitä, että jokaisen työntekijän kyvyistä ja työpanoksesta 

osataan organisaation kannalta ottaa paras hyöty irti. Toisaalta tiimissä puolestaan koetaan, 

että haasteita saadaan, tehtäviä ja vastuita delegoidaan, ja pääsee hyödyntämään ammattitai-

toaan, kokemustaan, osaamistaan sekä omaa persoonaansa. Tehtävien jakaminen ja rooli-

tukset menevät tiimin jäsenten mielestä oikein. Lisäksi kehittymispolkuja ja työn mielek-

kyyden lisäämistä pystytään parantamaan, kun mieltymykset ja voimavarat ovat tiedossa. 

Esimies myös pyrkii motivoimaan muistamalla ja ottamalla huomioon nämä tiimin jäsenten 

toiveet ja vahvuudet. Esimies rakentaa luottamusta onnistuneesti tiimissä. 

 

Esimiehen käyttäytyminen koettiin inspiroivana, koska hän antaa palautetta. Samalla se vai-

kuttaa ilmapiiriin myönteisesti. Tiimissä halutaan, että palaute on aitoa ja luontevaa, jolloin 

se vaikuttaa positiivisesti. Esimiehen antamaa palautetta kuvattiin aidoksi. 

 

”Mun mielestä työn imua boostaa ehdottomasti eniten oikea esimies oikeassa 

paikassa oikealla tavalla.” TAT1 

 

Tiimin asiantuntijoilla on kokemusta ja ammatillista osaamista, jota arvostetaan tiimissä 

korkealle. Vaikka ihmiset ovat erilaisia, ammatillinen osaaminen on se tekijä, jonka pohjalta 

toisten kunnioittaminen ja arvostus ensisijaisesti nousee.  

 

Tiimin pystyvyys ja osaaminen ovat tiimin voimavaroja, jotka tulivat esille aineistosta tois-

tuvasti. Se näkyy myös työn imuna tilanteissa, joissa tiimi on yhdessä, suunnittelee ja kes-

kustelee. Niissä tilanteissa jaetaan osaamista, opitaan toisilta ja saadaan asioita ai-

kaiseksi. Sellaisia mahdollisuuksia toivottiin enemmän. Tiimissä koettiin todella tärkeäksi, 

että ihmiset ilmaisevat mielipiteitään, olivat he sitten samaa mieltä tai eri mieltä.  
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”Yhden ihmisen osaaminen on yhden ihmisen osaamista ja kun siihen lisätään 

toisen ihmisen osaaminen ja ne yhdistyy, niin siitä tulee enemmänkin kuin nii-

den yhteenlaskettu summa.” TAT3 

 

Asioiden edistyminen, aikaansaaminen ja työn tulosten näkeminen on sekä voimavara 

että vaatimus. Tiimin jäsenten kuvauksissa tuli esille, että hyvinvointia lisäisi merkittävästi 

tunne asioiden edistymisestä ja tieto suoritteiden ja työtehtävien valmistumisesta, mutta 

sen osalta koetaan haasteita. Tiimissä haluttaisiin enemmän nähdä työn tuloksia, saada tie-

toa siitä, että asia on tullut valmiiksi ja miten se vastasi odotuksia. Usein tiimi ei näe itse 

tehtävän lopullista valmistumista, koska työ (esimerkiksi selvitys tai muu kirjallinen doku-

mentti) jatkaa seuraavaan vaiheeseen organisaatiossa. Tiimissä on voimakas halu aikaan-

saada ja että tekemisellä olisi myös vaikuttavuutta. Sujuva työ, jonka saa hoidettua loppuun 

asti, on voimavara toteutuessaan ja silloin koetaan myös merkityksellisyyden tunnetta. Asiat 

haluttaisiin hoitaa kohtuullisessa ajassa. Tieto siitä, miten tiimin hoidossa olleelle asialle lo-

pulta kävi, on siis hyvin tärkeää tiimille. Siten tämä osa-alue on toteutuessaan vahva voima-

vara, mutta toteutuu tällä hetkellä tiimin mukaan liian harvoin. Työn tulosten näkemistä kai-

vataan lisää ja se lisäisi työn imua.  

 

Lisäksi tiimissä on muitakin voimavaroja, jotka esitellään seuraavaksi. 

 

Tiimin ilmapiiri on hyvä, kannustava ja turvallinen. Turvallisessa ilmapiirissä tiimissä voi 

esittää omat mielipiteensä ja olla myös eri mieltä. Tiimissä toivotaan ja arvostetaan sitä, että 

eri mieltä oleminen sanotaan rakentavalla tavalla ja sellaista vuorovaikutus tällä hetkellä 

pääsääntöisesti on. 

 

”Se on vähän niinku semmoista pientä perheriitaa, että se sallii, kun työn imu 

on riittävän voimakas ja eheä, niin se sallii säröt ja voisi kuvitella, että vah-

vistaa sitä. Että on turvallista olla.” TAT1 
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Hyvään tiimi-ilmapiiriin yhdistyviä voimavaroja tuli esille useita. Niitä ovat luottamus, tur-

vallisuuden tunne, sosiaalisten suhteiden laatu, arkinen huomaavaisuus, vuorovaikutus 

ja ystävällisyys. Tiimissä jaetaan tietoa ja osaamista, joka kertoo vuorovaikutuksen toi-

mivuudesta. Myös huumori virittää tiimin ilmapiiriä ja tuli esille, että on tärkeää keventää 

tunnelmaa välillä. Arvot ja eettiset asiat nousivat esille huumoriin liittyen siten, että työn 

imua laskee huumori, jolla halvennetaan tai väheksytään organisaation jäsentä, sen ulkopuo-

lista henkilöä, tai työtehtävää.  

 

Tehtävää koskevista voimavaroista tiimin pystyvyyden tunne nousee voimavaraksi. Sen 

avulla eteen tulevista haasteista selvitään ja pystytään hoitamaan annetut vastuut.  Työn imua 

koetaan erityisesti haastavien tehtävien ja tiukkojen määräaikojen lomassa niissä tehtävissä, 

joissa on tunne osaamisesta ja kompetenssista. Esimies pyrkii huolehtimaan työkuorman ke-

ventämisestä ja vaativuuden tasapainottamisesta tarjoamalla välillä sellaiseen tuttuuden tun-

teeseen mahdollisuuksia.  

 

Organisatoriset/tiimin voimavarat. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa tiimissä sitä, että 

voi olla oma itsensä, siinä on hyvä ja turvallinen olla ja esittää omat mielipiteensä eikä tar-

vitse pelätä naurunalaiseksi joutumista, nolatuksi tulemista tai muita negatiivisia seurauksia. 

 

Työn järjestelyjä koskevat voimavarat. Töiden jakaminen ja roolitukset menevät oikealla 

tavalla ja ovat selkeät. Töiden suunnittelussa otetaan tiimi mukaan ja kaikki saavat sanoa 

mielipiteensä ja vaikuttaa. Kaikki kehittämisideat otetaan vastaan myönteisesti ja niihin kan-

nustetaan. Siten vaikuttamismahdollisuuksia tiimillä on.  

 

Autonomian tunnetta haastaa tiukkojen määräaikojen noudattaminen. Tiimissä voi vaikuttaa 

siihen mitä tekee ja samalla vaikuttaa työpäivään sekä siitä muodostuviin kokemuksiin, sil-

loin kun ei ole niin kiire, että määräajat sanelevat mitä seuraavaksi tehdään ja kenen kanssa. 
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Silloin kun saadaan valmista, koetaan siitä onnistumisen iloa ja tehokkuuden tunnetta. Sel-

keä tehtävänanto ja päämäärä, on voimavara, joka antaa hyvän lähtökohdan tekemiselle. Tii-

min ja työyhteisön tuki ja työkaverin kannustus koetaan voimavaroina.  

 

Yksilöllisinä voimavaroina tiimissä ovat itsetuntemus, itsensä johtaminen, työn tuunaami-

nen (proaktiivista oman työn optimointia siten, että työn imua olisi), tunnollisuus ja halu 

oppia uutta ja kehittyä.  

 

Vaatimukset (job demands) 

Tiimin voimavaroja haastavia vaatimuksia havaittiin muutama. Tiimin yhtä selkeintä voi-

mavaraa, esimies-alaissuhdetta, haastaa esille noussut koko tiimin huoli siitä, että esimiehen 

kalenteri on täynnä ja sopivaa yhteydenottamisen ajankohtaa ja tapaa pohditaan sen vuoksi. 

Kiire, aikapula ja ajoittainen tehtävien kanssa yksin jäämisen tunne ovat tiimin vaatimuksia. 

Esimieheltä toivotaan, että hän voisi varata enemmän aikaa nimenomaan esimiestyölle ja 

vähentää muita tehtäviään, jolloin hän ehtisi paneutua tiimin substanssiasioihin siten, että 

niistä voisi keskustella enemmän ja pohtia yhdessä. On huomioitava, että esimies ei välttä-

mättä mahda mitään tiimin kiireelle, koska hän ei voi päättää resursseista, ja toisaalta koska 

tiimille tulee työtehtäviä myös muualta. 

 

 ”Esimiehen läsnäolo ja aika. Sitä me kaivataan.” TAT2 

 

Usein tiimin työtehtävät ovat haastavia ja se yhdistyy kireään aikatauluun. Tätä yhdistelmää 

kuvattiin syyksi sille, että työn imua koetaan, kun on mahdollisuus paneutua hieman hel-

pompiin tai tutumpiin tehtäviin, joissa voi käyttää omaa osaamistaan eikä joudu koko ajan 

pinnistelemään. Työn imun tunne voi kuitenkin tulla palkintoja vaativien tehtävien jälkeen, 

edellyttäen sitä, että työn valmistumisen näkee tai siitä saa tiedon.  

 

Tiimissä jäädään joskus pohtimaan, oliko työsuoritus sellainen kuin toivottiin, tai miten asi-

alle lopulta kävi. Asioiden käsittelemisen ja valmistumisen pitkittyminen ja 
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edistymättömyys eri syistä, ovat kuormittavia tekijöitä. Työn häviäminen ajoittain seuraa-

vaan vaiheeseen organisaatiossa, jättää toteutumatta sen, että tehtävän valmistuminen näh-

täisiin. Siitä jää epävarmuuden tunnetta. Roikkumaan jäävät tehtävät kuluttavat voimava-

roja. 

 

Jos selkeä tehtävänanto ei toteudu, se kuluttaa niin tiimin jäsenten kuin esimiehen voimava-

roja. Tehtävänannon jäädessä jostain syystä epämääräiseksi, tiimi toivoo, että esimies toi-

misi linkkinä ja varmistaisi entistä paremmin tavoitteet, aikataulut ja minkä laatuinen työ-

suoritus on tarkoitus saada aikaan. Kiire ja kireät määräajat vaikuttavat sekä autonomian 

tunteen häviämiseen että tunteeseen siitä, ettei ehditä hoitaa tehtäviä niin hyvin kuin halut-

taisiin, tai kehittää toimintaa. Haasteellisuutta koetaan välillä liikaakin, jolloin haastavuuden 

on vaara kääntyä kuormittavaksi tekijäksi eli estevaatimukseksi (ks. luku 2.3).  

 

5.1.2  Tiimin B voimavarat 

Tiimin B voimavarat on esitetty taulukossa 7. Tiimin B kolme tärkeintä voimavaraa ovat: 

1) Tiimin jäsenten väliset suhteet ja tiimin tuki. 2) Esimiehen antama palaute ja rohkai-

seminen. 3) Tehtävien merkityksellisyys sekä työhön liittyvien arvojen ja omien arvojen 

kohtaaminen. 
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Taulukko 7. Tiimin B voimavarat 

 

 

Tiimissä on vahvana voimavarana tiimin jäsenten toinen toisistaan välittäminen ja tiivis 

yhteydenpito, toisten auttaminen ja tukeminen. Tiimille sen jäsenet ovat tärkeä voimavara 

ja tiimikaverit mainittiin työn imun lähteeksi. Tiimin jäsenten kuvailtiin kannattelevan toi-

siaan ja keskinäiset siteet ovat lujat. Tiimikaveriin luotetaan ja toisten ammattitaitoa arvos-

tetaan. Tiimin jäsenet pyytävät toisiltaan apua ja sitä myös tarjotaan. Tiimissä kannustetaan, 

annetaan kehuja onnistumisista, valvotaan työkavereiden hyvinvointia ja kysellään kuulu-

misia. Tiimityöskentely koetaan kaiken kaikkiaan erittäin onnistuneeksi ja palkitsevaksi. 

Tiimin jäsenet tuntevat toisensa hyvin ja luottamus ja asioiden sujuminen tulee heidän mu-

kaansa pitkälti sitä kautta. Kaikille selvää ovat roolit tiimissä ja keneltä saa apua. Avun an-

tamista ja tukea omassa tiimissä priorisoidaan. Samalla osoitetaan tiimille sen tärkeys.  
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"Valvotaan toistemme hyvinvointia, tarkistetaan kuinka voit, ja että onhan 

kaikki hyvin ja tämmöistä." TBT1 

"Tiimityö on ollut hyvällä tasolla jo pitkään ja näen sen erittäin hyvänä." TBT2 

"Tiimissä en koe mitään ongelmia. Siinä on hyvä olla ja se on voimavara." 

TBT3 

 

Viime aikoina tiimi on saanut paljon uudenlaisia tehtäviä ja erityisesti silloin kaivataan mui-

den tiimin jäsenten tukea ja apua. Tiimikaverin reagointi asioihin ja tunnetila vaikuttavat 

työn tekemisen iloon ja jaksamiseen. Toisen tarmokkuus ja into tarttuvat ja luovat hyvin-

vointia. Tämä viittaa työn imun tarttumiseen, jota on kuvattu luvussa 2.7.  

 

Tiimissä on erittäin vilkas vuorovaikutus ja matala kynnys yhteyden ottamiseen. Puhelinta 

ja MS Teamsia käytetään etupäässä kommunikointiin ja se koetaan toimivaksi. Sähköposti-

viestittely tuntuu kuormittavalta, asioiden käsitteleminen sähköpostilla venyy, viestit saatta-

vat hävitä massaan ja saattaa tulla väärinymmärryksiä. Tiimi on löytänyt hyvän vuorovaiku-

tustavan, eikä koskaan tule tunnetta, ettei voisi soittaa tai sillä häiritsisi tiimikaveria.  

 

Tärkeitä voimavaroja ovat esimiehen antama tuki, palaute ja rohkaiseminen. Esimies 

rohkaisee kokeilemaan jotain uutta, kuten osallistumaan projekteihin ja tekemään yhteis-

työtä muiden toimistojen kanssa, jos esimerkiksi kaipaa vaihtelua ja uutta inspiraatiota. Esi-

mies myös mahdollistaa ja tukee tiimin hyvää ilmapiiriä. Esimies kantaa vastuun ja sitä ar-

vostetaan. Tiimityöskentelyssä koetaan autonomian tunnetta ja esimiehen luottamusta. 

Tiimin hyvinvoinnin kokemuksia tukevat turvallisuuden ja avoimuuden tunteet. Esimie-

hen antama palaute koetaan rakentavaksi. Mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen arvoste-

taan ja niitä on olemassa.  

 

 "Esimies tukee tiimin hyvää ilmapiiriä." TBT2 

”Ehkä sekä että, teen mielelläni uuttakin mikä ei ole ihan sitä samaa tuttua, 

niissä tulee se että vaatii enemmän aikaa mutta tykkään ottaa uusia haasteita, 

että niistä ehkä saa sitä uutta virtaa ja mielekkyyttä…” TBT4 
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Tiimissä työ koetaan merkityksellisenä. Tehtävien koetaan olevan tärkeitä laajemminkin, 

ei pelkästään oman organisaation tasolla. Sisällöltään arvokas ja merkityksellinen työ sopii 

myös yhteen omien arvojen kanssa. Tiimissä tunnetaan ylpeyttä, kun nähdään työ valmiina 

ja siitä saadaan palautetta. 

 

"Eniten vaikuttaa työn sisältö, tehtävän merkityksellisyys ja miten sen sanoisin, 

voi sen sanoo myös, että se arvojen kohtaaminen henkilökohtaisten arvojen 

kanssa." TBT2 

 

Lisäksi tiimissä on muitakin voimavaroja, jotka esitellään seuraavaksi. 

 

Tiimin B voimavaroja ovat yksilölliset voimavarat, jotka auttavat tiimin jäseniä selviyty-

mään vastoinkäymisistä ja pitävät yllä hyvää työvirettä. Niitä ovat minäpystyvyys, vas-

tuuntunto, oma osaaminen, pitkä kokemus, tunnollisuus, luottamus omiin kykyihin ja 

resilienssi. Yksilölliset voimavarat tukevat tiimin työn imua, esimerkiksi hyvä työvire hei-

jastelee muihin. Omat voimavarat tulivat esille vahvana tuen, palautteen ja kannustuksen 

antamisena muille. 

 

Yhteisen näkemyksen saaminen asioista on tiimille tärkeää ja sen vuoksi tiimissä arvostetaan 

hyvin toteutettua asioiden suunnitteluvaihetta, jossa myös pääsee itse sanomaan mielipi-

teensä ja vaikuttamaan. Siinä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, joka koskee omia 

ja tiimin tehtäviä. Tiimissä voidaan tuoda asioita esille avoimesti ja rohkeasti.  

 

Organisatorisena voimavarana esille nostettiin joustavuus työajoissa. Se luo samalla au-

tonomian tunnetta, antamalla muun muassa mahdollisuuden vaikuttaa työpäivänsä kulkuun. 

Se myös vaikuttaa niihin kokemuksiin, joita työpäivästä tulee. Joustavuutta arvostetaan ja 

sillä helpotetaan työn ja muun elämän yhteensovittamista. 
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Huomaavaisuus, ystävällisyys, yhteisöllisyys ja ”sosiaaliset pehmeät tavat” ovat voimava-

roja. Uusien asioiden oppimista halutaan, toisaalta työn imun kokemuksiin päästään hieman 

helpommissa tehtävissä pikemminkin kuin tehtävissä, joissa ajattelutyötä joutuu tekemään 

koko ajan kovasti. Työn imuun tiimissä päästään, kun tehtävät eivät ole liian helppoja ei-

vätkä liian vaikeita.  

 

Vaatimukset (job demands) 

Asioiden käsittelyä, eri näkemysten ja mielipiteiden vaihtamista sekä yhteistä pohtimista ha-

luttaisiin jatkaa joskus vielä pidempään. Tiimissä arvostetaan syvällisiä keskusteluja ja pe-

rusteluja päätöksille. Siten vuorovaikutukselta toivotaan erityistä herkkyyttä ja kattavuutta, 

jotta jokaiselle jää olo, että oma näkökulma tuli mukaan nähdyksi, kuulluksi ja huomioi-

duksi.  

 

Vaihtelua tehtäviin ja uusia asioita kaivataan aika ajoin. Organisaatio tarjoaa mahdollisuu-

den ilmoittautua työkiertoon, mutta sen toimivuudesta ei ole varmuutta. Sen osalta toivottai-

siin selkeämpiä ohjeita ja esimerkiksi jotain palautetta tai kuittausta, jos sopivaa tehtävää ei 

löydy. Toisaalta omassa tiimissä esimies rohkaisee ja kannustaa hankkimaan uusia ulottu-

vuuksia omiin tehtäviin ja kehittymään, esimerkiksi osallistumalla muiden toimistojen pro-

jekteihin ja hankkiutumalla yhteistyöhön uusien ihmisten kanssa.  

 

Organisaatiossa ei palkita pysyviä työtiimejä, joka tiimin mukaan voisi olla hyvä keino edis-

tää yhteistyötä ja motivoida tiimejä. Tiimin palkitsemista arvostettaisiin, organisaatiossa to-

teutettavan yksilöpalkitsemisen sijaan. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että proposition 1 oletuksen mukaisesti, tiimeillä on omat 

voimavarat, jotka tukevat niiden hyvinvointia, auttavat selviytymään haastavista työtehtä-

vistä ja jaksamaan.  
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5.2  Kollektiiviset työn imun kokemukset 

TV-TV-viitekehyksen mukainen oletus on, että tiimien työn imun kokemuksiin johtavat tii-

mille tärkeät voimavarat ja niitä tukeva esimiestyö. Toinen haastatteluteema oli tiimissä 

koetut työn imun hetket, joita pyydettiin kuvailemaan. Aineiston analyysissä tarkasteltiin, 

mitkä voimavarat ja millainen esimiestyö ovat kokemusten taustalla. Tässä yhteydessä löy-

tyneet voimavarat ja EL-johtamisen piirteet otettiin mukaan tiimien voimavarojen ja EL-

esimiestyön analyysirunkoihin. 

 

Propositio 2. Tiimin työn imun kokemusten taustalla ovat tiimin ainutlaatuiset voimavarat 

ja niitä tukeva esimiestyö. 

 

Sosiaaliset voimavarat nousivat esille voimakkaimmin kummankin tiimin työn imun koke-

musten kuvauksissa. Esimiehet rohkaisevat molemmissa tiimeissä tiimityöhön ja yhteistyö-

hön, edistävät hyvää ilmapiiriä ja vuorovaikutusta. Niiden tukeminen näyttäisi sosiaalisten 

voimavarojen runsauden perusteella olevan onnistunutta. 

 

Tiimissä A tiimin pystyvyys, kokemus ja osaaminen sekä esimies-alaissuhde vaikuttivat 

työn imun kokemusten taustalla. Myös luottamuksellinen tiimi-ilmapiiri, jossa saa tukea, 

esimiehen antama rohkaiseva palaute, sekä yhdessä tekemisen, pohtimisen ja suunnittelemi-

sen tilanteet toistuivat elementteinä työn imun kokemuksissa. Tiimin jäsenillä on tunne siitä, 

että tiimissä on sopiva kokoonpano, jossa tiimin jäsenten osaaminen täydentää toisiaan. 

Työhön on voinut sen ansiosta uppoutua ja tekeminen on tuntunut tarmokkaalta. Tiimien 

jäsenten yhteistyö sujuu ja tiimissä on erityisesti toisten osaamisen arvostamista. Tässä yh-

teydessä korostettiin esimiehen merkitystä siinä, että hän tekee valintoja tiimin kokoonpa-

noon liittyen, jakaa työtehtävät ja pyrkii huolehtimaan, että tiimin jäsen saa sellaisia tehtäviä, 

joihin hän on hakeutunut ja jotka ovat vahvuuksia. Siten jokainen pääsee hyödyntämään 

omaa osaamistaan ja kokemaan pystyvyyden tunnetta sekä täyttämään tiimissä odotukset ja 

oman roolinsa.  
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Työn imun kokemukseen on vaikuttanut, kun tiimin jäsen on osoittanut, että olet tärkeä. 

Silloin tiimikaveri esimerkiksi tietää ja muistaa asian, josta kerrot, on kiinnostunut autta-

maan ja on tiedetty mikä on kummankin rooli ja tehtävät. 

 

Kokemuksissa toistuva yhdessä tekeminen, asioiden pohtiminen ja suunnitteleminen ai-

kaansaa edistymistä ja tuloksia, kun jokaisen osaaminen ja näkemykset ovat käytettävissä. 

Ne ovat sen vuoksi arvokkaiksi koettuja tilanteita. Esimies mahdollistaa nämä tilanteet, 

joissa työn imua on kollektiivisesti koettu, eli esimies vahvistaa yhteenkuuluvuuden tun-

netta.  

 

”Kaikki nämä missä on kaikki mukana. Nehän on sellasia mitä me tehdään 

yhdessä ja on kiva pohtia.” TAT3 

 

Tiimissä B jäsenten välinen lämmin ja välittävä henki tulee selväksi ja on vahvasti työn 

imun kokemusten taustalla. Samoin tiimin kuvauksissa on tilanteita, joissa on voinut luottaa 

tiimin apuun, keskusteluun ja että on matala kynnys olla yhteydessä. Tiimin keskinäinen 

yhteistyö, asioiden jakaminen ja tuen saaminen ovat tiimin voimavaroja työn imun kuvauk-

sissa. Tiimissä B on tunne siitä, että esimies pitää tärkeänä tiimikavereiden auttamista, ar-

vostamista ja tukemista. Esimies vaikuttaa siten myönteisesti ja tukee tiimissä olevaa ilma-

piiriä. 

 

Työn imua on koettu, kun on konkreettisesti huomattu, kuinka toinen täydentää omaa 

osaamista ja kun osaamiset yhdistyvät, jolloin syntyy erinomainen lopputulos. Lisäksi ku-

vauksista löytyviä piirteitä ovat, että on saanut jonkun kanssa yhdessä pohtia asioita, josta 

syntyy tarmokkuuden tunne, sekä tilanteet, joissa tunnetaan pystyvyyttä ja tehtävän hallin-

taa. Samoin työn imua on koettu tehtävien parissa, joissa saa itse vaikuttaa ja tuntee autono-

mian tunnetta. Lisäksi mainittiin tehtävät, joissa on ollut selkeät tavoitteet, riittävästi resurs-

seja ja aikaa suorittaa annettu tehtävä hyvin. Työn imua tiimissä on koettu myös silloin, kun 

tiukat määräajat eivät estä sitä, että pystyy itse vaikuttamaan siihen, milloin tehdään mitäkin.  
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Molempien tiimien työn imun kuvauksissa on muiden tuki, osaaminen ja näkemykset rikas-

taneet yhdessä suunnittelua, ideointia ja keskusteluja sekä auttaneet eteenpäin tiimin yhteistä 

tehtävää, tai edistäneet yksilön omaa osuutta kokonaisuudessa. Niitä pidetään arvokkaina 

tilaisuuksina myös siksi, että samalla voi itsekin oppia ja oma näkemys saattaa hioutua yh-

teisissä pohdinnoissa, joissa kukin tuo oman panoksensa mukaan.  

 

Esimiesten mukaan työn imu tiimissä näkyy, kun tiimillä on missio, jokaisella siinä oma 

osatehtävänsä, joka sopii juuri hänen vahvuuksiinsa ja nämä osatekijät muodostavat koko-

naisuuden, joilla saavutetaan hyvät olosuhteet työn imulle. Tärkeänä edellytyksenä pidetään, 

että tiimissä voi luottaa tiimikaveriin, esimieheen, työmoraali on kunnossa ja tiimillä on tie-

dossa maali, jota kohti pyritään. Esimies huolehtii tavoitteiden johtamisesta ja muistuttaa 

niistä välillä päivittäisjohtamisen keinoin, jolloin se luo mahdollisuuksia työn imun kokemi-

selle. Esimiehen mielestä paras työn imu ja voitonriemu on syntynyt ja näkynyt tiimistä sil-

loin, kun jokin erityisen haastava tehtävä on saatu yhdessä selätettyä. 

 

Sekä tiimin jäsenten että esimiesten kuvauksissa tuli esille yhdessä tekeminen, tiimin osaa-

misen yhdistyminen, yhdessä aikaansaaminen ja onnistuminen sekä yhteistyö. Sosiaa-

liset voimavarat, niiden mahdollistaminen ja tukeminen esimiestyöllä, ja sitä kautta syntyvä 

työn imu ovat johdonmukaisesti havaittavissa voimavarojen ja työn imun kuvauksissa. Siten 

propositio 2 saa tukea tutkimusaineistosta. 

 

5.3  Engaging leadership työn imun edistäjänä 

TV-TV-teorian oletus on, että hyvä esimies vaikuttaa vaatimuksiin ja voimavaroihin työ-

uupumusta estäen ja työn imua edistäen. Engaging leadership -johtamiskäyttäytyminen 

keskittyy työn imuun ja yhdistyy siihen luontaisesti teoreettisilta juuriltaan, koska Schaufeli 

(2015) kehitti käsitteen itsemääräytymisteorian pohjalta (Rahmadani et al. 2019, 454.) TV-

TV-teoria korostaa voimavarojen motivoivaa vaikutusta ja psykologisten perustarpeiden 

tyydyttämisen merkitystä (Hakanen 2009, 42). Siihen integroitu EL-johtaminen tutkimusten 

mukaan parantaa juuri perustarpeisiin vastaamisen kautta voimavarojen saatavuutta ja työn 
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imua. Jokaisen perustarpeen täyttyminen voi lisätä työn imun ulottuvuuksia. Esimiehet voi-

vat lisätä voimavaroja esimerkiksi palautetta antamalla, toisaalta he voivat lisätä vaatimuk-

sia antamalla paljon työkuormaa ja kireän aikataulun eikä ollenkaan tukea. (Rahmadani et 

al. 2019, 456–457.) 

 

Kolmantena teemana haastatteluissa käsiteltiin sitä, kuinka esimiestyöllä voidaan vaikut-

taa työn imun kokemuksiin ja tiimin hyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että en-

gaging leadership -esimiestyöskentelyn keinoilla voidaan tiimin työn imua edistää psyko-

logisten perustarpeiden täyttymisen kautta. Tarkoitus oli tehdä aineistosta havaintoja EL-

johtamismallin mukaisesta esimieskäyttäytymisestä ja tarkastella miten se yhdistyy voima-

varoihin, motivaatioon, hyvinvointiin ja työn imun kokemuksiin tiimissä.  

 

Engaging leadershipin neljän strategian pohjalta muodostetut neljä propositiota, proposi-

tiot 3–6, käydään seuraavaksi läpi.  

 

5.3.1  Inspiroiva esimieskäyttäytyminen 

Inspiroiva esimies huolehtii merkityksellisyyden perustarpeen täyttymisestä. Merkitykselli-

syyden tarvetta voi täyttää innostamalla tiimiä tavoitteista ja suunnitelmista. Tiimille osoite-

taan työtehtävän olevan tärkeä ja osa isompaa kokonaisuutta. Inspiroiva esimies luo ymmär-

rystä siitä, että jokaisen panos on merkittävä ja yhdistyy tavoitteiden saavuttamiseen. Inspi-

roivalla esimiestyöllä rakennetaan ihmisten välistä luottamusta. Esimies käyttäytyy oikeu-

denmukaisesti ja se huomataan tiimissä. Arvojen yhteensopivuuden tunteet ja kokemus 

oman panoksen hyödyllisyydestä muille, lisäävät merkityksellisyyden tunnetta. Työntekijä 

kokee silloin myös, että oma työ on itselle merkityksellistä. (Schaufeli 2015; Rahmadani et 

al. 2020a, 5; Rahmadani et al. 2019, 457 Robijn 2021, 9–10.) 

 

Propositio 3. Inspiroimalla tiimin jäseniä esimies täyttää merkityksellisyyden tarvetta ja 

sitä kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 
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Tiimi A, esimiestyössä käytetyt inspiroivan strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Luottamuksen rakentaminen, esimiehen antama palaute ja oikeudenmukaisuus ovat 

vahvimmin merkityksellisyyden tarpeita täyttävät esimieskäytänteet. 

 

Esimies pyrkii esimies-alaissuhteen alusta saakka systemaattisesti rakentamaan luotta-

musta ja varaa aikaa tutustumiseen ja keskusteluille. Esimiehen tarkoitus on saada selville 

työntekijän sen hetkinen työtilanne voimavaroineen ja vaatimuksineen. Esimies kuuntelee, 

selvittää jokaisen tiimin jäsenen toiveet, vahvuudet, huolet ja kehittymishalun. Sen avulla 

hän oppii tietämään ja tuntemaan tiiminsä tarpeet ja pyrkii ottamaan ne huomioon suunnit-

telussa ja hyödyntämään tietojaan tehtäviä ja kokoonpanoja miettiessään. Sen pohjalta esi-

mies kykenee jakamaan onnistuneesti tehtäviä, roolituksia, ja ottamaan huomioon toiveita. 

Tärkeänä esimiestyössä pidetään, että työntekijä saa tehdä niitä tehtäviä, joita on tullut or-

ganisaatioon tekemään ja jotka soveltuvat hänen vahvuuksiinsa sekä kehittävät lisäksi eteen-

päin. Luottamuksen rakentaminen vaikuttaa tiimissä voimakkaasti voimavarana ja hyvin-

vointia edistävänä tekijänä. Esimiehelle on tärkeää, että luottamus säilyy koko ajan hyvänä. 

Tiimissä on kokemus, että oikeat henkilöt hoitavat delegoituja tehtäviä ja roolit ja osaaminen 

tiimissä tukevat toisiaan. 

 

"Haltuunoton hetki on tietysti tärkeä. Ja se kantaa tietysti myös tulevaisuu-

teen.” TE1 

 

Oikeudenmukaisuus ja kaikkien huomioiminen rakentaa luottamusta esimiehen ja tiimin 

välillä ja vaikuttaa tiimin jäsenten keskinäisiin väleihin. Tiimissä on mukavaa ja turvallista 

olla ja ilmaista mielipiteitään, eikä ole pelkoa joutumisesta naurunalaiseksi tai mitätöidyksi. 

Esimies antaa riittävästi palautetta ja kohtelee tiimin jäseniä tasapuolisesti. Tiimissä pide-

tään tärkeänä, että saatu palaute on aitoa. Sellaisena palaute koetaan. Palaute tukee tiimin 

hyvää ilmapiiriä ja se lisää hyvinvointia. Tiimissä on turvallista keskustella vaikeistakin asi-

oista. Tasapuolisuus koetaan tiimissä ja se vahvistaa hyvinvointia. Esimiehen tuki ja kan-

nustaminen saavat tiimin jäseniltä kiitosta, eikä kukaan koe jäävänsä ilman huomiota ja tu-

kea.  
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”Uskoahan ihminen kaipaa. Että joku ulkopuolinen sanoo, että sussa on nämä 

ominaisuudet ihan huippua, et teroita näitä.” TE1 

 

Esimies-alaissuhde on tiimin tärkeä voimavara, joka ilmeni tuloksissa luvussa 5.1.1. Esi-

miehen johtamistaitoja arvostetaan. Tiimissä huomataan hänen pyrkimyksensä yrittää ehtiä 

olla hyvä esimies ja hoitaa esimiesvelvoitteensa muiden tehtävien lomassa. Tähän yhdistyy 

haasteena kiire, joka vaikuttaa kaikkien tiimin jäsenten tuntemuksiin työn vaatimuksena 

(engl. job demand) ja heijastelee tiimin hyvinvointiin. Tätä haastetta käsiteltiin luvussa 5.1.1.  

 

Esimiestyöskentelyn piirteillä on vaikuttavuutta tiimissä, jossa koetaan voimakkaasti ne in-

spiroivat käytänteet, jotka liittyvät luottamukseen, oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen, 

esimieheltä saatavaan palautteeseen ja tukeen. Negatiivisia asioita ilmapiirissä ei tunnisteta. 

Tiimin jäsenet kokevat tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Esimiehen pyrkimys luottamuk-

sen rakentamiseen onnistuu erinomaisesti ja nousee tuloksista voimakkaasti esille. Esimie-

heen luotetaan ja hän on tiimin jäsenille voimavara. Esimies saa tunnustusta esimiestyös-

kentelystään, jolle tosin toivotaan enemmän aikaa. Tämä haastaa esimiesalais -suhteen hyö-

dyllistä vaikutusta voimavarana.  

 

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä kaikkia inspiroivan strategian mukaisia ele-

menttejä. Tiimissä koetut esimiestyön inspiroivat piirteet ovat tiimin A voimavaroja ja vah-

vuuksia. Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia ja työn imua edistäviä. Taulukkoon 8 on 

koottu tiimissä A käytetyt inspiroivan esimieskäyttäytymisen piirteet ja tiimin kokemukset 

vaikutuksista. 
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Taulukko 8. Esimiestyön inspiroivan strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi A 

 

 

Esimiestyössä käytetyt inspiroivan strategian piirteet, joiden vaikutus ei noussut esille tiimin 

kuvauksissa 
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Lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden selkeydellä halutaan varmistaa, että kaikki tietäisi-

vät mitä tehdään, miksi se on tärkeää ja milloin tehtävän voidaan katsoa olevan suoritettu eli 

mitä odotetaan ja miten hyvä suoritus mitataan. Tämä merkityksellisyyttä lisäävä piirre ei 

tullut esille voimavarana. Luvun 5.1 vaatimukset-kohdassa käsiteltävä kiire saattaa olla osa-

tekijä. Tehtäviä tulee tiimille myös ennalta ennalta-arvaamattomasti ja niillä on usein tiukat 

aikarajat. Tiimin jäsenet suorittavat niitä ja muita tehtäviään kiireellisyysjärjestyksessä, ja 

vuosisuunnitelmien kaltaiset tavoitteet saattavat hukkua mielestä. 

 

Tiimissä koetaan tyytyväisyyttä silloin, kun tuloksia syntyy, tehtävä tulee valmiiksi ja saa-

daan aikaan. Tiimissä kaivataan tätä, mutta tulosten mukaan näyttäisi siltä, ettei siihen päästä 

niin usein kuin tiimissä haluttaisiin. Kiire vaikuttaa siihen, ettei ehditä riittävästi huomioi-

maan aikaansaannoksia ja joskus ne jäävät epäselväksi. Erityisesti, jos työtehtävä siirtyy 

eteenpäin muualle työstettäväksi, tai tehtävänanto on ollut jostain syystä epäselvä, tiimissä 

jäädään pohtimaan, oliko aikaansaannos sellainen kuin piti, tai mikä lopputulos oli. Siten 

merkityksellisyyden tarve ei näyttäisi täyttyvän näiltä osin. 

 

"Joku kuittaus, että tää oli nyt tässä, tai hyvä saatiin tämä loppuun, että tämä 

oli ihan riittävä. Jos on ollut itsellä olo, että olikohan tämä nyt sitä mitä haet-

tiin, että täyttikö ne odotukset." TAT4 

 

Tiimi B, esimiestyössä käytetyt inspiroivan strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Työtehtävien kokeminen merkityksellisenä, arvojen kohtaaminen ja palaute ovat vah-

vimmin tiimissä B merkityksellisyyden tarpeita täyttävät esimieskäytänteet. 

 

Tiimissä merkityksellisyyden tarve täyttyy erityisesti siitä, että tehtävät, tarkoitus ja työ 

itsessään koetaan tärkeinä ja merkityksellisinä. Esimiestyössä huomioidaan, että odotuk-

set, tavoitteet ja päämäärät ovat jokaisen tiedossa, jotta työn voi tuntea mielekkääksi. Ai-

kaansaannoksia nostetaan esille ja sillä luodaan merkityksellisyyden tunnetta. Esimiehen 

mielestä on tärkeää pysähtyä katsomaan taaksepäin ja huomata mitä on saatu aikaan. Esimies 

katsoo tehtäväkseen muistuttaa työn merkityksellisyydestä ja pitää se työn tekemisessä 
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pinnalla. Oman työn näkeminen osana isompaa kokonaisuutta on tärkeää. Esimies pyrkii 

luomaan mahdollisuuksia huomata tavoitteiden saavuttaminen ja että siitä voisi jokainen 

tuntea ylpeyttä. Huomionarvoista on myös tehdä selväksi ne tehtävät, joilla ei ole kiire tai 

jotka eivät ole pakollisia, jos työkuorma on suuri.   

 

”Peruselementtejä sille, että ihminen tuntee työnsä mielekkääksi, on se, että 

annetaan selkeät päämäärät ja että se tietää mitkä ne odotukset on.” TE2 

”Pitää kattoo, ettei yksittäisten henkilöiden työkuorma tuu liian kovaksi.” TE2 

 

Tiimissä koetaan, että omalla työllä on vaikutusta myös laajemmin, yhteiskunnallisella ta-

solla. Tiimin tehtävistä on hyötyä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella ja se lisää 

työstä koettua merkityksellisyyden tunnetta. Valmiista työstä tunnetaan ylpeyttä. Organisaa-

tion ja tiimin arvot tuntuvat sopivilta omaan arvomaailmaan.  

 

Merkityksellisyyden tuntua lisää se, että esimiehen antaman säännöllisen palautteen lisäksi 

tiimin jäsenet antavat toisilleen palautetta, kannustavat, kiittävät hyvästä suorituksesta ja 

huomioivat toistensa tekemiset. Esimies pitää tärkeänä, että palautetta annetaan säännölli-

sesti ja että myös tiimissä toimitaan siten.  

 

”Me pyydetään toisiltamme apua ja me kerrotaan toisillemme miten hyvin sinä 

tämän muuten teit, että me palkitaan toisiamme siinä töissä.” TBT1 

”Kyllä sieltäkin [esimies] puolelta sitä palautetta tulee ja on hyvä että tulee.” 

TBT4 

 

Esimies arvostaa tiimin jäseniä ja osaamista. Hän tietää, että jokainen tiimissä innostuu ja 

inspiroituu erilaisista asioista ja se huomioidaan tehtävien ja haasteiden jakamisessa. Tehtä-

vänkuvat ja roolit ovat tiimin mielestä selkeät ja toimivat.  Esimies rohkaisee tiimin jäseniä 

ja jos kaipaa vaihtelua tai haluaa uusia haasteita, esimies kannustaa hakeutumaan esimer-

kiksi uusiin projekteihin. Esimiestyöllä poistetaan häiriötekijöitä, jotta työn voisi kokea in-

nostavaksi. Välillä on epämotivoivia tehtäviä ja silloin valvotaan erityisesti, ettei työkuorma 

kasva liian suureksi. 
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Esimiestyöskentelyn piirteillä on vaikuttavuutta tiimissä, jossa koetaan voimakkaasti ne in-

spiroivat käytänteet, jotka liittyvät työtehtävien tärkeyteen, hyötyyn ja merkityksellisyyteen, 

aikaansaamiseen ja tuloksiin, arvojen sopivuuteen sekä palautteen antamiseen. Esimies huo-

lehtii tasapuolisesta töiden jakautumisesta, selkeistä rooleista ja asioiden valmistumisesta, ja 

siitä ettei tiimissä jää mieltä vaivaamaan tekemättömät työt. Tiimityö koetaan toimivaksi ja 

palkitsevaksi ja tiimissä on luottamuksellinen ilmapiiri. 

  

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä kaikkia inspiroivan strategian mukaisia ele-

menttejä. Tiimissä koetut esimiestyön inspiroivat piirteet ovat tiimin B voimavaroja ja vah-

vuuksia. Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia ja työn imua edistäviä. Taulukkoon 9 on 

koottu tiimissä B käytetyt inspiroivan esimieskäyttäytymisen piirteet ja tiimin kokemukset 

vaikutuksista. 
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Taulukko 9. Esimiestyön inspiroivan strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi B 

 

Käytetyt inspiroivan strategian piirteet, joiden vaikutus ei noussut esille tiimin kuvauksissa 

Tiimin tuloksissa ei nouse esille oikeudenmukaisuuteen liittyvät inspiroivan strategian piir-

teet. Esimiestyössä tasapuolisuus on tärkeänä pidetty arvo ja jokaista arvostetaan. Samoin 

esimies haluaa, että tiimissä arvostetaan ja autetaan toisia. Tiimin ilmapiiri on turvallinen, 

lämmin ja tiimi on yksi tärkeimmistä voimavaroista. Sillä perusteella voisi olettaa, että 
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oikeudenmukainen käyttäytyminen kuuluu yhtä lailla tiimiä kuvaaviin arvoihin, vaikka se ei 

noussut esille.  

 

Tavoitteita ja suunnitelmia ei mainittu tiimin aineistossa. Niiden voi olettaa olevan tärkeät 

tekijät tiimissä, josta saa viitteitä työtehtävien merkityksellisyyden, valmiiden tulosten ai-

kaansaaman ylpeydentunteen ja koetun työn vaikuttavuuden kautta. 

 

5.3.2  Vahvistava esimieskäyttäytyminen 

Vahvistava esimieskäyttäytyminen täyttää pystyvyyden perustarvetta. Esimies voi täyttää 

pystyvyyden tarvetta delegoimalla vastuita ja tehtäviä tiimille. Tiimiä rohkaistaan käyttä-

mään omia vahvuuksiaan ja tarjotaan haasteellisia työtehtäviä. Jokaisella pitäisi tiimissä olla 

tilaisuuksia käyttää omaa osaamistaan ja kokemustaan. Suoriutumisesta annetaan palautetta 

ja luodaan uranäkymiä. Työkuormaa valvotaan, samoin kuin emotionaalisia haasteita. Esi-

mies ottaa huomioon myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä seikkoja.  

 

Propositio 4. Vahvistamalla tiimin jäseniä esimies täyttää pystyvyyden tarvetta ja sitä 

kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

 

Tiimi A, esimiestyössä käytetyt vahvistavan strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Esimiehen tuki, luottamus ja rohkaiseminen sekä tiimin jäsenten ja heidän vahvuuk-

siensa vankka tunteminen ja tukeminen ovat vahvimmin pystyvyyden tarpeita täyttävät 

esimieskäytänteet. 

 

Esimiestyöllä tuetaan tehokkaasti tiimin pystyvyyden tarpeen täyttymistä. Esimiehen halu 

tutustua ja rakentaa alusta lähtien luottamuksellista esimies-alaissuhdetta, kantaa hedelmää 

myös pystyvyyden tarpeen tyydyttymisen osalta ja vahvistaa voimavaran tärkeyttä tiimille. 

Esimiehen hyvä käsitys jokaisen tiimin jäsenen toiveista, vahvuuksista ja voimavaroista vai-

kuttaa siihen, että tehtävien ja roolien jakaminen koetaan onnistuneeksi. Tiimissä osaaminen 
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täydentää toisiaan, sitä arvostetaan ja siitä seuraa pystyvyyden tunnetta, joka toteutuu erityi-

sesti tilanteissa, joissa koko tiimi on yhdessä ja kaikkien osaaminen hyödynnettävissä. Yh-

teisissä keskustelu- ja suunnittelutilanteissa koetaan hedelmälliseksi näkemysten ja tiedon 

vaihtaminen. Sellaisissa tilanteissa kaikki oppivat. Asiantuntijalla ei ole aina ollut itsellään 

aikaa perehtyä ja valmistautua kokouksessa käsiteltävään asiaan, ja kun joku toinen tiimissä 

on sen tehnyt, hän jakaa tietämyksensä muille. Vuorovaikutus ja tiedon jakaminen toimivat 

tiimissä hyvin.  

 

”Voi luottaa tiimiläisten ammattitaitoon ja osaamiseen ja se on tärkein alue 

mun mielestä. Ja että se asia kehittyy siinä vuorovaikutuksessa, ja omakin nä-

kemys. Muut tuovat esille paljon näkökulmia ja on hirveän tärkeää, että siinä 

on muita ihmisiä ja nekin kertoo oman mielipiteensä, oli ne samaa mieltä tai 

eri mieltä.” TAT3 

 

Esimiestyössä on näkyvissä inhimillisiä ja lämpimiä elementtejä. Jokaisessa halutaan nähdä 

hyvät ja vahvat ominaisuudet, joita esimies tukee ja vahvistaa. Tiimissä koetaan, että haas-

teita ja uuden oppimista on tarjolla. Esimies osaa ottaa parhaan hyödyn jokaisesta. Tiimissä 

huomataan esimiehen pyrkimys tarjota väliin hengähdystaukoja vaikeista tehtävistä, jolloin 

voisi keskittyä tehtäviin, joissa tunne omasta kompetenssista on parhaimmillaan ja voi tuntea 

onnistumisen ja tuttuuden tunteita. Sitä haastaa kiire, jolloin valinnan mahdollisuuksia ei 

aina jää tiukkojen aikataulujen vuoksi. Kiire ja aikataulujen kireys liittyy myös autonomian 

kokemuksiin, joita on käsitelty luvun 5.1.1 Vaatimukset-kohdassa. Myös tehtävien haasta-

vuuteen yhdistyy kiire ja siitä seuraa tiimissä tuntemus, ettei ehdi tehdä asioita niin hyvin 

kuin haluaisi. Toisaalta sekä esimiehen että tiimin mielestä haasteita täytyy olla. Kehittymis-

halua ja oppimishalua tiimissä on. 

 

”Kyllä yleensä pinnistely on hyväksi, kun sitä ei ole liikaa. Pitää olla se tur-

vallinen kolokin sitten siinä.” TE1 

 

Tunnollisuus on yksilöllinen voimavara, joka vaikuttaa tiimissä. Sen vuoksi todennäköisesti 

tuloksiin ei olla tyytyväisiä, jos työ on jouduttu tekemään liian kovassa kiireessä ja jää ko-

kemus, että olisi haluttu tehdä vielä paremmin.  
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Asioiden edistyminen, työn valmiiksi saaminen tehokkaasti ja tieto siitä vastasiko se odo-

tuksia, on tärkeää tiimeille. Myös esimies pitää tärkeänä kehittymistä, eteenpäin menemistä 

ja asioiden saamista valmiiksi. Tässä onnistumiseen vaikuttaa kiire, se ettei työn valmistu-

mista nähdä itse, asioiden ajoittainen jumiutuminen, tai epäselvyys siitä mitä halutaan saa-

vuttaa. Se on häiritsevää ja kuormittavaa sekä tiimin että esimiehen mielestä. 

 

Esimies rohkaisee tiimiä ja antaa palautetta, joka täyttää pystyvyyden tarvetta. Tiimissä luo-

tetaan pystyvyyteen, osaamiseen ja kokemukseen, sekä siihen, että sen avulla yhdessä selvi-

tään tiimille annetuista tehtävistä ja haasteista. Työtä tehdään tunnollisesti ja tarmokkaasti. 

 

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä paljon vahvistavan strategian mukaisia ele-

menttejä. Tiimissä koetut esimiestyön vahvistavat piirteet ovat tiimin A voimavaroja ja vah-

vuuksia. Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia ja työn imua edistäviä. Taulukkoon 10 on 

koottu tiimissä A käytetyt vahvistavan esimieskäyttäytymisen piirteet ja tiimin kokemukset 

vaikutuksista. 
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Taulukko 10. Esimiestyön vahvistavan strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi A 

 

 

Inspiroivan strategian piirteet, jotka eivät nousseet esille kuvauksissa 

Tarve kykyyn saavuttaa haluttuja lopputuloksia ja tavoitteita jää uupumaan tiimissä vahvis-

tavan strategian osalta. Syitä tälle on esitelty tiimin vaatimuksia käsittelevässä luvussa 5.1.1. 
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Työkuormaan liittyvät asiat tulevat esille tiimin aineistosta siten, että kiire leimaa tuntemuk-

sia tiimissä, sekä tiimin kiire että esimiehen kiire. Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen 

liittyvät asiat eivät nousseet aineistoista esille. 

 

Tiimi B, esimiestyössä käytetyt vahvistavan strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Selvät tavoitteet ja roolit, tehtävien erotteleminen välttämättömiin ja ei-kiireellisiin/ei-

pakollisiin, tasapuolinen töiden jakautuminen ja työkuorman valvominen. Nämä tekijät 

ovat vahvimmin tiimissä B pystyvyyden tarpeita täyttävät esimieskäytänteet. Lisäksi tii-

missä on vahvasti yksilöllisenä voimavarana pystyvyys.  

 

Tiimin tehtävät, roolit ja tavoitteet ovat selvät ja kaikkien tiedossa. Esimies auttaa töiden 

priorisoimisessa ja valvoo työtehtävien tasapuolista jakautumista. Esimies rohkaisee kerto-

maan, jos työkuorma kasvaa liian suureksi. Hän pitää tärkeänä, että osoitetaan myös ne teh-

tävät, jotka ovat vähemmän tärkeitä ja voi jättää odottamaan tai kokonaan tekemättä. Työ-

kuorman hallinta on tiimissä tärkeää, eikä ketään jätetä sen kanssa yksin.  

 

Tiimin jäsenet kokevat yksilöllisenä voimavarana vahvaa luottamusta omiin kykyihin ja 

osaamiseen. Tiimissä on pystyvyyden tunne, että sille annetuista tehtävistä ja vastuista sel-

vitään ja tiimi kykenee työskentelemään itsenäisesti. Tiimissä saa toisilta apua omien tehtä-

vien edistämiseen ja avun antamista omassa tiimissä priorisoidaan. Tiimissä tuetaan toisia 

tehtävien hoitamisessa ja autetaan tiimikaveria selviytymään kuormittavista tilanteista.  

 

Tiimissä koetaan, että se saavuttaa haluttuja lopputuloksia ja suoriutuu tehtävistään. Tehtä-

vistä voi olla ylpeä, ne huomioidaan, ja ne ovat tärkeitä. Esimies antaa palautetta ja jokaisella 

on mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan. Työaikojen joustavuutta arvostetaan, koska se 

helpottaa työn ja muun elämän sovittamista yhteen ja vaikuttaa autonomian tunteeseen.  

 

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä paljon vahvistavan strategian mukaisia ele-

menttejä. Tiimissä koetut esimiestyön vahvistavat piirteet ovat tiimin B voimavaroja ja 
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vahvuuksia. Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia ja työn imua edistäviä. Taulukkoon 11 on 

koottu tiimissä B käytetyt vahvistavan esimieskäyttäytymisen piirteet ja kokemukset vaiku-

tuksista. 

 

Taulukko 11. Esimiestyön vahvistavan strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi B 
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5.3.3  Yhdistävä esimieskäyttäytyminen 

Yhdistävä esimies rohkaisee tiimin jäseniä keskenään yhteistyöhön ja luomaan siteitä tiimin 

jäsenten kesken. Yhdistävä esimies pyrkii luomaan hyvää tiimihenkeä. Yhdistävä strategia 

vastaa yhteenkuuluvuuden perustarpeeseen. Se on tarvetta saada kuulua ryhmään ja tuntea 

läheistä yhteyttä muiden kanssa. Esimies voi täyttää tarvetta rohkaisemalla tiimin jäseniä 

auttamaan toisiaan ja pyrkimällä luomaan tiimille hyvää ilmapiiriä ja ryhmähenkeä. Tiimissä 

selkeät roolit vastaavat myös tähän perustarpeeseen.  

 

Propositio 5. Yhdistämällä tiimin jäseniä esimies täyttää yhteenkuuluvuuden tarvetta ja 

sitä kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

 

Tiimi A, esimiestyössä käytetyt yhdistävän strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Luottamuksellinen ilmapiiri, tiimin jäsenten toistensa osaamista täydentävät selkeät 

roolit ja osaamisen arvostaminen, esimiehen järjestämät yhteiset keskustelu- ja suunnit-

telutilaisuudet, joissa kaikkien osaaminen on saatavilla, ovat tiimissä A vahvimmin yh-

teenkuuluvuuden tarpeita täyttävät esimieskäytänteet. 

 

Yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttyminen nousee tuloksissa vahvana. Se näkyy myös siinä, 

että eniten voimavaroja tiimillä on luokassa sosiaaliset voimavarat. Esimiehen luottamuk-

sen rakentaminen heijastuu tiimin ilmapiiriin ja luo siitä kannustavan ja turvallisen. Ketään 

ei jätetä ulkopuolelle tai mitätöidä. Ryhmään kuuluminen on vahva tunne. Esimies huolehtii 

siitä, että jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Esimies pitää tärkeänä, ettei kenellekään jää 

loukattuja tunteita tai kokemuksia, että tuli ohitetuksi tai ettei arvostettu. Esimies pyrkii vah-

vasti oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Sellaisessa ympäristössä vuorovaikutus on 

hyvää ja tietoa ja osaamista jaetaan. Tiimin ilmapiiriä kuvaa myös sopiva määrä huumoria, 

jolla saadaan välillä kaivattua kevennystä tiukan työtahdin lomaan. 
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Tiimissä arvostetaan erityisesti toisten tiimin jäsenten osaamista, kokemusta, vankkaa am-

mattitaitoa ja asioihin perehtymistä tunnollisesti. Se näkyy siinä, että yhteisiä tilaisuuksia, 

joissa kaikkien osaaminen on käytettävissä, pidetään tärkeinä ja toivottavina. Niissä syntyy 

tunne asioiden ratkomisesta ja edistymisestä. Niissä myös opitaan toisilta, kun tietoa jaetaan 

ja kaikki saavat esittää mielipiteensä ja näkemyksensä. Tiimissä on syvät omat osaamisalu-

eet, jotka yhdessä luovat laajan tietämyksen ja täydentävät toisiaan. Tiimissä on myös kii-

reinen työtahti. Jokainen tiimin jäsen ei voi mitenkään olla selvillä ja ehtiä perehtymään 

kaikkeen tiimin substanssialueeseen kuuluvaan. Siten merkittävän tärkeä on tiimin ilmapiiri, 

jollaisessa se, jolla on tieto, haluaa jakaa sitä toisille. Esimies rakentaa turvallista ja luotta-

muksellista ilmapiiriä ja järjestää tiimille tilaisuuksia yhteiseen keskusteluun, suunnitteluun 

ja asioiden pohtimiseen. Tiimissä on selkeät roolit ja tehtävänkuvat. 

 

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä kaikki yhdistävän strategian mukaiset elementit. 

Tiimissä koetut esimiestyön yhdistävät piirteet ovat tiimin B voimavaroja ja vahvuuksia. 

Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia ja työn imua edistäviä. Taulukkoon 12 on koottu 

tiimissä A käytetyt yhdistävän esimieskäyttäytymisen piirteet ja kokemukset vaikutuksista. 
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Taulukko 12. Esimiestyön yhdistävän strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi A 

 

 

Tiimi B, esimiestyössä käytetyt yhdistävän strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Esimies arvostaa tiimissä toisten auttamista, arvostamista ja tukemista, yhteistyötä ja 

tiimityötä.  Nämä tekijät ovat vahvimmin tiimissä B yhteenkuuluvuuden tarpeita täyttävät 

esimieskäytänteet. 

 

Tiimin B tuloksissa yhdistävä strategia ja yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttyminen nousee 

parhaaksi vaikuttavuudeltaan. Tiimi on tärkeimpiä voimavaroja ja tiimikaveri mainittiin 

tärkeimmäksi työn imun lähteeksi. Tiimin jäsenten tuki auttaa selviytymään haasteista ja 

pitämään jatkuvasti yllä tiimin hyvinvointia. Tiimissä on erittäin vahvat henkilöiden väliset 

siteet ja huomattavan lämmin keskinäinen ilmapiiri. Sitä kuvaa välittävä huolenpito, 
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palautteen ja kiitoksen antaminen, toisten hyvinvoinnin varmistaminen ja toisten suoriutu-

misen huomioiminen. Esimies tukee ja vahvistaa ilmapiiriä. Se näyttäisi onnistuvan ja tiimin 

yhteenkuuluvuuden tunne on vahva. Tiimissä hyvä olo ja tekemisen meininki tarttuu toisiin. 

 

Roolit ja tehtävänkuvat ovat kaikille selvät ja toimivat. Tiimissä saa aina toisilta apua ja 

tiimikaverin auttamista priorisoidaan. Esimies arvostaa tiimin osaamista ja tiimissä keskus-

tellaan runsaasti tiimin tekemistä aloitteista ja ideoista, joita esimies kuuntelee, hyväksyy ja 

ottaa niihin liittyvät riskit yhdessä tiimin kanssa.  

 

Tiimin jäsenet ovat päivittäin runsaasti vuorovaikutuksessa keskenään matalalla kynnyk-

sellä. Tiimissä jaetaan ideoita, keskustellaan ja pohditaan asioita perusteellisesti, turvalli-

sessa ja kannustavassa ilmapiirissä.  

 

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä kaikkia inspiroivan strategian mukaisia ele-

menttejä. Tiimissä koetut esimiestyön yhdistävät piirteet ovat tiimin B voimavaroja ja vah-

vuuksia. Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia ja työn imua edistäviä. Taulukkoon 13 on 

koottu tiimissä B käytetyt yhdistävän esimieskäyttäytymisen piirteet ja kokemukset vaiku-

tuksista. 
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Taulukko 13. Esimiestyön yhdistävän strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi B 

 

 

5.3.4  Valtuuttava esimieskäyttäytyminen 

Valtuuttava esimiestyö vastaa autonomian perustarpeeseen. Esimies voi täyttää autonomian 

tarvetta järjestämällä mahdollisuuksia ilmaista omat mielipiteensä ja rohkaisemalla tiimin 

jäseniä osallistumaan. Tiimille annetaan mahdollisuus suorittaa tehtävät loppuun ja riittä-

västi vapautta. Työn ja muun elämän yhdistämistä helpotetaan esimerkiksi työaikojen jous-

tavuudella. Se lisää tunnetta, että tekeminen on vapaaehtoista ja oma käyttäytyminen omis-

tetaan, saa tehdä omia päätöksiä. Autonomia lisää omaa vaikuttamismahdollisuutta siihen, 

millaiset tunnekokemukset päivästä saa, kuten esimerkiksi mahdollisuus valita kenen kanssa 
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on vuorovaikutuksessa ja millä tavoin. Tehtävien mielekkyyden tunne ja säätelymahdolli-

suudet täyttävät autonomian tunnetta. Toisen antaman tehtävän koetaan yhtä lailla merkityk-

sellisenä, koska työntekijä ymmärtää tehtävän mielekkyyden ja tärkeyden. (Schaufeli 2015; 

Rahmadani et al. 2020c, 5; Rahmadani et al. 2019, 457 Robijn 2021, 9-10; Ryynänen et al. 

2020, 250.) 

 

Propositio 6. Valtuuttamalla tiimin jäseniä esimies täyttää autonomian tarvetta ja sitä 

kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

 

Tiimi A, esimiestyössä käytetyt valtuuttavan strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Tiimissä jokaista rohkaistaan esittämään mielipiteensä, kehittämään ja ideoimaan. Esi-

mies rakentaa luottamusta. Esimies arvostaa ja kuuntelee tasapuolisesti jokaista. Tii-

millä on vapautta, se saa ja siltä myös odotetaan, että se hoitaa annetut tehtävät.  Nämä 

ovat tiimissä A vahvimmin autonomian tarpeita täyttävät esimieskäytänteet. 

 

Tiimin turvallisessa ilmapiirissä voi jokainen ilmaista vapaasti mielipiteensä, joutumatta 

miettimään mitä siitä seuraa. Eriävät näkemykset ovat sallittuja, erilaisia näkemyksiä toivo-

taan. Tiimissä ei ole pelkoa joutumisesta naurunalaiseksi, mitätöidyksi, ohitetuksi, eikä mi-

tään muitakaan negatiivisia seurauksia. Esimiehelle tärkeitä arvoja ovat luotettavuus, tasa-

puolinen kohtelu, oikeudenmukaisuus, jokaisen arvostaminen ja että kaikki tulevat nähdyksi 

ja kuulluksi. Esimies antaa kaikille mahdollisuuksia tuoda esille ongelmia, kehittämistar-

peita ja haasteita.  

 

Tiimille delegoidaan vastuita ja tehtäviä, jotka se hoitaa tunnollisesti, pyrkien mahdollisim-

man hyvään lopputulokseen. Esimies antaa vapautta hoitaa annetut tehtävät loppuun ja hän 

myös odottaa sitä. Tiimissä on siltä osin hyvin toteutuvaa autonomiaa. 
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Tiimin jäsenet kokevat omistamisen tunnetta omasta käyttäytymisestään ja säätelymahdol-

lisuuksia silloin, kun se työtilanteen mukaan on mahdollista. Tiimissä koettu kiire ja aika-

taulupaineet vievät osittain autonomian tarpeen täyttymisen tunnetta, koska valinnanvaraa 

ja vaihtoehtoja tehtävien suhteen ei silloin jää. Autonomian toteutuessa, se koetaan myön-

teisenä ja toivottavana.  

 

Tiimeissä koetaan autonomian tunnetta, koska työajoissa on joustavuutta ja päivittäisen 

työskentelyn ajankohtiin on mahdollista jonkin verran vaikuttaa ja sen suhteen omien valin-

tojen tekemisen mahdollisuus koetaan myönteisenä. Sitä vahvistaa se, että voi vaikuttaa työ-

päiväänsä ja sitä kautta siihen millaisia kokemuksia päivästä tulee.  

 

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä kaikki valtuuttavan strategian mukaiset piirteet. 

Suurin osa toteutuu ja vaikuttaa tiimissä positiivisesti ja vahvasti. Tiimissä A koettu kiire 

silti vaimentaa osittain autonomian tarpeen täyttymistä.  

 

Tiimissä koetut esimiestyön valtuuttavat piirteet ovat tiimin A voimavaroja ja vahvuuksia. 

Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia edistäviä. Taulukkoon 14 on koottu tiimissä A käy-

tetyt valtuuttavan esimieskäyttäytymisen piirteet ja kokemukset vaikutuksista. 
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Taulukko 14. Esimiestyön valtuuttavan strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi A 

 

 

Valtuuttavan strategian piirteet, joiden vaikutus ei pääse täysin toteutumaan  

Tarve kokea omistamisen tunnetta omasta käyttäytymisestä ja omien kokemusten ja toimin-

nan säätelymahdollisuuksia jää tällä hetkellä tiimissä toteutumatta tiukkojen määräaikojen 

ja kiireisen työtahdin vuoksi. Määräajat sanelevat usein sen mitä tehdään seuraavaksi, kenen 

kanssa tehdään ja millä tavalla, jolloin siihen ei itse pysty vaikuttamaan. Vapaaehtoisuuden 

tuntu katoaa silloin tekemisestä. 
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Tiimi B, esimiestyössä käytetyt valtuuttavan strategian piirteet ja tiimissä koetut vaikutukset 

Tiimin osaamista arvostetaan, sen esittämiä aloitteita kuunnellaan, otetaan yhdessä riskejä 

ja esimies kantaa vastuun. Tiimillä on vapautta suorittaa tehtävät itsenäisesti. Joustavuus 

työajoissa helpottaa arjen sujuvuutta ja lisää autonomian tunnetta. Nämä ovat tiimissä 

B vahvimmin autonomian tarpeita täyttävät esimieskäytänteet. 

 

Esimies arvostaa tiimin osaamista ja tiimi saa suorittaa tehtäviään itsenäisesti loppuun. Tiimi 

kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Tiimissä saadaan aikaan ja niitä tuloksia, joita sille on 

asetettu ja suunniteltu. Tiimissä koetaan, että sen esittämiä aloitteita kuunnellaan ja huomi-

oidaan.  

 

Joustavuus työajoissa ja mahdollisuus jonkin verran valita miten ajoittaa päivän työnsä, koe-

taan autonomiaa lisäävänä ja se helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista. Sitä ar-

vostetaan tiimissä. Tiimityö on palkitsevaa ja hyvää. Autonomian tunnetta näyttäisi olevan 

riittävästi. 

 

Esimies pitää tärkeänä, että tiimissä on ilmapiiri, jossa voi ilmaista mielipiteensä ja uskal-

taa kertoa myös epäonnistumisista ja virheistä. Tiimissä mielipiteensä ilmaisemiselle on 

mahdollisuuksia ja siihen rohkaistaan. Esimies haluaa, että on turvallista kertoa myös epä-

onnistumiset. Tiimissä koetaan, että yhteisissä suunnittelutilaisuuksissa voisi käyttää enem-

mänkin aikaa esittää mielipiteitä, erilaisia näkemyksiä ja käydä läpi näkökulmia, jolloin var-

masti jäisi sellainen olo, että kaikki mielipiteet tulivat esille ja käsitellyiksi perusteellisesti. 

Vuorovaikutukselta toivotaan perusteellisuuden lisäksi herkkyyttä ottaa huomioon erilaiset 

kommunikointitavat. Tämä tiimissä koettu haaste on käsitelty tiimin B vaatimuksissa, lu-

vussa 5.1.2.  

 

Esimiestyön kuvauksissa on löydettävissä kaikki valtuuttavan strategian mukaiset elemen-

tit. Tiimissä koetut esimiestyön valtuuttavat piirteet ovat tiimin B voimavaroja ja vah-

vuuksia. Niiden vaikutukset ovat hyvinvointia ja työn imua edistäviä. Taulukkoon 15 on 
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koottu tiimissä B käytetyt valtuuttavan esimieskäyttäytymisen piirteet ja kokemukset vaiku-

tuksista. 

 

Taulukko 15. Esimiestyön valtuuttavan strategian piirteet ja niiden vaikutukset, tiimi B 

 

 

Valtuuttavan strategian piirteet, jotka eivät täysin pääse toteutumaan 

Kaikkia rohkaistaan osallistumaan ja jokainen saa kertoa oman mielipiteensä. Kuitenkin 

joissakin tilanteissa toivotaan, että keskusteluja ja mielipiteiden vaihtamista käytäisiin vielä 

syvällisemmin ja jatkettaisiin siten, että jokaiselle jäisi tunne, että kaikki näkökohdat on 
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käyty tarkasti läpi. Vuorovaikutustilanteissa tiimissä halutaan erityistä herkkyyttä ottaa huo-

mioon erilaiset kommunikointitavat. Tiimissä arvostetaan syvällisiä pohdintoja, joille on 

riittävästi aikaa. Tällaisten tuntemusten kuuleminen vastaisi vielä paremmin perustarpee-

seen, joka saattaa eri ihmisille olla eri tavoin tärkeä.  

 

Yhteenveto 

Propositiot 3–6 perustuvat engaging leadership -johtamismallin esittämiin perustarpeita täyt-

täviin esimiestyön strategioihin ja niitä tarkasteltiin empiirisesti tiimitasolla. 

Propositio 3. Inspiroimalla tiimin jäseniä esimies täyttää merkityksellisyyden tarvetta ja sitä 

kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

Propositio 4. Vahvistamalla tiimin jäseniä esimies täyttää pystyvyyden tarvetta ja sitä kautta 

edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

Propositio 5. Yhdistämällä tiimin jäseniä esimies täyttää yhteenkuuluvuuden tarvetta ja sitä 

kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

Propositio 6. Valtuuttamalla tiimin jäseniä esimies täyttää autonomian tarvetta ja sitä 

kautta edistää voimavarojen saatavuutta ja työn imua. 

 

Propositiot saavat tukea tutkimustuloksista. Engaging leadership -strategioilla esimies täyt-

tää perustarpeita ja siten edistää tiimin käytettävissä olevia voimavaroja, joka puolestaan 

vaikuttaa tiimin hyvinvointiin myönteisesti. 

 

Seuraavaan kahteen taulukkoon on koottu molempien tiimien osalta 1) tärkeimmät voima-

varat, joiden tukeminen on hyödyllistä, 2) tärkeimmät vaatimukset, joita kannattaa seurata, 

poistaa tai vähentää, 3) tärkeimmät EL-strategioiden voimavaroja lisäävät piirteet ja 4) 

tärkeimmät EL-strategioiden piirteet, joita kannattaa vahvistaa, jotta perustarpeiden täyt-

tymisen kautta saadaan tiimin ulottuville lisää voimavaroja, ja sitä kautta työn imun mah-

dollisuuksia. Taulukossa 16 on yhteenveto tiimin A tuloksista ja taulukossa 17 tiimin B 

tuloksista. 
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Taulukko 16. Yhteenveto, tiimi A 
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Taulukko 17. Yhteenveto, tiimi B 
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6  Johtopäätökset 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia peilaten niitä aiempaan tutkimukseen tiimin 

työn imusta ja engaging leadership -johtamismallista. Lisäksi luvussa vastataan tutkimusky-

symyksiin ja esitellään tutkimuksen teoreettinen ja käytännön tason kontribuutio. Lopuksi 

esitetään tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset.  

 

6.1  Pohdinta  

Tutkimuksen ensimmäinen propositio perustui viitekehyksen oletukseen, jonka mukaan tii-

min voimavarat ovat hyvinvoinnin lähteitä ja johtavat motivaatioprosessiin, jossa piilevät 

juuret työn imulle. Voimavaroja kuvataan työn imun energisaattoreiksi ja tärkeimmiksi edis-

täjiksi (Hakanen 2009a, 12; Hakanen et al. 2021b, 1). Tutkimuksen tulos tukee näitä näke-

myksiä ja on yhdenmukainen lukuisien aiempien TV-TV-teorian viitekehyksessä tehtyjen 

työn imun tutkimusten kanssa. Tulos vahvistaa oletusta, että tiimitasolla työn imun edelly-

tyksinä toimivat tiimin voimavarat ja Costan et al. (2014a) esitys kollektiivisen tason toi-

minnallisesta vastaavuudesta yksilötason työn imun kanssa saa siten tukea.  

 

Costan et al. (2014a; 2014b) tutkimusten mukaan kollektiivisen työn imun rakenteella vii-

tataan ilmiön kehittymiseen ihmisten muodostamassa ryhmässä ja toiminnalla puolestaan 

saavutettuihin tuloksiin tai vaikutuksiin. Tulokset ja vaikutus ovat siten samat analyysita-

sosta riippumatta. Tiimin työn imun rakenne sen sijaan muotoutuu Costan et al. (Ibid.) nä-

kemyksen mukaan tiimin vuorovaikutuksen sujuvuuden ja toimivuuden perusteella.  

 

Vuorovaikutuksen ja ilmapiirin tärkeyttä tiimin työn imulle korostetaan aiemmissa tutki-

muksissa. Tiimin työn imun kehittymisestä teoreettisen mallin luoneet tutkijaryhmät Costa 

et al. (2014a) ja Richardson et al. (2010) painottavat kuvauksissaan vuorovaikutuksen ja 

ilmapiirin merkitystä. Mäkikankaan et al. (2017) ja Torrenten et al. (2012) tutkimuksissa 

havaittiin, että kannustava organisaatioympäristö on tärkeä tiimille. Rahmadani et al. (2020a, 
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16) ovat todenneet, että avoin ja positiivinen vuorovaikutus on edellytys, jonka avulla voi-

daan parantaa tiimin työn imua. Marksin et al. (2001, 356) löydös on, että tiimin menesty-

miseen vaikuttavat prosessit, joilla tiimin jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja mi-

ten hyvin keskinäinen vuorovaikutus sujuu.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa näyttöä ilmapiirin ja vuorovaikutuksen 

merkityksestä tiimin työn imulle. Ne molemmat nousivat esille tiimin voimavarana. Haas-

tatteluiden perusteella vuorovaikutuksen onnistumiselle välttämätön turvallinen ilmapiiri on 

sekä voimavara että mahdollistaa muiden tärkeiden voimavarojen saatavuutta. Hyvään tiimi-

ilmapiiriin yhdistyviä voimavaroja olivat luottamus, turvallisuuden tunne, sosiaalisten suh-

teiden laatu, arkinen huomaavaisuus ja ystävällisyys. Tiimissä jaetaan tietoa ja osaamista, 

joka kertoo vuorovaikutuksen toimivuudesta. Keskustelut, asioiden pohtiminen ja edistämi-

nen yhdessä olivat tiimille tärkeitä voimavaroja. Haastatteluissa kuvattiin, että yhteyttä ote-

taan matalalla kynnyksellä usein ja annetaan priorisoiden apua tiimin jäsenille, siten osoit-

taen samalla tiimille sen merkityksen. Runsas vuorovaikutus tiimissä parantaa välittämisen 

ja tuen osoittamisen mahdollisuuksia, lisää palautteen antamista, tiedon jakamista, toisilta 

oppimista, kehittymistä ja muuta taustatukikäyttäytymistä. Vuorovaikutuksen tiiviys ja vas-

tavuoroinen avun antaminen kuvaavat Richardsonin et al. (2010) mukaan työn imussa olevaa 

tiimiä. Vuorovaikutuksen tiiviys ja taustatukikäyttäytyminen ovat tutkijoiden työn imun ke-

hittymisen kuvauksessa avainprosesseja. Tämä tutkimus tukee Richardsonin et al. (2010) 

esitystä.  

 

Esimieheltä vaaditaan Costan et al. (2014a) mukaan tarkkaavaisuutta pitää tiimin vuorovai-

kutus toimivana, jotta tiimin jäsenet pystyvät motivoimaan toinen toisiaan ja ylläpitämään 

myönteistä ilmapiiriä. Esimiesten tärkeää roolia korostavat Schaufeli et al. (2010) todetes-

saan, että siihen kuuluu tiimille sopivan ja optimaalisen tunneilmapiirin rakentaminen, ja 

että hyvä esimies kykenee parantamaan motivaatiota ja työn imua. Suotuisaa ilmapiiriä ku-

vaa oikeudenmukaisuus, reiluus, luottamus, avoimuus ja ongelmien ratkaiseminen rakenta-

valla tavalla. Lisäksi huomaavainen käyttäytyminen, kuten valmentaminen, palauteen anta-

minen sekä sosiaalinen tuki ovat tärkeitä voimavaroja, jotka tutkijoiden mukaan edistävät 

työn imua. (Schaufeli et al. 2010, 409–410; Schaufeli et al. 2009, 908.)  
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Tämä tutkimus vahvistaa aiempia näkemyksiä työn imua tukevan esimiehen piirteistä: voi-

mavaroina tiimeissä koettiin esimiehen antama tuki, palaute, luottamus, kannustus ja tasa-

puolisuus sekä avoin vuorovaikutus ja turvallisen ilmapiirin luominen, jossa kaikilla on mah-

dollisuus ilmaista mielipiteensä. Esimieshaastatteluissa puolestaan painotettiin yhteistyön ja 

vuorovaikutuksen sujuvuuden seuraamisen tärkeyttä, luottamuksen rakentamista, valmenta-

vaa otetta, joka tarkoittaa hyviin ominaisuuksiin keskittymistä ja niiden tukemista, palaut-

teen antamisen merkitystä, asioiden avointa käsittelyä ja siihen liittyen vaikeidenkin asioi-

den ottamista esille proaktiivisesti, estäen siten mahdollisia ongelmia. Haastateltujen esi-

miesten johtamiskäytänteisiin kuuluu tiimin ilmapiirin tukeminen ja kannustaminen hyvään 

tiimityöhön. Esimiehet pitävät toisten auttamista tärkeänä arvona ja varmistavat, että tiimissä 

henkilöiden välit toimivat eikä jää vääriä käsityksiä tai loukattuja tunteita. Nämä esimies-

käytänteet vaikuttivat ja toteutuivat tiimeissä. 

 

Edmondson et al. (2014) ovat havainneet, että psykologisella turvallisuudella on positiivisia 

vaikutuksia avoimuuteen ja kommunikointiin. Carmeli et al. (2009) puolestaan ovat toden-

neet korkealaatuisen vuorovaikutuksen lisäävän psykologista turvallisuutta. Tällainen 

myönteinen kehä oli havaittavissa erityisesti tiimissä, jossa tiimi mainittiin tärkeimpänä työn 

imun lähteenä. Tämä tukee myös tutkimuslöydöksiä (Hakanen et al. 2008b; Hakanen et al. 

2013; Hobfoll 2001; Mauno et al. 2010), joiden mukaan tiimeissä on mahdollista päästä 

positiivisiin hyvinvointia lisääviin kehiin, joissa motivoivat voimavarat kumuloituvat ja vah-

vistavat työn imun kanssa kehämäisesti toinen toisiaan, jolloin niistä voi tulla voimavara-

karavaaneja.  

 

Torrente et al. (2012) havaitsivat tutkimuksessaan, että sosiaaliset voimavarat vaikuttavat 

tiimin työn imuun. Tässäkin tutkimuksessa sosiaaliset voimavarat muodostivat selvästi suu-

rimman tiimien voimavaraluokan ja nousivat esille kaikista voimavaroista tärkeimpinä tii-

mien työn imun kokemusten kuvauksissa. Schaufelin et al. (2007) mukaan se, että tiimin 

jäsen ”nappaa” toiselta korkean työn imun tilan, voi olla selitys työn imun kollektiivisen 

tason ilmenemiselle. Haastatteluissa kuvattiin, kuinka tiimikaverin tunnetila vaikuttaa 

omaan työvireeseen ja toisen tarmokkuus luo hyvän pohjan työskentelylle, mikä viittaa tun-

teiden tarttumiseen. Tämä on yhdenmukainen myös Barsaden et al. (2002), Bakkerin et al. 
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(2006), Perhoniemen et al. (2013) ja Hakasen et al. (2009a) tutkimustulosten kanssa. Tutkijat 

ovat havainneet, että ryhmän jäsenet kokevat yhteisiä tunteita, ja tunne – negatiivinen tai 

positiivinen - voi siirtyä tarttumalla toisesta ryhmän jäsenestä vaikuttaen mielialaan ja käyt-

täytymiseen.  

 

Hakasen et al. (2021) tuore työn imun tutkimus (N=10 000) osoittaa, että kolmen tärkeim-

män voimavaran joukossa on oman työn tulosten näkeminen. Samoin Richardson et al. 

(2010) ovat todenneet, että työn imun edistämiseksi on tärkeää, että tiimi näkee työnsä tu-

lokset. Tämä tutkimus vahvistaa näiden tutkimusten tuloksia. Tiimissä, jossa työn tuloksia 

nähtiin enemmän ja niitä nostettiin esille, työn merkityksellisyys oli vahva tiimin voimavara 

ja sen vaikutukset olivat erittäin myönteisiä. Tiimissä oli tunne, että työstä on hyötyä. Tii-

missä tunnetaan ylpeyttä, kun nähdään työ valmiina ja siitä saadaan palautetta. Valmiiksi 

saatuja pieniäkin edistysaskelia kannattaa nostaa esiin ja pysähtyä huomioimaan ja juhlista-

maan yhdessä saavutuksia, kuten useissa tiimin jäsenten haastatteluissa sekä esimieshaastat-

telussa esitettiin. Haastatteluissa tuli myös esille, että jos työn lopputulosta ei näe, tai jää 

epäselväksi, miten asialle kävi ja mikä oli tulos, se aiheuttaa turhautumista ja vaikuttaa ne-

gatiivisesti tiimin työn imuun.  

 

Viitekehyksessä esitettiin TV-TV-teoriaan pohjautuen, että tiimin työn imun kokemukseen 

johtavat tiimin voimavarat ja niitä tukeva esimiestyö. Costan et al. (2014b) tutkimuksen läh-

tökohtana oli tutkijoiden oletus, jonka mukaan työn imu on myös kollektiivinen ilmiö, jota 

esiintyy tiimeissä. Nämä näkemykset saavat tukea, sillä haastatteluissa kuvailtiin tiimin työn 

imun kokemuksia ja niiden taustalta löytyivät tiimin saatavilla olevat ja sille tärkeät voima-

varat. Tiimien työn imun kokemusten kuvauksissa esiintyivät samat voimavarat, joita haas-

tateltavat olivat tuoneet esille voimavaroja käsittelevän ensimmäisen haastatteluteeman yh-

teydessä. Se vahvisti havaintoja tiimien omista ainutlaatuisista voimavaroista sekä niiden 

motivoivasta vaikutuksesta ja johtamisesta työn imuun.  

 

TV-TV-teoria esittää, että hyvä esimies vaikuttaa vaatimuksiin ja voimavaroihin työuupu-

musta estäen ja työn imua edistäen (Schaufeli 2015; Bakker et al. 2017). Esimiehen tärkeä 

rooli voimavaroihin vaikuttajana tuli työn imun kuvauksista esille. Kun esimies tukee ja 
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antaa palautetta, hän luo tiimissä pystyvyyden ja osaamisen tunnetta, joka havaittiin merkit-

täväksi tekijäksi työn imun kokemuksissa. Esimies myös jakaa tehtävät ja roolit oikein tii-

missä, joka osaltaan vahvistaa pystyvyyden tunnetta. Työn imua koettiin niissä tilanteissa, 

joissa jokaisen tiimin jäsenen osaaminen oli käytettävissä ja saatiin yhdessä aikaiseksi. Työn 

imua koettiin myös tilanteissa, joissa vaikeiden haasteiden ja pinnistelyn lomaan pääsi hyö-

dyntämään omaa osaamistaan ja kokemaan tuttuuden tunteita. Näitä mahdollisuuksia esi-

mies pystyy tiimille järjestämään ja se kuului sovellettuihin esimieskäytänteisiin. Sekä tii-

min jäsenten että esimiesten työn imun kuvauksissa tärkeitä tekijöitä olivat yhdessä tekemi-

nen, tiimin osaamisen yhdistyminen, yhdessä aikaansaaminen ja onnistuminen. Voimavaro-

jen saatavuus, niiden tukeminen ja mahdollistaminen esimiestyöllä sekä sitä kautta syntyvä 

työn imu olivat havaittavissa kuvauksissa.  

 

Breevaart et al. (2015) ovat todenneet, että esimies voi vaikuttaa työn imuun sekä suoraan 

esimies-alaissuhteella että epäsuorasti vaikuttamalla voimavaroihin. Schaufeli (2015) integ-

roi TV-TV-viitekehykseen johtamisen, koska sen vaikuttavuus työn imun ennakoijana on 

niin merkittävä (Schaufeli 2015; Rahmadani et al. 2020c). Myös tässä tutkimuksessa koros-

tui esimiehen merkitys. Esimies-alaissuhde oli tiimin vahva voimavara ja haastatteluissa tuli 

esille sen vaikutus työn imun lähteenä. Viitekehyksessä esitettiin johtamisella laajennetun 

TV-TV-teorian mukaisesti, että engaging leadership -esimiestyöskentelyllä vaikutetaan pe-

rustarpeiden täyttymiseen ja sitä kautta voimavaroihin ja työn imuun (Schaufeli 2015). En-

gaging leadership -mallin mukaan esimies voi käyttäytymisellään vastata työntekijöiden 

psykologisiin perustarpeisiin ja työn imua tukevat esimiehet onnistuvat työhön liittyvien pe-

rustarpeiden täyttämisessä. (Rahmadani et al. 2020a; Schaufeli 2015, 2017.)  

 

Tutkimuksen propositiot 3–6 pohjautuivat engaging leadership -johtamismallin neljään stra-

tegiaan, joissa jokaista psykologista perustarvetta vastaa soveltuva strategia: autonomian tar-

peeseen vastataan valtuuttamalla, pystyvyyden tarpeeseen vahvistamalla, yhteenkuuluvuu-

den tarpeeseen yhdistämällä, ja merkityksellisyyden tarpeeseen inspiroimalla. (Schaufeli 

2015, 448; Rahmadani et al. 2020c, 6.)  
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Schaufelin (2015) kehittämä engaging leadership -malli ja sen toimivuus tiimitasolla saavat 

vahvan tuen tämän tutkimuksen tuloksista. Jokainen tiimissä koettu engaging leadership -

johtamismallin mukainen piirre vaikutti tiimiin myönteisesti. Esimiesten haastatteluista kävi 

ilmi, että he soveltavat laajasti EL-strategioita johtamisessaan. Esimieskäytänteet näyttäisi-

vät täyttävän perustarpeita ja vahvistavan tiimin työn imua. Siten tämän tutkimuksen valossa 

näyttäisi siltä, että EL-johtamismallin avulla voidaan parantaa tiimin työn imua.  

 

Engaging leadership -johtamismallin strategioilla esimiehet parantavat tutkijoiden mukaan 

työn imua vähentämällä vaatimuksia ja lisäämällä voimavaroja. Esimies esimerkiksi valvoo 

laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia, kuten työmäärää, emotionaalisia vaatimuksia ja kodin 

ja työn välistä vuorovaikutusta. (Rahmadani et al. 2020a; Schaufeli 2015; Schaufeli 2017.) 

Tämän tutkimuksen tuloksissa näkyi myös esimiesten EL-mallin mukainen pyrkimys vähen-

tää vaatimuksia. Esimiehet valvovat työkuormaa, auttavat priorisoinnissa ja osoittavat työ-

kiireiden keskellä tehtävät, joita voi siirtää tai jättää tekemättä. He keventävät tiimin työpai-

netta antamalla välillä tehtäviä, joissa pystyvyyden ja tuttuuden tunnetta koetaan vahvasti. 

Schaufeli (2015) osoitti tutkimuksessaan voimavarojen tukemisen olevan erityisen hyödyl-

listä ja havaitsi, ettei pelkkä vaatimusten vähentäminen esimiestyön avulla lisää työn imua. 

Sen sijaan voimavarojen edistämisellä työn imu paranee ja samalla lievennetään vaatimuk-

sia. Tiimissä esiintyi tämän tutkimuksen perusteella vaatimuksena kovaa työpainetta ja -

kuormaa sekä kiirettä, jotka haastoivat voimavaroja. Pyrkimyksistä huolimatta esimies ei 

aina pysty vähentämään vaatimuksia, kuten vaikuttamaan tiimin resursseihin tai muualta tii-

min hoidettaviksi tuleviin tehtäviin. Schaufelin tutkimus osoittaa, että voimavarojen lisää-

minen on keino tukea hyvinvointia ja jaksamista niissäkin tilanteissa. 

 

6.2  Johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tiimin työn imua voidaan tukea ja edistää. Työn 

imua on tutkittu runsaasti, mutta tiimitason työn imua on toistaiseksi tutkittu vähän. Tutki-

muksella haluttiin lisätä ymmärrystä tiimin työn imun ilmiöstä. Lisäksi tutkimuksen tavoit-

teena oli lisätä ymmärrystä engaging leadership -johtamismallista. Engaging leadership on 

uusi, psykologiseen motivaatioteoriaan perustuva johtamis- ja esimiestyömalli, josta on 
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julkaistu vasta joitakin tutkimuksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sen 

keinot soveltuvat tiimitason työn imun tukemiseen. Tutkimusaukkoon vastaamiseksi pereh-

dyttiin työn imua ja engaging leaderhip- johtamismallia käsittelevään aiempaan tutkimus-

kirjallisuuteen. Kirjallisuuden pohjalta rakentui tutkimuksen teoreettinen viitekehys, johon 

empiirinen osio perustuu.  

 

Tutkimuksessa kartoitettiin kahden asiantuntijatiimin tämänhetkinen voimavarojen ja sa-

malla myös vaatimusten tilanne, jotka yhdessä muodostavat tiimin työn imun edellytykset. 

On huomioitava, että muutos tiimissä voi vaikuttaa sen vuorovaikutukseen, ilmapiiriin ja 

muihin kollektiivisen tason ilmiön tekijöihin, jotka puolestaan vaikuttavat sen voimavaroi-

hin ja työn imuun (Costa et al. 2014a). Siten tiimin olosuhteissa tapahtuvien muutosten jäl-

keen on uusi kartoitus paikallaan, jotta hyvinvoinnin kehittämistoimet voidaan kohdentaa 

oikein.  

 

Tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: Mitkä ovat tiimin työn imua vahvistavat 

voimavarat? Toisella alatutkimuskysymyksellä haettiin lisävahvistusta sille, mitkä tekijät 

mahdollistavat ja johtavat tiimin työn imun kokemuksiin. Tutkimuksen toinen alatutkimus-

kysymys oli: Millaisia kollektiivisia työn imun kokemuksia tiimissä on ollut? Tarkoitus oli 

kartoittaa kokemuksia kollektiivisista tiimissä koetuista työn imun hetkistä ja tarkastella nii-

den taustalta löytyviä tekijöitä ja voimavaroja. Esimiestyö on tärkeä voimavaroihin vaikut-

tava tekijä, joten taustalta etsittiin myös, miten esimieskäytänteillä on ollut vaikutusta työn 

imun kokemuksiin.  

 

Kahteen ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen haettiin vastauksia perehtymällä työn 

imun tutkimuskirjallisuuteen. Sen jälkeen siirryttiin tarkastelemaan tiimitason työn imusta 

tehtyjä tutkimuksia ja perehdyttiin tiimitason ilmiön erityispiirteisiin. Samalla pohdittiin 

mahdollisuuksia tutkia tiimin voimavaroja ja sopivinta keinoa niiden syvälliseen kartoitta-

miseen ja ymmärtämiseen. Tutkimus päädyttiin tekemään laadullisella tutkimusotteella ja 

teemahaastatteluilla. Bakker et al. (2017, 278) ovat todenneet, että on tarvetta tutkimukselle, 

joka tarkastelee tiimin työn vaatimuksia ja voimavaroja kuvaten aidosti koko tiimin näke-

mystä. Tärkeä tekijä tässä tutkimuksessa oli, että mukaan saatiin kahden tiimin edustus 
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kokonaisuudessaan sekä tiimien esimiehet, jolloin aineisto kuvasi kattavasti tiimien todel-

lista tilaa. 

 

Analyysissa löytyi kahden ensimmäisen alatutkimuskysymyksen osalta samoja tiimin työn 

imua edistäviä voimavaroja ja siten havainnoille tiimin voimavaroista saatiin vahva näyttö. 

Tiimeiltä löytyi eniten sosiaalisia voimavaroja, jotka liittyivät ihmisten välisiin läheisiin si-

teisiin, yhdessä aikaansaamiseen, tukeen, luottamukseen, palautteeseen, pystyvyyteen, ilma-

piiriin, vuorovaikutukseen ja hyvään turvalliseen oloon tiimissä. Työn merkityksellisyys ja 

hyvä esimies-alaissuhde nousivat tärkeiksi voimavaroiksi. Löydettyjen tiimille tärkeiden 

voimavarojen saatavuus tukee työn imua. Tutkimuksen mukaan molemmilla tiimeillä on 

oma uniikki kokonaisuus voimavaroja. Sekä tiimin jäsenten että esimiesten työn imun ku-

vauksissa tuli esille yhdessä tekeminen, tiimin osaamisen yhdistyminen, yhdessä aikaansaa-

minen ja onnistuminen sekä yhteistyö. Sosiaaliset voimavarat, niiden mahdollistaminen ja 

tukeminen esimiestyöllä sekä sitä kautta syntyvä työn imu olivat kollektiivisen työn imun 

kuvausten tärkeät tekijät.  

 

Kolmas alatutkimuskysymys oli: Miten engaging leadership tukee ja edistää tiimin työn 

imua? Kirjallisuuden perusteella tässä tutkimuksessa oletettiin, että engaging leadership -

strategioilla voidaan edistää tiimin työn imua.  

 

Kolmanteen alatutkimuskysymykseen etsittiin vastauksia perehtymällä ensin Wilmar B. 

Schaufelin (2015) tutkimukseen, jossa hän esittelee uudelleen määrittelemänsä käsitteen en-

gaging leadership ja sen teoriataustan. Schaufeli integroi tutkimuksessaan engaging lea-

dership -johtamismallin TV-TV-viitekehykseen. Schaufelin kehittämän EL-johtamismallin 

juuret ovat itsemääräytymisteoriassa (SDT, Self Determination Theory) (Deci & Ryan, 

2000). Schaufeli laajensi TV-TV-viitekehystä engaging leadership -mallilla, koska halusi 

antaa johtamiselle näkyvämmän paikan. Schaufelin mukaan esimiehen vaikuttamismahdol-

lisuudet voimavaroihin ja vaatimuksiin ovat merkittävät ja lisäksi yhteys on monimutkai-

sempi kuin mitä aiempi versio TV-TV-mallista oli olettanut. Schaufelin (2015) tutkimus 

osoitti EL-johtamismallin keskeisen roolin TV-TV-viitekehyksessä ja sen, että esimiestyöllä 

vaikutetaan epäsuorasti työn imuun.  
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Schaufelin tutkimuksen jälkeen perehdyttiin niihin muutamaan tutkimukseen, jotka enga-

ging leadershipistä on toistaiseksi julkaistu. Tämä johtamismalli valittiin tarkasteltavaksi, 

koska se pohjautuu psykologiseen motivaatioteoriaan ja sen nimenomainen tarkoitus on työn 

imun parantaminen.  

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa tarkasteltiin esimiesten haastatteluaineistosta EL-strategi-

oiden mukaisia esimieskäytänteitä sekä niiden yhdistymistä voimavaroihin, motivaatioon, 

hyvinvointiin ja työn imun kokemuksiin tiimissä. Tiimien aineiston analysoinnissa puoles-

taan tehtiin havaintoja siitä, kuinka esimiehen käyttämiä EL-strategioiden piirteitä koettiin 

tiimeissä ja miten ne vaikuttivat hyvinvointiin. Kaikki koetut EL-strategioiden piirteet vai-

kuttivat tiimiin positiivisesti ja lisäsivät voimavaroja.  

  

Päätutkimuskysymys oli: Miten tiimin työn imua voidaan edistää? Tutkimuksen perusteella 

tiimin työn imua on mahdollista edistää: 1) kartoittamalla tiimin voimavarat ja vaatimukset, 

2) varmistamalla tiimille tärkeiden voimavarojen saatavuus ja tukeminen, 3) vähentämällä, 

estämällä ja seuraamalla tiimin haasteita ja vaatimuksia sekä 4) käyttämällä esimiestyössä 

engaging leadership -johtamismallin neljää strategiaa.  

 

Voimavarojen ja vaatimusten kartoittaminen sekä parhaiden käytänteiden selvittäminen on 

hyödyllistä, jotta saadaan selville mihin kehittämistoimia kannattaa osoittaa ja pystytään ja-

kamaan toimiviksi osoittautuneita malleja. Räätälöityjen interventioiden avulla voidaan vä-

hentää vaatimuksia ja lisätä tiimin tärkeitä voimavaroja, jotka parantavat työn imua ja suo-

riutumista.  

 

Tiimin vahvojen voimavarojen saatavuudesta huolehtiminen, tukeminen ja vahvistaminen 

on tärkeää. Kun voimavaroja on saatavilla, työntekijä pystyy selviytymään paremmin myös 

haasteista ja vaatimuksista, kuten työpaineesta, joka haastevaatimuksena voi olla positiivi-

sesti yhteydessä työn imuun (Bakker 2014, 8). Sellainen haaste voi olla myös esimerkiksi 

haastava työtehtävä, joka kuitenkin yhdistyessään runsaisiin voimavaroihin, voi lisätä työn 

motivoivuutta ja imua. Vaatimuksia ja haasteita on hyvä pyrkiä vähintäänkin seuraamaan, 
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ettei niiden vaikutus käänny liian kuormittavaksi. Selviä estevaatimuksia on syytä pyrkiä 

tunnistamaan ja vähentämään tai poistamaan, koska niillä ei tutkimusten mukaan näyttäisi 

olevan kuin kuormittavia vaikutuksia (LePine et al. 2005, 770–771).  

 

Tämän tutkimuksen perusteella tiimin työn imua voidaan tukea tiimin perustarpeiden täyt-

tämiseen tähtäävällä esimiestyöllä. Engaging leadership -johtamismalli edistää tiimin käy-

tettävissä olevia voimavaroja, joka puolestaan vaikuttaa tiimin hyvinvointiin myönteisesti. 

Tulosten mukaan joidenkin perustarpeiden täyttyminen EL-johtamismallin strategioiden 

kautta on erittäin vahvaa ja se johtaa tiimin työn imun lisääntymiseen. Näillä tutkimuksessa 

löydetyillä hyvillä esimieskäytänteillä kannattaa jatkaa tiimin tukemista. Yhtä lailla tärkeää 

on pohtia keinoja, joilla saadaan lisättyä sellaisten sovellettujen EL-käytänteiden vaikutta-

vuutta, jotka eivät nyt nousseet tiimeissä esille. Niiden osalta voi miettiä keinoja parantaa 

vaikuttavuutta ja estää haittaavia vaatimuksia. Tutkimuksessa löytyi myös tiimien tarpeita, 

jotka eivät tällä hetkellä näyttäisi täyttyvän. Vastaamalla niihin engaging leadership -strate-

gioiden esittämällä tavalla pystytään tiimien hyvinvointia parantamaan. 

 

Olennaista vaikuttaisi olevan tiimikontekstissa, että tiimin ilmapiiri on hyvä, jolloin tiimin 

jäsenten välinen vuorovaikutus voi toimia ja tiimissä halutaan olla vuorovaikutuksessa. Tätä 

tukevan esimiestyön tärkeitä elementtejä ovat saatavilla oleminen, tasapuolisuus, palautteen 

ja tuen antaminen, jokaisen arvostaminen ja huomioiminen, avoimuus, luottamuksen raken-

taminen ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Näiden käytänteiden voidaan olettaa vaikut-

tavan myönteisesti tiimien ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, jotka aiempien tutkimusten mu-

kaan ovat merkittävät kollektiivisen tason työn imun mahdollistajat. Työn merkitykselli-

syyttä lisää oman työn tulosten näkeminen erityisesti asiantuntijatiimissä, jossa työntekijät 

ilmaisivat halunsa saada aikaan ja nähdä edistyvää työn tekemistä ja tavoitteiden saavutta-

mista. Merkityksellisyyden tunnetta voi vahvistaa edistymisten ja aikaansaannosten huomi-

oimisella ja palautteella.  

 

Työn imun tukemisen hyödyt on tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu kiistattomasti. Työn 

imun fasilitointia esitetään esimiehen tärkeimpien ydintehtävien joukkoon, koska sen vaiku-

tukset organisaatioille ovat niin huomattavia (Bedarkar & Pandita 2014, 107). 
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Tiimityöskentely on nykypäivänä tyypillinen töiden organisoimisen muoto. Organisaatioi-

den olisi hyödyllistä tunnistaa tiimin työn imun kaikille myönteiset, pitkäkestoiset ja kauas-

kantoiset vaikutukset, ja pyrkiä edistämään sen kehittymistä. On järkevämpää ylläpitää hy-

vinvointia ja ryhtyä toimiin etupainotteisesti kuin odottaa epäkohtia ja huonoa suoriutumista, 

josta on paljon pidempi matka aitoon työhyvinvointiin. Perinteinen työhyvinvointi on lähte-

nyt liikkeelle puutteista, virheistä ja korjaavista toimenpiteistä. Kiinnittämällä huomio posi-

tiivisen työpsykologian oppien mukaisesti olemassa olevaan hyvään ja mahdollisuuksiin 

ovat kaikki työntekijät hyvinvoinnin kehittämistoimien tähtäimessä. Siten voidaan saada ai-

kaan kollektiivista hyvinvoinnin lisääntymistä.  

 

Samalla tavoin kuin pahoinvointi tarttuu työssä, myös hyvinvointi tarttuu, kumuloituu ja 

muodostaa kehiä. Sillä on suuri ero kumpi tila tiimeissä vaikuttaa ja heijastelee ympäris-

töönsä – positiivinen vai negatiivinen. Tiimien hyvät käytänteet on myös hyödyllistä jakaa 

ja niiden leviämistä organisaatiossa voisi edistää esimerkiksi tiimin jäsenten työkierroilla.  

 

Työn imun ominaisuus on, että se on suhteellisen pysyvä tila. Työn imussa ei voi kuitenkaan 

olla koko ajan ja tutkimuksissa on todettu, että vaihteluja voi olla jopa saman tunnin aikana. 

Erityisesti tiimissä, jossa vuorovaikutus, ilmapiiri ja tiimin prosessit ovat tärkeässä roolissa, 

erilaiset muutokset voivat vaikuttaa työn imun edellytyksiin voimakkaasti. Se on kehittämis-

työn kannalta mahdollisuus, jolloin oikein kohdistettu interventio aikaansaa muutoksen pa-

rempaan. Kartoittamalla tiimin tilanne säännöllisesti, pystytään kehittämistoimet suunnitte-

lemaan ja kohdistamaan työn imun edellytysten parantamiseksi. Tässä tutkimuksessa kartoi-

tettiin tiimin työn imun kokemusten edellytykset ja kantavana tavoitteena on ollut onnelli-

suuden lisääntyminen tiimissä, ja sitä kautta hyvinvoinnin leviäminen.  

 

Kuva 12 esittää tiivistetysti tutkimustulokset. Siinä teoreettiseen viitekehykseen on lisätty 

propositiot, jotka kaikki saivat tukea tämän tutkimuksen aineistosta. 
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Kuva 12. Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

6.3  Tutkimuksen kontribuutio kirjallisuuteen ja käytäntöön 

Tällä tutkimuksella lisättiin ymmärrystä tiimin työn imusta. Työn imu on myös kollektiivi-

sen tason ilmiö ja voimavarojen vaikutus työn imuun on tiimitasolla sama kuin yksilötasolla. 

Kollektiivisen tason toiminnallinen yhdenmukaisuus yksilötason työn imun kanssa saa tu-

kea. Tulokset vahvistavat käsitystä, että tiimin omat uniikit voimavarat ovat tiimin työn imun 

taustalla. Tulokset tukevat aiemmin esitettyä näkemystä, jonka mukaan esimiestyöllä on 

merkittävä rooli vaatimuksiin ja voimavaroihin vaikuttajana ja tiimin työn imun fasilitoijana. 

Hyvä esimies-alaissuhde on voimavara, joka lisää työn imua. Esimies mahdollistaa ja edistää 

tiimin voimavarojen saatavuutta ja sitä kautta olennaisesti vaikuttaa tiimin työn imuun.  
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Tutkimus lisäsi ymmärrystä engaging leadership -johtamismallista ja sen mahdollisuudesta 

tukea tiimin työn imua. Tutkimuksen perusteella engaging leadership -mallin strategioiden 

soveltaminen parantaa tiimin työn imua, koska esimies täyttää psykologisia perustarpeita ja 

parantaa siten voimavarojen saatavuutta. Tähän tutkimukseen haastatellut esimiehet käytti-

vät esimiestyössään runsaasti EL-piirteitä. Kaikki tiimissä koetut piirteet paransivat voima-

varojen saatavuutta ja niillä oli positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja työn imun kokemuk-

siin. Tutkimus vahvistaa Schaufelin (2015) näkemyksiä ja hänen rakentamansa johtamis-

malli näyttää tämän tutkimuksen perusteella toimivan tiimitason työn imun edistäjänä teo-

rian olettamalla tavalla. 

 

Tiimin voimavarat on organisaatiossa hyödyllistä kartoittaa siten, että kartoitukseen otetaan 

mukaan koko tiimi ja sen esimies. Kartoitus on tärkeää uusia aika ajoin ja erityisesti silloin, 

kun tiimissä tapahtuu muutoksia. Tämän tutkimuksen mukaan jokaisessa työkontekstissa on 

omat ainutlaatuiset voimavaransa ja esimies vaikuttaa niihin suuresti. Voimavarojen kartoit-

tamisen avulla on mahdollista suunnitella ja kohdentaa kehittämistoimet oikein työn imun 

parantamiseksi. Samalla saadaan selville, mitkä tekijät ovat uhkana tiimin voimavaroille ja 

voidaan arvioida ja seurata vaatimusten vaikutuksia. Sopiva määrä vaatimuksia voi lisätä 

työn imua, kun huolehditaan riittävistä voimavaroista. Kuitenkin niiden välisestä tasapai-

nosta on esimiehen huolehdittava ja pyrittävä erityisesti sellaisten estevaatimusten poistami-

seen, joista ei ole mitään potentiaalista hyötyä. Engaging leadership -johtamismallin sovel-

taminen esimiestyöskentelyssä parantaa tiimin työn imua, joten kouluttautuminen ja johta-

minen sen oppien mukaisesti on perusteltua.  

 

6.4  Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, jotka pohjautuvat kahden tutkitun tiimin työn imun 

ja sen edellytysten kartoitukseen. Keinot tiimien työn imun tukemiseen ja kehittämiseen on-

nistuttiin löytämään. Tutkimus kohdistui kahteen tiimiin, joten tulokset eivät ole suoraan 

yleistettävissä. Kuten kirjallisuudessa on esitetty, jokaisen tiimin ainutlaatuinen työkonteksti 

on ensin kartoitettava ja sen perusteella löytyvät jokaiselle tiimille oikeat tavat parantaa työn 

imua. Sosiaaliset voimavarat näyttävät tämän tutkimuksen perusteella tärkeimmiltä tiimille. 
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Sen osalta voidaan olettaa niiden merkittävyys yleisemmin tiimitasolla. Aiempi Torrenten 

et al. (2012) tutkimus tukee tätä käsitystä. Engaging leadership -johtamismallin strategioilla 

pystyttiin vaikuttamaan molempien tutkittujen tiimien hyvinvointiin myönteisesti, perustar-

peiden täyttymisen kautta. Engaging leadership -johtamismallin soveltamista tiimien johta-

misessa voidaan pitää todennäköisenä työn imua tukevana esimiestyöskentelynä. Psykolo-

giseen motivaatioteoriaan perustuva engaging leadership on kehitetty nimenomaan työn 

imun parantamiseen. Tämän tutkimuksen mukaan se toimii, kuten Schaufeli (2015) on joh-

tamismallia kehittäessään tutkimuksessaan esittänyt. 

 

Tutkimusmenetelmät osoittautuivat soveltuviksi aiheen tutkimiseen. Teemahaastatteluilla 

saatiin syvällinen ja rikas tutkimusaineisto. Ottamalla mukaan koko tiimi ja sen esimies saa-

tiin kattava kuvaus tiimin tilanteesta. Tutkimuksen haasteena oli, että tutkimuksen tekijä 

tuntee useimmat haastatellut henkilöt ja on työskennellyt osan kanssa. Kyseisen olosuhteen 

vaikutus tiedostettiin etukäteen ja se pyrittiin huomioimaan painottamalla ennen haastatte-

luja jaetussa informaatiopaketissa luottamuksellisuuteen liittyvien seikkojen lisäksi tutki-

muksen tekijän roolia, joka oli haastattelutilanteissa tutkija. 

 

Tässä tutkimuksessa rajattiin pois esimiehen voimavarojen ja vaatimusten tarkasteleminen, 

joka olisi kiinnostava jatkotutkimusaihe. Huomionarvoista on, että usein esimies ei voi vai-

kuttaa kaikkiin niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat esimerkiksi tiimin työmäärään. Lisäksi 

tiimin ja esimiehen välinen suhde on kahdensuuntainen: yhtä lailla esimies voi kokea tiimin 

monin tavoin voimavaratekijänä ja tiimin piirteissä voi olla haasteita ja vaatimuksia. Jokai-

sen tiimin jäsenen vaikutus on merkittävä sekä tiimin sisällä että esimies-alaissuhteessa. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisikin tutkia näitä kahdensuuntaisia vaikutuksia sa-

maan aikaan ja suunnitella sen pohjalta interventioita, joita olisi hyödyllistä tehdä työn imun 

edellytysten parantamiseksi myös toisesta suunnasta eli tiimistä käsin. 
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Liite 2. Tutkimustiedote 

 

Tutkimustiedote      

Hei, kiitos että osallistut haastatteluun! Haastattelu on ehdottoman luottamuksellinen eikä vaadi en-

nakkovalmistautumista. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millaista työn imua tiimeissänne koetaan 

ja mitkä tekijät sen mahdollistavat sekä miten esimies voi edistää toiminnallaan työn imun kokemuk-

sia. Mielenkiinnon kohteena ovat tilanteet, joissa tavoitteen saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä vuo-

rovaikutuksessa yhden tai useamman työkaverin kanssa ja näiden tehtävien parissa kehittyvä jaettu 

aito hyvinvointi. 

 

Keskeiset käsitteet 

• Työn imu on positiivinen tunne- ja motivaatiotila. Silloin kun tiimi on työn imussa, sen jäse-

net kokevat yhdessä jaettua aitoa työhyvinvointia, joka saa tiimin jäsenet toimimaan energi-

sesti ja tuottavasti. Työn imussa tiimi saa aikaan, nauttii yhdessä työskentelemisestä, tuntee 

työstään ylpeyttä ja selviytyy vastaan tulevista haasteista. Työn imussa tiimin jäsenet ovat 

halukkaita auttamaan toisiaan, he tarttuvat toinen toistensa ideoihin ja optimoivat niiden poh-

jalta tiimin toimintaa. Tiimin työn imun ulottuvuudet ovat tarmokkuus (vigor), omistautu-

minen (dedication) ja uppoutuminen (absorption), jotka kehittyvät jäsenten välisessä vuoro-

vaikutuksessa ja jaetuista kokemuksista. 

• Voimavarat ovat työn imun edellytyksiä. Ne ovat työn fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia ja 

organisatorisia piirteitä sekä ihmisen yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka auttavat tavoitteisiin 

pääsemisessä, motivoivat sisäisesti ja ulkoisesti, ja sitä kautta energisoivat ja lisäävät työn 

imua. Voimavarat tyydyttävät ihmisen psykologisia perustarpeita, joita ovat autonomian 

(esim. sääntelymahdollisuuksia), pärjäämisen (esim. osaamisen tunne) ja yhteenkuuluvuuden 

(esim. tarve tuntea olevansa välittämisen arvoinen) tarpeet. Jokaisessa työyhteisössä on omat 

ainutlaatuiset voimavaransa ja useimmat niistä ovat ilmaisia. Voimavarat ovat yksilölle ja tii-

mille tärkeitä tekijöitä, joiden avulla työssä jaksaa ja voi paremmin. Liitteenä on listaus tyy-

pillisistä voimavaroista. 
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Liitteenä on myös suostumus tutkimukseen osallistumisesta etukäteen tutustuttavaksi. En kerää haas-

tattelussa henkilötietoja. Haastatteluaineistoa käsitellään tutkimuksessa täysin anonymisoituna, eikä 

vastaajaa voida siitä tunnistaa. Ilmoitathan etukäteen, jos et halua, että nauhoitan haastattelun. Kaikki 

haastatteluaineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Ystävällisin terveisin,  

Maarit Lensu 
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Esimerkkejä voimavaroista 

Sosiaaliset voimavarat Tehtävää koskevat voimavarat 

työtovereiden ja työyhteisön tuki työn hallinta 

esimiehen tuki työn itsenäisyys 

tiimin ilmapiiri välitön palaute työsuorituksesta 

tiimin tehokkuus sopivuus työtehtävään 

roolien selkeys työtehtävien monipuolisuus ja kehittävyys 

odotusten täyttyminen osallistumismahdollisuus päätöksentekoon 

hyväksyntä mahdollisuus hyödyntää omia kykyjään 

oikeudenmukaisuus työvälineiden saatavuus 

luottamus tehtävän merkityksellisyys 

palaute suoriutumisesta asiakastyön palkitsevuus 

arvostus Organisatoriset voimavarat 

arkinen huomaavaisuus ja ystävällisyys havaittu organisaation tuki 

työn imun tarttuvuus psykologinen sopimus2) 

tiimin yhteisölliset voimavarat työpaikan myönteinen ilmapiiri 

esimiesalais -suhteen laatu 

työpaikan rekrytointi- ja perehdyttämiskäytän-

nöt 

Yksilölliset voimavarat kehityskeskustelut 

resilienssi1) palkka, palkitseminen ja uranäkymät 

luottamus omiin kykyihin perhemyönteinen työkulttuuri 

optimismi työn varmuus ja psykologinen turvallisuus4) 

joustavuus teknologia 

omien rajojen vetäminen yhteistyö organisaation eri toimijoiden välillä 

proaktiivisuus kommunikointi 

tavoitehakuisuus luottamus esimieheen 

itsensä kehittäminen reilu peli 

Työn järjestelyjä koskevat voimavarat arvojen kohtaaminen omien arvojen kanssa 

työroolien ja -tavoitteiden selkeys mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen 



4 

 

 

osallistuminen työtä koskevaan päätöksentekoon tehtävien monipuolisuus ja vaihtelevuus 

joustavuus työajoissa mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvamiseen 

autonomia3) 
 

 

Lähteet: Bakker & Demerouti (2017, 273-274); Hakanen (2011, 52-69); Schaufeli (2017, 123) 

  
1) Psykologinen sopimus. Työnantajan odotetaan täyttävän vastineeksi työpanoksesta ne odotukset, joita työntekijällä on. 

Se luo edellytykset luottamukselliselle ja vastavuoroiselle suhteelle, jossa työntekijä vastaa työnantajan toimintaan työ-

panoksellaan. (Saari, T. 2014, https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/95421/978-951-44-9478-9p.pdf) 

2) Resilienssi. Henkinen kapasiteetti, jonka avulla ihminen pystyy, usein tiedostamattomasti, hyödyntämään hyvinvointia 

ylläpitäviä voimavarojaan. Sen avulla ihminen ei rikkoudu jokaisesta vastoinkäymisestä, vaan hän palautuu ja kykenee 

jatkamaan elämäänsä. Yksilöillä on erilainen kyky tunnistaa ja hyödyntää omia voimavarojaan ja se vaikuttaa muodos-

tettaviin tulkintoihin ja valintoihin, joita elämässä tehdään. (Koirikivi ja Benjamin 2020, https://www2.helsinki.fi/fi/uu-

tiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/mita-resilienssi-on)  

3) Autonomia. Omien kokemusten ja toiminnan sääntelyn - ja valinnan mahdollisuuksia, joka saa toimimisen tuntumaan 

vapaaehtoiselta (esim. jousto työajoissa). Ei kuitenkaan tarkoita riippumattomuutta muista, toisen antama tehtäväkin ym-

märretään merkityksellisenä ja arvokkaana. (Ryynänen ym. 2020, https://journal.fi/tyoelamantutkimus/arti-

cle/view/97977/55987)  

4) Psykologinen turvallisuus. Turvallisessa ilmapiirissä uskaltaa ottaa vuorovaikutukseen liittyviä riskejä, joka tarkoittaa 

esim. avointa keskustelua. Psykologisesti turvallisella työpaikalla kunnioitetaan toisten osaamista, suhtaudutaan työkave-

reihin myönteisesti, voi olla oma itsensä, voi sanoa mielipiteensä, voi kertoa ideansa, ja epäonnistumisten tai virheiden 

hetkillä ei joudu naurunalaiseksi. (Työterveyslaitos 2021, https://www.ttl.fi/tyopiste/psykologinen-turvallisuus-kannus-

taa-ideoiden-jakamiseen
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Liite 3. Teemahaastattelurunko 

1. Taustatiedot 

- Kuinka kauan olet työskennellyt organisaatiossa ja nykyisessä tehtävässäsi? 

2. Tiimin hyvinvointia ja työn imua vahvistavat voimavarat 

Tarmokkuus. Mitkä työn piirteet ja omat, tiimin jäsenen tai esimiehen ominaisuudet/käyt-

täytyminen 

- vaikuttavat siihen, että tiimi työskentelee energisesti ja aikaansaavasti? 

- saavat tiimin jäsenet panostamaan työhön, toimimaan pitkäjänteisesti ja ve-

nymään tavoitteiden saavuttamiseksi? 

- aikaansaavat halua auttaa tiimin muita jäseniä, aikaansaavat halua antaa 

palautetta ja kannustaa työkavereita? 

- auttavat tiimiä selviytymään yllättävistä haasteista ja vaikeista tehtävistä ja 

jatkamaan kohti tavoitteen saavuttamista? 

Omistautuminen. Mitkä työn piirteet ja omat, tiimin jäsenen tai esimiehen ominaisuu-

det/käyttäytyminen 

- saavat tiimin jäsenet tuntemaan ylpeyttä työstään? 

- saavat tiimin tehtävän tuntumaan merkitykselliseltä ja motivoivan haas-

teelliselta? 

- auttavat tiimiä innostumaan ja inspiroitumaan? 

Uppoutuminen. Mitkä työn piirteet ja omat, tiimin jäsenen tai esimiehen ominaisuu-

det/käyttäytyminen 

- auttavat tiimiä keskittymään tehtäväänsä? 

- auttavat syventymään onnellisena työhön siten, että ajan kulumista ei huo-

maa ja on vaikea irrottautua työstä? 

 

3. Tiimin työn imun kokemukset 

Kuvaile millaisissa tilanteissa, olosuhteissa tai millaisten työtehtävien parissa 

tiimi on ollut 

- tarmokas, omistautunut, onnellisesti uppoutunut työhön, energinen, 
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aikaansaava 

 

4. Millainen esimiestyö edistää tiimin työn imun kokemuksia 

- millaisella toiminnalla esimies on edistänyt/voi edistää tiimin työn imun ko-

kemuksia? 

- miten esimies voisi kehittää työskentelyolosuhteita ja työn tekemistä, ja luoda 

uusia mahdollisuuksia, joissa tiimin jäsenet voivat keskittyä tehtäviinsä, tuntea 

olevansa täynnä tarmoa, sekä uppoutua ja omistautua työlleen? 
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Liite 4. Esimerkki analyysirungosta, teema 1, tiimi A, voimavarat 
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Liite 5. Esimerkki analyysirungosta, teema 1, tiimi B, voimavarat 
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Liite 6. Esimerkki analyysirungosta, teema 2, tiimi A, kollektiiviset työn imun kokemukset 
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Liite 7. Esimerkki analyysirungosta, teema 2, tiimi B, kollektiiviset työn imun kokemukset 
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Liite 8. Esimerkki analyysirungosta, teema 2, esimiehet, kollektiiviset työn imun kokemuk-

set 
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Liite 9. Esimerkki analyysirungosta, teema 3, tiimit, engaging leadership 
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Liite 10. Esimerkki analyysirungosta, teema 3, esimiehet, engaging leadership 

 


