
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TAVOITTEENA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ 
 

Tapaustutkimus työhyvinvoinnista ja sen edistämisen 
mahdollisuuksista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMPEREEN YLIOPISTO 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 
Soininen Maija 
Pro gradu – tutkielma, 85s., 8 liites. 
Sosiaalipsykologia 
26.9.2006 

 
 



 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 
 
SOININEN, MAIJA: Tavoitteena Toimiva Työyhteisö – Tapaustutkimus työhyvinvoinnista ja 
sen edistämisen mahdollisuuksista 
 
Pro –gradu tutkielma, 85s., 8 liites. 
Sosiaalipsykologia 
Lokakuu 2006 
 
 
Tämä tutkimus on tapaustutkimus työhyvinvoinnista ja sen edistämisen mahdollisuuksista. 
Tutkimuksen kohteena oli kansainvälisen elektroniikan sopimusvalmistusyrityksen Suomessa 
sijaitseva pääkonttori. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa yritykselle yksityiskohtaista tietoa 
työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja työhyvinvoinnin edistämisen keinoista. Tutkimus on 
myös toimintatutkimus, joten pelkän tiedon tuottamisen sijaan, tavoitteena oli myös aktivoida 
tutkimuksen kohteena olleet työyhteisön jäsenet mukaan toiminnan kehittämiseen. 
 
Tutkimuksen avulla haluttiin saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: Mitkä tekijät ovat yhtey-
dessä työn mielekkyyteen ja kuormittavuuteen sekä miten tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi 
työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimus oli osa toimipisteessä toteutettua Tavoit-
teena Toimiva Työyhteisö – kehitysprojektia ja edellä mainittujen kysymysten lisäksi tutkimuk-
sessa tarkasteltiin kehitysprojektin onnistumista.  
 
Aineisto tutkimukseen kerättiin fokusryhmäkeskusteluilla. Tilaisuuksissa keskusteltiin työn 
kuormitus- ja mielekkyystekijöistä sekä työyhteisön toiminnan kehittämisestä. Tarkoituksena 
oli, että tiimit miettisivät myös, mitä he itse tiiminä voisivat tehdä oman toimintansa kehittämi-
seksi ja tiimin jäsenten työhyvinvoinnin edistämiseksi. Nauhoitettujen keskusteluiden lisäksi 
aineistona käytettiin lappuja, joille tutkimukseen osallistuneet olivat kirjoittaneet työn mielek-
kyyteen ja kuormittavuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. Palaute tilaisuuksista sekä tiimien 
esimiehille tehty seuranta toimivat aineistona kolmannen tutkimuskysymyksen avaamiseen. 
Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. 
 
Työn mielekkyys- ja kuormitustekijöiden tarkastelu osoitti, että haasteellinen ja vaihteleva työ 
sekä hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit ovat tärkeitä tekijöitä työn mielekkyyden kannalta. 
Työn kuormitustekijät liittyivät puolestaan voimakkaasti toimintatapoihin, työn organisointiin ja 
tätä kautta johtamiseen ja esimiestyöhön. Suurimmalle osalle työn kuormitustekijöistä yhteistä 
oli se, että ne jollain tavalla vaikeuttivat tunnetta työn hallinnasta. Tutkimuksen tulokset osoit-
tivat, että työyhteisön toimintatavat vaikuttavat voimakkaasti siihen, koetaanko työn eri omi-
naisuudet työn kuormitus- vai mielekkyystekijöinä. 
 
Vaikka eri tiimien keskusteluissa esiin nousseet kehittämisen kohteet erosivat toisistaan, voi-
tiin aineistosta erottaa koko työyhteisöä koskevia keskeisiä kehittämisen kohteita. Tärkeim-
miksi kehittämisen kohteiksi nousivat työn määrällisen kuormittavuuden kohtuullistaminen, 
tiedonkulun parantaminen, työn joustojen sekä työrauhan lisääminen. Usein kehitysideat kos-
kivat joko tiimin yhteisiä tai sen jäsenten henkilökohtaisia toimintatapoja. Osa esitetyistä kehi-
tysideoista koski koko toimipistettä ja yrityksen toimintatapoja laajemmin. Näyttää siltä, että 
toimintaympäristön jatkuva muutos ja työn muuttunut luonne vaativat uusia toimintatapoja 
työn hallinnan ja tehokkaan organisoinnin mahdollistamiseksi.  
 
Tärkeintä kehittämisessä on kehittämisideoiden toteuttaminen. Projektin etenemisen tarkaste-
lu osoitti, että konkreettisten kehitysideoiden aikaansaaminen sekä niiden johdonmukainen 
seuranta on oleellisia kehittämistyön onnistumisen kannalta. Myös esimiestyön tärkeys nousi 
voimakkaasti esiin kehittämisen onnistumisen kannalta.  
 
 
Asiasanat: Työhyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, tietotyö, toimintatutkimus, tapaus-
tutkimus.   
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1. Johdanto 
 
Tietoteknologian kehittyminen, taloudelliset muutokset sekä globalisaatio ovat 

muuttaneet työelämän luonnetta suuresti (Härmä & Nupponen 2002, 5; Otala 

& Ahonen 2003, 7; Mäntylä 2005, 12). Työn muutos suorittavasta työstä tieto-

työksi on lisännyt työhyvinvoinnin merkitystä työelämässä. Vaikka työntekijöi-

den hyvinvoinnin tärkeys yritysten toiminnan ja menestyksen kannalta on tie-

dostettu, työelämästä tehdyt tutkimukset kertovat yhä synkkää kieltä työnteki-

jöiden hyvinvoinnin tilasta. Erityisesti IT-alan työntekijöiden jaksaminen on 

puhuttanut paljon lähiakoina. 

 
”Suomalaiset IT-työntekijät voivat pahoin” (Helsingin Sanomat 7.5.2005), 
”Kolmekymppiset it-työläiset nääntyvät uupumukseen” (IT-viikko, Taloussa-
nomat, 10.11.2005), It-alan esimiestyössä on isoja puutteita” (Helsingin Sa-
nomat 17.5.2005).  

 
 
Tietotyöläisten1 sekä IT- ja ICT- alan2 työntekijöiden työhyvinvointia tarkastel-

leet tutkimukset (esim. Pyöriä 2002a, Kivistö & Kalimo 2002, Mäntylä 2005) 

ovat osoittaneet, että tietotyöläisten tilanne on työhyvinvoinnin kannalta kat-

sottuna ristiriitainen. Vaikka tietotyöläiset ovat työmarkkina-asemaltaan hy-

vässä asemassa, on työssä jaksaminen heidän kohdallaan vakava tulevai-

suuden uhka. Pitkät työpäivät, kiire ja työn henkinen raskaus näyttävat vai-

vaavan erityisesti tietotyöläisiä. (Pyöriä 2002b, 86-87.)  

 

Mitä työhyvinvoinnin edistämiseksi voidaan tehdä? Vaikka työntekijöiden jak-

samisen ja jatkuvan kiireen on jo pitkään tiedetty olevan keskeinen kehittämi-

sen kohde nykyajan organisaatioille, tehokkaita keinoja tilanteen muuttami-

seksi ja parantamiseksi ei ole tuntunut löytyvän. Tämän on arveltu johtuvan 

siitä, että kehittämistoimenpiteissä on usein keskitytty yksilö- ja tiimitasolle, 

vaikka ongelmat johtuvat laajemmin työelämän muuttuneesta kontekstista. 

(Lindström 2002, 17.) Tietotyö on muuttanut työn luonnetta ja perinteiset työ-

                                                 
1 Tietotyöläisiksi määritellään Blomin, Melinin ja Pyöriän (2001, 29) määritelmän mukaan ne henkilöt, 
jotka käyttävät tietotekniikkaa työssään, jotka ovat suorittaneet vähintään ylemmän keskiasteen ammat-
titutkinnon ja joiden työ edellyttää suunnittelua ja ideointia. 
 
2 IT -lyhenne muodostuu sanoista Information Technology ja sillä viitataan tietotekniikan alaan. ICT -
lyhenne muodostuu sanoista Information and Communications Techonology ja sillä viitataan laajemmin 
tieto- ja viestintäteknologian alaan. Näitä termejä käytetään usein rinnakkain.  
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käytännöt eivät välttämättä enää toimi (Mäntylä 2005, 12). Tarvitaan uusia 

toiminta- sekä ajattelutapoja, joiden avulla työntekijöiden jaksaminen uusissa 

muuttuneissa työolosuhteissa on mahdollista. 

Tutkimuksen tavoite 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohteena on kansainvälisen tietolii-

kenne-elektroniikan valmistuspalveluyrityksen Suomessa sijaitseva pääkont-

tori. Työhyvinvoinnin edistäminen on jo useamman vuoden ajan ollut keskei-

nen kehittämisen kohde organisaatiossa ja tämän tutkimuksen avulla haluttiin 

saada lisää tietoa työhyvinvoinnista ja sen edistämisen mahdollisuuksista.  

 

Tutkimuksen kohteena olevan organisaation rakenne (globaalisti hajautettu 

matriisiorganisaatio), toimintaympäristö (nopeasti muuttuva ja kilpailuhenkinen 

ICT-ala) sekä siellä tehtävän työn luonne (itseohjautuva tietotyö) asettavat 

haasteita toiminnan kehittämiselle ja työhyvinvoinnin edistämiselle. Tämän 

tutkimuksen avulla haluttiin saada yksityiskohtaista tietoa tutkimuksen koh-

teena olevasta organisaatiosta ja selvittää, miten tämän tyyppisessä organi-

saatiossa työntekijöiden hyvinvointia voitaisiin edistää.  

 

Toisaalta tutkimus on toimintatutkimus ja se on osa tutkimuksen kohteena 

olevassa organisaatiossa toteutettua Tavoitteena Toimiva Työyhteisö – kehi-

tysprojektia. Projektin tavoitteena oli aktivoida tiimejä ja yksiköitä kehittämään 

omaa toimintaansa. Tutkimuksen tavoitteena oli siis toisaalta kerätä yksityis-

kohtaista tietoa tutkimuksen kohteena olevasta organisaatiosta ja toisaalta jo 

itsessään pyrkiä edistämään työntekijöiden hyvinvointia.   

 

Taustateoriana tutkimuksessa toimii työn vaatimukset ja voimavarat (’job de-

mands and resources’) malli, joka on kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli. 

Työn vaatimukset ja voimavarat (TV-TV) mallin mukaan jokaisessa työssä 

esiintyy sekä voimavaroja, jotka aiheuttavat työn imua, että vaatimuksia, jotka 

saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa työuupumukseen (Demerouti ym. 

2001, Hakanen 2004, Schaufeli & Bakker 2004). Mallin arvo tämän tutkimuk-

sen kannalta on siinä, että se osoittaa kaksi eri tapaa työhyvinvoinnin edistä-

miseen; työhyvinvointia voidaan edistää joko kohtuullistamalla työn vaatimuk-
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sia tai lisäämällä ja ylläpitämällä työn imua aikaansaavia työn voimavaroja 

(Hakanen 2004, 274). Keskeistä kehittämisen kannalta on ensin selvittää, 

mitkä ovat näitä työssä esiintyviä vaatimuksia ja voimavaroja.    

 
Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Mitkä tekijät ovat yhteydessä työn mielekkyyteen ja työn kuormittavuu-
teen tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä? 

 
2. Miten tietoa työn kuormitus- ja mielekkyystekijöistä voidaan käyttää hy-

väksi työhyvinvoinnin edistämisessä?  
 

3. Miten tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä toteutettu kehityspro-
jekti onnistui? 

 

Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on jaettu viiteen päälukuun. Seuraavassa luvussa esittelen tutki-

mukseni kannalta tärkeitä tutkimustuloksia sekä määrittelen keskeiset käsit-

teet. Luvussa kolme kuvailen tutkimusprosessia. Esittelen samalla tarkemmin 

tutkimuksen kohteena olevan organisaation, aineiston sekä aineiston ana-

lysoinnin tavat. Tämän lisäksi tarkastelen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä se-

kä rooliani tutkijana. Neljännessä luvussa esittelen tutkimuksen tuloksia ja 

vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin. Pohdinnassa arvioin tutkimuksen 

onnistumista, sen tulosten luotettavuutta sekä esitän aiheita jatkotutkimuksel-

le.   

 

2. Aikaisemmat tutkimustulokset ja keskeiset käsitteet 
 
Tämän tutkimuksen keskeisiä teemoja, työhyvinvointia, työyhteisön kehittä-

mistä sekä tietotyötä, on tutkittu lähivuosina suhteellisen paljon ja siksi luon 

ensin yleiskatsauksen näihin aikaisempiin tutkimuksiin ja niiden keskeisiin tu-

loksiin. Samalla määrittelen myös ne keskeiset käsitteet, joita olen tässä tut-

kimuksessa käyttänyt.   
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2.1 Työhyvinvoinnin osatekijöitä 
 
Työhyvinvointia itsessään on vaikea määritellä, sillä se ei ole konkreettinen 

asia, vaan hyvin subjektiivinen käsite, joka voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille 

(Otala & Ahonen 2003, 20). Työhyvinvoinnin käsitettä on usein lähestytty työ-

uupumuksen käsitteen kautta ja hyvinvointi on tulkittu yksinkertaisesti stressi- 

ja uupumusoireiden puuttumiseksi. Jari Hakanen (2004) kuitenkin korostaa 

väitöskirjassaan ”Työuupumuksesta työn imuun” työhyvinvoinnin moniulottei-

suutta ja sen positiivista tarkastelua. Hakasen (2004, 247) mukaan ”työhyvin-

vointi näyttää olevan paitsi kielteisten tuntemusten ja työuupumuksen puuttu-

mista, niin myös myönteisiä kokemuksia vireydestä ja motivaatiosta, työn 

imua”.  

 

Tässä tutkimuksessa haluankin korostaa tätä kokonaisvaltaista ja positiivista 

työhyvinvointikäsitettä.  Taustateoriana olen käyttänyt työn vaatimukset – työn 

voimavarat (TV-TV) mallia (Demerouti ym. 2001, Schaufeli & Bakker 2004, 

Hakanen 2004), joka on kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli. Tutkimukses-

sani olen tarkastellut, miten tätä TV-TV mallia voidaan hyödyntää työyhteisön 

toiminnan kehittämisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä.    

 

Lähden liikkeelle ensin TV-TV mallin kannalta keskeisten työhyvinvoinnin 

ydinkäsitteiden, työuupumuksen ja työn imun, määrittelystä, jonka jälkeen 

esittelen lyhyesti itse mallia.  

2.1.1 Työuupumus ja työperäinen stressi  
 
Työuupumuksella (’burnout’) tarkoitetaan vakavaa, vähitellen kehittyvää työ-

peräistä stressioireyhtymää. Se on pitkittynyt reaktio jatkuviin emotionaalisiin 

ja ihmistenvälisiin työssä esiintyviin stressitekijöihin. Työuupumusta on tutkittu 

systemaattisesti 1970-luvulta lähtien ja työuupumuksesta ja sen kehittymises-

tä on useita eri käsityksiä ja malleja. (Maslach ym. 2001, 397-398.) Itse käy-

tän määritelmää, jonka mukaan työuupumus koostuu kolmesta ydinulottuvuu-

desta emotionaalisesta väsymyksestä, kyynistymisestä sekä ammatillisen it-

setunnon laskusta. Valitisin tämän määritelmän, sillä kyseinen malli on yksi 
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tämän hetken yleisimmin käytetyistä työuupumusmalleista (Näätänen yms. 

2003, 43-44).  

 

Määritelmän mukaan emotionaalisen väsymyksen käsitteellä viitataan yksilön 

kokemaan stressitilaan, joka aiheutuu jatkuvista työn aiheuttamista vaatimuk-

sista ja paineista. Tämä johtaa usein kyynistymiseen, eli itsensä etäännyttä-

miseen työstä, jonka uskotaan toimivan selviytymiskeinona työn kohtuuttomia 

vaatimuksia vastaan. Kolmas ulottuvuus, ammatillisen itsetunnon heikentymi-

nen, puolestaan viittaa työntekijän riittämättömyyden ja epäpätevyyden tun-

temuksiin työssä. (Maslach ym. 2001, 397-399.)     

 

Työuupumukselle voidaan harvoin nimetä yhtä ainoaa syytä (Kinnunen & Hä-

tinen 2005, 49). Kuitenkin usein työuupumusta tutkittaessa on tarkasteltu ai-

noastaan työoloja ja niiden yhteyttä työuupumukseen. Väitöskirjassaan Haka-

nen (2004) tutki myös monien muiden tekijöiden, kuten sosioekonomisen 

taustan, elämänkulun, työuran, yksityiselämän kuormitusten sekä persoonalli-

suustekijöiden yhteyttä työuupumukseen. Tutkimuksessa työuupumus osoit-

tautui kuitenkin ensisijaisesti työperäiseksi ongelmaksi ja työoloilla näytti ole-

van ratkaiseva merkitys työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. (Hakanen 2004, 

289-290.)  

 

Työhyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeistä on juuri se, nähdäänkö työ-

uupumus työperäisenä ongelmana vai ajatellaanko, että uupumisen syyt ovat 

yksilöllisiä ja yksityiselämästä aiheutuvia (Hakanen 2004, 132-133). Suurin 

osa työuupumukseen liittyvistä toimenpiteistä onkin kohdistettu yksilöihin, 

vaikka tutkimustulokset osoittavat, että organisatoriset tekijät ovat suurem-

massa roolissa työuupumuksen kehittymisessä kuin yksilölliset tekijät (Mas-

lach 2003, 192).   

2.1.2 Työn imu 
 
Työn imulla (’job engagement’) tarkoitetaan pysyvää positiivista työhön liitty-

vää tunnetilaa, joka ei liity mihinkään tiettyyn asiaan, tapahtumaan, yksilöön 

tai toimintatapaan työssä (Schaufeli & Bakker 2004, 293). Käsitettä luonnehti-
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vat kolme määritelmää, jotka Hakanen (2004, 229) on nimennyt tarmokkuu-

deksi (’vigor’), omistautumiseksi (’dedication’) ja uppoutumiseksi (’absorpti-

on’).  Tarmokkuus viittaa energisyyteen ja henkiseen sinnikyyteen sekä ha-

luun paneutua työtehtäviin, myös vastoinkäymisten kohdatessa. Omistautu-

misen tunteesta puhutaan silloin, kun ihminen kokee työllään olevan merkitys-

tä ja se on haastavaa. Ihminen voi tällöin kokea inspiraation, innostuksen ja 

ylpeyden tunteita työssään. Uppoutumisella puolestaan viitataan tilaan, jolloin 

ihminen on keskittynyt ja täysin syventynyt työhönsä. Aika kuluu tällöin hyvin 

nopeasti ja irrottautuminen työstä saattaa olla vaikeaa. (Schaufeli & Bakker 

2004, 295; Hakanen 2004, 229.) 

2.1.3 Työn vaatimukset – työn voimavarat (TV-TV) malli 
 
Työn vaatimukset – työn voimavarat mallin (’job demands – resources model’) 

mukaan jokaisessa työssä, ammatista tai organisaatiosta riippumatta, on ero-

tettavissa työn vaatimuksiin sekä voimavaroihin liittyviä tekijöitä. Työn vaati-

muksilla viitataan työn fyysisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin tekijöihin, jotka 

vaativat fyysistä tai henkistä ponnistelua ja jotka kuormittavat joko fyysisesti 

tai psyykkisesti. Työn voimavaroilla viitataan puolestaan työn fyysisiin, psyko-

logisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin tekijöihin, jotka joko auttavat työssä 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, vähentävät työstä aiheutuvaa fyy-

sistä tai psyykkistä kuormittumista tai virittävät yksilön henkistä kasvua ja ke-

hittymistä työssä. (Demerouti ym. 2001, 501; Hakanen 2004, 254-255.)   

 

TV-TV malli sisältää myös olettamuksen, jonka mukaan työn vaatimukset ja 

voimavarat voivat vaikuttaa kahteen rinnakkaiseen hyvinvointiprosessiin: 

energiapolkuun ja motivaatiopolkuun. Energiapolulla korkeat työn vaatimukset 

voivat johtaa työuupumukseen ja sitä kautta heikentyneeseen terveyteen ja 

työkykyyn. Motivaatiopolulla työn erilaiset voimavaratekijät saavat aikaan työn 

imua ja johtavat sitä kautta työhön sitoutumiseen ja korkeaan motivaatioon. 

(Demerouti ym. 2001, 502; Hakanen 2004, 255; Schaufeli & Bakker 2004, 

296-298.)   
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Hakanen testasi väitökirjassaan tätä TV-TV mallia, jonka mukaan työhyvin-

vointia kuvaisi kaksi erillistä prosessia. Malli sai Hakasen tutkimuksessa vain 

osittaista tukea. Tutkimuksen mukaan työn erilaiset vaatimukset, kuten työn 

määrällinen kuormittavuus ja fyysiset työympäristön rasitteet, olivat yhteydes-

sä työuupumusoireisiin. Myös työn voimavaratekijät, kuten hyvät vaikutus-

mahdollisuudet, esimiehen tuki, tiedonkulku, työpaikan ilmapiiri sekä innova-

tiivisuus, olivat yhteydessä työn imuun. Työn vaatimustekijöiden ja työn imun 

sekä työn imun ja heikentyneen terveyden välillä näytti kuitenkin olevan myös 

negatiivinen yhteys (ks. kuvio 1). (Hakanen 2004, 269 & 290.) 

 

 

  

TYÖN VAATIMUKSET: 
mm. aikapaineet ja kiire, työn 
sisällöllinen vaativuus, ihmis-
suhdetyön kuormittavuus ja 
fyysisen työympäristön on-
gelmat 

TYÖN 
VOIMAVARATEKIJÄT: 
mm. vaikutusmahdollisuudet 
työssä, mahdollisuudet osaami-
sen hyödyntämiseen, esimiehen 
tuki, myönteiset asiakaskontaktit 

 
 TYÖUUPUMUS 

 
    TYÖN IMU 

HEIKENTYNYT 
TERVEYS JA 
TYÖKYKY 

 
SITOUTUMINEN 
TYÖHÖN JA 
TYÖPAIKKAAN 

Kuvio 1. Työhyvinvoinnin kaksi polkua (Hakanen 2004) 

 

Tämä viittaa siihen, että työhyvinvointia kuvaavat prosessit eivät ole täysin 

erillisiä ja että työn imuun ja työuupumukseen vaikuttavat tekijät eivät välttä-

mättä ole aina eri asioita. Liian korkeat työn vaatimukset saattavat siis myös 

vaikuttaa negatiivisesti työn imun kokemuksiin ja toisaalta myös työn voima-

varatekijöillä ja erityisesti niiden menettämisellä näyttäisi olevan yhteys työ-

uupumukseen kehittymiseen (ks. Hakanen 2004, 219).  

 

TV-TV mallin arvo tutkimukseni kannalta on siinä, että se osoittaa kaksi mah-

dollisuutta ylläpitää ja edistää työntekijän hyvinvointia ja työhön sitoutumista 

(Hakanen 2004, 273). Olen käyttänyt TV-TV mallia soveltaen omassa tutki-

muksessani taustateoriana. Erityisesti motivaatiopolku ja sen tuoma uusi nä-
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kökulma työhyvinvoinnin edistämiseen on tärkeä tutkimukseni kohteena ole-

van organisaation kannalta. Tietotyöhön liittyy paljon vaatimuksia ja stressite-

kijöitä, kuten esimerkiksi jatkuva muutos, joihin vaikuttaminen on hyvin vaike-

aa. Turhan murehtimisen sijaan olisikin tärkeää keskittyä siihen, miten voi-

daan luoda voimaroja, jotta näistä työn vaatimuksista voidaan selvitä ilman 

uupumista. Uskon, että erilaiset selviytymiskeinot sekä työn tarjoamat voima-

varat ovat tärkeitä työssä pärjäämiselle nykypäivän vaativissa työolosuhteis-

sa. On myös tärkeää, että pelkkien ongelmien sijaan puhutaan myös niistä 

asioista, jotka ovat työyhteisössä hyvin.  

 
Jotta TV-TV mallia voitaisiin soveltaa työhyvinvoinnin edistämisen välineenä, 

on ensin selvitettävä, mitkä tekijät koetaan voimavaroiksi ja toisaalta, mitkä 

tekijät ovat yhteydessä työn stressaavuuteen ja kuormittavuuteen. Näiden te-

kijöiden selvittäminen tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa oli tut-

kimukseni ensimmäinen tavoite. Toisena tavoitteena oli selvittää, miten tietoa 

työn vaatimuksista ja voimavaroista voidaan käyttää hyväksi työhyvinvoinnin 

edistämisessä.  

2.1.4 Työn kuormitus- ja mielekkyystekijät 
 
Työn vaatimuksilla tarkoitetaan TV-TV mallin mukaan työssä esiintyviä tekijöi-

tä, jotka vaativat fyysistä tai henkistä ponnistelua ja jotka kuormittavat työnte-

kijää (Demerouti ym. 2001, 501). Tässä tutkimuksessa työn vaatimustekijöihin 

on viitattu myös työn kuormitustekijät tai työn stressitekijät käsitteillä. Mieles-

täni käsitteiden rinnakkainen käyttö on mahdollista, sillä käsitteet ovat hyvin 

lähellä toisiaan. Toisaalta työssä esiintyvillä kuormitus- ja stressitekijöillä viita-

taan työssä esiintyviin negatiivisiin tekijöihin, kun taas työn vaatimustekijöillä 

ei aina välttämättä tarkoiteta negatiivisia asioita, vaan työn vaatimukset saat-

tavat olla yhteydessä myös positiviisiin kokemuksiin työssä. Esimerkiksi työn 

vaatimus- ja voimavaroja suomalaisten johtajien työssä tarkastelleen tutki-

muksen mukaan työn vaatimustekijät aiheuttivat johtajilla enemmän tyydytystä 

kuin kuormitusta (Tarvainen ym. 2005). Tässä tutkimuksessa olenkin käyttä-

nyt työn kuormitus- ja stressitekijä käsitettä, joka viittaa selkeämmin työssä 

esiintyviin negatiivisiin puoliin.   
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Työhön liittyvistä positiivista asioista puhutaan vähemmän ja Hakanen (2005, 

internetlähde) on jopa todennut, että meiltä puuttuu käsitteitä, joilla puhua 

työn myönteisistä puolista. Työn voimavarat ja työn imu ovat tämäntyyppisiä 

työn positiivista puolta kuvaavia käsitteitä. Tässä tutkimuksessa työn myön-

teistä puolta kuvaamaan on käytetty näiden käsitteiden sijaan työn mielekkyy-

den käsitettä. Käsitteellä ei tarkoiteta täysin samaa asiaa kuin työn voimava-

rojen tai työn imun käsitteillä, mutta työn mielekkyys kuvaa myös työn myön-

teisiä puolia ja sitä, mikä on hyvin työssä.  

 

Työn mielekkyyttä Suomessa tutkinut Juha Antila (2006, 26-27) toteaa, että 

työn mielekkyyden käsite on vaikea määritellä. Käsite on hänen mukaansa 

jossain määrin epäselvä ja hankala asia tutkittavaksi, sillä se voi tarkoittaa 

melkein mitä vain työhön liittyvää. Työn mielekkyydestä kysyttäessä osa pai-

nottaa sanan mukaisesti työn sisältöä, kun taas toisille on keskeistä työympä-

ristö ja siihen liittyvät tekijät. (Emt. 2006, 26.) Vaikka käsite on vaikea määri-

tellä tieteellisesti, päädyin käyttämään sitä tässä tutkimuksessa määritelmän 

helpon ymmärrettävyyden takia.  

 

Koen, että työn voimavarojen ja työn mielekkyystekijöiden käsitteiden käyttä-

minen rinnakkain on mahdollista, sillä ne tekijät, jotka tekevät työstä mielekäs-

tä, täyttävät työn voimavaroille asetetun määritelmän (ks. luku 2.1.3). Ainut 

selkeä ero on siinä, että työn mielekkyystekijöistä puhuminen rajaa tekijät tiu-

kasti työhön liittyviksi asioiksi, kun taas voimavaroista puhuttaessa esiin saat-

taa nousta myös työn ulkopuolisia voimavaroja.  

 

Voidaan myös olettaa, että työn mielekkyystekijät aiheuttavat samalla tavoin 

työn imua kuin työn voimavaratekijätkin. Silloin kun työntekijä kokee työnsä 

mielekkääksi, hän kokee yleensä näitä työn imulle ominaisia tunteita, tarmok-

kuutta, omistautumista ja uppoutumista työssään. Tässä tutkimuksessa ei kui-

tenkaan menty syvemmälle työn imun käsitteeseen, vaan tarkoituksena oli 

lähinnä nostaa esiin työn myönteisiä puolia ja voimavaroja. Tämä tehtiin käyt-

tämällä työn mielekkyyden käsitettä, joka oli helpoiten ymmärrettävissä kysei-

sessä työyhteisössä.  
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Toisaalta työn mielekkyyden käsite, kuten myös työn voimavarojen ja työn 

imun käsitteet, liittyvät voimakkaasti työn motivaatiotekijöiden käsitteeseen. 

Antilan (2006, 27) tutkimuksessa tarkasteltiin työn mielekkyyden ja työmoti-

vaation yhteyttä ja tutkimuksen mukaan yhteys näiden tekijöiden välillä oli sel-

vä (korrelaatio 0.73). Työn mielekkyys ja työmotivaatio koetaan usein samaksi 

asiaksi ja samojen asioiden koetaan vaikuttavan niihin (emt. 2006, 27). Työ-

motivaatio on puolestaan jo hyvin yleisesti työelämässä käytetty käsite, ja ai-

neiston keräämisvaiheessa käytin myös sitä avaamaan ja tarkentamaan työn 

mielekkyyden käsitettä tutkimukseen osallistuneille.    

 

2.2 Työyhteisön toiminnan kehittäminen työhyvinvoinnin edis-
tämisen välineenä 
 
Usein työhyvinvointi nähdään arkisesta työnteosta erillisenä pehmeänä asia-

na ja sen edistämistäminen yhdistetään kerran vuodessa toteutettaviin henki-

löstön virkistyspäiviin tai tyky-toimintaan. Työhyvinvoinnin edistäminen ei kui-

tenkaan ole mikään arkisesta työnteosta erotettava asia, vaan kehittämisen 

tulisi liittyä läheisesti arkiseen työntekoon ja siinä esiintyviin työn vaatimuksiin 

ja voimavaroihin. Tutkimukseni toisena tavoitteena on tarkastella, miten TV-

TV mallia voitaisiin käyttää hyväksi työyhteisön toiminnan kehittämisessä. Ha-

luan tarkastella, voidaanko tietoa työn kuormitus- ja mielekkyystekijöistä käyt-

tää hyväksi työyhteisön toiminnan kehittämisessä ja voidaanko yhteisen kes-

kustelun ja työyhteisön kehittämisen kautta myös samalla edistää työntekijöi-

den hyvinvointia.  

 

Myös Loppela (2004) on käsittellyt väitöskirjassaan ”Ihminen ja työ – keskus-

tellen työkuntoon” työkyvyn ylläpitämisen ja työyhteisön kehittämisen yhdis-

tämistä sekä niiden samanaikaisen kehittämisen mahdollisuutta. Loppela 

(2004, 244) muodostaa tutkimuksensa pohjalta toimintamallin työyhteisöjen 

kehittämisestä työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä. Toimintamallin 

avulla on mahdollista tarkastella, miten työyhteisöä voi kehittää siten, että ke-

hittämistoiminta samanaikaisesti ylläpitää työntekijöiden työkykyä. Keskeisen 

roolin Loppelan mallissa saavat yhteiset keskustelut työntekijöiden kanssa 

sekä oman työn reflektointi ja sen kautta oppiminen ja kehittyminen.  Myös 
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itse päädyin keräämään aineistoa tavalla, jonka toivoin aktivoivan työtekijöitä 

yhteiseen keskusteluun, oman työn reflektointiin sekä sitä kautta työyhteisön 

toiminnan kehittämiseen. Kolmantena tutkimuskysymyksenä tarkastelenkin, 

voidaanko tutkimukseen liittyneen projektin sekä työyhteisössä käytyjen kes-

kustelujen ja niissä esiin nousseiden kehitysideoiden avulla edistää työnteki-

jöiden hyvinvointia.    

 

Loppelan (2004, 236) tutkimuksessa korostui erityisesti juuri yhteisen keskus-

telun, avoimuuden ja yhteisen sopimisen tärkeys. Tutkimuksen mukaan työyh-

teisön kehittämisen ja työkyvyn ylläpitämisen kaksi pääelementtiä ovat työte-

kijöiden vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työpaikan asioihin sekä vas-

tuun saaminen ja uuden oppiminen. Nämä tekijät huomioimalla ja niitä kehit-

tämällä voidaan Loppelan mukaan samanaikaisesti ylläpitää työntekijöiden 

työkykyä ja kehittää työyhteisön toimivuutta. Toiminta tukee samanaikaisesti 

työntekijöiden hyvinvointia ja lisää työmotivaatiota. (Emt. 2004, 237.)  

 

Vaikka Loppelan tutkimuksen toteutustapa on hyvin samankaltainen kuin 

omassa tutkimuksessani, hänen väitöskirjassaan esittämän toimintamallin so-

veltaminen suoraan tämän tutkimuksen kohteena olevaan organisaatioon on 

vaikeaa. Loppelan (2004, 133) tutkimuksen kohteena oli markettien työnteki-

jöitä esimiehineen ja tutkittavien organisaatioiden erilaisuus sekä niissä tehtä-

vän työn erilaisuus luo jo itsessään haasteita mallin soveltamiselle. Toiseksi 

tämän tutkimuksen kohteena oleva organisaatio ei täytä Loppelan (2004, 244) 

määrittelemiä edellytyksiä mallin soveltamiselle muissa organisaatioissa. En-

sinnäkin tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä projekti ei käynnistynyt 

johdon aloitteesta eikä johto ollut aktiivisesti mukana projektissa (ks. luku 3.1). 

Toiseksi, kehittämisen taustalla ei ollut mitään selvää erillistä projektia, jolle 

olisi budjetoitu resursseja, kuten Loppelan tutkimuksessa.  

 

Lähtökohdat ovat siis hyvin erilaiset kuin Loppelan tutkimuksessa. Tutkimuk-

seni kohteena olevassa organisaatiossa on siis korostettava esimiehen ja 

työntekijöiden sitoutumista kehittämistoimintaan ja haluankin tarkastella, miten 

pitkälle tällä tavalla voidaan päästä. Uskon, että aina, organisaation raken-

teesta ja työn luonteesta huolimatta, tärkeintä on, että kehittämiselle ja avoi-
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melle keskustelulle löydetään ja annetaan aikaa. Haasteena on muuttaa aja-

tusmaailmaa ja asennetta siihen suuntaan, että kehittyminen ei olisikaan enää 

erillinen projekti, joka aloitetaan ja suunnitellaan, vaan toimintatapa, joka on 

sisäistetty omaan työhön luonnollisesti liittyväksi osaksi. Tavoitteena tulisikin 

olla ajatusten, asenteiden ja toimintatapojen rakenteiden muuttaminen niin, 

että uudistuminen toteutuisi jokapäiväisessä työnteossa. (Ranta 2005,12.)  

 

2.3 Työn muutos ja hyvinvointi tietotyössä  
 
Tutkimuksen kohteena oleva organisaatio on globaalisti hajautettu matriisior-

ganisaatio, joka toimii nopeasti muuttuvalla ja kilpailuhenkisellä ICT-alalla. 

Tutkimuksen kohteena olevassa toimipisteessä työskentelevät tekevät pää-

asiassa tietotyötä. Työn luonne sekä organisaation rakenne ja toimiala aset-

tavat omat haasteensa toiminnan kehittämiselle ja työhyvinvoinnin edistämi-

selle.  

 

Viime vuosina tietotyötä, sen erityispiirteitä sekä tietotyötä tekevien hyvinvoin-

tia on tutkittu Suomessa paljon (esim. Kivistö & Kalimo 2002; Pyöriä 2002a; 

Mäntylä 2005). Näiden tutkimuksien kohteena on ollut usein erityisesti ICT-

alan työntekijät. Myös hajautettuja organisaatioita sekä hajautetun työn vaati-

muksia ja hyvinvointitekijöitä on alettu tutkia (Vartiainen ym. 2004; Kokko & 

Vartiainen 2006). Tässä luvussa esittelen lyhyesti näitä oman tutkimukseni 

kannalta keskeisimpiä tutkimuksia ja niiden tuloksia.  

2.3.1 Tietotyöläisten hyvinvointi 
 
Työn muutos suorittavasta työstä tietotyöksi on nostanut työhyvinvoinnin mer-

kitystä ja työn vaatimukset ja voimavarat ovat muuttuneet työn luonteen muu-

toksen myötä. Myös ala, jolla yritys toimii, vaikuttaa yrityksen toimintatapoihin, 

ja siksi tarkastelenkin seuraavaksi tutkimuksia, joissa on keskitytty tietotyöläis-

ten, tietotekniikan ammattilaisten sekä ICT-alalla työskentelevien työoloihin ja 

työhyvinvointiin.    
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Blomin, Melinin ja Pyöriän (2001, 29) määritelmän mukaan tietotyöläisiksi lue-

taan ne henkilöt, jotka käyttävät tietotekniikkaa työssään, jotka ovat suoritta-

neet vähintään ylemmän keskiasteen ammattitutkinnon ja joiden työ edellyttää 

suunnittelua ja ideointia. Blom ym. (2001, 29) erottavat siis pelkät tietoteknii-

kan käyttäjät tietotyöläisten ryhmästä. Usein tietotyö määritellään tätä määri-

telmää väljemmin ja katsotaan, että tietotyötä tekevät kaikki, joiden työ edel-

lyttää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä työssä sekä tiedon vastaanottamis-

ta, välittämistä ja tuottamista (Härmä 2001, internetlähde). Tämän väljemmän 

määritelmän mukaan kaikki tutkimukseen osallistuneet voidaan luokitella tieto-

työläisiksi, ja suurin osa kuuluisi tähän luokkaan myös tiukemman määritel-

män mukaan. 

 

Tietotyöläisten tilanne työhyvinvoinnin kannalta katsottuna on ristiriitainen, sil-

lä työ on psyykkisesti keskimääräistä kuormittavampaa, mutta työtilannetta 

tasapainottaa keskimääräistä parempi työmarkkina-asema ja palkkaus sekä 

haastavat ja itsenäiset työtehtävät (Pyöriä 2002a, 57). Kivistö ja Kalimo 

(2002) tarkastelivat tutkimuksessaan tietotekniikan ammattilaisten työssä jak-

samista. Tutkimuksen mukaan työt IT-alalla koettiin erittäin vaativiksi ja työ-

uupumusta esiintyi jopa 53 % vastanneista (Kivistö & Kalimo 2002, 103). Töi-

den koettiin vaativan erityisen paljon esimerkiksi pitkäjänteisyyttä, keskitty-

miskykyä, itsevarmuutta sekä stressin sietokykyä. Yli 60 % vastanneista piti 

työtään henkisesti rasittavana ja kiirepaineita koettiin IT-alan työssä enemmän 

kuin työväestössä keskimäärin. Kiirepaineita aiheutti erityisesti ajan puute, 

töiden kasaantuminen ja keskeytykset. Myös alan tietointensiivisyys näkyi tu-

loksissa selvästi.  Uuden tiedon seuraaminen, soveltaminen ja jopa tuottami-

nen oli yleistä IT-alan työtehtävissä. (Emt. 2002, 98-99.)  

 

Myös Pyöriän (2002a, 60) tietotyöläisten työoloja tarkastelleessa tutkimukses-

sa saatiin samansuuntaisia tuloksia. Tutkimuksen mukaan liiallinen työn mää-

rä, työn henkinen raskaus ja kiire ovat erityisesti tietotyöläisten työssään koh-

taamia ongelmia. Tietotyöläiset tekivät myös muita työntekijäryhmiä enemmän 

ylitöitä (Pyöriä 2002a, 61).  Pyöriän (2002a, 57) tutkimuksen mukaan tietotyö-

läiset kokevatkin kuitenkin itsensä näistä työn vaatimuksista huolimatta jonkin 
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verran muita työntekijäryhmiä tyytyväisemmiksi työhönsä sekä myös muuhun 

elämäänsä.  

 

Kivistön ja Kalimon (2002, 99) tutkimuksen mukaan työtehtävien sisältöön oli 

tyytyväisiä 75 % ja tyytymättömiä 11 % vastanneista. Työn tyydyttävä sisältö 

oli vahvimmin yhteydessä työtyytyväisyyteen. Myös stressaamaton johtamis-

kulttuuri, hyvät kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet, riittävä tiedon saanti töi-

den hoitamiseksi, työhön liittyvien odotuksien kohtuullisuus sekä esimiehen 

tuki näyttivät olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen (emt 2002,103). Johta-

miskulttuuri koettiin tutkimuksen mukaan alalla pääosin hyväksi. Myös kehit-

tymismahdollisuudet olivat paremmat kuin koko työväestössä keskimäärin ja 

vaikutusmahdollisuudet erityisesti omiin töihin koettiin IT-alalla suhteellisen 

hyviksi. Tukea omalta esimieheltä saatiin kuitenkin vähemmän kuin työväes-

tössä keskimäärin. (Emt. 2002, 99-100.)   

 

Tutkimustulosten varjossa näyttäisi siis siltä, että haastava ja monipuolista 

osaamista edellyttävä tietotyö palkitsee ja auttaa työntekijöitä jaksamaan ko-

vienkin paineiden keskellä (Pyöriä 2002a, 61). Työuupumusluvut ovat kuiten-

kin huolestuttavan korkeita tietotyöläisten keskuudessa ja siksi onkin tärkeää 

pohtia, riittääkö työn tuottama sisällöllinen tyydytys tasapainottamaan työelä-

män kiristynyttä tahtia (emt.  2002a, 61).  

2.3.2 Työn muutoksen haasteet henkilöstöhallinnossa 
 
Työn muutos on toisaalta lisännyt työn tarjoamia voimavaroja, mutta myös li-

sännyt työstä aiheutuvia vaatimuksia. Mäntylän (2005, 13) ICT-alan työkäy-

täntöjä tarkastelleen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietotyöläisten 

työoloja voidaan parantaa henkilöstöhallinnon käytäntöjen avulla ottamalla 

huomioon nämä uudet työelämän vaatimukset.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli, että ICT-ala muuttaa työn luonnetta ja että tä-

mä muutos tuo mukanaan uusia haasteita. Tutkimuksessa etsittiin kyselyko-

maketutkimuksen sekä haastattelujen avulla vastausta siihen, millaista työtä 

ICT-alan työ on ja minkälaisia ongelmia alan työpaikoilla ilmenee, minkälaista 
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henkilöstöhallintoa työpaikoilla harjoitetaan sekä minkälaista on hyvä henki-

löstöhallinto ICT-alan organisaatioissa. (Mäntylä 2005, 28.) 

 

Tutkimuksen mukaan esimiestyön ongelmat korostuvat ICT-alalla. Erityisesti 

ongelmia koettiin olevan ihmisten johtamiseen liittyvissä taidoissa. Työntekijät 

kokivat, että esimiehet eivät keskustele tarpeeksi heidän kanssaan eivätkä 

anna tarpeeksi palautetta työssä onnistumisesta. Myös esimiehen organisoin-

titaidoissa sekä alaistensa työn tuntemuksessa koettiin olevan parantamisen 

varaa. (Emt. 2005, 40.)   

 

Ongelmat esimiestyössä näyttivät johtuvan pitkälti siitä, että esimiesasemaan 

noustaan useammin asiantuntijuuden kuin ihmissuhdetaitojen perusteella. 

Tutkimuksen mukaan esimiehille tulisi kouluttaa nykyistä enemmän ihmissuh-

detaitoja ja ihmisten johtamista. Toisaalta tutkimuksessa nousi esiin, että esi-

miesten jatkuvasta kiireestä johtuen esimiestyölle ei välttämättä löydy tar-

peeksi aikaa, vaikka taitoja ja haluja henkilöstöjohtamiseen olisikin. (Emt. 

2005, 47.) Esimiesten työ osoittautui vaativammaksi kuin niiden työ, joilla ei 

ole alaisia. Myös esimiesten työtahti oli erittäin kiireinen ja esimiehet joutuivat 

muita useammin hajottamaan itseään erilaisiin työtehtäviin (emt 2005, 42). 

Ongelmat esimiestyössä näyttivät siis osittain olevan myös ajankäytöstä ai-

heutuvia.  

 

Myös työssä esiintyvä epävarmuus ja työhön liittyvät uhat nousivat esiin yhte-

nä henkilöstöhallinnon haasteena (emt. 2005, 51). Erityisesti uhkia koettiin 

yksityissektorilla ja vain alle kolmasosa (28 %) vastanneista ei kokenut mitään 

työhön liittyviä uhkia. Suurimpia koettuja uhkia olivat ennalta-arvaamattomat 

muutokset sekä irtisanotuksia tulemisen pelko. Näitä uhkia koettiin, vaikka 

suuri osa vastaajista uskoi työpaikkansa myynnin ja toiminnan kasvavan tai 

ainakin pysyvän ennallaan.  Lähes kaikki vastanneet (96 %) pitivät työsuhteen 

varmuutta tärkeänä työssä viihtymisen kannalta ja kaikilla työhön liittyvillä 

epävarmuuskokemuksilla havaittiin myös yhteys työtyytyväisyyteen ja työ-

uupumukseen. (Mäntylä 2005, 51-53.) Syitä uhkien kokemiseen olivat tutki-

muksen mukaan esimerkiksi globalisaatio, pörssin hyvittely, suhdanneherkkä 

ala, tiedon puute, jatkuvat muutokset, tekniikan kehittyminen, liiallinen tehok-
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kuusajattelu sekä liian vähäiset keskustelumahdollisuudet esimiehen kanssa. 

Keskeiseksi keinoksi epävarmuuden vähentämisessä nousi luotettava ja 

avoin tiedotus. Toisaalta koettiin, että myös esimerkiksi henkilöstön osaami-

sen kehittämiseen panostaminen ja henkilöstöön sitoutumisen osoittaminen 

ovat hyviä keinoja epävarmuuden hälventämiseen. (Mäntylä  2005, 56-57.)  

 

Työssä jaksamisen ongelmat nousivat esiin myös Mäntylän tutkimuksessa. 

Työuupumusta oli kokenut jopa 87 % vastanneista kuluneen vuoden aikana. 

Töiden epätasainen jakautuminen, jatkuvasti kasvavat tavoitteet ja vaatimuk-

set sekä liian suuri työn määrä osoittautuivat tutkimuksen mukaan keskei-

simmiksi työuupumuksen aiheuttajiksi. Myös jatkuva kiire ja tekemättömät työt 

kuormittivat työntekijöitä (emt. 2005, 58). Ylitöitä tehtiin ICT-alalla paljon ja 

vain 10 % kyselyyn vastanneista ei tehnyt lainkaan ylitöitä (emt. 2005, 62). 

Kuormittumisen ja etenkin ylitöiden parempi seuraaminen koettiin tärkeäksi, 

kun mietittiin, mitä työssä jaksamisen varmistamiseksi voitaisiin tehdä. Toi-

saalta työntekijöiden vastuu omasta tilanteesta korostui haastatteluissa. Koet-

tiin, että jokaisen tulisi opetella itse hallitsemaan omaa työkuormaansa sekä 

priorisoimaan ja sanomaan tarvittaessa ”ei”. (Emt. 2005, 65-66.) 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ICT-alalla esiintyviä työssä viihtymistä lisää-

viä voimavaratekijöitä. Työn mielenkiintoisuus, suhteet työtovereihin sekä työ-

suhteen varmuus nousivat esiin tärkeimpinä tekijöinä työssä viihtymisen kan-

nalta. Myös työn arvostusta, joustavia työaikoja, suhteita esimiehiin, työn vaih-

televuutta, palkkaa ja työn haasteellisuutta pidettiin tärkeinä. (Mäntylä 2005, 

75.) 

 

ICT-alalla työn joustoja oli hieman enemmän kuin palkansaajilla keskimäärin. 

Kolme neljännestä ICT-ammattilaisista koki, että työkäytännöt joustavat työ-

paikoilla. Työajan joustojen koettiinkin olevan yleisin keino työn ja perhe-

elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi. Myös etätyömahdollisuuden ko-

ettiin helpottavan työn ja perhe-elämän tasapainottamista. (Mäntylä 2005, 79-

80.) 
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Myös mahdollisuudet etätyöhön ovat paremmat ICT-alalla kuin palkansaajilla 

keskimäärin. Noin puolet vastanneista ilmoitti, että etätyömahdollisuuksista 

sovitaan työpaikalla tapauskohtaisesti ja 16 % ilmoitti, että etätyöstä on hei-

dän työpaikallaan olemassa yleinen sopimus. (Mäntylä 2005, 79.) Uhmavaara 

ym. (2005) ovat tutkineet joustavia työjärjestelyjä Suomessa ja heidän tutki-

muksensa mukaan työn joustavuuden lisääntymisellä on ollut pääsääntöisesti 

myönteisiä vaikutuksia sekä henkilöstön että organisaatioiden toiminnan kan-

nalta katsottuna. Työaikojen ja työjaon uudelleen järjestelyllä koetaankin voi-

tavan parantaa työn tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä (emt. 2005, 80). 

2.3.3 Hajautetun työn vaatimukset ja hyvinvointi hajautetussa or-
ganisaatiossa 
 
Tietotyön lisääntymisellä on ollut vaikutusta myös organisaatioiden rakentei-

siin. Muuttunut työn luonne sekä tietotekniikan kehittyminen ovat johtaneet 

hajautettujen organisaatioiden yleistymiseen. Tällä organisaatiorakenteen 

muutoksella on myös vaikutusta työkäytäntöihin sekä työn voimavaroihin ja 

vaatimuksiin.  

 
Hajautetulla organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, jossa tiimien tai pro-

jektien jäsenet toimivat useilla paikkakunnilla ja usein myös monissa maissa. 

Hajautettu organisaatio muodostuu ihmisistä, jotka työskentelevät yhteisen 

tavoitteen toteuttamiseksi eri paikoissa käyttäen apunaan tieto- ja viestintä-

teknologiaa. (Vartiainen ym. 2004,19.) Vaikka hajautettuja organisaatioita on 

esiintynyt kautta aikojen, on hajautetun työn käyttö määrätietoisena työn or-

ganisoinnin tapana yleistynyt vasta nykyteknologian kehittymisen myötä (emt. 

2004,17).  

 

Myös globalisaatio on osaltaan vauhdittanut hajautetun työn yleistymistä ja 

nykyään yhä useammin työ täytyy ja se myös halutaan organisoida hajautetul-

la tavalla. Usein tällainen hajautettu toiminta kuitenkin johtaa ongelmiin, jotka 

pääasiassa johtuvat tottumattomuudesta tähän uuteen toimintamalliin ja sen 

erityisvaatimuksiin. Hajautettu työ haastaa totutut toimintatavat ja johtamis-

mallit ja täten sillä on myös vaikutuksia työssä jaksamiseen sekä työhyvin-

voinnin edistämiseen. (Vartiainen ym. 2004, 18.) 
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Hajautetun työn kuormitus- ja voimavaratekijät eroavat jonkin verran paikalli-

sen työn vaatimuksista (Vartiainen ym. 2004, 148) ja perinteiset keinot työhy-

vinvoinnin edistämiseksi eivät välttämättä toimi. Hajautetussa työssä esiinty-

viä työn vaativuus- ja kuormitustekijöitä selvittäneessä tutkimuksessa löydet-

tiin uusia perinteisistä paikallisen työn kuormitustekijöistä poikkeavia kuormi-

tustekijöitä (Kokko & Vartiainen 2006, 78). Näitä hajautetulle työlle ominaisia 

kuormitustekijöitä oli esimerkiksi ryhmän jäsenten fyysisestä sijainnista johtu-

va eristyneisyyden tunne sekä ryhmän jäsenten eriarvoisuus. Myös mahdolli-

set aikaerorasitukset, ryhmän jäsenten erilaisuus esimerkiksi kulttuurin suh-

teen sekä spontaanien ja kasvokkaisten tapaamisten vähäisyys saattoivat 

myös kuormittaa hajautetussa organisaatiossa työskenteleviä. Aikaerot vaike-

uttivat myös kommunikaatiota ja tiimin jäsenten tavoitettavuutta sekä lisäsi 

yhdensuuntaisen kommunikaation määrää. Tämä saattoi aiheuttaa turhautu-

mista ja asioiden hoidon hidastumista. (Emt. 2006, 79-82.) 

 

Myös perinteisiä kuormitustekijöitä löytyi hajautetussa organisaatiossa työs-

kentelevien työstä, mutta ne esiintyivät hieman erityyppisinä kuin paikallisissa 

organisaatioissa. Esimerkiksi esimiestyössä ja johtamisessa esiintyi samat 

haasteet kuin paikallisestikin, mutta osa niistä oli entistä haastavampia työ-

ryhmän hajautuneisuudesta johtuen. Esimerkiksi ryhmätyön koordinointi ja 

roolien ja päämäärien selkeyttäminen koettiin entistä haasteellisemmiksi ja 

tärkeämmäksi hajautetussa toimintaympäristössä.  (Kokko & Vartiainen 2006, 

82-83.)  

 

Hajautetussa organisaatiossa työskentelevien hyvinvointia on usein vaikea 

arvioida. Parhaiksi keinoiksi työhyvinvoinnin arvioimisessa ja seurannassa on 

koettu vapaamuotoiset keskustelut, kehityskeskustelut ja luotettavat hyvin-

vointimittarit. (Vartiainen ym. 2004, 148.) Johtamisen merkitys korostuu myös 

työhyvinvointiasioiden yhteydessä entisestään hajautetussa organisaatiossa, 

sillä jäsenten hyvinvointia on vaikeampi arvioida vihjeiden vähäisyyden takia. 

Mahdollisista ongelmista ei välttämättä viitsitä kertoa, sillä puhelinsoitto tai 

sähköposti saa ongelman kuulostamaan liian suurelta. Pienet vihjeet, joita 

päivittäiset kohtaamiset työpaikalla mahdollistavat, jäävät lähes kokonaan 
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puuttumaan hajautetuissa organisaatioissa ja vaikeuttavat täten jäsenten hy-

vinvoinnin arviointia. (Vartiainen ym. 2004, 152.) 

 

Toisaalta hajautettu työ tarjoaa myös uudenlaisia voimavaroja työntekijöille. 

Esimerkiksi hajautetun työskentelyn itsenäisyys ja kontrolloivan johtamisen 

vähäinen määrä olivat tekijöitä, joista monet hajautetussa työryhmässä työs-

kentelevät nauttivat (Kokko & Vartiainen 2006, 85). Hajautettu työ vaatii vah-

voja oman työn johtamisen taitoja, joten myös jokaisen yksilön henkilökohtai-

nen vastuu omasta hyvinvoinnista korostuu hajautetussa organisaatiossa.  

 

3. Tutkimuksen toteutus, aineisto ja menetelmät 

3.1 Tutkimuskohteen kuvailu 
 
Tutkimuksen kohteena on globaalin elektroniikan valmistuspalveluyrityksen 

Suomessa sijaitseva pääkonttori. Kyseisessä toimipisteessä sijaitsee suurin 

osa yrityksen tukifunktoista, kuten talous-, viestintä- ja lakiosasto, sekä osa 

yrityksen globaaleista funktioista. Tämän lisäksi toimipisteessä on joitain Eu-

rooopan alueen toimintoja sekä tuotannollistamisyksikkö. Yhteensä kyseises-

sä toimipisteessä työskentelee noin 250 henkilöä noin 15 eri yksikössä. Suu-

rin osa näistä yksiköistä on hajautunut usean eri toimipisteen välille, ja suuri 

osa työntekijöistä työskentelee päivittäin ihmisten kanssa, jotka sijaitsevat 

fyysisesti jossain toisessa toimipisteessä. Kyseessä on siis hajautettu organi-

saatio, mikä asettaa lisähaasteita työyhteisön toiminnan kehittämiselle sekä 

työhyvinvoinnin edistämiselle.  

 

Kehittämistyön onnistumisen edellytykset kohdeorganisaatiossa 
Vaikka tutkimusnäyttöä kehittämishankkeiden vaikutuksista on hyvin vähän, 

ajatellaan usein, että kehittämistyölle voidaan asettaa tietyt onnistumisen 

edellytykset. Erityisesti korostetaan johdon roolia kehittämistyön onnistumi-

sessa (esim. Elo ym. 2005, 312; Järvinen 2000, 18; Loppela 2004, 244; Oosi 

ym. 2005, 51). Pekka Järvinen (2000), joka on ollut mukana satojen erilaisten 

organisaatioiden kehittämis-, muutos- ja ongelmatilanteissa toteaa kirjassaan 
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”Esimies ja työyhteisön kehittäminen”, että jos johto jostain syystä ei näe tar-

vetta organisaationsa ja henkilöstönsä kehittämiselle, olisi johdonmukaista ja 

järkevää, että yrityksessä ei käynnistettäisi mitään kehittämishankkeita tai teh-

täisi henkilöstökyselyitä.   

 

Tutkimuksen kohteena olevassa toimipisteessä ei ole omaa yhtenäistä johtoa 

yrityksen rakenteesta johtuen. Vaikka henkilöt työskentelevät fyysisesti sa-

massa toimipisteessä, he toimivat eri organisaatioissa ja yksiköissä, ja eri joh-

tajat, jotka eivät välttämättä edes itse istu samassa toimipisteessä, ovat vas-

tuussa heidän organisaationsa tai yksikkönsä toiminnasta. Osa yrityksen 

ylimmästä johdosta istuu kyllä toimipisteessä, mutta heidän vastuullaan on 

yrityksen asiat globaalisti sekä yhteensä yli 20 000 henkilöä ympäri maailmaa.  

 

Vaikka organisaation rakenne on hajautettu, on toimipisteessä toimivan henki-

löstöosaston vastuulla kuitenkin fyysisesti kyseisessä toimipisteessä työsken-

televien asiat ja kyseisen työyhteisön kehittäminen. Työyhteisöjen kehittämis-

tä siis lähestytään vielä paikallisella tasolla, vaikka työyhteisöt toimivat todelli-

suudessa virtuaalisesti usean eri maan välillä. Tästä rakenteellisesta ristirii-

dasta johtuen paikalliselle kehittämishankkeelle on vaikea löytää yhtä yhte-

näistä henkilöä tai johtoa, joka kehittämiseen voisi sitoutua.   

 

Näistä lähtökohdista tarkasteltuna kehittämishankkeen onnistumisen edelly-

tykset ovat heikot. Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on kuitenkin juuri 

tarkastella, miten työyhteisöä voitaisiin kehittää tämän tyyppisessä hajaute-

tussa organisaatiossa, jossa johdon sitoutuminen kehittämiseen on vaikeaa. 

Haluan tarkastella, voidaanko työhyvinvointia edistää lähtemällä liikkeelle tii-

mitasolta, aktivoimalla tiimejä itse kehittämään oman työyhteisönsä toimintaa. 

Tutkimuksessa on tarkoitus kokeilla ja kokeilun kautta kerätä tietoa ja koke-

muksia siitä, miten työyhteisön toimintaa voitaisiin kehittää hajautetussa orga-

nisaatiossa, ja mihin haasteisiin kehittämisessä törmätään.  

 

Yritysten kasvaessa ja laajetessa sama tilanne saattaa olla monissa muissa-

kin nykyajan yrityksissä ja uskon, että yksiköt ja osastot eivät voi jäädä odot-

tamaan johdon aloitteita, vaan heidän on itse huolehdittava oman toimintansa 
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kehittämisestä sekä omasta hyvinvoinnistaan. Antilan (2005, 128) mukaan 

organisaatioiden rakenteen kehityssuunta onkin viime vuosikymmeninä ollut 

”suuresta laivasta, joka kykenee reagoimaan muutoksiin hitaasti” ”pienten ja 

nopeiden veneiden laivueeseen, joka kulkee samaan suuntaan”. Uskon, että 

näiden ”pienten veneiden” täytyy olla itsenäisiä ja ottaa vastuu omasta toimin-

nastaan ja sen kehittämisestä.   

 

Yksiköiden itsenäisyydestä huolimatta johdon rooli on yhä tärkeä ja johdon 

tulisi aktiivisesti näyttää suuntaa näille ”pienille veneille”. Johdolla on siis var-

masti, yrityksen koosta ja rakenteesta riippumatta, erittäin suuri vaikutus yri-

tyksen kaikkien yksiköiden ja osastojen toimintaan, mutta heidän mahdollisuu-

tensa olla mukana yksittäisissä kehittämishankkeissa on pieni. Uskon, että 

vastuu on jakautunut myös kehittämistyön suhteen, ja jokaisen yksikön, osas-

ton ja yksilön on otettava entistä aktiivisemmin itse vastuu omasta toiminnas-

taan ja sen kehittämisestä. 

 

3.2 Tutkimuksen lähestymistavat ja tutkimusmetodit 
 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, sillä siinä tarkastellaan yhtä tiettyä kohdet-

ta ja sen avulla pyritään saamaan tutkimuksen kohteesta mahdollisimman yk-

sityiskohtaista ja tarkkaa tietoa. Toisaalta kyseessä on toimintatutkimus, sillä 

tutkimuksen avulla on pyritty myös vaikuttamaan ja muuttamaan asioita tutki-

muksen kohteena olevassa yrityksessä. 

  

Esittelen ensin nämä molemmat tutkimusmenetelmät, jonka jälkeen paneudun 

tarkemmin tutkimuksessa käytettyihin metodeihin. Fokusryhmäkeskusteluja 

on käytetty aineiston keräämiseen, kun taas teemoittelu on toiminut aineiston 

analysoinnin välineenä.  

3.2.1 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus on käsitteenä epämääräinen ja usein nähdään, ettei sitä tule 

ajatella tutkimusmetodina, vaan ennemminkin tutkimuksellisena lähestymista-

pana. Tapaustutkimusta voidaan tuottaa monin eri metodein, mutta sen pe-
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rimmäisenä tarkoituksena on tuottaa intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa 

tutkittavasta tapauksesta. Sen avulla pyritään ymmärtämään monimutkaisia 

sosiaalisia ilmiöitä tutkimalla niitä niiden todellisessa kontekstissa. (Jokinen & 

Kuronen, internetlähde). Tässä tutkimuksessa tarkasteltu ilmiö on työhyvin-

vointi ja sen edistäminen huomioimalla tutkimukseni kohteena olevan organi-

saation erityisen rakenteen, työympäristön ja siellä tehtävän työn luonteen.  

 

Tutkimukseni voisi tarkentaa olevan ohjaava tapaustutkimus. Ohjaavasta ta-

paustutkimuksesta puhutaan silloin, kun tutkittavaa ilmiötä tai kohdetta halut-

taisiin parantaa, mutta ei osata sanoa, miten se tehtäisiin. Parantamisen 

suunnittelemiseksi tarvitaan silloin tutkimus tuosta yhdestä kohteesta. (Routio, 

internetlähde.) Omassa tutkimuksessani haasteena on siis työyhteisön kehit-

täminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Tutkimuksen tarkoituksena on ryh-

mäkeskustelujen avulla selvittää, mitkä ovat keskeiset vaatimukset ja voima-

varat tämän tyyppisessä organisaatiossa ja miten tätä tietoa voitaisiin käyttää 

hyväksi työhyvinvoinnin edistämisessä.  

 

Ero ohjaavan tapaustutkimuksen ja toimintatutkimuksen välillä on hyvin hieno 

ja seuraavaksi käsittelen lyhyesti toimintatutkimusta ja sen periaatteiden so-

veltumista tutkimukseeni. 

3.2.2 Toimintatutkimus 

Tämä tutkimus ei ole puhtaasti toimintatutkimus, mutta siinä on paljon vaikut-

teita kyseisestä lähestymistavasta. Tutkimukseni yhtenä pyrkimyksenä on 

toimintatutkimuksen tavoin työyhteisössä havaittujen ongelmallisten asioiden 

muuttaminen ja kehittäminen. Tämä tutkimus ei ole kuitenkaan perinteisen 

toimintatutkimuksen tapaan etenevä, toistuva, kehämäinen prosessi, jossa on 

kolme selkeää toisiaan seuraavaa vaihetta: suunnittelu, tosiasioiden / tiedon 

löytäminen ja käytäntöönpano (Loppela 2004, 80-81). Tämä tutkimus ei ole 

näin laaja, vaan tässä keskitytään lähinnä tiedon etsimiseen yhteisten keskus-

telujen kautta. Käytäntöönpanon vaihe on jäänyt lähinnä tiimien ja esimiesten 

vastuulle ja sitä ei ole tässä tutkimuksessa kovinkaan syvällisesti käsitelty.  
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Voidaan myös puhua työntekijäorientoituneesta toimintatutkimuksesta, jonka 

keskeisenä tavoitteena on työyhteisöjen jäsenten aktivoiminen oman työyhtei-

sön toimintatapojen ja työolojen kehittämiseen (Kasvio 1990, 72). Myös tässä 

tutkimuksessa perimmäisenä tarkoituksena oli tiimien aktivoiminen oman toi-

mintansa kehittämiseen ja tavoitteena oli, että yhteiset keskustelut johtaisivat 

myös konkreettisiin muutoksiin ja toimiin tutkimukseen osallistuneissa tiimeis-

sä. Tällöin tutkimus täyttäisi toimintatutkimuksen perimmäisen pyrkimyksen 

todellisuuden muuttamisesta sen pelkän kuvaamisen sijaan. Tämän tavoitteen 

toteutumista on tarkasteltu kolmannen, eli projektin onnitumiseen liittyvän tut-

kimuskysymyksen yhteydessä. 

3.2.3 Fokusryhmäkeskustelut 
 
Tutkimuksessa käytettiin fokusryhmäkeskusteluja aineiston hankkimisen väli-

neenä. Fokusryhmällä tarkoitetaan laadullista tutkimusmetodia, jossa aineis-

toa kerätään tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta ryhmäkeskustelujen 

avulla (Hennink & Diamond 2000, 113).  Fokusryhmäkeskustelujen tarkoituk-

sena on tarkastella tiettyä aiheitta monelta eri kannalta sekä kerätä yksityis-

kohtaista laadullista aineistoa tietyltä ryhmältä. Tarkoituksena ei siis ole löytää 

yhtä oikeaa ratkaisua tutkimuksen kohteena olevaan kysymykseen, vaan kar-

toittaa eri näkemyksiä ja ratkaisuja keskustelun kohteena olevaan kysymyk-

seen. (Hennink & Diamond 2000, 113.) 

 

Fokusryhmäkeskustelu ei ole ryhmähaastattelu, vaan kyseessä on epäsuora 

haastattelumenetelmä, jossa haastattelijan rooli on miniminoitu. Haastattelija 

ei esitä suoria kysymyksiä ryhmälle, joihin jokainen vuorollaan vastaa, vaan 

hänen tehtävänään on rohkaista ryhmää keskusteluun keskenään. (Emt. 

2000, 113-114.) Haastattelija tai tässä tapauksessa paremminkin keskustelun 

vetäjä pyrkii siis tietoisesti saamaan aikaan keskustelua osallistujien välille 

erilaisin vuorovaikutuksellisin keinoin (Valtonen 2005, 224). Tämä mahdollis-

taa keskustelun kulkeutumisen haastateltavien kannalta keskeisiin ja tärkeisiin 

asioihin eikä rajoita keskustelua tutkijan ennalta rajaamiin aiheisiin. Menetel-

män avulla on siis mahdollista tarkastella tietyn ryhmän käsitystä tutkimuksen 

kohteena olevasta aiheesta sekä selvittää, mikä ryhmälle itselle on tärkeää 
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aiheeseen liittyen. (Hennink & Diamond 2000, 113-114.) Fokusryhmäkeskus-

telut soveltuvatkin hyvin tutkimukseeni, jossa keskeistä on tarkastella ryhmän 

omaa käsitystä työhyvinvointiin yhteydessä olevista tekijöistä sekä siitä, miten 

työhyvinvointia voitaisiin edistää. 

 

Usein on esitetty, että fokusryhmäkeskusteluja käytettäessä ryhmän jäsenten 

tulisi olla tuntemattomia toisilleen sekä mahdollisimman homogeenisia suh-

teessa muihin ryhmän jäseniin. On ajateltu, että toisten ryhmän jäsenten tun-

teminen etukäteen saattaa estää vapaata kommunikaatiota ja että omien mie-

lipiteiden ilmaiseminen on helpompaa itsensä kaltaisten ihmisten seurassa. 

(Emt 2000, 119.) Itse kuitenkin näen, että tutkimukseni kohteena olevaan ai-

heeseen, työhyvinvointiin ja sen edistämiseen, liittyvät keskustelut oli käytävä 

luonnollisissa ryhmissä, joissa jäsenet tuntevat toisensa ja työskentelevät yh-

dessä.  Sosiaalitieteilijät väittävätkin, että on monia tilanteita, joissa ryhmän 

jäsenten yhteinen historia on hyvin oleellista tutkimuksen kannalta (Millward, 

280) ja monia onnistuneita fokusryhmäkeskusteluja on suoritettu myös luon-

nollisissa ryhmissä (Hennink & Diamond 2000, 119).    

     

3.2.4 Teemoittelu 
 
Analyysimenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin teemoittelua. Teemoitte-

lu soveltui hyvin tähän tutkimukseen, sillä se on suositeltava analysointitapa 

käytännöllisten ongelmien ratkaisemiseen (Eskola & Suoranta 2001, 178). 

Teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia tee-

moja ja tällä tavalla pyritään löytämään tutkimusongelman kannalta olennaiset 

aiheet (emt. 2001, 174). Vaarana teemoittelun käytössä on se, että usein ai-

neiston analyysi jää liian kevyeksi ja pelkäksi sitaattikokelmaksi. Tärkeää 

teemoittelua käytettäessä onkin, että aineisto on jatkuvassa vuorovaikutuk-

sessa teorian kanssa. (emt. 2001, 174-175.)  

3.3 Tutkimuksen kulku ja aineisto 
 
Tutkimuksessa on monipuolinen aineisto, joka on kerätty toimipisteessä toteu-

tetussa Tavoitteena Toimiva Työyhteisö – projektissa. Projektiin liittyi Toimiva 
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Työyhteisö –kysely, Työyhteisön kehittämisen workshopit (keskustelutilaisuu-

det) sekä esimiehille tehty seuranta (ks. kuvio 2 & liite 1). 

 
 
 
Prosessikuvaus: TAVOITTEENA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ 

Seuranta esi-
miehille (säh-
köpostitse) 
 
 
(n. 2 kk workshopin 
jälkeen)   

Työyhteisön 
kehittämisen 
workshopit 
 

 
(Joulukuu 2005- 
Maaliskuu 2006) 

Yhteenveto 
projektista 
(Pro Gradu) 
 
(Syksy 2006) 

Toimiva Työ-
yhteisö – ky-
sely 
 
 
(Marraskuu 2005) 
 

 
Kuvio 2. Prosessikuvaus: Tavoitteena Toimiva Työyhteisö - kehitysprojekti 
 

 

Projektiin liittynyt Toimiva Työyhteisö - kysely on Tapiolan työhyvinvointipalve-

lujen tuottama kysely. Kyselyn avulla selvitettiin työtyytyväisyyteen sekä 

stressin kokemukseen yhteydessä olevia tekijöitä hajautetussa työympäris-

tössä. Kyselyyn vastasi 198 henkilöä, joka oli 58 % niistä, jotka saivat kyselyn. 

Lähes kaikki keskustelutilaisuuksiin osallistuneet olivat vastanneet kyselyyn. 

Teknillisen korkeakoulun tutkija Niina Kokko analysoi tämän marraskuussa 

2005 toteutetun kyselyn tulokset. Tässä tutkimuksessa näitä analyyseja on 

käytetty vertailukohtana tämän tutkimuksen tuloksille ja havainnoille.  

 

Kyseisen tutkimuksen tuloksia käytiin läpi projektiin ilmoittautuneiden tiimien 

kanssa ”Työyhteisön kehittämisen workshopeissa” (myöhemmin workshopeis-

ta käytetään nimeä keskustelutilaisuus). Tilaisuuksissa keskusteltiin myös 

työhyvinvointiin yhteydessä olevista tekijöistä. Jokaista osallistujaa pyydettiin 

kirjoittamaan erillisille lapuille 2-3 asiaa, jotka tekevät työstä mielekästä ja 2-3 

asiaa, jotka kuormittavat ja stressaavat omassa työssä. Nämä laput käytiin 

yhdessä läpi ja ryhmiteltiin siten, että voitiin nähdä, millaiset asiat tekivät työs-

tä mielekästä ja toisaalta, mitä kuormitustekijöitä tiimin jäsenet kohtasivat 

työssään. Esiin nousseita asioita sekä tutkimuksen tuloksia apuna käyttäen 

mietittiin keskeisiä kehittämisen kohteita tiimin toiminnan kannalta ja pyrittiin 
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tekemään konkreettisia toimintasuunnitelmia työyhteisön toiminnan kehittämi-

seksi ja tiimin jäsenten työhyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin lähinnä näistä keskustelutilaisuuksis-

ta saatua aineistoa. Keskustelutilaisuuksia järjestettiin yhteensä 14 ja näistä 

tilaisuuksista 12 oli tiimikohtaista3 ja kaksi oli yleistä, kaikille avointa tilaisuut-

ta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 88 työntekijää. Tilaisuudet järjestettiin 

ajanjaksolla 19.12.2005 – 17.3.2006. Nauhoitettuja keskustelutilaisuuksia oli 

yhteensä seitsemän. Näistä viisi oli tiimikohtaisia keskustelutilaisuuksia4 ja 

kaksi oli yleisiä, kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuudet 

kestivät keskimäärin 2 tuntia (lyhin oli 1h 10 minuuttia ja pisin oli 2h 30 mi-

nuuttia). Kaikki nauhoitetut keskustelut litteroitiin ja niistä tehtiin lyhyt yhteen-

veto tiimeille.   

 

Nauhoitettujen keskustelutilaisuuksien lisäksi aineistona oli tilaisuuksissa ke-

rätyt laput, joille osallistujat kirjoittivat työn mielekkyyteen ja työn kuormitta-

vuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. Näitä lappuja kerättiin kaikissa 14 keskus-

telutilaisuudessa. Yhteensä lappuja oli 427.  Lappuja, joille oli kirjoitettu työn 

mielekkyyteen yhteydessä olevia tekijöitä, oli yhteensä 225, kun taas työn 

kuormittavuuteen ja stressaavuuteen yhteydessä olevia tekijöitä kuvaavia 

lappuja oli 202. Stressitekijä-lappuja oli vähemmän, sillä yhdessä tiimissä eh-

dittiin keskustella ainoastaan työn mielekkyyteen yhteydessä olevista tekijöis-

tä. 

 

Tämän lisäksi aineistona oli keskustelutilaisuuksista saadut palautteet. Palau-

tekysely (ks. liite 6.) lähetettiin noin 30:lle tilaisuuksiin osallistuneelle, joista 13 

vastasi siihen. Palautekysely lähetettiin vain niiden tiimien jäsenille, joiden 

keskustelut nauhoitettiin. Tämän lisäksi aineistona oli tutkimukseen osallistu-

neiden tiimien esimiehille sähköpostitse tehty seurantakysely. Seuranta tehtiin 

muutaman kuukauden kuluttua tilaisuuksista ja sen avulla oli tarkoitus kerätä 

                                                 
3 6 keskustelutilaisuuksiin osallistunutta tiimiä oli yrityksen tukifunktioista, 4 tiimiä oli globaalis-
ta Information Managment yksiköstä, 1 tiimi oli Euroopan alueen toiminnoista ja 1 tiimi tuo-
tannollistamisyksiköstä.   
4 Niistä tiimeistä, joiden keskustelu nauhoitettiin, 4 tiimiä kuului yrityksen tukifunktioihin ja 1 
tiimi euroopan alueen toimintoihin  
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tietoa siitä, mitä tiimeissä oli tapahtunut keskustelutilaisuuden jälkeen ja oliko 

keskustelusta ollut mitään hyötyä työyhteisön toiminnan kehittämistä ja työn-

tekijöiden hyvinvointia ajatellen. Seurantakysely lähetettiin 10 esimiehelle5, 

joista 4 vastasi siihen.   

  

Vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyen työn vaatimus ja 

voimavaratekijöihin olen tarkastellut kerättyjen lappujen pohjalta sekä syven-

tänyt nauhoittettujen keskusteluiden avulla. Tilaisuuksissa keskusteltiin myös 

siitä, miten työyhteisön toimintaa voitaisiin kehittää. Käytin näitä keskusteluja 

sekä tilaisuuksissa syntyneitä kehitysideoita aineistona toisen tutkimuskysy-

myksen avaamiseen. Kolmanneksi tarkastelin vielä, miten toteutettu projekti 

onnistui. Ainestona tässä käytin havaintojani kehitysprojektin kulusta, keskus-

telujen kulkua, palautetta keskusteluista sekä tiimien esimiehille sähköpostitse 

tehtyä seurantaa. Seuraavaksi käyn hieman tarkemmin läpi, miten olen analy-

soinut tutkimuksen aineistot.  

3.4 Analysoinnin tavat 
 
Työn mielekkyyteen vaikuttavia tekijöitä kuvaavia lappuja oli yhteensä 225. 

Keskustelutilaisuuksissa tehtyjen luokittelujen perusteella luokittelin asiat en-

sin väljästi eri luokkiin. Luokissa esiintyvien epäselvyyksien takia päädyin kui-

tenkin tarkentamaan luokittelua. Päätin ensin jaotella kaikki laput hyvin tarkas-

ti aiheiden mukaan. Tässä jaottelussa olin hyvin tarkka ja erotin myös saman-

tyyppiset asiat toisistaan eri sanavalintojen mukaan (erotin esimerkiksi hyvän 

työilmapiirin ja mukavat työtoverit omiksi luokikseen, vaikka useimmiten niillä 

viitattiin samaan asiaan). Tarkka jaottelu oli kuitenkin välillä vaikeaa, sillä ih-

miset olivat saattaneet kirjoittaneet samaan lappuun muutaman eri asian (jos 

samassa lapussa oli kaksi selvästi eri asiaa, kirjoitin toisen asioista uudelle 

lapulle, mutta jos lapussa oli kaksi hyvin samankaltaista asiaa, esimerkiksi 

”kivat työkaverit ja hyvä työilmapiiri” luokittelin lapun ensin mainitun asian mu-

kaan). Luokittelua vaikeutti myös se, että samoista asioista käytettiin usein 

                                                 
5 Vaikka tutkimukseen osallistui yhteensä 12 tiimiä, seurantakysely lähetettiin ainoastaan 10 
esimiehelle, sillä yksi esimies vaihtoi toisiin tehtäviin ja erään tiimin kanssa ei tehty mitään 
kehittämissuunnitelmia.  
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hieman eri ilmaisuja, mutta pyrin saamaan luokittelun mahdollisimman tarkak-

si ensin jaottelemalla asiat hyvin tiukasti omiin luokkiin.  

 

Tarkan jaottelun jälkeen työn mielekkyyttä kuvaavat laput jakautuivat 39 eri 

ryhmään, joissa oli 1-19 lappua ryhmää kohden (kts. liite 2). Tämän jälkeen 

aloin teemoitella lappuja. Ensimmäisen karkean luokituksen pohjalta minulla 

oli jo hieman käsitystä siitä, mitä suurempia kokonaisuuksia ja tekijöitä aineis-

tosta nousi esiin. Käytin tätä pohjana teemoittelussa ja kolmannen luokittelu-

kierroksen jälkeen sain lopullisen ryhmittelyn aikaiseksi. Välillä testasin aina 

ryhmittelyäni ja sen logiikkaa ulkopuolisilla henkilöillä ja näin sain tukea oman 

ryhmittelyni järkiperäisyydelle. Lopulta työn mielekkyyteen yhteydessä olevat 

asiat jakautuivat neljään pääluokkaan; 1) työhön ja sen sisältöön, 2) työyhtei-

söön ja -ympäristöön, 3) toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen 

sekä 4) palkkaan liittyvät tekijät (ks. liite 3).  

 

”Työ ja sen sisältö” - luokkaan sijoitin tekijät, jotka liittyvät tiukasti työtehtä-

vään. Tähän luokkaan sijoitetut asiat henkilö saattaisi menettää, jos hänen 

työtehtävänsä muuttuisivat suuresti, vaikka työyhteisö ja fyysinen työympäris-

tö sekä toimintatavat ja esimies pysyisivät ennallaan.   

”Työyhteisö ja –ympäristö” - luokkaan sijoitin puolestaan asioista, jotka liittyvät 

työyhteisön ilmapiiriin ja sen jäseniin sekä yrityksen fyysiseen työympäristöön. 

Nämä asiat työntekijä saattaisi menettää, jos hän vaihtaisi työpaikkaa, vaikka 

hänen työtehtävänsä pysyisivät samankaltaisina ja vaikka toimintatavat uu-

dessa yrityksessä olisivat samankaltaiset kuin aikaisemmassa yrityksessä.    

  
Kolmanneksi luokaksi erotin toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtami-

seen liittyvät tekijät. Tähän luokkaan sijoitetut tekijät on toisaalta vaikea erot-

taa työyhteisöön ja –ympäristöön liittyvistä tekijöistä, sillä toimintatavat liittyvät 

usein tiukasti työyhteisön jäseniin. Tähän luokkaan liittyvät tekijät ovat usein 

asioita, joista henkilö voi joutua luopumaan vaihtaessaan työpaikkaa, vaikka 

työtehtävät pysyisivätkin samankaltaisina. Osittain nämä tekijät voivat myös 

olla asiota, jotka liittyvät työn sisältöön, sillä joskus toimintatavat ja työn orga-

nisoinnin tavat ovat riippuvaisia työtehtävän luonteesta. Erotin tekijät kuitenkin 

omaksi ryhmäkseen, sillä ne liittyvät selkeämmin toimintatapoihin ja työn or-
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ganisoinnin tapoihin kuin ihmisiin ja ilmapiiriin tai itse työhön, kuten ylemmissä 

luokissa.  

 

Toimintatapoihin ja työn organisointiin liittyvät tekijät ovat enemmän johdon ja 

esimiesten toimintaan liittyviä tekijöitä. Tähän luokkaa sijoitetut asiat olivat 

asioita, jotka henkilö voi menettää, vaikka työtehtävät sekä työyhteisö ja –

ympäristö pysyisivät samoina, mutta esimies tai johto vaihtuisi tai jos toiminta-

tavat muuttuisivat voimakkaasti. Toki koko työyhteisö vaikuttaa toimintatapoi-

hin, mutta tässä luokituksessa on lähdetty olettamuksesta, että tähän luokkaa 

sijoitetut asiat ovat tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa parhaiten esimiestyön ja 

johtamisen kautta ja ne liittyvät enemmänkin työn organisointiin, toimintata-

poihin ja yrityskulttuuriin kuin ihmisten välisiin suhteisiin tai itse työhön.  

 
Tekemäni luokittelu ei ole yksiselitteinen, sillä osa asioista sopi useampaan 

luokkaan, mutta sijoitin asiat sen mukaan, mihin ryhmään ne omasta mieles-

täni parhaiten sopivat. Esimerkiksi onnistumisen tunne saattaa liittyä itse työ-

hön, jos työ on sellaista, että se tuottaa itsessään helposti onnistumisen tun-

teita (esimerkiksi työn tulokset on helppo nähdä). Toisaalta myös toimintata-

vat ja oman esimiehen toiminta, saattavat vaikuttaa suuresti siihen, kokeeko 

työntekijä onnistumisen tunteita työssään. Toisen tutkijan luokittelu olisi siis 

esimerkiksi tässä kohden voinut olla erilainen. Luokittelun loogisuuden ta-

kaamiseksi pyysin vielä muutamaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä käy-

mään tekemäni luokittelut lävitse. Heidän mielestään luokittelu oli johdonmu-

kainen. Uskonkin, että tekemäni luokittelu antaa sen sopimuksenvaraisuudes-

ta huolimatta kokonaiskuvan siitä, mitkä tekijät ovat tärkeitä työn mielekkyy-

den kannalta ja mikä on näiden tekijöiden suhde toisiinsa nähden tutkimuksen 

kohteena olevassa organisaatiossa.  

 

Työn kuormitustekijöiden teemoittelun tein hyvin samaan tapaan kuin työn 

mielekkyystekijöidenkin luokittelun. Luokittelin työssä esiintyvät kuormitusteki-

jät ensin keskusteluissa tehtyjen karkeiden luokittelujen mukaan. Näin sain 

yleiskäsityksen siitä, millaisia eri tekijöitä ihmiset olivat nimenneet työssään 

esiintyviksi kuormitustekijöiksi. Tarkentaakseni luokittelua jaoettelin laput tä-

män jälkeen hyvin tarkasti eri ryhmiin. Työn kuormittavuuteen ja stressaavuu-
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teen liittyviä lappuja oli yhteensä 202. Yhteensä mainittiin 58 eri asiaa, jotka 

kuormittavat ja stressaavat työssä ja näistä eri asioista tuli 1-15 mainintaa yh-

tä asiaa kohden (ks. liite 3).  

 

Työn kurmitustekijöiden luokittelu oli hieman haastavampaa kuin työn mielek-

kyystekijöiden luokittelu, sillä mainitut asiat erosivat enemmän toisistaan. Tä-

män tarkan jaoettelun jälkeen aloin teemoitella työn kuormittavuustekijöitä. 

Työn kuormitustekijät oli mahdollista luokitella lähes saman logiikan mukaan 

kuin työn mielekkyystekijät ja lopputuloksena olivat seuraavat 4 pääluokkaa: 

1) itse työhön ja sen sisältöön, 2) työyhteisöön ja -ympäristöön, 3) toimintata-

poihin, työn organisointiin ja johtamiseen sekä 4) työn ja vapaa-ajan yhdistä-

miseen liittyvät tekijät (ks.liite 4). Myös tämän luokittelun loogisuutta testasin 

muutamalla ulkopuolisella henkilöllä ja varmistin tätä kautta, että luokitteluun 

ei ollut jäänyt mitään suuria ristiriitaisuuksia. 

 

Itse työhön ja sen sisältöön liittyviksi tekijöiksi luokitellut asiat olivat asioita, 

joista ihminen saattaisi päästä eroon, jos hänen työtehtävänsä muuttuisivat 

suuresti, vaikka työyhteisö ja –ympäristö sekä toimintatavat ja esimies pysyi-

sivät samana. Työyhteisöön ja –ympäristöön liittyvät tekijät olivat, kuten työn 

mielekkyystekijöissäkin, asioita, joista henkilö, kuormitustekijöistä puhuttaes-

sa, pääsisi eroon, jos hän vaihtaisi yritystä, eli nämä ovat tekijöitä, jotka liitty-

vät voimakkaasti työyhteisöön ja sen jäseniin sekä fyysiseen työympäristöön. 

Toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvistä tekijöistä ihmi-

nen saattaisi päästä eroon, jos toimintatapoja muutettaisiin, vaikka henkilö 

pysyisi samassa yrityksessä ja tekisi samanlaisia töitä kuin aikaisemminkin.  

 

Työn kuormittavuustekijöistä keskusteltaessa ei siis mainittu palkkaan liittyviä 

tekijöitä, vaan neljännen luokan muodostivat työn ja vapaa-ajan yhdistämi-

seen liittyvät tekijät. Toisaalta voidaan ajatella, että työn ja vapaa-ajan yhdis-

tämisen ongelmat kertovat siitä, että jos taloudellisesti olisi mahdollista, nämä 

henkilöt tekisivät mielellään vähemmän töitä, jolloin työn ja vapaa-ajan yhdis-

täminen olisi helpompaa. Tämä saattaa viitata siihen, että heillä palkka voi ol-

la yksi motivaatiotekijä työelämässä (vaikka se ei välttämättä teekään työstä 

mielekästä).  Nämä tekijät liittyvät voimakkaammin ihmisen elämäntilantee-
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seen ja omaan kokemukseen, eivätkä välttämättä ole kiinni yrityksestä ja sen 

toimintatavoista. Tästä syystä nämä tekijät erotettiin omaksi ryhmäkseen. Kui-

tenkin, esimerkiksi etätyöpolitiikan puuttuminen, jonka koettiin vaikeuttavan 

juuri tätä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, sijoitettiin toimintatapoihin liit-

tyväksi kuormitustekijäksi.  

 

Luokitteluprosessin jälkeen kävin litteroidut keskustelut vielä läpi ja merkkasin 

eri kohdat sen mukaan, mihin ne näistä eri pääkategorioista kuuluivat. Näitä 

otteita olen käyttänyt syventämään sitä analyysiä, jonka olen luokittelun poh-

jalta tehnyt. Poimin keskusteluista myös kohdat, joissa keskusteltiin työyhtei-

sön toiminnan kehittämisestä ja joissa esitettiin kehitysideoita. Näitä käytin 

aineistona toisessa tutkimuskysymyksessä, jossa tarkasteltiin, miten tietoa 

työn voimavaroista ja vaatimuksista voidaan käyttää hvväksi työyhteisön toi-

minnan kehittämisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Kolmannen tutki-

muskysymyksen avaamiseen käytin kaiken muun mahdollisen aineiston ja 

materiaalin (esim. palautteet sekä seurantakyselyn vastaukset), jota projektin 

kuluessa olin kerännyt.  

 

3.5 Eettiset kysymykset  
 
Tässä kappaleessa pohdin tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä 

omaa rooliani tutkijana. Käsittelen eettisiä kysymyksiä ensin tiedon hankinnan 

ja sen jälkeen tiedon käytön näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää, että tutkittavilla on oikea käsi-

tys tutkimuksen tarkoituksesta sekä siitä, miten aineistoa tullaan käyttämään 

tutkimuksessa. Usein esimies ilmoitti oman tiiminsä projektiin mukaan, mutta 

tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Ennen keskustelutilaisuutta 

ilmoitin kaikille niille, joiden keskustelu nauhoitettiin, sähköpostitse nauhoituk-

sesta. Samalla kerroin siitä, että otteita tullaan käyttämään kyseisessä tutki-

muksessa. Osallistujia pyydettiin ilmoittamaan, jos he eivät halunneet, että 

keskustelu nauhoitetaan. Tämän lisäksi tarkistin vielä jokaisen tilaisuuden 

aluksi, että nauhoitus sopi varmasti kaikille osallistujille. Painotin myös, että 
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kukaan muu kuin minä ei tule kuulemaan nauhoja ja että käytän otteita niistä 

ainoastaan tutkimustarkoituksiin.  

  

Avoimen keskustelun takaamiseksi sovittiin, että otteita keskusteluista tullaan 

käyttämään ainoastaan nimettöminä. Tutkittavien anonymiteetin takaamiseksi 

otteiden yhteyteen ei ole laitettu mitään tunnisteita. Eri tilaisuudet on merkitty 

kirjaimin A-G ja osallistujat on nimetty näiden tunnisteiden mukaan A1... G6. 

Näiden tunnisteiden pohjalta voidaan nähdä ainoastaan, mitkä otteet ovat 

samasta tilaisuudesta sekä voidaan myös erottaa eri henkilöiden puheenvuo-

rot. En halunnut tehdä tämän tarkempaa erottelua, jotta tutkimukseen osallis-

tuneita henkilöitä ei voitaisi tunnistaa. Henkilöiden tarkempi erottelu ei olisi ol-

lut myöskään tutkimuksen kannalta oleellista, sillä tutkimuksessa ei ole tehty 

vertailuja (esim. vertailtu naisten ja miesten mielipiteitä tai eri tiimejä keske-

nään). Vaikka otteet on esitetty nimettöminä, henkilöiden tunnistaminen on 

kuitenkin mahdollista, sillä kyseessä oli ryhmäkeskustelu ja useampi ihminen 

on kuullut kyseisen keskustelun. Toisaalta kerrotut asiat ovat olleet sellaisia, 

joita henkilöt ovat halunneet jakaa muiden tilaisuuteen osallistuneiden kanssa.    

 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää, että tutkimuksen kohteena ole-

vat henkilöt ovat tietoisia myös siitä, miten heiltä saatua aineistoa tullaan käyt-

tämään. Sitä, miten tutkittavilta saatua aineistoa on käytetty hyväksi, tarkaste-

len vielä seuraavassa kappaleessa, jossa käyn läpi omaa rooliani. 

Tutkijan rooli 

Erityisesti toimintatutkimusta tehtäessä tutkijan rooli nousee yhdeksi keskei-

seksi kysymykseksi. Toimintatutkimusta tehtäessä nimittäin usein kohdataan 

ristiriitainen kysymys siitä, missä määrin tutkijan pitäisi tai pitäisikö ylipäätään 

ollenkaan vaikuttaa aktiivisesti työyhteisössä käynnissä olevan prosessin kul-

kuun. (Kuula 1999, 116.) Tässä tutkimuksessa kyse oli ohjaavasta tapaustut-

kimuksesta ja tarkoituksena oli lähinnä aktivoida tutkimukseen osallistuvia itse 

pohtimaan, miten työhyvinvointia voitaisiin edistää. Minun roolini tutkijana ei 

siis ollut neuvoa, miten tutkimuksen kohteena oleva organisaatio voisi ratkais-

ta ongelmansa, vaan ainoastaan organisoida tutkimuksen kohteena olevan 

organisaation jäsenet itse pohtimaan ratkaisuja ongelmiin (emt. 1999, 116). 
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Uskon, että onnistuin tässä, sillä tutkimuksen ongelma oli sellainen, johon mi-

nulla itsellä ei ollut mitään valmista ratkaisua.  

 

Myös oma roolini tutkijana on syytä ottaa huomioon sen takia, että työskente-

lin tutkimuksen kohteena olevan organisaation henkilöstöosastolla samaan 

aikaan, kun tein tutkimusta. Ensisijainen roolini tilaisuuksissa olikin henkilös-

töosaston edustaja, ja tällä on saattanut olla vaikutusta tutkimuksen kulkuun 

ja tutkimustuloksiin. Toisaalta se, että olin jo sisällä kyseisessä työyhteisössä 

ja tunsin osan tutkimukseen osallistuneista jo ennestään, saattoi helpottaa ti-

laisuuksien onnistumista sekä edistää avointa ja rehellistä keskustelua. Koin, 

että tilaisuuksiin osallistuneet puhuivat hyvin suoraan minun läsnöollessani 

työyhteisönsä sekä työpaikan ongelmakohdista ja kokivat, että itse tiedostan 

myös ne, koska työskentelen samassa työpaikassa. Voi olla, että ulkopuolisel-

le asioita olisi kerrottu perusteellisemmin ja näin analyysissä olisi päästy sy-

vemmälle. Saattoi nimittäin olla, että välillä tutkittavat olettivat minun tietävän 

tilanteen, koska työskentelen samassa yrityksessa, eivätkä siksi perusteelleet 

tai selittäneet asioita kovinkaan tarkasti tai syvällisesti. 

 

Miten itse sitten pystyin erottamaan nämä kaksi roolia? Tieto, jota olen saanut 

kyseisen projektin aikana, tulee varmasti olemaan hyödyllistä jatkossakin 

omia työtehtäviäni ajatellen. Aineistoa ei kuitenkaan käytetty suoraan henki-

löstöhallinnon tietolähteenä, mutta tutkimusanalyysin kautta saatuja tietoja 

voidaan käyttää hyväksi henkilöstöhallinnon toiminnan kehittämisessä jatkos-

sa. Tämä oli tutkittavien tiedossa, sillä keskustelutilaisuuksissa kyseltiin myös 

odotuksia ja toiveita henkilöstöhallinnon toimintaa kohtaan. Itse koen, että 

kaksijakoisesta roolistani oli tutkimukselle ja sen kohteena olleelle organisaa-

tiolla hyötyä ja uskon, että voin käyttää keräämääni tietoa ja kokemuksia hy-

väksi myös jatkossa.  

 

4. Tutkimuksen tulokset 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitkä tekijät ovat yhteydessä työhyvinvoin-

tiin tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä sekä tarkastella, miten tätä 
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tietoa voitaisiin käyttää hyväksi työyhteisön kehittämisessä ja työhyvinvoinnin 

edistämisessä.  Tämän lisäksi tarkasteltiin, miten työyhteisön toimintaa pyrit-

tiin kyseisessä toimipisteessä kehittämään työtekijöiden hyvinvoinnin edistä-

miseksi ja miten toteutettu kehitysprojekti onnistui. 

4.1 Työn voimavara- ja vaatimustekijät 
 
Ensiksi tarkastelen, mitkä tekijät tämän aineiston mukaan ovat yhteydessä 

työn mielekkyyteen ja työn kuormittavuuteen, eli toisin sanottuna, mitkä ovat 

keskeisiä voimavara- ja vaatimustekijöitä kyseisessä työyhteisössä. Tieto työ-

hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on tärkeää toiminnan kehittämisen ja työn-

tekijöiden hyvinvoinnin edistämisen kannalta.  

4.1.1 Työn mielekkyystekijät 
 
Työn mielekkyydestä kysyttäessä ihmiset painottavat usein joko sanan mu-

kaisesti työn sisältöä, kun taas toisille on keskeistä työympäristö ja siihen liit-

tyvät tekijät (Antila 2006, 26).  Tässä tutkimuksessa esiin tulleet työn mielek-

kyyteen liittyvät tekijät voitiin jakaa 4 pääluokkaan (ks. liite 2). Suurin osa (41 

%) työn mielekkyyteen yhteydessä olevista tekijöistä liittyi itse työhön ja sen 

sisältöön.  Myös työyhteisöön ja  –ympäristöön liittyvät tekijät (31%) olivat tär-

keitä työn mielekkyyden kannalta. Erityisesti omaan lähityöyhteisöön, omaan 

tiimiin ja työkavereihin sekä työilmapiiriin liittyvät asiat korostuivat. Vain 3 % 

mainituista tekijöistä liittyi palkkaan ja vain 7 % tilaisuuksiin osallistuneista 

mainitsi palkan yhdeksi mielekkyystekijäksi omassa työssään. Näiden ”perin-

teisten” työn motivaatiotekijöiden (työn sisältö, työyhteisö, palkka) lisäksi ai-

neistosta nousi esiin myös tekijöitä, jotka olen luokitellut toimintatapoihin, työn 

organisointiin ja johtamiseen liittyviksi tekijöiksi. Neljännes (25 %) mainituista 

työn mielekkyyteen vaikuttavista tekijöistä liittyi joko yrityksen, työyhteisön, 

esimiehen tai henkilön omiin toimintatapoihin. (ks. kuvio 3.) 
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Toimintatapoihin, työn
organisointiin ja
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Palkkaan  
liittyvät tekijät 31% 

 Kuvio 3. Työn mielekkyystekijät 

Työhön ja sen sisältöön liittyvät tekijät 

Tärkeimmäksi työn mielekkyyteen yhteydessä olevista tekijöistä nousi itse työ.  

Ihmiset kokivat, että se, että oma työ on haasteellista (19 mainintaa) ja että se 

tarjoaa oppimismahdollisuuksia (11), tekee työstä mielekästä. Myös työtehtä-

vien monipuolisuus (14) ja vaihtelevuus (9) oli tärkeää työn mielekkyyden 

kannalta.  

 
A4: Mulla on täällä ongelmatilanteiden ratkominen tai yleensä tällainen selvi-
tysduuni. Se ehkä antaa sitä tossa työssä oikeesti sitä potkua. Siis se, että jos 
havaitsee, että täällä on nyt joku ihmeen ... 
 
A1: Laskentaihminen on aina onnellinen, kun luvut täsmää.  
 
A3: Mulla on tohon liittyen siis kun on erilaisii haasteita siis just jotain luvut 
näyttää ihan ihmeellistä tai sitten X [tietojärjestelmä] tekee jotain ihmeellistä, 
niin sitten kun sitä selvittelee, niin se kumminkin haastaa kehittymään ja aina 
vähän uudistamaan omaa ajattelua. 
 
A1: Mulla on kans toi mielenkiintoinen ja haasteellinen työ. Se haasteellisuus 
tuo sitten sitä omaa stressiä, mutta se on kuitenkin niinku plussan puolella sit-
ten. 
 
A3: Niin koska jos sitten jokainen päivä olis samanlainen niin se vois käydä 
sitten vähän tylsäksi.  
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Työn haasteellisuus ja vaihtelevuus koettiin työn mielekkyyttä lisääväksi teki-

jäksi, vaikka toisaalta myönnettiin, että se saattaa myös aiheuttaa stressiä. 

Selvää vastausten perusteella kuitenkin oli, että työn täytyi olla tarpeeksi 

haasteellista ja vaihtelevaa, jotta se motivoi, ja jotta työ tuntuu mielekkäältä.  

 

Tärkeäksi koettiin myös, että oma työ on merkityksellistä ja tärkeää ja että sil-

le on oikeasti tarvetta (10). Koettiin, että on hyvin tärkeää, että henkilöllä on 

itsellä selkeä käsitys ja ymmärrys siitä, miksi hän työtä tekee ja että työstä on 

jotain todellista hyötyä.   

 

Näkyvät työn tulokset (7) sekä onnistumisen tunteet työssä (10) lisäsivät 

myös työn mielekkyyttä ja motivoivat työhön. Se, kokeeko henkilö onnistuvan-

sa työssään saattaa olla riippuvainen siitä, kuinka helposti työn tulokset ovat 

nähtävissä. Toisaalta myös työn organisoinnilla ja johtamiskäytännöillä voi-

daan vaikuttaa siihen, kokeeko työntekijä onnistumisen tunteita työssään. Nä-

kyvät työn tulokset sekä onnistumisen tunteet työssä saattavat siis liittyä itse 

työhön ja sen sisältöön tai sitten esimiestyöhön ja esimerkiksi työstä annetun 

palautteen määrään ja laatuun.   

Työyhteisöön ja –ympäristöön liittyvät tekijät 

Myös työyhteisöön ja -ympäristöön liittyvät asiat koettiin tärkeiksi työn mielek-

kyyden kannalta. Erityisesti omaan lähityöyhteisöön, sen jäseniin ja ilmapiiriin 

liittyvät tekijät korostuivat työn mielekkyyteen yhteydessä olevista tekijöistä 

keskusteltaessa. Kivat (18) ja ammattitaitoiset (2) työkaverit, hyvä työilmapiiri 

(11), mukava tiimi (6), hyvä esimies (4), huumori (2) ja hyvä yhteishenki (2) 

mainittiin tekijöiksi, jotka lisäävät työn mielekkyyttä.  

 

Näiden lisäksi työn mielekkyyttä lisääväksi tekijäksi mainittiin usein kansainvä-

linen työympäristö (11), jonka tutkimuksen kohteena oleva yritys tarjoaa. 

Myös yhteistyö erilaisten ihmisten (6) sekä eri osastojen (2) kanssa koettiin 

työn mielekkyyttä lisääväksi tekijäksi.  
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A5: Ensimmäisenä mulla oli tässä useat eri ihmiskontaktit, eli on paljon teke-
misissä eri kulttuureista olevien ihmisten kanssa, Kiinasta ja sitten Etelä-
Amerikasta olevien kanssa. Ja monilla on hyvin erilainen lähestymistapa sa-
moihin asioihin, et se on ihan mielenkiintoista nähdä. Sitä monesti pohtii, että 
mitäköhän tää tarkottaa tää kaveri taas, ja sit löytyy se punainen lanka taas 
jostakin. Tai sitten huomaa, että aasialaisilla ihmisillä on paljon herkempi tai-
pumus ottaa yhteyttä ja soittaa, jos tulee joku ongelma. Suomessa täällä joku 
miettii kaks viikkoo ennen kuin se soittaa, et mikä perkele tässä on, kun tää ei 
toimi. Se on yks sellainen mukava piirre. 

 

Suurin osa tähän luokkaan kuuluvista asioista liittyi työyhteisöön ja sen jäse-

niin sekä laajemmin yrityksen toimintaympäristöön. Vain muutamat mainituista 

tekijöistä, kuten ajanmukaiset ja hyvät työtilat sekä välineet (3), liittyivät suo-

ranaisesti fyysiseen työympäristöön.   

Toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvät tekijät 

Kolmantena työn mielekkyyteen yhteydessä olevana tekijänä oli toimintata-

poihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvät tekijät. Tämä ryhmä oli sel-

västi voimakkaimmin näistä ryhmistä sellainen, jossa nimetyt tekijät koettiin 

asioiksi, jotka lisäisivät työn mielekkyyttä, jos ne toteutuisivat.  Eli kaikki maini-

tut tekijät eivät välttämättä toteutuneet tällä hetkellä työntekijöiden työssä, 

mutta koettiin, että jos nämä asiat olisivat kunnossa, ne lisäisivät työn mielek-

kyyttä.  

 

Koettiin, että hyvin suunniteltu ja selkeä työ (5) sekä hyvin asetetut tavoitteet 

(2), jotka mahdollistavat onnistumisen tunteen ja jotka konkretisoivat tehdyn 

työn tulokset, motivoivat työhön. Tämä koettiin kuitenkin usein haasteelliseksi 

asiantuntijatyössä. Myös palautteen (7) tärkeys nousi esiin, ja usein koettiin, 

että palautetta ei välttämättä saada tarpeeksi.  
 

A4: Toikin jo jännä, toi positiivisen palautteen saaminen, kuitenkin se viime 
kädessä on aika harvinaista. Silleen, että sanotaan face to face tai mailitse. 
Mä voin ainakin, melkein muistaa kaikki kerrat, kun joku on sanonu jotain po-
sitiivista. Se tuntuu vieläkin.. Mä oon onnistunut joskus. 
 
A1: Aivan, mut se on just tätä. Mä en tiedä onko se suomalaista kulttuuria, 
onks se eurooppalaista vai mitä se nyt onkin, mut ylipäätänsä, harvoissa asi-
oissa sitä ollaan totuttu antamaan mitään positiivista palautetta. Siis niinku ei 
välttämättä ainoastaan työhön liittyvissä asioissa, vaan niinku missään. 
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A3: Pikemminkin just, et jos on jotain negatiivista niin sit sanotaan, mut sit kun 
kaikki menee niinku hyvin, niin oletetaan, et se on se normaali tila ja aatel-
laan, et se menee niinku pitääkin, ettei tarvii sanoo mitään.       

 
 
Oman työn hallintaa helpottavia toimintatapoihin ja johtamiseen liittyviä asioita 

olivat esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet omassa työssä (14), itsenäinen ja 

vapaa työ (9) sekä sopiva työmäärä (8). Myös tarjotut kehittymismahdollisuu-

det (6), kuten erilaiset koulutukset ja henkilökohtaiset kehittämissuunitelmat, 

koettiin työn mielekkyyttä lisääviksi tekijöiksi. 

Palkkaan liittyvät tekijät 

Näiden luokkien lisäksi palkkaan liittyvät tekijät erottuivat omaksi ryhmäkseen. 

Palkkaan liittyviä mainintoja tuli yhteensä vain 6. Ne, jotka mainitsivat palkan 

työn mielekkyystekijäksi, korostivat, että palkka on kaiken perusta ja että ku-

kaan ei olisi töissä ilman palkkaa. He olivat sitä mieltä, että tämä tosia-asia 

vain unohdetaan liian helposti nykyään. Toisaalta palkka mainittiin työn mie-

lekkyystekijäksi myös silloin, kun koettiin, että mikään muu omassa työssä ei 

motivoi.  

 

On esitetty, että palkalla saattaa olla enemmän merkitystä kuin vain konkreet-

tinen raha; palkka saatetaan kokea myös tunnustukseksi hyvin tehdystä työs-

tä (Herzberg ym. 1959, 83) ja tämä saattaa motivoida työntekijöitä. Tässä tut-

kimuksessa palkka ei kuitenkaan noussut esiin tässä yhteydessä. Kukaan ei 

erikseen maininnut, että hyvä palkka tai palkkakehitys motivoi, vaan palkan 

rooli oli enemmänkin itseisarvo ja koettiin, että työtä ei tehtäisi, jos siitä ei saa-

taisi rahallista korvausta. Toisaalta se, että palkka mainittiin vain näin harvoin 

työn mielekkyystekijäksi, saattaa kertoa siitä, että suurimmalle osalle työnteki-

jöistä työllä on muutakin kuin välinearvoa, ja että työn sisällöllinen merkityk-

sellisyys korostuu ihmisten elämässä. Voidaankin ajatella, että siinä vaihees-

sa, kun ihmisen ei tarvitse pelätä toimentulonsa puolesta, palkka menettää 

merkityksensä työn motivaatiotekijänä. Ihminen siis odottaa työltään muutakin 

kuin palkkaa, ja palkka ei välttämättä enää ole tärkein tekijä esimerkiksi työ-

paikan valinnassa.   
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Yhteenveto työn mielekkyystekijöistä 

Työn mielekkyyttä tarkastelleen tutkimuksen mukaan ihmiset pitävät aiempaa 

enemmän ja monipuolisemmin erityyppisiä asioita tärkeinä työssä (Antila 

2006, 10). Voidaan siis ajatella, että ihmiset vaativat työltään entistä enem-

män, mutta toisaalta voidaan myös nähdä, että työ antaa nykypäivänä tekijäl-

leen enemmän kuin ennen. Kun vuosina 1981-2000 on tarkasteltu, mitä asioi-

ta ihmiset pitävät tärkeänä työssään, asioiden keskinäinen järjestys ei ole 

muuttunut, vaikka eri asioiden tärkeys ihmisille on lisääntynyt. Kaikkein tär-

keintä on ollut mielenkiintoinen työ, eli itse työ ja sen sisältö. Työpaikan sosi-

aaliset suhteet on koettu seuraavaksi tärkeimmiksi ja näiden jälkeen on tullut 

työsuhteen varmuus ja palkka. (Antila 2006, 10.)  

 

Tämän tutkimuksen aineiston suppeuden sekä luokittelun sopimuksenvarai-

suuden takia työn mielekkyyteen yhteydessä olevien tekijöiden keskinäinen 

arvottaminen on vaikeaa. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että myös tämän 

tutkimuksen mukaan itse työ ja sen sisältö sekä työpaikan sosiaaliset suhteet 

korostuvat selvästi työn mielekkyystekijöitä tarkasteltaessa. Myös muissa tut-

kimuksissa, joissa on tarkasteltu tietotyöläisten työtä, työn sisällöllinen merki-

tys on korostunut työn mielekkyyden ja työtyytyväisyyden kannalta (esim. 

Pyöriä 2002, Kivistö & Kalimo 2002). Erityisen tärkeää työn mielekkyyden 

kannalta on ollut, että työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa (Pyöriä 2002, 61).  

Tässä tutkimuksessa työn vaihtelevuuden lisäksi korostui erityisesti työn 

haasteellisuus ja jatkuva uuden oppimisen mahdollisuus.  

 

Työn sisällön ja sosiaalisten suhteiden lisäksi työyhteisön toimintatavat ja työn 

organisoinnin tavat näyttivät olevan yhteydessä työn mielekkyyyden koke-

mukseen. Erityisesti vaikutusmahdollisuudet ja työn itsenäisyys korostuivat 

työn mielekkyyttä lisäävistä tekijöistä keskusteltaessa. Työntekijät kokivat 

myös, että jos työt on organisoitu hyvin ja työkuva sekä vastuualueet ovat sel-

keät, työ tuntuu mielekkäältä. Aina siis työn mielekkyys ei ole pelkästään kiin-

ni työstä ja sen sisällöstä, vaan myös toimintatavoista ja siitä, miten työ on or-

ganisoitu. Tämä viittaa myös siihen, että esimiestyö ja johtaminen ovat kes-
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keisiä tekijöitä työn mielekkyyden kannalta, sillä niillä on keskeinen vaikutus 

toimintapoihin ja työn organisointiin. 

 

Myös Antila (2006) on tarkastellut tutkimuksessaan työn organisoinnin ja joh-

tamisen yhteyttä työn mielekkyyteen. Tätä yhtettä Antila on tutkinut ns. proak-

tiivisen toimintatavan kontekstissa (Antila 2006, 40). Proaktiivisella toimintata-

valla tarkoitetaan toiminnallisesti joustavia toimintapoja, joille on ominaista 

henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien ja vastuun korostaminen. Tällainen toi-

mintatapa mahdollistaa sen, että yksilöt ”omistavat” työtään, jolloin työstä tu-

lee enemmän yksilön oma asia.  (Emt. 2006, 40-41.) ”Oma juttu” työssä mer-

kitsee puolestaan keskimääräistä korkeampaa työn mielekkyyttä, sillä proak-

tiivisissa toimipaikoissa työskentelevät kokivat työnsä keskimäärin mielek-

käämmäksi kuin muissa toimipaikoissa työskentelevät (emt. 2006, 42-43).       

 

Johtamisen merkitys työn mielekkyyden kannalta korostui myös Antilan tutki-

muksessa. Tutkimuksen mukaan työn mielekkyyden kokeminen on suuressa 

määrin riippuvainen työpaikan johtamiskäytännöistä (emt. 2006, 55). Esimer-

kiksi palautteen saamisen ja työn mielekkyyden välillä havaittiin olevan selvä 

lineaarinen yhteys. Erityisesti positiivisen palautteen saaminen merkitsi usein 

kohoavaa työn mielekkyyden tunnetta. Positiivisen palautteen lisäämisellä voi-

taisiin siis suoraan vaikuttaa työntekijöiden työn mielekkyyden kokemukseen 

ja tätä kautta lisätä työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. (Antila 

2006, 55.)  

 

Tässä tutkimuksessa hyvä esimiestyö ei noussut voimakkaasti esiin työn mie-

lekkyyteen vaikuttavana tekijänä. Alle 5 % osallistuneista nimesi hyvän esi-

miehen työn mielekkyyteen yhteydessä olevaksi tekijäksi. Tämä ei kuitenkaan 

välttämättä merkitse sitä, että esimiestyötä tai johtamista ei koeta tärkeäksi 

työn mielekkyyden kannalta, vaan se saattaa viitata siihen, että esimiestyöhön 

ei olla täysin tyytyväisiä. Myös toimintatapoihin ja työn organisointiin liittyvien 

tekijöiden korostuminen aineistossa viittaa siihen, että johtamiskäytännöt ja 

esimiestyö ovat tärkeitä työn mielekkyyden kokemuksen kannalta.  
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4.1.2 Työn kuormitustekijät 
 
Keskusteltaessa työn kuomittavuuteen liittyvistä tekijöistä toimintatapoihin, 

työn organisointiin ja johtamiseen liittyvät tekijät korostuivat voimakkaasti. Jo-

pa kolme neljäsosaa (75 %) esiin nousseista työn kuormitustekijöistä voitiin 

luokitella toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyviksi. Alle vii-

desosa (14 %) mainituista asioista liittyi työyhteisöön ja –ympäristöön ja 7% 

mainituista asioista liittyi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ongelmiin. 

Vain 4 % mainituista tekijöistä liittyi itse työhön ja sen sisältöön. (ks. kuvio 4) 

 

Työn kuormitustekijät 
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7% 
4% 

Toimintatapoihin, työn
organisointiin ja 
johtamiseen liittyvät
tekijät 
Työyhteisöön ja - 
ympäristöön liittyvät
tekijät 

Työn ja vapaa-ajan
yhteensovittamiseen
liittyvät tekijät 

Työhön ja sen sisältöön
liittyvät tekijät 

 
 Kuvio 4. Työn kuormitustekijät 

 

Usein koettiinkin, että itse työ on mielenkiintoista, ja että työn stressitekijät liit-

tyvät enemmänkin työn ympärillä oleviin asioihin; toimintatapoihin, työyhtei-

söön ja sen jäseniin, fyysiseen työympäristöön sekä työn ja vapaa-ajan yhdis-

tämisen ongelmiin.  
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D4: Mä en, mun piti itseasissa oikein miettiä, että työstä johtuvia juttuja, mitkä 
stressaa, niin ei oo välttämättä, mutta siihen, ne muut lieveilmiöt siinä ympäril-
lä. Eli työntekopaikka on liian rauhaton. Eli kun työ vaatii keskittymistä, niin se 
on liian rauhaton, siinä on liikaa häiriötekijöitä, et tavallaan niinku olla keskellä 
siinä, et se häiritsee sitä omaan työhön keskittymistä siinä, et se tavallaan 
niinku vois olla se, joka lois ittellä stressiä. Ja sitten tämä iänikuinen, työmat-
ka liian pitkä, kuluttaa liikaa energiaa, vois olla energisempi. Ja sit mä ajattelin 
ihan tämmöstäkin, että meidän työyhteisössä on tapahtunut muutosta, että 
ihmiset on aika väsyneitä, et sekin tavallaan aiheuttaa semmosta mietitystä. 
Mut nyt ei ollu sit muuta niinku työstä aiheutuvaa, että mä tykkään, että se on 
haasteellista ja kaikkea. 
 
 

Toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvät tekijät 

Selkeästi suurin osa kuormitustekijöistä liittyi työyhteisön toimintatapoihin, 

työn organisointiin ja johtamiseen. Kaikki esiin nousseet asiat olivat tekijöitä, 

jotka jollain tavalla vaikeuttavat työntekijöiden tunnetta oman työnsä hallinnas-

ta. Hallinnan tunne on oleellinen työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta ja sen 

on todettu olevan erityisen voimakkaasti yhteydessä uupumusasteiseen vä-

symiseen, joka on yksi työuupumuksen kolmesta ydinulottuvuudesta (Näätä-

nen ym. 2003, 67).    

 

Liian suuri työmäärä 

Suuri osa mainituista stressitekijöistä liittyi liian suureen työkuormaan. Stres-

saavaksi ja kuormittavaksi koettiin liian suuren työmäärän (9) lisäksi kiire (7), 

työajan riittämättömyys (5), keskeneräinen ja tekemätön työ (5) sekä resurs-

sipula (3). Usein liian suuresta työmäärästä ja jatkuvasta kiireestä johtuen ko-

ettiin, että töitä ei ehditä tekemään niin hyvin ja huolellisesti kuin haluttaisiin ja 

pystyttäisiin (4) ja tämä saattoi aiheuttaa työntekijöille ylimääräistä stressiä.  

 
Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan (Lehto & Sutela 2004, 82) työs-

sä viihtymistä vähentävistä tekijöistä juuri kiire on kasvanut selkeimmin viime 

vuosina. Kiireen taustalla näyttää yleisimmin olevan henkilöstön riittämättö-

myys, kohtuuttomat vaatimukset ja liian tiukat tulostavoitteet. Myös esimiesten 

rooli työpaineiden ja kiireen säätelijöinä korostui kiirekokemuksia tarkastel-

leessa tutkimuksessa. (Järnefelt & Lehto 2002, 116-120.) 
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Työmäärän ennakoimattomuus 

Myös työmäärän suuri vaihtelevuus ja vaikea hallittavuus (7) koettiin projekti-

työtä tekevissä tiimeissä stressitekijäksi. Työmäärän ennakoimattomuus saat-

toi aiheuttaa ylikuormittumista kiireisinä aikoina ja taas turhautumista ja epä-

varmuutta hiljaisina aikoina. Hiljainen aika saattoi myös luoda pelkoa oman 

tiimin roolin tärkeydestä ja oman työpaikan tarpeellisuudesta. Kuitenkaan se, 

että töitä on riittävästi, ei välttämättä yksinään riitä, vaan työn tulee myös olla, 

kuten työn mielekkyystekijöitä tarkasteltaessa kävi ilmi, merkityksellistä ja 

hyödyllistä, jotta se motivoi.  

 
B1: Sit siinä tulee, kun on tää, ettei oo sitä varsinaista duunia, et vähän väki-
sin niinku keksitään, että kehittäkää nyt jotakin, et on jotakin tekemistä. Ei sillä 
kehitystyöllä oo mitään arvoo, että tehdään vaan, jotta niinku peukalot ei vä-
syis pyörimiseen.  
 
B2: Niin ja se ei motivoi ihan oikeesti yhtään.  
 
B1: Ei motivoi koska sillä ei oo minkäänlaista muuta tilausta kun että tee nyt 
jotain. Eikä se päädy mihinkään käyttöön, niinku ihmeellistä on, jos se johon-
kin päätyy. 
 
B2: Eli turhaa työtä. 

 

Tämä viittaa siihen, että myös työn määrällä on huomattava vaikutus työn 

mielekkyyden kokemukseen, mutta vahvistaa myös toisaalta niitä tuloksia, 

joiden mukaan työntekijöiden odotukset työtä kohtaan ovat kasvaneet. Mikä 

tahansa työ ei kelpaa, vaan työn täytyy olla tarpeeksi haasteellista ja vaihtele-

vaa, jotta se koetaan mielekkääksi.  

 

Epäselvä työn organisointi 

Suuri osa kuormitustekijöistä liittyi työn organisointiin ja esimiestyöhön. Epä-

selvät vastuualueet (15) ja työnjako (2) sekä niistä aiheutuvat ongelmat pää-

töksen teossa (3) sekä vastuukantajien löytämisessä (2) nousivat esiin työn 

kuormitustekijöistä keskusteltaessa. Epäselvyydet työn organisointiin liittyvis-

sä tekijöissä hidastivat ja vaikeuttivat työssä suoriutumista ja aiheuttivat tur-

hautumista. Epäselvyyttä koettiin myös toimintatavoissa, menetelmissä, pro-

sesseissa, pelisäännöissä ja tehtävänkuvauksissa. Turhan työn tekeminen 

(7), joka saattoi johtua byrokratiasta tai jatkuvista muutoksista sekä epäselvä 
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yhteys omien ja tiimin tehtävien ja firman tavoitteiden välillä koettiin myös 

stressavaksi.  

 

Epärealistiset tavoitteet ja aikataulut 

Myös epäselvät ja epärealistiset tavoitteet (6) ja aikataulut (5) sekä muutokset 

aikatauluissa (2) lisäsivät työn kuormittavuutta sekä tunnetta siitä, että työ ei 

ole omassa hallinnassa. Myös työntekijöiden kiirekokemuksia tarkastelleessa 

tutkimuksessa liian tiukat aikataulut nousivat esiin yhtenä keskeisenä kiireen 

aiheuttajana (Järnefelt & Lehto 2002, 32). Tutkimuksen mukaan kiirettä aihe-

utti toisaalta alun perin liian tiukoiksi ja joustamattomiksi laaditut aikataulut ja 

toisaalta se, että usein työntekijät ovat riippuvaisia muiden toiminnasta ja ai-

kaisempien vaiheiden aikatauluista (Järnefelt & Lehto 2002, 33). Tämä nousi 

esiin myös tässä tutkimuksessa. Muiden aikataulujen pitämättömyys vaikeutti 

omaa työtä. Myös se, että itse ei pysy aikataulussa aiheutti stressiä juuri sen 

takia, että se hidasti samalla usein myös muiden töitä.  

 

Tiedonkulku ja jatkuvat muutokset 

Tiedonkulku (11) koettiin myös ongelmaksi. Tiedonkulussa saattoi olla ongel-

mia oman tiimin sisällä tai sitten eri yksiköiden ja tiimien välillä. Myös jatkuvien 

muutoksien (7) sekä organisaatiomuutoksien (2) koettiin aiheuttavan stressiä 

sekä samalla vaikeuttavan tiedonkulkua.  

 
C1: Joo ei, ei suoranaisesti se organisaatiomuutos, vaan puhutaan myöskin 
asioiden tai prosessien muutoksesta. Ja tottakai organisaatiomuutokset liittyy 
myöskin siihen, mutta lähinnä just ne prosessit, työtavat,  kun ne muuttuu ja 
roolit ja vastuut tehtailla, ei tiedä kuka tekee mitäkin, mitä on päätetty missä-
kin ryhmässä, ollaan muutettu jotain ja tieto ei kulje. 

 

Tietotyössä muutos on jatkuvasti läsnä. Muutokset eivät ole selvärajaisia vaan 

jatkuvasti tapahtuvia vaatimuksia toimia toisin. Jatkuva muutos viittaa enem-

män juuri arjen rutiinien tasolla tapahtuvaan muutokseen, joka vaatii sopeu-

tumista jatkuviin vaihteleviin ärsykkeisiin. (Kalliomäki-Levanto ym. 2005a, 10.) 

Nämä jatkuvat muutokset lisäävät tarvetta tiedonkulun tehostamiselle sekä 

jatkuvalle sopeutumiselle ja toimintatapojen muuttamiselle. Jatkuvassa muu-
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toksessa myös päivittäinen työkokonaisuus hajoaa ja työn etukäteissuunnitte-

lu vaikeutuu, joka aiheuttaa stressin kokemuksia.   

 

Tietotulva ja yhtäkkiset pyynnöt 

Myös tietotulva ja sähköpostin määrä (6) sekä yhtäkkiset, usein sähköpositit-

se tulevat pyynnöt, niin sanotut ”tulipalot” tai ”ad hoc” – tarpeet (6) kuormittivat 

työntekijöitä. Kuormittavaksi koettiin erityisesti se, että nämä yhtäkkiset pyyn-

nöt saattoivat sekoittaa ja muuttaa koko työpäivän kulun. Yhtäkkiset ja ennal-

ta-arvaamattomat pyynnöt vaikeuttivat oman työajan hallintaa sekä lisäsivät 

työmäärää. On todettu, että usein työssä, jossa monia eri tehtäviä hoidetaan 

samanaikaisesti, ongelmana on se, että asiat eivät yksittäisinä ole tarpeeksi 

suuria ja niitä ei siksi yksinään saada riittävän näkyviksi ja merkityksellisiksi 

(Kalliomäki-Levanto 2005, 5). Yksittäiset pienet pyynnöt on vaikea nähdä 

osana työkokonaisuutta ja siksi niitä ei osata välttämättä ottaa huomioon työn 

resurssoinnissa ja työajan suunnittelussa.   

 

Vaikutusmahdollisuuksien puute ja johdon sitoutuminen 

Vaikutusmahdollisuuksien puute (6) saatettiin myös kokea työn kuormitusteki-

jäksi. Toisaalta koettiin, että mahdollisuuksia vaikuttamiseen on, mutta että 

suunta on epäselvä ja että oikean suunnan antaminen on johtajien tehtävä. 

Myös johtajien sitoutumattomuus (3) mainittiin yhdeksi työssä esiintyväksi 

kuormitustekijäksi. 

 
Oman työn hallinnan vaikeus  

Oman työn priorisoinnin vaikeus (5) sekä oman ajan hallinnan vaikeus (2) oli-

vat haasteita, joihin työtekijät törmäsivät omassa työssään. Koettiin, että myös 

virallisen etätyöpolitiikan puuttuminen (3) oli yksi asia, joka hankaloitti oman 

ajan hallintaa sekä samalla myös työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Lä-

hes kaikki mainitut kuormitustekijät liittyivät jotenkin työn hallintaan, mutta 

edellä mainituissa tekijöissä korostui työntekijän oma rooli oman työnajan hal-

linnassa.  
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Työyhteisöön ja –ympäristöön liittyvät tekijät 

Työyhteisöön ja –ympäristöön liittyviä kuormitustekijöitä nousi esiin keskuste-

luissa hyvin vähän. Työyhteisön ilmapiiriin liittyvät ongelmat (5) mainittiin vain 

muutaman kerran työssä esiintyviksi kuormitustekijöiksi. Myös muiden ihmis-

ten käytös ja toiminta (esim. muiden stressi, saamattomuus, yleinen hössötys, 

pitämättömät lupaukset yms.) saatettiin kokea asioiksi, jotka aiheuttivat stres-

siä omassa työssä.  

 

Aikaeroista (3) aiheutuva stressi liittyi yrityksen globaaliin toimintaympäristöön 

ja hajautettuun rakenteeseen. Myös työntekijöiden mainitsema epävarmuus 

(3) oli lähinnä yrityksen toimintaympäristöstä ja alasta johtuvaa.   

 

Työrauhan puute (5) aiheutti paljon keskustelua useissa tiimeissä. Koettiin, 

että jotkut tehtävät vaativat keskittymistä, joka ei ole mahdollista avokonttoris-

sa. Tämä puolestaan osaltaan aiheuttaa työn viemistä kotiin. Toisaalta koet-

tiin, että avokonttorissa on myös omat hyvätkin puolensa, sillä avokonttorissa 

tieto kulkee paremmin ja tiimin jäsenet ovat enemmän vuorovaikutuksessa 

keskenään.  

 

Fyysiseen työympäristöön liittyvä kuormitustekijä oli myös tietojärjestelmien 

toimimattomuudesta (4) aiheutuva epävarmuus ja stressi. Tietojärjestelmiin 

liittyvä ongelmat koettiin erittäin stressaaviksi, sillä niihin ei itse pystytä vält-

tämättä vaikuttamaan. 

 
A5: Mulla on ihan tää sama asia, eli tää epävarmuus, tietämättömyys, miks 
joku juttu ei toimi. Ei löydy syytä, mutta se on monesti sellainen asia, et mä, 
no ne tekniset ongelmat on aina sellainen asia, et jos ne ei ratkee nyt, niin sit 
ne ratkee viiden vuoden päästä, kun on uusi järjestelmä käytössä tai what 
ever. Mut se tekee henkisesti raskaaks sen homman, se tekee siitä ihan eri-
laista, kun on ongelmia ja sä et tiedä mistä ne johtuu ja että johtuuko ne mun 
omista töppäilyistä vai onko se tässä järjestelmässä.  

 

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät tekijät 

Myös työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät tekijät nousivat esiin 

keskusteluissa. Varsinkin perheelliset kokivat, että useat asiat aiheuttivat 

enemmän stressiä sen takia, että heidän on pakko lähteä töistä tiettyyn ai-
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kaan, koska lapset on haettava hoidosta. Koettiin, että se, että ei pysty ole-

maan niin joustava kuin työelämä vaatii, aiheuttaa stressiä.  

 
A2: Mulla on melkein toi sama, eli silloin tällöin on liian kiireisiä ad hoc raport-
titarpeita, jotka siis aiheuttaa stressiä. Esimerkiksi sen takia, että iltapäivällä, 
kun kahden aikaan tulee joku juttu niin sitten esimerkiks pienten lasten isä tie-
tää, että pitäis lähtee hakee lapsia tarhasta, niin siinä tulee sit stressiä noista 
kiireisistä jutuista. Pitäis pystyä tekee jotain täällä, mutta ei pysty liukumaan 
niinku ennen vanhaan, että on täällä töissä sen verran, kun tarvii, vaan on eri-
laisia aikatauluja. 

 

Se, että joutuu lähtemään töistä tiettyyn aikaan, saattoi aiheuttaa myös sen, 

että töitä tehtiin vielä kotona. Tämän koettiin aiheuttavan työn ja vapaa-ajan 

välisen rajan hämärtymistä. Toisaalta toivottiin kuitenkin lisää joustoa työ-

aikaa, jotta myös kotona tehdystä työstä olisi mahdollista saada korvausta.  

 

Osittain siis työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat liittyvät 

myös yrityksen toimintatapoihin ja kulttuuriin, kuten esimerkiksi virallisen etä-

työpolitiikan puuttuminen. Kuitenkin kokemukset työn ja vapaa-ajan yhdistä-

misen ongelmista liittyivät voimakkaasti henkilön omiin tuntemuksiin ja elä-

mäntilanteeseen, ja siksi ne on erotettu omaksi luokakseen.  

 

Toinen asia, joka nousi esiin liittyen työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen 

oli työmatka töihin (6). Tämä asia nousi esiin kahdessa tiimissä, jotka olivat 

joutuneet organisaatiomuutoksen seurauksena siirtymään toiselle paikkakun-

nalle töihin. Tämän seurauksena monella heistä työmatka oli pidentynyt huo-

mattavasti. Vaikka heidän työmatkansa ei ajallisesti välttämättä ollut pidempi 

kuin monilla muilla tilaisuuksiin osallistuneilla, ainoastaan nämä henkilöt, jotka 

olivat joutuneet muuttamaan työpaikkaansa, kokivat työmatkan pituuden 

kuormitustekijäksi. Jos työmatka oli pitkä ”omasta tahdosta”, asiaa ei koettu 

kuormittavaksi.  

Työhön ja sen sisältöön liittyvät tekijät  

Työhön ja sen sisältöön liittyvät tekijät koettiin yleisesti työssä esiintyviksi 

voimavaroiksi ja vain 4 % mainituista kuormitustekijöistä liittyi itse työhön. 

Työhön ja sen sisältöön liittyviksi kuormitustekijöiksi mainittiin esimerkiksi työ, 
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joka ei tarjoa tarpeeksi haasteita ja kehittymismahdollisuuksia (4). Myös usein 

työn mielekkyyttä lisääväksi tekijäksi mainittu vaihteleva työ (2) saatettiin ko-

kea stressitekijäksi, sillä se aiheutti tunteen, että mihinkään ei ehdi keskittyä 

kunnolla.  

 
C4: No mulla on ensimmäinen tällainen, ku päällekkäiset ja vaihtelevat työt, et 
sataa eri asiaa yhtä aikaa. Sit ne on kuitenkin hyvin erilaisia luonteeltansa, liit-
tyy eri asioihin, ja kun sä teet niitä päällekkäin, niin sit ei oikeastaan kerkee 
hirveesti paneutua mihinkään. Ja sitten kuitenkin odotetaan, että niihin paneu-
tuisi.      

 

Näyttää siltä, että työn kuormittavuuteen yhteydessä olevat tekijät eivät niin-

kään liity työn sisältöön, vaan enemmänkin työn organisointiin. Tämä tulos 

tukee sitä käsitystä, että eri tekijät toimivat työn voimavara- ja vaatimustekijöi-

nä ja että työn sisältö on voimakkaasti yhteydessä työn mielekkyyteen, mutta 

harvemmin se vaikuttaa stressaavana tai kuormittavana tekijänä työssä. Toi-

saalta tulos saattaa myös viitata siihen, että suurimmalla osalla tutkimukseen 

osallistuneista on työ, joka on sisällöltään mielekäs.  

Yhteenveto työn kuormitustekijöistä 

Työn psyykkinen kuormittavuus on korostunut työn kuormitustekijöitä tutkitta-

essa (esim. Pyöriä 2002, Kivistö & Kalimo 2002, Mäntylä 2005) ja liiallisen 

työn määrän, kiireen ja työn henkisen raskauden on todettu kuormittavan eri-

tyisesti tietotyöläisiä (Pyöriä 2002, 60). Tässä tutkimuksessa työn määrälli-

seen kuormittavuuteen ja työn organisointiin liittyvät tekijät korostuivat voi-

makkaasti ja 75 % mainituista kuormitustekijöistä voitiin luokitella toimintata-

poihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyviksi tekijöiksi.   

 

Keskeinen yhteinen nimittäjä lähes kaikille keskusteluissa esiin nousseille 

kuormitustekijöille oli, että ne hankaloittavat työntekijöiden oman työn ja ajan 

hallintaa. Keskusteluissa nousi esiin esimerkiksi työntekijöihin kohdistuvat 

yhtäkkiset tarpeet, ”tulipalot”, jotka keskeyttävät työt ja vaikeuttavat työn 

suunnittelua. Työssä esiintyvien keskeytysten on todettu olevan oleellinen osa 

asiantuntijoiden tietotyötä ja näillä työssä esiintyvillä keskeytyksillä näyttäisi 

olevan myös yhteys työntekijöiden hyvinvointiin (Kalliomäki-Levanto ym. 

2005b, 63).  
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Myös työssä koettu kiire on noussut yhdeksi keskeiseksi nykyajan työelämää 

kuvaavaksi piirteeksi ja työtahdin kiristymisen oireet ovat yleistyneet 1980-

luvulta lähtien (Järnefelt & Lehto 2002, 18). Liiallisen kiireen on todettu olevan 

myös yksi keskeisin työn mielekkyyttä heikentävä tekijä (Antila 2006, 59). Kii-

rekokemuksia tarkastelleen tutkimuksen mukaan (Järnefelt & Lehto 2002, 23) 

kiireen syinä on työtehtävätasolla mm. työtehtävien monimutkaistuminen, jat-

kuvat keskeytykset, työpäivän pirstaleisuus ja vaikeudet suunnitella päivää.   

 

Työn määrällisen kuormittavuuden ja kiireen lisäksi työn organisointiin liittyvät 

tekijät korostuivat tässä tutkimuksessa. Mäntylän (2005, 8) tutkimuksessa 

puutteet esimiesten vuorovaikutuskyvyissä ja henkilöstöjohtamisessa nousivat 

voimakkaasti esiin, kun taas tässä tutkimuksessa korostui enemmän asiajoh-

tamiseen ja työn organisointiin liittyvät tekijät. Tulokseen on saattanut vaikut-

taa se, että esimiehet olivat itse paikalla tilaisuuksissa ja siksi esimiehen hen-

kilöjohtamiseen ei puututtu suoraan, eikä se noussut esiin yhtenä kuormitus-

tekijänä. Tulos ei siis välttämättä kerro siitä, että henkilöstöjohtamista ei koet-

taisi ongelmaksi tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa, vaan saat-

taa olla, että tämä asia ei vain ole noussut esiin tässä tutkimuksessa sen to-

teutustavasta johtuen. 

 

Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, että ongelmat ja epäselvyydet työn pe-

rusasioissa, kuten tavoitteissa ja vastuualueissa, aiheuttavat stressiä työssä. 

Nämä, kuten myös työn määrään liittyvät kuormitustekijät, ovat esimiehen 

vastuulla ja siten voidaan nähdä, että myös tämän tutkimuksen tuloksissa 

esimiestyön tärkeys korostuu. Esimiesten haasteeksi nousee kuitenkin tämän 

tutkimuksen mukaan ennemminkin työn organisoinnin kuin henkilöstöjohtami-

sen haasteet.         

 

4.1.3 Työn mielekkyys- ja kuormitustekijät työssä esiintyvinä vaa-
timuksina ja voimavaroina  
 
Koska työn vaatimuksilla ja voimavaroilla ei tarkoiteta täysin samaa asiaa kuin 

työn kuormitus- ja mielekkyystekijöillä, tarkastelen vielä, miten tässä tutkimuk-
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sessa esiin nousseet työn mielekkyys- ja kuormitustekijät istuvat työn vaati-

musten ja voimavarojen käsitteisiin. Olen myös arvioinut TV-TV mallin toimi-

vuutta työhyvinvoinnin kuvaajana tämän tutkimuksen aineiston valossa.  

 

Työn mielekkyys- ja kuormitustekijät pystyttiin luokittelemaan hyvin samanta-

paisesti. Itse työhön ja sen sisältöön, työyhteisöön ja –ympäristöön sekä toi-

mintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyviä tekijöitä oli löydettä-

vissä sekä työn kuormitus- että työn mielekkyystekijöiden alta. Eri tekijöiden 

tarkempi tarkastelu osoittaa, että useasti myös samat asiat esiintyvät sekä 

työn kuormitus- että mielekkyystekijöissä. Esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet 

nähtiin työn mielekkyyteen yhteydessä olevaksi tekijäksi ja toisaalta taas vai-

kutusmahdollisuuksien puute nousi esiin työssä esiintyvänä kuormitustekijä-

nä. Sama työn ominaisuus saattoi esiintyä joko työn kuormitus- tai mielek-

kyystekijänä sen mukaan, koettiinko tietyn asian olevan hyvin vai huonosti 

(esim. onko vaikutusmahdollisuuksia tarpeeksi). Myös täysin sama tekijä, ku-

ten esimerkiksi ”vaihtelevat työt” saatettiin kokea sekä työn mielekkyys- että 

kuormitustekijäksi.  

 

Demeroutin ym. (2001, 501) määritelmän mukaan työn vaatimukset ovat teki-

jöitä, jotka aiheuttavat työntekijälle joko henkistä tai fyysistä kuormitusta. Kui-

tenkin tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että työn vaatimuksia ei koeta 

aina välttämättä huonoksi asiaksi, vaan itseasissa esimerkiksi ”työn haasteel-

lisuus” osoittautui yhdeksi merkittävimmistä työn mielekkyyteen yhteydessä 

olevista tekijöistä. Tarkoitetaanko työn vaatimuksilla siis aina työssä esiinty-

vää ”negatiivista” kuormitusta vai voidaanko sillä tarkoittaa myös kuormitusta, 

joka itseasiassa koetaan positiivisena ja työn mielekkyyttä lisäävänä tekijänä? 

Tämän tutkimuksen tulokset nimittäin viittaavat siihen, että työssä pitää esiin-

tyä tarpeeksi vaatimustekijöitä, jotta se koetaan mielekkääksi. Toisaalta ai-

neistosta nousi esiin, että työ, joka ei tarjoa tarpeeksi haasteita ja kehittymis-

mahdollisuuksia, saatetaan kokea kuormittavaksi. Tuleeko esimerkiksi haas-

tava työ siis luokitella työn voimavaraksi vai vaatimukseksi? Ja ovatko työn 

vaatimukset ja voimavarat työssä esiintyviä erillisiä tekijöitä, kuten TV-TV mal-

lissa oletetaan, vai voiko sama tekijä olla sekä työn vaatimus että voimavara?  
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Tarvainen ym. (2005, 4) ovat sitä mieltä, että työn ominaisuuksien jako työn 

vaatimuksiin ja voimavaroihin ei ole yksiselitteistä, sillä samat ominaisuudet 

voidaan nähdä joko työn vaatimuksiksi tai voimavaroiksi sen mukaan, kuinka 

niitä arvioidaan. Keskeiseksi tekijäksi nousee siis yksilön tulkinta työn eri omi-

naisuuksista. Myös tämän tutkimuksen aineiston pohjalta näyttää siltä, että 

siihen, koetaanko tietty asia työssä esiintyvänä vaatimuksena vai voimavara-

na, vaikuttaa jokaisen henkilökohtainen arvio ja tulkinta siitä sekä odotukset 

työtä kohtaan. Asia, jonka toinen kokee kuormitustekijänä saattaa toiselle olla 

työn mielekkyyttä lisäävä tekijä.  

 

Toisaalta tämän tutkimuksen mukaan näyttäisi myös siltä, että näihin yksilön 

tulkintoihin siitä, koetaanko tietyt työn ominaisuudet työn kuormitus- vai mie-

lekkyystekijöiksi, vaikuttaa myös työyhteisön toimintatavat, työn organisointi ja 

johtaminen. Esimerkiksi se, kokeeko henkilö, että hänellä on tarpeeksi vaiku-

tusmahdollisuuksia työssä, on toki riippuvainen yksilön omista odotuksista se-

kä myös työn luonteesta, mutta vaikutusmahdollisuuksien määrään voidaan 

myös vaikuttaa johtamisen ja toimintapojen kautta. Eli johtamisella ja esimies-

työllä voidaan vaikuttaa siihen, tulkitseeko työntekijä vaikutusmahdollisuudet 

työssään esiintyväksi kuormitus- vai mielekkyystekijäksi. Tämä tulkinta tukee 

myös useita tutkimustuloksia (esim. Mäntylä 2005, Tarvainen ym. 2005), joi-

den mukaan johtamisella ja esimiestyöllä on merkittävä rooli työntekijöiden 

hyvinvoinnin kannalta.  

 

Työn ominaisuuksien luokittelu työn vaatimuksiin ja voimavaroihin onkin mie-

lestäni hankalaa, sillä ainakin tämän tutkimuksen aineiston valossa näyttäisi 

siltä, että samat asiat saattavat joko stressata tai tuottaa työn mielekkyyttä. 

Työntekijä saattaa jopa pitää samoja asioita yhtäaikaisesti tulkintansa mukaan 

työn vaatimuksina ja voimavaroina (Tarvainen ym. 2005, 4). Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa eräs henkilö mainitsi vaihtelevat työtehtävät sekä työnsä mie-

lekkyys- että stressitekijäksi. Tärkeämmäksi nouseekin mielestäni jokaisen 

yksilön oma tulkinta työtilanteestaan, eli kokeeko henkilö tietyt asiat kuormit-

taviksi vai työn mielekkyyttä lisääviksi tekijöiksi. Myös sen korostaminen, että 

työyhteisön toimintatavoilla sekä johtamisella voidaan vaikuttaa näihin tulkin-

toihin, on mielestäni keskeistä.  En siis näe, että ainakaan tämän tutkimuksen 
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kannalta on oleellista yrittää luokitella työn eri ominaisuuksia työn vaatimuk-

siksi ja voimavaroiksi, vaan tärkeämpää on yksilön kokemus siitä, mitkä tekijät 

hän kokee työssään kuormittaviksi ja mitkä taas työn mielekkyyttä lisääviksi 

tekijöiksi.  

 

Toisaalta työn mielekkyys- ja kuormitustekijöitä tarkasteltaessa voidaan huo-

mata, että tietyt asiat näyttävät olevan merkittävämpiä työn mielekkyyden kuin 

kuormittavuuden kannalta. Esimerkiksi työn sisältöön liittyvät tekijät korostui-

vat työn mielekkyystekijöistä keskusteltaessa, kun taas työn kuormitustekijöis-

tä vain harva liittyi itse työhön. Voitaisiinko siis ajatella, että esimerkiksi työn 

sisältö on enemminkin työssä esiintyvä voimavara, joka ei negatiivisenakaan 

kuormita niin, että se voisi johtaa uupumukseen? Osa tutkimukseen osallistu-

neista kuitenkin mainitsi myös työn sisältöön liittyviä tekijöitä työssään esiinty-

viksi kuormitustekijöiksi ja uskon, että esimerkiksi tunne siitä, että työ ei anna 

itselle tarpeeksi voi vaivata ja kuormittaa työntekijää, mutta voiko se johtaa 

uupumukseen?  

 

 
TYÖN  

OMINAISUUDET 
 

Työn sisältö 
 Työn määrä 

     Työyhteisö 
  Työympäristö 

Toimiala 
yms. 

 
KUORMITUS- 

TEKIJÄT 

 
TYÖN IMU 

 
TYÖUUPUMUS 

 
MIELEKKYYS- 

TEKIJÄT 

Yksilön 
tulkinta 

 

Yksi
lön 
tul-
kin-
t

Työyhteisön toimintatavat, 
työn organisointi ja johtami-

nen 

Yksilön toimintatavat, 
odotukset ja elämäntilanne 

 
 

Kuvio 5. Työhyvinvointi – malli TV-TV mallia mukaillen  
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Tämän tutkimuksen aineiston valossa näyttäisi siltä, että työn ominaisuudet, 

4.2 Työyhteisön toiminnan kehittäminen ja työhyvinvoinnin 

- ja vaatimustekijöiden selvittämisen lisäksi tässä tutkimuk-

arkastelen ensin aineistosta esiin nousseita työn vaatimuksiin liittyviä kes-

jotka siis minun tulkinnan mukaan voidaan luokitella joko työn vaatimuksiksi 

tai voimavaroiksi, voivat johtaa joko stressin tai työn mielekkyyden kokemuk-

seen riippuen yksilön tulkinnasta. Muutoksena TV- TV malliin, tässä työhyvin-

vointi mallissa työn ominaisuuksia ei ole jaoteltu valmiiksi joko työn vatimuk-

siksi tai voimavaroiksi, vaan tämän mallin mukaan sekä yksilön odotukset, 

toimintatavat ja elämän tilanne sekä työyhteisön toimintavat, työn organisointi 

ja johtaminen vaikuttavat siihen, kokeeko yksilö työn eri ominaisuudet työn 

kuormitus- vai mielekkyystekijöiksi. Nämä mielekkyystekijät tuottavat positiivi-

sia tuntemuksia ja lisäävät työmotivaatio ja sitoutumista sekä tuottavat työn 

imua. Toisaalta taas työssä esiintyvät kuormitustekijät voivat pahimmassa ta-

pauksessa johtaa työuupumukseen. (ks. kuvio 5.) 

   

edistäminen 
 

yön voimavaraT

sessa haluttiin tarkastella, miten kyseistä tietoa voidaan käyttää hyväksi työ-

yhteisön toiminnan kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin edistämisessä. Kun 

työhyvinvointia halutaan edistää, työyhteisön ensisijaisena tavoitteena tulisi 

olla työn liian kovien vaatimusten vähentäminen (Hakanen 2004, 273). Työ-

hyvinvointia voidaan kuitenkin edistää myös lisäämällä toimenpiteitä työn 

voimavarojen kehittämiseksi sekä ylläpitämiseksi (emt. 2004, 274).   

 

T

keisiä kehittämisen kohteita sekä millaisia kehitysideoita näihin liittyen tilai-

suuksissa syntyi. Tämän jälkeen pohdin, miten tutkimuksen kohteena olleesta 

organisaatiosta kerättyä tietoa työn mielekkyystekijöistä voitaisiin hyödyntää 

tavalla, joka lisäisi työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon.  
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4.2.1 Keskeiset kehittämisen kohteet ja kehitysideat 
 
Vaikka keskusteluissa esiin nousseet kuormitustekijät olivat usein hyvin sa-

mankaltaisia eri tiimeissä, on toiminnan kehittämistä suunniteltaessa aina 

otettava huomioon jokaisen tiimin oma yksilöllinen tilanne. Hakasen (2005, 

internetlähde) mukaan usein ongelmana onkin, että eri työyhteisöjä kehitetään 

samalla kaavalla, vaikka työyhteisöt ja niissä tehtävä työ eroaa suuresti toisi-

aan. 

 

Suuri osa keskusteluissa esiin nousseista kuormitustekijöistä oli sellaisia, joi-

hin tiimi ei itse kokenut voivansa suoraan vaikuttaa. Tilaisuuksien tarkoitukse-

na oli kuitenkin, että keskitytään niihin asioihin, joihin tiimi voi omalla toimin-

nallaan vaikuttaa. 

 
E4: Musta niiden pitäis olla sellaisia, joihin me voidaan vaikuttaa, koska suu-
rin osa tuolla mitä listattiin liittyy ihan yritykseen yleisesti ja niitä on aika vai-
kee muokata. Bisnes pysyy dynaamisena, sille ei voida mitään, organisaatio 
muuttuu, sillekään me ei voida mitään. Täytyy sit yrittää katsoo jotain sellasia 
mille me ihan oikeesti voidaan tehdä jotain.  

 
 

Seuraavaksi käyn läpi yleisimmät tilaisuuksissa esiin nousseet kehittämisen 

kohteet sekä esittelen, millaisia erilaisia kehittämisideoita ja hankkeita niihin 

liittyen syntyi. Erilaisten kehitysideoiden esitteleminen antaa kuvan siitä, miten 

erilaisin keinoin samaan kehityskohteeseen voidaan puuttua.  

  

Työn määrällisen kuormittavuuden kohtuullistaminen 
Yksi keskeinen ja lähes kaikissa tilaisuuksissa esiin noussut kehittämisen 

kohde oli työn määrällinen kuormittavuus. Osittain tämä koettiin asiaksi, johon 

tiimi ja sen esimies eivät pystyneet itse suoraan vaikuttamaan, mutta monia 

ideoita tilanteen helpottamiseksi ja kehittämiseksi kuitenkin saatiin aikaan.   

 

Töiden uudelleen organisointi 

Työn määrään pyrittiin vaikuttamaan töiden uudelleen organisoinnilla. Useas-

sa tiimissä nousi esiin, että tiimin jäsenten töiden läpikäyminen yhdessä olisi 
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hyödyllistä. Yhdessä voitaisiin miettiä töiden uudelleen organisoimista tavalla, 

joka vähentäisi työn kuormittavuutta.  

 

Kuitenkin liian suuresta työn määrästä ja sen aiheuttamasta ainaisesta kii-

reestä johtuen koettiin, että oman työn kehittämiselle ei jää tarpeeksi aikaa. 

Juuri tämän takia koettiin hyväksi, että tiimi varaisi kunnolla aikaa töiden läpi-

käymiselle ja uudelleen organisoimiselle. Koettiin, että töiden läpikäyminen 

yhdessä auttaisi, sillä muut tiimin jäsenet voivat tuoda uusia ideoita työskente-

lytapoihin. Keskustelu muiden kanssa auttaa samalla ottamaan etäisyyttä 

omasta työstä. Se, että tiimiläiset tietäisivät enemmän toistensa töistä, mah-

dollistaisi myös työkuorman paremman tasaamisen. Toisten tiimin jäsenten 

auttaminen ja tuuraaminen olisi silloin helpompaa.  

 
A1: Aivan, ja sit kun sitä lisää sitä toisen työn ymmärrystä ja osaamista, niin 
sitä pystyy  myös jakamaan, kun monet asiat on sellaisia, et kaikki pystyy te-
kee niitä. Et joku muukin vois jelppiä siinä. Et ehkä me ei olla koskaan oltu 
hirveen hyviä siinä, että voisko joku toinen auttaa mua.  
 

 
Epätasaisen työkuorman tasaaminen  

Projektityötä tekevissä tiimeissä työn määrään liittyvät ongelmat koskivat työ-

kuorman suurta vaihtelevuutta ja vaikeaa ennakoitavuutta. Tiimeissä kuitenkin 

koettiin, että myös työkuorman epätasaiseen jakautumiseen pystytään vaikut-

tamaan ainakin jollain tasolla. Vaikka koko tiimin kokonaiskuormitukseen tii-

min jäsenillä ei ollut paljoa valtaa, tiimin sisäiseen työnjakoon koettiin voitavan 

vaikuttaa. 

 

Eräs tiimi mietti esimerkiksi mahdollisuuksia tukea muita tiimejä oman työ-

kuorman tasaamiseksi hiljaisina aikoina. Toisessa tiimissä puolestaan mietit-

tiin työpiikkien helpottamista vuokratyövoiman avulla. Kaikilla työ ei kuiten-

kaan ollut sellaista, että sitä voisi jakaa muille ja tämä vaikeutti osaltaan työ-

kuorman tasaamista.  

 

Työn määrälliseen kuormittavuuteen saatettiin pyrkiä vaikuttamaan myös li-

säämällä voimavaroja. Esimerkiksi eräässä tiimissä tietty aika vuodesta oli 

aina hyvin kiireistä ja stressaavaa, mutta koettiin, että kyseiselle asialle tiimi ei 

 58



itse voi tehdä mitään. Tiimissä kuitenkin mietittiin, että ehkä tiimi voisi tämän 

vuosittaisen puristuksen jälkeen hieman löysätä ja palkita itsensä tekemällä 

jotain mukavaa yhdessä. Tällä tavalla, luomalla voimavaroja ja palkitsemalla 

työntekijöitä, kiireinen ajanjakso saatettaisiin jaksaa paremmin. 

 

Yhteisen prioriteettijärjestyksen luominen  

Eräässä tiimissä tiimin jäsenten oman työn hallintaa ajateltiin voitavan helpot-

taa luomalla tiimille yhteinen prioriteettijärjestys. Koska kyseisessä tiimissä 

töitä oli jatkuvasti enemmän kuin niitä ehditään tehdä, ajateltiin, että yhteinen 

tärkeysjärjestys helpottaisi valikoimaan ne työt, jotka ovat tärkeimpiä ja jotka 

ainakin tulisi saada tehtyä. Tällöin työntekijöiden on helpompi tietää, mihin tu-

lee keskittyä ja mitä toisaalta voi jättää tekemättä, jos tuntuu, että aika ei riitä.  

 
E4: Mä luulen, et täs vois auttaa aika paljon se, et me käytäis nyt läpi tää ai-
nakin ensimmäinen tuleva puoli vuotta ja mitä kaikkee meidän pitää tehdä ja 
priorisoida ne selkeesti näillä vanhoilla liikennevalosysteemeillä ja sitten 
tämmöset isommat kehitysprojektit, varsinkin punaset, jotka on pakko tehdä. 
(...) Ja sit todellakin sovitaan, et ne vihreet on vihreitä ja että kukaan ei niinku 
menetä yöuniaan niitten takia, mutta kuitenkin kirjataan niitä ylös, että me 
voidaan muille osoittaa, että me ollaan tunnistettu nää jutut ja me tehdään, 
mitä me ehditään.  

 

Yksilölliset työajan hallinnan keinot 

Tunne siitä, että pystyy itse ainakin jossain määrin hallitsemaan omaa työ-

aikaansa, on tärkeää työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Keskusteluissa nousi 

esiin, että erilaiset ”tulipalot” ja ”ad hoc”- tarpeet sekä muutokset aikatauluissa 

vaikeuttavat työntekijöiden omaa ajanhallintaa. Näihin ajankäytön ongelmiin 

löydetyt ratkaisut olivat lähinnä yksilöllisiä, jokaisen omiin toimintatapoihin ja 

työajan hallintaan liittyviä.  

 

Yhtenä ideana nousi esimerkiksi esiin, että myös näille ”tulipaloille” olisi hyvä 

varata aikaa kalenterista ja sillä tavalla yrittää valmistautua näihin yllättäviin 

pyyntöihin ja työtehtäviin. 

 

 59



E3: Ja yks mitä on ehkä tullut vastaan noissa niinku työssä jaksamisen ynnä 
muissa niinku ajanhallinta asioissa on se, että jättää esimerkiks omaan aika-
tauluun jonkun osuuden niille tulipaloille. Siis sille, ettei buukkais sitä kalente-
ria niillä normaaleilla kehitysprojekteilla ja muilla ihan täyteen, et sit kun tietää 
kuitenkin, et 30 prosenttii työajasta menee siihen sähköpostien ja puheluiden 
vastaamiseen joka päivä tai joka viikko, niin et ei niinku ampuis sitä kalenteri-
aan täyteen niinku niillä perusasioilla.  
 

Koettiin, että on järkevää varata omasta kalenterista aikaa myös itselle. Työn-

tekijöiden täytyy siis tietoisesti varata aikaa tiettyjen juoksevien asioiden hoi-

tamiseen, sillä muuten saattaa käydä niiin, että kalenteri täyttyy palavereista 

ja ”itse työ” pitää hoitaa normaalin työajan ulkopuolella.  
 

E4: Se on myös hyvää ajanhallintaa, et varaa aina kalenteriin ihan sellasta 
työaikaa, et se näkyy muille varattuna työaikana, niin kukaan ei tuu ehdottaa 
palavereita. Kun usein tulee kato näitä kokouspyyntöjä ja ihmiset lukee aina 
toisten outlookeja ja kattoo, että kyllä sulle pitäis sopia, et tässähän on tälla-
nen puolen tunnin rako, et eiks sulle sovi nyt palaveri mukamas ja just on aja-
tellu hoitaa jotain puhelinsoittaja tai jotain, joita ei oo varannu kalenterista. 
Täytyy sitten vähän kuormittaa sitä omaa kalenteria tällä lailla. Et saa sit sitä 
vapaata tilaa itselle. 

 

Työmäärän kohtuullistaminen – työntekijän vai esimiehen tehtävä? 

Keskustelutilaisuuksissa nousi esiin erilaisia keinoja, joiden avulla pyrittiin vai-

kuttamaan siihen, että työkuorma ei kävisi liian suureksi kenenkään kohdalla. 

Kuitenkaan konkreettisesti työn määrään tiimin jäsenet eivät kokeneet itse 

voivansa vaikuttaa. Usein koettiin, että myöskään tiimin esimiehillä ei ollut ko-

vinkaan paljoa valtaa vaikuttaa tiimin työn kokonaismäärään. Myös Järnefeltin 

ja Lehdon tutkimuksessa (2002, 100) kävi ilmi, että usein esimiehen mahdolli-

suuksiin kontrolloida aikapaineita ei luotettu ja työntekijät kokivat, että vastuu 

työmäärän rajoittamisesta jää työntekijöille itselleen.  

 

Myös tähän tutkimukseen liittyneissä keskusteluissa puhuttiin siitä, kenenkä 

vastuulla työn liiallinen kuormittavuus on. Osa oli sitä mieltä, että työntekijöi-

den pitäisi myös itse oppia sanomaan tarvittaessa ”ei” ja pitämään itse huolta 

omasta työajasta ja hyvinvoinnista. Myös esimiehet kokivat, että on tärkeää, 

että alaiset kertovat heille, mikä heidän työtilanteensa on, ja sanovat suoraan, 

jos heistä tuntuu, etteivät he selviä omista työtehtävistään.  
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Ongelmana nimittäin on, että esimiehillä ei välttämättä ole organisaation ha-

jautetusta rakenteesta ja työn pirstaleisuudesta johtuen selkeää kuvaa siitä, 

kuinka kiireisiä heidän alaisensa ovat. Tästä johtuen vastuun työmäärästä 

nähtiin olevan pitkälti jokaisella yksilöllä itsellä. Toisaalta kyllä myönnettiin, 

että jos työmäärä on jatkuvasti liian korkea, on esimiehen puututtava asiaan ja 

pyrittävä organisoimaan työt uudelleen tai resurssoimaan paremmin. Vaikka 

vastuuta työn määrästä on siirretty yksilölle itselle, koettiin, että esimiehen tu-

lisi kuitenkin myös olla aktiivinen ja varata aikaa alaisille ja työtilanteesta kes-

kustelemiselle.  

 
F5: Mutta toisaalta sen esimiehenkin, voihan se käydä kyselemässä alaisil-
taan, että miten menee, että se on molemminpuolista sitä viestimistä. Että ei 
se välttämättä, jos sillä yhdellä tyypillä on niin paljon töitä, että ei sillä kerta 
kaikkiaan enää riitä energiaa mennä oma-aloitteisesti kertomaan, vaan silloin 
se tarvii jonkun muun, joka tulee kysäisemään, että miltä sun työtilanne näyt-
tää.  

 
Kuten Mäntylänkin (2005, 27) tutkimuksessa kävi ilmi, esimiehet tuntuivat ole-

van myös itse hyvin ylityöllistettyjä ja kiireisiä, ja siksi alaisetkaan eivät mielel-

lään aina vaivaa esimiehiä omilla ongelmillaan. 

 

Suuresta työkuormasta ja siihen liittyvistä ongelmista puhuttiin kuitenkin hyvin 

avoimesti tilaisuuksissa ja esimiehet tuntuivat olevan tietoisia alaistensa työ-

määrästä. Kuitenkin myös alaiset tuntuivat tiedostavan, että töitä on niin pal-

jon kuin jaksaa tehdä, ja että vastuu työmäärästä ja omasta kestokynnyksestä 

on jossain määrin jokaisella itsellä. Esimiesten vaikutusmahdollisuuksiin työ-

määrän hallinnassa ei aina uskottu. Esimiesten koetaan usein olevan ”pakko-

raossa”, sillä toisaalta heidän tulee saavuttaa heille asetetut tavoitteet ja sa-

manaikaisesti kuitenkin huolehtia alaistensa hyvinvoinnista. Toinen ongelma 

saattaa olla se, että esimiehillä ei ole tarpeeksi valtuuksia vaikuttaa alaisiin 

kohdistuviin paineisiin. (Järnefelt & Lehto 2002, 100.) Usein nähtiinkin, että 

resurssointikysymys oli enemmänkin ylemmästä johdosta ja yrityksen toimin-

tatavoista kuin oman esimiehen toiminnasta johtuva ongelma.  

 

Työn määrälliseen kuormittavuuteen liittyvä haaste näyttäisi olevan kahtalai-

nen tämän tutkimuksen aineiston mukaan. Toisaalta ongelmana on se, että 

työt eivät lopu tekemällä. Tietotyöhön liittyy usein oleellisesti jatkuva toimin-
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nan kehittäminen ja tämän tyyppiselle työlle ominaista on se, että asiat voi-

daan aina tehdä paremmin ja että aina voidaan kehittää. Myös jatkuva muutos 

vaikuttaa oleellisesti siihen, että toimintaa täytyy jatkuvasti kehittää ja muut-

taa. Oleellista onkin siis työn määrän sijaan työtahdin ja –paineen kohtuullis-

taminen. Miten voimme säilyttää hallinnan tunteen tilanteessa, jossa tehtävää 

on enemmän kuin vuorokaudessa yksinkertaisesti ehtii tehdä? Meidän on löy-

dettävä toimintatapoja, joiden avulla pystymme hallitsemaan työtahtia ja työ-

määrää paremmin. Keskusteluissa nousi esiin sekä henkilökohtaisia että tii-

mikohtaisia keinoja työtahdin ja työmäärän hallinnan parantamiseksi. Kiireen 

hallintaa tarkastelleen tutkimuksen mukaan parhaat keinot ajan hallintaan 

ovat kuitenkin yrityksen johdon ja esimiesten käsissä. Tästä huolimatta yksi-

löllisiä keinoja kiireen hallintaan käytetään eniten. (Järnefelt & Lehto 2002, 

100.)  

 

Toinen työmäärään liittyvä haaste on erityisesti projektiorganisaatioissa esiin-

tyvä työmäärän epätasainen jakautuminen ja sen vaikea ennakoitavuus. Työn 

luonne on muuttunut niin, että työn määrä ei ole enää vakio, vaan se saattaa 

vaihdella suuresti. Miten tällaisessa tilanteessa on mahdollista ensinnäkin hil-

jaisina aikoina ylläpitää tunnetta työn mielekkyydestä ja tärkeydestä ja taas 

toisaalta kiireisinä aikoina huolehtia työntekijöiden jaksamisesta?   

  

Tiedonkulun parantaminen 
Tiedonkulkuun liittyvä ongelma on myös kahtalainen. Toisaalta koettiin, että 

tietoa ei tule tarpeeksi, kun taas toisaalta tietotulva ja erityisesti sähköpostin 

määrä koettiin yhdeksi keskeiseksi työssä kuormittavaksi tekijäksi. Ongelma-

na onkin se, miten työn kannalta oleellinen tieto löydetään jatkuvasta tietotul-

vasta. 

 

Sähköisten viestintävälineiden käyttö pääasiallisena kommunikaatiovälineenä 

on luonut uusia kuormitustekijöitä. Esimerkiksi informaatiotulva, viestinnän 

epäselvyys, muiden vaikea tavoittaminen ovat piirteitä, joita hajautetuissa or-

ganisaatioissa työskentelevät ovat nimenneet työssään esiintyviksi sähköisen 

viestinnän aiheuttamiksi kuormitustekijöiksi. (Kokko 2006, 68.) Sähköisten 

viestintävälineiden käyttöön liittyvät ongelmat nousivat esiin myös tässä tutki-
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muksessa. Koettiin, että sähköposti sekä muut sähköiset kommunikaatioväli-

neet ovat aiheuttaneet työtahdin kiristymistä sekä lisänneet työajan ”läikky-

mistä” vapaa-ajalle. Myös sähköpostin käyttö kommunikaatiovälineenä koet-

tiin ongelmalliseksi. Sähköpostin käyttöä koskevissa keskusteluissa kävi ilmi, 

että ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä sähköpostin käyttötarkoitukseen ja –

tapaan liittyen ja siksi toivottiin yhteisiä sääntöjä selkeyttämään tilannetta. 

Useassa tilaisuudessa nousikin esiin toive yrityksen omasta sähköposti-

etiketistä.  

 

Sähköpostitulvan ohella oleellisen tiedon saaminen koettiin usein ongelmaksi. 

Tiedonkulkua tiimien sisällä pyrittiin parantamaan esimerkiksi lisäämällä 

säännöllisiä tiimipalavereita, sillä ne koettiin usein hyviksi tiedon vaihtamisen 

kanaviksi. Eräässä tiimissä tiedonkulun ongelmat koskivat lähinnä tiedonkul-

kua muiden tiimien välillä, ja siksi tiimi päätti järjestää tiimipäivän, jonne pyy-

dettiin tiimin ulkopuolisia vierailijoita keskustelemaan ja jakamaan tietoa tiimin 

toiminnan kannalta tärkeistä aiheista. Erään osaston sisäistä tiedonkulkua py-

rittiin puolestaan parantamaan osaston vetäjältä säännöllisesti tulevalla säh-

köpostilla, johon oli listattu tietoa eri projektien tilanteesta.  

 

Organisaation hajautettu rakenne, sähköisten kommunikaatiovälineiden käyttö 

sekä toimialan jatkuva muutos asettavat uusia haasteita tiedonkululle. Tie-

donkulkua voidaan tehostaa luomalla yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä (säh-

köpostikäytäntö, kokouskäytännöt) sekä mahdollistamalla tiedon vaihtaminen 

ja jakaminen erilaisin keinoin (esim. tiimipalaverit, jakelulistat, yhteiset työtilat).  

 

Työn joustojen lisääminen 

Myös työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen liittyvistä asioista keskusteltiin tilai-

suuksissa paljon. Koettiin, että tietyt toimintatavat yrityksessä olivat liian jäyk-

kiä, eivätkä ne sovellu sen tyyppiseen asiantuntijatyöhön, jota tiimeissä teh-

dään. Koettiin, että työajan seuraamisen sijaan tulisi siirtyä enemmänkin pro-

jektin seurantaan ja seurata sitä, mitä tehdään, eikä niinkään milloin tehdään.  

 

Koettiin, että joustavimpien työaikajärjestelyjen avulla työn ja vapaa-ajan yh-

teensovittamista voitaisiin helpottaa.  
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E4: Ja sama juttu sitten, mä usein teen sillain, et mä otan viikossa jonkun il-
lan, jolloin mä teen pitkään, kaheksaan tai yheksään asti täällä töitä, mutta 
kuudelta menee toi x [työajanseurantajärjestelmä] kiinni, että se ei enää ota 
niitä tunteja mihinkään sitten. Et mun on helpompaa tehdä yks ilta, tehdä 
vaikka yks 12 tunnin päivä, kun joka päivä pidentää tunnilla, koska lapset täy-
tyy tiettyyn aikaan hakea sieltä päiväkodista. Et se ei tota jousta tarpeeks toi 
meidän systeemi. 

 
Useat henkilöt kokivat, että yritykseen tarvitaan etätyöpolitiikka. Myös tämän 

koettiin lisäävän joustoa ja helpottavan työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. 

 
C5: Ja sitten tota ni, ehkä tää vapaa-ajan ja työn yhdistäminen samalla taval-
la, että kyllä meillä pitäis ihan oikeesti miettii firman etätyön, siis ottaa se ihan 
vakavasti. Kyllä joustoo pitää saada. Ihmiset kuitenkin, sulla on ADSL-yhteys 
himassa ja jos sä itse haluat luovia, niin sä voit vähän tehä sitä, kun sä teet 
kuitenkin ni. Et tavallaan tehtäis siitä ihan virallista ja sitten mietittäis miten toi 
x [työajanseurantajärjestelmä] saadaan jokaisen kotioveen kiinni. 

 
Koettiin, että nykypäivänä tekniikan kehittymisen myötä työn ei enää tarvitsisi 

sitoa tekijöitään niin voimakkaasti aikaan ja paikkaan, ja siksi toimintatavat, 

jotka rajoittavat joustomahdollisuuksia, koettiin vanhanaikaisiksi ja niihin toi-

vottiin muutosta.  

 

Työrauhan lisääminen 
Työrauha avokonttorissa nousi keskustelun kohteeksi useissa tilaisuuksissa. 

Työrauhan nouseminen yhdeksi kehittämisen kohteeksi liittyy myös työn luon-

teen muuttumiseen. Tietotyö vaatii välillä keskittymistä, jota avokonttorissa 

työskentely ei aina mahdollista.  

 

Yleisesti koettiin, että myös työpisteen levottomuuden takia osa töistä on pa-

rempi tehdä kotona. Myös työrauhan takia toivottiin, että töitä pystyttäisiin vi-

rallisesti tekemään kotoa käsin ja siksi etätyöpolitiikan aikaansaamisesta us-

kottiin olevan paljon hyötyä myös työn laadun kannalta. Toisaalta koettiin, että 

työrauhaan voidaan vaikuttaa myös erilaisilla tilajärjestelyillä sekä vaihtamalla 

istumapaikkoja. Muutamassa tiimissä mietittiin työpisteiden vaihtamista joko 

rauhallisempaan paikkaan tai sitten järjestelemällä paikat niin, että yhteistyötä 

tekevät istuvat lähekkäin. Jokainen voi myös omalla toiminnallaan vaikuttaa 

työrauhaan ja eräässä tiimissä mietittiin, että avokonttorissa työskentelyyn 

voitaisiin luoda yhteiset käytössäännöt, joita nuodattamalla yleistä hälinää 
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saataisiin vähennettyä. Myös asiasta kirjoittaminen henkilöstölehteen koettiin 

asiana, joka saattaisi muistuttaa ihmisiä muiden huomioimisesta avokonttoris-

sa. 

 

Uskon, että myös jatkuvat keskeytykset työssä lisäävät tunnetta työrauhan 

puuttumisesta. Sekä sähköpostitse, puhelimitse että fyysisesti tulevat keskey-

tykset vaikeuttavat mahdollisuutta paneutua rauhassa tiettyyn työtehtävään. 

Tämä takia olisikin tärkeää luoda tiloja, joissa työntekijät voivat työskennellä 

rauhassa ilman keskeytyksiä. Tämä vaatii myös henkilön omien toimintatapo-

jen muuttamista (esim. puhelimen ja sähköpostin sulkemista muutamaksi tun-

niksi).  

4.2.2 Työhyvinvoinnin edistäminen työyhteisön toimintatapoja ke-
hittämällä 
 
Keskustelujen pohjalta keskeisiksi kehittämisen kohteiksi nousi työmäärän 

kohtuullistaminen, työn hallinnan edistäminen, tiedonkulun kehittäminen, työn 

joustojen sekä työrauhan lisääminen. Näiden tekijöiden kehittämisen voidaan 

nähdä olevan tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta, sillä juuri nämä 

asiat korostuivat myös työn kuormitustekijöistä keskusteltaessa. Myös toimi-

pisteessä tehdyn Toimiva Työyhteisö – kyselyn tulokset osoittavat, että ky-

seisten tekijöiden kehittäminen on tärkeää. Kyselyn mukaan epätasapaino 

työn ja vapaa-ajan välillä (korrelaatio 0.51), liian suuri työn määrä (korrelaatio 

0.45), huono työn organisointi (korrelaatio 0.41), työrauhan puute (korrelaatio 

0.40) sekä e-kommunikaation suuri määrä (korrelaatio 0.37) ovat voimakkaas-

ti yhteydessä stressin kokemukseen.  (Kokko 2005, julkaisematon lähde). 

 

Koska keskusteluissa esiin nousseet kehittämisideat liittyivät juuri näihin kes-

keisiin stressitekijöihin, voidaan olettaa, että kehitysideoiden avulla voitaisiin 

vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin. Tilaisuuksissa esiin nousseita kehitys-

ideoita tarkasteltaessa kuitenkin huomaa, että samoihin ongelmiin löytyi eri 

tiimeissä eri ratkaisuja. Näiden kehitysideoiden pohjalta ei siis voida antaa mi-

tään yleisiä suosituksia, joiden mukaan muut tiimit voisivat kehittää omaa toi-

mintaansa ja edistää työntekijöiden hyvinvointia, vaan jokaisen tiimin on itse 

käytävä keskustelu työn vaatimus- ja voimavaratekijöistä ja mietittävä, mitkä 
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ovat heidän tiiminsä hyvinvoinnin kannalta keskeiset kehityskohteet sekä mit-

kä kehittämistoimenpiteet sopivat parhaiten heidän tiimilleen. Tärkeää on, että 

tiimit ovat itse aktiivisesti mukana kehittämisessä ja että yhteiselle keskuste-

lulle varataan tarpeeksi aikaa. Tiimin jäsenet ovat oman työnsä asiantuntijoita 

ja tietävät parhaiten, miten toimintaa tulisi ja voisi kehittää. Toisaalta hyvien 

käytäntöjen ja ideoiden jakaminen saattaa olla hyödyllistä, mutta niiden suora 

soveltaminen toisiin tiimeihin saattaa olla riskialtista. Kehittämisessä tulisi aina 

huomioida jokaisen tiimin ja sen jäsenten ainutlaatuisuus.  

 

Pelkät hyvät ideat eivät kuitenkaan riitä, vaan on tärkeää, että kehittämisideat 

toteutetaan ja otetaan aktiiviseen käyttöön. Osa kehitysideoista oli sellaisia, 

että tiimi itse oli vastuussa niiden toteuttamisesta, mutta osassa ideoista esi-

miehen rooli korostui ja ideoiden toteutuminen oli voimakkaasti riippuvainen 

esimiehen aktiivisuudesta. Töiden suuren määrän ja tiukan työtahdin takia 

myös sillä, mitä asioita esimies pitää tärkeänä ja mille asioille varataan aikaa, 

on merkitystä kehittämisen kannalta. Osa esiin nousseista kehitysideoista oli 

myös sellaisia, joiden toteuttamiseen tiimillä ja sen esimiehellä ei itsellä ollut 

mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta myös näiden ehdotusten eteenpäin vieminen 

esimerkiksi henkilöstöosastolle oli projektissa mahdollista. Asioiden esiin nos-

taminen ja niistä keskusteleminen on jo ensimmäinen askel kehittämisessä.  

4.2.3 Työn mielekkyystekijöiden hyödyntäminen työhyvinvoinnin edis-
tämisessä 
 
Myös tieto niistä tekijöistä, joita ihmiset arvostavat työssään ja jotka tekevät 

heidän työstään mielekästä, on merkityksellistä työhyvinvoinnin edistämisen 

kannalta. Näistä tekijöistä tiedetään kuitekin yleisesti aika vähän, sillä työhy-

vinvoinnin tutkimuksessa on perinteisesti korostettu työn vaatimustekijöitä ja 

niihin puuttumista (Hakanen 2004, 251). Ylläpitämällä tai lisäämällä mielek-

kyystekijöitä, voidaan kuitenkin luoda uusia voimavaroja, jotka auttavat työn-

tekijöitä jaksamaan haasteellisessakin työympäristössä.  

 

Ensiksi kuitenkin tarvitaan tietoa siitä, mitä asioita ihmiset arvostavat työssään 

ja mikä siinä on tärkeää. Myös nämä asiat saattavat olla hyvin yksilöllisiä ja 

siksi niistä on hyvä keskustella oman tiimin ja esimiehen kanssa. Tämän 
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mahdollistamiseksi tutkimukseen liittyneissä keskustelutilaisuuksissa ei kes-

kusteltu ainoastaan niistä tekijöistä, jotka ovat huonosti ja jotka kuormittavat 

työssä, vaan haluttiin nostaa esiin myös hyviä asioita, joista ihmiset nauttivat 

ja tykkäävät työssään.  

 

Hakasen tutkimuksen mukaan voimavarojen menettäminen on hyvinvoinnin 

kannalta kriittisempi tekijä kuin uusien voimavarojen saavuttaminen (Hakanen 

2004, 290).  Työyhteisön toimintaa kehitettäessä ja työntekijöiden hyvinvointia 

edistäessä onkin siis tärkeää huomioida ne tekijät, jotka ihmiset kokevat voi-

mavaroiksi työssään ja pitää huoli näiden voimavaratekijöiden säilyttämisestä 

ja ylläpitämisestä. Toisaalta uusien voimavarojen luominen saattaa olla tar-

peellista työhyvinvoinnin kannalta, jos työssä esiintyvät kuormitustekijät ovat 

sellaisia, joihin ei suoraan pystytä vaikuttamaan. 

 

Projektiin liittyneen Toimiva Työyhteisö – kyselyn mukaan 65 % vastanneista 

piti työtään mielekkäänä ja kyselyn mukaan hyvät vaikutusmahdollisuudet 

(korrelaatio 0.69), kehittämistä tukeva ilmapiiri (korrelaatio 0.64), laadukas 

johtaminen ja esimiestyö (korrelaatio 0.62) sekä työkavereiden apu ja tuki 

(korrelaatio 0.56) olivat voimakkaasti yhteydessä työn mielekkyyden koke-

muksiin (Kokko 2005, julkaisematon lähde).  Vertaamalla kyselyn tuloksia se-

kä keskusteluissa esiin nousseita työn mielekkyystekijöitä, voidaan päätellä, 

mitkä ovat niitä tekijöitä, joiden ylläpitämiseen tutkimuksen kohteena olevassa 

toimipisteessä tulee kiinnittää erityisesti huomiota työn mielekkyyden säilyttä-

miseksi. Toisaalta voidaan myös nähdä, mitkä tekijät ovat sellaisia, joita kehit-

tämllä työn mielekkyyttä voitaisiin lisätä kyseisessä työyhteisössä.  

 

Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen 

Työyhteisön sosiaalisen ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeää, sillä monet koki-

vat sen tärkeäksi tekijäksi työn mielekkyyden kannalta. Myös suoritettu kyse-

lytutkimus osoitti työkavereiden tuen ja avun yhteyden työn mielekkyyden ko-

kemukseen. Esimerkiksi tiimipäivät sekä säännölliset tiimipalaverit koettiin 

tärkeiksi yhteishengen ylläpitämisen kannalta. On tärkeää, että me-hengen 

luomiseen ja ylläpitämiseen varataan aikaa ja myös, että hyvää työilmapiiriä 

vahingoittaviin konflikteihin puututaan ajoissa.  
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Kehittymistä tukevan ilmapiirin luominen 

Myös kehittymismahdollisuudet nousivat esiin tärkeinä työn mielekkyyttä li-

säävinä tekijöinä sekä keskusteluissa että kyselyssä. Onkin tärkeää, että 

työntekijöille tarjotaan tarpeeksi kehittymismahdollisuuksia, sillä se on selvästi 

asia, jota työntekijät ainakin tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä ar-

vostavat. 

 
A3: (...) Niin ja sit mä mietin sitäkin, että vaikka me ei ollakaan missään kehi-
tysosastolla, niin voihan niitä prosessejakin miettiä ja tämmöstä ja myös sitä 
oman osaamisen kehittämistä. Mä ainakin koen sen tärkeeks. Jos tuntuu 
niinku, että täällä vaan junnaa ja junnaa sitä samaa kvartaalista toiseen, niin 
ei enää... tuntuu, et huhuh. Pitää olla sitä kehitystä.  

 
Myös koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen koettiin hyvin motivoivaksi ja ke-

hittäväksi tekijäksi työssä ja sen koettiin lisäävän työn mielekkyyttä suuresti. 

Koettiin, että koulutukseen uhrattu kustannus maksaa itsensä moninkertaises-

ti takaisin. Mäntylän (2005, 57) tutkimuksen mukaan kehittymismahdollisuuk-

sien tarjoaminen on myös todettu hyväksi keinoksi osoittaa yrityksen sitoutu-

mista sen työntekijöihin.  

 

Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

Toimiva työyhteisö - kyselyn mukaan hyvät vaikutusmahdollisuudet olivat 

voimakkaimmin yhteydessä työn mielekkyyden kokemuksiin organisaatiossa.  

Hieman yli puolet (52 %) kyselyyn vastanneista koki vaikutusmahdollisuuten-

sa työssään jokseenkin tai erittäin hyviksi. (Kokko 2005, julkaisematon lähde). 

Myös keskustelutilaisuuksissa vaikutusmahdollisuudet mainittiin työn mielek-

kyyteen yhteydessä olevaksi tekijäksi. Työn mielekkyyden ylläpitämiseksi on-

kin tärkeää miettiä, voitaisiinko työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia mah-

dollisesti lisätä.  

 

Toisaalta muutama tutkimukseen osallistunut koki sen, että oma päivä oli en-

nalta suunniteltu ja ulkoisen tahon määräämä, työn mielekkyyttä lisääväksi 

tekijäksi. Täytyy siis muistaa, että se, että työntekijällä ei ole suurta vaikutus-

mahdollisuutta omaan työhön ei kaikista välttämättä ole negatiivinen asia, 

vaan tietty ulkopuolelta tuleva ohjaus saatetaan myös kokea positiiviseksi piir-
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teeksi työssä. Keskustelujen perusteella näyttäisi siltä, että silloin kun vaiku-

tusmahdollisuuksien puuttuminen ei johdu toimintatavoista, vaan työn luon-

teesta, se on helpompi hyväksyä ja sitä ei koeta välttämättä negatiivisena 

asiana.   

 

Esimiestyön merkitys työn mielekkyyden kannalta 

Myös laadukkaan johtamisen ja esimiestyön merkitys työn mielekkyyden kan-

nalta nousi esiin Toimiva Työyhteisö – kyselyssä (emt. 2005). Tilaisuuksissa 

esimiestyöhön liittyvistä tekijöistä keskusteltiin vähemmän varmaankin juuri 

oman esimiehen läsnäolon takia. Selvää kuitenkin on, että myös esimiestyötä 

kehittämällä voidaan varmasti lisätä työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työn 

mielekkyyttä. Esimiehillä on tärkeä rooli työn mielekkyyden ylläpitämisessä ja 

työn mielekkyystekijöiden lisäämisessä. Onkin erityisen tärkeää, että esimies 

huomioi jokaisen alaisensa yksilönä ja keskustelee alaisen kanssa myös työn 

mielekkyyteen liittyvistä tekijöistä sekä tarpeen vaatiessa puuttuu tilanteeseen 

työn mielekkyyden lisäämiseksi.   

 

Myös johdon rooli nousi esiin joissakin keskustelutilaisuuksissa, ja oli selvää, 

että tunne johdon sitoutumattomuudesta laski työn mielekkyyden tunnetta. 

Koettiin, että johdon tulisi pystyä selkeämmin kertomaan, mihin suuntaan ol-

laan menossa ja ottaa selkeästi kantaa ja vastuuta tietyistä asioista.  

 

Johdon sitoutuminen ja selkeä suunnan näyttäminen lisää tunnetta oman työn 

tärkeydestä, joka on myös yhteydessä työn mielekkyyden kokemiseen kes-

kustelujen perusteella. Myös onnistumisen tunteet työssä sekä näkyvät työn 

tulokset lisäsivät työn mielekkyyttä. Hakanen (2005, internetlähde) on mainin-

nut, että työhyvinvoinnin takaamiseksi työpaikoille tulisi luoda sellaiset olosuh-

teet, joissa jokainen työntekijä voi saada tunnustusta ja arvostusta sekä kokea 

onnistumisen tunteita. Näiden olosuhteiden luominen ei periaatteessa maksa 

yritykselle mitään, sillä se on hyvin pitkälti kiinni vuorovaikutuksen tyylistä ja 

toimintatavoista. Onnistumisen tunteita ja tunnetta työn tärkeydestä voidaan 

luoda esimerkiksi lisäämällä positiivisen palautteen määrää sekä pyrkimällä 

parantamaan työn tuloksien näkyvyyttä.  
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4.3 Tavoitteena Toimiva Työyhteisö –projektin onnistuminen 
 
Tässä kappaleessa tarkastelen, miten tutkimukseen liittynyt kehitysprojekti 

onnistui. Tarkastelen, miten projekti eteni työyhteisössä ja mitä kehitystoi-

menpiteitä tiimeissä ja toimipisteessä toteutettiin työhyvinvoinnin edistämisek-

si.   

4.3.1 Keskustelutilaisuuksien arviointi 
 
Tutkimukseen liittyneen projektin perimmäisenä tarkoituksena oli tiimien akti-

voiminen oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen. Vastauksia esitettyi-

hin tutkimuskysymyksiin olisi voitu kerätä myös haastattelemalla työntekijöitä 

erikseen, mutta tässä tutkimuksessa tutkittavat haluttiin ottaa mahdollisimman 

aktiivisesti mukaan tutkimukseen, tiedon keräämiseen ja kehittämiseen.  Ta-

voitteena oli, että tiimikohtaiset tilaisuudet aktivoisivat tiimin jäseniä ensinnä-

kin reflektoimaan omaan työtään ja toisaalta miettimään, miten työyhteisön 

toimintaa voitaisiin kehittää, jotta tiimin jäsenten työhyvinvointi lisääntyisi. Eri-

tyisesti haluttiin painottaa tiimin omia vaikutusmahdollisuuksia ja miettiä, mitä 

tiimin jäsenet itse voisivat, joko jokainen henkilökohtaisesti tai yhdessä tiimi-

nä, tehdä asioiden parantamiseksi ja kehittämiseksi. Tilaisuuksissa kerättiin 

myös odotuksia henkilöstöhallintoa ja sen toimintaa kohtaan. 

  

Miten tilaisuudet sitten onnistuivat? Palautetta tilaisuuksista kerättiin osalta 

osallistuneista sähköpostitse6 (ks. liite 6) ja saatujen palautteiden mukaan ti-

laisuudet koettiin hyödyllisiksi. Koettiin, että oli hyvä, että työhyvinvointiin liitty-

vistä asioista keskusteltiin yhdessä koko tiimin kesken kunnolla ajan kanssa, 

sillä näistä asioista ei tule keskusteltua välttämättä muuten muista kiireistä 

johtuen. Osa kokikin tärkeäksi, että tilaisuudessa sai kuulla, millaiset asiat 

muita tiimin jäseniä kuormittavat heidän työssään. Toistaalta yleisiin, kaikille 

avoimiin tilaisuuksiin osallistuneet kokivat mielenkiintoiseksi kuulla, millaisiin 

haasteisiin muissa tiimeissä törmätään ja huomata, että ongelmat ja haasteet 

ovat pitkälti samantyyppisiä eri yksiköissä.  

 
                                                 
6 Palautetta pyydettiin niiltä tiimeiltä, joiden keskustelu nauhoitettiin. Palautekysely lähetettiin 
noin 30:lle tilaisuuksiin osallistuneelle henkilölle. Näistä 13 antoi kirjallista palautetta tilaisuuk-
sista. 
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Myös se tyyli, jolla työn mielekkyyteen ja kuormittavuuteen yhteydessä olevis-

ta tekijöistä keskusteltiin, koettiin hyväksi. Se, että jokainen joutui ensin itsek-

seen miettimään muutaman asian ja sitten jakamaan ne muiden kanssa, var-

misti sen, että jokainen sai tai joutui osallistumaan keskusteluun. Koettiin, että 

jos sana olisi ollut vapaa heti alusta asti, kaikkien mielipiteet eivät olisi tulleet 

esille yhtä hyvin. Eräs esimies puolestaan koki, että ulkopuolinen ”pakko” ni-

metä työssä motivoivia ja kuormittavia tekijöitä sai tiimin jäsenet antamaan 

palautetta, mikä oli ollut vaikeaa aikaisemmin.  

 

Ulkopuolisen henkilön mukana olo koettiin myös yleisesti hyväksi asiaksi, sillä 

keskustelu pysyi osallistujien mukaan silloin paremmin asiassa ja koettiin, että 

ulkopuolinen pystyi myös tuomaan uusia ajatuksia ja ideoita siitä, miten toi-

mintaa voitaisiin kehittää.  

 

Tilaisuuksista palautetta antaneista tuntui, että tämän tapaisella tiimikohtaisel-

la toiminnalla pystyttäisiin vaikuttamaan työntekijöiden hyvinvointiin. Kuitenkin 

koettiin, että jotta todellisia muutoksia saadaan aikaiseksi, on tärkeää, että 

asia koetaan tiimissä tärkeäksi ja että siihen sitoudutaan. Koettiin, että asioita 

ei pidä jättää vain tähän yhteen palaveriin, vaan että tilaisuudessa esiin nous-

seita teemoja tulisi käsitellä jatkossakin esimerkiksi tiimipalavereissa. Toisaal-

ta kaivattiin, että tilaisuudessa olisi saatu aikaiseksi konkreettisempia kehitys-

ehdotuksia, joille olisi nimetty selkeät vastuuhenkilöt. Osa pohti myös johdon 

sitoutumista ja halua vaikuttaa niihin yleisisiin ongelmiin, joita keskusteluissa 

nousi esiin.  

 

Palaute tilaisuuksista oli positiivista. Palautetta arvioitaessa pitää kuitenkin 

ottaa huomioon, että yli puolet niistä, joilta palautetta pyydettiin, ei vastannut 

kyselyyn. Voi siis hyvin olla, että ne jotka kokivat tilaisuuden turhaksi, jättivät 

vastaamatta. Toisaalta myös yleinen kiire, joka yrityksessä vallitsee, on saat-

tanut aiheuttaa sen, että palautetta ei annettu. Tämä viittaisi puolestaan sii-

hen, että asiaa ei koeta kovinkaan tärkeäksi työyhteisössä. 

 
Osa osallistuneista koki myös turhautumista, sillä samantapaisia tilaisuuksia 

oli järjestetty tiimeissä aikaisemminkin henkilöstökyselyiden tulosten läpikäyn-
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nin yhteydessä ja koettiin, että tilaisuuksista ei ole ollut mitään hyötyä eikä 

muutosta ole tapahtunut. Asioista keskusteleminen saatettiin siis myös kokea 

turhaksi ja ajan hukkaan heittämiseksi. Toisaalta erään palautteen mukaan 

se, että henkilöstöosaston edustaja oli tilaisuuksissa mukana (henkilöstö-

kyselyiden tuloksia tiimit ovat käyneet läpi keskenään) koettiin hyväksi, sillä 

koettiin, että tällä tavalla tilaisuuksissa esiin nousseet mielipiteet ja kehittämi-

sen kohteet tuli koottua yhteen ja henkilöstöosaston toimintaan liittyvät kehit-

tämisideat saatiin eteenpäin.  

 

Oman työn reflektointi ei noussut esiin palautteissa. Tämä voi toisaalta kertoa 

siitä, että tilaisuudessa olisi pitänyt mennä syvemmälle mainittuihin asioihin ja 

kyseenalaistaa osallistujien sanomisia enemmän. Tällä tavalla osallistujat olisi 

pakotettu reflektoimaan omia ajatuksiaan hieman syvällisemmin. Toisaalta 

saattaa olla, että sen tyyppisessä asiantuntijatyössä, mitä tilaisuuksiin osallis-

tuneet henkilöt tekevät, oman työn reflektointi on yleistä. Tästä johtuen osallis-

tujille saattoi itselle olla jo valmiiksi aika selvää, mistä asioista he nauttivat 

omassa työssään ja toisaalta, mitkä tekijät kuormittavat heitä eniten. Näissä 

tilaisuuksissa tärkeämmäksi palautteiden perusteella koettiin kokemuksien ja 

mielipiteiden jakaminen muiden tiimin jäsenten kanssa.  Uskon kuitenkin, että 

se, että jokainen tiimin jäsen joutui tilaisuuksissa pysähtymään hetkeksi ja 

miettimään omaa työtään, oli myös hyödyllistä, sillä jokaiselle on eduksi itse-

tuntemus omista työhön liittyvistä odotuksista, toiveista, mahdollisuuksista ja 

rajoituksista (Hakanen 2004, 163). 

4.3.2 Esimiehen rooli työyhteisön toiminnan kehittämisessä 
 
Se, että esimies oli mukana keskustelutilaisuuksissa, saattoi vaikuttaa siihen, 

millaisia asioita työntekijät nostivat esiin tilaisuuksissa, ja välttämättä kaikista 

työntekijöitä vaivaavista asioista ei pystytty keskustelemaan avoimesti. Se, 

että esimiestyö sai kritiikkiä ainostaan yleisissä keskustelutilaisuuksissa, saat-

taa kertoa siitä, että oman esimiehen työskentelyä ei välttämättä haluttu kriti-

soida esimiehen läsnöollessa. Esimiehen läsnäolo tilaisuuksissa oli kuitenkin 

mielestäni tärkeää, sillä tilaisuuksien perimmäisenä tarkoituksena oli työyhtei-

sön toiminnan kehittäminen. Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta on tär-
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keää, että kaikki tiimin jäsenet ovat paikalla ja miettivät yhdessä keinoja toi-

minnan kehittämiseen.  

 

Koin itse, että keskustelutilaisuudet tarjosivat tiimien esimiehille hyvän tilai-

suuden oppia tuntemaan omia alaisiaan paremmin. Tilaisuuksissa esimiehet 

saivat kuulla, mitä tekijöitä heidän tiimiläisensä pitävät tärkeinä omassa työs-

sään ja toisaalta, mikä heitä siinä kuormittaa eniten. Tämä on tärkeää, sillä 

työntekijöiden yksilöllisten erojen aito ymmärrys ja hyväksyminen ja näiden 

huomioon ottaminen työyhteisön toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä on 

oleellista (Hakanen 2004, 163). Mielestäni tärkeää oli, että nämä keskusteluti-

laisuudet tarjosivat tiimien jäsenille mahdollisuuden keskusteluun ja kuulluksi 

tulemiselle. On kuitenkin jokaisesta esimiehestä kiinni, kuinka hyvin he ovat 

käyttäneet tämän tilaisuuden hyväkseen ja miten he reagoivat siihen, mitä he 

tilaisuuksissa kuulivat.  

 

4.3.3 Mitä kehitysideoille sitten kävi? 
 
Esimiestyöllä oli myös merkittävä rooli sen suhteen, miten kehityshankkeet 

etenivät. Projektiin liittynyt seuranta suoritettiin osallistuneiden tiimien esimie-

hille sähköpostitse. Samalla projektiin osallistuneita informoitiin siitä, miten 

tilaisuuksissa esiin nousseet yleiset kehityshankkeet olivat edenneet organi-

saatiossa. Vain 4 esimiestä kymmenestä vastasi kyselyyn, joten on hyvin vai-

kea arvioida, miten esiin nousseet kehitysideat ovat edenneet tiimeissä.  

 

Huono vastausprosentti saattaa jo kuitenkin itsessään kertoa siitä, että kehi-

tysideoita ei ollut lähdetty aktiivisesti toteuttamaan tiimeissä. Vastaamatto-

muus saattaa myös johtua esimiesten kiireisestä työtahdista ja siitä, että asiaa 

ei koettu kovin tärkeäksi. Heikko vastauprosentti saattaa myös kertoa siitä, 

että seuranta suoritettiin väärällä tavalla.  

 

Juuri toimeenpano ja kehittämisen jatkuminen on kriittisin kohta kehittämispro-

jekteissa ja tässäkään projektissa ei löydetty oikeita keinoja tiimien ja esimies-

ten sitouttamiselle kehittämiseen. Jälkeenpäin ajateltuna kehittämisideoiden 

 73



olisi pitänyt olla konkreettisempia ja selkeämpiä ja niille olisi pitänyt nimetä 

vastuuhenkilöt, jotta ideat olisivat toteutuneet paremmin.  

 

Esimiesten ja tiimien sitoutumista kehittämiseen olisi voitu parantaa parem-

malla projektisuunnittelulla, jossa olisi painotettu kehittämisideioiden konkreet-

tista toteuttamista ja seurantaa. Myös etukäteen sovittu seurantapalaveri olisi 

voinut olla hyvä keino palautteen keräämiseen sekä tiimien sitouttamiseen. 

Kehittäminen vaatii aina aikaa ja kuten tämäkin tutkimus osoittaa, se vaatii 

paljon enemmän kuin yhden palaverin.  

 

Niissä tiimeissä, joiden esimiehiltä tuli palautetta, kehittämistoimenpiteet olivat 

edenneet. Kaikkia sovittuja toimenpiteitä ei ollut vielä toteutettu, mutta ne oli 

tarkoitus toteuttaa lähitulevaisuudessa. Myös koko toimipistettä koskevia kehi-

tyshankkeita toteuttiin toimipisteessä. Esimerkiksi työrauhan lisäämiseksi kak-

si tyhjää työhuonetta muutettiin puheluhuoneiksi, joissa ihmiset voivat käydä 

rauhassa soittamassa omia puheluitaan, tehdä keskittymistä vaativia työteh-

täviä tai sitten pitää esimerkiksi puhelinpalavereita ja näin välttää muiden häi-

ritsemistä avokonttorissa.  Yritykseen luotiin myös oma sähköpostietiketti, 

jonka toivottiin kiinnittävän ihmisten huomion omaan sähköpostikäyttäytymi-

seen sekä selkeyttävän sähköpostin oikeaa käyttötarkoitusta. Työn ja vapaa-

ajan tasapainottamisen helpottamiseksi joustavammat työaikajärjestelyt nos-

tettiin yhdeksi kehityskohteeksi, ja henkilöstöpäällikkö ja henkilöstönedustajat 

aloittivat neuvottelut liukuvan työajan soveltamisesta sekä yhtenäisen etätyö-

politiikan luomisesta toimipisteeseen. (ks. kuvio 6.) 
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Kehittämisen kohde Kehitysideat Toteutuneet hankkeet 

Töiden uudelleen organiso-
inti 

Palaveri suunnitteilla (2 
tiimiä) 

Epätasaisen työkuorman ta-
saaminen 

Muiden tiimien tukeminen 
hiljaisina aikoina (1 tiimi) 

Työn määrällisen kuor-
mittavuuden kohtuullis-
taminen Yhteisen prioriteettijärjestyk-

sen luominen   

 
Säännölliset tiimipalaverit   Tiedonkulun parantami-

nen Yhteinen sähköpostikäytäntö Sähköposti-etiketti luotu 
yritykseen 

Virallisen etätyöpolitiikan 
luominen Keskustelut käynnissä Työn joustojen lisäämi-

nen Liukuvan työajan soveltami-
nen Keskustelut käynnissä 

Puhelinkoppi Puheluhuone otettu käyt-
töön Työrauhan lisääminen Istumajärjestyksen muut-

taminen  
Työpisteiden järjestyksen  
vaihtaminen (2 tiimiä) 

 

Kuvio 6. Kehittämisen kohteet, kehitysideat ja toteutuneet hankkeet 

 

Yleisesti on kuitenkin hyvin vaikeaa arvioida, ovatko toteutuneet hankkeet ja 

muutokset vaikuttaneet suoranaisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Aikaisem-

mat tutkimukset ovat osoittaneet, että hyväksi koettu organisaation toiminta 

on yhteydessä työntekijöiden hyvinvointiin. Mitä parempana työntekijät pitävät 

organisaationsa ja työyhteisönsä toimintaa sen eri tasoilla ja osa-alueilla, sitä 

paremmaksi he kokevat omat voimavaransa (elämän hallinnan tunne ja työ-

kyky) ja sitä vähäisemmäksi yleisen psyykkisen oireilevuutensa (psyykkiset 

oireet ja työuupumus). (Simola & Kinnunen 2005, 127.) Voidaan siis päätellä, 

että kehittämishankkeet yleisemmälläkin tasolla organisaation toiminnassa 

saattavat vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Tässä projektissa 

hankkeet jäivät kuitenkin pieniksi. Usein kehityshankkeiden vaikutukset toi-

mintatapoihin koostuvat useista pienistä muutoksista ja niitä ei usein edes 

mielletä kehityshankkeiden myötä syntyneiksi (Oosi ym. 2005, 52).  Tämän 

takia myös näiden pienten muutosten yhteydessä tulisi painottaa, että ne ovat 

lähtöisin työntekijöiden kanssa käydyistä keskusteluista.  
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Kuitenkin jo myös pienillä muutoksilla voidaan saada muutoksia aikaan, joilla 

saattaa olla suurikin vaikutus työtekijöiden hyvinvointiin. Eräältä työntekijältä 

saadun palautteen mukaan työpisteen vaihdolla oli ollut suuri vaikutus henki-

lön hyvinvointiin. 

 
”Omalta kohdaltani voin sanoa, että työpisteen vaihto auttoi yllättävän paljon, 
oikeastaan nyt vasta tajuankin miten suuresti se ympärillä ollut hälinä aiheut-
tikin stressiä.  Työ ei minulle ole ollut koskaan stressin aiheuttaja, vaan ni-
menomaan voisiko sanoa ”ympäristötekijät”. Sekin auttaa nyt, kun istun oman 
tiimin kanssa yhdessä, eli yhteisten asioiden hoito sujuu paremmin.” 
 

 

Tärkeintä on, että sovitut kehitystoimenpiteet toteutetaan ja toisaalta, jos kaik-

kia ehdotettuja toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan, niin tästäkin tiedotetaan 

työntekijöille avoimesti ja rehellisesti. On tärkeää, että työntekijöillä tulee tun-

ne, että heitä on kuultu ja että muutoksia saadaan aikaiseksi, vaikka ne olisi-

vatkin pieniä.  

 

5. Pohdinta 
 
Tämä tutkimus on tapaustutkimus työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa yksityiskohtaista tietoa työhyvinvoinnista 

ja sen edistämisen keinoista tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle. Tutki-

muksen avulla haluttiin selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä työn mielekkyy-

teen ja kuormittavuuteen sekä miten tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi työ-

yhteisön toiminnan kehittämisessä ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämises-

sä.  

 

Kyseinen tutkimus on myös toimintatutkimus. Pelkän tiedon keräämisen si-

jaan, sen tavoitteena oli jo itsessään pyrkiä edistämään työntekijöiden hyvin-

vointia. Tutkimus oli osa toimipisteessä toteutettu Tavoitteena Toimiva Työyh-

teisö – kehityspojektia, jonka tarkoituksena oli tiimien ja yksiköiden aktivoimi-

nen oman toimintansa kehittämiseen. Projektiin liittyi Tapiolan työhyvinvointi-

palveluiden tuottaman Toimiva Työyhteisö-kyselyn lisäksi tiimikohtaiset kes-

kustelutilaisuudet sekä projektiin osallistuneiden tiimien esimiehille tehty seu-

ranta. Tässä tutkimuksessa aineistona oli keskustelutilaisuuksista saatu ai-
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neisto (nauhoitetut keskustelut, työn kuormitus- ja mielekkyystekijöitä kuvaa-

vat laput ja palaute tilaisuuksista) sekä esimiehille tehty seuranta. Tutkimuk-

sen tavoite oli kaksijakoinen; tutkimuksen avulla haluttiin saada lisää tietoa 

työhyvinvoinnista, mutta samalla myös kehittää ja edistää hyvinvointia. Miten 

tämä tutkimus onnistui näissä sille asetettuissa tavoitteissa? 

 

Tutkimuksen kautta saatiin laaja käsitys siitä, minkälaisia asioita tutkimuksen 

kohteena olleen työyhteisön jäsenet arvostavat työssään ja mikä heitä siinä 

kuormittaa eniten. Esiin nousseiden työn mielekkyys- ja kuormitustekijöiden 

tarkastelu osoitti, että työyhteisön toimintatavat, työn organisointi sekä johta-

minen ovat keskeisiä tekijöitä työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Suuri osa 

kuormitustekijöistä liittyi työntekijän oman työn hallinnan tunteeseen, jota voi-

daan parantaa hyvillä toimintatavoilla sekä paremmalla työn organisoinnilla. 

Näiden tekijöiden kehittämisessä esimiestyö ja johtaminen ovat avainase-

massa. Se, kokeeko yksilö tietyt työssä esiintyvät ominaisuudet vaatimuksiksi 

vai voimavaroiksi, riippuu yksilön tulkinnasta. Tähän yksilön tulkintaan vaikut-

taa tietysti jokaisen yksilön omat odotukset, toimintatavat ja elämäntilanne, 

mutta siihen voidaan myös vaikuttaa työyhteisön toimintatavoilla, työn organi-

soinnin tavoilla sekä johtamisella.  

 

Työn ominaisuuksien tarkastelu osoitti, että nopeasti muuttuva ja kilpailuhen-

kinen toimiala, organisaation hajautettu rakenne, tietotekniikan kehittyminen 

sekä työn muuttunut luonne ovat luoneet uusia työn kuormitustekijöitä. Työn 

määrällisen kuormittavuuden kannalta keskeistä näyttäisi olevan työtahdin 

hallinta ja työpaineen kohtuullistaminen. Koska työ ei ole enää niin näkyvää, 

vaan usein hyvin pirstaleista, esimiesten on vaikea arvioida alaistensa työ-

kuormaa, ja siksi jokaisen henkilökohtainen vastuu oman työkuorman hallin-

nasta on korostunut. 

 

Muutos työelämässä on myös asettanut uusia haasteita tiedonkululle. Säh-

köisten viestintävälineiden käyttäminen kommunikaatiovälineenä on luonut 

uusia kuormitustekijöitä ja oleellisen tiedon erottaminen jatkuvasta informaa-

tiotulvasta on vaikeaa. Työelämässä tapahtunut kehitys edellyttää myös jous-
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tavuutta, sillä esimerkiksi hajautetusta rakenteesta aiheutuvat aikaerot tiimin 

jäsenten välillä vaativat joustavuutta työaikojen suhteen.  

 

Toisaalta työelämän muutos on myös luonut uusia voimavaroja ja tapahtunut 

tietotekninen kehitys ja työn muuttunut luonne myös mahdollistaa joustavam-

man ja itsenäisemmän työnteon. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat siis ai-

kaisempien tutkimusten (esim. Kivistö & Kalimo 2002, Mäntylä 2005, Pyöriä 

2002a) tuloksia siitä, että tietotyö sisältää samanaikaisesti elementtejä, jotka 

vahvistavat työn mielekkyyttä, mutta toisaalta siihen sisältyy myös uudenlaisia 

kuormitustekijöitä, jotka ovat todellinen uhka työntekijöiden hyvinvoinnille. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat myös Mäntylän (2005) esittämää väitettä 

siitä, että muuttunut työn luonne vaatii uusia toimintatapoja. Keskeistä työnte-

kijöiden hyvinvoinnin edistämisen kannalta näyttäisi tämän tutkimuksen mu-

kaan olevan se, että yritys, työyhteisö, tiimi tai yksilö pystyvät löytämään toi-

mivia ja joustavia toimintatapoja, jotka lisäävät työntekijän tunnetta oman työn 

hallinnasta ja auttavat työntekijää pärjäämään näissä muuttuneissa työolosuh-

teissa. 

 

Myös työn mielekkyyystekijöiden huomioon ottaminen työntekijöiden hyvin-

voinnin edistämisessä on tärkeää. Kasvaneiden työelämän vaatimusten myö-

tä työn mielekkyyden kokemukset ovat näyttäneet muuttuneen negatiivisem-

miksi (Tuomo Alasoinin haastattelu TEK-lehdessä 3.2.2006). On tärkeää, että 

myös ne tekijät, joita työntekijät arvostavat työssään otetaan huomioon ja pi-

detään huoli niiden ylläpitämisestä. Tutkimuksen kohteena olevassa organi-

saatiossa työn haasteellisuus ja sen tarjoamat oppimis- ja kehittymismahdolli-

suudet koettiin yleisesti erittäin tärkeiksi. Onkin tärkeää, että esimiehet pitävät 

huolen siitä, että heidän tiimiläisillään on tarpeeksi haastavia töitä, sillä muu-

ten on vaarana, että työntekijät vaihtavat muualle haastavampiin tehtäviin.  

 

Entä sitten kehittämispuoli? Pystyttiinkö keskusteluissa esiin nousseita työn 

mielekkyys- ja kuormitustekijöitä käyttämään hyväksi toiminnan kehittämises-

sä ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä? Kehittämispuolella tutkimuk-

sen avulla ei saatu suuria muutoksia aikaan. Tämä johtuu osittain tutkimus-
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prosessin lyhyydestä. Muutoksien aikaansaaminen vaatii paljon enemmän ai-

kaa ja panostusta kuin tämän tutkimuksen ja siihen liittyneen projektin puit-

teissa oli mahdollista. Tämä asia kuitenkin tiedostettiin jo heti aluksi ja toimin-

tatutkimuksellisesta näkökulmasta katsottuna pääpaino olikin prosessin alku-

päässä eli tiedon etsimisen vaiheessa. Käytäntöönpanon vaihe jätettiin tietoi-

sesti tutkimukseen osallistuneiden tiimien ja esimiesten vastuulle. Tutkimuk-

seen liittyneen projektin tavoitteeksi oli asetettu ainoastaan tiimien aktivoimi-

nen oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen.  

 

Tiimien aktivoiminen pyrittiin tekemään projektiin liittyneen kyselyn sekä tiimi-

kohtaisten keskustelutilaisuuksien avulla. Keskustelutilaisuuksien tarkoitukse-

na oli tarjota mahdollisuus kehittämiskohteiden sekä -ideoiden esiin tuomisel-

le. Liikkelle lähdettiin tiimitasolta, sillä lähtö-oletuksena oli, että tiimin jäsenet 

ovat oman työnsä asiantuntijoita ja tietävät itse parhaiten, miten toimintaa tuli-

si kehittää.  

 

Tutkimusprosessin myötä näytti kuitenkin siltä, että vaikka keskeiset kehittä-

misen kohteet pystyttiin nimeämään, oli konkreettisten keinojen löytäminen 

niiden parantamiseksi ja kehittämiseksi vaikeaa. Tämä johtui osittain siitä, että 

usein kuormitusta aiheuttavat tekijät koettiin sellaisiksi, joihin tiimi itse tai hei-

dän esimiehensä eivät suoraan pystyneet vaikuttamaan. Toisaalta osa asiois-

ta koettiin sellaisiksi, joihin ei vain löydetty mitään ratkaisuja, vaikka ongelmat 

tiedostettiin. Osa kuormitustekijöistä koettiin myös asioiksi, joihin edes oman 

yrityksen toiminnalla ei voida vaikuttaa, vaan ongelmien nähtiin johtuvan laa-

jemmasta työelämän kontekstista (vrt. Lindström 2002,17).  

 

Näistä haasteista huolimatta tilaisuuksissa saatiin aikaiseksi hyviä kehittä-

misideoita, mutta niiden toteutumisen arviointi oli vaikeaa heikosti järjestetyn 

seurannan vuoksi. Huono vastausprosentti esimiehille lähetettyyn seuranta-

kyselyyn kertoo siitä, että esimiehiä ei saatu sitoutettua projektiin tarpeeksi 

voimakkaasti. Paremmalla projektisuunnittelulla ja tiedottamisella olisi voitu 

parantaa esimiesten ja tiimien sitoutumista projektiin. Myös etukäteen sovittu 

seurantapalaveri olisi voinut sitouttaa tiimejä ja esimiehiä paremmin.  
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Jatkuva muutos vaikutti myös projektin onnistumiseen. Näinkin lyhyen projek-

tin aikana osallistuneissa tiimeissä tapahtui muutoksia. Se, että muutamassa 

tiimissä tapahtui organisaatiomuutoksia ja esimiesten vaihtumista, vaikeutti 

ideoitujen kehittämishankkeiden toteuttamista sekä seurantaa. Jos kerta ke-

hittäminen vaatii onnistuakseen pitkäjänteisyyttä, niin miten kehittäminen voi 

onnistua tällaisessa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä? Onko tämäntyyp-

pinen projektimuotoinen kehittämismalli ylipäätään sopiva nykyajan organi-

saatioille? Nykyään puhutaankin usein kehittämishankkeiden sijaan jatkuvasta 

kehittämisestä, mutta miten tällainen jatkuva kehittäminen voidaan toteuttaa 

tehokkasti? 

 

Kehittämishankkeiden toteuttamisen haasteena oli myös se, että suuri osa 

kehittämistarpeista liittyi toimintatapoihin. Vaikeutena tässä on se, että vaikka 

toimintatapojen muuttaminen on yleensä ”halpaa” yritykselle, on niiden toteut-

taminen hyvin haastellista. Toimintatapojen muuttaminen ei ole mikään konk-

reettinen asia, vaan omia toimintatapojaan voi muuttaa vain jokainen itse. 

Otetaan esimerkiksi palautteen antaminen: uskon, että jokainen esimies on 

tietoinen siitä, että antamalla oikeudenmukaista palautetta, työntekijöiden mo-

tivaatiota ja työtyytyväisyyttä voidaan lisätä. Mistä sitten johtuu, että vain har-

va työntekijöistä kokee saavansa tarpeeksi palautetta työstään? Tai toisaalta, 

sähköpostin käytöstä toivottiin yleistä ohjestusta, mutta vaikka tällainen oh-

jeistus luotiin, niin kuinka moni oikeasti muutti sähköpostikäyttäytymistään sen 

takia? Suuri osa kehittämisen kohteista liittyi juuri toimintatapoihin ja keskei-

seksi kysymykseksi nouseekin, miten ihmiset saadaan muuttamaan toiminta-

tapojaan niin, että todellista muutosta työyhteisön toiminnassa ja työntekijöi-

den hyvinvoinnissa saadaan aikaan? 

 

Tiimeissä toteutettiin jotain sovittuja kehittämishankkeita, ja myös koko toimi-

pistettä koskevia kehitysideoita vietiin eteenpäin. On kuitenkin vaikeaa arvioi-

da, oliko näillä vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimukseen liittyneet 

keskustelutilaisuudet toimivat hyvänä ja laajana tilannekartoituksena, joka on 

hyvä alku kehittämiselle. Tutkimuksen avulla saatiin laajaa ja yksityiskohtaista 

tietoa juuri tämän yrityksen tilanteesta ja vaikka sen avulla ei tämän projketin 

aikana saatukaan suuria muutoksia aikaan, voidaan tutkimustuloksia käyttää 
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hyväksi myös jatkossa esimerkiksi henkilöstöhallinnon sekä esimiestoiminnan 

kehittämisessä.  

Tutkimustuloksien luotettavuus 
 
Entä miten luotettavaa tämän tutkimuksen kautta saatu tieto on? Eskolan ja 

Suorannan (2001, 211-212) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

voidaan tarkastella tulkintojen uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden se-

kä vahvistuvuuden mukaan.  Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan 

tulisi tarkistaa, että hänen tulkintansa vastaavat tutkittavien käsityksiä (emt. 

2001, 211). Tutkimustulosten uskottavuuden pyrin takaamaan sillä, että tein 

työn mielekkyys- ja kuormitustekijöiden luokittelut tiimien kanssa yhdessä te-

kemieni luokittelujen pohjalta sekä tämän lisäksi tarkistin tekemäni luokittelun 

loogisuuden muutamalta tutkimukseen osallistuneelta. Muita tutkimustuloksia 

tai tekemiäni tulkintoja en ole kuitenkaan tarkistanut tutkittavilta. Toisaalta se-

kään, että tulkinnat vietäisiin tutkittavien arvioitaviksi, ei välttämättä takaisi tut-

kimuksen uskottavuutta, sillä tutkittavat voivat olla sokeita tilanteelleen (emt. 

2001, 211).  

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan, että tutkimustulosten tulisi olla siirrettävissä ja 

yleistettävissä myös muihin tapauksiin. Usein tämän kuitenkin nähdään ole-

van vaikeaa sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen. (Emt. 

2001, 211.) Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joten siinä ei ole pyritty tutki-

mustulosten yleistettävyyteen, vaan tutkimuksen avulla on haluttu luoda mah-

dollisimman tarkka kuva tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. Toisaalta 

aikaisempien tutkimuksien tulokset eivät ole ristiriidassa tämän tutkimuksien 

tuloksien kanssa, joka viittaa siihen, että tutkimuksen tulokset voisivat olla 

myös siirrettävissä. Tutkimuksen vahvistuvuudella tarkoitetaankin juuri sitä, 

että tehdyt tulkinnat saavat tukea aikaisemmista tutkimuksista (Eskola & Suo-

ranta 2001, 212). Varmuutta puolestaan lisätään ottamalla huomioon tutkijan 

ennakko-oletukset (emt. 2001, 212). Tämän olen pyrkinyt tekemään kirjaamal-

la omat käsitykseni sekä lähtöoletukseni mahdollisimman tarkasti ylös tutki-

mukseen. 
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Myös aineiston kattavuus vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen ja yleis-

tettävyyteen. Uskon, että tämän tutkimuksen aineisto oli tarpeeksi kattava ku-

vaamaan kyseistä toimipistettä, sillä keskustelutilaisuuksien loppuvaiheessa 

minulle tuli tunne aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Saturaatiopiste 

on saavutettu silloin, kun uusi aineisto ei tuo enää uutta tietoa tutkimusongel-

man kannalta. Laadullisessa tutkimuksessa saturaatiopisteen määritteleminen 

on vaikeaa, sillä tässäkin tapauksessa jokainen tiimi on erilainen ja keskuste-

lut toisten tiimien kanssa toisivat varmasti aina jotain uutta aineistoon.  Toi-

saalta oli kuitenkin huomattavissa, että tietyt samat teemat nousivat esiin lä-

hes kaikissa keskusteluissa ja se kertoi siitä, että aineistoa oli kerätty tarpeek-

si tämän tutkimuksen tarpeisiin.  

 

Aineiston laajuuden lisäksi tutkimustuloksiin vaikutti myös tutkimuksen toteu-

tustapa. Sillä, että tutkimusaineisto kerättiin tiimikohtaisilla keskusteluilla, on 

varmasti ollut merkitystä tutkimuksen tulosten kannalta. Olen kuitenkin pyrki-

nyt ottamaan tämän huomioon tulkinnoissani. Esimerkiksi sillä, että osallistu-

neiden oma esimies oli läsnä suurimmassa osassa keskusteluista, oli varmas-

ti vaikutusta aineiston laatuun. Jos tutkimus olisi toteutettu esimerkiksi yksilö-

haastatteluna, tulokset olisivat saattaneet olla erilaisia.  

 

Myös ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja non-verbaali viestintä nousee 

esiin tutkimuksissa, jotka on toteutettu ryhmäkeskustelumenetelmällä. On esi-

tetty, että erilaiset tekijät, kuten ammattiasema, ikä, sukupuoli, vaikuttavat tut-

kittavien väliseen vuorovaikutukseen. (Valtonen 2005, 241.) Erityisesti tässä 

tapauksessa, kun keskusteluun osallistuneet tuntevat toisensa jo entuudes-

taan, tiimin jäsenten välisillä suhteilla ja rooleilla on ollut varmasti myös vaiku-

tusta siihen, millaisista asioista tilaisuuksissa keskusteltiin.  

 
Valitsemani tutkimukselliset lähtökohdat ovat vaikuttaneet aineistoon sekä sitä 

kautta saatuihin tutkimustuloksiin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että valitsemani 

tutkimusmenetelmät soveltuivat juuri tämän tutkimuksen ja tutkimuksen koh-

teena olleen organisaation tarpeisiin.  
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Jatkotutkimusehdotuksia 
 
Työelämän uudet haasteet ja niiden merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille on 

mielenkiintoinen tutkimuskenttä ja sen alta löytyy paljon mielenkiintoisia jatko-

tutkimusaiheita. Tutkimuksen kohteena olleessa yrityksessä käymäni mielen-

kiintoiset keskustelut herättivät paljon uusia kysymyksiä. Tutkimukseen liitty-

nyt projekti oli itselleni hyvä oppimiskokemus, joka myös jätti paljon avoimia 

kysymyksiä mieleeni.  

 

Ensinnäkin työn mielekkyys- ja kuormitustekijöiden tarkempi tutkiminen laa-

dullisin menetelmin olisi mielestäni tärkeää. Aikaisemmat kyselylomaketutki-

mukset (esim. Kivistö & Kalimo 2002, Mäntylä 2005) ovat nostaneet esiin uu-

sia työssä esiintyviä kuormitustekijöitä, joiden tarkempi tarkastelu olisi tarpeel-

lista. Esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelin ”Miten työstä tuli säheltämistä 

kaaoksessa?” (4.12.2005) mukaan eräs amerikkalaistutkimus on osoittanut, 

että luovaa tietoteknistä työtä tekevillä on yhtenäistä työaikaa korkeimmillaan 

vain 11 minuuttia. Vaikka tämän tutkimuksen tulokset eivät kerro ihan yhtä 

suorasti työelämän katkonaisuudesta kuin kyseinen lehtiartikkeli, antaa tämä 

tutkimus myös vihjeitä siitä, että jatkuvat keskeytykset ovat yksi keskeinen 

työhyvinvointia ja varmasti myös työn laatua haittaava seikka. Työrauhan tär-

keyden nouseminen esiin tässä tutkimuksessa oli mielestäni yllättävää, ja se 

liittyy varmasti tähän katkottoman työajan tarpeeseen. Työn muuttunutta 

luonnetta ja sitä, mikä rooli esimerkiksi jatkuvilla keskeytyksillä, sähköpostin 

kautta tulevilla ad hoc-tarpeilla ja työn pirstaloitumisella on työn laadun ja 

työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta, olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin. 

 

Ajan ja ylipäätään työn hallinnan vaikeus oli yhteinen nimittäjä suurelle osalle 

tässä tutkimuksessa esiin nousseista kuormitustekijöistä. Mielenkiintoista olisi 

myös tutkia, miten työn hallintaa voitaisiin parantaa ja millaisia toimintatapoja 

tarvitaan, jotta työntekijä voi säilyttää oman hyvinvointinsa kannalta tärkeän 

elämän hallinnan tunteen. Vai onko hallinnan tunteen saavuttaminen mahdo-

tonta nykypäivänä, ja pitäisikö enemmin tutkia, miten työntekijä voi pärjätä 

parhaiten tässä nykyään vallitsevassa epävarmuuden ja jatkuvan muutoksen 

tilassa? 
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Usein ajatellaan, että työntekijöiden uupumus ja työyhteisön ongelmat johtu-

vat pitkälti huonosta esimiestyöstä. Esimiesten rooli työntekijöiden hyvinvoin-

nin kannalta korostui tässä tutkimuksessa. Vaikka johtamista on tutkittu run-

saasti, esimiesten työolojen ja hyvinvoinnin tutkiminen on jäänyt vähemmälle. 

Useat tutkimukset, kuten myös tämä tutkimus, osoittavat esimiestyön tärkey-

den työyhteisön toiminnan kannalta ja olisikin tärkeää, että esimiesten roolia, 

työoloja ja jaksamista tutkittaisiin tarkemmin.  

 

Esimerkiksi tämän tutkimuksen kannalta olisi ollut mielenkiintoista haastattella 

kehitysprojektiin osallistuneita esimiehiä heidän roolistaan tiimin toiminnan 

kehittämisessä. Näiden haastatteluiden avulla olisi saatu enemmän tietoa sii-

tä, ovatko ehdotetut hankkeet edenneet tiimeissä ja jos eivät ole, niin miksi. 

Toisaalta haastattelujen avulla olisi myös saatu tietoa esimiesten tyotilantees-

ta ja heidän omista käsityksistään liittyen heidän rooliinsa työyhteisön toimin-

nan kehittämisessä ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Uskon, että 

tällainen tutkimus voisi olla arvokasta esimiestyön kehittämisen sekä myös 

esimiestyön arvostamisen kannalta. Tuomo Alasoini (3.2.2006) esitti TEK-

lehden haastattelussa ajatuksen siitä, että esimiestyössä ongelmana saattaa 

olla se, että henkilöstöjohtamista ei arvosteta ja että ympäristö ei anna mah-

dollisuuksia toteuttaa hyvää johtamista. Voisiko siis olla niin, että esimiestyös-

sä esiintyvät ongelmat johtuvat laajemmasta kontektista - siitä, mitä yritykses-

sä arvostetaan ja mihin annetaan mahdollisuudet? 
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Liitteet 
Liite 1: Ilmoitus tutkimukseen liittyvästä kehitysprojektista  
******************************************************************* 
Onko tiimisi hyvinvointi sinulle tärkeää? Haluaisitko tietää, mitkä tekijät 
vaikuttavat työtyytyväisyyteen osastollasi? Voisiko työyhteisösi toimin-
taa kehittää? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus! Lähde mukaan henki-
löstöosaston kehitysprojektiin: 

TAVOITTEENA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ 
X:n globaali henkilöstökysely sekä keväällä 2005 suoritettu BBI-15 mittaus osoittivat, 
että työhyvinvoinnin edistäminen on edelleen tärkeä kehittämisen kohde konsernin 
toimistolla. Tämän projektin tavoitteena on aktivoida konsernin toimiston osastoja ja 
tiimejä kehittämään toimintatapojaan työn sujuvuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.   
 
Projektin eteneminen 
Projektin aluksi konsernin toimistolla suoritetaan kysely, jonka avulla selvitetään työ-
tyytyväisyyteen sekä stressin kokemiseen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyn täyttäminen 
netissä vie noin 15-20 minuuttia. Kysely lähetetään automaattisesti kaikille.Tänä 
vuonna X:ssä ei tehdä globaalia henkilöstökyselyä, joten toivomme kaikkien vastaa-
van tähän kyselyyn. 
 
Kyselyn tuloksia käydään läpi osasto/tiimikohtaisesti työyhteisön kehittämisen 
workshopeissa. Tilaisuuksissa on tarkoitus miettiä, miten osasto/tiimi voisi kehittää 
toimintaansa työn sujuvuuden ja ryhmän jäsenten työtyytyväisyyden edistämiseksi.  
 
Workshopeissa esiin nousseita työyhteisön toiminnan kehittämisen haasteita ja hyviä 
käytäntöjä tarkastellaan myös Maija Soinisen sosiaalipsykologian gradussa, joka on 
osa tätä projektia.  

Kaikkien osallistuminen on tärkeää! 
Toivomme, että mahdollisimman moni osasto/tiimi lähtee mukaan projektiin ja varaa 
ajan tulosten läpikäynnille ja yhteiselle keskustelulle. Kuka tahansa voi ilmoittaa 
oman tiiminsä/osastonsa mukaan projektiin! Ilmoittautuminen 16.11. mennessä 
Maija Soiniselle. 
 
HUOM! 
Vaikka osastosi/tiimisi ei lähtisi mukaan projektiin, on kuitenkin tärkeää, että 
sinä osallistut kehittämistoimintaan vastaamalla kyselyyn. Kyselyn tuloksia 
käydään läpi myös kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa, joka järjeste-
tään tammikuussa.  
 
Lähetämme lisätietoja sekä projektin tarkemman aikataulun kaikille muutaman viikon 
sisällä. 
 
Yhteistyöterveisin 
H [henkilöstöpäällikkö] ja Maija Soininen 
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Liite 2.  Luettelo: Työn mielekkyystekijät 
 
Työn mielekkyyteen yhteydessä olevat tekijät   
Haasteellinen työ 19
Kivat työkaverit 18
Monipuoliset työtehtävät 14
Vaikutusmahdollisuudet  14
Globaali työyhteisö 11
Uusien asioiden oppiminen 11
Oman työn tärkeys 11
Hyvä työilmapiiri 11
Onnistumisen tunne 10
Vaihtelevat työtehtävät  9
Itsenäinen ja vapaa työ 9
Sopivasti töitä 8
Näkyvät työn tulokset 7
Palaute 7
Yhteistyö erilaisten ja mukavien ihmisten kanssa 6
Kehittymismahdollisuudet 6
Palkka 6
Mukava tiimi 6
Hyvin suunniteltu työ, selkeä työtehtävä 5
Hyvä esimies 4
Työn projektiluontoisuus 4
Itse työ 3
Hyvät ja ajanmukaiset työtilat ja välineet 3
Ammattitaitoiset kollegat 2
Yhteistyö eri osastojen kanssa 2
Laaja kokonaisuus 2
Hyvin asetetut tavoitteet  2
Muutosvalmius, muutokset 2
Hyvä yhteishenki 2
Huumori 2
Laajat kontaktit organisaatiossa 1
Mielenkiintoinen ja kehittyvä työkenttä 1
Joustavat työajat 1
Mielenkiintoiset työtehtävät 1
Yrityksen hyvä taloudellinen tulos 1
Pieniä asioita 1
Palavereihin tullaan ajoissa 1
Selkeät vastuut ja roolitukset 1
Tiimityöskentely 1
  225
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Liite 3. Luokittelu: Työn mielekkyystekijät 
 
Työhön ja sen sisältöön liittyvät tekijät 93
Haasteellinen työ 19
Monipuoliset työtehtävät 14
Uusien asioiden oppiminen 11
Oman työn tärkeys 11
Onnistumisen tunne 10
Vaihtelevat työtehtävät 9
Näkyvät työn tulokset 7
Työn projektiluontoisuus 4
Itse työ 3
Laaja kokonaisuus 2
Tiimityöskentely 1
Mielenkiintoiset työtehtävät 1
Mielenkiintoinen ja kehittyvä työkenttä 1
Työyhteisöön ja -ympäristöön liittyvät tekijät 70
Kivat työkaverit 18
Hyvä työilmapiiri 11
Globaali työyhteisö 11
Mukava tiimi 6
Yhteistyö erilaisten ja mukavien ihmisten kanssa 6
Hyvä esimies 4
Huumori 2
Hyvät ja ajanmukaiset työtilat ja välineet 3
Ammattitaitoiset kollegat 2
Hyvä yhteishenki 2
Yhteistyö eri osastojen kanssa 2
Laajat kontaktit organisaatiossa 1
Yrityksen hyvä taloudellinen tulos 1
Pieniä asioita 1
Toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvät tekijät 56
Vaikutusmahdollisuudet 14
Itsenäinen ja vapaa työ 9
Töitä on sopivasti 8
Palaute 7
Kehittymismahdollisuudet 6
Hyvin suunniteltu työ, selkeä työtehtävä 5
Muutosvalmius, muutokset 2
Hyvin asetetut tavoitteet  2
Selkeät vastuut ja roolitukset 1
Joustavat työajat 1
Palavereihin tullaan ajoissa 1
Palkkaan liittyvät tekijät 6
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Liite 4.  Luettelo: Työn kuormitustekijät 
 
Työn kuormittavuuteen yhteydessä olevia tekijöitä   
Epäselvät vastuualueet 15
Tiedonkulku 11
Työn ja vapaa-ajan epätasapaino ja yhteensovittaminen 9
Liian suuri työmäärä 9
Jatkuvat muutokset 7
Turhan työn tekeminen /byrokratia 7
Epätasainen työkuorma 7
Kiire 7
Työmatka töihin  6
Yhtäkkiset pyynnöt heti-aikataululla / "tulipalot" 6
Tietotulva, sähköpostin määrä 6
Vaikutusmahdollisuuksien puute 6
Epärealialistiset ja epäselvät tavoitteet 6
Työilmapiiriin liittyvät ongelmat 5
Työajan riittämättömyys 5
Tekemätön / keskeneräinen työ 5
Työrauhan puute 5
Priorisoinnin vaikeus 5
Epärealistiset aikataulut 5
Työ ei tarjoa tarpeeksi haasteita & kehittymismahdollisuuksia 4
Tietojärjestelmien toimimattomuus 4
Ei ehdi suoriutumaan tehtävistä niin hyvin kuin haluaisi 4
Päätöksen teko 3
Etätyö politiikan puuttuminen 3
Aikaerot 3
Johdon sitoutuminen 3
Epävarmuus 3
Resurssipula  3
Epäselvät toimintatavat ja menetelmät 3
Ei selkeitä vastuunkantajia 2
Osastojen välinen yhteistyö 2
Organisaatiomuutokset 2
Työmatkat 2
Vaihtelevat/päällekkäiset työt, monta asiaa tehdään samaan aikaan  2
Aikataulujen muutokset 2
Epäselvä työnjako 2
Oman ajan hallinnan vaikeus 2
Yhteisiä tapahtumia järjestetään liian vähän 1
Kokemusta arvostetaan liian vähän 1
Riittämättömyyden tunne 1
Ei saa työstä itselleen mitään 1
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Selkeytymätön strategia tiimiin vaikuttavassa liiketoiminnassa 1
Epäselvä yhteys omien tehtävien ja firman tavoitteiden välillä 1
Lyhytjänteisyys suunnittelussa 1
Perustelemattomat / suunnittelemattomat jutut 1
Työvälineiden puute 1
Yleinen hössötys 1
Liiat palaverit 1
Epäselvä rakenne ja pelisäännöt 1
Epäselvä rooli/tehtävänkuvaus 1
Muiden stressi 1
Ihmisten saamattomuus asioiden hoidossa 1
Epätärkeisiin asioihin puuttuminen 1
Pitämättömät lupaukset 1
Epäoikeuden mukainen ajattelu/ ei-rakentava palaute 1
Palaverit minuuttiohjelmalla 1
Kokonaiskuvan parempi hahmottaminen - työtehtävät mielenkiintoisempia 1
Osaamattomat esimiehet 1
  202
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Liite 5.  Luokittelu: Työn kuormitustekijät 
 
Toimintatapoihin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvät tekijät 149
Epäselvät vastuualueet 15
Tiedonkulku 11
Liian suuri työmäärä 9
Turhan työn tekeminen /byrokratia 7
Epätasainen työkuorma 7
Kiire 7
Jatkuvat muutokset 7
Vaikutusmahdollisuuksien puute 6
Epärealialistiset ja epäselvät tavoitteet 6
Tietotulva, sähköpostin määrä 6
Yhtäkkiset pyynnöt heti-aikataululla, "tulipalot" 6
Työajan riittämättömyys 5
Tekemätön / keskeneräinen työ 5
Priorisoinnin vaikeus 5
Epärealistiset aikataulut 5
Ei ehdi suoriutumaan tehtävistä niin hyvin kuin haluaisi 4
Johdon sitoutumattomuus 3
Päätöksen teko 3
Resurssipula  3
Epäselvät toimintatavat/menetelmät 3
Etätyöpolitiikan puuttuminen 3
Ei selkeitä vastuunkantajia 2
Aikataulujen muutokset 2
Epäselvä työnjako 2
Oman ajan hallinnan vaikeus 2
Organisaatiomuutokset 2
Kokemusta arvostetaan liian vähän 1
Selkeytymätön strategia tiimiin vaikuttavassa liiketoiminnassa 1
Epäselvä yhteys omien tehtävien ja firman tavoitteiden välillä 1
Lyhytjänteisyys suunnittelussa 1
Perustelemattomat / suunnittelemattomat jutut 1
Epäselvä rakenne ja pelisäännöt 1
Epäselvä rooli/tehtävänkuvaus 1
Epätärkeisiin asioihin puuttuminen 1
Palaverit minuuttiohjelmalla 1
Kokonaiskuvan parempi hahmottaminen - työtehtävät mielenkiintoisempia 1
Osaamattomat esimiehet 1
Liiat palaverit 1
Riittämättömyyden tunne 1
    
Työyhteisöön ja -ympäristöön liittyvät tekijät 29
Työilmapiiriin liittyvät ongelmat 5
Työrauhan puute 5
Tietojärjestelmien toimimattomuus 4
Epävarmuus 3
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Aikaerot 3
Osastojen välinen yhteistyö 2
Työvälineiden puute 1
Yleinen hössötys 1
Yhteisiä tapahtumia järjestetään liian vähän 1
Muiden stressi 1
Ihmisten saamattomuus asioiden hoidossa 1
Pitämättömät lupaukset 1
Epäoikeuden mukainen ajattelu/ ei-rakentava palaute 1
    
Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät tekijät 15
Työn ja vapaa-ajan epätasapaino ja yhteensovittaminen 9
Työmatka töihin  6
    
Työhön ja sen sisältöön liittyvät tekijät 9
Työ ei tarjoa tarpeeksi haasteita & kehittymismahdollisuuksia 4
Vaihtelevat/päällekkäiset työt, monta asiaa tehdään samaan aikaan  2
Työmatkat 2
Ei saa työstä itselleen mitään 1
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Liite 6. Palaute keskustelutilaisuuksista  
 
************************************************************** 

1. Oliko tilaisuus mielestäsi tarpeellinen? 
 
2. Mikä tilaisuudessa oli tärkeintä/hyödyllisintä sinulle? 

 
3. Oliko vielä jotain asioita, joita mielestäsi tässä tilaisuudessa olisi ollut 

hyvä käsitellä? 
 

4. Voidaanko työhyvinvointia mielestäsi edistää tämäntapaisella tiimikoh-
taisella toiminnalla? 

 
5. Muuta kommentoitavaa, kehittämisideoita?  

 
**************************************************************** 
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