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TIIVISTELMÄ 

Yhteiskunnalliset rakennemuutokset valtion, kunnan, julkisyhteisöjen ja organisaatioiden 

toiminnassa ovat tämän päivän haasteita. Organisaatioissa yksilöt kulkevat muutoksesta toiseen 

omaksuen jatkuvasti uusia asioita. Toiset nauttivat muutoksien tuomista haasteista ja toiset toimivat 

selviämisen rajoilla. Koko ammatillista koulutusta ja muutoksia tarkastellaan yhteiskunnallisesti 

poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset ympäristöt huomioiden. Ammatillisen koulutuksen 

asiantuntijat tarvitsevat kasvuorientoituneen työympäristön, että he jaksaisivat muutoksen keskellä 

ja pitäisivät yllä motivaatiota kehittää omaa ammattitaitoaan muuttuvassa työelämässä.  

Tutkimuksen tavoitteena on löytää konkreettisia työvälineitä työssä jaksamisen tukemiseksi. Tästä 

syystä on tärkeätä selvittää ammatillisen aikuiskoulutuksen henkilöstön kokemuksia muuttuneessa 

tilanteessa. Tutkimuksen kohdeorganisaatioksi valittiin fuusioituneet ammatilliset 

aikuiskoulutuskeskukset ja ammattiopistot kahdelta eri toiminta-alueelta. Tutkimuksessa etsitään 

organisaation vahvuuksia muutoksessa ja työyhteisön omia hyväksi havaittuja keinoja 

stressinhallintaan. Taustateorioina tutkimuksessa on vahvuuksia ja motivaation merkityksiä 

korostava stressin hallinta sekä Ruohotien (2000) kasvuorientoituneen ilmapiirin malli ja 

Korpelaisen (2005) pelivarateoria. Viimeksi mainittu teoria selittää motivaatiota, joka auttaa yksilöä 

ylläpitämään identiteetin vahvistumista ja jaksamisen edellytyksiä päästäkseen tärkeisiin 

päämääriinsä. 

Tutkimuksessa muutokseen liittyviä syitä etsittiin teemahaastattelulla. Tuloksien perusteella yksilöt 

kokevat muutoksen eri tavalla. Kokemuksiin organisaation muutoksessa vaikuttavat työtehtävien 

luonne ja se, onko yksilö toiminut tehtävissään pitkään. Pääsääntöisesti muutos herätti paljon 

tunteita sekä puolesta että vastaan. Tarkemmin pohdittuaan vastaajat suhtautuivat 

organisaatiomuutokseen positiivisesti, kuitenkin hieman varauksella. Motivaatioon ja sitoutumiseen 

voidaan vaikuttaa vastuun ja vapauden tasapainolla sekä sillä, että yksilöllä on tiedossa häneen 

kohdistuvat odotukset ja organisaation taholta asetetut tavoitteet kohtaavat yksilön omat tavoitteet. 

 

Asiasanat: työssä jaksaminen, ihmisen vahvuudet, näyttötutkintojärjestelmä, ammatillinen 

aikuiskoulutus, voimavarat työssä
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1. Johdanto 

 

 

Keskustelu ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta käy julkisuudessa kiivaana. Koko 

koulutusjärjestelmän rakennetta pohditaan. Elinkeinoelämästä tulleet käsitteet tuottavuus ja 

tehokkuus hakevat paikkaansa myös koulutusorganisaatioissa. Elinkeinoelämän toimijat tarvitsevat 

toimintaympäristön tukea kehittääkseen omaa toimintaansa. Yrittäjyyteen kannustaminen, 

yrittäjyyskasvatus peruskouluiästä alkaen ja elinikäisen oppimisen omaksuminen ovat hyvä pohja 

kehittyvälle ammattitaidolle työelämässä. Työelämän muuttuminen viime vuosikymmenen aikana, 

on muuttanut ihmisten urien kulkua ja monet opiskelevat itselleen monta ammattia ennen eläkeikää. 

Poliittiset päättäjät luovat toimintaympäristöön resurssit, joiden avulla eri toimijat pyrkivät 

tavoitteisiinsa. 

 Aikuiskoulutuspolitiikan tehtävänä on työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaaminen, koko 

aikuisväestön koulutus- ja sivistysmahdollisuuksista huolehtiminen sekä yhteiskunnan eheyden ja 

tasa-arvon vahvistaminen. Aikuiskoulutuspolitiikalla tuetaan pyrkimyksiä työurien pidentämiseen, 

työllisyysasteen nostamiseen, tuottavuuden parantamiseen, monikulttuurisuuden vahvistumiseen 

sekä elinikäisen oppimisen edellytysten toteutumiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011.)  

Hallituksen strategisessa toimeenpanosuunnitelmassa kolmantena strategisena painopistealueena on 

kestävä talouskasvu, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen.  Suunnitelmassa tavoitteena on 

uudistaa koulutuksen ja tutkimuksen rakenteita ja rahoitusta. (Valtioneuvosto 2011.)  Työllisyyden 

ja kilpailukyvyn vahvistaminen ovat niitä asioita, joihin pystytään vastaamaan ammatillista 

osaamista kehittämällä. Ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarvitaan koulutusta. 

Tiedotusvälineet julistavat merkittäviä leikkauksia ammatillisessa koulutuksessa ja aloituspaikkojen 

lukumäärän vähentymisestä.  Rahoitusjärjestelmä rakentuu Suomessa ilmaisen kouluttautumisen 

varaan. Miten on tulevaisuudessa? Miten voidaan vahvistaa kilpailukykyä muuten kuin vaalimalla 

ihmisten jaksamista työyhteisöissään?  

Tutkimusaiheeni taustalla ovat valtion toimet rahoituksen suhteen sekä koko koulutusjärjestelmän 

muutokset. Siitä herää kysymys: Mikä on aikuiskoulutuskeskusten ja ammatillisen koulutuksen 

tulevaisuus ja paikka maamme koulutusjärjestelmässä? Näillä kysymyksillä pyrin herättämään 

lukijan mielenkiinnon siitä näkökulmasta, että käsittelemäni aihe on hyvin merkittävä 
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yhteiskunnallisesti. Yksilön saama tuki työyhteisöltään sekä hänen henkilökohtaiset vahvuutensa 

vaikuttavat merkittävästi yksilön selviämiseen yhteiskunnallisena toimijana. Näin 

koulutusorganisaatioissa toimivien työntekijöiden sitoutuneisuus, työmotivaation säilyttäminen sekä 

uudet innovaatiot ovat erittäin tärkeitä yksilön ja organisaation menestymisen kannalta. Myös siksi, 

että koulutusorganisaatiot ovat merkittäviä toimijoita kehitettäessä kilpailukykyisyyttä yrityksissä, 

joiden valtteina kiistämättä ovat ammattitaitoiset ja hyvinvoivat työntekijät.  

Työelämässä tarvitaan käytännön osaajia, joilla on informaalista ympäristöstä hankittua osaamista 

koulutusjärjestelmän tarjoamien tutkintojen lisäksi. Elinkeinoelämä tarvitsee sitoutuneita 

ammattilaisia kehittyäkseen ja tehostaakseen toimintaansa. Ammatillisen koulutuksen kehittäjien 

pitäisi olla aikaansa edellä nähdäkseen työelämän tarpeet kymmeniä vuosia eteenpäin. Työelämässä 

yritykset ovat kokeneet suuria rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myös 

koulutusjärjestelmän muutostarpeeseen, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. 

Erilaisten koulutusorganisaatioiden henkilöstö elää epävarmoissa olosuhteissa ja suuren paineen 

alla. Koulutusorganisaatioiden rakenteelliset muutokset ja erilaiset fuusiot vaativat asennoitumista 

perinteistä poikkeavaan muutosvoittoiseen työhön, opiskeluun sekä edellyttävät työyhteisön 

jäseniltä myös sitoutumista oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Työssä jaksaminen on 

kaikkia aloja puhuttava aihe ja koskee erityisesti niitä aloja, joilla muutokset ulottuvat 

organisaatioiden rakenteisiin, kuten tässä tutkimuksen kohteena olevassa 

aikuiskoulutusorganisaatiossa.  

Valtion taholta tulevat suositukset pyrkivät yhdistämään alueellisesti koulutusorganisaatioita 

joustavasti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Organisaatioon sitoutuneet työyhteisön jäsenet joutuvat 

suurten haasteiden eteen. Heidän pitää myös valmistautua työnkuvien ja työtehtävien muutoksiin. 

Suurissa, eri alojen koulutuksia tarjoavissa, aikuiskoulutusorganisaatioissa käytäntöjen tulisi olla 

yhtenäisiä asiakkaisiin nähden. 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU, aloitti toimintansa 1.1.2010 alkaen. Tuolloin 

fuusioitui Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Satakunnan 

koulutuskuntayhtymä. SATAEDUN organisaatio rakentuu kolmesta osasta: Satakunnan 

ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus ja kehitys- ja palvelutoimintayksikkö. (Sataedu 

2011.) Erilaisten työkulttuurien yhdistäminen vaatii henkilöstöltä työelämätaitoja, ja joustavuutta 

sekä taitoa kuunnella. Muutoksesta selviäminen vaatii avointa keskustelua ja onnistumisen 

kokemuksien jakamista.  
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Tutkimuksen tarkoitus on löytää konkreettisia keinoja eli toimivia työkäytäntöjä jaksamisen 

tukemiseksi. Toimivia työkäytäntöjä tutkitaan haastattelemalla ammatillisen 

aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöä. Tarkoitus on selvittää miten ihmiset motivoivat itseään 

muutoksessa ja hallitsevat mahdollisia stressikokemuksia työssään.  

Tutkimustuloksien esittely organisaation eri yksiköissä innostaa erilaisiin työkulttuureihin tottuneita 

pitkän linjan ammattilaisia kokeilemaan uusia työkäytäntöjä sekä lisää avoimuutta ja 

innostuneisuutta organisaation sisällä. Motivaatio uusien innovaatioiden löytämiseksi kasvaa, ja 

laadukas työn jälki houkuttelee uusia yhteistyötahoja kiinnostumaan organisaatiosta sekä sitouttaa 

henkilöstöä organisaatioon.  

Henkilöstön ammatillista kehittymistä tarvitaan muutoksen hallintaan, erityisesti organisaation 

rakenteellisessa muutoksessa ja henkilöstön erilaisten työtapojen yhteensovittamisessa. 

Paineensietokyky on hyvä ominaisuus stressin hallinnassa. Organisaation sisältä löytyvistä työssä 

jaksamista ja työhyvinvointia tukevista hyvistä käytännöistä tiedotetaan järjestelmällisesti 

organisaation sisällä. Kouluttajat voivat viedä hyväksi havaittuja käytänteitä eteenpäin 

vastaavanlaisen muutoksen kokeneissa koulutusorganisaatioissa ja auttaa niiden henkilöstöä 

hallitsemaan muutoksen tuomia haasteita. 

Monet tutkijat ovat tutkineet työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin sijasta ihmisten pahoinvointia ja 

uupumista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää ihmisten vahvuuksia ja hyviä työkäytäntöjä, 

jotka tukevat työssä jaksamista. Tarkoitus on selvittää mitkä ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat 

auttaneet vaikeissa olosuhteissa selviytymisessä.  

Työkyvyn ylläpitäminen ja yksilön tarpeiden täyttäminen ovat ihmisten työhyvinvoinnin kannalta 

tärkeitä osa-alueita, joiden avulla voidaan analysoida organisaatioiden henkilöstöjen jaksamista. 

Tutkimuksessa pohditaan resurssitekijöiden yhteyttä jaksamiseen Korpelaisen (2005) luoman 

jaksamisen mallin avulla. Tarkoituksena on löytää ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä ne vahvuudet, 

joilla organisaation henkilöstö selviää uupumatta rankasta muutoksen ajasta. 
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2. Aikuiskoulutus muutoksen pyörteissä 
 

 

Aikuiskasvatuksessa koulutuksen kiinnostavuuteen ja hyödyllisyyteen vaikuttavat opiskelijan 

valinnanmahdollisuudet. Nykyään kohdistetaan suuria vaatimuksia formaalin koulutuksen 

ulkopuolella tapahtuvan opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen (Isokorpi 2007, 235). Jokaisella 

ihmisellä on vahvuutensa. Muuttuneiden työelämävaatimusten myötä aikuiskoulutuksen tulisi 

pystyä vastaamaan mitä erilaisimpiin kehittymistarpeisiin ja tarjota yksilön sekä työelämän 

tarpeisiin soveltuvaa koulutusta. Nykyinen aikuiskoulutusjärjestelmä on jäykkä ja byrokraattinen 

taipuakseen nopeisiin muutoksiin. Siksi koko järjestelmä rahoituskuvioineen tarvitsee perusteellisen 

uudistuksen. 

 

2.1 Työelämän muutokset, työllisyys ja tulevaisuus 

 

Yhdeksänkymmentäluvun taloudellisen laman seurauksena suomalaisessa yhteiskunnassa koettiin 

perustavaa laatua oleva työelämän muutos. Yhteiskunnallisen murroksen myötä myös 

kansainvälinen kaupan markkinatilanne muuttui. Kansainväliset markkinat avautuivat, ja sen myötä 

markkinoiden hallinta on vaikeampaa kuin aiemmin. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset joutuvat 

myös mukautumaan uuteen tilanteeseen. Joustavuuden vaatimus asettaa organisaatioita uusien 

haasteiden eteen. Työnkuvat muuttuvat kovalla vauhdilla, ja teknistä osaamista sekä atk-taitoja 

tarvitaan lähes jokaisessa työtehtävässä. Työntekijöiltä edellytetään ammatillista laaja-alaisuutta. 

Työntekijän on oivallettava, että ainoa keino säilyttää työpaikkansa on kehittää omaa 

ammattitaitoansa. Rinnalla kulkee myös työn laadun kehittämisen merkitys. Ammatillisten 

aikuiskoulutusten kehittymiselle tunnusomaista on ollut uudistusten yhteys laajempiin 

yhteiskunnallisiin muutoksiin. (Nykänen 2010, 117 – 118.)  

Työntekijöille työmarkkinatilanne on monimutkaista. Vastassa on kilpailua, kansainvälisiä 

markkinoita, joiden vuoksi pitää jatkuvasti selvitä muuttuvista trendeistä. Työmarkkinoilla etsitään 

monipuolisia taitoja omaavia ja huippusuorituksiin pystyviä ihmisiä. Samaan aikaan organisaatiot 

tarvitsevat joustavaa työvoimaa. Sitoutuminen ja lojaalisuus ovat edelleen tärkeitä ominaisuuksia, 

jotka usein tämän päivän organisaatioissa kohdistuvat pelkkiin projekteihin ja tiimeihin eivätkä 

koko organisaation. (Baruch 2004, 7.) Nämä kaikki vaatimukset asettavat haasteita ammatilliselle 

aikuiskoulutukselle, kuten myös koko koulutusjärjestelmälle. 
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Viime vuosina ammatillinen aikuiskoulutusjärjestelmä on muuttunut entistä 

markkinaperusteisemmaksi koulutusjärjestelmäksi. Muutos on vaikuttanut siten, että 

koulutusjärjestelmän toiminnan pelisäännöt ovat entistä enemmän yritystoiminnan kaltaisia. 

Pyritään luomaan hyviä ja helposti myytäviä tuotteita markkinoita vallaten. Markkinaperusteisuus 

on opiskelijan kannalta valinnanmahdollisuuksien lisääntymistä. Aikuiskoulutuskeskusten on 

pitänyt joustavasti mukautua koulutuskysynnän muutoksiin. (Nykänen 2010, 119.) Tämä aiheuttaa 

sen, että opetushenkilöstön on mukauduttava entistä enemmän työelämälähtöiseen näkökulmaan. 

Opetuksessa käytännöt työelämästä ja konkreettiset esimerkit työtehtävistä teorian rinnalla ovat 

entistä suuremmassa roolissa. Opetushenkilöstöllä tulee olla entistä enemmän näkemystä 

yrittäjämäisestä työskentelystä ja kykyä markkinoida omaa osaamistaan luomalla erilaisia 

koulutustuotteita tutkintotavoitteisen koulutuksen rinnalle. Näin koulutustarjontaa kyetään 

täydentämään, jotta valinnanmahdollisuudet opiskelijoilla paranevat työelämän tarpeita vastaaviksi.  

Moni aikuiskoulutuksessa vastuuopettajana toimiva vastaa opettamansa koulutuksen sisällön 

kehittämisestä, koulutuksen suunnittelusta, markkinoinnista, myynnistä ja myös opetuksesta. Tällä 

tavalla toteutettuna koulutuskenttä on hyvin haavoittuvainen ja yhden henkilön mittava palveluketju 

saattaa katketessaan aiheuttaa laadun heikkenemistä koulutuksissa. Valmistavan koulutuksen 

prosessi ja tutkintoprosessi ovat rinnakkaisia, mutta toisistaan erillisiä prosesseja. Näiden prosessien 

eri vastuuhenkilöt vastaavat prosessien onnistumisesta, kuten valmistavan koulutuksen prosessin 

läpiviemisestä sekä tutkintoprosessin onnistumisesta eli tutkinnon suorittamisesta. 

Tutkintojärjestelmällä on kokonaisuudessaan suuri rooli ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. 

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisellä on tulevaisuudessa ratkaiseva 

merkitys työllisyysasteen nostamista ajatellen. Eurooppa 2020 –strategiassa Suomen tavoitteena on 

nostaa työllisyysaste 78 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (Eurooppa 2020 –strategia, 2010.) 

Ennen 1990-luvun lamaa keskimääräinen työllisyysaste Suomessa oli 74 prosenttia. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (2011) mukaan vuoden 2009 joulukuussa työllisiä oli 

86 000 vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Työttömien määrä lisääntyi 44 000:lla ja 

työttömyysaste kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Työllisyysaste eli työllisten osuus 

15–64-vuotiaista oli vuoden 2009 joulukuussa 67,0 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä 

pienempi kuin vuotta aiemmin. (Työvoimatutkimus 2011.) 

Työllisyyden lasku pysähtyi vuonna 2010. Vuoden 2010 työllisyysaste oli 67,8 prosenttia, mikä oli 

vain puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2009. Työllisiä oli vuoden 2011 lokakuussa 2 

458 000, mikä oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän 
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virhemarginaaliin (±30 000). Sekä työllisten miesten että naisten määrä lisääntyi. Työllisyysaste eli 

työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 68,3 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä 

suurempi kuin vuotta aiemmin. (Työvoimatutkimus 2011.) 

Näiden tietojen valossa kaikki työllisyyden parantamiseen tähtäävät toimet ja työelämälähtöisyyttä 

tukeva kehittämistoiminta koulutusorganisaatioissa ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta. 

Työelämälähtöiset tutkintorakenteet ja työelämäntarpeita vastaavaksi kehitetty ammatillisen perus- 

ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä ovat mielestäni merkittävässä asemassa elinikäisen oppimisen 

tukena ja työllisyysasteen nostamiseen pyrittäessä. 

 

2.2 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset toimijoina – ennen ja nyt – entä 

tulevaisuudessa? 

 

Nykänen (2010) kuvaa väitöskirjassaan ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintakulttuuria, sen 

arvoperustaa ja sitä kohdanneita koulutusreformeja. Nykäsen (2010) mukaan onkin välttämätöntä 

ymmärtää aikuiskoulutuksen kehitystä historiallisesti, jotta kyetään ymmärtämään myös 

aikuiskoulutuksen tulevaisuus. Aikuiskoulutuksen toimintahistoriasta löytyy Nykäsen (2010) 

mukaan neljä eri kautta. Alussa olivat erilaiset työllisyyskurssit, joita voidaan kuvata 

aikuiskoulutuskeskuksien ”juuriksi”. Työllisyyskursseja seurasivat kurssikeskukset ja niiden 

muuttaminen aikuiskoulutuskeskuksiksi. Kolmannen ajanjakson muodostavat 

aikuiskoulutuskeskukset ja neljänneksi jaksoksi muodostuu käynnistymässä oleva tulevaisuuden 

aikakausi. (Nykänen 2010, 3.) 

Ammatillisia näyttötutkintoja voidaan pitää aikuiskoulutuskeskuksien mahdollisuuksina. Suomessa 

järjestettävä ammatillinen aikuiskoulutus jakaantuu tutkintotavoitteiseen ja vapaatavoitteeseen 

aikuiskoulutukseen. Tutkintotavoitteista koulutuksen opiskelijamääriä säädellään valtakunnallisesti, 

mutta vapaatavoitteisen aikuiskoulutuksen sisällön ja opiskelijamäärien säätelyyn ei 

valtakunnallisesti puututa. (Nykänen 2010, 136; Lahtinen ym. 1999, 114.) Tutkintotavoitteisen 

koulutuksen osaamiseen perustuvien tietojen ja taitojen näyttäminen organisoidaan 

näyttötutkintojärjestelmällä. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 

1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö 

tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa sekä näyttötutkintoja 

suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa 
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2. tutkinnon riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 

3. tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa 

4. henkilökohtaistaminen 

Työelämäkeskeinen arviointi, aikuisväestön ja elinkeino- ja muun työelämän tarpeiden huomioon 

ottaminen sekä asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä näyttötutkintojärjestelmän toteuttamisperiaatteita. 

(Näyttötutkinto-opas 2010, 15.) Asiakaslähtöisellä ajattelulla on keskeinen merkitys myös 

opetushenkilöstön ammatillisen kehittymisen kannalta. Mielestäni yhteiskunnassa poliittinen 

päätöksenteko suuntaa entistä enemmän siihen, että opetushenkilöstön ajatteluun tarvitaan 

yrittäjämäistä ja markkinahenkistä trendiä. Yhteiskuntamme hyvinvointi on riippuvainen 

elinkeinoelämän menestyksestä ja elinkeinoelämän nousukaudet ja notkahdukset näkyvät suoraan 

koulutustarpeissa.  

Tärkeä kysymys lieneekin tulevaisuudessa se, kuinka nopeasti koulutusjärjestelmämme pystyy 

reagoimaan elinkeinoelämän muutoksiin ja eläköitymisen myötä syntyviin työvoiman tarpeisiin. 

Eläkeiän nostamisen paineisiin tarvitaan työssä jaksamisen tukemista sekä ammatillisen osaamisen 

kehittämisen mahdollisuuksia motivaation säilyttämiseksi. Näihin pystymme vastaamaan 

kehittämällä aikuiskoulutusjärjestelmää nykyistä tarvetta vastaavaksi. 

Kolmikantajärjestelmä pakottaa ainakin koulutuksen päätoimialoilla koulutuksen jatkuvaan 

ajantasaiseen ja pitkäjänteiseen suunnitteluun (Nykänen 2010, 212). Nykäsen (2010) tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että aikuiskoulutuskeskuksen yhdistäminen ammattiopiston kanssa ei tuonut 

toivottuja tuloksia. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutuksen suunnittelu on jäänyt yksittäisten 

toimijoiden varaan eikä tilojen yhdistämisestäkään koettu olevan hyötyä. Päämäärä ja 

tavoitetietoisuus hämärtyivät uusien johtamismenetelmien vuoksi. Myös huoli työyhteisön 

tulevaisuudesta horjutti sen itseluottamusta, ja vastuullisuuden myönteiset tuntemukset ja palaute 

oman työn myönteisistä tuloksista jäivät sattumanvaraisiksi. (Nykänen 2010, 214.)   

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatiossa ammattiopiston ja aikuiskoulutuskeskuksen hyvien 

työkäytäntöjen jakaminen toisi merkittävää etua sekä henkilöstön jaksamisen kannalta että 

muutoksien hallinnassa. Asiantuntijaorganisaatiossa kokemusten jakaminen parantaisi organisaation 

sisällä toimivien mahdollisuuksia hyödyntää oman talon osaamista mahdollisimman kattavasti. 

Oman organisaation sisältä sekä ammattiopiston että aikuiskoulutuksen yksiköistä voidaan ottaa 

oppia hyvistä käytännöistä, mutta siihen vaaditaan avointa asennetta ja halua yhteistyöhön. 

SATAEDUSSA yksiköiden toimintatapojen yhdentyminen ja rakenteiden muokkaantuminen ovat 
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murrosvaiheessa. Kaikki muutosta tukeva toiminta parantaa työssä jaksamista. Tutkimuksen 

tuloksista tiedotetaan myös ammattiopiston yksiköitä. Tiedottamisen tarkoitus on vauhdittaa 

yhteistyön kehittymistä aikuiskoulutuksen ja ammattiopiston henkilöstöjen välillä. 

Harvaan asutulla maaseudulla oppilaitoksille suositellaan yhdistymisiä koulutuskuntayhtymiksi. 

Nykäsen (2010) väitöstutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan anna kovin positiivista vaikutelmaa 

yhdistämisen tuomista muutoksista. Oppilaitosten yhdistymistä opetus- ja kulttuuriministeriö 

vauhdittaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille lähetetyillä suosituksilla. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön (2011) mukaan työurien pidentäminen ja julkisten palveluiden tuottavuuden 

parantaminen ovat avainasemassa talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksien parantamisessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2011) mukaan opiskelijamäärien vähennykset tulevat ajoittumaan 

vuosille 2013 – 2016. Koulutustarpeen kuitenkin arvioidaan lisääntyvän mm. ajoneuvo- ja 

kuljetusalalla, joka on tunnetusti ammatillisen koulutuksen koulutusalana tavallinen. Valinnaisuutta 

tutkintojen suorittamisessa suositaan ja sitä on uusimmissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon 

perusteissa lisätty. (OKM 2011.)  

”Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen on edennyt pääsääntöisesti opetus- ja 

kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden sekä Paras-lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti” 

(OKM 2011). Väestöpohjavaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan vielä riitä täyttämään koulutuksen 

järjestämiseen ja palvelukykyyn kohdistuvia vaatimuksia ja tästä syystä ministeriön vaatimukset 

ovat väestöpohjavaatimuksia pidemmälle meneviä. Satakunnan koulutuskuntayhtymä täyttänee 

ministeriön edellyttämät mittasuhteet eri näkökulmista. Tällä hetkellä aikuiskoulutuksen kentällä 

eletään valtavissa muutosta odottavissa tunnelmissa ja erityisen tärkeäksi oppilaitoksissa nousee 

johtajien panostus työyhteisön hyvinvointiin ja henkilöstön työssä jaksamiseen.  

Alueelliset fuusiot ja erilaiset ratkaisut vaikuttavat merkittävästi koulutusten kilpailutuksiin, ja 

merkittävää panostamista tarvitaan nimenomaan laadukkuuteen ja oman organisaation vahvuuksien 

tunnistamiseen. Tärkeätä on pohtia yhdistymisen myötä, onko tarpeen eriyttää nuorisoasteen 

koulutuksia aikuiskoulutuksesta vai onko käytännön kannalta hyvä sopeuttaa työyhteisön jäsenet ja 

opiskelijat toimimaan yhdessä ”saman katon alla” linjaorganisaation tyyppisesti aloittain. 

Yhdistyneiden organisaatioiden ongelmana ovat kohonneet hallinnon kustannukset. 

Tehtävänkuvauksien tarkistaminen organisaatiomuutoksissa tulisi tehdä kustannusten säästämiseksi 

jo muutosvaiheessa, jotta päällekkäisiltä työtehtäviltä vältyttäisiin. 

Opetusministerimme Jukka Gustafssonin mukaan aikuiskoulutuksella on tärkeä tehtävä 

yhteiskunnassa. Hallitusohjelmassa on aikuiskoulutuksen tasa-arvoisen saatavuuden tavoite, mitä 
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Gustafsson korostaa. Tasa-arvoisen saatavuuden tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä ovat mm. 

kolmikantaisesti suunniteltavat kansalaisten henkilökohtaiset koulutustilit sekä sähköinen 

sivistyskeskus. Luvassa on myös tavoitteita edistäviä rahoitusmallien uudistamisia. Tasa-arvoiseen 

saatavuuteen liittyvän tavoitteen toteutuksessa ministeri mainitsee tärkeäksi myös 

työvoimapolitiikan toimet. Gustafsson odottaa, että kentän toimijoilta tulisi runsaasti luovia 

ehdotuksia aikuiskoulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Koulutusmahdollisuudet 

ovat ministerin mukaan yhteiskunnan, kansanvallan ja demokratian kannalta tärkeä asia. 

Työelämävalmiudet ovat merkittävässä asemassa, mutta myös kyky seurata yhteiskunnan asioita on 

tärkeä. Gustafsson toivoo, että henkilöstö jaksaa tulevaisuudessa panostaa omaan työhönsä, 

osaamiseensa ja sen kehittämiseen. (Ollila 2011.)  

Aikuiskoulutuksessa ja ammattiopistoissa toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden 

kanssa työssäoppimisjaksojen myötä. Koulutustarjonnasta ajan tasalla olevat yritykset pystyvät 

hyödyntämään koulutuksia ja niissä opiskelevien henkilöiden panosta yrityksensä kehittämisessä 

sekä henkilöstön ammatillisen kasvun tukemisessa. Työssäoppimisjaksot ja oppilaitosyhteistyö 

rikastavat myös yrityksien päivittäistä toimintaa ja tuovat yritykseen ajantasaista tietoa erilaisista 

työmenetelmistä sekä tiedon käsittelystä. 

Osaava ja luova Suomi –tulevaisuuskatsauksessa kansallisen ja alueellisen kilpailukyvyn ja 

hyvinvoinnin parantamisen ja työllisyysasteen nostamisen tukemisen edellytyksenä on se, että 

työmarkkinoilla on sopeuduttava sekä uuteen työvoiman tarjontatilanteeseen että toimialarakenteen 

muutokseen. Tämä kaikki edellyttää koulutusjärjestelmältä vaikuttavuutta, tehokkuutta ja osuvuutta, 

jotta talouden keskeisten toimialojen kehitys ja riittävä työvoiman saatavuus voitaisiin turvata. 

(Osaava ja luova Suomi 2010, 10.) Edellä mainitun toteutumisen kannalta on erittäin tärkeätä 

yhdistyneiden organisaatioiden eri yksiköiden yhteistyön toimivuus. Fuusion kokeneiden 

organisaatioiden ammatillinen osaaminen laajenee, kaikki osaaminen pitää vain tunnistaa ja löytää 

organisaation sisäiset vahvuudet.  

Katsauksessa todetaan myös, että ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellista 

kehittämistä ja palvelukyvyn vahvistamista jatketaan. Lisäksi koulutuksen laatua parannetaan ja 

toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään mm. tuloksellisuusrahoituksen ja laadunvarmistusjärjestelmien 

ulkopuolisten arviointien avulla. Nämä kaikki katsauksessa mainitut asiat vaativat myös 

ammatillisen koulutuksen opettajilta oman osaamisensa kehittämistä edelleen. Ammatillista 

opettajankoulutusta kehitetään työelämän muutostarpeita vastaavaksi ja opettajien osaamisen 

kehittämistä tuetaan jatkuvalla täydennyskoulutuksella. (Osaava ja luova Suomi 2010, 11.)   
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Opettajahenkilöstö on tottunut arvioimaan opiskelijoitaan ja heidän suorituksiaan. Nyt vaaditaan 

ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöltä entistä enemmän oman ammattitaitonsa 

arviointikykyä ja kehittymishalua. Kehittämisen tukena ovat laadunvalvontajärjestelmät. 

SATAEDUSSA toiminta- eli laatujärjestelmän eri prosessit ovat kuvattuina sisäisessä RUORI-

ohjelmassa, josta löytyvät myös kaikille yksiköille kuuluvat soveltamisohjeet sekä muu 

dokumentaatio. Toimintajärjestelmän tueksi SATAEDUSSA suoritetaan parhaillaan auditointeja. 

Ulkoisilla arvioinneilla pyritään löytämään organisaation kehittämiskohteet ja varmistamaan paras 

mahdollinen toiminnan ja koulutuksien laatu. 

Yksi tärkeistä kehittämisen kohteista on Osaava ja luova Suomi –tulevaisuuskatsauksen mukaan 

myös rahoituksen kehittäminen ja ohjauksen terävöittäminen. Ammatillisen koulutuksen 

ylläpitäjämalliin perustuva ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä uudistetaan ja selkeytetään yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi, joka kannustaa toiminnan tuloksellisuuden ja laadun jatkuvaan parantamiseen. 

Myös yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen tulee mahdolliseksi. Ammatillisen koulutuksen 

tuloksellisuuteen perustuvaa ohjausta tehostetaan ja täydennetään laajentamalla 

tuloksellisuusrahoituksen osuutta. (Osaava ja luova Suomi 2010, 15.)  

 

2.3 Aikuiskoulutus kontekstina – muutospaineet? 

 

Todellinen uhka tulevaisuudessa eri ammateissa toimiville on tietojen ja taitojen nopea 

vanheneminen. Tarvittavan uusimman ja ajanmukaisen tiedon ja taidon puute voi tulla ongelmaksi 

missä tahansa työssä ja ikäryhmässä. Työelämän kehittymistä kuvaavia ilmiöitä ovat tiedon 

voimakas lisääntyminen, tiedon kompleksisuus ja tiedon nopea puoliintumisaika, teknologian 

muutokset ja innovaatiot, maailmanlaajuinen kilpailu, kansainvälistyminen, muutokset 

taloudellisessa ja poliittisessa ympäristössä sekä sosiaalisen ympäristön muutokset. (Ruohotie 2000, 

49.)  

Ajanmukaisen tiedon hankintaan voidaan tulevaisuudessa vastata kehittämällä koulutusta työelämää 

vastaavaksi, muutoksiin nopeasti reagoivaksi ja joustavasti yksilöllisiä tarpeita huomioivaksi. Tämä 

vaatii opetushenkilöstön positiivista suhtautumista myös oman tehtävänkuvan muutoksiin. Enää ei 

voida pidättäytyä vanhassa tutussa vaan opetushenkilöstön on asennoiduttava jatkuviin muutoksiin 

työnkuvassaan. Opetushenkilöstön on myös tunnistettava valtavasta tietotulvasta oleellinen tieto 

opetuksen kannalta sekä huomata oman jaksamisen kannalta se, mikä ei ole olennaista ja 

välttämätöntä tietoa. 
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Opetushallinnon nykymuotoinen koulutus- ja opintoalaluokitus on ollut voimassa 1.1.2005 alkaen. 

Laissa ammatillisesta koulutuksesta §:n 2 mukaan ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on 

kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä 

edistää työllisyyttä. Saman lain §:n 5 mukaan ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa 

opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia 

itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. (Tutke 2010, 17 – 18.)  

Opetusministeriö käynnisti 27.2.2009 ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen 

(Tutke-hanke) ja asetti hankkeelle ohjausryhmän. Hankkeen tehtävänä oli mm. selvittää nykyisen 

ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän joustavuutta sekä eri alojen nykytarpeiden 

vastaavuutta tutkintojen perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten ja osaamistasojen osalta. 

(Tutke 2010.) 

Loppuraportissa ohjausryhmä esittää tutkintojärjestelmän keskeiseksi kehittämiskohteeksi 

tutkintorakenteen, tutkintojen työelämävastaavuuden ja kyvyn reagoida muutoksiin; 

tutkintojärjestelmän kokonaisuutta ja tutkintorakenteen selkeyttä; tutkintojen kokonaisuutta sekä 

tutkintorakenteen ja tutkintojen joustavuutta. (Tutke 2010.) Ohjaustyöryhmän 

kehittämisehdotuksissa toistuu joustavuuden merkitys. Joustavuus on myös 

koulutusorganisaatioiden tulevaisuuden menestystekijä. Tutke-hankkeen loppuraportin mukaan 

tutkintojärjestelmää tulisi kehittää tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja tutkinnon osien tulisi 

vastata työelämän osaamistarpeita useammassa kuin yhdessä työpaikassa. Joustavuus on myös 

aikuiskoulutuksen opetushenkilöstön menestymisen ja ammatillisen kehittymisen edellytys. 

Työelämävastaavuuden kehittäminen ja kyky reagoida muutoksiin on mielestäni suuri haaste 

ammatillista koulutusta tarjoaville organisaatioille, koska rahoitus on entistä tiukemmassa ja 

oppilaiden saaminen koulutuksiin vaikeutuu tarjoajien määrän lisääntyessä. Isot 

koulutusorganisaatiot kilpailevat yhden miehen konsulttiorganisaatioiden kanssa ja kilpailutuksessa 

raskas hallinnollinen organisaatio jää usein toiseksi ohuen organisaation toimijoille, esimerkiksi 

koulutusorganisaatioille tärkeissä työvoimapoliittisissa koulutuksissa. 

Koulutussektorin muutoshaasteita ovat tulevaisuudessa mm.: koulutusjärjestelmän jäykkä rakenne, 

vuorovaikutustaitojen ja verkottumisen tärkeys tulevaisuudessa, syrjäytymisuhan vähentäminen 

useiden työurien nivelvaiheissa, oppilaanohjaus elinikäisen oppimisen tukena, ammattien 

murtuminen, toimialojen murros, ikärakenteen muutokset, elinikäisen oppimisen synnyttämät 

tarpeet sekä eettisten, ympäristö- ja luontohaasteiden nostaminen esille. (Aalto, Ahokas & Kuosa 

2008, 25 – 26.)  
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Tulevaisuuden haaste on myös opetushenkilöstölle suunnattujen työelämäjaksojen toteuttaminen 

käytännössä. Ovatko kaikki opetustehtävissä toimivat kykeneviä tai halukkaita toimimaan 

työelämäjaksolla ammattitaitonsa ylläpitämiseksi? Tukeeko se työssä jaksamista vai koetaanko se 

pakkona?  

 

 

 



  

3. Työyhteisön toimivuus ja yksilön voimavarat: taustakartoituksen 

tulokset 
 

 

Voimavarat työssä -kysely tuli markkinoille yli 10 vuotta sitten ja on vakiinnuttanut asemansa 

myönteisenä työhyvinvoinnin seuranta- ja kartoitusmenetelmänä. Työelämä on jatkuvassa 

muutoksessa ja henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Henkilön työsuoritukseen ja 

voimavaroihin vaikuttavat samanaikaisesti organisaation toimintaan, esimiestyöhön ja henkilön 

terveydentilaan liittyvät tekijät. Näissä taustatutkimuksissa työn voimavaroilla tarkoitetaan niitä 

työhön, työolosuhteisiin sekä organisaation toimintaan liittyviä tekijöitä, jotka 1) vähentävät työn 

kuormitustekijöihin liittyviä vaikutuksia, 2) edesauttavat työn tavoitteiden saavuttamista tai 3) 

edistävät oppimista, henkilökohtaista kehitystä ja kasvua. Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät 

voimavaratekijät ovat keskeisiä työntekijän työkyvyn kannalta. Erilaisten sairauksien aiheuttamaan 

haittaan vaikuttavat työntekijän henkilökohtaisten voimavarojen lisäksi monet työn sisältöön, 

työolosuhteisiin sekä työyhteisöön liittyvät monet tekijät. (Motiwell 2010.) 

Tutkimuksen taustalla ovat Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksessa toteutetut Voimavarat työssä –

kyselyt vuosilta 2004 ja 2007. Kyselyt tarkastelevat työyhteisön ja yksilön työhyvinvointia 

voimavarakeskeisestä näkökulmasta. Voimavarakeskeiselle näkökulmalle on ominaista 

optimistisuus ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Kyselyt on toteutettu työterveyshuollon toimesta. 

Kehittämisen kohteiksi kyselyjen pohjalta nousivat tiedottaminen, muutosten hallinta, jatkuvuus 

projekteissa, toisen osaamisen hyödyntäminen, henkilöstön sitouttaminen kehittämiseen ja johdon 

näkemysten lisääminen alaistensa työtehtävistä. (Voimavarat työssä 2007.) 

Kyselyistä johdettiin työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä vahvuuksia ennen organisaatiossa 

tapahtunutta fuusiota. Kyselyjen pohjalta muodostuivat teemat kysymyksille. Keskeiseksi 

voimavaraksi muodostui kannustavan palautteen saaminen työstä esimiehiltä ja työtovereilta. 

Onnistumisessa ja työssä jaksamisessa vastaajat kokivat itsellään olevan suurin vaikutuksen 

mahdollisuus. Palautumisen ja vireyden edistämiseen parhaat keinot vastaajat kokivat löytävänsä 

fyysisen kunnon kohottamisesta, hiljentymisestä, rentoutumisesta ja harrastuksista nauttimalla. 

(Voimavarat työssä 2007.) Organisaation yhdistymisestä on kulunut noin kaksi vuotta aikaa. 

Tutkimuksen avulla selvitetään, miten ihmiset ovat kokeneet organisaatiossa tapahtuneet muutokset 

ja miten kokemukset ovat vaikuttaneet yksilöiden voimavarojen ylläpitämiseen ja henkilöstön 

työhyvinvointiin.  



18 
 

Mistä ihmiset saavat voimavaroja työskentelyynsä? Mari Salo on tehnyt lisensiaatintutkimuksen. 

Esimiesten työssä jaksaminen. Mikä antaa voimavaroja työhön? Salon tutkimuksessa työn 

voimavaroiksi nousivat sosiaalinen tuki, vaikuttamismahdollisuudet, työn haasteellisuus ja alaiset. 

Voimavaroja yksilöille antavia asioita Salon tutkimuksen mukaan ovat perhe, harrastukset ja työstä 

irrottautuminen, koherenssi eli tunne oman elämän hallinnasta. Tutkimuksessaan Salo tiivistää 

voimavaratekijöiden liittyvän läheisesti ihmisiin tai heidän kanssaan toimimiseen. (Salo, 2008.) 

Voimavarat työssä –kyselyn pohjalta on koottu kehittämisen painopistealueita, kun taas tämän pro 

gradu –tutkielman tarkoituksena on auttaa löytämään organisaatiosta tutkimuksen avulla 

vahvuuksia ja hyviä työkäytäntöjä sekä keskustelemaan niistä työyhteisössä avoimesti, jotta hyvät 

työkäytännöt ja vahvuudet hyödyttäisivät kaikkia työyhteisön jäseniä. Toteutetuissa kyselyissä 

aihealueet ovat työtyytyväisyys, ansionjako, työtaidot ja kehittyminen, elämäntilanne ja työkyky 

sekä vireystila. Näiden kaikkien aihealueiden vastauksista johtamalla etsittiin eniten kiitosta saaneet 

kohteet ja muodostettiin niistä pohja tutkimukselle. Voimavarat työssä –kyselyn 2007 

kyselylomakkeet jaettiin 45 työntekijälle ja vastauksia tuli kaikkiaan 30. Vastaava luku vuonna 

2004 oli 23. Vuoden 2007 vastausprosentiksi muodostui 66,6 %. Kyselyyn vastanneista 40 % oli 

iältään 41 – 50-vuotiaita, 24 % vastaajista 56 – 60-v., 20 % vastaajista 31 – 40-v., yli 51-v. 

vastaajista oli 13 % ja alle 30-vuotiaita vastaajia 3 %. Melko korkea ikäjakauma voi osittain selittyä 

sillä, että aikuiskoulutuksessa toimiva opetushenkilöstö on jo ennen opetustehtäviin tulemista 

hankkinut kokemusta työelämästä yrityssektorilta. 

Onnistumisen kokemuksia työntekijät olivat löytäneet kyselyn mukaan ammattitaitonsa 

hyödyntämisestä, asiakkaiden palvelemisesta sekä yhteistyössä muiden kanssa toimimisesta. Suurin 

osa vastaajista oli myös kokenut onnistuneensa esimiehen ja työtovereiden mielestä. Esimiehen 

antaman kannustavan palautteen oli koettu lisääntyvän (2004  2007). Kyselyn mukaan 

työntekijöitä oli auttanut onnistumisessa työtehtävien sisältö, yhteistyö ja uuden oppimisen 

mahdollisuus. Ammattitaidon hyödyntäminen oli koettu myös työtyytyväisyyttä eniten tukevana. 

Oman panostamisensa työhönsä vastaajat pitivät korkeana, ja yli keskiarvojen tyytyväisyyttä omaan 

työhönsä koki yli 60 % sekä 2004 että 2007 tehdyissä kyselyissä. Ammattitaitoa on voitu käyttää 

hyväksi, urakehitykseen ollaan tyytyväisempiä, tarve vaihtaa työpaikka on vähentynyt ja työhön 

ollaan valmiita panostamaa sekä työtilanteeseen ollaan tyytyväisempiä kuin vuonna 2004. 
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4. Työssä jaksaminen tutkimuksen kohteena 
 

 

Työn hallinnan tunne on tärkeätä työhyvinvoinnin kannalta. Alais- ja työyhteisötaidot ovat keinoja 

ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja johtamiseen. Työyhteisötaidoiltaan taitava työntekijä 

löytää erilaisia tapoja vaikuttaa omaan työhönsä sekä kykenee hyödyntämään vaikutuskanaviaan 

tehokkaasti. Työn hallintaan liittyy läheisesti kokemuksellinen tekijä eli koherenssin tunne. 

Koherenssin tunne on yhteydessä ulkoisten resurssien hyödyntämiseen. Koherenssin tunnetta 

lisäävät työpaikan hyvät sosiaaliset suhteet, vaikutusmahdollisuudet työssä ja optimaalinen 

kuormitustaso. (Heinonen 2011; Kinnunen, Feldt  & Mauno, 2005.)  

Työhyvinvointia kehitettäessä esimiestoiminnan tarkastelun lisäksi tulisi kiinnittää työntekijöiden 

toimintatapoihin, alaistaitoihin. Mitä tahansa arvioitaessa (esimiestä, alaisia, kollegoita), olisi 

tärkeätä nähdä omien työtapojen merkityksellisyys yhteistyön kannalta. (Rehnbäck, Keskinen & 

Keskinen, 2010.) Ongelmien lähtökohdaksi osoitetaan usein huono johtaminen. Nykyään myös 

alais- ja työyhteisötaitojen merkitys tunnistetaan koko organisaation henkilöstön asiaksi, ei 

pelkästään johdon ja esimiesten. Työsarkaa mielestäni kuitenkin riittää, jotta henkilöt eivät etsisi 

ongelmien aiheuttajia ympäristöstään, vaan miettisivät ratkaisua oman toiminnan kehittämisen 

näkökulmasta.  

 

4.1 Työssä jaksamisen käsite 

 

Työssä jaksaminen löytyy monista tutkimuksista asiasanana. Työssä jaksaminen tai yleensä 

jaksaminen liitetään läheisesti samantyyppisiin käsitteisiin. Ihmisen toimintakyky liittyy myös 

jaksamiseen. Toimintakykyä voidaan lähestyä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

näkökulmasta. (Korpelainen 2005, 62.) Työssä jaksamiseen vaikuttaa merkittävästi oma motivaatio 

ja asenne. Ratkaisukeskeisessä näkemyksessä Furmanin ja Aholan (2010) mukaan vahva motivaatio 

työssä muodostuu viidestä tekijästä. Nuo viisi tekijää ovat:  

1) työntekijän tavoitteet tuntuvat hänestä omilta,  

2) työntekijä oivaltaa tavoitteesta tulevan hyödyn sekä itselleen että muille,  

3) työntekijä uskoo saavuttavansa hänelle asetut tavoitteet, 
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4) työntekijä kokee edistyvänsä ja onnistuvansa sekä  

5) takaiskuihin varautuminen oikealla suhtautumistavalla. (Furman & Ahola, 2010, 18.)  

Tutkimuksen toteuttaminen auttaa tutkimuksen tekijää, uutena työyhteisön jäsenenä, sisäistämään 

kahden eri yksikön toimintatapoja. Perehtyminen organisaation muutoksen haasteisiin, lisää 

motivaatiota työskennellä, kun tuntee paremmin toimintakäytäntöjä sekä ymmärtää organisaatiossa 

pitkään työskennelleiden näkemyksiä stressin aiheuttajista. Osallisuuden tunne työyhteisössä 

selkeyttää toimintaa ja auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteita uudessa työyhteisössä. 

Työmarkkinoilla on hyvin monenlaisia työpaikkoja. Organisaation toimialasta riippumatta voi 

työyhteisöstä löytyä hyvin samansuuntaisia käytäntöjä ja työprosessien yhteneväisyyksiä 

työhyvinvoinnin, stressin hallinnan ja työssä jaksamisen kannalta. Työn luonne on muuttunut viime 

vuosikymmeninä ja monien työ on entistä enemmän tietotyötä fyysisen työn sijasta (Korpelainen 

2005, 15).  Aikuiskoulutuksessa keskeistä on tunnistaa opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen, 

jotta osataan rakentaa oikeanlainen koulutuspolku henkilöiden ammatillisen osaamisen kehittymistä 

ajatellen sekä kyetään näin täydentämään ja päivittämään tarvittavin osin opiskelijan tietoja. 

Korpelaisen mukaan jatkuvat muutokset aiheuttavat epävarmuutta. Epävarmuuden myötä työn 

tavoitteet ovat aiempaa epämääräisempiä ja tulokset vaikeammin havainnoitavissa. Suuri 

ponnistuksia yritystoiminnassa aiheuttavat fuusiot, saneeraukset ja erilaiset muutokset. Työntekijä 

voi joutua syrjään työstään, yrittämisestään huolimatta. Muutokset ja epävarmuus aiheuttavat 

psyykkistä kuormitusta ja stressiä. Lisääntyneet työt hoidetaan aiempaa pienemmällä 

henkilöstömäärällä ja uuden oppimisen vaatimus korostuu. (Korpelainen 2005, 15.)  

Uuden oppimisen vaatimus korostuu tämän tutkielman kohdeorganisaationa olevassa 

SATAEDUSSA, johon organisaation muutoksen myötä on tullut uusi laatu- ja ympäristöjärjestelmä 

sekä tietojärjestelmiä. Käytännössä organisaatiomuutos tuo yhteistyön mahdollisuuden, mutta myös 

ongelman töiden jakamisessa, kuka tekee mitäkin ja sen ettei samoja tehtäviä tekisi moni henkilö 

yhtä aikaa. Lisääntyneen työmäärän jakamisessa pitäisi hyödyntää entistä enemmän henkilöstön 

vahvuuksia ja näiden vahvuuksien löytämiseen pitää kasvuorganisaatioiden tulevaisuudessa 

kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Tutkimuksen teoreettinen pohja rakentuu mm. ihmisen vahvuuksien psykologiaan, 

kasvuorientoituneen ilmapiirin osatekijöihin sekä Kari Korpelaisen väitöskirjaan (2005) Kasvun 

pelivara, jossa jaksamisen malli valottaa resurssitekijöiden yhteyttä jaksamiseen ja sisäisen ja 

ulkoisen pelivaran väliin tulevaa roolia kyseisessä prosessissa. Kasvuorientaation kehittymisen 
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kannalta tärkeitä vaikuttimia Ruohotien (2000) mukaan ovat johdon tuki ja kannustus, ryhmän 

toimintakyky, työn kannustearvo ja työn aiheuttama stressi.  

Ruohotien (2000) kasvuorientoituneen ilmapiirin osatekijöistä tarkastellaan työn aiheuttaman 

stressin vaikutuksia aikuiskoulutusorganisaation organisaatiomuutoksessa. Työn aiheuttaman 

stressin osatekijöitä ovat: 1) työroolin selkeys, 2) rooliristiriidat 3) työn aiheuttama psyykkinen 

kuormitus sekä 4) muutosvaatimukset (Ruohotie 2000, 51). Näiden stressin osatekijöiden kautta 

tämä tutkimus pyrkii löytämään käytännöstä konkreettisia tekijöitä, joiden avulla työntekijä yhdessä 

omien vahvuuksiensa voimalla selviää muutoksesta voittajana ja voi löytää työniloa. 

Organisaatiomuutoksessa ihmisten huomioiminen on erittäin tärkeätä. Humanistinen koulukunta 

huomioi sosiaalisten tarpeiden tärkeyden työssä. Virallisen organisaation rinnalla toimii usein myös 

epävirallinen organisaatio. (Korpelainen 2005, 27.) Miten humanistisen koulukunnan perusideaa 

toteutettaessa pystytään huomioimaan organisaation ulkoiset voimat?  

Klassinen koulukunta 

 

Humanistinen koulukunta 

Näkemys organisaatiosta mekanistinen  

soveltuu vakaisiin olosuhteisiin 

Orgaaninen näkemys rohkaisee innovaatioita 

ja auttaa sopeutumisessa muutoksiin 

Hidas muutoksissa ja heikentää joustavuutta. Käsittelee lähinnä organisaation sisäisiä 

tapahtumia. 

Korostaa organisaation osien eriytymistä ja 

samalla alhaista integraatiota. 

Suosittaa käytäntöjä, jotka johtavat 

organisaation eri osien alhaiseen 

differentiaatioon ja korkeaan integraatioon. 

 

Klassisen- ja humanistisen koulukunnan ominaisuuksia. (Korpelainen 2005, 28.)  

Muutoksissa ihmisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin pitää erityisesti panostaa, jotta yksilöt eivät 

uuvu työtaakkansa alle. Jokapäiväisissä työtehtävissä joustavuus päätöksenteossa auttaa 

käytännössä ja helpottaa työntekijän työstään suoriutumisesta kiireessä. Koulutuskuntayhtymän 

organisaatiossa SATAEDUSSA henkilöstöä on noin 400 ja heistä löytyy varmasti molempien 

koulukuntien kannattajia. Miten heidän näkemyksensä saadaan yhteneviksi organisaation edun 

mukaisiksi, kun eri yksiköiden erilaisia työkulttuureja pyritään yhdistämään? Tämän tutkimuksen 

myötä nousevien asioiden avulla pyritään edesauttamaan samassa organisaatiossa toimivien 

yksiköiden yhteistyön sujuvuutta, huolimatta siitä ovatko ne aikuiskoulutusta tai nuorisoasteen 

opetussuunnitelmapohjaista koulutusta tarjoavia yksiköitä. 



22 
 

 

4.2 Ammatillinen kasvu ja ihmisen vahvuuksien psykologia 

 

Ruohotie (2000, 9) näkee ammatillisen kasvun jatkuvana oppimisprosessina, jonka kautta yksilö 

hankkii muuttuvien ammattitaitovaatimusten edellyttämiä tietoja ja taitoja. Ruohotie yhdistää 

kasvun uraan ja henkiseen kasvuun: samalla kun ihminen kasvaa ammatillisesti, hän kasvaa myös 

ihmisenä. Organisaation muutoksessa yksilön pitää olla vahva ja kyetä muuttumaan olosuhteiden 

mukana, mikä vaatii myös persoonallista kasvua. Koherenssin tunne kasvaa ammatillisen ja 

persoonallisen kasvun myötä ja koherenssin tunne auttaa kestämään paremmin muutoksen tuomia 

paineita. 

Ihmisen vahvuuksia on vaikea määritellä. Kognitiivisten toimintojen osalta on melko ilmeistä, että 

nopea ongelmanratkaisu on parempi kuin hidas, mutta entä kuinka vastaava logiikka soveltuu 

sellaisiin käsitteisiin, kuin persoonallisuuden kasvu tai menestyksellinen ikääntyminen? Meidän on 

esitettävä erilaisia kysymyksiä jo ihmiskäsityksen määrittelystä lähtien. Herääkin kysymys: kenen 

näkökulma ratkaisee, mikä on hyvää tai tarkoituksenmukaisinta? (Aspinwall & Staudinger 2006, 

22.) Onko ongelmanratkaisussa otettava lähtökohdaksi organisaation vai henkilöstön näkökulma 

muutoksessa? Sopivassa määrin sekoitus molempia johtaa parhaimpaan lopputulokseen. 

Markkinaperustaisessa yhteiskunnassamme kaikki organisaatiot joutuvat miettimään taloudellisia 

kysymyksiä. Miten tuottaa tarvittava määrä euroja toiminnan toteuttamiseksi? 

Näitä normatiivisia kysymyksiä on myös pohdittava, käsiteltävä ja ratkaistava tutkittaessa ihmisten 

vahvuuksia. Mikä on sitten hyvä minulle tai mikä on hyvä muille tai koko organisaatiolle? Milloin 

tämä tasapaino henkilön oman hyvän ja muiden hyvän välillä on saavutettu, ei ole mahdollista 

Aspinwallin ja Staudingerin (2006) mukaan arvioida minkään absoluuttisen kriteerin perusteella. 

Tärkeätä on, että määritelmä oman ja toisten hyvän tasapainottamisesta ei liitä ihmisen vahvuuksia 

liian läheisesti annettuihin olosuhteisiin, kuten usein on kyse eri adaptiivisuuden määritelmien 

kanssa. Ihmisen vahvuuksien määritelmän on tärkeää sisältää mahdollisuus ylittää annetut 

henkilökohtaiset ja sosiaaliset olosuhteet ja parantaa niitä. (Aspinwall & Staudinger 2006, 23.) 

Persoonallisen tai psykologisen kasvun käsite yhdistetään usein myös persoonallisuuden 

kehitykseen (Korpelainen 2005, 43). Yksilön kasvua on vaikea arvioida ja yksilön kasvu on 

fenomenografinen kokemus, toisin sanoen yksilö voi kertoa, onko hän kasvanut. Tärkeissä 

elämäntilanteissa kasvaminen on yhteydessä positiivisiin tunteisiin, sen sijaan persoonallisuuden 

kehittyminen ei ole välttämättä yhteydessä niihin. (Korpelainen 2005; King 2002.)  Carver ja Scheir 
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(2006) kuvaavat, että traumasta seuraavat saavutukset näyttävät heijastavan aina jonkinlaista 

kasvua: taitojen kasvua, tietojen kasvua, itseluottamuksen kasvua, suurempaa yksityiskohtaisuutta 

ja eriytyneisyyttä kyvyssä käsitellä maailmaa. Organisaatiossa pitkään toimineiden henkilöiden 

kohdalla työssä tapahtuvissa suurissa muutoksissa voidaan puhua joissakin tapauksissa 

traumaattisista kokemuksista.  

Carver ja Scheier (2006) kysyvätkin: jos menestyminen heijastaa kasvua reaktiona 

vastoinkäymisiin, eroaako tämä kasvu periaatteessa mitenkään mistään muusta 

kasvukokemuksesta? Menestyminen tilanteissa, joissa ei kasvua odoteta, on yksi mahdollinen ero. 

Toisaalta on huomioitava myös se, että monenlainen kasvu tapahtuu ainoastaan reaktiona stressiin. 

Lihaskin kehittyy vain, kuin lihasta järjestelmällisesti rasitetaan äärirajoille. Ilman sitä voimat eivät 

kasva. Vastaavasti kognitiiviset taidot kehittyvät, koska henkilön ymmärtämys todellisuudesta on 

liian rajoittunut uusien kokemusten käsittelyyn. Kasvuprosessin ääritapauksessa olosuhteet ovat 

siedettävyyden äärirajoilla. Jos olosuhteet olisivat vielä julmemmat, kasvu voisi estyä. (Carver & 

Scheier 2006, 108.) Edellä esitetty ajatus voi osaltaan toimia punaisena lankana tämän tutkimuksen 

toteutuksessa.  Organisaation muutoksessa kootaan ne selviytymiskäytännöt, joita työhönsä 

sitoutuneet yksilöt ovat käyttäneet. Näitä käytäntöjä jalostaen työssä jaksamisen tukemiseen 

löydetään helpommin keinoja siten, että yksilö voi myös persoonallisesti kehittyä. Kasvuun saattaa 

liittyä tietynlaista kipua, joko älyllisen ponnistelemisen tuskaa tai uuden opettelemisen haasteita. 

Edelleen Carver ja Scheier (2006) uskovat, että ihmiset pyrkivät jatkuvasti kohti parempaa 

ennustamista. Parempi ennakointi puolestaan (sekä havaitsijana että toimijana) johtaa parempiin 

tuloksiin ja suurempaan tehokkuuteen. Suurien muutosten läpikäyminen voi auttaa henkilöstöä 

suhtautumaan uusiin tuleviin muutoksiin jo ennakkoon paremmin eikä stressitason tarvitse nousta 

jatkossa korkealle. 

Ihmiset arvioivat omaa toimintaansa hyvin eri tavalla ja eri näkökulmista. Yksilöt myös arvottavat 

eri tavalla toimintojaan yksilöinä sekä sosiaalisissa yhteyksissä. Fernández-Ballesterosin, Diez-

Nikolásin, Capraran, Barbaranellin ja Banduran (2002) tutkimuksen mukaan henkilökohtaista ja 

yksilöllistä sosiaalista pystyvyyttä koskettavat uskomukset vaikuttavat kollektiivisen pystyvyyden 

uskomuksiin. Koettu pystyvyys päivittäisten vaatimusten hallinnassa vaikuttaa eniten yksilölliseen 

pystyvyyteen yhteisöön osallistumisessa, kun taas yksilöllinen pystyvyys sosiaalisten olojen 

parantamisessa vaikuttaa kollektiivisen pystyvyyden uskomuksiin. Motivaation mittareihin, kuten 

sitoutumiseen, työhön osallistumiseen ja tyytyväisyyteen vaikuttavat ratkaisevasti organisaatioissa 

sekä yksilöllisen että kollektiivisen pystyvyyden uskomukset. (Caprara & Cervone 2006, 79.) 
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Mielestäni ihminen pystyy sitoutumaan organisaation tavoitteisiin vaikeissa tilanteissa paremmin, 

mikäli hän luottaa omaan tulevaisuuteensa organisaation tärkeänä toimijana. Omaan tulevaisuutensa 

valoisana näkevä työntekijä motivoituu parhaisiin suorituksiin, kun hän tietää paikkansa 

organisaatiossa ja tietää, miten pyrkiä tavoitteisiin, jotka auttavat myös organisaatiota päämäärien 

toteutumisessa. 

 

4.3 Ihmisen kolme vahvuutta 

 

Organisaation muutoksissa tulisi keskittyä löytämään organisaatiossa työskentelevien yksilöiden 

vahvuuksia ja pyrkiä niiden avulla löytämään keinoja organisaation tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Kaikkien on sitouduttava organisaation päämääriin, jotta ne voivat ylipäätään toteutua. Tavoitteet 

tulisi mitoittaa sellaisiksi, että yksilö voi ajatella suoriutuvansa niistä. Useimmiten ihmisen 

vahvuudet liitetään kykyyn selviytyä vaikeista tilanteista. Vahvuutta pidetään myös kykynä joustaa 

muuttuvissa tilanteissa. Vahvuutta on myös kyky selviytyä tasapainoisena valtameren murtuvien 

aaltojen yläpuolella. Toinen yleinen käsitys vahvuudesta on se, että kyetään muuttamaan maailmaa. 

Näistä käsityksistä muodostuu yhteinen teema, jonka mukaan ihminen voittaa ulkoiset voimat tai 

pakottaa ne oman tahtonsa mukaiseksi. Ihmisen vahvuus ilmenee sitkeytenä hajottavia voimia 

vastaan ja kyvyssä laatia ja toteuttaa suunnitelmia välinpitämättömyyden ja vastustuksen 

maailmassa. Vahvuudessa ei ole kyse kuitenkaan pelkästään voitossa vaan osittain myös voitetuksi 

tulemisesta, tappiosta ja siitä, mikä tappiota seuraa. Pyszczynskin ja Greenbergin (1992) mukaan 

vahvuudessa on osittain kyse kiinni pitämisestä, mutta osittain myös luopumisesta.  Vahvuudessa 

on kysymys myös itsessä tapahtuvista muutoksista. Kasvusta puhuttaessa vahvuus on olennainen 

osa psykologisen kasvun prosesseja. (Carver & Scheier 2006, 96 – 97.) 

Ihmisen kolmesta vahvuudesta ensimmäisenä on sitkeys. Sitoumus ja luottamus lujittavat sitkeyttä 

ja kestävyyttä suurissakin vastoinkäymisissä. Ihmiset omaksuvat parhaiten tavoitteet, joilla on heille 

merkitystä, eivätkä he luovu niin herkästi tavoitteistaan vastoinkäymisissään. Ollessaan toiveikkaita 

tai luottavaisia ihmiset pitävät kiinni arvokkaista tavoitteistaan ja jatkavat ponnistelujaan, 

huolimatta siitä etteivät ole saavuttaneet merkittävää edistymistä. Painotuksena on myönteisyys 

asioissa: ajatuksessa, että jatkuvalla yrittämisellä saavutetaan toivottuja tavoitteita. Vaikeuksia 

kohdattaessa jatkuva periksi antaminen tarkoittaisi sitä, että ihminen ei koskaan saavuta mitään. 

Sitkeys on tärkeätä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Carver & Scheier 2006, 98.) Johtajien ja 
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työtovereiden myönteinen palaute ja kannustus ovat tärkeitä voimanlähteitä hitaasti tuloksia 

tuottavissa tilanteissa ja projekteissa. 

Toisena ihmisen vahvuuksista on luopuminen. Meistä jokainen joutuu joskus luopumaan. Jokaiselle 

tulee vastaan elämänsä aikana ongelma, jota ei pysty ratkaisemaan. Ihmisillä on erilaisia tavoitteita. 

Minän tavoitteet ovat monen muotoisia: konkreettiset tavoitteet (esim. kirjeen kirjoittaminen), 

vaikeasti määriteltävämmät tavoitteet (esim. ammatillisesti kehittyminen). Konkreettinen tavoite 

tulee sitä tärkeämmäksi mitä vahvempi yhteys konkreettisten tavoitteen ja minän syvempien 

arvojen välillä vallitsee. Joistakin tavoitteista vetäytyminen palvelee usein jatkuvan ponnistelun 

säilyttämistä kohti korkeamman tason tavoitetta, esim. konkreettisissa tavoitteissa, joista 

vetäytyminen on vain pieni uhraus. Joissakin tapauksissa ei yksinkertaisesti löydy mitään 

vaihtoehtoa, mihin tarttua. Ei ole mitään muuta tavoitetta, mihin voisi siirtyä. Onnistuneen 

elämänhallinnan takaamiseksi ihmisten on valittava oikeanlaiset tavoitteet oikealla hetkellä. (Carver 

& Scheier 2006, 103 106.)  

Organisaatiomuutoksessa ja organisaation kriisitilanteessa yksilö voi epävarmuutta tuntiessaan, 

hoitaa jonkin tietyn työtehtävän mahdollisimman hyvin ja saada siitä itselleen onnistumisen 

kokemuksen jaksaakseen tavoitella oman minänsä tärkeämpiä päämääriä. Pienet onnistumisen 

kokemukset auttavat jaksamaan ja saamaan varmuutta epätietoisuuden hetkinä, jolloin päämäärät 

voivat tuntua mahdottomilta saavuttaa. 

Kolmantena ihmisen vahvuuksista kuvataan kasvua. Ihmiset kasvavat ja kehittyvät psykologisesti 

ajan ja kokemuksen mukana. Uusien taitojen ansiosta ihmiset ovat valmiimpia kohtaamaan uusia 

haasteita. Keksiessään taitojensa myötä uusia reittejä, ihminen löytää tuntemattomassa paremmin 

perille. Aldwinin (1994) mukaan kyky tehdä jotakin uutta tuo mukanaan hallinnan tunteen. (Carver 

& Scheier 2006, 107; Aldwin.) Itseluottamus voi tehdä tulevista vaikeuksista helpommin 

kohdattavia (Carver & Scheier 2006, 107; Affleck, Tennen & Rowe, 1991). Itseluottamus 

selviytymisponnistelujen avaintekijänä edistää parhaiten vastoinkäymisten kestämistä. Vaikeista 

asioista työkavereiden kanssa keskustelu rohkaisee ja vahvistaa ihmisten itseluottamusta. 

Tunnistaessaan oman osaamisensa ihminen kokee varmuutta tehtävien hoitamisessa. Muutoksessa 

uusien työtehtävien kirjo lisää epävarmuutta. Keskustelu työyhteisössä samaa tai samankaltaista 

työtä tekevien kanssa auttaa löytämään oikean tavan työskennellä ja tehdä omasta osaamisestaan 

johtopäätöksiä muuttuneessa ympäristössä sekä auttaa saamaan hallinnan tunteen työssään. 

Muuttuneessa organisaatiossa kaikkien työyhteisön jäsenten tehtäväkuvien selkiytymisen myötä 

tiedetään paremmin mitä ja minkälaista työpanosta odotetaan. Tavoitteisiin pyrkiminen on 
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helpompaa, kun tietää hoitaneensa omat tehtävänsä toivotulla tavalla. Silloin esimiehen sekä 

työkavereiden antama palaute ovat erittäin tärkeitä. 

 

4.4 Innovatiivisuus, jaksaminen ja kasvumotivaatio 

 

Korpelainen (2005) on väitöskirjassaan kehitellyt eräänlaisen integratiivisen kasvumallin, joka sitoo 

yhteen kolme luovan asiantuntijan keskeistä käsitettä: innovatiivisuus (Innovativiveness), 

kasvumotivaatio (Growth motivation) ja jaksaminen (pelivara, Margin). Mallista käytetään 

lyhennettä IGM. Mallin mukaan jaksamisen edellytykset on nähtävä seuraavasti: 1) yksilöllä on 

voimakas kasvumotivaatio, 2) hänellä on mahdollisuuksia kasvaa (kasvuympäristö, valmiudet, 

virikkeet ja haasteet) ja 3) hän kykenee vastaamaan haasteisiin ja voittamaan kasvun sisäiset ja 

ulkoiset esteet. IGM-mallissa innovatiivisuus ja kasvumotivaatio nähdään keskeisinä jaksamisen 

selittäjinä sekä vaikuttajina siihen, kuinka ihmiset sitoutuvat tavoitteeseen. (Korpelainen 2005, 82 – 

83.)  

Korpelaisen (2005) kasvumallissa käsitykset omasta suorituskyvystä ja uskomukset 

tulosodotuksista ovat tehokkuususkomuksia. Ruohotien (2000, 168) mukaan tehokkuususkomukset 

määräävät sen, mitä ihmiset tekevät ja kuinka yksilöt investoivat voimavarojaan eri tehtäviin. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä on tulkittu, että Korpelaisen (2005) IGM-mallissa 

kasvuorientoitunut ilmapiiri luo innovatiivisuutta ja pohjan kasvumotivaatiolle, jolloin yksilön 

tulosodotukset kasvavat ja tehtävistä suoriutuminen paranee. Tämä kaikki parantaa tavoitteisiin 

sitoutumista ja antaa uskoa saavuttaa asetetut tavoitteet. Saatu palaute ja palkkiot sitouttavat 

organisaatioon ja auttavat jaksamaan sekä ylläpitämään kasvuorientoitunutta ilmapiiriä.  

Aikuiskoulutusorganisaatiossa, jossa eri osastoilla työskentelevät kouluttajat ovat eri osa-alueiden 

asiantuntijoita, tiimityö on tärkeätä kokonaisuuksien onnistumiselle. Tiimien työskentelyyn on 

kiinnitettävä erityistä huomiota hyvien tuloksien aikaansaamiseksi. Sitoutumisen ja työstä 

suoriutumisen kannalta tiimityössä yksilökohtaisten tehokkuususkomusten ja tulosodotusten lisäksi 

yksilön kollektiivisilla, tiimiä koskevilla uskomuksilla on merkitystä.  

Tavoitteet pitäisi jakaa tiimissä ja kaikkien sitoutua niihin. Heikko tavoitteisiin sitoutuminen 

yksilöllä vaikeuttaa tehtäviin keskittymistä sekä ponnistelua pitkäjännitteisesti. Altistuessaan liialle 

stressille yksilön kasvumotivaatio häiriintyy. Motivaation muuttuessa ulkoiseksi, tavoitteeseen 
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sitoutuminen ja niiden saavuttaminen heikkenee sekä johtaa pintaoppimiseen ja rutinoitumiseen. 

(Korpelainen 2005, 84.)  

Erityisen ongelmallista on järjestää yhteisiä hetkiä kokemusten jakamiseksi, koska kouluttajat 

toimivat monien eri ryhmien kanssa maantieteellisesti etäällä toisistaan. Saattaa kulua viikkoja, 

etteivät he tapaa kollegoitaan, kuin pikaisesti ohimennen. Yksin puurtaminen voi aiheuttaa 

kuormittumista, kun yhteisöllisyyden tunne jää vähäiseksi. Kustannusten hallinnassa käytetään 

fyysisten palaverien sijaan usein myös teknisin apuvälinein toteutettua viestintää, mikä vähentää 

ihmiskontaktin tuomaa yhteisöllisyyden tuntua. 

Ihmiset, jotka voivat fyysisesti ja psyykkisesti hyvin, jaksavat työssäänkin paremmin. 

Työhyvinvoinnin keskeiset elementit ovat osaaminen, vaatimukset ja sosiaalinen tuki. Työntekijä, 

joka tuntee osaavansa tehtävänsä, kokee hallinnan tunteen. Työperäisen stressin voi kokea 

myönteisenä hallinnan tunteessa, jolloin voimavarat aktivoituvat. Näin työntekijän voimavarat eivät 

kulu omien taitojen riittävyyden pohtimiseen. Työn vaatimukset tulee olla oikein mitoitettu 

suhteessa osaamiseen. (Luukkala 2011, 31.) Organisaatiomuutoksessa työn vaativuuden arviointi on 

tärkeä, jotta yksilöiden voimavarat olisivat riittävät suhteessa työn vaativuuteen ja, että he voisivat 

tarvittaessa kehittää omaa osaamistaan tarvittavalle tasolle. Selkeät tehtävänkuvat ja työnantajan 

odotusten tiedostaminen ovat keskeisiä asioita ihmisten työssä jaksamiselle. 

Työssään tarmokas ihminen kokee itsensä energiseksi. Työ antaa tekijälleen haastetta ja saa 

voimavarat aktivoitumaan. Omistautuva työntekijä kokee, että hänen omat päämääränsä ovat lähellä 

työnantajan tavoitteita. Tämän johdosta työntekijä voi kuvitella työskentelevänsä samalla 

työnantajalla vielä vuosienkin jälkeen. Uppoutuminen työhön vie jopa ajan tajun. Asiat sujuvat ja 

aika rientää. (Luukkala 2011, 38; Hakanen 2005.) Tarmokkaalle, työhön kuin työhön tarttuvalle 

muutokset ovat haasteita muiden joukossa. Omistautunut työntekijä tietää löytävänsä paikkansa 

organisaatiomuutoksissa ja kykenee uppoutumaan oman työnsä haasteisiin muutoksienkin keskellä. 

Työntekijä tarvitsee tilaa työssään. Toimintatilaa voidaan määritellä neljän osa-alueen kautta: 

 työsopimus 

 ammatti-identiteetti 

 työn luonne 

 autonomia/itsenäisyys 
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Työsopimuksen tulee olla varsinaisia työtehtäviä kuvaava dokumentti. Ammatti-identiteetin 

kannalta olennaisia asioita työnantajalle ovat vain työminään heijastuvat tekijät. Työn luonne voi 

olla ihmis- tai asiakeskeinen. Ihmiskeskeinen työ on tunnetyötä, kun taas jotkin ammatit 

edellyttävät toimintakyvyn säilyttämistä äärimmäisissä olosuhteissa, jolloin tunteille ei ole sijaa. 

Työn imun kannalta tärkeätä on itsenäisyys työssä. Omalla persoonalla tehty työ tuo tyydytystä. 

Näin ollen on tärkeätä saada vaikuttaa omaan työhönsä: mihin tahtiin, missä järjestyksessä ja millä 

työtavoilla tehtäviä toteutamme. (Luukkala 2011, 39 – 41.)  

Ilmarisen (2008) työkyvyn talomallin avulla voidaan lähestyä työkyvyn analysointia. Talomallissa 

työkyky lähtee kuvainnollisesti perustuksista, kuten talossa perustukset. Ihmisen työkyvyn kannalta 

etulyöntiasemassa ovat terveys ja toimintakyky. Näiden perusedellytysten jälkeen tulevat talon 

mallia havainnollistajana käytettäessä kerroksittain: ammatillinen osaaminen, arvot, asenteet ja 

motivaatio, työ, työolosuhteet, sisältö vaatimukset, työyhteisö ja johtaminen sekä taustatekijät: 

perhe, lähiyhteisö ja yhteiskunta. (Luukkala 2011, 42.)  

Yhteistyössä toimivat ihmiset työpaikalla vahvistavat työssä jaksamistaan sekä rakentavat 

positiivista työilmapiiriä. Työssään hyvin jaksavat sekä positiivisesti ajattelevat ihmiset selviävät 

myös muutoksista stressaantumatta. Ihmiset ovat persooniltaan erilaisia ja kokevat stressin eri 

tavalla. Toimelias, avoin ja ulospäin suuntautunut ihminen voi kokea myönteisenä kiireen ja 

hektisen työtahdin, kun taas mielellään yksin hiljaisuudessa ahkeroiva voi ahdistua nopeista 

käänteistä ja muutoksista. Useimpien stressiä aiheuttavien asioiden takaa löytyy tekemättömien 

töiden lista. Parannuskeinona on ajankäytön tehostaminen. Ajankäytön tehostamisessa tärkeintä on 

suunnitelmallisuus, asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen ja se, että tekee asian nyt eikä jätä 

odottamaan ”parempaa huomista”. Järjestelmällisyys ja organisointi parantavat huomattavasti 

sujuvuutta, jolloin esimerkiksi paperille kirjoitettu lista tehtävistä helpottaa seurantaa ja tehdyn 

tehtävän voi yliviivata sekä huojentaa omaa mieltään. Myös aikavarkaiden tunnistaminen ja kuriin 

laittaminen vähentää kiireen tuntua. Nykypäivän aikavarkaiksi useat kokevat sähköpostin, 

Internetin ja jotkut myös sosiaalisen median, kuten Facebook-sivuston. 

Työyhteisötaidot ovat halua ja kykyä toimia työyhteisönsä edun mukaisesti. Työyhteisötaidot 

kuuluvat kaikille työyhteisössä asemasta tai nimikkeestä riippumatta. Työyhteisötaitoja ovat 

esimerkiksi: tuntea työnsä tavoitteet, ottaa vastuu tekemisistään, hankkia tietoa uusista asioista, 

kuunnella esimiestään ja työtovereitaan asiallisesti, keskustella ongelma-asioista, pitää kiinni 

sovitusta, sietää erilaisuutta, olla isottelematta, auttaa pyytämättä uutta työntekijää, kohdella kaikkia 

tasapuolisesti ja noudattaa työyhteisössä yhteisesti päätettyjä sääntöjä. (Luukkala 2011, 215.)  
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Työyhteisötaitoihin kuuluu myös se, että organisaatiomuutoksissa oivalletaan olevansa samassa 

”veneessä” ja yhteistyökumppaneita eikä kilpailevia laivueita. Kaikilla on tavoitteena sama 

määränpää eikä tarkoitus ole kilpailla siitä, kuka on ensimmäisenä perillä. Peltola (2011) toteaa 

kirjassaan osuvasti: itsekkyyttä ei tule hyväksyä, mutta ei myöskään tarvitse hyväksyä 

vapaamatkustajia, jotka jättävät kelkan muiden vedettäväksi. Terveellä itsetunnolla varustettu 

ihminen on sopivasti nöyrä, utelias ja tunnistaa tosiasiat. Ihmisten ei pitäisi työyhteisössä kilpailla ja 

vertailla työkavereita toisiinsa. Vertailusta vapautumalla voi kohdistaa huomionsa oman 

työskentelynsä parantamiseen. Jos antaa kaikkensa, enempää ei tarvitse tehdäkään. (Peltola 2011, 

95.)  

Innostuneet ihmiset raivaavat vastoinkäymiset tieltään keksimällä uusia ideoita ja tapoja toimia. 

Työyhteisöissä toimivissa tiimeissä ja ryhmissä on erityisen tärkeätä, että toimitaan innostuneesti ja 

aikaansaavasti. Koulutusorganisaatiossa ryhmät muodostuvat pääsääntöisesti 

koulutusalakohtaisesti. Yhteistyötä tehdään myös eri aloilla toimivien ryhmien kanssa, jolloin pitää 

ottaa huomioon heidän tarpeensa ja tapansa toimia. Samassa organisaatiossa kaikilla ryhmillä on 

yhteiset tavoitteet.  

Ryhmässä toimimisen tarkoitus on päästä tiettyihin tavoitteisiin hyödyntäen kaikkien ryhmässä 

toimivien ammatillinen osaaminen sekä taidot. Peltolan (2011, 118.) mukaan keskeinen voimatekijä 

lopputuloksen kannalta on tekemisen lataus, ja mitä vahvempi on ryhmän lataus, sitä parempi on 

lopputulos. Tästä voisi päätellä, että mitä paremmin työntekijät ovat motivoituneet saamaan 

muutoksen kokeneen organisaation toimimaan, sitä mallikkaammin muuttuneet olosuhteet tuovat 

uusia ja toimivia käytäntöjä organisaatioon. Herää kysymys, näkevätkö työyhteisössä 

työskentelevät organisaatiomuutoksessa mitään hyötyjä. 

Yksilöllinen hallinnan tunne on yksilön piirteistä johtuva välitysmekanismi. Kyse on kognitiiviseen 

psykologiaan perustuvassa lähestymistavasta, jossa on huomioitava yksilön ominaisuuksien ja 

osaamisen sopivuus työympäristön vaatimuksiin (uhkiin, haasteisiin) ja mahdollisuuksiin. Tällöin 

työntekijän kyky ja se, mitä välineitä ja voimavaroja hänellä on kohdata menetyksiä, haasteita ja 

uhkia, muodostavat hallinnan tunteen. (Manka 2011, 59.)  

Omat voimavarat ylittäviä vaatimuksia yritetään käsitellä hallinnalla. Vahingollisia, uhkaavia ja 

haasteellisia vaatimuksia kohdatessaan ihminen voi kokea tunne-elämän positiivisia ja negatiivisia 

tiloja, joiden mukaan stressireaktion voimakkuus määräytyy.  Selviytyäkseen näistä haasteista 

ihminen koettaa hallita tilannetta parhaaksi katsomallaan tavalla. Selviytymistä edistäväksi keinoksi 

voidaan lukea esimerkiksi muiden tuen hankkiminen. 
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Voimavarat jaetaan yksilöllisiin ja ympäristöstä johtuviin (Manka 2011, 59). Elämänhallinnan 

tunne voi olla stressiltä suojaava tekijä. Terveys, energisyys, myönteiset uskomukset, positiivisuus, 

ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutustaidot ovat henkilökohtaista stressiä vähentäviä 

voimavaroja. (Manka 2011, 59.)  

Nämä kaikki osatekijät nousevat esiin myös Voimavarat työssä –kyselyn aihealueista. 

Työyhteisöissä ja organisaatioissa on yksilöistä ja ympäristöstä johtuvia joko positiivisia tai 

negatiivisia käytäntöjä. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoitus on löytää niitä positiivisia 

käytäntöjä, joita yksilöt osaavat omien yksilöllisten voimavarojensa avulla hyödyntää, ottaen irti 

ympäristöstä kaikki mahdolliset positiiviset, voimavaroja parantavat vaikutukset.  

 

4.5 Tutkimuskysymykset 

 

Organisaation henkilöstön määrän lisääntyminen ja eri yksiköiden toimiminen yhdessä 

organisaatiossa, yhdistää erilaisia työkulttuureja. Fuusioitunut organisaatio hoitaa tukipalvelut ja 

hallinnon keskitetysti. Näin entisiin tapoihin tulee muutoksia ja erilaiset työkulttuurit eri yksiköissä 

kohtaavat. Erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen on tarpeen muutoksesta selviytymisessä. 

Erilaiset ihmiset kokevat myös muutokset eri tavalla. Positiivisella asenteella muutoksiin 

suhtautuvilla ihmisillä on erilaisia keinoja hallita stressiä muuttuneessa tilanteessa. Ulkoiset ja 

sisäiset motivaatiotekijät helpottavat vaikeista tilanteista selviämistä. Omien kokemusten 

pohtiminen muutoksessa, voi auttaa löytämään niitä keinoja, joilla tuetaan henkilöstön työssä 

jaksamista ja hallitaan stressiä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää konkreettisia työvälineitä työssä 

jaksamisen tukemiseksi. Sitä ennen on selvitettävä millä tavoin työyhteisön jäsenet ovat kokeneet 

organisaatiomuutoksen ja miten he ovat hallinneet omaa työssä kuormittumistaan tai miten ovat 

hoitaneet työssä kuormittumisesta palautumisen. Työssä jaksamisen tukemiseksi konkreettisia 

keinoja pyritään löytämään seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

1) Miten vastaajat ovat kokeneet organisaatiomuutoksen?  

2) Miten työssä jaksamista voidaan tukea?  

a. Mitä stressinhallintakeinoja henkilöstö käyttää muuttuneessa tilanteessa?  

b. Mitkä ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat auttaneet selviämään muuttuneissa 

olosuhteissa?  
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Tutkimuskysymyksiin etsitään vastaukset siten, että aikaisemmin Kankaanpään yksikössä tehtyjen 

Voimavarat työssä –kyselyjen pohjalta on johdettu  teemat, joiden mukaan kysymykset 

teemahaastatteluun on laadittu. Kyselyjen pohjalta tehdyistä johtopäätöksistä on etsitty 

organisaation vahvuuksia ja niitä asioita, jotka auttavat henkilöstön motivaation säilymisessä sekä 

innostavat kannustavasti toimivaan työtapaan. 

 



  

5. Tutkimuksen toteuttaminen 
 

 

Tutkimuksen tarpeellisuudesta keskusteltiin aikuiskoulutuskeskuksen palvelutoimialan johtajan ja 

yksikön rehtorin kanssa. He pitivät tutkimuksen tekemistä tarpeellisena, koska organisaatiossa on 

koettu mittava muutos. Tutkimusluvan antoivat molempien aikuiskoulutusyksiköiden rehtorit. 

Tutkimukseen haastateltavien valinta oli helppoa, koska tutkija uutena työntekijänä ei tuntenut vielä 

uusia työtovereitaan, näin ollen ei syntynyt myöskään mitään tutkimusta vaarantavia 

ennakkoasenteita. Jatkoa ajatellen on tarpeen tehdä vastaavanlainen tutkimus myös 

ammattiopistoilla.  

 

5.1 Tutkimuksen metodologiset valinnat 

 

Tutkijan ensimmäisenä ajatuksena oli lähteä toteuttamaan määrällistä tutkimusta ja etsiä, mitkä ovat 

organisaation sekä yksilön vahvuuksia ja miten ne tukevat työssäjaksamista sekä muutoksesta 

selviytymistä. Aikaisemmat Voimavarat työssä –kyselyt vuosina 2004 ja 2007 antoivat yhdessä 

aikaisempien kirjallisuudessa esiintyvien tutkimuksien kanssa varmuuden siitä, että kvalitatiivinen 

ote ja yksittäisiin haastatteluihin syvempi paneutuminen toisi konkreettisia vastauksia ihmisten 

kokemuksista.  

Perinteisissä määrällisissä menetelmissä käytetään laadullisia menetelmiä ja joissain laadullisen 

tradition menetelmissä puolestaan on määrällisiä elementtejä, kiteyttävät Luoma, Karjalainen ja 

Reinikainen Metsämuurosen (2006, 418.) toimittaman kirjan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen yhteyksiä pohtivassa luvussa. Luoman ym. mukaan (2006, 422.) tutkijan on 

vähimmillään pystyttävä määrittelemään: 

 miksi hän tekee laadullista tutkimusta, 

 pitäisikö kyseisessä tapauksessa tehdä juuri laadullista tutkimusta, ja 

 ja kuinka laadullinen tutkimus käytännössä tehdään. 

Tutkijan kannattaa rohkeasti konstruoida aineistoa, muodostaessaan käsitteitä ja pohtiessaan 

käsitteiden välisiä suhteita. Haasteellista tässä Luoman ym.(2006) konstruointikehotuksessa on 
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tutkijalle se, että on itse osa tutkimaansa organisaatiota, sen työntekijänä. Käsitteiden välisiä 

suhteita pohtiessaan on pystyttävä objektiivisesti tekemään johtopäätöksiä ikään kuin ulkopuolisena 

ja organisaation jäsenenä tutkija ei ole tässä tutkimuksessa ulkopuolinen. Myös väärintulkitsemisen 

mahdollisuus on otettava huomioon ja pitäydyttävä liian rohkeasta konstruoinnista.  

 

5.1.1 Tutkimusotteen valinta 

 

Tutkijan maailmankuvaa edustavien perususkomusten joukkoa kuvaa paradigmat, jotka 

perususkomusjärjestelminä perustuvat ontologisiin, epistemologisiin ja metodologisiin 

uskomuksiin. Näitä uskomuksien totuudellisuutta ei kuitenkaan voida osoittaa. Ontologia on oppi 

olevaisen luonteesta ja epistemologia oppi tiedosta ja sen olemuksesta. Metodologia on oppi 

tiedonhankkimisen menetelmistä. Toisin sanoen metodologisella kysymyksellä selvitetään sitä, 

miten voidaan hankkia tietoa siitä, minkä uskotaan olevan tiedettävissä. (Metsämuuronen 2006, 84 

– 85.)  

Edelliseen viitaten on todennäköistä, että organisaatiossa tapahtuneet suuret muutokset vaikuttavat 

työyhteisön toimintaan. Tässä tutkimuksessa haastatellut ihmiset pohtivat omia kokemuksiaan 

organisaation muutoksesta. Tutkimuksessa pyritään jäsentämään heidän käsityksiään 

tutkimuskysymyksiin nähden ja saamaan kokonaiskäsitys heidän kokemuksistaan sekä tehdä 

johtopäätöksiä, joiden avulla koko organisaatio voisi hyödyntää heidän käsityksiään työssä 

jaksamisen tukemiseksi. 

Tässä tutkimuksessa perususkomukset eri tiedonhankinnan paradigmoissa muodostuvat 

konstruktivismin näkökulmasta seuraavasti: ontologia on relativismi, jossa paikallisesti ja spesifisti 

konstruoidaan todellisuutta. Epistemologia on subjektiivinen ja löydökset luotuja sekä metodologia 

hermeneuttinen. Konstruktivistille todellisuus on suhteellista sekä eri henkilöiden suhteellista 

todellisuutta, vaikkakin osa todellisuudesta saattaa olla yhteistä monien tutkittavien yksilöiden 

kanssa. Tästä todellisuudesta tietoa hankitaan tutkittavien ja tutkijan yhteisestä vuorovaikutuksesta. 

Näin löydökset ovat se, mitä tutkija tulkitsee. Sen pohjalta metodologia perustuu tulkintaan eli 

hermeneutiikkaan. (Metsämuuronen 2006, 86.)  

Fenomenologia on kiinnostunut ilmiöistä ja ilmiöiden tutkimisesta (Metsämuuronen 2006, 92). 

Tässä tutkimuksessa selvitetään organisaation muutoksen aiheuttamia vaikutuksia työyhteisössä 

toimivien jäsenten omia tuntemuksia tulkiten. Tutkimus etenee fenomenologisen metodin 
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vaiheittain. Tutkimusaineistona ovat sekä aikaisemmat organisaatiossa tehdyt tutkimukset, että 

haastatteluissa saadut työyhteisön jäsenten subjektiiviset kokemukset. Haastatteluista saatu aineisto 

on jaettu merkityksien pohjalta yksiköihin ja muunnettu tutkijan yleiselle kielelle muodostaen 

tutkimuskysymyksiin pohjautuva yksilökohtainen merkitysverkosto. Tutkimustuloksissa on 

muodostettu yleinen tätä ilmiötä kuvaava merkitysrakenne. Edellä kuvattu tutkimuksen kulku on 

tutkijan omaa päättelyä (Metsämuurosen 2006, 93.) fenomenologien tutkimuksen kulkua kuvaavan 

kaavion pohjalta. 

Laadullisessa tutkimuksessa tunnusmerkeiksi voidaan nostaa aineistonkeruumenetelmä, tutkittavien 

näkökulma, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, aineiston laadullis-induktiivinen analyysi, 

hypoteesittomuus, tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esitystapa, tutkijan asema ja narratiivisuus. 

Tutkittavien näkökulmassa osallistuvuus on keskeistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Eskola & 

Suoranta 1998, 15 – 16.)  Eskolan & Suorannan (1998, 33.) mukaan kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää käyttäneiden tutkimuksissa ongelmaksi voi muodostua analyysin pinnallisuus, 

jota tässä tutkimuksessa pyritään välttämään. 

 

5.1.2 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Teemahaastattelumenetelmän esikuvana oli Mertonin, Fisken ja Kendallin (1956) fokusoitu 

haastattelu. Teemahaastattelu eroaa esikuvastaan siinä, ettei se vaadi tiettyä kokeellisesti 

aikaansaatua yhteistä kokemusta, vaan se lähtee siitä oletuksesta, että kaikkia haastateltavien 

kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia voidaan tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelu ei ole 

täysin vapaa haastattelu, vaan siinä on puolistrukturoitu kysymyslomake, jonka kysymyksiä 

haastattelija haastattelun aikana voi tarkentaa, kuitenkin aihepiirissä pysyen. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 48.) 

Kyselylomaketta käytetään haastattelujen pohjana. Haastatteluihin varataan etukäteen ajat, jotta 

haastattelut saadaan suunnitellussa aikataulussa toteutetuksi. Teemahaastatteluja käytetään 

kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen hyvin 

soveltuvina. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto soveltuen siten hyvin 

tähän tarkoitukseen. Tyypillistä teemahaastattelulle on myös se, että aihepiirit ovat tiedossa, mutta 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Haastattelu toteutetaan yksilöhaastatteluna. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 196 – 197.)  
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Teemahaastattelujen tulkinta tehdään kvalitatiivisesti sisällönanalyysinä. Teemat on johdettu 

aikaisempina vuosina (2004 ja 2007) kyseessä oleviin yksiköihin tehdyistä Voimavarat työssä 

tutkimuksista ja niistä esiin nousseista yksiköiden vahvuuksista sekä henkilöstön motivaatiota ja 

työssä jaksamista tukevista konkreettisista asioista. 

 

5.1.3 Teemojen valinta 

 

Teemoittelulla kootaan tiettyihin aihekokonaisuuksiin sijoittuvat sisällöt, jotka on johdettu 

teoreettisesta viitekehyksestä ja tutkimuskysymyksistä (Roisko 2011). Työssä jaksaminen ja 

työhyvinvointi ovat laajoja aihealueita. Tässä tutkimuksessa tarkoitus on kytkeä työssä jaksamisen 

tukeminen ja stressin sietäminen organisaatiossa tapahtuneen muutokseen. Teemat kytkeytyvät 

läheisesti taustateorioina kulkeviin motivaatioteoriaan sekä ihmisen vahvuuksien psykologiasta 

nouseviin keskeisiin käsitteisiin.  

Ruohotien (2000) kasvuorientoitunut ilmapiiri on myös punaisena lankana tutkimuksen 

teemoittelun taustalla, kuten myös Korpelaisen Kasvun pelivara väitöskirjan taulukossa 15 esitetyt 

teemahaastattelujen ja ryhmäideoinnin seurauksena syntyneet ideat ja toimenpide-ehdotukset. 

(2006, 150.)  Taulukossa Korpelainen on onnistuneesti nostanut kysymykseen: Miten edistää 

jaksamista ja ammatillista kasvua? Kysymykseen on eritelty kahdeksan pääkohtaa, joihin on 

teemahaastatteluista ja ryhmäideointien tuloksena syntyneistä ideoista kerätty toimenpide-

ehdotuksia. Näistä kahdeksasta kohdasta tämän tutkimuksen tuloksiin kytkeytyvät kohdat ovat 1. 

ilmapiiri, 4. stressi ja jaksaminen, 6. motivaatio ja 7. tiimi. Näiden teemojen pohjalta on koottu 

taulukko (LIITE 2), jossa on konkreettisia ehdotuksia työssä jaksamisen tukemiseen. Ehdotukset on 

koottu vastaajilta saaduista ajatuksista. 

Teemojen valintaan ovat vaikuttaneet taustateorioiden ja aikaisempien tutkimusten lisäksi tutkijan 

aiempi työkokemus yritysmaailmasta sekä julkisyhteisöistä. Näiden molempien sektorien osalta 

tutkijalla on (aikaisemmista työpaikoista) kokemusta isoista organisaatiomuutoksista, jotka ovat 

tutkijan kokemuksen mukaan vaikuttaneet negatiivisesti ihmisten jaksamiseen työssään sekä 

saaneet henkilöstöä hakeutumaan muihin tehtäviin. Muutoksen tutkiminen on haasteellista 

laajuutensa vuoksi. Siksi näissä teemoissa on pyritty keskittymään lähinnä motivaation vaikutuksiin 

sekä ihmisen jaksamista tukevan stressin hallinnan keinoihin. 
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5.2 Aineiston kerääminen 

 

Haastateltavat henkilöt valittiin satunnaisotannalla. Haastatellut toimivat eri tehtävissä ja ovat eri 

toimialoilla työskenteleviä työntekijöitä. Henkilöitä valittaessa kiinnitettiin huomiota siihen, että he 

työskentelevät erityyppisissä tehtävissä, jotta saataisiin mahdollisimman laaja kuva muutoksen 

kokemisesta. Haastateltavat toimivat esimies- ja johtotehtävissä, projektityössä, kouluttajina ja eri 

tukitehtävissä sekä koulutusalavastaavina. Kaikkiaan haastateltavia oli kolmetoista.  

Haastattelupyyntö välitettiin 14 henkilölle, joista yksi kieltäytyi haastattelusta. 

Kesällä 2011 tutkimukseen saatiin lupa aikuiskoulutuskeskuksen molempien yksiköiden rehtoreilta. 

Haastattelut toteutettiin syksyllä 2011. Haastavaksi ajankohdaltaan tuon syksyn tekivät meneillään 

olevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut organisaatiossa. Haastattelukysymyksiin seitsemän 

vastasi kirjallisesti ja kuusi haastateltavaa haastattelin henkilökohtaisesti haastattelukysymyksien 

pohjalta. Haastattelut nauhoitettiin puhelimella.  

Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu haastattelun tallentaminen, jotta saadaan haastattelu 

sujumaan nopeasti ja ilman katkoja. Luontevassa ja mahdollisimman vapautuneessa haastattelussa 

haastattelija voi toimia ilman kynää ja paperia. Haastateltavat unohtavat hyvin nopeasti nauhurin 

olemassaolon. Haastattelun alussa kerrottiin keskustelun nauhoittamisesta, jotta mitään tärkeätä ei 

unohtuisi. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 92 – 93.) Myös tässä tutkimuksessa haastattelun 

nauhoittaminen sopi kaikille haastateltaville ja helpotti aineiston litteroinnissa. 

 

5.3 Tutkimuksen sisäinen ja ulkoinen luotettavuus 

 

Haastattelukysymykset toimitettiin vastaajille etukäteen tutustuttavaksi sähköpostitse saatteen kera, 

ja heitä pyydettiin vahvistamaan halukkuutensa vastaamiseen sekä annettiin mahdollisuus valita 

tietyistä päivistä sopivin haastatteluaika. Ne, joiden kanssa ei voitu haastatteluaikaa sopia 

aikatauluongelmien vuoksi, lähettivät haastattelukysymyksiin kirjalliset vastaukset. Yhdelle 

kirjallisen vastauksen antaneista tehtiin tarkentavia kysymyksiä sähköpostitse.  

Haastattelut tulisi litteroida mahdollisimman pian haastattelun jälkeen haastattelun laadun 

parantamiseksi (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185). Aineistot litteroitiin pääsääntöisesti 

haastattelupäivinä, kuitenkin viimeistään viikon sisällä haastattelusta. Litterointi tehtiin kuulokkeita 
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käyttäen, jotta haastateltavien vastaukset jäivät vain tutkijan tietoon. Litteroitu aineisto on 

salasanalla suojatun koneen levyllä ja massamuistitallennusvälineen muistissa, eikä sitä ole 

mahdollisuus saada yleiseen käyttöön luotettavuuden takaamiseksi. 

Validiuden käsite on peräisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Käsitteitä määritteleviä tahoja ovat 

tutkijan määritelmät, arkikokemukset, muiden tutkijoiden määritelmät ja haastateltavien 

määritelmät. Tutkimuksen on pyrittävä paljastamaan tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa 

mahdollisimman hyvin. Reliaabelius koskee lähinnä tutkijan toimintaa ja sitä kuinka luotettavaa 

tutkijan analyysi materiaalista on, onko aineisto otettu huomioon ym. Muistettava on kuitenkin, että 

haastattelujen tulos on aina seurausta haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnasta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 186 – 190.) Tässä tutkimuksessa haastateltavien määrä ei ole suuri, joten 

tutkimuksessa kyetään huomioimaan kaikkien vastaukset reliaabelisti. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysiä tapahtuu kaikissa vaiheissa, haastattelusta lähtien 

litteroinnista tulostettujen tekstien lukemiseen ja sisällön määrittelyyn saakka. Tutkimuksen 

tavoitteena voi olla myös tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtäminen eikä teorian 

muodostaminen. (Saari 1994.) Aineistoa analysoitiin haastattelujen jälkeen muistiinpanoja tehden 

sekä litteroitaessa pääkohtia esiin nostaen. Koneelle tallennettu aineisto tulostettiin paperille ja 

luettiin useaan eri kertaan teksteistä korostuskynällä yhtäläisyyksiä etsien.  

Tämän tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman hyvin 

tutkimuksen kulkua tutkielman raportissa. Tutkimuksen kulku on kuvattu vaiheittain lukijalle ja 

tutkijan valintoja on selitetty eri lähdeaineistoja apuna käyttäen. Tavoitteena on avata 

tutkimustulosten pohjalta yhteyksiä käytettyyn teoriaan. Tutkimustuloksiin kirjataan kaikkien 

haastateltujen mielipiteet, jotka he katsoivat haastattelussa syntyneessä vuorovaikutteisessa 

keskustelussa merkityksellisiksi. 

 

5.4 Aineiston kuvaaminen 

 

Haastatteluaineisto tallennettiin kirjallisena koneelle ja muistitikulle. Tulostettua aineistoa eriteltiin 

excel-taulukkoon haastattelurungon pohjalta. Haastatteluissa saadut tiedot käytiin läpi lukien ja 

toistoja eri luokkiin keräten. Pääluokkiin kerättiin käsitteitä jokaisen kysymyksen pohjalta 

annetuista vastauksista. Pääluokat tuloksiin on muodostettu haastattelukysymyksien pohjalta. 

Haastattelukysymyksien avulla ratkaistaan tutkimusongelma ja vastataan tutkimuskysymyksiin. 
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Pääluokkiin eriteltiin kaikkien vastaajien kokemat konkreettiset muutokset työyhteisössään 

organisaatiomuutoksen johdosta, vastaajien omat kokemukset organisaatiomuutoksesta, vastaajien 

kokemukset työtehtävien muutoksista tai onko työmäärä lisääntynyt, muutoksen aiheuttaman 

stressin kokeminen ja kuormittuminen suhteessa aikaisempaan, vastaajien omat 

henkilökohtaisen stressin vähentämisen keinot sekä vastaajien kokemukset ympäristöltä 

saadusta tuesta muutoksen aiheuttamissa paineissa.  

Tutkimustulokset -luvussa on esitelty vastauksista koottu aineisto edellä mainituin pääluokin sekä 

etsitty vastaukset tutkimusongelmiin. Vastaukset olivat melko lyhyitä ja suoraviivaisia, joten niistä 

oli mahdollista poimia luotettavasti vastaajien tarkoittamat kokemukset ilman tietokoneavusteista 

laadullisen tutkimuksen analyysiohjelmaa. Vastausten analysointi tapahtui vastauksia lukemalla, 

muistiinpanoja tekemällä sekä toistojen määriä vastauksista laskemalla. Näin päästiin 

luotettavampaan lopputulokseen kuin siten, että tulokset olisi analysoitu 

tietokoneanalyysiohjelmalla, josta tutkijalla ei ole aiempaa kokemusta. 

 

 

 

 

 



  

6. Tutkimustulokset  

 

 

Tutkimustuloksissa nousi esiin taustateorioita tukevia yhteneväisyyksiä. Konkreettisia, tälle 

organisaatiolle käytäntöön sovellettavia toimenpide-ehdotuksia nousi vastauksista nykytilanteen 

parantamiseksi. Haastattelun vastaajien mukaan kokemukset organisaatiossa työskentelystä ovat 

kokonaisuutena enemmän tulevaisuuteen luottavin mielin suhtautuvia kuin negatiivissävytteisiä 

uupuneita avunpyyntöjä.  

Vastauksista kuvastuu kehittymiskykyinen asennoituminen omaan työhön ja (periaatteellisella 

tasolla) positiivinen suhtautuminen muutokseen. Pääsääntöisesti negatiivisena nähtiin lisääntynyt 

byrokratia ja päätöksien loittoneminen omasta yksiköstä kuntayhtymätasolle. Maakunnallisesti 

laajalla alueella sijaitsevat yksiköt koettiin positiivisesti hyödynnettäviksi organisaation näkyvyyttä 

ja vaikuttavuutta ajatellen. 

 

6.1 Vastaajien kokemukset organisaatiomuutoksesta 

 

Ihmiset kokevat muutokset hyvin eri tavalla. Organisaatio muutos ei kosketa kaikkia työyhteisön 

jäseniä samalla tavalla. Vastaajien kokemuksia organisaatiomuutoksesta kartoitettiin kysymällä 

muutoksia, jotka ovat muutoksen myötä näkyneet konkreettisina työyhteisössä ja sen toiminnoissa. 

Lisäksi selvitettiin vastaajien henkilökohtaisia kokemuksia, työtehtävien ja työmäärän muuttumista. 

Näiden kysymysten pohjalta voidaan tulkita vastauksista konkreettisia keinoja, joiden avulla työssä 

jaksamista voidaan tukea. 

 

6.1.1 Työyhteisön kokemat muutokset toiminnassa 

 

Konkreettisin muutos, jonka koki vastaajista yli puolet, oli siis byrokratian lisääntyminen 

organisaatiomuutoksen myötä. Byrokratian lisääntymistä kuvattiin suunnitelmien ja erilaisten 

lomakkeiden täytön lisääntymisenä ja päätöksenteon liukumisena organisaatiossa kauemmas omasta 

yksiköstä. Organisaatiomuutoksen myötä on tullut työryhmätyöskentely, joka koettiin sekä 
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positiivisena että negatiivisena, samoin kuin erilaiset yhteiset tapahtumat muiden yksiköiden 

henkilöstön kanssa. Ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen päämäärien, ongelmien ja käytäntöjen 

koettiin olevan erilaiset. Useat vastaajat kokivat organisaatiossa olevan sisäistä kilpailua yksiköiden 

välillä ja tiedostamattomuutta yhteisestä päämäärästä.  

Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät eivät kokeneet organisaatiomuutoksen tuoneen mitään 

konkreettisia muutoksia työyhteisössä omalla kohdallaan. Kuitenkin myös he kertoivat aistineensa 

levottomuutta, epävarmuutta ja monimutkaistunutta byrokratiaa vakinaisen henkilöstön taholta 

työyhteisössä. Projektityössä koettiin muutoksen tunne näkyväksi lähinnä vakinaisessa työsuhteessa 

työskentelevien työtovereiden levottomuutena tulevaisuuden suhteen. 

 Yksittäisiä erilaisia koettuja muutoksia olivat: työnjoustavuuden väheneminen, sähköpostilla 

liikkuvan tiedon lisääntyminen, työryhmätyöskentelyn ajoittainen päämäärättömyys, päätöksenteon 

hidastuminen kuntayhtymätasolle siirtymisen myötä, rekrytointiprosessin vaikeutuminen ja 

hidastuminen, erilaisten atk-järjestelmien käyttöön ottaminen nopealla tahdilla ja huonolla 

perehdytyksellä. Tietotulvan lisääntyminen on vaikeuttanut yksilölle itselleen oleellisen tiedon 

löytämistä ja erilaisten toimintaprosessien koettiin monimutkaistuneen. 

Selkeästi positiivisena konkreettisena muutoksena koettiin hyödyt isomman organisaation 

näkyvyyden parantumisena. Vastaajien kokemuksien mukaan SATAEDU nimenä ja isona, monta 

yksikköä käsittävänä organisaationa tuo vaikuttavuutta sekä toimintavarmuutta markkinoilla. 

Yhteisten toimintaohjeiden tehtävätasolla tuleminen koettiin positiiviseksi, omaa tehtävänkuvaa 

selkeyttäväksi asiaksi. Laatu-, ympäristö- ja tietojärjestelmien hyötyjen arveltiin näkyvän ajan 

kuluessa. Sijaisen löytäminen omasta organisaatiosta koettiin helpottuneen organisaatiomuutoksen 

myötä, toisaalta koettiin ongelmaksi aikuiskoulutuksen ja ammattiopiston opettajien erilainen 

palkkaus. 

Edellä kuvattujen (negatiivisiksi ja positiivisiksi koettujen) muutosten lisäksi, neutraalisti 

vastaanotettuja ja vastauksissa todettuja konkreettisia muutoksia olivat:  

 työhyvinvointikyselyjä on järjestetty koko organisaation näkökulmasta,  

 toimintapiiri on laajentunut maantieteellisesti lisäten työntekijöiden liikkuvuutta ja 

matkustamista,  

 uusia toimintatapoja on tullut uusien ihmisten kanssa toimittaessa,  
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 maakunnallisten alueiden erilaiset toimintakulttuurit sekä niihin sopeutuminen ovat tulleet 

toimintaan,  

 esimies-alaissuhteet ovat muuttuneet organisaatiomuutoksen myötä (kuka on kenenkin 

esimies  kollegasta on tullut esimies, tai aikaisemmin yhdessä tehdyt päätökset tekee 

toinen kollegoista)  

Vastaajat kokivat myös, että perustehtävät ovat säilyneet ennallaan organisaatiomuutoksesta 

huolimatta. Yhteydenpidon asiakkaisiin ja yhteistyön työnantajien kanssa koettiin säilyneen 

entisenlaisena. Jotkut vastaajista kokivat, että asiakkaiden kontaktointi on vaikeutunut viimeisen 

vuoden aikaan. Useat vastaajista näkivät organisaatiomuutoksen kokonaisuutena positiivisena ja 

mahdollisuuksia tuovana ratkaisuna. 

 

6.1.2 Vastaajien henkilökohtaiset kokemukset 

 

Isona muutoksena koettiin erilaisten uusien toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja sopeutuminen 

erilaisten ihmisten erilaisiin toimintatapoihin. Pitkän talossa olleet vastaajat kokivat pitkän 

työkokemuksen erilaisista tehtävistä auttaneen muutoksesta selviämisessä. Innostunut, positiivisia 

mahdollisuuksia muutokselta odottava asenne on muutoksen edetessä muuttunut voimattomuudeksi 

ja kyvyttömyydeksi vaikuttaa asioiden kulkuun. Uusia kursseja on aloitettu liian nopealla 

aikataululla ilman pitkäjänteistä suunnittelua eri yhteistyötahojen kanssa. Kokonaisuutena koettiin, 

että aikuiskoulutus jää muutoksen jalkoihin ja muutos pyörii liikaa hallinnollisissa kuvioissa, 

koulutusten kehittämisen ja isossa organisaatiossa olevien mahdollisuuksien hyödyntämisen sijasta. 

Opetustyössä olevien työ on muuttunut byrokraattisempaan sekä myynti- ja 

markkinakeskeisempään suuntaan. Oman työn kehittämiseen jää vähemmän aikaa. Vastaajien 

omina kokemuksina organisaatiomuutoksista esiin tulivat myös yleinen epävarmuus 

tulevaisuudesta, muuttuneen tehtävänkuvan epäselvyys sekä esimies- ja johtamistaitojen 

riittämättömyyttä, itsekeskeisyyttä yksiköittäin ja yhteistyöhaluttomuutta eri yksiköiden välillä. 

Uusien outojen ihmisten kanssa toimimisen ja heidän työkäytäntöihinsä sopeutumisen koettiin 

vievän aikaa varsinaiselta työltä. 

Työ koettiin monipuoliseksi, mutta toisaalta hajanaiseksi, paljon yksittäisiä toisistaan irrallaan 

olevia kokonaisuuksia sisältäväksi. Perustehtävien koettiin jäävän rästiin, jos osallistuu kaikkiin 
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mahdollisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joita järjestetään koko organisaation tasolla. 

Muutosvastarintaa on kohdattu niin aikuiskoulutuksen kuin ammattiopistojenkin puolelta. 

 

6.1.3 Työtehtävien ja työmäärän konkreettiset muutokset  

 

Pääsääntöisesti työtehtävien ei ole koettu radikaalisti muuttuneen organisaatiomuutoksen myötä, 

mutta työmäärä koettiin lisääntyneeksi. Esimies- ja johtotehtävissä toimivien työ- ja tehtäväkenttä 

on muuttunut lähinnä työryhmätyöskentelyn myötä maantieteellisesti liikkuvuutta vaativaksi. 

Yksittäisissä vastauksissa työtehtävien on koettu olennaisesti muuttuneen erilaiseksi juuri 

maantieteellisen liikkuvuuden ja eri yksiköiden välillä tapahtuvan yhteistyön johdosta. Myös 

matkustaminen pidentää työaikaa, vaikka työmäärä ei varsinaisesti ole lisääntynyt.  

Oman toimialan kehittämisen mahdollisuudet koettiin vähentyneeksi, mutta toisaalta 

mahdollisuudet vaikuttaa oman työn organisointiin koettiin lisääntyneeksi. Oppilasmäärien 

väheneminen ja oppilashankinta viimeisen vuoden aikana koettiin haasteeksi. Pohdittavaksi jää se, 

onko organisaatiomuutos vaikeuttanut kokonaisuutena oppilashankintaa vai onko oppilashankinnan 

vaikeutuminen yleisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta lähtöisin.  

Atk-ohjelmien lisääntyminen on tuonut vastaajien työhön omanlaista haastetta. Järjestelmät vaativat 

perehtymistä ja opettelua, mikä koettiin haastavaksi osittain puutteellisen käyttöön opastuksen ja 

vähäisen perehdyttämisen vuoksi. Kalenterin koettiin täyttyvän asioista, jotka eivät liity 

perustehtäviin, esimerkiksi kouluttajilla opettamiseen. Kuntayhtymätasolla operointi on tuonut 

tietynlaisten lisäpalveluiden käyttömahdollisuuksia markkinoinnin ja viestinnän alueilla. 

 

6.2 Työssä jaksamisen tukeminen stressinhallinnan keinoin sekä ulkoiset ja 

sisäiset keinot muutostilanteessa 

 

Toiseen tutkimusongelmaan vastausta lähdettiin selvittämään kysymällä mitä stressinhallintakeinoja 

vastaajat käyttävät sekä mitkä sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat auttaneet selviämään muuttuneissa 

olosuhteissa. Ihmisten stressinsietokyky on erilainen. Toiset ihmiset eivät myöskään tunnista 

olevansa stressaantuneita, ennekö saavat huomautuksen asiasta läheisten ihmisten taholta. Työssä 

jaksamisen tukemiseksi on tärkeät tietää, mitkä asiat koetaan stressiä aiheuttaviksi ja ennen kaikkea 
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se, että koetaanko muutos ylipäätään stressaavana? Vai koetaanko muutos positiivisena piristyksenä 

harmaaseen arkeen? 

 

6.2.1 Vastaajien kokemia stressin aiheuttajia 

 

Vastaajista noin puolet koki henkilökohtaista stressiä ja kuormittumista muutoksien johdosta. He 

kokivat olevansa aiempaa enemmän kuormittuneita. Kuormittumisen ja stressin aiheuttajiksi 

koettiin epävarmuus tulevaisuudesta ja rahoituksesta. Esimiesrooli koettiin muutostilanteessa 

vaikeaksi. Esimiehen pitäisi keskustella ja jakaa asioita alaisten kanssa, mutta toisaalta 

keskeneräisiä, valmistelussa olevia asioita ei voi viedä eteenpäin ennen kuntayhtymätason 

päätöksiä.  Tulosvastuullisessa asemassa olevien kuormittuminen ja stressi koettiin lähinnä 

stressiksi siitä, miten muut selviävät muutoksesta. Lisäksi koettiin, että byrokratia vähentää 

luovuutta.  

Yksittäisiksi stressin aiheuttajiksi nimettiin seuraavat: päällekkäiset projektit ja tehtävät, joustavuus 

ja oikeus tehdä päätöksiä ovat vähentyneet sekä yksikkötasolla toimintasektori on kaventunut 

kasvattaen silti kiinteitä kustannuksia, opetusryhmien määrä on lisääntynyt ja sen johdosta 

matkustaminen lisääntynyt. Enemmistö vastaajista koki, ettei organisaatiomuutos ole aiheuttanut 

heille henkilökohtaista stressiä. 

 

6.2.2 Vastaajien stressin vähentämiskeinoja 

 

Parhaimpana henkilökohtaisen stressin vähentämisen keinona koettiin vapaa-ajalla vietetyt 

harrastukset. Vastaajat saivat vapaa-ajallaan voimia työstä kuormittumisen palautumiseen 

liikunnasta, lukemisesta, musiikin kuuntelusta, perheen kanssa vietetystä ajasta, kuntosalilla 

käymisestä, mökkeilystä sekä maa- ja metsätalouden töiden tekemisestä. Stressin vähentämisen 

keinona pidettiin myös sitä, että oppii sietämään tietynlaisia epävarmuustekijöitä työssään. 

Konkreettinen stressiä ehkäiseväksi keinoksi työssä oli palavereihin etukäteen valmistautuminen, 

jolloin saadaan palavereista tuottavampia ja vähemmän turhauttavia. Ohessa suoria lainauksia 

stressin vähentämiskeinoista eri vastaajilta: 
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 ”Yhteiset kevätretket ovat olleet työhyvinvoinnin suola! Elämällä tässä ja nyt, ei saa 

ajatella liikaa tulevaisuutta. Jättämällä turhat ’kissanristiäiset’ pois ja keskittymällä 

olennaiseen. Tiiviissä yhteistyössä toimien. Puhumalla kaikista asioista oman tiimin 

kanssa. Palaverit oman henkilöstön kanssa ja semmoset epämuodolliset palaverit, 

kahvitauolla kun puhutaan jostain, avoin keskustelu, jolloin luottaa, että kaikki on 

aikuisia ammatti-ihmisiä, jotka osaavat itse suodattaa missä keskustelussa haluavat 

olla mukana.” 

 

Lähes kaikki vastaajat mainitsivat työkavereiden- ja esimiehen tuen olevan tärkeä stressistä 

selviämisen keinona. Avoimet ja epäviralliset keskustelut säännöllisten tiimipalavereiden lisäksi 

koettiin työhyvinvointia ja työilmapiiriä parantaviksi keinoiksi. Hyvä työilmapiiri koettiin 

ykkösasiaksi ja rento ilmapiiri kannustavaksi motivoijaksi. 

Konkreettisiksi asioiksi, joilla voitaisiin ulkoisen motivoinnin keinoin vaikuttaa muutoksesta 

selviämiseen, mainittiin seuraavia: taito nauraa omille virheille, vastuu ja vapaus tasapainossa, 

vahvuuksien löytäminen organisaatiosta, mahdollisuus itse täyttää kalenteria, itsenäisyys omassa 

työssä, työnkuvien selkeyttäminen, koko joukkueen tsemppaaminen organisaatiotasolla, ergonomia, 

valaistus, yhteisöllisyys sekä työajan ulkopuolella yhdessä tehdyt asiat. 
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7. Pohdinta ja johtopäätökset 
 

 

Yhteiskunnassa vallitsee poliittisesti odottava tunnelma käynnissä olevien presidentinvaalien ja 

syksyllä tulossa olevien kunnallisvaalien tähden. Myös syksyllä 2011 julkistettu hallitusohjelma ja 

erilaiset tulevaisuuskatsaukset ennustavat edessä olevia muutoksia, joissa yksilöiden 

muuntautumiskyky ja uuden omaksuminen ovat kysyttyä valuuttaa. Ihmisten vaalikäyttäytyminen 

vaikuttaa tulevaisuuteemme. Mikäli ihmiset eivät aktiivisesti vaikuta äänestämällä vaaleissa, jää 

tulevaisuuden yhteiskunnan rakentaminen vain aktiivitoimijoiden harteille. Epävarmuus tulevasta ja 

yhteiskunnallisesti merkittävien suuntaviivojen rajojen piirtymättömyys tuo epävarmuutta myös 

työyhteisöjen toimintaan. Poliittiset päätökset ja rakenteiden tarkastelut vaikuttavat pitkällä 

tähtäyksellä myös ammatillisen koulutuksen kenttään ja organisaatioiden tarkasteluun sekä 

rakenteellisesti että alueellisesti. Näiden tulevien muutosten tiedostaminen tuli esille myös tämän 

tutkimuksen vastauksista. 

Työntekijöiden hyvinvointia voidaan kuvata lyhyesti työhyvinvointina. Työhyvinvointi mielletään 

silloin työpaikalle ja ihminen kokonaisuutena ei kykene irrottamaan työtä itsenäiseksi osaksi. 

Työntekijä kuljettaa mielessään kodin murheet töihin ja työmurheet kotiin. Työhyvinvointi 

pitäisikin tarkastella moniulotteisena ilmiönä. Työssään hyvinvoiva on sitoutunut työhönsä, mistä 

on noussut käsite työn imu. Työn imuun sisältyvät tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. 

(Mamia 2009, 26 – 29.) Myös tämän tutkimuksen vastauksista nousi hyvinvoinnin moniulotteisuus. 

Työyhteisön jäsenet toimivat kokonaisvaltaisesti elämänsä eri osa-alueilla ja tasapainottavat 

kokonaisuutta. Mikäli työssä on raskasta, pyritään helpottamaan omaa taakkaa perheen parissa 

rentoutumalla ja fyysisestä kunnosta sekä terveydestä huolehtimalla. 

Epävarmuus kuvastuu yhteiskunnallisella tasolla, ei siis pelkästään organisaatioiden muutoksien 

johdosta. Omaan ammattitaitoonsa luottavat henkilöt voivat turvallisin mielin ottaa vastaan 

organisaatiomuutoksen myötä tulevat tehtäväkuvien muutokset ja sopeutua toimimaan erilaisten 

ihmisten kanssa vaihtuvissa työkulttuureissa. Tutkimuksen tuloksista päätellen työssä jaksamisen 

tukemisen avaintekijöiksi nousivat työyhteisötaidot, jaettu johtajuus ja muuntautumiskyky sekä 

taito tietää, milloin pitää muuttaa omia työtapojaan.  

Vastaajat olivat innostuneita omasta työstään ja kokivat työnsä haasteellisena. Maunon, Pyykön ja 

Hakasen (2004) mukaan työn imun eri ulottuvuuksia työhön uppoutumista, työssä koettua 
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tarmokkuutta ja työlle omistautumista voidaan selittää erilaisin tekijöin. Tällaisia selittäviä tekijöitä 

ovat mm. sukupuoli, esimiesasema ja työn stressitekijät. Edelleen Maunon ym.(2004) mukaan 

selittävät tekijät voivat vaihdella sekä organisaation että työn imun ulottuvuuden mukaan. Tämän 

tutkimuksen tuloksista työn imun eri ulottuvuuksia löytyi sekä miesten että naisten mielipiteistä 

riippumatta siitä, että olivatko he esimiesasemassa vai eivät. Esimiesasemassa toimivilla työn 

stressitekijät olivat tyypiltään työn rahoitukseen, tuloksellisuuteen ja ihmisten johtamiseen liittyviä.  

Organisaation muilla eri tasoilla toimivien stressitekijät kytkeytyivät useasti ajankäytön hallintaan 

liittyviin seikkoihin tai päätöksen teon ja byrokratian lisääntymiseen. Olisi mielenkiintoista tietää, 

mikä vaikutus työn imun eri ulottuvuuksiin on organisaatiomallin muutoksella ja fuusiolla. Vai 

vaikuttako se mitenkään? 

Organisaatiomuutos on saatujen vastausten valossa kokonaisuutena koettu positiivisena 

mahdollisuutena työyhteisölle. Ammattitaitoisen henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää eri 

yksiköissä esimerkiksi sijaisjärjestelyissä. Vastauksista saattoi päätellä että positiivista 

asennoitumista pitäisi lisätä. Oman ”tontin mustasukkaista” varjelua sekä kilpailua organisaation 

sisällä yksiköiden välillä puolestaan tulisi vähentää ja lopulta kokonaan poistaa. Ison organisaation 

rakenteita tulee tarkastella ennakkoluulottomasti ja toimintaa tarkastella pitkällä tähtäyksellä. 

Kankaanpään yksikössä yhteistoimintaneuvotteluissa tulikin ehdotus henkilöstöltä 

tervehdyttämisohjelman laatimisena. Vahva hallinto ja korkeat kiinteät kustannukset vievät pohjaa 

markkinaperustaisesti toimivan yhteiskunnan kilpailutuksissa, ja tarjouskilpailuissa hävitään 

hinnassa, vaikka organisaatio saisi muista kriteereistä parhaat pisteet toimijana.  

Maantieteellisesti isohkolla alueella toimivana SATAEDU nähtiin markkinoinnin ja viestinnän 

kannalta positiivisesti toimintaa tukevana ja mahdollisuuksia antavana työpaikkana. Eri 

ammattikuntien rajat murtuvat yhä vauhdikkaammin ja verkostot kuljettavat ihmisiä urallaan 

eteenpäin (Sounio 2010, 180). Laajalla alueella toimivalla organisaatiolla on myös monipuoliset ja 

eri aloille lokeroituvat verkostot. Yksilöt voivat hyödyntää työyhteisön monipuolisia verkostoja 

myös elämänsä muilla osa-alueilla. Erilaisissa verkostoissa yhteistyön tekeminen toimii myös 

ammatillisen kasvun tukena ja laajentaa yksilön kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. 

Verkostoituminen ja erilaisten toimijoiden kanssa tehty yhteistyö tulivat haastatteluissa esiin 

innostavina ja työhyvinvointia edistävinä asioina. 

Kuntayhtymätasolla toimivan organisaation byrokratiaa pidettiin päätöksentekoa ja eri prosesseja 

hidastavana, osin vaikeuttavanakin tekijänä. Vastausten perusteella voi päätellä, että henkilöstö ei 

ole vielä täysin sisäistänyt päämäärää, johon organisaatiomuutoksella pyritään. Tästä johtuen oman 
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toiminnan tavoitteellinen eteenpäin vieminen ja oman toiminnan kehittäminen yhdessä uusien 

yhteistyökumppaneiden kanssa on vielä suvantovaiheessa ja odottaa kukkaan puhkeamistaan. Isolla 

organisaatiolla on alueellisesti merkittävänä toimijana hyvä näkyvyys, jota kannattaa hyödyntää 

yhteistyökumppaneita etsittäessä ja rahoitusta haettaessa.  

Korpelaisen (2005) tutkimuksessa toimenpide-ehdotuksena motivaation kohdalla on informaation 

lisääminen. Myös tämän tutkimuksen osalta nousi esiin tarve saada enemmän tietoa 

kuntayhtymätasolla tehtävästä työskentelystä, jotta työntekijöillä olisi riittävän selkeä kuva siitä, 

mitä heiltä odotetaan. Työhyvinvoinnin mittaaminen ja työilmapiirikyselyjen tekeminen on 

tärkeätä, mutta yhdessä tuloksista keskustelu ja johtopäätösten tekeminen voisi johtaa myös 

konkreettisiin toimiin.  

Kasvuorientaation kehittymisen kannalta tärkeitä vaikuttimia ovat Ruohotien (2000) mukaan 

johdon tuki ja kannustus, ryhmän toimintakyky, työn kannustearvo ja työn aiheuttama stressi. 

Ruohotien (2000) mukainen kasvuorientaation kehittymisen kannalta tärkeä vaikutin, johdon tuki ja 

kannustus, ei niinkään tässä tutkimuksessa korostunut, vaan lähinnä tärkeänä pidettiin kollegoiden 

kanssa keskusteluja. Näiden keskustelujen koettiin pitävän työilmapiirin hyvänä sekä auttavan 

hallinnan tunteen saavuttamisessa. Tiimien ja erilaisten ryhmien toimintakyvyssä koettiin olevan 

parantamisen varaa, mikä osaltaan vähentäisi myös työn aiheuttamaa stressiä. Tiimien toiminnasta 

vastuussa olevien tulisi tunnistaa oma roolinsa motivoijana eikä omien tarkoitusperiensä 

toteuttajana. 

Nykäsen (2010) mukaan työntekijöiltä vaaditaan laaja-alaisuutta ja halua kehittää omaa 

ammattitaitoaan. Väite pätee tässä tutkimuksessa kohteena olevassa organisaatiossa. Henkilöstön 

mahdollisuudet edetä urallaan ovat huikeat, mikäli työntekijät näkevät organisaation strategiset 

päämäärät omikseen ja kehittävät omaa ammattitaitoaan yhteisiin päämääriin päästäkseen. Tämä 

kaikki vaatii kuitenkin yksilöiltä pitkäjänteistä sitoutumista sekä muutoksiin sopeutumista.  

Työyhteisön tulevaisuus ja organisaation lopullinen muoto muutoksen jälkeen ovat henkilöstöltä 

vielä osittain hämärän peitossa. Asioita valmistellaan, mutta keskeneräisistä asioista ei voida 

tiedottaa. Yhtäläisyyttä löytyy Nykäsen (2010) tutkimukseen, jossa todettiin päämäärien ja 

tavoitetietoisuuden hämärtyvän johtamismenetelmien seurauksena ja huolen työyhteisön 

tulevaisuudesta horjuttavan henkilöstön itseluottamusta. Voidaankin kriittisesti kysyä, onko 

ammattiopistojen ja aikuiskoulutusorganisaatioiden yhdistämisistä pitkällä tähtäyksellä enemmän 

hyötyä vai haittaa. Tähän kysymykseen liittyen tutkimuksen pohjalta nousee lisätutkimusaihe: mitä 

lisäarvoa ammattiopistojen ja aikuiskoulutuskeskusten toimiminen fuusioituneessa organisaatiossa 



48 
 

on tuonut opetustyössä toimiville sekä esimiestehtäviä hoitaville? Voisi myös selvittää, mitkä 

yhdistymisen hyödyt kannattaa viedä laajalti käytäntöön ja mitkä haittatekijät pitäisi tunnistaa sekä 

poistaa. 

Organisaation muutos jää osalta henkilöstöä kokonaan kokematta, ja mahdollisesti myös tietoisuus 

uuden yhdistyneen organisaation päämääristä voi jäädä hämärän peittoon. Tällöin saattaa toteutua 

Korpelaisen (2005) mukainen heikko tavoitteisiin sitoutuminen, joka vaikeuttaa yksilöllä tehtäviin 

keskittymistä sekä ponnistelua pitkäjännitteisesti. Toisaalta taas ne, jotka kokevat stressiä 

organisaatiomuutoksesta voivat altistua liialle stressille, jolloin yksilön kasvumotivaatio häiriintyy. 

Motivaation muuttuessa ulkoiseksi, tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden saavuttaminen heikkenee 

sekä johtaa pintaoppimiseen ja rutinoitumiseen. (Korpelainen 2005, 84).  

Johtopäätöksenä voisi kysyä, onko organisaatiomuutoksen kokeminen lievästi stressaavana paras 

vaihtoehto. Työntekijä tarkkailisi omia tuntemuksiaan ja ympäristönsä toimintaa ja löytäisi 

onnistumisen kokemuksia päivittäisistä työtehtävistään sekä pyrkisi parantamaan suorituksiaan. 

Onnistumisen kokemukset ja niiden jakaminen lisäävät motivaatiota (Furman & Ahola 2010).  

Mankan (2011) mukaan stressin vaikutukset näkyvät työpaikalla kolmella tasolla: yksilössä, 

ryhmässä tai koko organisaatiossa. Tämän tutkimuksen tuloksissa vastaajien kokemat 

stressituntemukset voi yhdistää kaikkiin edellä mainittuihin. Yksilötasolla stressin vaikutukset 

koettiin lähinnä ajanpuutteena sekä kyvyttömyytenä vaikuttaa päätöksentekoon, ryhmissä sisäisenä 

kilpailuna ja organisaation tasolla byrokratian lisääntymisenä ja toisaalta myös kyynisyytenä sekä 

epäluottamuksena johtoon. 

Carverin ja Scheierin (2006) mukaan ihmisen vahvuuksissa on kyse usein luopumisesta ja siitä, 

milloin pitää osata irrottaa vanhasta, sekä omasta kyvystä muuttua. Organisaatiomuutoksissa 

haasteena lienee se, että saadaan henkilöstö sietämään tietynlaista epävarmuutta ja tunnistamaan 

omat muutostarpeensa työyhteisön hyväksi muutoksessa. Yhteisen päämäärän tunnistaminen ja 

yhteisen strategian löytäminen johtotasolla tuonee työyhteisön suorittavalle tasolle lisää tietoa 

tulevaisuuden tavoitteista ja auttaa saamaan varmuuden toiminnan jatkuvuudesta oman työtehtävän 

näkökulmasta. Tällöin työntekijän kyky ja se, että mitä välineitä ja voimavaroja hänellä on kohdata 

menetyksiä, haasteita ja uhkia, muodostavat hallinnan tunteen. (Manka 2011, 59.) Omat voimavarat 

ylittäviä vaatimuksia yritetään käsitellä hallinnalla.  

Konkreettisia hallinnan tunteita edistäviä toimenpide-ehdotuksia kerättiin liitteenä olevaan 

taulukkoon (LIITE 2), jossa pohjana ovat Korpelaisen (2005) teemahaastatteluista nousseiden 

ideoiden ja toimenpide-ehdotuksien kohdat: ilmapiiri, stressi ja jaksaminen, motivaatio ja tiimi. 
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Nämä teemat nousivat esiin myös tämän tutkimuksen haastattelukysymysten pohjalta. Vastauksista 

koottiin ilmapiiri, stressi ja jaksaminen, motivaatio ja -tiimi otsakkeiden yhteyteen esiin nousseita 

kokonaisuuksia ja niistä johtopäätöksenä tehtyjä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, jotka ovat 

vastauksia myös tutkimuskysymykseen kaksi. 

Ruohotien (2000) mukaan kasvuorientaation kehittymisen kannalta tärkeitä vaikuttimia ovat johdon 

tuki ja kannustus, ryhmän toimintakyky, työn kannustearvo ja työn aiheuttama stressi. Tämän 

tutkimuksen mukaan työyhteisössä yhdessä koetut, varsinaiseen työhön liittymättömät tapahtumat 

ja hetket lisäsivät motivaatiota ja työhyvinvointia. Ruohotien (2000) kasvuorientoituneen ilmapiirin 

osatekijöistä tutkimuksessa stressiä aiheuttaviksi koettiin työroolien selkiytymättömyys, työn 

aiheuttama psyykkinen kuormitus sekä muutosvaatimukset. Tämän tutkimuksen vastauksista 

päätellen tehtävänkuvien selkeyttäminen muutoksessa auttaa oman päämäärän tunnistamisessa ja 

stressin vähentämisessä. 

Korpelaisen (2005) väitöstutkimuksen mukaan innovatiivisuus ja kasvumotivaatio ovat yhteydessä 

jaksamiseen. Jaksamista voidaan edistää osittain samoin keinoin kuin sisäistä motivaatiota. 

Innovatiivista käyttäytymistä edistävät johdon keinot (työtehtävien haasteellisuus, valinnan vapaus, 

resurssit, työryhmän piirteet, esimiesten kannustava toiminta ja organisaation tuki), jotka myös tässä 

tutkimuksessa tulivat tuloksissa esiin. Esimiehillä on mahdollisuus vaikuttaa jaksamiseen 

työkuormituksen määrää säätelemällä. Olipa kyseessä siis hyvin stressiä sietävä yksilö kuin 

herkempi työyhteisön jäsen niin myönteinen ilmapiiri auttaa yksilöä jaksamaan paremmin. 

McCluskyn pelivarateorian mukaan positiivinen pelivara mahdollistaa kasvun. Silloin voimavarat 

yksilöllä ovat suuremmat kuin velvollisuudet. (Korpelainen 2005, 148.)  

Tämän tutkimuksen pohjalta tulivat esiin kaikki (edellisessä kappaleessa mainitut) johdon keinot 

jossain muodossa voimavaratekijöinä. Lisäksi ilmeni, että muutostilanteissa johtajien innovatiivinen 

ja motivoitunut asenne heijastuu työyhteisöön välittämisen tunteena ja saa yksilöt aktivoitumaan. 

Vähättelevä tai alaisten mielipiteet huomiotta jättävä johtaminen puolestaan saattaa heikentää 

työmotivaatiota ja vähentää sitoutumista. Mamian (2009) mukaan kiinnostunut, oikeudenmukainen 

ja osallistava johtaja edistää merkittävästi alaistensa työhyvinvointi. Työssään hyvinvoivat yksilöt 

sitoutuvat työpaikkaansa ja ovat motivoituneita työssään. 

Mankan (2011) teoksessa on työnilon resepti. Työilon reseptiä käyttävä organisaatio on hyvinvoiva. 

Hyvinvoivan organisaation piirteisiin kuuluvat tavoitteellisuus, joustava rakenne, jatkuva 

kehittyminen sekä toimiva työympäristö. Mankan Valtionkonttorin varhaisen välittämisen mallista 

mukailema työhyvinvoinnin riskipyramidi kuvaa painopistealueita ennalta ehkäisyssä. 
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Organisaation, työyhteisön ja yksilön toimivuudesta huolehtiminen ovat pyramidin jalustana. 

Varhainen puheeksi ottaminen tulee ennaltaehkäisevänä silloin kun havaitaan varhaisessa vaiheessa 

työyhteisöongelmia, sairauspoissaoloja sekä työpanoksen heikkenemistä. Korjaaviin toimenpiteisiin 

joudutaan työyhteisökriisissä ja tuottavuuden alenemisessa. (Manka 2011, 81.)  Tämän tutkimuksen 

kohdeorganisaatiolla on kaikki edellytykset haastattelun tuloksista päätellen kasvaa hyvinvoivaksi 

organisaatioksi työnilon reseptiä noudattaen. Organisaatiossa toteutetaan työhyvinvointikyselyjä 

säännöllisesti ja yksilöiden työhyvinvointia pyritään ylläpitämään yhteisillä tapahtumilla sekä 

aineellisella että aineettomalla palkitsemisella. 

Kokonaisuutena kohdeorganisaatiossa tehty tutkimus vastasi asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä 

antoi tietoa siitä, miten organisaatiomuutos on koettu ja mitä konkreettisia ehdotuksia työssä 

jaksamisen tukemiseksi tuli vastaajilta. Tuleviin muutoksiin varautumisen kannalta on tärkeätä 

kertoa tutkimuksen tuloksista koko organisaatiossa, jotta vastaajien kokemuksista voidaan oppia ja 

kehittää organisaatiota.  

Tuloksista voisi vetää yhteen johtopäätöksen, että kasvuorientoitunut ilmapiiri, ratkaisukeskeisesti 

ongelmiin pureutuva työyhteisö, sopivasti valtaa ja vastuuta sekä joustavuus työssä ovat yksilön 

työssä jaksamiselle keskeisiä asioita. Tiedon kulku ylhäältä alas pitäisi parantua, mutta myös 

toisinpäin. Työyhteisötaitojen kehittäminen on esimiestyön haasteena uusien muutosten tullessa 

ajankohtaiseksi. Myös jokainen työyhteisön jäsen voi motivoitua itse parantamaan omia 

työyhteisötaitojaan sekä perehtyä sisäisen viestinnän parantamiseen. Laajentunut organisaatio, 

erilaiset työkulttuurit erilaisine yksilöineen vaatii työyhteisön jäseniltä sopeutumista ja johdolta 

laaja-alaista ymmärtämystä työyhteisön jäsenten tarpeista. Luukkalan (2011) teoksen mukaiset 

työhyvinvoinnin keskeiset elementit osaaminen, vaatimukset ja sosiaalinen tuki nousevat punaiseksi 

langaksi myös tämän tutkimuksen tuloksista. Osaaminen suhteessa vaatimuksiin tulee olla 

tasapainossa sopivassa määrin sosiaalisella tuella höystettynä. Työyhteisön jäsenten elämän eri osa-

alueiden yhteensovittaminen vaatii myös luovuutta, varsinkin perheellisillä. Luova ajattelu 

edellyttää vanhojen olettamusten hylkäämistä. Luovat teot eivät ole yleensä yksittäisiä tekoja vaan 

vaativat laajojen tietokokonaisuuksien hallintaa. (Näätänen, Niemi & Laakso 2000, 143.) Erilaiset 

ihmiset laajentuneessa organisaatiossa tarvitsevat toiminnassaan luovuutta ja joustavuutta 

saadakseen yhteistyön sujumaan. 

Tutkimus toi esiin jatkotutkimuksen tarpeita. Tämä tutkimus kohdistettiin aikuiskoulutusyksiköille. 

Organisaation tulevien muutosten kannalta on tärkeätä laajentaa tutkimus myös ammattiopistoja 

koskeviksi, jotta voitaisiin laajemmin tarkastella työssä jaksamisen tukemisen keinoja ja löytää 
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organisaation vahvuuksia yhteistyön parantamiseksi yksiköiden välillä sekä sisäisen kilpailun 

poistamiseksi. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Haastattelukysymykset: 

 

Mitä konkreettisia muutoksia organisaatiomuutos (1.1.2010) on mielestäsi tuonut päivittäiseen 

työhösi? 

 

Miten itse olet kokenut organisaation muutoksen? 

 

Ovatko työtehtäväsi olennaisesti muuttuneet tai työmääräsi lisääntynyt? Jos on, niin kuvaa miten. 

 

Ovatko muutokset aiheuttaneet stressiä tai kuormittumista aikaisempaa enemmän? 

 

Miten henkilökohtaisesti pyrit vähentämään stressiä? 

 

Entä miten ympäristösi voisi auttaa sinua selviytymään organisaation muutoksen aiheuttamista 

paineista? (työkavereiden, esimiesten tuki, mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan tms.) 

 

Taustatiedot haastateltavasta: 

Ikä: 

Sukupuoli: 

Työsuhteen kesto/määräaikaisuus /vakituinen: 
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LIITE 2 

Tutkimuskysymys 2: 

Miten työssä jaksamista voidaan tukea?  

a.  Mitä stressinhallintakeinoja henkilöstö käyttää muuttuneessa 

 tilanteessa?  

b.  Mitkä ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat auttaneet selviämään 

 muuttuneissa olosuhteissa?  

KONKREETTISET EHDOTUKSET teemahaastattelujen pohjalta: 

Miten työssä 

jaksamista 

voidaan 

tukea? 

 

Stressi ja 

jaksaminen 

Vastaajien 

kokemuksia 

 

 

Aiheuttajia: 

Esimiesten huoli 

alaisten 

jaksamisesta, 

rooliristiriidat, 

sisäinen kilpailu 

yksiköiden välillä,  

hallintoon 

liiallinen 

panostaminen  

kiinteitä kuluja 

nostaen 

Stressinhallinta-

keinot: 

Vapaa-aika, perhe, 

sosiaalinen elämä 

työn ulkopuolella, 

liikunta 

Toimenpide-ehdotuksia vastauksien pohjalta: 

(Kysymyksistä muodostettujen pääluokkien alaluokkia) 

 

 

 suunnitelmallisuuden lisääminen 

 ”rönsyilyn välttäminen”, pysytään sovitussa 

 koulutuksien aloitukset koko organisaatiossa porrastaen 

(sekä ao että akk) päällekkäisyyksien välttäminen ja 

vapaiden resurssien hyödyntäminen 

 tilanteen analysointi omaa työtehtävää peilaten 

esimiehen kanssa  tavoitteiden asettaminen (ovatko 

samassa suhteessa organisaation päämäärien kanssa?) 

 ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen roolien tarkastelu 

– tulevaisuus ja organisaation päämäärät huomioon 

ottaen 

 tämänhetkisen henkilöstön resurssit suhteessa 

suunniteltuihin koulutuksiin 

 liikunta (mahdollisuuksien rajoissa) työpäivien aikana; 

ongelmatilanteissa ratkaisun löytämistä helpottava? 
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Ilmapiiri Yksiköiden retket 

työhyvinvointia 

parantavia, vapaat 

ja avoimet 

keskustelut 

kahvitauoilla, 

oman ajankäytön 

suunnittelu 

mahdollista, mikä 

auttaa perheen ja 

työn yhteen-

sovittamista 

 yksiköissä tehtyjä yhteisiä työpaikan ulkopuolella 

tapahtuvia tilaisuuksia järjestetään edelleen, 

panostetaan myös koko organisaation yhteisten 

tilaisuuksien onnistumiseen 

 annetaan mahdollisuus omaksua käyttöön tulleita 

uusia käytäntöjä ja ohjelmia ennen seuraavien 

käyttöönottoa, kerätään palautetta säännöllisesti 

uusista käytännöistä ja ohjelmista, ryhdytään 

palautteen vaatimiin toimenpiteisiin 

Motivaatio: 

 sisäinen ja 

ulkoinen 

Vapaa-ajan 

harrastukset 

auttavat työn-

kuormittumisesta 

palautumisessa, 

tärkeimpinä 

koettiin terveisiin 

elämäntapoihin 

liittyvät asiat: 

riittävä uni, lepo ja 

liikunta 

 terveellisen ravinnon merkitys; tietämyksen 

lisääminen (organisaation ammatillisen osaamisen 

hyödyntämistä oman henkilöstön kouluttaen) 

 oman osaamisen kehittämisen mahdollisuus, 

sisäisiin koulutuksiin osallistumisen mahdollisuus 

 tehtävienkuvien tarkastelu 

 säännöllinen kehityskeskustelukäytäntö, osaamisen 

suunnitelmallinen kehittäminen, yksilöllisten 

tavoitteiden laatiminen 

 työpisteiden ja työvälineiden viihtyvyyden 

tarkastelu sekä ergonomisten määräysten huomioon 

ottaminen käytännössä (ei pelkästään 

toimintaohjeissa) 

 säännöllinen palaute esimiehiltä 

 ratkaisukeskeisen työyhteisön tunnusmerkkien 

esimerkkien harjoittelu käytännössä (Furman & 

Aholan (2010) motivaation viisi tunnusmerkkiä) 

Tiimi-

työskentely 

Työryhmä-

työskentelyn 

päämäärättömyys, 

tapahtumat koko 

organisaation 

tasolla, 

verkostoyhteistyö 

eri toimijoiden 

kanssa 

 toimintatapojen analysointi ja niistä keskustelu 

esimerkiksi esimiehen johdolla käytäntöjen 

yhtenäistämiseksi 

 uusista työkäytännöistä tiedottaminen ja 

perehdyttämisen sekä työhön opastuksen lisääminen 

muutoksissa 

 avoimet keskustelut säännöllisesti 

päämäärätietoisesti  

 ennalta sovitut palaveriajankohdat esim. puoli 

vuotta eteenpäin, jotta mahdollisimman moni voisi 

osallistua 

 


