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JOHDANTO

Maassamme pohditaan, miten saada aikaan tuottavuusloikka, jot-
ta kansainvälinen kilpailukykymme kohentuisi. Keinoja etsitään
muun muassa työajan pidennyksestä, mutta työelämän laatuky-
symykset ovat unohduksissa. Ikään kuin kaikki työelämästä tä-
hän asti kertynyt tutkimustieto olisi hukassa! Päättäjien toivotto-
muus ja kriisiuhkan lietsonta lisäävät ahdistusta ja lamaannusta 
ja siten kaventavat keinojen löytämistä. Työelämää on kuitenkin
mahdollista kehittää; siitä kertovat monet tähänkin teokseen koo-
tut esimerkit, kuten Seinäjoen kaupunki, joka on saanut aikaan
miljoonasäästöt kehittämällä työhyvinvointia pitkäjänteisesti.

Työhyvinvoinnin laiminlyöntien vuoksi tekemättä jäävän  
työn hinnaksi on arvioitu vähintään 24 miljardia euroa vuodes-
sa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kyseessä on summa, jo-
ka vastaa lähes puolta valtion budjetista. Arvioon sisältyy muun 
muassa ennenaikainen eläköityminen, ammattitaudit, sairaus-
poissaolot, sairaana työssä olemisen kustannukset ja terveyden-
hoitokulut. Stressin hintaakin on erikseen laskettu, eritoten sen 
aiheuttamia terveyden rapauttamisen kustannuksia. Myös nämä 
luvut ovat isoja.

Työssä resursseja haaskataan huonolla johtamisella, mutta 
myös kehnoilla työyhteisötaidoilla: stressin syinä ovat usein epä-
varmuuden lisäksi työpaikkakiusaaminen, esimiehen ja työkave-
reiden tuen puute sekä roolien epäselvyys. Väitämme, että meillä 
olisi siis uinuvaa potentiaalia, joka vain odottaa käyttöönottamis-
taan. Jos tekisimme työtämme innokkaina, saisimme enemmän
aikaiseksi, eikä siihen innokkuuteen tarvittaisi aina edes rahaa.

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön
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JOHDANTO

Tarjoamme tässä teoksessa mahdollisimman kattavan sel-
vityksen työhyvinvoinnista ja keskeisimmistä työhyvinvoinnin 
strategisen kehittämisen keinoista, ja myös konkreettisia työkalu-
ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Miksi katseen kiinnittäminen 
työhyvinvointiin on tärkeää? Väitämme, että inhimillisestä pää-
omasta eli ihmisistä tulee jokaisen organisaation tärkein voima-
vara: innostus, luovuus ja sitoutuminen mahdollistavat tulevai-
suuden menestymisen. Jatkuvat muutokset ja työn mielekkyys-
kato aiheuttavat kuitenkin päänvaivaa ja vievät pohjaa menestyk-
seltä, koska liian kuormittuneina ja kiireisinä työntekijät eivät yl-
lä parhaaseensa.

Perustelemme väitteen viimeisimmän tutkimustiedon ja esi-
merkkien avulla: työhyvinvoinnin johtamisella voidaan vaikuttaa 
koko organisaation tuloksellisuuteen. Uskomme, että tulevaisuu-
dessa työhyvinvoinnin merkitys organisaation menestykselle ko-
rostuu entisestään, kun työelämään astuvat uudet sukupolvet ja 
kun maailma ympärillä muuttuu yhä kiivaammassa tahdissa. Kui-
tenkin myös nykyisiä työtapoja tuunamalla voidaan kasvattaa in-
nostusta ja aikaansaamista.

Nostamme teoksessamme esille myös uuden käsitteen – työhy-
vinvointipääoman – joka syntyi selvitettäessä sosiaali- ja terveys-
ministeriölle inhimillisen pääoman vaikutuksia työhyvinvointiin, 
muutoskyvykkyyteen, työuriin ja tuloksellisuuteen. Valitettavasti
työhyvinvointipääoma ei ole annosteltavissa tai siirrettävissä pai-
kasta toiseen kovinkaan helposti, toisin kuin rahapääoma, koska se
on piilossa organisaation sisällä ja ihmisten päissä.

Kysyä sopii, eikö tutkimustieto ole vielä saavuttanut päätök-
sentekijöitä ja työpaikkoja. Työhyvinvoinnin kokonaishallintaa 
edistävät ajattelu- ja toimintatavat ovat vielä Suomessa harvi-
naisia. Syyksi tähän on nähty organisaatiososiaalisen tietämyk-

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön
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JOHDANTO

sen heikkous. Osaamme kyllä korjata työhyvinvoinnin puutteita, 
muttemme ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. Kokonaisym-
märryksen lisääminen olisi näin ollen paikallaan, työsuojelusta 
pitäisi päästä työhyvinvoinnin ymmärrykseen ja myös sen mu-
kanaan tuomiin tuottavuusvaikutuksiin, erityisesti pk-yrityk-
sissä.

Esimies on avainasemassa työhyvinvoinnin toimenpiteiden 
toteuttamisessa. Työturvallisuuslakikin velvoittaa esimiehen pi-
tämään huolta siitä, että fyysinen ja psyykkinen kuormitus py-
syy kohtuullisena. Faktojen rinnalle tarvitaan myös tunneosaa-
mista, koska johtaminen on parhaimmillaan toimivaa vuorovai-
kutusta esimiehen ja työntekijän kesken. Toisaalta myös työnte-
kijä on vastuussa oman itsensä johtamisesta ja työyhteisön toi-
mivuudesta.

Esittelemme erilaisia työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen
ja kehittämiseen organisaatiossa. Erityisesti olemme ajatelleet 
esimiehen työhyvinvointiin liittyvien tehtävien helpottamista.
Näistä työkaluista keskeisimpiä ovat työhyvinvointisuunnitel-
ma ja erilaiset työhyvinvoinnin tilan kartoittamisen ja mittaami-
sen ketterät kyselyt. Haluamme korostaa, että myös muita kuin 
perinteisiä arviointityökaluja tarvitaan. Vuosittain tehtävien il-
mapiirikyselyjen rinnalla voidaan käyttää fiiliksestä kertovia pi-
kakyselyjä, joista esimerkkinä on Espoon Posetiivi. Sen tarkoi-
tuksena on myös saada työntekijät kiinnittämään huomiota sii-
hen, mikä on hyvin, ja tekemään ehdotuksia epäkohtien poista-
miseksi.

Mukaan mahtuu pienempiäkin tehtäviä työhyvinvoinnin li-
säämiseksi. Esimiesten tunneälyä koskevassa tutkimushankkees-
samme huomasimme, että monessa organisaatiossa tervehtimi-
nenkään ei ole itsestäänselvyys. Varsin pienillä teoilla voi vaikut-
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JOHDANTO

taa työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimuksessa testasimme esi-
merkiksi positiivisten juorujen liikkeelle laittamista. Lisäksi pyy-
simme esimiehiä aloittamaan palaverin kysymällä, mitä hyvää 
kullekin osallistujalle kuuluu. Myös työnteon tähtihetkiä, onnis-
tumisia, kaiveltiin esille. Työpaikan menestyksessä suuri rooli on
pienimmillä osatekijöillä, jotka ovat myös useimmiten ilmaisia.

Työhyvinvointi ei siis synny tempuilla tai kerran vuodessa jär-
jestettävillä tykypäivillä. Hallituksen puheenjohtaja Juha Jonas-
son Carsportista oivalsi, ettei työhyvinvointi ole vain kukkahattu-
tätien juttu, vaan tosimiesten hommaa: ”Yrityksen kannalta ky-
se on meidän kilpailukyvyn kehittämisestä ja uskon, että nimen-
omaan tätä puolta kehittämällä luodaan meidän yrityksen tule-
vaisuus.” 

Kiinnitämme huomion siihen, että työhyvinvoinnin kehit-
täminen on prosessinomaista ja parhaimmillaan koko henkilö-
kuntaa osallistavaa. Liian montaa asiaa ei kannata lähteä kehittä-
mään kerralla, ja konkretiaan on aina hyvä tukeutua. Ja kun ker-
ran pyritään parantamaan työn sujumista ja sitä kautta myös or-
ganisaation tuloksellisuutta, kannattaa henkilökunta osallistaa 
työhyvinvoinnin kehittämiseen – heitähän useimmat toimenpi-
teet koskevat. Työntekijä saattaa kaivata ihan ensimmäiseksi te-
rävää puukkoa työnsä tekemiseen, vaikka johto mieluummin läh-
tisikin jalkauttamaan strategioita. Nämä lähestymistavat eivät
ole ristiriidassa, sillä kun koko henkilöstö yhdessä luo tavoitteita 
ja ottaa suunnan, on todennäköisempää, että tavoitteisiin myös
päästään ja suunta pysyy.yy

Teos on tarkoitettu työpaikan käyttöön: henkilöstöhallinto, 
esimiehet ja jokainen työntekijäkin hyötyy tietämyksensä lisää-
misestä ja työhyvinvointinsa suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Vanha sanonta kuuluu: ”Jos haluat matkustaa nopeasti, mat-
kusta yksin. Jos taas haluat matkustaa pitkälle, matkusta yhdes-

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön
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JOHDANTO

sä.” Uskomme, että myös muuttuvassa maailmassa organisaa-
tioiden etu on matkustaa pikemminkin pitkälle kuin nopeasti.
Antoisaa matkaa!

Marja-Liisa Manka
Työhyvinvoinnin dosentti, toimitusjohtaja FT, YM

Marjut Manka
Koulutustoimitsija, FM, KM

Kiitämme Suomen tietokirjailijoita, joka on tukenut Marja-Liisa Man-
kan kirjoittamista.

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön
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1 MIKSI KATSE 

 TYÖHYVINVOINTIIN?

1.1 Toimintaympäristö muuttuu

Megatrendit suunnannäyttäjinä

Työelämään kohdistuu tällä hetkellä suuria muutospaineita. Maa-
ilmantalouden murros muuttaa edelleen työnteon rakenteita ja 
edellytyksiä. Yhä useampi niin yksityinen kuin julkinenkin or-
ganisaatio joutuu miettimään toimintatapojaan sekä hakemaan 
kilpailuetua joustavuudesta, nopeudesta ja innovaatioiden tuotto-
kyvystä oman arvonsa lisäämiseksi. Työtä voidaan tehdä eri puo-
lilla maailmaa vuorovaikutteisten tieto- ja viestintäteknologioi-
den ansiosta.

Muutokset haastavat myös työkulttuurin: työelämään tule-
vat uudet sukupolvet, joilla ei ole samoja niukkuuden kokemuksia 
kuin sodan jälkeen syntyneillä suurilla ikäluokilla. Y-sukupolvi
(1980–1990-välillä syntyneet) nousee jo muutaman vuoden pääs-
tä, 2020, suurimmaksi työssä olevaksi ikäluokaksi, joka siis koos-
tuu alle 40-vuotiaista. Työelämässä ovat jo nyt rinnakkain digi-
aikaan syntyneet ja sähköpostien printtaajat. Vaikka työ on nuor-
tenkin mielestä tärkeää, erityisesti sen sisältö, sitäkin tärkeämpää 
on heille vapaa-aika: työltä on jäätävä aikaa perheelle, kavereille 
ja harrastuksille. Palkan pitää riittää kattamaan myös huoleton-
ta elämää ja vapaa-ajan aktiviteetteja.

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön
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1 MIKSI KATSE  TYÖHYVINVOINTIIN?

”Siinä missä aiemmin pyydettiin vapaata hautajaisia tai ham-
maslääkäriä varten, nykynuori pyytää vapaata festareita, bileitä 
tai mökkireissua varten”, totesi Telma Rivinoja Työnilonjulistus-
tilaisuudessa 14.1.2016. Hän kertoi nuorten työelämätoiveista, jot-
ka perustuivat hänen tekemäänsä opinnäytetyöhön.1

Kuvioon 1 on poimittu keskeisiä työelämän niin sanottuja me-
gatrendejä, muutoksen suuria aaltoja, jotka vaikuttavat jokaisen 
työntekijän elämään ja hyvinvointiin. 

Trendejä tarkasteltaessa on muistettava, että kuvatut muutok-
set ovat jo arkipäivää. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta on hyvä

 � olla laajasti ja avoimesti tietoinen erilaisista trendeistä ja 
niihin vaikuttavista voimista

 � arvioida niiden merkitystä omalle toiminnalle
 � tehdä niiden pohjalta arvioita ja 
 � toimia, jotta valmistauduttaisiin mahdollisiin tulevai-

suuksiin.

Globalisoituminen
•  uudistumiskykyiset menestyjät 
   ja taantuvat häviäjät

Resurssien uusjako
•  yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin 
   työnjako uusiksi, ”hyvinvointivaltio”
•  myös maailmanlaajuinen uusjako
•  oikeudenmukaisuuden vaatimus

Työkulttuurin muutos
•  ajasta ja paikasta riippumattomuus
•  reaaliaikaisuus
•  jaettu johtajuus, matala rakenne
•  joustavuus, aloitteellisuus, itseohjautuvuus 
   ja kriittinen kuunteleminen = työyhteisötaidot

Teknologian kehittyminen
•  bioteknologia, uudet materiaalit, 
   lääketiede, palvelujen 
   digitalisoituminen

Verkottuminen ja kumppanuus
•  luottamus vuorovaikutuksen perustana
•  yhteistyötaidot
•  sosiaalinen media

Työvoiman rakennemuutos
•  työurien jatkaminen
•  uudet sukupolvet tulevat työelämään 2020

Kuvio 1: Työelämän ennakoidut muutokset vuoteen 2020 mennessä

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön
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1 MIKSI KATSE TYÖHYVINVOINTIIN?

Maailmantalouden murros, globalisoituminen, on lisännyt tavaroi-
den, pääoman, ihmisten ja ideoiden liikkuvuutta. Toimintakent-
tänä on koko maailma. Murros on siirtänyt perinteistä tuotantoa 
Suomea alemman kustannustason maihin, Aasiaan, mutta tule-
vaisuudessa enemmän myös erityisesti Latinalaiseen Amerik-
kaan ja Afrikkaankin. Työttömyydestä on tullut rakenteellista, 
ja osaamis- ja tuottavuuserot ovat kasvaneet ja aiheuttavat myös
syrjäytymistä. Murros jakaa yhteiskunnat uudistumiskykyisiin
menestyjiin ja taantuviin häviäjiin. Sama on nähtävissä yksilö-
tasolla: osaamisesta tuleekin jokaiselle tärkeä selviytymisen kei-
no – vaikka työnantajat vaihtuisivat, osaaminen säilyy tärkeänä 
yksilön pääomana. Henkilöt, jotka eivät ole motivoituneita oman 
osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä, ovat vaarassa jäädä si-
vuun työelämästä, mutta myös elämästä. Vapaa-aikanakaan ei 
hevin pärjää ilman it-osaamista tai uutta teknologiaa. Kodinko-
neiden käyttäminenkin alkaa olla vaikeata, jos ei ymmärrä niiden
uusia ominaisuuksia.

Tieteen ja teknologian kehitys avaa uusia innovaatiomahdol-
lisuuksia erityisesti palveluihin, jotka digitalisoituvat nopeasti.
Keksintöjen vauhti kiihtyy edelleen: siinä missä vielä viime vuo-
sikymmenellä tietotekniikka siivitti kehitystä, tästä eteenpäin
erityisesti bioteknologia on aallonharjalla. Ihminen elää tulevai-
suudessa yhä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa koneiden kans-
sa, ja tämä muuttaa myös ihmistä itseään. Tekesin2 katsauksessa 
olennaisesti tulevaisuuttamme muuttaviksi teknologioiksi mai-
nitaan elämän teknologiat (esim. bioteknologia, genetiikka, lää-
ketiede ja kognitiotieteet), tietämyksen ja kanssakäymisen tek-
nologiat (esim. tieto- ja viestintäteknologiat ja internet), elinym-
päristön teknologiat (esim. energia, ympäristö ja kuljetus) ja tuo-
tannon ja käytön teknologiat (esim. materiaaliteknologia, valmis-
tus ja robotiikka).

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön
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1 MIKSI KATSE TYÖHYVINVOINTIIN?

Kestävän kehityksen vaatimus vaikuttaa entistä enemmän jo-
kaisen valintoihin, koska ympäristön tila heikkenee. Niukentu-
vien luonnonvarojen suojelu, niiden nousevat hinnat ja ilmaston-
muutoksen torjunta näkyvät jokaisen arjessa.

Taloudellisen kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää julkisten palveluiden te-

hokasta työnjakoa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kes-

ken. Julkishallinto joudutaan organisoimaan uudestaan; yksityisellä puolella-

han on jo siirrytty hierarkkisista organisaatiorakenteista kohti joustavampia, 

ohuempia ja verkostomaisia toimintamalleja. Esimerkiksi palvelujen yhteistuo-

tanto on noussut julkisten palvelujen kehittämisen yhdeksi keskeiseksi peri-

aatteeksi maailmanlaajuisestikin. Yhteistuotannossa kansalaiset ovat eri roo-

leissa mukana palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. 

Suomessa monet kunnat ovat käynnistäneet erilaisia ”kansalaiskumppa-

nuutta” vahvistavia pilotteja ja projekteja tehokkaampien ja vaikuttavampien 

palvelujärjestelmien aikaansaamiseksi. Yhteistuotanto voi tarjota hyvän mah-

dollisuuden palvelujärjestelmän kehittämiseksi, mutta pakottaa samalla muut-

tamaan julkisten organisaatioiden toimintatapoja, organisointia ja kulttuuria. Tä-

mä vaikuttaa erityisesti julkispalveluja tuottavien ammattilaisten käytäntöihin.3
Organisaation rakenteiden ja toimintatapojen muuttaminen vaa-
tii myös uudenlaista johtajuutta: autoritäärisestä tavasta on siir-
ryttävä jaettuun tai voimaannuttavaan johtamiseen. Esimies ei voi 
yksin vaikuttaa johtamisen onnistumiseen, vaan työyhteisön jä-
senet ovat sen tärkeä osa. Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa 
jokaisen on vaikutettava monella tasolla ja johdettava omaa työ-
tään. Niinpä kaikkien työntekijöiden työyhteisötaitojen kehittä-
miseen on kiinnitettävä huomiota.

Verkostoituminen mahdollistuu tiedon digitalisoitumisen ja 
tietoverkkojen yleistymisen vuoksi. Verkostomainen toiminta 
edellyttää kumppaneilta tavoitteellisuutta, mutta myös luotta-
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mukseen perustuvaa keskusteluyhteyttä. Kenelläkään ei ole enää 
aikaa valvoa toistaan. Jokaisen on osattava puhua ja kuunnella.
Dialogin merkitys korostuu. Vuorovaikutuksen määrä lisääntyy, 
mutta samalla se voi pinnallistua. Yhteisöllisyyden kautta voi kui-
tenkin syntyä uudenlaista turvallisuutta kaaoksen keskelle. Yri-
tystoiminnan näkökulmasta sosiaalinen media merkitsee yhtei-
söllisten foorumien käytön voimakasta lisääntymistä.

Työkulttuuri on jo voimakkaasti muuttunut, koska työtä tehdään
entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteisiin tavoit-
teisiin pyrkivät organisaatiot voivat olla hajallaan eri puolilla maa-
palloa. Työsuhteiden kesto lyhenee ja epävarmuus lisääntyy.yy  Jo-
kaiselta työntekijältä edellytetään uudenlaisia työelämätaitoja:
aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja kriittisyyttä. Näitä kutsutaan
myös työyhteisötaidoiksi, ennen alaistaidoiksi. Myös jatkuvan op-
pimisen valmius ja elämänhallintataidot korostuvat muutoksessa.

Työvoiman rakennekin muuttuu. Samalla kun työvoiman mää-
rä supistuu, entistä suurempi osa työskentelee henkilökohtaisten
ja liike-elämän palvelujen alueilla ja kaupan aloilla. Pitkät aukiolo-
ajat ja nopeat toimitusajat ovat kaupan alalla tärkeä kilpailutekijä, 
mutta ne merkitsevät työntekijöille lisääntyviä joustovaatimuk-
sia. Työtä tehdään paljon osa-aikaisesti. Eri sukupolvet suhtautu-
vat työhönsä eri tavoin, erot saattavat jopa vielä kasvaakin. Toimi-
minen työyhteisössä, jossa on erilaisia työsuhteita ja eri-ikäisiä ih-
misiä, asettaa haasteita johtamiselle. Kaikkien tarpeet pitäisi osa-
ta ottaa huomioon tasapuolisesti.

Lisäksi on odotettavissa, että joustoja vaativat tulevaisuudes-
sa työnantajan lisäksi myös Y-sukupolven jäsenet, jotka ovat syn-
tyneet 1980–90-luvuilla. Parhaimmillaan tämä voi tarkoittaa 
työn rakentamista uudella tavalla sekä työnantajan että työnte-
kijän tarpeiden mukaan, mutta toki tämä vaatii uudenlaista ajat-
telua ja saattaa tuoda mukanaan haasteita esimerkiksi henkilös-
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tön riittävyyden ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ku-
luvan ajan myötä.

Globaaleja trendejä
Seuraavassa tarkastellaan globaaleja trendejä4, jotka menevät
osittain päällekkäin edellä esiteltyjen suomalaisten lähteiden 
trendien kanssa.

Sosiaalisen median runsaudesta ollaan siirtymässä sen täsmä-
käyttöön. Tällä hetkellä kilpaillaan kuluttajien huomiosta. Sosiaa-
lisen median käyttäjät ovat siirtymässä uusiin heille sopiviin yh-
teisöihin saadakseen takaisin Facebookissa menettämäänsä lä-
heisyyden tuntua. Esimerkkinä tästä on SumZero, joka on maail-
manlaajuinen sijoitusammattilaisten yhteenliittymä. Tietoa jae-
taan entistä enemmän mobiilisti, joten sosiaalinen media on käy-
tössä niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tulemme yhä enemmän
riippuvaiseksi sosiaalisesta mediasta.

Tiedon paljoudessa on vaaransa ja mahdollisuutensa. ”Isoveli” 
valvoo jo kaiken aikaa, paikallistaa ihmisiä ja tietää jokaisesta yhä 
enemmän. Yhä useammat valtiot ja yritykset louhivat tietoa mas-
salähteistä ja sen myötä myös tietovarkaudet yleistyvät. Kulutus-
tottumuksia koskevia tietoja voidaan käyttää myös hyödyllisesti 
esimerkiksi uusien palvelujen tuottamiseen.

Kuka tarvitsee enää kauppoja? Erityisesti uusi sukupolvi muut? -
taa perinteistä kaupankäyntiä, koska se haluaa asioida verkossa.
Tulevaisuuden kaupassa onkin tarjolla muun muassa henkilökoh-
taisia palveluita. Pop up -kaupat, joita jokainen voi perustaa, tuo-
vat kaupankäyntiin yllätyksellisyyttä ja tässä hetkessä olemista.

Teollisuuden vallankumouksen uusjako on meneillään. Pienen
mittakaavan teollisuustuotanto mahdollistuu 3D- ja 4D-tulosta-
misen ansiosta, jolloin itse kukin voi tulostaa tarvitsemiaan hyö-
dykkeitä kotona. Markkinat tulevat kuluttajaa lähelle ja massarää-
tälöinnillä yksilöllisiä tuotteita voidaan tarjota isoillekin joukoille.
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”Hubonomia” antaa globalisaatiolle uudet kasvot. ”Hubit”, sol-
mukohdat, vastaavat paikallisiin tarpeisiin tarjoamalla valinnai-
sia yhteisöjä ja tulevaisuuden työyhteisöjä. Vaikka toimitaankin
maailmanlaajuisesti, voidaan työskennellä paikallisesti.

Scifi on jo täällä. Mahdottomasta tehdään mahdollista labo-
ratorioissa, joiden teemoina voivat olla mielenhallinta ja tekoäly,
muotoaan muuttavat viisaat materiaalit, robotiikka ja automaa-
tio, avaruuden valloitus sekä nopea ja älykäs kuljetus. Noin puo-
let USA:n teollisuustyöpaikoista on jo tällä hetkellä vaarassa kor-
vautua tekoälyn vuoksi. Hankaliin paikkoihin voidaan rakentaa 
robottien avulla ja ne voivat kulkea myös ihmisessä paikallistaen 
ja hoitaen sairauksia. Mikrosiruihin ollaan löytämässä uutta ma-
teriaalia, mikä mullistaisi internetinkin.

Kaikesta tästä aiheutuu kasvukipuja muun muassa uudistu-
vien markkinoiden ja uusien sukupolvien vuoksi. Tuotantoa on 
vedetty takaisin Yhdysvaltoihin esimerkiksi Kiinasta ja on myös 
kysytty, onko Intiakin menettämässä otettaan edullisen työvoi-
man maana. Latinalaisen Amerikan rooli on nousussa tulevaisuu-
den tuotantomaanosana. Erilaisista taustoista tulevat nuoret, joi-
ta on kuvattu ”Minä haluan enemmän ”-sukupolvena, rikkovat to-
tuttuja kuvioita haluamalla erilaista elämäntapaa ja kulutustottu-
muksia. Näille uudistajille on yhteistä optimistisuus, toiveikkuus,
korkea koulutustaso ja verkostoituneisuus, mutta heidän käytet-
tävissään on myös varallisuutta. Ehkäpä tämä sukupolvi pystyy 
vaikuttaman myös kestävän kehityksen nousemiseen?

Paniikki vai kieltäminen? Voimavarakuilu kasvaa, mutta kuka ?
kuuntelee tätä viestiä? Ruuasta, vedestä ja resursseista on pulaa.
Esimerkiksi luonnonvaroja haaveillaan saatavan arktisilta alueilta.
Myös ilmaston lämpeneminen herättää huolta. Moraalikysymykset
ja hallitusten vastuut herättävät keskustelua. Pitäisikö alkaa puhua 
vastuullisesta kapitalismista ja vähäisemmästä kuluttamisesta? 
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Taistelua käydään myös työttömyyttä ja työllistämättömyyttä
vastaan. Näyttää siltä, että osaaminenkin polarisoituu korkeaan 
tai matalaan osaamiseen. Välillä olevan osaamisen tarve katoaa,
ja tarvitaan myös uudenlaisia osaamisia.

Hengissä pysymiseksi kahtiajakautuneessa maailmassa suo-
sitellaankin näkökulman vaihdosta: vakauden odotuksesta moni-
naisuuden syleilyyn. USA:n johtamisongelmat, kuten se, että aivan
viime hetkellä päästiin sopuun talousasioista väliaikaisesti, jottei
koko valtio joudu selvitystilaan, ovat tuoneet epävakautta koko
sen poliittiseen järjestelmään. Euroalueen toimintaakin leimaa 
moraalinen kriisi: miten tukea taloudellisesti heikompia? Maa-
ilma on poliittisestikin epävakaa, yli puolet maailman väestöstä 
elää vailla poliittisia perusoikeuksia. Niinpä tällä hetkellä perään-
kuulutetaan vastuullisuutta palkkioiden jakamisessa ja siirtymis-
tä lyhyen tähtäyksen politikoinnista pitkän tähtäyksen toiminta-
logiikkaan. Esille nousevat nimenomaan vastuullisuus ja ansain-
talogiikan muutos. Tästä kertoo myös julkisuudessa käyty keskus-
telu yritysten veronmaksun optimoinnista. Onko se tullut tiensä 
päähän? Tavallisten ihmisten on vaikea ymmärtää tällaista toi-
mintatapaa saatikka johdon saamia korkeita palkkioita.

Megatrendit 2016
Sitran megatrendilistassa tarkastellaan maailman ja Suomen ke-
hitystä kolmen suuren muutosvoiman kautta: edelleen kiihtyväl-
lä tahdilla kehittyvän teknologian, globaalin ja arkisen keskinäis-
riippuvuuden sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liit-
tyvän kestävyyskriisin kautta.5

Teknologian murros näkyy arjessamme yhä enemmän esimer-
kiksi älykkäinä laitteina tai älykkäänä liikenteenä. Maailmanlaajui-
sesti on saatu myös sovittua toimenpiteitä kestävyyskriisin ratkaise-
miseksi: Pariisin ilmastosopimus on tästä hyvä esimerkki. Maailman 
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valtasuhteissa tapahtuu painopisteiden muuttumista uusien liittou-
tumien ja vapaakauppa-alueiden muotoutumisen tahtiin jo nyt. Glo-
baali toimintaympäristö on tällä hetkellä vaikeasti ennustettava.

Vaikka teknologia haastaa uudistusmiskykymme, se tarjoaa 
myös paljon uusia mahdollisuuksia. Tässä tärkeimpiä teknologian 
kehitykseen vaikuttavia tekijöitä:

Virtualisoituminen ja datan digitalisaatio. Digitalisaatio on tek-kk
nologian murroksista voimakkain. Sen ansiosta erilaisia työpro-
sesseja saadaan muutettua digitaaliseen muotoon. Tämä mahdol-
listaa valtavan tietomäärän (big data) nopean analysoinnin, mutta 
myös työn tekemisen helpottamisen. Virtualisoitumisen ansiosta 
todellisuutta voidaan simuloida, mallintaa, koneellisesti. Esimer-
kiksi ihminen voi matkustaa käymättä kohteessa paikan päällä.

Keinoäly. Tietokoneet pystyvät yhä paremmin tunnistamaan 
asioita, esineitä ja muotoja sekä arvioimaan tilanteita ja tekemään
päätöksiä näiden arvioiden perusteella. Ne pystyvät myös oppi-
maan. Monet ihmisten aiemmin tekemät työt voidaan automati-
soida, jopa vaativatkin työt kuten juristin ja lääkärin.

Kaiken instrumentointi. Pian on mahdollista ostaa erilaista ana-
lytiikkaa tarjoavia tuotteita, jotka kertovat omistajalleen vaikkapa 
hänen terveydentilansa, ympäröivän ilman laadun, hedelmän tuo-
reusasteen tai minkä tahansa materiaalin tarkan koostumuksen.

Robotisaatio mahdollistaa palvelut, jotka ovat kokonaan tai
osaksi automatisoituja. Tulevaisuudessa itseajavat autot ja lento-
koneet muuttavat liikennettäkin rajusti. Vanhusten hoitamisessa-
kin voitaisiin käyttää yhä enemmän robotteja, esimerkiksi seura-
na tai hoitajien fyysisesti raskasta työtä helpottamaan.

Nanomateriaalit muuttavat maailmaa yhtä paljon kuin muovit ait -
kanaan. Materiaalit ovat entistä kestävämpiä ja kevyempiä. Esimer-
kiksi grafeeni on kaksi kertaa vahvempaa kuin teräs, sitä voidaan 
käyttää rakentamisessa, lääketieteessä ja jopa ruuan laittamisessa.
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Bioteknologia ja farmakologia. Personoitu lääketiede ja ravit-
semus, geeniteknologia ja simulointi sekä useimpien tautien voit-
taminen tarkoittavat, että ihmiset elävät yhä pidempään. Biologi-
sia tuotteita voidaan hyödyntää ruuantuotannossa. Viruksia pys-
tytään ohjelmoimaan tuottamaan muu muassa aurinkopaneele-
ja ja pattereita.

Energiantuotanto. Uudet energiantuotannon muodot, tuuli- ja 
aurinkoenergia halpenevat, mutta myös vety on energiantuotan-
non uusi lähde. Yhä useampi kansalainen tuottaa energiansa itse.

Digitaaliset joukkoalustat. Digitaaliset joukkoalustat, kuten
Uber-taksit, Linux-käyttöjärjestelmä ja Wikipedia, ovat mullis-
taneet monet totutut toimintatavat. Sosiaalinen media lisää tie-
don määrä ja demokratisoi sen jakamista. Jakamistalous, jouk-
koistus ja joukkorahoitus luovat tilaa uusille innovaatioille ja or-
ganisoitumisen muodoille.

ICT-rakenteiden globalisaatio. Asioiden internetin uskotaan 
muuttavan teollisia prosesseja.

Blockchain-teknologia. ”Lohkoketjuteknologian” sanotaan ole-
van internetiä isompi keksintö. Sitä käytetään ihmisten, yritys-
ten tai koneiden välisten sopimusten tallentamiseen digitaalises-
sa muodossa. Teknologia mahdollistaa digitaaliset valuutat, älyk-
käät sopimukset, mikromaksut, omaisuusrekisterit, identiteetti-
ja maineenhallintarekisterit, äänestysjärjestelmät, laitteiden vä-
liset maksut ja autonomiset organisaatiot. Teknologialla voidaan
esimerkiksi pitää kirjaa maksutapahtumista, jolloin siirtoihin ei 
enää tarvita kolmatta osapuolta, kuten pankkeja.

Teknologian murroksen myötä monet ammatit katoavat ja uu-
sia syntyy tilalle. Uudet liiketoimintamallit suosivat suuria yri-
tyksiä, jotka kuitenkaan eivät työllistä. Käsillä on murros, joka 
muuttaa käsityksen työnteostakin: riittääkö kaikille työtä? Eläm-
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me tällä hetkellä ristipaineissa, jotka aiheuttavat totuttujen toi-
minta- ja ajattelumallien kyseenalaistamisen.

Teknologia voi kuitenkin tulevaisuudessa mahdollistaa tylsien 
töiden sijasta kiinnostavia töitä, työpaikkoja ja mahdollisuuksia 
ihmisille sekä parempaa johtamista. Jotta tämä toteutuisi, on teh-
tävä myös valintoja. Koneet ovat monesti huomattavasti parem-
pia tiedon käsittelijöitä ja prosessoijia kuin ihmiset. Toistaisek-
si ainoastaan ihmiset voivat tehdä moraalisia ja eettisiä valinto-
ja sekä ideoida.

Sitran raportissa tarjotaan myös lyhyen aikavälin ratkaisuja 
teknologian murrokseen:

Hyvä koulutusjärjestelmä. Opetuksen hyvä taso yhdistää mai-
ta, jotka ovat pärjänneet kansainvälisissä kilpailukykyvertailuis-
sa. Maailman talousfoorumin mukaan Suomi oli 140 kehittyneen 
maan vertailussa ykkösenä teollisuuden ja oppilaitosten tuoteke-
hitysyhteistyössä ja kakkosena korkea-asteen koulutuksessa.

Luova yrittäjäkulttuuri. Yrittäjyys on hyvä tapa luoda uusia 
työpaikkoja yhteiskuntaan.

Toimiva kohtaanto työvoiman ja tarpeiden välillä. Fiksujen ja te-
hokkaiden tietokantojen ja niiden ympärille kehitettyjen palvelu-
jen innovoiminen voisi olla hyvä yrittäjyyden aihe.

Laadukas perustutkimus. Perustutkimus on ollut hyvä perusta 
innovaatioiden synnylle. Esimerkiksi internet, GPS, äänentunnis-
tus ja kosketusnäyttö ovat syntyneet perustutkimuksen pohjalta.

Infrastruktuuriin satsaaminen. Osaamisen ja yritystoiminnan
perustana ovat yhteiskunnan perusrakenteet: liikennemahdolli-
suudet kuten tiet, lentokentät ja satamat mutta myös turvallisuus-
näkökulmat.

Maahanmuutto. Yhdysvaltain nopeimmin kasvaneista yri-
tyksistä oli 25 prosenttia maahanmuuttajien perustamia vuosi-
na 1990–2005.
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Viisas verotus. Maailman Talousfoorumin strategisen kilpai-
lukyvyn arviossa 2015–2016 Suomi oli 109:s 140 maan joukosta,
kun arvioitiin verotuksen kannustavuutta työntekoon. Tässä suh-
teessa maallamme olisi korjaamisen varaa.

Työkalu: Megatrendien vaikutukset omalla työpaikalla, s. 46

Työkalu: Muutosten miinukset ja plussat, s. 47

Työkalu: Ajatteluhatut, s. 48

Uudet osaamiset

Työelämän muutokset edellyttävät jokaiselta työyhteisön jäsenel-
tä, niin esimieheltä kuin työntekijältäkin, uudenlaisia osaamisia 
ammatillisten osaamisten rinnalle. Tässä eri lähteistä johdettuja 
tulevaisuudessa tärkeitä osaamisia, joita on kutsuttu myös meta-
taidoiksi:

 � Sosiaalinen älykkyys: organisaatioista tulee verkostoitu-
neita ja virtuaalisia sekä vähemmän hierarkkisia. Tämä 
mahdollistaa yhteistyön, suhteiden rakentamisen ja luot-
tamuksen. Jokainen työyhteisön jäsen on tärkeä, samoin
asiakas, joka voi asua toisella puolella maapalloa. Myös työ-
yhteisötaidot – aktiivinen auttaminen, reiluus, ihmisiksi
oleminen – kuuluvat sosiaaliseen älykkyyteen.

 � Kansainvälisyys: maailmanlaajuinen ymmärrys ja yhteis-
työtaito.

 � Johtamistaidot: pitää osata ymmärtää moninaisuutta, rat-
koa ristiriitaisuuksia ja innostaa. Perinteisesti johtaminen
on yhdistetty esimiestehtävään, mutta jokaisen olisi osat-
tava johtaa ja motivoida myös itseään.

 � Elämänhallintataidot: muun muassa psykologinen pääoma 
(optimismi, itseluottamus, toiveikkuus ja sitkeys), mutta 
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myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Nämä helpot-
tavat muutoksissa suunnistamista.

 � Digitaalinen lukutaito, jotta osaisi hankkia tietoa, valikoi-
da siitä olennaista ja käyttää sitä hyödyksi.

 � Ihmisen ja koneen välinen yhteistyö: miten osaamme työs-
kennellä rinnakkain uuden teknologian kanssa. Robottien 
ja ihmisen välinen työnjakokin vaatii pohtimista. Esimer-
kiksi robotit voivat auttaa meitä raskaissa töissä, mutta vil-
leimpien tulevaisuusvisioiden mukaan ne pystyvät myös 
korvaamaan ihmisen älyllisissä työtehtävissä.

 � Innovatiivinen yrittäjämäinen mieli: innovoinnin taito yh-
distyneenä yrittäjämäiseen mielenlaatuun sekä ongel-
mien ratkaisukyky ja epävarmuuden keskellä elämisen tai-
to. Yleensä on vaikea saada lisää resursseja helpottamaan
työpaineita, mutta varsin usein työtä voidaan tehdä uusil-
la tavoilla, joilla saa enemmän aikaiseksi nykyisillä ja jos-
kus pienemmilläkin henkilömäärillä.

Uusin aivotutkimus kertoo, että aivomme ovat elastiset ja joustavat
ja kykenevät oppimaan pitkin ikää. Suurimmat oppimisen esteet 
ovat ihmisen omassa päässä tai organisaatiokulttuurin uskomuk-kk
sissa; siinä, että sanomme itsellemme, että ei tässä iässä enää opi.

Työkalu: Tulevaisuuden osaamistarpeet, s. 49

1.2 Työolojen kehittymisen tietolähteitä
Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrillä on vuosittain seuratä -
tu työolojen kehittymistä jo vuodesta 1992 lähtien. Työturvallisuus-
keskus on tehnyt siitä erityistarkasteluja kuten kunta-alan työoloba-
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rometri ja i kirkkobarometri. Näitä erityisalojen raportteja ei kuiten-
kaan enää tehdä, vaan kaikkia aloja tarkastellaan samassa raportis-
sa. Keva on tehnyt julkisen alan työhyvinvoinnin tilasta oman ra-
porttinsa6, joka perustuu muun muassa Työolobarometriin.

Työolobarometri antaa ajantasaisen kuvan muun muassa töi-
den organisoimisesta, työaika- ja palkkausjärjestelmistä, työssä 
oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista, syrjinnästä, kiusaa-
misesta ja väkivallasta työpaikalla sekä työkyvystä ja terveydes-
tä. Lisäksi siinä tiedustellaan palkansaajien näkemyksiä työmark-kk
kinoiden ja työelämän kehittymisestä. Tiedot kerätään syksyisin 
Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen yhteydessä puhelinhaas-
tatteluina ja tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työs-
sä olevia palkansaajia Suomessa. Vuoden 2015 barometria varten
haastateltiin yhteensä 1741 palkansaajaa. Vastausprosentti oli 84.7

Työolobarometrin lisäksi Työterveyslaitos on kolmen vuoden 
välein toteuttanut tutkimuksensa Työ ja terveys Suomessa8. Tut-
kimuksen tiedot perustuvat haastatteluaineistoon.

Euroopan tasolla työolojen kehitystä on seurattu viiden vuo-
den välein tehtävillä työelämätutkimuksilla, joista viimeisin täy-
dellinen raportti on vuoden 2010 tutkimuksesta.9 Varsin mielen-
kiintoista on vertailla Suomen sijoittumista suhteessa muihin mai-
hin. Ennakkotietoja on saatavissa myös vuoden 2015 raportista.

Myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto seuraa 
Euroopan työoloja.

1.3 Huonoja uutisia

Työn mielekkyys vähentynyt

Näkemykset työllisyystilanteen ja oman työpaikan talouden muu-
toksista ovat olleet pessimistisiä vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 
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2015 irtisanomista piti mahdollisena noin joka kymmenes palkan-
saaja. Viidennes miehistä ja 13 prosenttia naisista uskoi, että lo-
mautus voi osua kohdalle seuraavan vuoden aikana. Miltei kolme
neljästä arvioi, että löytäisi omaa ammattia ja työkokemusta vas-
taavan työn, jos jäisi työttömäksi.

Negatiivista kehitystä on selitetty sillä, että vaikutusmahdol-
lisuudet omaan työhön ovat kaventuneet, ja globalisaatiokin on li-
sännyt uhkia. Kukaan ei voi enää olla varma työstään, ei edes joh-
taja. Työpaikka voi kadota, vaikka työntekijä kuinka olisi sitoutu-
nut työnantajaansa ja kehittäisi työtään. Puhutaan psykologisen 
sopimuksen murtumisesta: aiemmin työntekijä on voinut luottaa 
siihen, että kun hän tekee parhaansa organisaation eteen, työn-
antaja ”palkitsee” hänen toimintansa pysyvällä työsuhteella. Nyt 
olisi kyettävä luomaan uudenlainen psykologinen sopimus.

Mitä korkeammalla organisaation hierarkiassa ollaan, sitä 
mielekkäämmältä työ tuntuu. Työntekijäasemassa olevista joka 
viides antaa vain välttävän tai huonon arvosanan työnsä mielek-
kyydelle. Toisessa ääripäässä ovat johtajat, joista vain muutama 
prosentti kokee työn mielekkyyden välttäväksi tai huonoksi.

Työ rasittaa henkisesti
Työn mielekkyyden lisäksi myös työntekijöiden fyysinen ja psyyk-
kinen jaksaminen ovat huomion kohteena. Työnsä henkisesti ras-
kaaksi kokevia on kunta-alan vastaajista selvästi suurempi osuus
kuin muiden sektoreiden vastaajista. Varsinkin työnsä henkisesti
raskaaksi kokeneita on kunnissa paljon. Heitä oli vuonna 2015 jo-
pa 71 prosenttia. Työn fyysisestä rasittavuudesta on siirrytty hen-
kiselle puolelle. Kuitenkin työtään myös fyysisesti raskaana pitä-
vien määrä on kunta-alalla edelleen korkea, 45 prosenttia samoin
kuin teollisuudessakin (45 %).
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Kiire ja aikapaineet ovat kasvaneet, ei vain Suomessa, vaant
myös koko Euroopan tasolla. Töissä mennään ylikierroksilla ja 
paletaan loppuun, totesi 82 prosenttia Evan arvo- ja asennetutki-
mukseen10 vastanneista. Kiire ja aikapaineet ovat EU:nkin tasolla 
korkeat, peräti 60 prosenttia kokee tekevänsä työtään jatkuvassa 
kiireessä. Kolmasosa eurooppalaisista työntekijöistä kertoo, että 
heillä on samanaikaisesti vähintään kolme tiukkaa aikarajaa, ja 
saman verran raportoidaan jatkuvista keskeytyksistä.

Kiirettä aiheuttaa työntekijöiden mielestä henkilökunnan vä-
häisyys. Viime vuosina noin puolet palkansaajista on arvioinut,
että omalla työpaikalla on töitä enemmän kuin tekijöitä. Vuon-
na 2015 palkansaajista liki joka kolmas teki töitä tiukkojen aika-
taulujen mukaan tai hyvin nopealla tahdilla hyvin usein ja miltei
40 prosenttia melko usein. Valtion työntekijöistä 62 prosenttia ja 
kunnan työntekijöistä 57 prosenttia kokee, että heillä on liian vä-
hän henkilökuntaa työn tekemiseen, kun sama luku on teollisuu-
dessa 47 prosenttia ja yksityisissä palveluissa 45 prosenttia. Työ-
tä tehdään tiukkojen aikataulujen mukaan: kunnissa näin koki 72 
prosenttia, yksityisissä palveluissa 69 prosenttia, teollisuudessa 
61 prosenttia ja valtiolla 58 prosenttia vastaajista.

Yksi tärkeimpiä työhyvinvoinnin lähteitä on työn hallinnan 
tunne. Se tarkoittaa sitä, missä määrin työntekijä voi vaikuttaa 
työtehtäviinsä ja työtahtiinsa. Työtahtiin vaikuttaminen näh-
tiin varsin erilaisena eri toimialoilla. Työtehtäviin vaikuttami-
nen on yksityisellä sektorilla hieman yleisempää kuin julkisella.
Työtahtiin vaikuttamisen mahdollisuudet ovat kuntien palkan-
saajilla selvästi harvinaisempia kuin muilla sektoreilla. Työnja-
koon vaikuttaminen on valtiolla muita sektoreita harvinaisempaa 
ja työnteon paikkoihin vaikuttaminen muita yleisempää. Teolli-
suudessa ja kunnissa puolet palkansaajista ei voi lainkaan valita 
työnteon paikkoja.
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Kuntatyöntekijöistä peräti 67 prosenttia kertoo, etteivät he voi-
neet lainkaan tai voivat vain jonkin verran vaikuttaa omaan työ-
tahtiinsa. Työtehtäviin vaikuttaminen on hiukan harvinaisempaa.

Miehillä on naisia enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Työ-
tehtäviin voi vaikuttaa paljon tai melko paljon 42 prosenttia mie-
histä ja vajaa kolmannes naisista (31 %). Työtahtiin voi vaikuttaa 
vajaa puolet miehistä (48 %) ja kolmannes naisista. Työnjakoon
vaikuttamisessa osuudet ovat miehillä noin kolmannes (32 %) ja 
naisilla vajaa neljännes (23 %).

Työ aiheuttaa myös tunnekuormaa: naisista 35 prosenttia ja 
miehistä 28 prosenttia kertoo joutuvansa kätkemään tunteensa 
työpäivän aikana joko miltei tai kaiken aikaa Euroopan työolo-
tutkimuksen 2015 mukaan.

Väitteen kanssa täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä 

Yksit.  
palvelut Kunta Valtio Teollisuus

Työ rasittaa henkisesti 58 % 71 % 51 % 45 %

Työ rasittaa fyysisesti 37 % 45 % 14 % 45 %

Työpaikalla on liikaa työtehtäviä työn-
tekijöihin nähden (täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä)

45 % 57 % 62 % 47 %

Voin vaikuttaa työtehtäviin (en lainkaan 
tai jonkin verran)

64 % 70 % 68 % 67 %

Voin vaikuttaa työtahtiin (en lainkaan 
tai jonkin verran)

54 % 67 % 58 % 48 %

Voin vaikuttaa työnjakoon (en lainkaan 
tai jonkin verran)

69 % 73 % 81 % 71 %

Taulukko 1: Työn rasittavuus ja vaikutusmahdollisuudet toimialoittain 2015 

Henkistä väkivaltaa runsaasti
Työpaikoilla esiintyy runsaasti henkistä väkivaltaa. Työpaik-
kakiusaaminen on määritelty Työolobarometrissa seuraavasti:
”Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan
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työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uh-
kaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista.” Hen” -
kistä väkivaltaa on havainnut kaikilla toimialoilla 30 prosenttia 
vastaajista v.vv  2015, mutta erityisesti kuntasektorilla yli puolet ar-
vioi, että kiusaamista esiintyy omalla työpaikalla joskus tai vä-
hintäänkin joskus. Jatkuva kiusaaminen on kuitenkin harvinais-
ta. Lisäksi on huomattava, että kysyttäessä, oliko itse tutkimus-
hetkellä kiusaamisen kohteena, 4 prosenttia vastasi myönteisesti 
ja 13 prosenttia kertoi olleensa aiemmin kohteena.11

Suurin osa niistä, jotka arvioivat, että työpaikalla on ollut kiu-
saamista, arvioi sitä esiintyvän joskus. Jatkuva kiusaaminen on 
harvinaista. Työtovereiden taholta tuleva kiusaaminen on yleisin-
tä: 35 prosenttia palkansaajista arvioi vuonna 2015, että sitä esiintyy 
työpaikalla joskus, ja 3 prosenttia sanoo sitä esiintyvän jatkuvasti.
30 prosenttia arvelee, että kiusaamista asiakkaiden taholta esiintyy 
joskus ja 4 prosentin mukaan sitä on jatkuvasti. Noin neljännes (23
%) palkansaajista arvioi, että omalla työpaikalla esimiehet kiusaavat.
Kuitenkin ainoastaan 2 prosenttia sanoo sitä tapahtuvan jatkuvasti.

Myös asiakkaiden taholta esiintyy henkistä väkivaltaa varsin-
kin kunnissa, joissa yli puolet palkansaajista on sitä havainnut.

Henkistä väkivaltaa  
(joskus tai vähintään joskus)

Yksit. 
 palvelut Kunta Valtio Teollisuus

Esimiehen taholta (yhteensä 23 %) 22 % 30 % 19 % 26 %

Työkavereiden taholta (yhteensä 35 %) 34 % 49 % 38 % 35 %

Asiakkaiden taholta (30 %) 33 % 52 % 39 % 11 %

Taulukko 2: Henkisen väkivallan esiintyminen eri toimialoilla

Barometrissa kysyttiin myös, onko työpaikalla joku viimeisen vuo-
den aikana joutunut henkisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi asi-
akkaiden taholta sekä onko vastaaja itse kokenut asiakkailta tule-
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vaa väkivaltaa. Viidennes palkansaajista on havainnut ja kahdeksan 
prosenttia on itse kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa vuonna 2015.

Asiakkaiden taholta tuleva väkivalta on selvästi yleisintä kun-
nissa. Vajaa puolet (40 %) kunnissa työskentelevistä on huoman-
nut väkivaltaa työpaikallaan ja viidennes on itse ollut sen kohteena.
Yksityisissä palveluissa ja valtiolla työskentelevistä noin viidennes
(17 %) on havainnut väkivaltaa ja noin 5 prosenttia on kokenut sitä 
itse. Teollisuudessa henkistä väkivaltaa ei esiinny juuri lainkaan.

Suomi on edelleenkin työpaikkakiusaamisen kärkimaa tilas-
tojen mukaan, vaikka ei enää olekaan ihan Euroopan huipulla vii-
dennen Eurofoundin12 tekemän työelämäkyselyn perusteella. Se 
on vuodelta 2010 ja perustuu haastatteluihin. Kysymyksestä riip-
puen tulokset vaihtelevat. Kysyttäessä oletko viimeisen kuukau-
den aikana kokenut työpaikallasi sanallista parjaamista, suoma-
laisista naisista 18 prosenttia – eniten Euroopassa – vastasi myön-
tävästi, mutta kun miehet lasketaan mukaan, keskiarvoksi tuli 
15,8 prosenttia. Tätä korkeamman arvon saivat Tšekki 17,5 pro-
senttia ja Itävalta 17,3 prosenttia. Suomen kanssa suurin piirtein 
samassa parjaamisen tasossa olivat Latvia ja Viro.

Sen sijaan kysyttäessä, oletko itse kokenut työpaikallasi kiu-
saamista viimeisen vuoden aikana, vastaukset olivat radikaalisti
muuttuneet edellisestä kerrasta vuodesta 2005. Silloinhan Suo-
mi oli Euroopan ykkösenä 17,2 prosentilla kiusaamisessa, nyt kes-
kiarvo olikin 6,2 prosenttia. Muutos johtunee kysymyksen sana-
muodon muuttamisesta. Edellisessä tutkimuksessa oli väljä muo-
toilu: ”kiusaamista/epäasiallista kohtelua”. Tämä oli ilmeisesti 
tulkittu paljon laajemmin kuin englanninkielen alkuperäisteks-
ti ”bullying/harassment”. Niinpä vuoden 2010 kyselylomakkees-
ta otettiin pois ”epäasiallinen kohtelu”, ja kysyttiin vain ”kiusaa-
misesta”. Eikö olisi pitänyt kysyä epäasiallista kohtelua tai häirin-
tää, joka olisi ollut suora käännös?
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Työpaikoilla kuormittaa myös eriarvoinen kohtelu ja syrjintä.
Barometrissa 2015 kysytyistä syrjintäperusteista määräaikaisiin 
kohdistuva eriarvoinen kohtelu tai syrjintä oli yleisintä. Jopa 15 pro-
senttia palkansaajista sanoo, että sitä esiintyy omassa organisaati-
ossa. Lisäksi joka kymmenes palkansaaja on havainnut työpaikal-
laan korkeaan ikään tai terveydentilaan perustuvaa syrjintää.

Työturvallisuuslaki velvoittaa esimiehen seuraamaan ja tar-
vittaessa tarttumaan välittömästi henkiseen väkivaltaan ja häi-
rintään työpaikoilla sekä syrjintään. Kiusaamiselle on tutkimuk-
sissa löydetty useita kimmokkeita. Esimerkiksi muutokset, töiden
epäselvä organisoiminen, huono johtaminen, uhrin sosiaalisesti 
heikko asema, kielteinen tai vihamielinen ilmapiiri sekä organi-
saatiokulttuuri, joka sallii epäasiallisen käytöksen tai kannustaa 
siihen, ovat kiusaamiselle altistavia tekijöitä.

Epävarmuudesta stressiä
Kiire ja epävarmuus synnyttävät stressiä, joka on tiettyyn rajaan
saakka positiivista ja vaikuttaa myönteisesti työssä aikaansaami-
seen. Ylikuormitusrajan ylittyminen aiheuttaa negatiivisia seu-
rauksia kuten kyynisyyttä, unihäiriöitä, masentuneisuutta, sai-
rastamista ja ammatillisen itsetunnon heikkenemistä. Vakavim-
millaan pitkäkestoinen stressi voi johtaa työuupumukseen. Stres-
sillä tarkoitetaan yleisiä oireita kuten hermostuneisuutta, ahdis-
tuneisuutta ja nukkumisvaikeuksia. Yleisin stressimalli olettaa,
että stressiä syntyy, jos henkilö havaitsee, ettei hän voi riittäväs-
ti vastata työn vaatimuksiin tai vaatimukset uhkaavat hänen hen-
kilökohtaista hyvinvointiaan.

Taulukossa 2 vertaillaan stressin määrää Euroopan maissa ja 
tyypillisimpiä stressin aiheuttajia. Euroopan työturvallisuusvi-
rasto13 on tehnyt asiasta kyselytutkimuksen, jonka mukaan kes-
kimäärin 51 prosenttia koki melko tai erittäin paljon stressiä. Kai-
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kista eniten stressiä koettiin Kyproksella (CY), Kreikassa (EL) ja 
Sloveniassa (SL). Suomalaisista (FI) 42 prosenttia kertoi kokevan-
sa stressiä melko tai erittäin paljon. Esimerkiksi Ruotsissa (SE) 
vastaava määrä oli 57 prosenttia kyselyyn vastanneista. 
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Kuvio 2: Stressin yleisyys EU-maissa

Stressin suurimmaksi syyksi (% kaikista vastauksista) mainittiin
yleinen epävarmuus, mutta myös työn kuormittavuus ja epäsopi-
va käytös nostetaan esille. 

Työn uudelleenorganisointi tai epävarmuus

Työtuntien määrä tai kuormittavuus

Epäsopiva käytös kuten kiusaaminen

Työkavereiden tai esimiehen tuen puute

Oman roolin ja vastuiden epäselvyys

Rajoittunut mahdollisuus päättää omista työtavoista

72

66

59

57

52

46

Kuvio 3: Yleisimmät työperäisen stressin syyt
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Stressin terveys- ja talousvaikutukset
Pitkäkestoisen stressin ja terveyden väliltä on löydetty seuraavan 
laisia yhteyksiä:

 � noin 20 prosenttia kohonnut sydäntaudin vaara14

 � lisää riskiä sairastua aikuisiän diabetekseen, erityisesti 
riskiryhmällä15

 � ei aiheuta yleisimpiä syöpiä, mutta voi välillisesti laukais-
ta kroonisen tulehduksen, mikä voi edesauttaa syövän ke-
hittymistä16

 � pitkäkestoinen stressi lyhentää elinikää, aiheuttaa muisti-
ja unihäiriöitä ja synnyttää masennusta.

Pitkään jatkunut stressi vaikuttaa nuoriin ja aikuisiin eri tavalla:
nuorten aivot ovat erityisen herkkiä stressihormonin vaikutuksil-
le. Aivokuori ohenee ja pienenee; nuorilla stressi tuhoaa etuaivo-
kuorta, aikuisilla se kutistaa hippokampusta. Nämä aivojen osat
ovat tärkeitä suunnitelmalliselle toiminnalle ja muistamiselle.17

Stressin taloudellisia vaikutuksia on selvitetty Euroopan Työ-
turvallisuus- ja työterveysvirastossa. Työperäiset psykososiaali-
set riskit, joihin stressikin kuuluu, vaikuttavat merkitsevästi or-
ganisaatioiden tuloksellisuuteen. Globalisaatio ja markkinoiden 
vapautuminen, informaatioteknologian kehittyminen, uudenlai-
set työjärjestelyt sekä tekemisen tavat ja demografiset muutokset
kuten ikäihmisten määrän voimakas kasvu haastavat terveyden
ja tuloksellisen työn. Tilannetta eivät helpota myöskään lisäänty-
neet työn aikapaineet, intensiteetti, monitehtäväisyys keskeytyk-
sineen ja jatkuva uuden oppimisen vaatimus.18

Sydänsairauksien arvioitiin aiheuttavan noin 196 miljardin
menetykset vuonna 2009. Niistä runsas puolet johtui suorista jul-
kisen terveydenhoidon kuluista, mutta jopa neljäsosa sydänsai-
rauksien aiheuttamista tuottavuusmenetyksistä, jotka syntyvät 
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poissaoloista, sairaana työssä olosta ja tuottavuuden vähenemi-
sestä. Esimerkiksi Suomessa sydän- ja verisuonisairauksien hoi-
toon käytetään noin 12 prosenttia terveydenhuollon menoista eli
noin 2 miljardia euroa vuonna 2009.

Masennuksen hoidon kustannuksien arvioitiin vuonna 2004
olleen Euroopan Unionin maissa noin yksi prosentti bruttokansan-
tuotteesta. Tuona vuonna se tarkoitti 118 miljardia euroa, josta jul-
kisen terveydenhuollon kustannukset muodostivat runsaan puolet.
Masennus on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut voimak-kk
kaassa kasvussa, joten tuo rahasumma on varmasti paljon isompi
tällä hetkellä. Kokonaisuudessaan mielenterveyden häiriöiden kus-
tannusten on arvoitu olleen noin 290 miljardia euroa vuonna 2005.

Aikuisiän diabeteksen kustannukset ovat olleet kasvussa vii-
me vuosina. Viiden EU-maan (Saksa, Iso-Britannia, Espanja,
Ranska ja Italia) diabeteksesta aiheutuvat kulut olivat yli 90 mil-
jardia vuonna 2010.

Yllä mainitut luvut ovat toki vain arvioita, mutta ne muodos-
tavat edes jonkinlaisen perustan stressin talousvaikutusten ar-
vioimiselle. Stressin vähentämisellä ei luonnollisestikaan saada 
kaikkia sairauksia torjuttua, mutta voidaan ainakin vähentää nii-
den esiintyvyyttä.

Työkalu: Stressianalyysi, s. 50

Työeläkeikä nousussa

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä 
nousi hieman vuonna 2015. Suomalaiset jäivät työeläkkeelle kes-
kimäärin 60,7 vuotiaina. Vuonna 2015 myönnetyistä 74 000 ko-
koaikaisesta eläkkeestä 74 prosenttia johtui normaalista eläköi-
tymisestä. Eläköitymisikä on ollut koko ajan nousussa. Vanhuus-
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eläkkeelle jäävien keski-ikä oli 63,7 vuotta ja työkyvyttömyys-
eläkkeelle jäävien 51,9 vuotta. Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyi 18 600 henkilöä, hieman vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Henkilömäärä on pienin koko 2000-luvulla. Kaikkiaan
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut neljän-
neksen vuodesta 2008.
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Kuvio 4: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ja -eläkkeellä olevat vuosina 2000–

2015, (http://www.etk.fi /tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/elakkeensaajat-ja-

vakuutetut/tyoelakkeensaajat/)
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Työeläkejärjestelmästä vuosina 2000–2014
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan

Kuvio 5: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt vuosina 2000–2014

Tuki- ja liikuntaelinsairaus on ollut suurin työkyvyttömyyseläk-
keelle jäämisen syy, kolmasosalla kaikista vuonna 2015. Seuraa-
vaksi yleisimpiä olivat mielenterveyssyyt, 28 prosentilla. Vaik-
ka tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat olleet suurin syy työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtyvillä, kaikista työkyvyttömyyseläkkeel-
lä olevista ne ovat vasta toiseksi suurin ryhmä. Suurimpana ovat
mielenterveyssyyt, joiden perusteella eläkkeellä oli peräti 66 500 
henkilöä tuona vuonna.
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Mielenterveyssyyt ovat perusteena selvästi nuoremmilla kuin
tuki- ja liikuntaelinsyyt, ja siksi niitä maksetaan kauemmin. Yli
puolet oli alle 50-vuotiaita. Mielenterveyden häiriöistä Kela mak-
soi erilaisia etuuksia kaikkiaan yli miljardi euroa vuonna 2015.19

Erityisesti nuorten mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat
sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys sekä niiden kasvu 2000-lu-
vulla huolestuttavat. Kela korvasi alle 30-vuotiaille yli 400 000
sairauspäivää mielenterveyden häiriöiden perusteella vuonna 
2010. Määrä on 44 prosenttia suurempi kuin vuonna 2004.

Nuorten pahoinvoinnista kertoo myös toinen tutkimus20: jopa 
5,5 prosenttia alle 30-vuotiaista uskoi, ettei olisi enää työssä kah-
den vuoden kuluttua. Tähän riskiryhmään kuuluvilla nuorilla oli
paljon sairauspoissaoloja, huono terveyskäyttäytyminen ja he ko-
kivat työyhteisön rasittavaksi. Kolmannes työkyvystään epävar-
moista ei harrastanut liikuntaa viikoittain, ja lähes puolet heistä 
tupakoi silloin tällöin tai päivittäin. Yli viidennes näistä nuorista 
koki, että työyhteisö lisää heidän poissaolojensa määrää.

Työkyvystään epävarmoille nuorille tarvittaisiinkin rohkai-
sevia tulevaisuudennäkymiä ja aktiivista mukaan ottamista työ-
yhteisön toimintaan. Johtamisessa selkeät tavoitteet auttavat
hahmottamaan työn vaatimuksia ja eteen tulevia ongelmia. To-
ki nuorten pitäisi myös ottaa omaa vastuuta terveyskäyttäytymi-
sestään.

Työhyvinvoinnin laiminlyöntien hinta
Erään tutkimuslaitoksen arvion mukaan sairauspoissaolot mak-
savat 3–6 prosenttia bruttokansantuotteesta – siis miljardeja. Pie-
nempi luku johtuu välittömistä kustannuksista, isommassa ovat 
mukana myös välilliset kustannukset kuten sijaisen palkkaami-
nen. Suomen bruttokansantuote oli 192,54 miljardia vuonna 2013,
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joten summa olisi 5,78 miljardia + 5,78 miljardia eli yhteensä yli 
11, 5 miljardia.

Työterveyslaitoksen arviohinta työhyvinvoinnin laiminlyön-
nistä on tuotakin huomattavasti korkeampi: 41 miljardia euroa 
vuositasolla. Summa koostuu seuraavista osatekijöistä:

 � sairauspoissaolot noin 4 prosenttia työpanoksesta eli noin 
7 miljardia euroa,

 � ennenaikaiset eläkkeet noin 18 miljardia euroa,
 � työtapaturmat noin 2 miljardia euroa,
 � presenteeismi (sairaana töissä) noin 4 prosenttia työpa-

noksesta eli noin 7 miljardia euroa ja
 � terveyden- ja sairaanhoitokulut noin 7 miljardia euroa.

Menetykset ovat suuria, kun otamme huomioon, että työpaikko-
jen rahallinen panostus työhyvinvointiin on vuosittain 2 miljar-
dia euroa. Kustannusten vähentäminen edellyttää panostusten
lisäystä ja alan tutkimustoiminnan edelleen kehittämistä, sanoo
professori Guy Ahonen Työterveyslaitoksesta.21

Työterveyslaitoksen laskelmien rinnalla voidaan tarkastella 
Sosiaali- ja terveysministeriön raporttia,22 jossa analysoitiin me-
netetyn työpanoksen kustannuksia. Kokonaismenetyksen hinta 
oli 24 miljardia euroa vuosittain. Arvio on miltei puolta pienempi 
kuin Työterveyslaitoksen arvio, mutta edelleen 12-kertainen työ-
hyvinvointiin sijoitettuun panokseen nähden.

 � Sairauspoissaolot 3,4 miljardia euroa 
 � Työkyvyttömyyseläkkeet 8,5 miljardia euroa
 � Työtapaturmat 2–2,5 miljardia euroa
 � Presenteeismi 3,4 miljardia euroa
 � Sairaanhoitokustannukset ilman ennaltaehkäisyä 7,8 mil-

jardia euroa
 � Ammattitaudit 100 milj. euroa
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Sairauspoissaolojen laskelma perustuu Tilastokeskuksen raport-
tiin, jonka mukaan palkansaajilla oli vuonna 2012 eri syistä joh-
tuvia sairauspoissaolopäiviä yhteensä 20 193 000 kappaletta. Sai-
rauspoissaolopäivän palkkakustannukset sivukuluineen lasket-
tiin Tilastokeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen palkkatietojen pe-
rusteella.

Työkyvyttömyyseläkkeiden takia Suomi menetti 180  928 
henkilötyövuoden työpanoksen. Työpanoksen arvo (palkka si-
vukuluineen) laskettiin koulutusryhmittäin. Eläketurvakeskuk-
sen tutkimuksen perusteella arvioitiin koulutusryhmien koko ja 
ryhmän koko kerrottiin Tilastokeskuksen koulutusryhmittäisil-
lä palkkatiedoilla.

Presenteeismillä tarkoitetaan töihin tuloa sairaana, jolloin 
työntekijä on töissä, mutta ei työskentele täysipainoisesti. Kan-
sainvälisten tutkimusten mukaan presenteeismin aiheuttama 
menetys on suurempi kuin sairauspoissaolojen. Varovaisuuspe-
riaatteen vuoksi presenteeismin aiheuttama menetys arvioitiin
tässä selvityksessä yhtä suureksi kuin sairauspoissaolojen aiheut-
tama menetetyn työpanoksen arvo.

Sairaanhoitokustannuksia koskeva tieto perustuu Suomen
OECD:lle kokoamaan aineistoon.

Työtapaturmista puolestaan aiheutuu välittömiä ja välillisiä 
kustannuksia. Välittömien kustannusten suuruus on 500 miljoo-
naa euroa vuodessa ja välillisten kustannusten osuudeksi arvioi-
daan noin 1,5–2 miljardia euroa vuodessaa .

Suomen hallituksen budjettiesityksen loppusumma oli 53,9
miljardia euroa vuonna 2016. Työpahoinvoinnin menetyksen ar-
viot ovat miltei puolet tästä luvusta varovasti laskien, joten työ-
hyvinvoinnin tavoitteellisella kehittämisellä voitaisiin saada iso-
ja kustannussäästöjä valtiontaloudenkin mittakaavassa.
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1.4 Hyviä uutisia
Työn imu
Työ ja terveys Suomessa -tutkimuksen mukaan palkansaajista 90
prosenttia kokee työn imua viikoittain ja 40 prosenttia päivittäin.
Työn imulla tarkoitetaan tarmokkuutta, omistautumista ja up-
poutumista. Sillä on todettu olevan vaikutusta työpaikan talou-
delliseen menestykseen, työhön sitoutumiseen ja vähäisempiin
eläköitymisajatuksiin. Työpaikoilla pitäisikin keskittyä työhy-
vinvoinnin ohella työn imun lisäämiseen, eli luomaan mahdolli-
suuksia työntekijöiden aidon innostuksen synnyttämiseen. Työn 
imuun satsaaminen maksaa itsensä takaisin, kun työntekijät ovat
paitsi tyytyväisiä myös energisiä ja tehokkaita.

Asiantuntijatyössä vaikutus tulokseen voi olla jopa satakertai-
nen sen mukaan, onko työntekijä työn imussa vai leipääntynyt, to-
teaa työnimua pitkään tutkinut Jari Hakanen.23

Uuden oppiminen
Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistui 55 prosenttia 
palkansaajista vuonna 2015. Osuus on noussut 2000-luvun alus-
ta, mutta nousu on pysähtynyt viime vuosina samoin kuin koulu-
tuspäivien määrä. Lisäksi tiedetään, että koulutuspäivillä on tai-
pumus kasautua niille, joilla koulutusta jo entuudestaan on paljon.

Myös työpaikalla oppimisen mahdollisuudet ovat lisäänty-
neet. Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaisek-
si, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita. Vuonna 2015 run-
sas kolmannes (33 %) oli sitä mieltä, että luonnehdinta sopii hei-
dän työpaikkaansa erittäin hyvin, ja liki puolet (48 %) sanoi sen 
kuvaavan heidän työpaikkaansa melko hyvin. Valtion palkansaa-
jat kokevat oppimismahdollisuutensa parhaimmiksi, teollisuuden
työntekijät taas heikoimmiksi.
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Taulukon esimiestyön arviointia ei tehdä joka vuosi, joten tau-
lukon luvut ovat vuodelta 2012 oikeudenmukaisuuden, tuen ja pa-
lautteen vastauksissa.

Väitteen kanssa yhtä mieltä 
(melko tai erittäin paljon)

Yks.  
palvelut Kunta Valtio Teollisuus

Voi oppia uusia asioita 81 % 84 % 88 % 77 %

Esimies kohtelee
oikeudenmukaisesti

87 % 81 % 88 % 84 %

Esimies antaa tukea ja apua 91 % 86 % 90 % 90 %

Antaa palautetta 78 % 72 % 78 % 71 %

Esimiehet suhtautuvat rakentavasti
muutosehdotuksiin

71 % 76 % 67 % 62 %

Taulukko 3: Uuden oppiminen ja esimiestyö

Esimiestyö kohentunut
Työolobarometrin avulla on seurattu myös esimiestyön kehittymis-
tä vuosien varrella. Erityisen tärkeäksi esimiestyössä on nostettu oi-
keudenmukainen kohtelu, koska sen puutteen on todettu jopa sai-
rastuttavan työyhteisön jäseniä. Erään tutkimuksen24 mukaan se
vähensi miehillä itsearvioidun heikentyneen terveyden riskiä 52 
prosenttia ja riskiä kärsiä psyykkisistä rasitusoireista 73 prosent-
tia verrattuna niihin, jotka kokivat oikeudenmukaisuuden heikoksi.
Naisilla yhteydet olivat samansuuntaiset, joskaan eivät näin korkeat.

Työolobarometrin mukaan reilusti yli 80 prosenttia palkansaa-
jista arvioi esimiehen kohtelevan työntekijöitä oikeudenmukaises-
ti ja tasa-arvoisesti, kysyvän mielipidettä alaistaan koskevissa pää-
töksissä sekä antavan tarvittaessa tukea ja apua. Likimain kolme 
neljästä palkansaajasta oli sitä mieltä, että esimies kannustaa ke-
hittymään omassa työssä, antaa palautetta työssä onnistumises-
ta ja rohkaisee osallistumaan työpaikan toiminnan kehittämiseen.

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön



43

1 MIKSI KATSE TYÖHYVINVOINTIIN?

Suomalainen esimies antaa tarvittaessa tukea ja apua enem-
män kuin eurooppalainen kollegansa keskimäärin. Suomessa ar-
vioi näin 74 prosenttia, 60 prosenttia muualla. Myös työtovereil-
ta koetaan saatavan Suomessa hyvin tukea (81 %, muualla 70 %).

Suomi ykkösenä inhimillisen pääoman indeksissä
Maailman talousfoorumi (WEF) seuraa inhimillisen pääoman ti-
laa omassa raportissaan.25

Tarkastelun kohteena ovat:
 � Fyysinen ja psyykkinen terveys ja hyvinvointi, lapsuudes-

ta aikuisuuteen, jossa on seurattu eliniän odotetta, kuinka 
suuren osan siitä ajasta väestö pysyy niin henkisesti kuin 
fyysisestikin terveenä ja mikä on hyvinvoinnin tila stressin
ja masennuksen suhteen sekä terveyspalvelujen tarjonta.

 � Koulutus, jossa on koottu tietoa kaikilta koulutusasteilta 
niin nykyisen työvoiman kuin tulevaisuuden työvoiman-
kin osalta. Miten koulutukseen pääsee, minkä laatuista on
opetus ja kuinka suuri osa väestöstä on suorittanut erias-
teisen koulutuksen.

 � Työvoima ja työllisyys, joka sisältää tietoa työikäisen
väestön osallistumisesta työelämään, kokemuksesta, kou-
lutuksesta ja osaamisesta.

 � Toimintaympäristö, miten sen lainsäädäntö ja infrastruk-
tuuri mahdollistavat inhimillisen pääoman kehittymisen
kuten sosioekonomisen liikkuvuuden, työmarkkinajärjes-
töjen toiminnan sekä yritysten ja yliopistojen yhteistyön.

Mittarin arviointi kohdistuu 51 tekijään. Vertailussa on ollut muka-
na 124 maata, ja kuviosta nähdään, että eurooppalaiset ovat listan
yläpäässä. Suomi sijoittui edellisvuonna toiseksi Sveitsin jälkeen.
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Human Capital Index 2015–2016 Sija
Suomi 1

Norja 2

Sveitsi 3

Kanada 4

Japani 5

Ruotsi 6

Tanska 7

Alankomaat 8

Uusi Seelanti 9

Belgia 10

Taulukko 4: Inhimillisen pääoman indeksi 2015–2016

Suomi kahdeksantena taloudelliselta kilpailukyvyltään
Kaikista talouskriisiuutisista huolimatta meille kuuluu hyvää-
kin. Suomi oli kahdeksantena tuoreessa Maailman talousfooru-
min strategisen kilpailukyvyn mittauksessa26 – 140 kehittyneen
maan joukossa. On tietysti totta, että sijamme putosi muutaman
pykälän edellisvuodesta, mutta esimerkiksi sekä teollisuuden ja 
oppilaitosten tuotekehitysyhteistyössä että julkisten instituutioi-
den läpinäkyvyydessä ja tehokkuudessa olimme ykkösiä. Kakkos-
sijalla olimme yritysten innovaatiokyvyssä ja korkea-asteen kou-
lutuksessa. Nelossijaa pidimme patenttien määrässä ja yritysten
tuotekehitysinvestoinneissa.

Toki yhdessä asiassa pidimme viimeistä sijaa - palkkaratkai-
suissa - mikä johtuu siitä, että Suomessa palkankorotuksista on 
sovittu viime vuosina keskitetysti, kun taas WEF kannattaa pal-
koista sopimista yritystasolla.
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Maa Sija (140:stä)
Sveitsi 1

Singapore 2

Yhdysvallat 3

Saksa 4

Alankomaat 5

Japani 6

Hong Kong 7

Suomi 8

Ruotsi 9

Yhdistynyt kuningaskunta 10

Norja 11

Tanska 12

Kanada 13

Taulukko 5: Eri maiden strateginen kilpailukyky
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TYÖKALU: MEGATRENDIEN VAIKUTUKSET OMALLA TYÖPAIKALLA

Miten megatrendit vaikuttavat omaan työhönne?

1. Tehkää ryhmässä SWOT-anaTT lyysi megatrendien vaikutuksesta omalla työpaikallanne 
vastaamalla taulukon kysymyksiin.

2. Miten voisimme vähentää riskejä?

1. Vahvuudet, joita meillä on? 2. Heikkoudet ja riskit, joita megatrendit 
aiheuttavat? Mikä huolettaa?

3. Mahdollisuudet, joita megatrendit antavat? 4. Uhkat, jotka pitäisi ottaa huomioon?

Myönteiset asiat Kielteiset asiat

Si
sä

is
et

 a
si

at
 U

lk
oi

se
t 

as
ia

t

1.

2.

3.

4.

3. Miten voisimme varautua toimintaympäristön tuomiin uhkiin?

1.

2.

3.

4.
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TYÖKALU: MUUTOKSEN MIINUKSET JA PLUSSAT

1. Minkälaisia muutoksia työssäsi on ollut
viimeisen viiden vuoden aikana?

2. Miten ne ovat muuttaneet työtäsi,
työnteon tapoja ja pelisääntöjä?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Minkälaisia negatiivisia tunteita / asioita
ne ovoo at tuoneet mukanaan?

4. Minkälaisia positiivisia tunteita / asioita
ne ovat tuoneet mukanaan?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Valkoinen Neutraali datatiedon arviointi: Mitä tiedämme tällä hetkellä? Mitä tosiasiatietoa meillä on 
olemassa tästä asiasta. Mitä tietoa tarvitsisimme lisää?

Vihreä Luova ajattelu, uudet ideat ja lisävaihtoehdot. Mitä uusia ideoita voimme tästä keksiä? 
Miten voimme hullutella?

Keltainen Myönteisyys: hyöty, yy toteuttamismahdollisuudet. Mitä iloa meille tästä syntyy?

Musta Looginen kielteisyys: vaikeudet, vaarat, ongelmat, varoittavat asiat. Mitä riskejä tai
heikkouksia tässä asiassa on?

Punainen Intuitio; tunne, jota ei tarvitse perustella. Mikä meitä tässä ihastuttaa tai vihastuttaa?

Sininen Prosessin kokonaisvaltainen hallinta, johtopäätelmät. Miten olemme tässä edenneet?
Puheenjohtajalla/koordinoijalla on tällainen hattu päässään.

TYÖKALU: AJATTELUHATUT

Ajatteluhatut apuna erilaisten näkökulmien tiedostamisessa

Ihmismielessä on kullakin hetkellä olemassa yksi päätie, joka valitaan automaattisesti ja muut siirtymä-
suunnat tukahdutetaan. Havaintoja on hankala keskittää moneen asiaan kerrallaan. De Bonon (1985) kuuden 
ajatteluhatun metodi on eräänlainen peli, jossa erivärisiä symbolisia hattuja käytetään rituaalinomaisesti ja 
tietoisesti aktivoimaan erilaisia suhtautumistapoja käsiteltävään kysymykseen. Tämä kysymys voi olla 
vaikkapa organisaation muutos, henkilöstön rekrytointi tai konflikti.

Harjoitukseen osallistujien ei tarvitse pelätä kasvojensa menettämistä, sillä osanottajat eivät henkilöinä ole 
sidoksissa yhteen tiettyyn puolustettavaan näkökantaan, vaan kaikkia ajattelijoita kannustetaan käyttämään 
koordinoidusti erivärisiä hattuja. Hattujen käyttö saa mukaan myös huumoria ja auttaa vaikeidenkin asioiden 
esilletuomista.

3.

1.

2.

Ottakaa tarkastelun kohteeksi organisaation muutos (tai muu tarkasteltava asia), kullakin ryhmällä 

on erivärinen ajatteluhattu päässään. Kukin ryhmä käyttää siis vain yhtä ajattelutapaa.

– mitä hyvää ja hyödyllistä on muutoksessa (keltainen)?
– mitä kielteisiä asioita, huolia, siihen liittyy (musta)?
– onko olemassa objektiivista tietoa tai mitä tietoa pitäisi saada lisää, jotta muutosta voitaisiin 

viedä eteenpäin ja arvioida (valkoinen)?
– mikä muutostilanteessa ärsyttää ja ihastuttaa nostaen pintaan tunteet (punainen)?
– mitä uusia luovia ideoita keksitte muutostilanteesta (vihreä)?
– yhteenvedon tekeminen (sininen), toimii puheenjohtajana ja kokoaa havainnot esimerkiksi 

fläppitaululle.
Kukin ryhmä esittelee tuotokset parhaaksi näkemällään tavalla. Tuotosten esitteleminen aloitetaan 

mustasta, sitten punainen, valkoinen, keltainen ja vihreä (negatiivisimmasta positiiviseen ja 

luovaan suuntaan).

Vielä lopuksi kannattaa arvioida, mitä tästä opittiin.

4.

5.

Lähde: De Bono, E. Six Thinking Hats. ToTT ronto, Ontario: MICA Management Resources. 1985.

Jaetaan porukka viiteen ryhmään.

Kerrotaan osallistujille, mitä kunkin hatun mukainen tarkastelu edellyttää. Helpoimmin

tämä tehtävä voidaan tehdä siten, että valitaan viisi ryhmää, joilla kullakin on omanvärinen hattu,

esimerkiksi huopapala käy hatusta. Sininen hattu jätetään kunkin ryhmän puheenjohtajalle eli

annetaan jokaiseen ryhmään 1 kpl.
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TYÖKALU: TULEVAISUUDEN  OSAAMISTARPEET

Taito Arvioi tasoa: 1–5  

(1= erittäin heikko, 

5= erittäin hyvä)

Mitä asialle pitäisi tehdä, jos tilanne on 

erittäin heikko tai heikko?

Sosiaalinen älykkyys

Kansainvälisyys

Johtamistaidot

Elämänhallintataidot

Digitaalinen lukutaito

ICT-TT taidot, 
teknologian tuntemus

Yrittäjämäinen 
aktiivisuus ja
innovatiivisuus

Miettikää oman työpaikkanne kehittämistarpeita suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.
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TYÖKALU: STRESSIANALYYSI

Kuinka paljon stressiä omassa organisaatiossasi koetaan (tai kuinka paljon itse koet stressiä)?

Arvioi alla olevien tekijöiden merkitystä stressin aiheuttajina.

Stressiä aiheuttava tekijät Ei lainkaan Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon

TyTT ön uudelleenorganisointi 
tai epävarmuus

TyTT ötuntien määrä 
tai kuormittavuus

Epäsopiva käytös
tai kiusaaminen

TyTT ökaverien tai esi-
miehen tuen puute

Oman roolin tai
vastuiden epäselvyys

TyTT ön vaikutus-
mahdollisuuksien puute

Jokin muu, mikä?

Miten voit/voitte vähentää kyseisen tekijän kuormittavuutta? 

Valitse VV kolme kuormittavinta tekijää edellisestä taulukosta ja pohdi, mitä asialle voisi tehdä.

Stressin aiheuttaja Mitä asialle voisi tehdä kuormituksen vähentämiseksi?

1.

2.

3.

StStrtt essillärr tatt rkrr oikk tett taan tilannett ttatt ,a  jossa yksilön , tatt rpeidenrr ,n tatt voitteiden ja kykyjen tt välillä vv
vallitsee pitvv ktt äaikk kii ainenkk tai voimatt kaskk lyl hyy yh taitt kii ainen ristiriikk tatt tai epäsuhtt ta.tt
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2 TYÖHYVINVOINTI-

PÄÄOMA KOHOAA 

 ARVOONSA

2.1 Inhimillinen pääoma tulevaisuuden  
arvon luojana
Aineetonta pääomaa pidetään tänä päivänä yhtenä merkittä-
vimmistä kansantalouden kehitykseen ja kasvuun vaikuttavista 
asioista. Entiset toimintatavat eivät enää auta organisaatioita sel-
viytymään muuttuneissa olosuhteissa. Toiminnan tehokkuus, 
joustavuus ja laadukkuus ovat tähän saakka olleet menestymi-
sen takeita, mutta enää ne eivät yksin riitä. Tulevaisuuden arvon 
muodostumisen lähteeksi onkin noussut perinteisten aineellisten
resurssien kuten teknologian rinnalle uudistumisen kyky, inno-
vatiivisuus. Perinteisiä voimavaroja, esimerkiksi työntekijöiden
määrää, ei välttämättä enää voida lisätä, vaan työtä olisi tehtävä 
uudella tavalla.

Organisaation työntekijöihin ja rakenteisiin kuten toimintata-
poihin sisältyvä osaamispääoma on aineetonta, toisin kuin raken-
nukset, koneet ja laitteet, joita on kutsuttu aineelliseksi tai fyysi-
seksi pääomaksi. Aineettoman pääoman osuus koko organisaati-
on kuluista on korkea etenkin työvoimavaltaisilla aloilla. Henki-
löstökulujen osuus voi olla jopa 50 prosenttia, kuten palvelualal-
la, ja teollisuudessakin noin 15 prosentin luokkaa.
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Aineellisen pääoman kehittämisellä ja tehokkaalla käytöllä on 
todettu olevan tulevaisuudessa vain 10–50 prosentin vaikutus or-
ganisaation tulokseen, kun taas aineettoman pääoman tehokkaal-
la käytöllä on uskottu olevan 50–90 prosentin vaikutus arvoon.
Siksi jokaisen organisaation olisi hyvä miettiä, miten aineetto-
masta pääomasta huolehditaan ja miten sitä kehitetään.

Henkilöstöön sidoksissa olevia aineettomia resursseja – inhi-
millistä pääomaa – on kuitenkin vaikea tunnistaa, koska ne ovat
sitoutuneita yrityksen historiaan, kulttuuriin ja työnteon proses-
seihin sekä ihmisten asenteisiin ja osaamiseen. Tämä haastaa or-
ganisaatiot kiinnittämään huomiota organisaatiokulttuuriin se-
kä henkilöstön asenteisiin ja motivaatioon. Uudenlaista, entistä 
oma-aloitteisempaa ja yrittäjämäisempää työnteon asennetta voi-
daan rakentaa kestävällä, motivoivalla ja arvostavalla henkilös-
töpolitiikalla ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisella.

Työhyvinvoinnin edistäminen onkin merkittävä tekijä hyvin-
vointivaltion ylläpitämisessä. Jotta nykyinen hyvinvoinnin taso 
Suomessa voi pysyä jatkossakin, se edellyttäisi joidenkin arvi-
oiden mukaan 75 prosentin työllisyysastetta. Työllisyysaste eli 
työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 72 prosenttia.27

Työurien jatkamisella työuran alkupäässä, sisällä ja loppupäässä 
on tärkeä vaikutus työllisyysasteeseen.

Saat laskettua oman yrityksenne henkilöstömenot Henkilös-
tötunnuslukulaskurin28 avulla.

2.2 Mistä työhyvinvointipääoma muodostuu?
Teimme Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa sosiaa-
li- ja terveysministeriölle selvityksen inhimillisen pääoman vai-
kutuksesta tuloksellisuuteen, työuriin ja työhyvinvointiin. Tu-
losten perusteella nostimme esille uuden käsitteen työhyvinvoin-
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tipääoma, joka yhdistää kaikki edellä mainitut inhimillisen pää-
oman tekijät yhteen.29

Yhteisön toimivuus ja
sosiaalinen pääoma

-sosiaalinen tuki
-esimies-alaissuhteet

Työhyvin-
vointi-

pääoma

Yksilön inhimillinen pääoma
-psykologinen pääoma ja

muut metataidot
-asenteet

-tiedot, taidot ja osaaminen

Organisaation 
rakennepääoma

- tieto- ja johtamisjärjestelmät
- panostukset kehittämiseen

- organisaatiokulttuuri

Kuvio 6: Inhimillisen pääoman kytkennät

Erityisesti ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan kasvattaa 
työhyvinvointipääomaa, jonka taso määrittelee, missä määrin or-
ganisaatio kykenee hyödyntämään muita inhimillisiä resursse-
jaan nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Työhyvinvointipääoma on
strateginen resurssi, jonka sisältö, tavoitteet ja keskeiset haasteet
on syytä määritellä yksilöllisesti kussakin organisaatiossa. Työ-
hyvinvointipääoman ylläpitäminen on keskeistä nimenomaan pit-
kän tähtäyksen kilpailukyvyn kannalta.

Moniulotteinen työhyvinvointipääoman käsite rakentuu ole-
tukselle, että yksilön työkyvyllä ja terveydellä on perustavaa laa-
tua oleva suhde inhimilliseen pääomaan. Terveys lisää yksilön
mahdollisuuksia hankkia sekä koulutusta että työkokemusta, ja 
myös tukee sekä opinnoissa että työelämässä menestymistä – ja 
myös toisinpäin. Työnantajan kannalta työntekijöiden työkyvyn 
säilyttäminen on olennainen edellytys sille, että muut inhimilli-
sen pääoman panostukset ovat kannattavia. Sairauspoissaolot ja 
varhaiset eläköitymiset aiheuttavat joko tilapäisiä tai pysyviä in-
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himillisen pääoman menetyksiä ja heikentävät henkilöstön kehit-
tämisen tuottavuutta.

Työhyvinvointipääoman pohjaa luodaan työntekijöiden työ-
kykyä, turvallista ja terveellistä työntekoa ja ergonomiaa edistä-
villä käytännöillä ja toimenpiteillä. Olennaista on kuitenkin huo-
mioida, että työhyvinvoinnin perusta luodaan itse työssä. Erityi-
sesti joustavien työprosessien ja johtamisen antamat mahdolli-
suudet vaikuttaa omaan työhönsä rakentavat työhyvinvoinnille
kestävää ja välttämätöntä pohjaa.

Perustasolta ylöspäin ponnistettaessa työhyvinvointi ilmenee 
esimerkiksi hyvänä työyhteisötaitoisuutena ja työhön sitoutumi-
sena, jotka osaltaan vahvistavat sekä työyhteisön sosiaalista pää-
omaa että toiminnan tuloksellisuutta. Työhyvinvointipääomaa 
ovat näin ollen myös työntekijöiden psykologinen hyvinvointi
ja motivoituminen. Työyhteisön jäsenten välinen sekä esimies–
alaissuhteissa ilmenevä sosiaalinen pääoma ovat työhyvinvointi-
pääoman olennaisia osatekijöitä.

Edistyksellisintä työhyvinvointipääomaa edustavat organi-
saation kilpailukyvyn säilyttämistä tukeva työntekijöiden muu-
tos- ja uudistumiskyvykkyys, joita luovia ja tukevia tekijöitä ovat 
esimerkiksi työn imu, työn merkityksellisyyden kokeminen ja ku-
koistaminen. Korkeimman tason työhyvinvointipääoman hyö-
dyntäminen mahdollistaa esimerkiksi onnistuneet organisaatio-
muutokset sekä innovatiivisuuden ja helpottaa työntekijöitä so-
peutumaan muuttuviin työelämän tilanteisiin.

Nopea uudistumistarve haastaa erityisesti sosiaalisen pää-
oman kehittymisen, koska se tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Muu-
tosten keskeltä ei helposti löydy aikaa yhteisöllisyyden rakentami-
seen, vaikka se voisi toimia työhyvinvoinnin edistäjänä.
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Työhyvinvointipääoma kehittyy entistä useammin myös ver-
kostoissa: projekteissa ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Työ-
urien sirpaleisuus vaikeuttaa kuitenkin sen täysimääräistä hyö-
dyntämistä. Työhyvinvointipääoman perusta on työntekijöiden 
osaamisessa ja innostuneisuudessa, mutta myös halussa antaa 
käyttöön omat taitonsa. Siksi on usein käytetty käsitettä psyko-
loginen sopimus, vapaaehtoinen henkinen sopimus työntekijän ja 
työnantajan välillä.

Työnantajat voivat vaikuttaa työhyvinvointipääoman kart-
tumiseen hyvällä johtamisella ja henkilöstön mukaan ottamisella.
Myös tunteet on syytä ottaa huomioon faktojen rinnalla. Lisäk-
si yksilöllisten voimavarojen tukeminen – psykologinen pääoma 
– nousi tärkeäksi osaksi työhyvinvointipääoman kehittämisessä.
Lisäksi työnantajien olisi hyvä pitää henkilöstöstään kiinni, kos-
ka epävarmuus vähentää hyvinvointia. Toisin kuin rahallista pää-
omaa, inhimillistä pääomaa ei voi annostella tai siirrellä paikasta 
toiseen psykologisen sopimuksen rikkoutumatta, mutta työnan-
taja voi luoda hyvät puitteet sen kehittämiselle.

Työnantajan keinoja työhyvinvointipääoman kartuttamiseksi:
 � strategiseen työhyvinvointiin panostaminen
 � hyvä osallistava esimiestyö
 � työntekijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
 � osaamisen kehittäminen ja kyvykkyyksien johtaminen, 

urasuunnittelu
 � ikäjohtaminen, ikään ja elämänvaiheeseen liittyvien teki-

jöiden huomioiminen
 � työelämän joustot sekä
 � työterveysyhteistyö, varhainen tuki, työn mukautukset, 

työhön paluun tuki.
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Työntekijän keinoja työhyvinvointipääoman lisäämiseksi:
 � yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista: itsensä ja oman työ-

hyvinvointinsa johtaminen
 � osaamisen ajantasaisuus ja jatkuva kehittäminen
 � myönteinen asenne, muutoksiin sopeutuminen
 � elämäntapatekijät: työ / vapaa-aika, mihin voidaan vaikuttaa?
 � työyhteisötaitoisuus ja muiden tukeminen.

2.3 Investoinnit työhyvinvointipääomaan 
 kannattavat
Työhyvinvointipääoma liittyy tutkimusten mukaan organisaati-
on suorituskykyyn nyt ja tulevaisuudessa seuraavien tekijöiden
kautta:

 � tuloksellisuus: työntekijöiden suoriutuminen työssä, asia-
kastyön laatu (esim. potilastyön laatu, palveluilmapiiri),
innovatiivisuus, taloudellinen menestyminen

 � työhyvinvointi: työntekijöiden asenteet ja organisaatio-
käyttäytyminen (esim. työyhteisötaidot, terveys, työkyky)

 � työurien jatkuminen: työllistymisusko, urien piteneminen
 � muutosten läpivieminen 
 � yhteiskunta: syrjäytymisen väheneminen.

Työhyvinvointiin tehtyjen investointien on näin ollen osoitet-
tu olevan hyvä sijoitus sekä liike- että kansantaloudellisesti. Sel-
keänä työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on usein saira-
uspoissaolojen vähentäminen, koska muita tunnuslukuja on ollut 
vaikea löytää. Esimerkiksi tuottavuuden mittaaminen on haas-
teellista, koska olosuhteet niin organisaation ulkopuolella kuin 
sisälläkin muuttuvat koko ajan. Työpaikan psykososiaaliset piir-
teet vaikuttavat kuitenkin kiistatta työntekijöiden työkykyisyy-
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teen, joten sairastamisen vähentämistä ei kannata pitää huono-
na tavoitteena. Mittaamista kannattaisi kuitenkin laajentaa kos-
kemaan myös työolojen laatua. Nimenomaan sillä voidaan saada 
aikaan isompia vaikutuksia niin työmotivaatioon kuin tuloksel-
lisuuteenkin.

Työhyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan niin välittömiä
kuin välillisiäkin talousvaikutuksia organisaatioiden menesty-
miseen. Kustannukset pienentyvät vähentyvien sairauspoissa-
olojen, työtapaturmien ja ennenaikaisen eläköitymisen vähenty-
misen vuoksi. Työnantaja voi omalla työhyvinvoinnin kehittämis-
työllään vaikuttaa sekä lopulliseen eläkemaksuprosenttinsa että 
ennakkomaksuprosenttinsa suuruuteen. Mitä vähemmän työky-
vyttömyys- ja työttömyyseläketapauksia, sitä pienemmin mak-
suin työnantaja selviää. Maksuluokat vaihtelevat työnantajasta 
riippuen, joten tarkempaa tietoa saa eläkevakuutusyhtiöistä: kun-
nilla Kevasta, valtionhallinnossa Valtiokonttorista ja yksityisellä 
puolella eri eläkevakuutusyhtiöistä.

Yleisenä periaatteena on, että mitä isompi palkkasumma ja 
mitä enemmän työntekijöitä on siirtynyt työkyvyttömyyseläk-
keelle kahden edellisen vuoden aikana, sitä merkityksellisimpiä 
ovat eläköitymismenot työnantajan näkökulmasta. Yhdestä en-
nenaikaisesti eläköityvästä nuoresta henkilöstä koituvat maksut
voivat olla satoja tuhansia euroja. Jos työnantaja on maksanut yk-
sittäisen työntekijän palkkoja kaksi työkyvyttömyyden alkamis-
ta edeltävää vuotta, hän vastaa myös työeläkemenosta. Isot työn-
antajat maksavat eläköitymismenot kokonaan, pienemmät vain
osittain.

Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta eli var-
hemaksua 36 kuukauden ajan, kun sen työntekijät jäävät ensim-
mäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhais-
eläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat
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saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Maksun laskupe-
rusteet vaihtelevat sen mukaan, onko kysymys yksityisestä, kun-
nallisesta tai valtiollisesta eläkevakuutusyhtiöstä. Maksuperus-
teet löytyvät Eläketurvakeskuksen sivuilta30.

Kiinnostava esimerkki eläköitymismaksujen vaikutukses-
ta on oululainen kunnallinen liikelaitos Serviisi, jonka toiminta-
ajatuksena on ”tarjota puhtautta ja hyvää ruokaa kaikille kunta-
laisille”. Työterveyslaitos teki liikelaitoksen kanssa tutkimuspro-
jektin, jossa kiinnitettiin huomiota työhyvinvoinnin kasvattami-
seen. Työkyvyttömyyseläkekustannukset pienenivät ja sairaus-
poissaolot vähentyivät, kun työntekijöiden tehtäviä tarvittaes-
sa kevennettiin jäljellä olevaa työkykyä vastaavaksi. Lisäksi koko 
työtiimin työprosessi suunniteltiin uudestaan, jos se oli tarpeen.
Tutkimuksen mukaan Serviisi voi säästää työkykyjohtamisen kei-
noin 50 000–640 000 euroa vuodessa. Tarkan summan laskemi-
nen on vaikeaa, sillä säästöt syntyvät pitkän ajan kuluessa ja nii-
hin vaikuttaa moni tekijä. Hyvin merkityksellisiä kustannusten
kannalta olivat niin sanotut varhemaksut.

Seinäjoki – onnistunut esimerkki
Seinäjoki on onnistunut ehkäisemään ja hillitsemään varhais-
ta eläköitymistä tehokkaasti valtakunnan keskiarvoon verrat-
tuna. Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset olivat vuonna 
2013 runsaat 12 miljoonaa euroa, mikä oli 3,2 miljoonaa euroa vä-
hemmän kuin keskimäärin 13 vertailukaupungissa, joista sillä oli
pienimmät kulut. Varhaisten eläköitymisten määrä on tuostakin
vuodesta vielä vähentynyt.

Yli 96 prosenttia pysyvistä eläkkeistä myönnettiin eläkeiän
täyttymisen vuoksi vuonna 2015. Työkyvyn alenema oli syynä 
vain runsaassa 3 prosentissa pysyvistä eläkkeistä. Kuntien elä-
kevakuutus Kevan tuoreiden laskelmien mukaan työkyvyttömyy-
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destä aiheutuu kunta-alalle vuosittain noin 2,2 miljardin euron 
kustannukset.

Miten?
Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamistoi-
mien tavoitteena oli vuonna 2013 sairauspoissaolojen kasvun hil-
lintä sekä ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Tavoittei-
siin pääsemiseksi kaupungilla on 

 � henkilöstösuunnitelma 
 � työhyvinvointiohjelma
 � työsuojelun strategia ja työsuojelun toimintaohjelma ja 

työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä 
 � varhaiseen tukeen ja mukautettuun työhön liittyviä ohjeis-

tuksia.

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstöhallinto pyrkii 
tavoitteisiin tarkoituksenmukaisilla uudelleensijoituksilla sekä 
osallistumalla työhyvinvointia edistävään toimintaan. Henkilös-
tön työssä jaksamista ja selviytymistä työuran kaikissa vaiheissa 
tuetaan. Tässä toiminnassa keskeinen yhteistyötaho on eläkeva-
kuutusyhtiö Keva.

Työyhteisöjä kannustetaan työpaikkakohtaiseen työhyvin-
vointisuunnitelmien tekoon. Niissä pohditaan kolmea eri aluet-
ta: mitä ihminen itse voisi tehdä, mitä työyhteisö voisi tehdä ja mi-
ten työtä pitäisi kehittää.

”Tällä tavalla työyhteisöjä kannustetaan itse seuraamaan
oman työyhteisönsä tilaa sekä laatimaan tavoitteita ja toiminta-
suunnitelmia. Palkkiona on pieni tyhy-lahja, ja vuosittain saam-
me kymmenittäin työhyvinvointisuunnitelmia eri työyksiköistä”,
työhyvinvointipäällikkö Elisa Saunamäki kertoo.
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Varhaisen tuen keskustelut käynnistyvät palkkalaskentaoh-
jelman ”hälytysjärjestelmän” muistutuksesta 20 sairauspäivän 
jälkeen. Tarpeen niin vaatiessa työsuojelu- tai työhyvinvointi-
päällikkö muistuttaa esimiehiä keskusteluista. Myös kehityskes-
kustelut, riskien arvioinnit sekä työtyytyväisyyskyselyt ovat hy-
viä käytössä olevia työhyvinvoinnin mittareita.

Kaupunki on käynnistänyt myös mukautetun työn sairaus-
loman vaihtoehdoksi. Mukautettu työ tarkoittaa tilannetta, jos-
sa työntekijä ei pysty tapaturman tai sairauden vuoksi tekemään 
varsinaista työtään, mutta pystyy tekemään toisenlaisia työtehtä-
viä. Tällöin työntekijän ei tarvitse olla sairauslomalla, vaan hän voi
työskennellä rajoitteittensa puitteissa. Työterveyshuollon asian-
tuntemusta tarvitaan usein määrittelemään, millaiseen työhön
työntekijä pystyy sairaudesta huolimatta ja terveydentilan vaa-
rantumatta. Siihen ei pakoteta ketään, mutta yhteisesti neuvotel-
laan tilanteesta.

Työntekijät jaksavat työssään varhaisen tuen avulla, jossa 
työntekijää tuetaan yksilöllisellä kuntoutuksella. Jos työ ei kui-
tenkaan onnistu, työtekijä pyritään siirtämään toiseen tehtävään.
Tämä on Seinäjoella vakiintunut käytäntö yhteistyössä työtervey-
den ja Kuntien eläkevakuutuksen kanssa. Kaikki esimiehet tietä-
vät asian ja ovat siihen myös sitoutuneet.

Työssä jatkamista pyritään mahdollistamaan myös erilai-
silla osaeläkeratkaisuilla. Ne tarjoavat mahdollisuuden keven-
tää työmäärää ennen varsinaisen vanhuuseläkeiän täyttymistä.
Osaeläkkeelle siirtyvän tilalle on mahdollista palkata uusi työn-
tekijä, jolla turvataan osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtyminen
myös työntekijän jäätyä vanhuuseläkkeelle. Osaeläkeratkaisuis-
sa on tärkeätä kiinnittää huomiota osaeläketyön tehtäväkokonai-
suuksien selkeään määrittelyyn siten, että ne ovat sekä työnanta-
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jan että työntekijän kannalta mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisia ja aikataulullisesti järkeviä.

60 vuotta täyttävät pääsevät läheiselle urheiluopistolle kuu-
den lähipäivän mittaiseen hyvinvointivalmennukseen, joka on
työntekijälle palkallista toimintaa lukuun ottamatta pientä oma-
vastuuosuutta ylläpidosta. Kaikki Kevan järjestämä kuntoutus on
myös työntekijälle palkallista.

Seinäjoen kaupunki osti tänä vuonna kymmenen uutta, ko-
ko henkilöstön käyttöön tulevaa viikko-osaketta. Meno katettiin 
työttömyysvakuutusrahaston kaupungille takaisin maksamista 
koulutuskorvauksista. Lomaviikot on tarkoitus laittaa haettavik-
si koko henkilökunnalle siten, että viikkojen käyttäjät valitaan ar-
pomalla. Viikko-osakkeen käytöstä peritään pieni käyttökorvaus.

Työntekijä saa pitää viikonlopulle osuvat 50- tai 60-vuotispäivät 
palkallisena vapaapäivänä joko perjantaina tai maanantaina. Myös
työvuosista palkitaan erilaisilla tuote- tai hemmottelulahjoilla tai 
viikon lomalla.

Uusi elämä Elinalle

”Jos joku saa henkensä kaupalla toisen mahdollisuuden, niin minä olen saanut”, 

Seinäjoen kaupungin puhelinpalvelussa työskentelevä Elina Jouppila toteaa. 

Jouppila teki kaksikymmenvuotisen uran perheiden ja vanhusten kotihoi-

dossa, mutta fyysisestikin raskas työ söi hiljalleen terveyttä. Kyynärpäistä al-

kaneet kivut nousivat olkapäihin, ja lopulta hän kykeni töihin ainoastaan sär-

kylääkkeiden ja ajoittaisten sairauslomien voimalla.

”Tilanne paheni niin, että istuin kaikki yöt, koska makuulla ei voinut nuk-

kua”, hän kuvailee.

Kuntoutuksessa Jouppila aloitti elämäntapamuutoksen ja pääsi eroon 30

liikakilosta, muttei kivuista olkapäissä. Lopulta vasen olkapää leikattiin. Van-

haan työhön ei ollut paluuta. Ja varsinaiseen eläkeikään oli matkaa vielä 15
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vuotta. Hänen avukseen tuli aktiivisen tuen toimintamalli. Kun hän oli toipu-

nut leikkauksesta, hänelle järjestettiin mallin mukainen kolmikantatapaami-

nen. Keskusteluiden tulos oli, että Jouppilalle alettiin etsiä hänen työkykyään

ja osaamistaan vastaavaa työtä kaupunkiorganisaation sisältä. Harjoittelu-

paikka löytyi kaupungin puhelinpalveluista.

”Tämä natsasi hyvin minulle, kun ei ole aivan mykän työ. Saa olla puhelin-

tyttö ja välillä liikennepoliisikin”, Jouppila kertoo.

Uudessa työssä ja isossa kaupunkiorganisaatiossa oli paljon opettelemis-

ta. Mutta näin kahden vuodenkin jälkeen hän on samaa mieltä kuin ensim-

mäistä kertaa tuolille istuessaan.

”Tämä on minun paikkani. Leikkauksen jälkeen on ollut vain huippuja ih-

misiä ympärillä”, Jouppila kehuu työnantajaa ja työyhteisöään.

Työhyvinvoinnin kehittämisen ansiosta työtyytyväisyys, moti-
vaatio, työilmapiiri ja asiakaspalvelu paranevat – siten parantunut
työhyvinvointi vaikuttaa myös tuloksellisuuden kasvuun. Työ-
aika kuluu työntekoon eikä huhujen tai ongelmien pohtimiseen.
Organisaation osaaminen ja oppiminen kehittyvät, ja sen myötä 
innovatiivisuus avaa uusia mahdollisuuksia työn ja asiakaspalve-
lun kehittämiselle, mutta myös uusille tuote- ja prosessi-ideoille.
Henkilöstön sitoutumisen lisääntyminen vaikuttaa myönteises-
ti työn laatuun. Kustannustehokkuus paranee puolestaan tuot-
tavuuden ja kannattavuuden lisääntymisenä, koska itsearvioitu 
suorituskyky kasvaa. Myös työpaikan houkuttelevuus kasvaa, ja 
yrityksen on helpompi saada uusia työntekijöitä.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin välisten yhteyksien tutki-
muksessa panos–tuotos-ajattelu on osoittautunut riittämättö-
mäksi erityisesti henkisessä työssä ja julkisella sektorilla, kos-
ka se jättää tarkastelun ulkopuolelle laatuun, vaikuttavuuteen ja 
henkiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät. Niinpä on alettukin pu-
hua väljemmin toiminnan tuloksellisuudesta, johon on sisällytet-
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ty myös organisaation panostus henkilöstön kehittämiseen ja hy-
vinvoinnin edistämiseen.

Punk-projektissa kehitimme laskurin31 helpottamaan toimin-
nan seurantaa ja arviointia. Sen avulla voidaan laskea työhyvin-
voinnin mahdollisia talousvaikutuksia määrittelemällä erilaisia 
henkilöstötunnuslukuja. Kuntien tunnuslukujen määrittelemi-
seksi on puolestaan olemassa opas, joka löytyy internetistä.32 Sii-
nä on määritelty laskentatavat erilaisten tunnuslukujen määritte-
lemiseksi. Opas on suunnattu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, 
esimiehille, henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja henkilöstöl-
le. Opas on syntynyt kunta-alalla vuosina 2009–2011 toteutetussa 
Haku – henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämis-
hankkeessa, jota Tekes (Tykes-ohjelma) on rahoittanut. Myös Ke-
va on tukenut rahallisesti oppaan tekemistä.
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3.1 Stressitutkimus alkuna
Työhyvinvoinnin tutkimusta on ollut olemassa jo runsaat sata 
vuotta, mutta painopisteet ovat ajan myötä muuttuneet. Tutki-
mus lähti liikkeelle lääketieteellisestä, fysiologisesta stressitut-
kimuksesta 1920-luvulla. Tutkimuksen kohteena oli tuolloin yk-
silö. Stressin uskottiin syntyvän yksilön fysiologisena reaktiona 
erilaisiin kuormittaviin tekijöihin kuten myrkyllisiin aineisiin,
meluun, kylmään ja fyysiseen raskauteen. Kielteiset tuntemukset 
edelsivät fysiologisia reaktioita, jotka puolestaan saattoivat johtaa 
sairauksien kehittymiseen. Myöhemmin teoriaan liitettiin myös 
psykologiset ja käyttäytymiseen vaikuttavat reaktiot. Työntekijää 
haluttiin näin suojella terveyttä uhkaavilta vaaroilta. Tästä voi-
daan katsoa työsuojelun lähteneen liikkeelle.

Reaktioperustainen stressimalli laajeni myöhemmin katta-
maan yksilöiden reaktioiden lisäksi myös ympäristön – työn ja 
työolosuhteiden – aiheuttamien ärsykkeiden synnyttämät stres-
sivaikutukset. Yksilön sijasta tutkimuksen kohteena olivat ympä-
ristön piirteet. Jotkut tutkijat käyttivät ilmiöstä stressin sijaan sa-
naa kuormitus. Työ oli kuormittavaa, jos sen vaatimukset ylittivät
työntekijän edellytykset vastata näihin vaatimuksiin. Siksi alet-
tiin puhua tasapainomallista.
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Tästä tasapainomallia edustavasta suuntauksesta kehittyi
myöhemmin niin sanottu työn vaatimusten ja hallinnan malli. Sii-
nä työn psykologisten vaatimusten ja työssä päättämisen mahdol-
lisuuksien perusteella syntyi aktiivinen, työhyvinvointia lisäävä 
tai passiivinen, voimavaroja kuluttava työ. Mitä enemmän työssä 
on päätöksenteon mahdollisuuksia ja myös psykologista kuormi-
tusta, sitä aktiivisempaa työ on eikä se kuluta voimia niin paljon
kuin passiivinen työ.

Painopiste käännettiin siten tasapainon saavuttamisen sijas-
ta aktiivisempaan suuntaan: työn vaatimukset synnyttävät posi-
tiivista tai negatiivista painetta, mikä joko antaa yksilölle oppi-
misen mahdollisuuksia ja vireyttä tai sitten pahimmillaan passi-
voi ja sairastuttaa. Myöhemmin malliin liitettiin kolmas ulottu-
vuus: sosiaalinen tuki, jonka todettiin vaikuttavan ratkaisevasti
työhyvinvointiin.

Ärsyke-reaktio-mallit eivät kuitenkaan selittäneet työnteki-
jöiden yksilöllisiä eroja. Tietyt työn tai työyhteisön piirteet voivat 
aiheuttaa joissakin henkilöissä stressireaktioita, kun taas toiset 
eivät rasitu niistä lainkaan. Stressin syntymiseen lisättiinkin yk-
silön piirteistä johtuva välitysmekanismi. Lähestymistavan mu-
kaan työhyvinvointi syntyy erilaisten ympäristö- ja yksilöllisten 
tekijöiden vuorovaikutuksesta.

Keskeistä tässä lähestymistavassa on, miten yksilön ominai-
suudet ja osaaminen sopivat työympäristön vaatimuksiin (uh-
kiin, haasteisiin) ja mahdollisuuksiin. Välitysmekanismina toi-
mii mukautuminen (coping) eli minkälaisia välineitä ja voimava-
roja yksilöllä on kohdata menetyksiä, haasteita ja uhkia. Voima-
varat jaetaan yksilöllisiin ja ympäristöstä juontuviin. Henkilökoh-
taisia stressiä vähentäviä voimavaroja ovat terveys ja energisyys, 
myönteiset uskomukset, ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaiku-
tustaidot. Esimerkiksi elämänhallinnan tunne voi olla tällainen
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stressiltä suojaava tekijä. Myönteisiä ympäristön voimavaroja voi-
vat taas olla sosiaalinen tuki ja aineelliset edellytykset kuten va-
rallisuus.

Suomessa otettiin 1990-luvulla käyttöön niin sanottu kolmio-
malli, jossa työkykyä ylläpitävä toiminta (tykytoiminta(( ) on tarkoitaa -
tanut sitä, että samanaikaisesti ja koordinoidusti kehitetään työn-
tekijän terveyttä ja toimintakykyä, työympäristön terveellisyyt-
tä ja turvallisuutta sekä työyhteisöä. Malliin on kuulunut myös 
osaamisen kehittäminen. Olennaista on myös, että kehittäminen
edellyttää työyhteisön ja työpaikan eri osapuolten yhteistoimin-
taan perustuvaa aktiivista sitoutumista ja osallistumista. Työter-
veyshuollolla on lainsäädännöllisesti tärkeä rooli organisaatioi-
den tykytoiminnan kumppanina. 90-luvulla yleistyi käsitys, jon-
ka mukaan tykytoiminta ymmärrettiin virkistys- ja liikuntapai-
notteiseksi toiminnaksi.

Työterveyslaitoksen emeritus-professori Juhani Ilmarinen on 
tutkinut yksilön työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, ja hän on kuvan-
nut niitä talon33 avulla. Hän korostaa yksilön vastuuta oman työ-
kyvyn talonsa huoltamisessa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, 
joista kolme alimmaista kuvaa yksilön henkilökohtaisia voima-
varoja (terveyttä, ammatillista osaamista ja arvoja) ja neljäs ker-
ros itse työtä ja työoloja. Jokaisessa kerroksessa olisi hyvä pysäh-
tyä ja arvioida kunkin kerroksen kuntoa ja sitä, mitä itse voi teh-
dä työkykynsä ylläpitämisen eteen.
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1850      1950         1960       1970        1980          1990          2000

Työsuojelu

Terveys
ja työkyky

Työkyky ja
osaaminen

Laaja-alainen
työhyvinvointi
•  yksilö ja työpaikka
•  systeemisyys

Ammatillisen 
kompetenssin
vaatimus

Tarve
tieteiden-
välisyyteen

Yksilön näkökulma Ryhmän näkökulma

Kuvio 7: Työhyvinvoinnin kehittymisen vaiheet

3.2 Työkykyjohtaminen
Jotkut tahot ovat alkaneet työhyvinvoinnin johtamisen sijasta pu-
hua työkykyjohtamisesta. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskus-
liitto kuvaa seuraavasti työkykyjohtamisen periaatteita opaskir-
jasessaan.34

Työkykyjohtaminen edellyttää työnantajan, työntekijöiden ja 
työterveyshuollon tiivistä ja järjestelmällistä yhteistyötä. 

Seuraavat kolme periaatetta ovat tämän työterveysyhteistyön kulmakiviä:

Selvillä olemisen periaate

• Henkilöstön tila
 (mm. työtyytyväisyys, osaaminen, 
 terveydentila ja työkyky)
• Työkykyyn liittyvät riskit
• Terveyteen liittyvät riskit
• Työn psyykkinen ja fyysinen
 kuormittavuus
• Työkyvyttömyyskustannukset

Varautumisen periaate

• Henkilöstöriskien hallinta
• Varhainen puuttuminen ja
 ennaltaehkäisevät toimet

Osallistumisen periaate

• Tilannekohtainen selvitys työssä
 jatkamisen mahdollisuuksista
• Työterveysyhteistyö ja sen suhde
 työpaikan työturvallisuusyhteis-
 työhön määriteltävä

Kuvio 8: Työkykyjohtamisen periaatteet (Elinkeinoelämän keskusliiton työkyky-

johtamisen malli)
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Työkykyjohtamisen keskeisiksi prosesseiksi on EK:n oppaassa 
määritelty aktiivinen vuorovaikutus, selkeät pelisäännöt sairaus-
poissaolojen seurantaan, työkyvyttömyyden ehkäiseminen jär-
jestelmällisin toimin, ongelmien varhainen puheeksi ottaminen,
työhön palaaminen tuetusti, työpaikan tekeminen terveelliseksi 
ja turvalliseksi sekä työkyvyn edistäminen työpaikkayhteistyöllä.

3.3 Positiivinen psykologia ja voimavaramallit
Työhyvinvoinnin stressimallit jättävät tarkastelun ulkopuolelle
työn, työorganisaation ja teknologian sekä työntekijän/työyhtei-
sön aktiivisen toimijuuden. Lisäksi ne tutkivat työn psyykkistä ra-
sittavuutta ja pahoinvointia eivätkä sitä, mistä voisi syntyä työn-
iloa ja voisiko sillä olla yhteyttä organisaation tuloksellisuuteen.
Työhyvinvointi on siis muutakin kuin oireiden puuttumista.

Työkyvyn kehittämisestä on viime vuosina siirrytty työhy-
vinvoinnin kehittämiseen ja myönteisten voimavarojen korosta-
miseen.

”Psykologia ei ole vain heikkouksien ja vaurioiden tutkimista; se on myös vah-

vuuksien ja hyvien puolien tutkimista. Ei pidä vain hoitaa kuntoon rikkimennyt-

tä, vaan huolehtia pikemminkin sen ravitsemisesta, mikä meissä on parasta.” 

Martin Seligman, psykologian tohtori.

Martin Seligman on 1990-luvulla siirtänyt tutkimuksensa paino-
pisteen masennuksen ja opitun avuttomuuden sijasta voimava-
ratekijöihin, erityisesti myönteisen ajattelutavan oppimisen eh-
toihin ja onnellisuuden aikaansaamiseen. Seligmanin, ”positii-
visen psykologian isän” mukaan onnellisuutta voidaan vahvistaa 
tunnistamalla ja käyttämällä hyväksi ihmisissä jo valmiina ole-
via tunnusomaisia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä, kuten ystäväl-
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lisyyttä, itsenäisyyttä, huumoria, optimismia ja anteliaisuutta.
Kiinnittämällä jatkuvasti huomiota näihin tekijöihin elämän rat-
kaisevilla alueilla ihmiset oppivat rakentamaan luonnollista pus-
kuria vastoinkäymisiä ja negatiivisten tunteiden kokemista var-
ten. Samalla he oppivat myös siirtämään elämänsä uudelle posi-
tiivisemmalle tasolle. Seligman on näin ollen olennaisesti vaikut-
tanut työhyvinvoinnin käsitteen suuntaamiseen uudella tavalla.35

Positiivinen psykologia on määritelty ”tieteellisesti muotoil-
luiksi näkökulmiksi, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Se 
keskittyy onnellisuuteen, täyttymykseen ja kukoistukseen johta-
vien inhimillisten olosuhteiden piirteiden tutkimiseen.”

Positiivisen psykologian värittämässä työpsykologiassa onkin 
alettu erityisesti kiinnittää huomiota työn voimavaratekijöihin.
Työtyytyväisyys ja sitoutuminen työhön ovat olleet keskeisiä tut-
kimuksen kohteita, koska pelkällä ahkeruudella ja kuuliaisuudel-
la ei tulevaisuudessa pärjätä, vaan ratkaisevia tekijöitä ovat innos-
tuneisuus, aloitteellisuus ja luovuus.

Hyvinvointia on mahdollista edistää lisäämällä toimenpitei-
tä työn voimavarojen kehittämiseksi, ja pahoinvointia puolestaan 
ehkäistään pitämällä työn vaatimukset kohtuullisina. Voimavarat
ovat yksilöllisiä, yhteisöllisiä (vuorovaikutuksellisia) ja rakenteel-
lisia (organisatorisia) tekijöitä. Ne ovat tilanneriippuvaisia ja nii-
tä voi muuttaa.

”Positiiviset tekijät työssä” oli Pohjoismaisen ministerineu-
voston rahoittama projekti, jonka päätavoitteena oli kehittää työn 
myönteisiä tekijöitä koskevia menetelmiä ja teoriaa. Se loi kuvios-
sa 9 olevan mallin, jonka mukaan työn ja yksilön voimavarat mah-
dollistavat työn imun, jota kutsumme työniloksi.
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Työhön liittyvät
kokemukset ja 
asenteet

• Työn imu ja innostus
• Työn merkityksellisyys
• Sitoutuneisuus

Tulokset yksilön ja 
organisaation 
näkökulmasta

• Tuloksellisuus
• Hyvinvointi
• Terveys

Työn voimavarat

• Johtaminen
• Organisaation rakenne
• Kehittyminen
• Työn hallinta
• Työyhteisön tuki

Yksilön voimavarat

• Itseluottamus
• Toivo
• Optimismi
• Sitkeys

Kuvio 9: Voimavaramalli (Christensen ym. 2008)

Työn voimavaroissa36 nousivat esille sen voimaannuttavat piir-
teet: esimiehen antama sosiaalinen tuki, innovatiivinen ilmapii-
ri, työn hallinta ja aktiivinen työ, johon sisältyivät vaikuttamisen
mahdollisuus, kehittymisen mahdollisuus, ennustettavuus ja roo-
lin selkeys. Ryhmän voimavaroja lisäsivät ryhmän keskinäinen 
yhtenäisyys ja autonomia. Lisäksi yksilöllisiä voimavaroja olivat
yksilön piirteiden kaltaiset ominaisuudet kuten tehokkuususko-
mukset, optimismi ja toiveikkuus.

Myönteisten tunteiden merkitystä niin työpaikan hyvinvoin-
nin kuin yksilönkin hyvinvoinnin näkökulmasta on paljon tut-
kittu. Myönteisyydellä on todettu olevan seuraavanlaisia vaiku-
tuksia. Se

 � laajentaa ja palauttaa ihmisen kognitiivista, psykologista,
sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä

 � laajentaa ihmisten havaintokenttää
 � lisää sosiaalisesti suotuisia käyttäytymisvaihtoehtoja, luo-

vuutta ja avoimuutta uusille kokemuksille
 � lisää ihmisten yhteisyyden kokemusta, luottamusta yhteis-

työkumppaneihin ja kykyä lukea tarkemmin toisten tun-
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neilmaisuja, näin mahdollistuu myös dialoginen vuorovai-
kutusyhteys

 � on yhteydessä psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja yk-
silöiden pitkäikäisyyteen ja terveyteenkin.

Myönteisten tunteiden määrän pitäisi olla moninkertainen suh-
teessa kielteisiin tunnekokemuksiin, koska kielteiset tunteet 
ovat voimakkaampia. Kuinka paljon enemmän myönteisiä tun-
teita tarvittaisiin suhteessa kielteisiin, on kiistelyn kohteena täl-
lä hetkellä. Positiivisten tunteiden ylijäämä rakentaa persoonal-
lisia voimavaroja ja suojelee hyvinvointia muun muassa vaikut-
tamalla tapaamme arvioida stressaavia tilanteita joustavammin,
rauhallisemmin ja myönteisemmin. Tämä taas palauttaa nopeam-
min kehon toimintakykyisyyttä, joka puolestaan vaikuttaa myön-
teisesti havaintoihin ja sitä kautta myönteisen kierteen uudelleen
syntymiseen.

Kielteisilläkin tunteilla on siis paikkansa, eikä työyhteisössä 
tulisikaan tähdätä kielteisten tunteiden täydelliseen puuttumi-
seen. Tärkeämpää on se, että myönteisiä tunteita koetaan enem-
män kuin kielteisiä – ja että kielteisiä tunteita osataan käsitellä 
rakentavasti.

Myönteisyyden on todettu avartavan tarkkaavaisuutta ja lisää-
vän onnellisuutta. Barbara Fredrickson on kehittänyt avarra ja ra-
kenna -teorian (”broaden and build”), jonka mukaan myönteiset
tunteet laajentavat tarkkaavaisuutta ja huomiokykyä mahdollis-
taen luovat ideat ja uudenlaiset yhteydet. Ne vaikuttavat myös hen-
kilökohtaisia voimavaroja lisäävästi ja sen myötä tulokset näkyvät
myös yleisenä elämäntyytyväisyytenä kuten kuviosta 10 ilmenee.37

Myönteisten tunteiden syntyä edistävät seuraavat tekijät:
 � tiedolliset kuten kyky tarttua hetkeent
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 � psykologiset kuten hallinnan tunteen säilyttäminent
 � sosiaaliset kuten kyky antaa ja vastaanottaa sosiaalista tu-t

kea ja
 � päivittäinen huomion kiinnittäminen hyviin arjen asioihin.

Myönteiset tunteet

Uudet ajatukset,
teot, suhteet

 

Rakentavat kestäviä
henkilökohtaisia

voimavaroja (sos. tuki,
sitkeys, luovuus, taidot

ja osaaminen)

Hyvä terveys,
onnellisuus,

positiivisesti poikkeava
käyttäytyminen

Kuvio 10: Myönteisyys avartaa havaintokykyä ja rakentaa henkilökohtaisia resurs-

seja (Fredrickson ym. 2008)

Myönteisyyden merkitys onnellisuuden aineksena korostuu myös
YK:n asettaman puolueettoman asiantuntijaelimen arviossa maa-
ilman kansakuntien onnellisuudesta. Raati asettaa maita järjes-
tykseen: Suomi sijoittui viidenneksi viime vertailussa. Listan vii-
meisiä olivat sotaa käyvät tai käyneet maat kuten Syyria ja Irak.
Suomen edellä olivat Tanska, Sveitsi, Islanti ja Norja.38
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Onnellisuuden arvioinnissa käytettiin seuraavia varsin laajoja 
kriteereitä:

 � bruttokansantuote asukasta kohti
 � yhteisöllisyys, kuinka paljon tuetaan toisia
 � terveen eliniän odote
 � mahdollisuus tehdä omaa elämää koskevia valintoja
 � anteliaisuus, hyväntekeväisyys ja
 � korruption vähäisyys.

Raportissa onnellisuuden yksilölliseksi perustaksi on määritelty i
seuraavat tekijät:

 � positiivisten tunteiden ylläpitäminen, kielteisistä tunteis-
ta toipuminen

 � empatia, epäitsekkyys ja yhteisöllinen käyttäytyminen
 � päiväunelmointi, läsnäolo ja tunteiden havaitseminen.39

Myönteisyys ei tässä arvioinnissa tarkoita jatkuvaa hyvällä mie-
lellä olemista tai hymyilemistä, vaan siihen sisältyy taito toipua 
ongelmien aiheuttamista kielteisistä tunteista. Yhteisöllisyydellä 
on myös vahva perusta: myötätunnon tunteminen ja toisten tun-
teiden havaitseminen ja ymmärtäminen lisäävät onnellisuutta.
Tutkijoiden mukaan hyväksi on läsnäolotaito eli eläminen hetkes-
sä, murehtimatta menneisyyttä tai sitä, mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan. Kuitenkin olisi hyvä osata ajatuksissaan irrottautua ar-
jesta ja haaveilla. Se helpottaa ikävienkin rutiinien kanssa elämis-
tä, koska nekin kuuluvat arkeen.

Myönteisyys vaikuttaa henkilökohtaisten voimavarojemme 
määrään kasvattaen niitä.

Positiivisesti poikkeavan käyttäytymisen on myös todettu pa-
rantavan palvelun laatua. Fischerin tutkimuksessa40 selvitettiin, 
miten työntekijöiden kokemukset esimiehen käyttäytymisestä, 
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työilmapiiristä, sisäisestä laatutasosta ja henkilökohtaisesta si-
toutumisesta vaikuttavat asiakkaiden arvioihin palvelun laadus-
ta yritysten välisessä palveluliiketoiminnassa.

Mukana oli maailmanlaajuisen energia- ja laivayhtiön 38 maan 
huoltoyksikköä, 2 403 työntekijää ja 2 357 asiakasta.

Tuloksena oli, että asiakasvastuupäälliköiden kokemukset työ-
ilmapiiristä vaikuttivat asiakkaiden kokemuksiin palvelun laadus-
ta, vaikka asiakkaita palveltiin puhelimen välityksellä. Huoltoin-
sinöörien henkilökohtainen innostus ja sitoutuminen ennakoivat 
niin ikään asiakkaan laatukokemusta; tämä yhteys oli kasvokkain.

Tutkimuksen mukaan positiivisesti poikkeava käyttäytymi-
nen synnyttää luottamusta itseen ja toisiin, lisää ykseyden ja yh-
teisöllisyyden tunnetta, edistää luovuutta ja auttaa ”isomman ku-
van” näkemistä. Jokainen toimija (esimies, alainen, kollega ja asia-
kas) voi vaikuttaa valitsemalla positiivisen käyttäytymisen neut-
raalin tai negatiivisen sijasta. Johdon positiivinen käyttäytymi-
nen toimii roolimallina koko henkilöstölle; innostus, energia ja 
myötäeläminen tarttuvat. Tutkimuksen keskeinen tulos olikin,
että kannattava palveluliiketoiminta perustuu sekä palveluorga-
nisaation sisäiseen positiiviseen ilmapiiriin että myös asiakas–
toimittaja-yhteistyön positiiviseen ilmapiiriin.

Työkalu: Työn voimavarat ja niiden kuluttajat, s. 78

3.4 Tämän teoksen työhyvinvointimalli
Työhyvinvoinnin ja laajemman inhimillisen pääoman kytkemi-
nen yhteen tarjoaa kestävää työelämää ja tuottavuutta tukevan
perustan organisaatioiden johtamiselle. Koska henkilöstön työ-
hyvinvointi on strateginen menestystekijä, sitä kannattaa johtaa 
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suunnitelmallisesti: asettaa tavoitteet, suunnitella toimenpiteet
niiden saavuttamiseksi ja ottaa käyttöön tunnuslukuja, joiden pe-
rusteella toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Inhi-
millisen pääoman ja työhyvinvoinnin eri tekijöiden riippuvuus-
suhteiden tarkasteleminen on hedelmällinen lähtökohta myös jat-
kotutkimukselle; erityisesti, koska nykypäivän työelämän haas-
teet kytkeytyvät vahvasti psykososiaaliseen työhyvinvointiin.

Työhyvinvointi on käsitteenä outo maailmanlaajuisesti tar-
kasteltuna. Se on liitetty useimmiten työterveyteen ja työkykyyn.
Suomalainen käsite sisältää myös työn sujumisen arjessa ja on si-
ten varsin laaja-alainen. Sen syntymiseen vaikuttavat organisaa-
tion toimintatapa ja johtaminen, ilmapiiri, työ ja työntekijä itse-
kin omine tulkintoineen. Virkistyspäiviäkin voidaan tarvita työ-
hyvinvoinnin kehittämiseksi, mutta tärkeintä olisi jokapäiväinen 
työn sujuminen.

Esimerkkinä työpaikan omasta työhyvinvoinnin määritel-
mästä on Pohjois-Karjalan sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kun-
tayhtymän työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa keksitty työ-
hyvinvoinnin määritelmä, joka kattaa itse työn, aikaansaamisen 
ja myös vapaa-ajan41:

”On mukava tulla töihin ja lähteä töistä, kun on saanut hyvää ai-
kaan.”

Kuntayhtymä tekee jokaisen työntekijänsä kanssa työhyvin-
vointisopimuksen. Uusimmat sopimuksen tavoitteet on määritel-
ty taas useaksi vuodeksi.
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1. Organisaatio
• Tavoitteellisuus
• Joustava rakenne
• Jatkuva kehittyminen
• Toimiva työympäristö
=  rakennepääoma

5. Minä itse
• Psykologinen
 pääoma
• Terveys ja 
 fyysinen kunto

4. Työn hallinta
• Vaikuttamis-
 mahdollisuudet
• Kannustearvo: 
 oppiminen ja moni-
 puolisuus
=  rakennepääoma

3. Työyhteisö
• Avoin vuorovaikutus
• Työyhteisötaidot
=  sosiaalinen 
 pääoma

2. Johtaminen
• Osallistava ja kannus-
 tava johtaminen
=  sosiaalinen 
 pääoma

   
   

   
   

    
     

Asenteet

Kuvio 11: Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Olemme tässä teoksessa käyttäneet viitekehyksenä ku viossa 11
esitettyä voimavaralähtöistä mallia, jossa organisaation kulttuu-
ri ja toimintatavat muodostavat perustan hyvinvoinnille. Myös
työn sisällöt ja vaikutusmahdollisuudet liittyvät rakennetekijöi-
hin: työn olisi oltava mahdollisimman monipuolista, siinä pitäi-
si voida oppia ja pitäisi myös voida vaikuttaa työn tavoitteisiin ja 
pelisääntöihin. Nämä rakennetekijät muodostavat organisaation
rakennepääoman. Yhteisön henkiseen tilaan, sosiaaliseen pää-
omaan, puolestaan vaikuttavat johtamisen laatu ja työilmapiiri
eli miten työkavereiden kanssa tullaan toimeen. 
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Kuitenkin jokainen työyhteisön jäsen tulkitsee omaa työyh-
teisöään omien asenteidensa lävitse. Vaikka muodollisesti kaik-
ki osatekijät olisivatkin kunnossa, hänellä itsellään saattaa olla 
huono olo. Asenteiden lisäksi psykologinen pääoma, oma henki-
nen kunto sekä terveys ja fyysinen kuntokin tuovat oman lisänsä 
työhyvinvoinnin kokemusmahdollisuuksiin. Toki ulkopuoliset-
kin kuten asiakkaat lisäävät tai vähentävät hyvinvointia, mutta 
tässä teoksessa on keskitytty työpaikan sisäisiin tekijöihin.

Seuraavaksi käymmekin käsiksi kuhunkin ”boksiin”: mitkä 
ovat tekijät, jotka kussakin vaikuttavat työhyvinvointiin ja miten
niitä voidaan kehittää.
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TYÖKALUT

TYÖKALU: TYÖN VOIMAVARAT JA NIIDEN KULUTTAJAT

Kirjoittakaa tähän työn voimavaroja lisäävät ja vähentävät tekijät

Mikä kuluttaa voimia omassa työssäsi?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.77

8.

Mikä lisää voimia omassa työssäsi?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.77

8.

Miettikää, miten pidätte yllä tai vaalitte työn voimavaroja, joita kirjasitte edelliseen taulukkoon? 

Hyviäkin asioita pitää vaalia, jotteivat ne unohdu.

Työn voimavaratekijä Miten pidämme yllä tätä asiaa?

2.

3.

4.

5

6.

7.77

8.

TYÖKALU: TYÖN VOIMAVARAT JA NIIDEN KULUTTAJAT
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Katsokaa työn voimavaroja kuluttavia tekijöitä. Miettikää, mihin niistä voitte vaikuttaa ja mihin ette.

Siirtäkää ne näihin kahteen koriin.

Näihin voimiamme kuluttaviin tekijöihin 
voimme itse vaikuttaa:

Näihin tekijöihin emme
voi itse vaikuttaa:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Miten voitte käsitellä niitä asioita, jotka heikentävät työhyvinvointia ja joihin itse voitte vaikuttaa?

Työn voimavaroja kuluttavia tekijöitä Mitä voimme tehdä tälle asialle?

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.77

8.
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 ORGANISAATIO –  

HYVÄ TYÖ 
(Rakennepääoman kehittäminen)

4.1 Organisaatio

Työhyvinvointi ei synny organisaatioissa itsestään, vaan se vaa-
tii systemaattista johtamista: strategista suunnittelua, toimen-
piteitä henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi ja työhyvinvointi-
toiminnan jatkuvaa arviointia. Sille voidaan asettaa tavoitteet, ja 
niiden saavuttamista voidaan arvioida osana organisaation tavan-
omaista strategiatyötä. Hyvinvoiva organisaatio on tavoitteelli-
nen, rakenteeltaan joustava, se kehittää jatkuvasti itseään ja siel-
lä on turvallista toimia.

Tavoitteellisuus
Hyvinvoiva organisaatio on tavoitteellinen. Tämä tarkoittaa si-
tä, että sillä on tulevaisuudesta selkeä visio sekä strateginen toi-
mintasuunnitelma sen toteuttamiseksi. Se suhteuttaa strategioi-
taan jatkuvasti ympäristöstä tuleviin viesteihin ja vaikuttaa siten 
aktiivisesti tulevaisuuteensa. Strategioita ei kuitenkaan kanna-
ta tehdä vain ylimmän johdon kesken, vaan henkilöstön olisi syy-
tä osallistua mahdollisimman laajasti jo tavoitteiden luomiseen.
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Tällöin myös luotuihin käsitteisiin tulee sisältöä. Mitä enemmän 
työntekijät ovat mukana, sitä kiinnostuneempia he ovat toimi-
maan arjessa tavoitteiden mukaisesti.

Niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden arvot tun-
tuvat varsin samanlaisilta: asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, dy-
naamisuus, kuluttajalähtöisyys, rehellisyys, luotettavuus ja niin
edelleen. Sen sijaan Walt Disney halusi aikanaan taistella kyyni-
syyttä vastaan, puolustaa unelmia ja mielikuvitusta, rakastaa yk-
sityiskohtia ja vaalia magiikkaa. Hän halusi viedä maailmalle ni-
menomaan amerikkalaista unelmaa eikä vain piirtää sarjakuvia 
entistä tuottavammin. Arvot toimivat kompassina, ja ne ilmene-
vät kaikessa toiminnassa eivätkä vain juhlapuheissa.

Työkalu: Työyhteisön arvopohdinta, s. 117

Työhyvinvointia kannattaa kehittää organisaation tavoitteista 
käsin; se ei voi olla niistä erillään olevaa toimintaa. Henkilöstön 
työhyvinvointi tukee parhaimmillaan organisaation tavoitteiden
saavuttamista. Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa -tutki-
mussarja on kartoittanut hyvinvoinnin johtamisen ja kehittämi-
sen toimintatapoja vuodesta 2009. Tutkimuksen tekijät puhuvat 
hyvinvoinnin, eivät työhyvinvoinnin kehittämisestä. Tällä he ha-
luavat korostaa, että suurin osa työpaikkojen henkilöstön hyvin-
voinnista näkyy suoraan organisaation tuloksessa. Tulokset an-
tavat hyvän kuvan työpaikkojen hyvinvoinnin johtamisen tilas-
ta. Tutkimus tehdään nykyisin kahden vuoden välein.

Strategisen hyvinvoinnin johtamisessa 
 � on organisaation strategioista johdetut tavoitteet
 � resurssit ja 
 � sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
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Mitä aikaisemmin päästään tarttumaan hyvinvoinnin esteisiin, 
sitä suurempi vaikutus sillä on organisaation tuloksellisuuteen.
Strategisen hyvinvoinnin tavanomaiset asiantuntijatoiminnot 
ovat olleet melko hyvässä kunnossa. Näihin voidaan sisällyttää 
työterveyshuolto, työsuojelu, työpaikkaliikunta ja henkilöstöruo-
kailun järjestelyt. Työterveyshuollossa on haasteita tiiviimmän
työnantajayhteistyön ja raportoinnin kehittämisessä. Työpaik-
kaliikunnassa kehittämisen kohteena on yhä useamman aktivoi-
minen liikuntapalvelujen käyttäjäksi.

Strategisen hyvinvoinnin selvityksen mukaan positiivista ke-
hitystä on tapahtunut myös strategisen hyvinvoinnin johtamises-
sa, erityisesti esimiesten roolissa. Yli puolet strategisen hyvin-
voinnin kyselyyn vastanneista vuonna 2014 arvioi, että esimies-
ten motivaatio työhyvinvoinnin johtamisessa oli hyvä tai erin-
omainen. Sen sijaan esimiesten osaamisen arvioi hyväksi enää 
neljännes vastaajista ja vain 12 prosenttia oli sitä mieltä, että esi-
miehillä on riittävästi aikaa työhyvinvoinnin johtamiseen.

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen riippuu myös organisaa-
tion koosta: mitä isompi organisaatio, sitä paremmin hyvinvoin-
nin johtaminen sujuu eli sille on määritelty tavoitteet, sisältö, vas-
tuut ja mittarit.42

Strategisen työhyvinvoinnin johtamisen taso on edistynyt vii-
me vuosina, vaikkakin investointien rahallinen arvo on hiukan
pienentynyt. Mittareita käyttää puolet organisaatioista, mutta 
mittarit ovat yksipuolisia. Noin kolmannes mittaa sairauspoissa-
oloja ja reilu kolmannes hyödyntää henkilöstötutkimuksia.43

”Tutkimussarjamme on osoittanut, että organisaatiot painot-
tavat strategisen hyvinvoinnin johtamisessa kustannussäästöjä 
tuottavuuden kehittämisen sijaan”, toteavat Ossi Aura ja Guy Aho-
nen Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Suomessa -aineis-
toon perustuvassa kirjassaan.44
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Keva on puolestaan seurannut työhyvinvoinnin strategista 
johtamista kunta-alalla. Tulokset työhyvinvoinnin ja työkyvyn
strategisesta johtamisesta vuodelta 2015 kertovat, että henkilös-
töjohtajat arvioivat työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen ole-
van kuntaorganisaatioissa yleinen tavoite, mutta käytännön ta-
solla työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on hankalampaa.
Kunta-alalla ennakoidaan ja seurataan varsin yleisesti työhyvin-
vointia ja työkykyä sekä henkilöstön osaamista ja eläköitymistä.

Sen sijaan suunnitelmallinen työkykyyn liittyvien riskien ja 
työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannusten kartoittaminen
on harvinaisempaa. Työhyvinvoinnin kehittämiselle ei ole ase-
tettu mitattavia tavoitteita, varsinkaan euromääräisesti. Huoles-
tuttavana pidetään myös sitä, että lähes joka toisessa kunnassa 
esimiehet eivät ole saaneet mitään valmennusta työkyvyn aktii-
viseen tukeen.

Myönteistä kehitystä on kuitenkin kunnissa edelliseen mit-
tauskertaan havaittu siinä, että sairauspoissaolojen ja työkyvyt-
tömyyden aiheuttamia kustannuksia on alettu seurata entistä tar-
kemmin. Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kehittynyt, 
joskin painopistettä toivotaan muutettavan sairaanhoidosta en-
naltaehkäisevään suuntaan.45

Valtionhallinnon työhyvinvointia selvitetään Kaikki hyvin
työssä -kyselyllä kahden vuoden välein. Tulosten mukaan valtion 
työpaikkojen vahvuuksia ovat ennen muuta työtehtävät, joita yli 
60 prosenttia pitää selvästi kannustavina ja motivoivina. Käytössä 
on Kaiku-työelämäpalvelu, joka tarjoaa apuaan systemaattiseen
strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Myönteistä kehitys-
tä – pienin askelin, mutta jatkuvasti – on tapahtunut esimerkiksi
esimiestyössä, yhteistyössä työtovereiden kesken, ilmapiirissä ja 
tasa-arvossa. Esimiehiä pidetään voittopuolisesti reiluina ja heil-
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tä saa tarvittaessa tukea. Palautteen antaminen työssä on jatku-
vasti hieman lisääntynyt.46

Johtopäätöksenä strategisen johtamisen aineistoista voi pää-
tellä, että tekemistä löytyy työhyvinvointipääoman täysimääräi-
sessä hyödyntämisessä. Erityisesti pk-yrityksissä olisi eniten ke-
hittämisen mahdollisuuksia, mutta toki kunnissakin.

Työhyvinvoinnin strateginen kehittäminen pk-yrityksissä
Kansallinen Työelämä 2020 -strategia toivoo suomalaisten työ-
paikkojen olevan Euroopan parhaita vuonna 2020. Strategisen
hyvinvoinnin johtamisen tilanne näyttää kuitenkin riippuvan 
organisaation koosta usean tutkimuksen mukaan. Vaikka kehi-
tystä parempaan suuntaan on tapahtunut, erot organisaatioiden
kokoluokissa ovat melko selkeät: esimerkiksi pienistä organisaa-
tioista 36 prosenttia, keskisuurista 56 ja suurista organisaatiois-
ta 83 prosenttia oli määrittänyt esimiehille roolin alaisten hyvin-
voinnissa.47

Selvitimme, minkälaisia kehittämistarpeita on Etelä-Pohjan-
maan pk-yrityksillä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Saimme 
138 vastausta.48

Työterveyshuolto, työntekijöiden tehtävänkuvien määrittely 
ja työhön perehdyttäminen ovat kyselyn perusteella yrityksissä 
pääasiassa melko hyvällä tolalla. Myös henkilöstön vaihtuvuus ja 
sairauspoissaolot arvioitiin kokonaisuudessaan vähäisiksi. Vas-
taajat arvioivat hyväksi myös yrityksessä olevan käsityksen osaa-
misen nykytilasta ja kehittämistarpeista, mutta osaamisen kehit-
täminen, kehityskeskustelukäytännöt sekä toiminnan ideointi 
yhdessä henkilöstön kanssa vaatisivat vielä lisää panostusta.

Vain puolella oli tehty työhyvinvointisuunnitelma, jossa oli 
määritelty työhyvinvoinnin kehittämistoimet vuositasolla, ja il-
mapiiriä seurattiin säännöllisesti. Näiden suunnitelmien teke-
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minen oli selvästi yhteydessä yrityksen henkilöstömäärän kans-
sa: se oli sitä yleisempää, mitä suuremmasta yrityksestä oli ky-
se. 5–9 hengen yrityksistä vain 25 prosentissa oli tehty työhyvin-
vointisuunnitelma, kun taas yli sadan hengen yrityksissä vastaava 
osuus oli 87 prosenttia. Työyhteisön ongelmatilanteisiin varautu-
misessakin vastaukset jakaantuivat kahteen osaan: puheeksi ot-
tamisen pelisäännöt oli tehty vain puolessa kyselyyn vastanneis-
ta yrityksistä.

Ennakoiva vaarojen ja riskien arviointiprosessi, johon kaikil-
la työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa, puuttui lähes 40 pro-
sentilta kyselyyn vastanneista, vaikka näiden selvittäminen työ-
paikoilla on lakisääteistä.

Ikäjohtamisessa myönteistä on yritysten laaja kiinnostus
nuorten rekrytoimiseen. Toisaalta ikääntyvien työntekijöiden
jaksamisesta huolehtiminen oli kokonaan sivuutettu yli 60 pro-
sentissa yrityksistä. Ikääntyvistä huolehtiminen ei osoittautu-
nut merkittävästi yleisemmäksi edes yrityksissä, joiden henki-
löstön keski-ikä on yli 45 vuotta. Ikääntyvien jaksamista tuke-
vissa yrityksissä työtehtävien muokkaus työntekijän jaksamista 
vastaavaksi, joustot työajoissa sekä osa-aikatyön ja osa-aikaeläk-
keen mahdollisuus mainittiin yleisimmiksi jaksamisen tukemi-
sen muodoiksi.

Selvityksen tuloksia käsiteltiin yritysten ja sidosryhmien yh-
teisessä työpajassa, jossa nousi esiin viisi keskeistä kehittämis-
aluetta. Näihin panostamalla yrityksillä olisi paremmat mahdol-
lisuudet saavuttaa Työelämä 2020 -tavoitteet sekä parantaa omia 
tulevaisuuden toimintaedellytyksiään. Nämä olivat johtaminen,
osaaminen, asenne, verkostot sekä yhteinen tavoite ja yhteisölli-
syys.
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VERKOSTOT

• yritysyhteistyö, kumppanuus eri
toimijoiden välillä

• osaamisen jakaminen ja yrityksen
ulkopuolisen osaamisen 
hyödyntäminen

• verkostomainen neuvontapalvelu

YHTEINEN TAVOITE JA 

YHTEISÖLLISYYS

• yhteiset arvot
• oman roolin ymmärtäminen osana

kokonaisuutta
• henkilöstön osallistumis-

mahdollisuudet
• yhteen hiileen puhaltaminen
• vuorovaikutustaidot

OSAAMINEN

• toimintaympäristön muutoksiin
varautuminen

• tulevaisuuden mahdollisuuksien
tunnistaminen

• työn ja työtapojen kehittäminen
• motivaatio

ASENNE

• usko tulevaisuuteen
• muutosvastaisuudesta mahdol-

lisuuksien hyödyntämiseen
• halu kasvaa ja menestyä
• rohkeus ja luovuus

JOHTAMINEN

• johtamisosaaminen
• jatkuva kehittyminen
• läsnäolo ja vuorovaikutustaidot
• työhyvinvoinnin johtaminen
• ikäjohtaminen

MENESTYVÄ

JA KEHITTYVÄ

PK-YRITYS

2020

Kuvio 12: Pk-yritysten tulevaisuuden menestystekijät yritysten ja sidosryhmien

näkökulmasta

Johtamisen alueella korostettiin erityisesti ihmisten johtamisen
taitoja, henkilöstön hyvinvoinnin johtamisen integroimista osak-
si arkea sekä eri-ikäisten johtamiseen panostamista. Osaamisen 
alueella korostui erityisesti toimintaympäristön tilanteen jatkuva 
seuraaminen sekä tuleviin muutoksiin varautuminen. Asenteissa 
painotettiin tulevaisuussuuntautuneisuutta ja uskoa tulevaisuu-
teen sekä uusien mahdollisuuksien etsimistä ja riskinottokykyä.
Yhteistyössä tärkeäksi koettiin yrityksen sisällä kaikkien omak-
suma yhteinen tavoite sekä henkilöstön aito mahdollisuus vaikut-
taa toimintaan. Tärkeänä pidettiin myös vuorovaikutustaitoja ja 
hyvää ilmapiiriä työpaikalla. Verkostojen puolestaan koettiin tar-
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joavan yrityksille mahdollisuuksia jakaa osaamista ja hyviä käy-
täntöjä sekä kehittää toimintaa yhdessä.

Selvityksen tulokset osoittavat, että työhyvinvoinnin kehittä-
misessä on vielä paljon tekemistä. Pk-yrittäjistä enemmän kuin 
kaksi kolmesta toivoi saavansa tietoa ja tukea työhyvinvoinnin ke-
hittämiseen, koska välttämättä lakisääteisetkään velvoitteet ei-
vät ole vielä hallinnassa. Tulokset ovat yleistettävissä muidenkin
alueiden pk-yrityksiin.

Joustava rakenne
Hierarkkinen rakenne ei enää tarjoa parasta keinoa työpaikkojen
organisoitumiseen. Rajoittuneet ja jäykät työnsisällöt sekä asema-
valtaan perustuva yhteistyö eivät toimi rajussa ympäristön muu-
toksessa, koska organisaatio ei silloin pysty nopeasti vastaamaan 
asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin. Työprosesseja ei työn luon-
teen muuttuessa enää voida välittömästi kontrolloida. Siksi tarvi-
taan luottamukseen, toiminnalliseen joustavuuteen ja henkilös-
tön osallistamiseen perustuva toimintakulttuuri.

Joustava rakenne mahdollistaa sen, että jokainen voi tehdä 
päätöksiä omalla alueellaan ja saada myös tietoa työnsä pohjak-
si. Tällöin tiedon koetaan kulkevan ja aloitteellisuuden lisäänty-
vän. Neljällä viidestä työpaikasta on työolobarometrin mukaan 
käytössä jonkinlaisia tiimityön muotoja. Tiimityö on lisännyt vas-
tuullisuutta, aloitteellisuutta, itsenäisyyttä ja sitoutumista orga-
nisaation tavoitteisiin. Lisäksi sen avulla pystytään hyödyntä-
mään aikaisempaa paremmin ja monipuolisemmin henkilöstön 
osaamista. Jo yksin sillä, missä määrin työntekijällä on mahdol-
lisuuksia osallistua päätöksentekoon joko suoraan tai oman tii-
minsä kautta, on suuri merkitys työn mielekkyyden kokemusten
kannalta.
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Osaamisen kehittäminen
Osaamisen jatkuva kehittäminen tekee työyhteisöstä oppivan, jol-
loin se pystyy paremmin selviytymään nopeasti muuttuvassa ym-
päristössä. Oppivassa organisaatiossa yksilöiden, ryhmien tai ko-
ko organisaation tasolla tapahtuva oppiminen on yhdensuuntais-
ta organisaation tavoitteiden kanssa.

Oppiminen vaatii ajankäytön väljyyttä, vuorovaikutusta ja in-
novatiivista ilmapiiriä. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työpai-
kalla. Se edellyttää myös päivittäisiä kohtaamisia työyhteisön jä-
senten ja asiakkaidenkin kanssa. Erityisesti kokemustieto vaatii
välittyäkseen epämuodollista ilmapiiriä. Ajatustenvaihtoa työ-
paikan käytävillä ja kahvipöydässä siis tarvitaan niin sanotun te-
hokkaan työajan oheen.

Jännittynyt ilmapiiri, kiire ja henkinen kuormittuneisuus ei-
vät puolestaan edistä oppimista vaan johtavat sairastamiseen se-
kä puolustavaan käyttäytymiseen ja sen myötä oppimisilmapiirin 
köyhtymiseen. Huhujen ilmapiirissä keskitytään omien reviirien
varjelemiseen, tiedon pimittämiseen ja syyllisten hakemiseen.
Tiedon puuttuessa ihminen täyttää tyhjän tilan kuvitelmilla.

Jokaisen työpaikan olisi hyvä selvittää itselleen, minkälaista 
osaamista tarvittaisiin tulevaisuudessa, sen sijaan, että pohdittai-
siin vain, mitä juuri nyt osataan. Selvittämisen apuna voi käyttää 
seuraavalla sivulla olevaa kuviota ja työkalua.49
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TYÖKALU: TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEIDEN SELVITTÄMINEN

Ottakaa perustaksi alla oleva kuvio tulevaisuuden osaamistarpeiden selvittä-

minen ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin. Sen jälkeen voitte tehdä osaami-

sen kehittämissuunnitelman.

1. Visio, strategiset tavoitteet

- minkälaisia haluamme olla
tulevaisuudessa?

- mikä uhkaa 
visiotavoitteiden 
saavuttamista?

4. Nykyiset ydinosaamiset

- missä olemme pärjänneet historiassa?
- mitkä ovat nykyiset vahvuutemme?
- mikä on niiden käytettävyys ja missä 

ne sijaitsevat (”organisaation muisti”)

5. Kehittymiskohteet

3. Uhkat

6. Kehittämis-

     suunnitelma

- miten meidän 
on toimittava, 
jotta 
varaudumme
tulevaisuuteen?

2. Ympäristön haasteet

Miten toimintaympäristö
on muuttumassa.

- mitä uutta osaamista meidän on
kehitettävä, jotta pärjäämme jatkossa?

- mitä on vahvistettava?
- mitä voisimme käyttää nykyistä

paremmin?

1. Visio, strategiset tavoitteet: Minkälaisia haluamme olla tulevaisuudessa?

2. Ympäristön haasteet: miten toimintaympäristömme on muuttumassa?

3. Uhkat: mikä uhkaa visiotavoitteidemme saavuttamista?

4. Missä olemme hyviä?

5. Mitä uusia osaamisia meidän pitäisi hankkia?

Kehittämissuunnitelma
Mikä voisi olla
paremmin?

Toimenpiteet/ 
kuka tai ketkä?

Aikataulu Seuranta, 
miten ja kuka

1.

2.

3.
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Turvallinen toimintaympäristö
Fyysinen työympäristökin vaikuttaa työhyvinvointiin, joten en-
siksi kannattaa korjata työympäristön toimivuuteen liittyvät
epäkohdat. Sen jälkeen on helpompi kehittää muita hyvinvoinnin
alueita, kuten vuorovaikutuksen toimivuutta. Kysyttäessä Saa-
rioisten broileriteurastamossa työntekijöiltä, mikä lisäisi työhy-
vinvointia, he toivoivat, että puukot olisivat teräviä ja etteivät ka-
nat tippuisi kuljettimelta. Niinpä ensiksi teroitettiin puukot ja 
korjattiin työvälineet, jolloin työntekijöille tuli tunne, että heitä 
on kuunneltu. Sen jälkeen päästiin vuorovaikutuksen kehittämi-
seen. Sosiaali- ja terveysministeriön ajankohtaistiedotteesta löy-
tyy uusinta päivitystietoa työsuojelun kehittämisestä.50

Työympäristön turvallisuuteen ja riskittömyyteen velvoitta-
vat myös työturvallisuuslaki (2002) ja laki työsuojelun valvonnas-
ta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta (2006). Lakien tar-
koituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita, jotta voi-
daan turvata työntekijöiden työkyky sekä ennaltaehkäistä työta-
paturmia ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja.

 � Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esimies toimii 
työnantajan edustajana.

 � Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan joko 
psyykkisesti tai fyysisesti hänen terveyttään vaarantavalla 
tavalla, työnantajan on kaikin keinoin ryhdyttävä toimiin
kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vähentämiseksi.

 � Työntekijän on noudatettava työturvallisuutta, muun muas-
sa olemalla huolellinen ja varovainen. Hänen on huolehdit-
tava omasta ja työtovereiden turvallisuudesta ja terveydes-
tä, ilmoitettava koneissa, rakenteissa, laitteissa ynnä muus-
sa sellaisessa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista 
sekä vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa 
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häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa hei-
dän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Työnantajalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma, jossa selvi-
tetään työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön
liittyvien tekijöiden vaikutukset. Ohjelmasta johdetut tavoitteet 
on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa, ja nii-
tä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.
Turvallisuutta pidetään yllä yhteistoiminnassa: työnantajan tu-
lee huolehtia, että työolosuhteisiin liittyvät asiat käsitellään työn-
antajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa. Työnteki-
jöiden on puolestaan toimittava yhteistyössä työnantajan ja työn-
tekijöiden edustajan kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työsuojelutoimikunta on valittava työpaikkaan, jossa työsken-
telee säännöllisesti yli 20 ihmistä. Työnantaja nimeää työsuojelu-
päällikön ja omat edustajansa toimikuntaan. Työntekijäpuoli ni-
meää työsuojeluvaltuutetun ja osan työsuojelutoimikunnan jä-
senistä.

4.2 Työhyvinvoinnin suunnitelmallinen 
 kehittäminen

Ennaltaehkäisevä toiminta
On havaittu, että mitä aikaisemmin – proaktiivisesti – voidaan
tarttua työhyvinvoinnin kehittämiseen, sitä enemmän on keino-
ja käytettävissä tilanteen ratkaisemiseksi ja sitä pienemmiksi jää-
vät ongelmista aiheutuvat kokonaiskustannukset.
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Työyhteisökriisit,

työkyvyttömyys,

tuottavuuden aleneminen

Työyhteisöongelmat,

sairauspoissaolot,

työpanoksen heikkeneminen

Organisaatio, johtaminen,

työyhteisö, työ

Organisaatio Työyhteisö Yksilö

Mitkä tunnusluvut

kertovat tilanteesta?
Mitä tehdä?

• Eläköitymistiedot
• Tulostiedot

• Korjaavat toimenpiteet,
 kuntoutus

• Varhainen puheeksi-
 ottaminen, huolenpito-
 keskustelut, sovittelu, 
 työhön paluun
 tukeminen

• Työyhteisön toimivuudesta 
 ja työntekijöiden
 voimavaroista
 huolehtiminen

• Poissaolotiedot
• Tuottavuustiedot
• Vaihtuvuus
• Esimiehen “intuitio”

• Kehityskeskustelut
• Työyhteisökyselyt
• Itsearvioinnit
• Sosiaalinen ja
 psykologinen pääoma

Työhyvinvoinnin riskipyramidi (mukailtu Valtionkonttorin varhaisen vä-

littämisen mallista)

Proaktiivisuus tarkoittaa tässä sitä, ettei vain korjata jo syntynei-
tä ongelmia vaan luodaan työolot, joissa on helppo tehdä työtä. Sil-
loin henkilökohtainen hyvinvointi kasvaa, mutta myös kustan-
nuksia säästävät vaikutukset ovat suurimmat. Työyhteisön hyvä 
toimivuus ehkäisee ongelmia ja pienentää työkykyriskejä. Mitä 
pitemmälle esimerkiksi työyhteisön ristiriidat tai henkilökohtai-
nen sairastaminen ovat edenneet, sitä kalliimmaksi se tulee myös 
työnantajalle työnteon häiriintymisen ja sairauslomien vuoksi. 
Siksi tuttujen, asioiden korjaamistarpeesta kertovien määrällis-
ten mittarien kuten sairauspoissaolojen rinnalle tarvitaan uuden-
laisia, herkemmin ennakoivia tunnuslukuja ja mittareita havait-
semaan riskejä etukäteen.

Lainsäädännön velvoitteet
Lainsäädäntö muuttuu nopeasti, joten tässä kuvattuihin tärkeim-
piin säädöksiin voi tulla muutoksia.
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Jos yrityksellä on yksikin työntekijä, työnantajan on lain mu-
kaan järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Työterveys-
huoltolain (2001) tarkoituksena on työntekijöiden, työnantajan ja 
työterveyshuollon yhteistyössä edistää

 � työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 � työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 � työntekijöiden terveyttä sekä työkykyä työuran eri vaiheis-

sa ja
 � työyhteisön toimintaa.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa tietojen antamiseen, neuvontaan 
ja ohjaukseen terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden 
terveyttä koskevissa asioissa mukaan lukien työntekijän perustel-
lusta syystä työkuormituksestaan pyytämä selvitys.

Työnantajalla on oltava kirjallinen työterveyshuollon toiminta-
suunnitelma, josta tulee ilmi työterveyshuollon yhteiset tavoitteet 
ja työpaikan olosuhteisiin liittyvät tarpeet.

Kuten aiemmin totesimme, on ongelmien ratkaiseminen sitä 
kalliimpaa mitä myöhemmin ongelmiin tartutaan. Työntekijän en-
nenaikaisen eläköitymisen kustannukset työnantajalle voivat olla 
jopa satoja tuhansia euroja organisaation koosta riippuen. Siksi on-
kin hyvä panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Tähän kan-
nustaa myös lainsäädäntö vuoden 2011 alusta voimaan tulleen sai-
rausvakuutuslain muutoksen kautta. Tämän lain mukaan työpai-
kan ja työterveyshuollon on sovittava yhdessä noudatettavista käy-
tännöistä, joiden avulla työkykyä voidaan hallita ja seurata ja joi-
den avulla voidaan tarvittaessa tarjota työntekijöille varhaista tu-
kea. Työnantajalla on mahdollisuus saada järjestämästään varhai-
sesta tuesta korvausta sairausvakuutuslain 13:5 pykälän mukaan.

Työkyvyn varhaisen suunnitelman tekemiseen hyvän pohjan
tarjoaa sähköinen Työkyvyn tuki -työkirja51, jota on mahdollista 
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muokata organisaatiolle sopivaksi. Työkirjan käyttö on ilmaista,
mutta vaatii rekisteröitymisen.

1.6.2012 voimaan tuli sairausvakuutuslain muutos, jonka seu-
rauksena organisaatioiden on ilmoitettava työterveyshuoltoon 
työntekijän sairauspoissaoloista viimeistään silloin, kun sairaus-
loma on kestänyt kuukauden. Lisäksi työnantajan on selvitettävä 
yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mah-
dollisuudet jatkaa työssä. Muutos helpottaa esimiehen yhteyden-
ottoa sairauslomalla olijaan ja antaa tietoa myös työn organisoin-
tiin siten, että töihin palaajan olisi helpompi sinne tulla.

Sairaus
30 päivää

Kelan 60
sairauspäivä-
rahapäivää

Kelan 90
sairauspäivä-
rahapäivää

•  sairausloma
• sairauspäiväraha

•  30 päivää
 
 Työnantajan ilmoitettava
 työterveyshuollolle
 sairauspoissaolot

•  60 päivää
 
 Päivärahaetuuksien 
 hakeminen

•  90 päivää
 
 Lausunto työhön paluun
 mahdollisuuksista, jossa on
 lausunto
– työntekijän jäljellä olevasta
 työkyvystä
– työnantajan yhdessä työntekijän
 ja työterveyshuollon kanssa tekemä
 selvitys työntekijän mahdollisuuksista
 jatkaa työssä

•  B-lausunto
• kuntoutus

•  neuvottelu
• kuntoutuspäätös

Kuvio 14: Sairausvakuutuslain mukanaan tuomat velvoitteet

Varhainen välittäminen
Mistä varhaisessa välittämisessä sitten on kysymys? Jotkut työn-
tekijät saattavat kokea varhaisen välittämisen mallin käyttöön-
oton ”kyttäämisenä”, jolloin tärkeää onkin kertoa, että kyseisen 
mallin tarkoitus on tuoda työyhteisöön keinoja tukea työntekijöi-
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tä sen sijaan, että pyritään saamaan työntekijöitä satimeen. Kun
varhaisen välittämisen malli on otettu käyttöön onnistuneesti,
kaikki työntekijät tietävät, missä tilanteissa asioista keskustel-
laan. Tämä tuo tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden koke-
musta työyhteisöön. Toisaalta varhaisen välittämisen malli aut-
taa puheeksi ottamisessa, kun työntekijät tietävät, että voivat nos-
taa esiin ongelmia työyhteisössään ja myös se on tiedossa, kenelle
havaitsemistaan ongelmista voi kertoa.

Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessi
Miten sitten kehittää organisaatiota, jotta työhyvinvointipääoma 
kasvaisi? Henkilöstön kanssa kannattaa tehdä työhyvinvointi-
suunnitelma vähintään kalenterivuodeksi. Suunnitelman poh-
jaksi olisi hyvä selvittää työhyvinvoinnin senhetkinen laatu: työ-
yhteisökyselyllä, itsearvioinnilla tai muulla tavoin kuten kehitys-
keskusteluilla. Lisäksi henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä se-
kä eläkevakuutusyhtiöltä on mahdollista saada tärkeää tietoa sii-
tä, minkälaisia merkkejä on työhyvinvoinnin puutteista. Esimer-
kiksi sairauspoissaolot, työtapaturmien kustannukset, vaihtu-
vuus ja varhaisesta eläköitymisestä kertovat työnantajan varhe-
maksut ovat tällaisia tietoja.

Hyvinvoinnin puutteet on hyvä myös muuttaa euroiksi, jotta 
niiden tärkeys ymmärrettäisiin paremmin. Toki esille kannattaa 
tässä yhteydessä nostaa myös henkilöstöinvestoinnit, joita ovat
osaamisen tai toimintatapojen kehittämiseen käytetyt eurot, työ-
terveyshuollon kustannukset henkilöä kohti, tyky- ja virkistystoi-
minnan panostukset henkilöä kohti, työpaikkaruokailu tai muu 
toiminta, jolla vaikutetaan henkilöstön työhyvinvointiin. Onko
näillä investoinneilla saavutettu hyötyä ja pitäisikö niitä lisätä, 
jotta henkilöstö voisi paremmin?
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Työhyvinvointi-
suunnitelma
• Tavoitteet
• Toimenpiteet
• Vastuut
• Seurantatavat
• Tunnuslukujen
 määrittely

Toimenpiteiden
toteutus ja
seuranta
1.
2.
3.

Toimintaa kuvaavat 
määrälliset tunnusluvut
• Läsnäolo
• Sairauspoissaolot
• Eläköitymistiedot
• Turvallisuushavainnot

Vaikuttavuutta kuvaavat 
laadulliset tunnusluvut
• Työhyvinvoinnin indeksit
• Sosiaalinen ja 
 psykologinen pääoma
• Työn imu
• Itsearvioinnit

Strategiset 
tavoitteet

Henkilöstön hyvinvointi

ja tuloksellinen toiminta

Henkilöstö-
kertomus
• Vertailu
 strategisiin 
 tavoitteisiin

Tulkinta

Mikä on tilanne? Mitä pitää tehdä? Miten onnistuttu?Toimenpiteet

1 vuosi

Kuvio 15: Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessi (soveltaen Manka, Heikkilä-Tam-

mi, Vauhkonen)

Työkalu: Työyhteisön tikkataulu – kehittämistarpeiden kartoitus, 

s. 120

Tavoitetähtityöskentely52 kehittämistarpeiden esille tuojana

Työyhteisön hyvinvointia voidaan lähteä parantamaan yhdessä 
työntekijöiden kanssa miettimällä kehittämiselle tavoitteet. Kes-
kustelussa kannattaisi keskittyä siihen, mikä lisäisi hyvinvointia 
sen sijaan, että keskitytään siihen, mikä on vialla ja mikä ei toimi.
Keskustelun pohjaksi voidaan ottaa kuvio, jossa työhyvinvointiin 
vaikuttavat osa-alueet ovat kuvattuina. (ks. Tämän teoksen työ-
hyvinvointimalli, jakso 3.4, kuvio 11)

Työkalu: Tavoitetähtityöskentely: mikä meillä lisäisi työhyvinvoin-

tia? s. 118
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Kuviossa 16 on erään organisaation tavoitetähtityöskentelyn tuotos: 
työhyvinvointisuunnitelmasta palanen. Kehitettäviä teemoja löy-
dettiin siellä yhteensä neljä, joista kaksi on otettu tähän esimerkiksi.

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

Kehittämis-
kohde 

Hyödyt Esteet Toimenpiteet Vastuut Aikataulu
Seuranta

Hyvä  ilmapiiri Itselle: ee stressi 
vähenee, 
motivaatio 
kasvaa

Työnantajalleee

tuloksellisuus

Asiakkaalle: ee

mukava asioida

Kiire, oma kireys, 
epätasainen 
työnjako, 
väärä tulkinta,
arvostuksen 
puute, 
työuupumus

Yksi viikonavaus-
palaveri kaikille

Tulojuhlat uudelle 
työntekijälle

Huoneentaulu 
hyvistä tavoista

Peiliin katsominen, 
ei haudota, opitaan
mokista

Iloinen aamunavaus: 
kerromme 
onnistumisista

Johtaja

Tiimit vuorotellen

Seuraava palaveri

Kaikki

Kaikki

Heti

Kun uusi tulee

Työhyvinvointi-
kyselystä ao. luvut

VaVV stuualueiden 
selkeys

Itselle: tietää 
mitä odotetaan, 
työtyytyväisyys

Työnantajalle: ei 
tarvitse katsoa
perään, parempi 
asiantuntemus

Asiakkaalleee
tietää kenen
puoleen kääntyä

Yllätykset esim. 
sairauslomat, 
jatkuva muutos, 
ruuhkapäivät, 
turha päivittely ja 
murehtiminen

Tiiminvetäjien 
2 min. palaveri

Oma toimenkuva
esille

Tiimin vastuualueet
esille

Kukin miettii omat 
toiveensa toisille 
tiimeille

Tilannekatsaukset
myyntipäällikön 
kanssa:
• miten menee
• mitä saatu  
  aikaan
• koulutukset

Tiiminvetäjät

Kaikki

Tiimit

Tiimit

Myyntipäällikkö

Heti

Heti valmistuttua

Heti valmistuttua

Seuraavaan 
palaveriin

Neljä kertaa/v

Kuvio 16: Erään pankin työhyvinvointisuunnitelman osa

Seurannan tunnusluvut
Pelkkä suunnitelma ei kuitenkaan takaa, että toimenpiteet siir-
tyvät käytäntöön, vaan niiden toteutumista on seurattava vuo-
den mittaan työpaikan palavereissa. Jokaisen työpaikan on syy-
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tä miettiä omasta näkökulmastaan, millä kriteereillä seurata työ-
hyvinvoinnin kehitystä. Tunnusluvuilla

 � konkretisoidaan strategiaa toteutettavissa oleviksi tavoit-
teiksi

 � ohjataan henkilöstöä toteuttamaan strategia (eli tekemään
oikeita asioita)

 � motivoidaan henkilöstöä
 � luodaan perusta palkitsemiselle
 � tarjotaan pohjatietoa erilaisille vertailuille ja
 � korostetaan mitattavan asian merkitystä.

Työhyvinvoinnin arvioimiselle olisi hyvä etsiä muutama tunnus-
luku: perinteisten mittareiden kuten sairauspoissaolot kokonais-
työajasta rinnalle pitäisi löytää uusiakin. Tällaisia voisivat esimer-
kiksi olla psykologisen ja tai sosiaalisen pääoman määrä. Joissa-
kin organisaatioissa on käytössä työhyvinvointi-indeksi, joka si-
sältää tärkeimmät tiedot työyhteisön käyttämästä ilmapiirikar-
toituksesta. Tällaisia tietoja voivat olla johtamisen laatu, työn vai-
kuttamismahdollisuudet ja työkavereilta saatu tuki. Esimiehille 
on kehitetty yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa kyselyaineis-
to, joilla pystytään tarttumaan nopeasti työpaikan fiilikseen, jot-
tei tarvitsisi odotella vuosittaisen ilmapiirikyselyn tuloksia. Täs-
tä kerrotaan enemmän luvussa 5.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalan sairaanhoidon ja sosiaalihuol-
lon kuntayhtymässä on tehty työhyvinvointisopimusmalli, jonka 
tavoitteena on tehdä työhyvinvoinnin edistämisestä sopimus yk-
sittäisen työntekijän ja työnantajan välille. Tämä täydentää laki-
sääteistä työsuojelun toimintaohjelmaa ja toimii työhyvinvointi-
suunnitelmana koko sairaalan, sen yksikköjen ja työntekijöiden
työhyvinvoinnin kehittämisessä. Sopimuskirjasessa on kuvattu
työhyvinvointikello, jossa kerrotaan konkreettisesti suunnitel-
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maan sisältyvät strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta-
tavat. Kelloja on kaikkiaan kolme: ylintä johtoa ja päätöksenteki-
jöitä, esimiehiä ja jokaista työntekijää varten.53

JOULU        TAMMI        HELMI       MAALIS       HUHTI       TOUKO        KESÄ         HEINÄ      
    E

LO
    

    
   S

YY
S 

   
   

   
LO

KA
    

   M
ARRAS

Harava

Kehityskeskustelut
suoritettuina

Välitän esimiehenä yksikköni tavoitteet 
seuraaville vuosille ja toimintasuunnitelmaan.  

Käymme yhdessä läpi edellisen vuoden 
toteumat. Valmistautuminen vuosi-
neuvotteluun.

Selkeytän yksityiskohtaiset seu-
raavan vuoden tavoitteet ja arvioin  
• virat • eurot • laitteet.  
Vaarojen tunnistus ja riskien arvi-
oinnin päivitys. Työhyvinvoinnin 
edistämissuunnitelma sisällytetään 
yksikön toimintasuunnitelmaan.

Kehityskeskustelut pyörivät ker-
ran vuodessa kaikkien kanssa.
Kannustan henkilöstöä vastaa-
maan työhyvinvointikyselyyn.

Odotan palautetta klinikka-
ryhmän johdolta.

Katsotaan miten alkuvuosi on 
mennyt.

Osavuosikatsaus 1:
• yksikön työhyvinvointikatsaus

Kehityskeskustelut jatkuvat

Osavuosikatsaus 2:
• työhyvinvointikyselyn tulokset
• budjetti – katsaus euroihin
• tulevaan toimintasuunnitel-
 maan valmistautuminen

Työhyvinvointisopimuksen
ja suunnitelmien toteutu-
misen ja työhyvinvoinnin
johtamisen vuotuinen arvi-
ointi suoritettu tulosalueittain

Toimintasuunnitelman päivitys
– kehittämisiltapäivä

Pohjois-Karjalan sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kuntayhtymän työyk-

sikön ja esimiehen tyhy-vuosikello

Työkalu: Työyhteisön ja esimiehen vuosikello, s. 122
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4.3 Esimerkki kehittämisprosessista:  
Acutan lataamo

Miksi?

Johdon huoli henkilöstön hyvinvoinnista käynnisti kehittämi-
sen Ensiapu Acutassa. Acuta aloitti päivystystoimintansa Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (PSHP) vuonna 2009.
Ensihoidon siirtyminen Acutaan nosti henkilöstön määrän noin
200:een.

Työ käynnistyi johtoryhmästä. Se sai vastatakseen kolme kysy-
mystä:

1. mikä toimii työyhteisössä, 
2. mikä lisäisi työhyvinvointia ja
3. jos ihme olisi tapahtunut, missä se näkyisi?

Acuta koettiin tavoitteelliseksi ja reagointikykyiseksi. Johtami-
seenkin oli jo kiinnitetty huomiota, erityisesti lähiesimiesten ta-
voitettavuuteen. Työyhteisöllä oli erilaisia vuorovaikutusfooru-
meita käytössään. Johtaminen pyöri kuitenkin pitkälti ongelmien 
ympärillä ja siihen toivottiin enemmän tasapuolisuutta ja positii-
visuutta. Myös henkilöstön osallistaminen ja me-hengen lisäämi-
nen nähtiin tärkeiksi. Työn kehittämisessä haluttiin kiinnitettä-
vän huomiota erityisesti työvuorosuunnitteluun ja henkilöstön 
voimien palautumiseen kiivastahtisesta työstä.

PSHP:ssä tehdään vuosittain tuloskuntokartoitus, mutta sen
lisäksi haluttiin yksityiskohtaisempaa tietoa henkilöstön hyvin-
voinnista. Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutki-
mus- ja koulutuskeskus Synergos tekikin työhyvinvoinnin tikka-
taulukyselyn vuonna 2011.
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Myös Keva oli hankkeen tukena. Kolme acutalaista osallistui 
Kevan Työhyvinvointia strategisesti -valmennukseen, jotta he
voisivat toimia kehityksen vauhdittajina.

Mitä tehtiin?
Kyselyn tuloksia käsiteltiin työhyvinvointipäivillä, joihin osallis-
tui koko henkilöstö. Tilaisuuksissa tarkasteltiin niin johtamista, 
työyhteisön toimivuutta kuin työtäkin unohtamatta työntekijän
omaa vastuuta. Huonona puolena oli, ettei aikaa ollut työn hyvin
tekemiseen. Myös mahdollisuudet vaikuttaa työhön ja aikataului-
hin koettiin vajavaisiksi. Kaikkien työtäkään ei koettu arvostet-
tavan. Palautetta toivottiin runsaammin. Paljon hyvääkin löytyi
kuten tavoitteiden selkeys, perustehtävän ymmärrys ja esimies-
ten tavoitettavuus.

Myös sosiaalisen pääoman määrää mitattiin kyselyssä. Sii-
hen vaikuttavat niin luottamus esimieheen, hänen reiluuteensa 
ja huomaavaisuutensa kuin se, toimivatko työyhteisön jäsenet yh-
teistyössä, ottavatko he toisensa huomioon ja jakavatko he osaa-
mistaan kaikkia arvostaen. Yhteisöllisyys oli vähäisintä osasto-
sihteereillä, hoitajilla keskimääräistä kun lääkäreillä ja esimiehil-
lä yhteisöllisyys taas huomattavasti muita korkeammalla tasolla.

Henkilöstö mietti porukalla, mitkä tavoitteet kohentaisivat
työhyvinvointia. Vaikka tilaisuuksia järjestettiin neljänä eri päivä-
nä, kaikki päätyivät samoihin kehittämiskohteisiin kuin johtokin.
Kiireen taltuttaminen, hyvä, tasapuolinen kohtelu ja ilmapiiri, joh-
taminen positiivisen kautta ja perehdyttäminen koettiin tärkeim-
miksi. Samalla sovittiin toimenpiteiden jatkotyöstämisestä. Jokai-
sella kuukaudella oli oma teemansa, ja pyrkimyksenä oli jokaisen
osallistuminen ainakin kerran kunkin osa-alueen toimenpiteiden 
ideointiin. Lataamossa täsmennettiin vielä kehittämisteemoiksi

 � tasapuolinen kohtelu
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 � johtaminen positiivisen kautta
 � arvojen vieminen arkeen
 � perehdyttäminen.

Lataamo – sosiaalinen innovaatio
Sairaalan kellarikäytävän kokoushuone nimettiin Lataamoksi ja 
järjestettiin uuteen uskoon. Seinätaulut, fläpit ja pienryhmätyös-
kentelyn mahdollistavaan muotoon siirretyt pöydät tekivät tapaa-
misista epävirallisempia. Käytännön ratkaisuna siitä tuli

 � tila, jonka henkilöstö on yhdessä suunnitellut tukemaan 
koko henkilöstön vuorovaikutteista työskentelyä

 � työskentelytapa, joka on osa jokaisen työtä ja johon jokai-
sen osallistumismahdollisuus varmistettiin työvuoro-
suunnittelulla

 � keskustelufoorumi, jolla etsitään yhdessä ratkaisuja sovit-
tuihin teemoihin

 � pysähtymispaikka, aluksi viiden kuukauden ajan kaksi ker-
taa viikossa.

Ensimmäiseksi käytiin käsiksi tasapuolisuuteen. Kohtelu ja käy-
töstavat kuten tervehtiminen nousivat esille samoin kuin peli-
säännöt, palkitseminen ja työkierto. Ratkaisuehdotuksien keksi-
miseksi hyviä kysymyksiä olivat, mikä vaatii korjaamista, millä 
toimenpiteillä, kenen tietoa, taitoa tai tukea tarvitaan, mitkä ovat
ensimmäiset askeleet ja kuka vastaa toimenpiteiden toteuttami-
sesta. Laturikin oli läsnä tarvittaessa ohjaamassa keskustelua. Sa-
malla työntekijät oppivat tuntemaan toisiaan.

Työhyvinvointia voi siis kehittää palasissakin. Työntekijät ko-
koontuivat yhdessä pohtimaan oheisen mallin mukaisesti, miten 
kehittämisen kohteeksi nousseeseen tasapuolisuuteen päästäi-
siin. Yksi osa-alue, joka vaati ratkaisua, oli työkierto. Kuviossa 18
on yhteenveto käsitellystä teemasta.
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Kuukauden teema: Tasapuolisuus

Ratkaistavana / 
käsiteltävänä oleva asia:

Tasapuolinen 
työkierto

Mitä korjattavaa, mitä vaalittavaa
ao. asiassa?

+ kaikki tekevät kaikkia töitä ammattitaidon puitteissa
+  ammattitaidon kehittyminen
+ kun kierto toimii, se on hyvä asia
+  monipuolisuus, vaihtelevuus
+ toiveiden, vahvuuksien hyödyntäminen
– toiveiden toteutuminen ei tasapuolista
– työn kuormittavuuden jakautuminen
–  epätasa-arvo kierrossa – onko tarkoituksenmukaista, että kaikki tekevät kaikkea

Miten korjataan, muutetaan,
ratkaistaan?

–  tasapuolisemmin ”inhokkipisteitä”
–  ei voi kieltäytyä – pakottamisen sijaan rekrytointi – toiveet huomioon 
    – rakentava keskustelu
–  perehdytys uusiin työpisteisiin – ylimääräistä aikaa
–  sijoitusten seuraaminen
–  pienempi työkiertoalue

Mitä ratkaisuehdotus edellyttää:
•  johdolta

–  työntekijöitä riittävästi, jotta voidaan systemaattisesti perehdyttää vaativaan  
    työhön; kannustaa ”henkinen tuki”; ymmärrys toiminnasta/työstä, tieto,   
    tuki ”pomoille”, hyväksyntää muutokseen

•  esimieheltä – työvuorosuunnitteluun huomiota, työntekijöiden kuuleminen ja ilmapiirin haistelu;
    yksilöiden toiveiden huomioimista, parempaa työntekijän tuntemista, 
    pidempiaikaisten toivomusten päivitys; vastuu tasapuolisuuden toteutumisesta

• työyhteisöltä –  pelisäännöt; avoimuus, tiedonjakaminen, yhteistyö; ME-henki; sitoutumista, 
    joustavuutta; kannustava ja kollegiaalinen tekemisen flow

• työntekijältä –  ei räyhää sijoituksista, ei vaihtoja selän takana omin päin; omien toiveiden esiin
    tuominen, muiden toiveiden kunnioittaminen, aktiivisuus, taidon ylläpito;
    suvaitsevaisuus, hyväksyy työpaikan pelisäännöt; arvostaa kaikkea työtä;
    sitoutumista, joustavuutta

Kuvio 18: Työhyvinvoinnin kehittäminen teema kerrallaan

Työkalu: Työyhteisön kehittäminen teema kerrallaan, s. 123

Työskentelyssä käytettiin seinätauluja, joille kirjattiin myös jo to-
teutuneet toimet. Johtoryhmä kokoontui samassa paikassa ja pys-
tyi näin seuraamaan kehitystä. Samalla tavoin käsiteltiin pereh-
dyttämistä, arvoja ja asiakaspalvelun lupausta. Lopulta summat-
tiin yhteen kaikki tehty. Viiden kuukauden aikana järjestettiin 37
lataamoa ja työskentelyyn osallistui yli 90 prosenttia hoitajista,
sihteereistä ja lääkintävahtimestareista.
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Moniääninen arviointi

Kehittämisen tavoitteena oli myös uudenlaisen mittariston luomi-
nen työhyvinvoinnin tilan seuraamiseen perinteisten tuloskun-
nosta kertovien lukujen rinnalle. Kutakin kehittämisteemaa ar-
vioitaisiin tutkalla, johon henkilöstö keksisi muutaman tärkeän ky-
symyksen. Tällä haluttiin saada käsitys siitä, miltä asiat näyttävät 
Acutassa, oliko esimerkiksi edetty tavoitteeksi asetetussa johtami-
sen positiivisuudessa ja mitä pitäisi seuraavaksi sen suhteen tehdä.

Itsearviointikysymysten avulla haluttiin seurata johtamisen 
kehittymistä ongelmakeskeisestä positiiviseen suuntaan. Aja-
tuksena oli, että jokainen laajennetun johtoryhmän jäsen ar vioi 
ensiksi itse kahdeksan kysymyksen toteutumista, minkä jälkeen 
johtoryhmässä käydään yhdessä keskustelu saaduista arvoista. 
Samalla tartutaan tärkeimpiin kehittämiskohteisiin. Arviointi-
tutkan kysymykset kuvassa 19.

Johtamisen 
arviointi

Viestintä
ja viestin kulku,

yhtenäinen viestintä-
malli, ajan tasalla 

oleminen

Selkeät tehtävät
ja tehtävänkuvat

Yhtenäinen johtamis-
tapa, tasapuolisuus ja

positiivisuudella
johtaminen

Johdon näkyvyys, 
luotettavuus ja 
tavoitettavuus

Sairauspoissaolot,
mittarit, rekrytointi,

palvelujen
 julkisuuskuva

Joryn työskentely 
ja yhteistyökyky

Keskustelevuus, 
avoimuus, 

vuorovaikutus

Palautteellinen 
arviointi

1
2
3
4
5

Kuvio 19: Johdon arviointitutka
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Uuden tikkataulukyselyn tulokset syksyllä 2012 osoittivat työhy-
vinvoinnin kohentuneen dramaattisesti – erityisesti sihteereillä 
ja hoitajilla. Avoimuus oli lisääntynyt, tervehtimiskulttuuri ko-
hentunut ja perehdyttämiseenkin oli keksitty uusia keinoja. Toki 
kehittämisen varaa oli runsaasti vieläkin.

Arviointitapoja haettaessa kokeiltiin myös Puimalaa, jossa ke-
hittämisen tuloksia tarkasteltiin eri ammattiryhmien näkökul-
mista ja pohdittiin jatkotoimia. Lisätietoa tästä menetelmästä saa 
Kuntaliiton verkkojulkaisusta Matkaopas uudistumisen tielle.54

Puimalassa mielikuvitus laukkasi myös unelmointiin: min-
kälaisen metaforan avulla voitaisiin suunnistaa tulevaan? Olisi-
ko Acuta muurahaiskeko – melskettä ja vilinää käy, kaikki viesti-
vät monilla tavoilla: toimintavalmis ja tulosta tulee. Vai vanhan
ajan purjelaiva, jossa jokaisella oma paikkansa ja yhdessä pidetään 
kurssi ja paatti pinnalla laivan seilatessa koko ajan eteenpäin. Tai 
olisiko Acuta kolmikymppinen – olisi jo vähän ajatusta, millais-
ta elämä tulee olemaan, muttei enää oltaisi lapsellisia. Vai sinfo-
niaorkesteri, jota yksi johtaa ja kaikki soittavat samaa sävelmää.

Onnistumisen eväät
Syksyllä 2013 johtoryhmässä pidettiin taas tilannekatsaus yhdes-
sä Kevan ja Tampereen yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Ensi-
hoidon liittyminen Acutaan oli vaatinutkin enemmän henkistä 
työtä kuin oli osattu odottaa. Tämäkin on tyypillistä kehittämi-
sessä; arki tuo mukanaan ratkaistavia asioita. Lataamo oli vakiin-
tunut työskentelymenetelmänä jopa akuuttien ongelmien ratkai-
suehdotusten etsimiseen. Seuraavaksi suunniteltiin johtoryhmä-
työskentelyn kehittämistä. Eli kehittäminen on prosessi, jossa ak-
tiivisesti tartutaan ajankohtaisiin asioihin.

Onnistumisen eväinä ovat olleet johdon innostunut ote uuden 
kokeiluun, työhyvinvoinnin strategisen osaamisen asiantuntijoi-
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den toimiminen kehityksen vauhdittajina, latureina, sekä koko
henkilöstön osallistuminen. Työhyvinvointitoiminta on näin laa-
jentunut henkilöstön virkistyksestä myös työn sujuvuuden syste-
maattiseen kehittämiseen. Myös uusien arviointitapojen etsimi-
nen on ollut merkityksellistä, vaikkakin sekin vaatii jatkotyöstä-
mistä. Lisäksi on ollut tärkeää, että Acuta itse on ollut kehittämi-
sen ohjaksissa, vaikka ulkopuoliset asiantuntijat ovat olleet tukena.

Kehittäminen on jatkunut: vuoden 2014 lopulla tehdyn ar-
vioinnin mukaan Acutan henki oli parantunut, työntekijät koke-
vat voivansa vaikuttaa, tiedonkulku on parantunut ja myös työ-
kiertoon koetaan voitavan vaikuttaa. Myös työn koetaan sujuvan
entistä paremmin.

Ensiapu Acuta ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun 
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos saivat kansallisen kunnia-
maininnan monivuotisesta kehittämistyöstä henkilöstön hyvin-
voinnin parantamiseksi vaativassa akuuttisairaanhoidon työssä.
Palkitseminen liittyi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvi-
raston Terveellinen työ -kampanjaan, jonka teemana oli vuosi-
na 2014–2015 Stressi hallinnassa! Kaikkiaan kolme suomalaista 
työyhteisöä palkittiin kehittämistyöstä, Acutan perusteissa mai-
nittiin erityisesti Lataamo-konsepti.55

”Työhyvinvointihankkeissa kannattaa ottaa muutama asia kehittämisen alle 

ja keskittyä niihin. Jos yrittää montaa asiaa kerralla parantaa, ei todennäköi-

sesti onnistu kovin hyvin. Työhyvinvointi muodostuu työssä. Sitä kehitetään 

työn lomassa ja arjessa, ei erillisenä asiana.

Juoksumatolla juoksu ei kauas kanna, niin tärkeää kuin sekin on. Johdon

tuki on oltava.” 

Sari Kaunisto, työhyvinvointityöstä vastaava palkintojenjakotilaisuudessa 

Työkalu: Työhyvinvointisuunnitelma, s. 124
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4.4 Työ

Hallinnan tunne
Emme tarvitse vain terveitä ja ahkeria, vaan innostuneita ja si-
toutuneita työntekijöitä, kertovat positiivisen psykologian tut-
kijat. Kumpi näkökulma tekee työstä tekemisen arvoista: ongel-
mat, konfliktit ja kuormittavuus vai haasteet, mahdollisuudet ja 
äärikokemukset? Työn imussa oleva työntekijä saa aikaan ihmei-
tä, mutta voiko imua tuntea muissakin kuin asiantuntijatehtävis-
sä? Me väitämme, että voi.

Työn hallinnan tunne tarkoittaa mahdollisuuksia vaikuttaa 
oman työn pelisääntöihin. Työn hallinta on myös työn itsenäi-
syyttä. Mittarina on tällöin se, missä määrin työ tarjoaa vapaut-
ta, itsenäisyyttä ja valtaa aikatauluttamisessa ja menettelytavois-
ta päättämisessä. Työn mielekkääksi kokeminen edellyttää lisäksi
osaamisen käyttömahdollisuuksia, tehtävien hahmottumista osa-
na kokonaisuutta ja työn merkityksellisyyttä. Työn motivoivuu-
teen vaikuttavat myös työn vastuullisuus ja työstä saatava palaute.

Jos ihminen ei voi vaikuttaa myönteisin keinoin, hän saattaa 
tehdä sen negatiivisesti, joko kääntämällä katseen sisäänpäin ku-
ten sairastumalla, kyynistymällä tai tulemalla avuttomaksi tai 
sitten ulospäin syntipukkien hakemisella ja aggressiivisuudella 
toisia kohtaan.

Työkalu: Työn hallinnan kasvattaminen, s. 128

Kannustearvo

Työllä tulee olla myös kannustearvo, mikä tarkoittaa työn sisällön
monipuolisuutta ja uuden oppimismahdollisuuksia. Parasta oppi-
mista ei ole suinkaan tarjolla kursseilla vaan työpaikalla. Kurssi-
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tusta tärkeämpiä ovat erilaiset työjärjestelyt, jotka mahdollista-
vat sisäisen liikkuvuuden, asiantuntijuuden kehittymisen ja tie-
don kulun.

Työn tulee tarjota ulkoisia palkkioita, kuten työstä saatavaa 
rahallista korvausta ja etenemismahdollisuuksia. Myös aineetto-
min palkkioin, kuten kiitoksella ja kannustuksella, voidaan vai-
kuttaa työn hallinnan tunteeseen. On myös huomattava, että vas-
toin yleistä käsitystä työntekijöille ei tutkimuksen mukaan ole tär-
keintä palkan suuruus vaan työssä onnistumisen kokemukset.56

Henkilökohtaisen työhyvinvoinnin malli
Henkilökohtaisen hyvinvoinnin mallissa työ on jaettu neljään
osaan: työn imun tai työnilon, työssä viihtymisen, stressin ja työ-
uupumuksen alueeseen. Mallia on kutsuttu myös vitamiinimal-
liksi, koska tiettyyn rajaan asti monet vitamiinit ovat terveellisiä,
kunnes sitten liikaa nautittuina muuttuvat myrkyllisiksi. Mielihy-
väakselilla on suurempi paino kuin virittyneisyydellä. Mielihyvä–
mielipaha-ulottuvuutta onkin eniten tutkittu nimenomaan työ-
tyytyväisyytenä. Vähäinen mielihyvä, mutta korkea virittyneisyys 
luonnehtivat stressiä ja myös pakonomaista työntekoa eli työholis-
mia. Sen sijaan rentoutuneisuus ja työssä viihtyminen sisältävät
mielihyvää, mutta vähäistä aktivaatiota ja virittyneisyyttä.
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Ahdistus

“Minulta vaaditaan liikaa”
“Yöuni pätkii”

Masennus

“Minusta ei ole mihinkään”
“En jaksa lähteä työhön”

Innostus

“Ihania haasteita”

Mukavuus

“Ihan kivaa”
“Olisiko jo aika 
saada uutta?”

Stressi,

alkava

työuupumus

Vakava

työuupumus

Työn imu

Työssä

viihtyminen

Mielipaha MielihyväV
ir

it
ty

m
in

e
n

– +

–

+

Kuvio 20: Henkilökohtaisen hyvinvoinnin malli, vitamiinimalli (vrt. Warr 1990, Ha-

kanen 2005)

Työn imun alue on positiivinen tila, jossa on kolme ominaisuutta:
 � Tarmokkuus, joka ilmenee energisyytenä, sinnikkyytenä ja 

työhön panostamisen haluna. Sen vastakohtana pidetään
väsymystä.

 � Omistautuminen, joka on työn merkitykselliseksi kokemis-
ta, innostusta ja ammattiylpeyden tunnetta. Sen vastakoh-
tana pidetään kyynisyyttä.

 � Uppoutuminen, joka on voimakasta keskittymistä ja työhön 
paneutumista. Sitä on kutsuttu myös fl ow-tilaksi.

Työn imu motivoi sitoutumiseen, haluun antaa parastaan ja aktii-
viseen toimintaan työssä. Se näyttää olevan yhteydessä myös hy-
vinvointiin kotona, parisuhteessa ja vanhemmuudessa. Imu myös 
siirtyy toisiin työntekijöihin. Kukaan työntekijä ei voi olla kaiken 
aikaa työn imussa. Jokaisen työpäivään sisältyy hetkittäin myös
ikäviä tehtäviä, jolloin aika ei virtaa itsestään eikä innosta.
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Jos innostus puuttuu tyystin, on syytä miettiä, mitä asialle 
voisi tehdä. Olenko väärässä työssä? Vai tulkitsenko työni joten-
kin nurinkurisesti? Vai olenko liian kuormittunut työtaakkani 
kanssa, jolloin en jaksa enää innostua mistään?

Työssä viihtymisen alue on myös erittäin tärkeä. Passiivisena,
mutta mielihyvää kokevana työntekijän on mahdollista palautua 
työn rasituksista, kohdata muita ihmisiä ja nauttia työnsä tulok-
sista. Tällöin päähän voivat pälkähtää myös uudet työtä kehittävät
ideat, kun ihminen saa aikaa ajatuksilleen ja uuden oppimiselle.

Työntekijä saattaa kokea työn imua ja voimavarojen rapautu-
mista yhtäaikaisesti, etenkin silloin, kun hänellä ei ole aikaa naut-
tia työnsä tuloksista. Jos taas työntekijä on kahdeksan tuntia päi-
vässä työssä viihtymisen alueella, se voi pitkästyttää, koska jokai-
nen tarvitsee myös haasteita. Jos työssä viihtymisen alue puut-
tuu kokonaan omasta työstä, on syytä miettiä, miten palautua työ-
päivän rasituksista, kohdata työkavereita ja lisätä päivään esimer-
kiksi yhteisiä kahvihetkiä.

Stressin alue voi parhaimmillaan olla positiivinen. Stressi pa-
nee meidät liikkeelle ja sparraa huippusuorituksiin. Liiallinen kii-
re ja itselle asetetut korkeat vaatimukset johtavat helposti siihen,
että virheet lisääntyvät eikä työstä palautumiselle tai uuden kek-
simiselle riitä enää aikaa. Väsyminen hiipii pikku hiljaa ja saattaa 
johtaa ylisuorittamiseen, jolloin työssä olennaisia asioita ei enää 
hahmota selkeästi.

Työuupumuksen alueelle työntekijä voi joutua silloin, jos työ-
hön laitetut panostukset kuten aika, taidot ja uhraukset eivät anna 
vastinetta kuten tyydytystä, sisältöä ja ammatillista kehittymistä.
Ristiriidan on kuitenkin pitänyt jatkua jo jonkin aikaa, ennen kuin
se ilmenee uupumuksena. Työuupumus on häiriö, jolle on ominais-
ta kokonaisvaltainen väsymys, kyyniseksi muuttunut asenne työ-
hön ja työtovereihin sekä heikentynyt ammatillinen itsetunto.
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Työkalu: Oman hyvinvoinnin/työyhteisön hyvinvoinnin arvioimi-

nen vitamiinimallilla, s. 129

Työkalu: Työn imun arviointi ja kasvattaminen, s. 130

Työn tuunaaminen

Niukkojen resurssien aikana on hyvä pohtia, voisiko omaa työtä 
tehdä uudella tavalla. Jokaista työtä voidaan rikastaa: työn rikas-
tamisen perinne korostaa työn muotoilua palkitsevammaksi, sti-
muloivammaksi ja haastavammaksi. Nykyään puhutaan työn yk-
silöllisestä muokkaamisesta, tuunaamisesta, millä tarkoitetaan
työntekijän oma-aloitteisia fyysisiä, kognitiivisia ja/tai sosiaali-
sia toimia, joilla työtä muokataan paremmin omien voimavarojen, 
tavoitteiden ja intohimojen kanssa yhteensopivaksi. Erotuksena 
muihin yksilön oma-aloitteisuutta korostaviin käsitteisiin työn 
yksilöllinen muokkaaminen korostaa työntekijän toimia oman 
työn mielekkyyden ja merkityksen lisäämiseksi työn puitteisiin 
ja sisältöön vaikuttamalla.57

Työn yksilöllinen muokkaaminen on myönteisessä yhteydessä 
työn imun kokemukseen. Mitä enemmän työntekijät muokkaavat 
työtään myönteisellä tavalla, sitä epätodennäköisemmin he lei-
pääntyvät työhönsä ja kokevat työuupumusta. Useimmissa työ-
tehtävissä on mahdollista vaikuttaa ainakin jossain määrin työn 
tekemisen tapoihin ja sen merkitykseen itselle.

Työn muotoiluun on käytettävissä seuraavia tapoja:
 � työn rakenteellisten voimavarojen lisääminen (itsenäi-

syys, vaihtelevuus, kehittymisen mahdollisuudet)
 � työn sosiaalisten voimavarojen lisääminen (sosiaalinen tu-

ki, palaute, ohjaus, asiakkaiden kanssa yhdessä kehittämi-
nen) ja
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 � työn vaatimusten lisääminen (työpaine) tai työn merkityk-
sen uudelleen pohtiminen.

Työterveyslaitoksen Innostuksen Spiraali – Innostavat ja menes-
tyvät työyhteisöt (INSPI) -tutkimus- ja kehittämishankkeessa 
kartoitettiin positiivisen työ- ja organisaatiopsykologian henges-
sä suomalaisten työpaikkojen voimavaroja. Tulokset osoittavat,
että työntekijät muokkasivat eli tuunasivat työtään jonkin verran,
ja että työn muokkaamisen tavat keskittyvät enimmäkseen työn
rakenteellisten voimavarojen, kuten oman osaamisen kehittämi-
seen ja kykyjen täysillä hyödyntämiseen työssä. Oman työn haas-
teiden lisääminen, esimerkiksi uusiin projekteihin tarttuminen 
vapaaehtoisesti, ei keskimäärin ollut yleistä. Heikoimmin toteu-
tui työn sosiaalisten voimavarojen lisääminen (esimerkiksi neu-
vojen tai palautteen pyytäminen työtovereilta tai esimieheltä).58

Hyvä esimerkki työn tuunaamisesta nähtiin Hoivakodit kun-
toon -tv-ohjelmassa, jonka tuloksista somerolaisessa hoivakoti 
Tervaskannossa Aamulehti59 kirjoitti seuraavasti:

”Muutoksesta on seurannut paljon hyvää. Asukkaat ovat vir-
keämpiä, esittävät omia toiveitaan ja tulevat ulos huoneistaan.
Rauhoittavien lääkkeiden käyttö on vähentynyt selvästi. Niitä ja 
unilääkkeitä määrätään nykyään vain poikkeustapauksissa.” 

Hoitohenkilökunta huomasi, että asioita voi tehdä monella ta-
valla, oli hoitajamitoitus mikä tahansa. Muutos ei vaatinut lisää 
henkilökuntaa, vaan uudenlaista ajattelua työhön. Myös työyh-
teisön vointi parani. Työntekijät kokevat, että he tekevät tärkeää 
työtä, johon voivat itse vaikuttaa. Henki on myönteinen ja innos-
tunut.

Mikä oli vaikeinta muutoksen aikaansaamisessa, kysyttiin oh-
jelman asiantuntijana toimineelta professori Jaakko Valvanteelta.
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”Ensi vaiheessa piti avata henkilökunnan silmät. Ennen kuin
muutos voi alkaa, pitää huomata ja tunnustaa, että omassa toimin-
nassa ja ajattelutavassa on korjaamisen varaa. Se on usein vaikeaa.”

Eräässä kaupungissa järjestimme työn tuunaustyöpajan, jos-
sa käytimme hyväksi ajatteluhattuharjoitusta (työkalu, s.  48).
Se auttoi avaamaan silmiä. Hauska yksityiskohta oli työntekijöi-
den keksintö: koska tunteet tarttuvat ihmisestä toiseen, he hank-
kivat peilin työajanseurantalaitteen yläpuolella, jotta voisivat tuu-
nata kasvonsa aamulla hyvälle tuulelle, ettei paha tuuli tarttuisi.
He myös kyseenalaistivat vanhoja rutiineita: minkä vuoksi hoito-
kodin asukkaiden on syötävä aamupala aina klo 7.77  Miksei se voisi
olla joustava aika, kukin voisi tulla oman aikataulunsa puitteissa,
mikä puolestaan vaikuttaisi asukkaidenkin mielialaan.

Työkalu: Työn tuunaaminen, s. 131

Informaatioergonomia keinona työn hallintaan

Työelämää merkittävästi muuttanut tietotyön yleistyminen on 
tuonut uusia vaatimuksia työelämän kehittämiseksi: on alettu pu-
hua informaatioergonomiasta perinteisen fyysisen ergonomian 
rinnalla. Tietotyössä työntekijälle tulee uudenlaisia vaatimuksia: 
hänen tulee hahmottaa, muistaa ja muokata suuria tietomääriä,
lukea tekstiä, puhua puhelimessa ja muistaa viimeaikaisia tapah-
tumia. Lisäksi tietotyötä tehdään useimmiten projektinomaises-
ti ja organisaatiorajat ylittäen verkostoissa. Informaatioteknolo-
gian kehitys viime vuosien aikana on johtanut myös monimutkai-
seen informaatioympäristöön, jossa erityyppisen tiedon runsaus
sekä informaatiotyökalujen ja -kanavien määrä ylittävät työnte-
kijän hallintakyvyn. Tämän muutoksen myötä informaatio- ja är-
syketulva on voimistunut päivittäisessä työssä.
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Informaatioylikuorma lisää stressiä ja heikentää yleisesti hy-
vinvointia työssä. Informaatiotulva vaikuttaa negatiivisesti myös 
huomiokykyyn ja muistiin. Se heikentää myös työn tuottavuut-
ta ja vähentää työntekijän hallinnan tunnetta työhönsä. Jos työ-
muistin informaationkäsittelykapasiteetti ylittyy esimerkiksi jat-
kuvan monitehtäväisyyden ja keskeytyksellisyyden vuoksi, stres-
sitaso kohoaa ja tunne työn hallinnasta menetetään. Ylikierrok-
silla käyvä ei malta rauhoittua. Aivojen siirtyminen matalampaan 
toiminnan tilaan voi aiheuttaa vieroitusoireina muun muassa ah-
distusta ja mielialan ailahtelua ja alakuloisuutta – ”teknostressiä”.

Työn kognitiivisen kuormituksen arviointiin ja käsittelyyn
kehitetään parhaillaan arviointimenetelmiä. Työterveyslaitok-
sella on kehitetty Aivot ja työ -tutkimusryhmässä60 menetelmiä 
tietotyöhön liittyvän työmuistin kuormituksen analysoimiseksi 
ja helpottamiseksi. Aivotutkijat ovat todenneet, että ihmisen ky-
ky käsitellä tietoa ei ole aikojen kuluessa muuttunut, vaan sitä ra-
joittavat seuraavat tosiasiat:

 � Voimme kohdistaa huomion tehokkaasti vain yhteen asi-
aan kerrallaan.

 � Työmuistilla on rajallinen kapasiteetti ja rajallinen kesto 
(työmuisti pitää kerrallaan tietyn tietomäärän tallessa, en-
nen kuin se tallentuu säilömuistiin).

 � Muisti on altis virheille.
 � Ihminen on hidas oppimaan.
 � Ihminen on nopea unohtamaan.
 � Ajatteleminen vie aika.
 � Ajattelun nyrkkisäännöt johtavat usein virheisiin.
 � ”Korvienvälin” rajoitukset ovat tiedostamattomia.

Tampereen yliopistossa meneillään olevassa tutkimuksessa ko-
rostetaan, että informaatioergonomian tavoitteena on edistää 
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työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta pitämällä työn informaa-
tiokuorma hallittavalla tasolla. Informaatioergonomian kannal-
ta on keskeistä kiinnittää huomiota erityisesti informaatiokuor-
man hallinnan käytäntöihin, monitehtäväisyyteen (multitas-
king), keskeytyksiin työssä, kontekstuaalisiin, asiayhteyksiä kos-
keviin tekijöihin sekä työn hallinnan kokemukseen. Tärkeätä on 
huomata, ettei kysymys ole vain yksittäisen työntekijän käytän-
nöistä, vaan koko työpaikan toimintatavoista.

Alustavien tulosten mukaan näyttää siltä, että
 � vaikutusmahdollisuudet työssä vähentävät teknologia-

kuormaa
 � vähäisempi tietoinen läsnäolo (mindfulness) ja monitehtä-

väisyys kytkeytyvät toisiinsa
 � teknologian monimutkaisuuden kokemus ja monitehtäväi-

syyden kokeminen kuormittavana liittyvät toisiinsa
 � tekninen tuki ja työnimu riippuvat toisistaan
 � esimiehen monitehtäväisyysusko ja työn pirstaloitunei-

suus liittyvät toisiinsa. Jos siis esimies uskoo, että ihminen
kykenee tekemään tehokkaasti useampaa tehtävää kerral-
laan, hän vaatii samaa alaisiltaan.

Kehittämisen tarvetta olisi erityisesti seuraavissa asioissa:
 � Sähköpostikäytännöille pitäisi luoda pelisäännöt, joilla 

sähköistä viestintää voitaisiin kehittää. Ne sisältäisivät,
milloin sähköpostia käytetään, miten siihen reagoidaan ja 
miten sitä voidaan vähentää.

 � Monikanavaisuus: informaatio on hajallaan useissa työvä-
lineissä, joten sitä pitäisi keskittää.

 � Aikaa pitää olla työn suunnitteluun sekä uusiin työvälinei-
siin perehtymiseen.
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 � Mahdollisuudet oman työn hallintaan kasvaisivat töiden
ennakoitavuudella ja aikatauluttamisella sekä mahdolli-
suudella tehdä yksi tehtävä kerrallaan.61

Erään valtionhallinnon toimialueen ikäjohtamisen hankkeen yh-
teydessä yli 55-vuotiaat raportoivat monenlaisia informaatioer-
gonomiaan liittyviä paineita. Digitalisaation myötä ohjelmistot 
vaihtuvat nopeasti, ohjeistus on ristiriitaista ja termejä on vaikea 
ymmärtää. Ne pitäisi suomentaa, mutta sekään ei aina riitä tuo-
maan ymmärrystä kokonaisuudesta.

”Putkelta tulee, mitä sattuu,” kertoi eräs kehittämispilottiin
osallistuva. Työntekijät totesivat, että aivojen pitäisi pystyä välillä 
lepäämäänkin – ratkaisuna voisi olla projektiluontoinen työ, jossa 
yksi jakso ollaan lujilla ja sitten taas levätään. Myös fyysiseen työ-
ympäristöön kiinnitettiin huomiota ja toivottiin avokonttorin ää-
nieristyksen parantamista.

Edellä mainituista syistä informaatioergnomian yhteisten pe-
lisääntöjen kehittäminen olisi työpaikalla tärkeätä. Työntekijät 
eivät itse tiedosta omia käyttötapojaan, vaan ne ovat automatisoi-
tuneet. Sähköpostia vilkuillaan tuon tuostakin, ohjelmien välillä 
hypitään ja ollaan alttiita erilaisille keskeytyksille. Tyypillisin ja 
tehokkain tapa oppia mutkattomampia työtapoja olisi havainnoi-
da ja matkia työkaverin työskentelytapoja. Tämän tyyppisiä ver-
taisoppimisen käytäntöjä tulisi pystyä vahvistamaan, systemati-
soimaan ja kehittämään hyvien työskentelykäytäntöjen levittä-
miseksi muiden työntekijöiden tietoisuuteen. Uudet hyvien infor-
maatiokäytäntöjen tunnistus- ja tallennustekniikat tulisi valjas-
taa työyhteisöjen avuksi.
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TYÖKALU: TYÖYHTEISÖN ARVOPOHDINTA

Minkälaisilla arvoilla teemme työyhteisössämme/tiimissämme työtä?

1. Miettikää ensiksi, minkälaisilla arvoilla haluatte tehdä toistenne kanssa yhteistyötä. Toinen vaihtoehto
on ottaa työstettäviksi organisaation jo sovitut arvot ja pohtia niitä. Merkitkää kyseiset arvot
pallukkaan kuvion keskelle.

2. Miettikää, mitkä teot tuhoavat ja mitkä edistävät kyseisen arvon toteutumista.
Vinkki: Jotta jokainen saataisiin mukaan työskentelyyn, voitte käyttää post it -lappuja, joihin jokainen
voi ensin itse kirjoittaa omasta mielestään tärkeimmät yhteistyön arvot. Sen jälkeen voitte porukalla
keskustella, mitkä niistä otetaan työstämisen kohteiksi.

3. Tehkää tästä huoneentaulu työpaikallenne.

Arvopohdintaa:

Millä tavalla teemme tiimissä työtä?

11..

2222.

3333..

4444..
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TYÖKALU: TAVOITETÄHTITYÖSKENTELY

Mikä meillä lisäisi työhyvinvointia?

1. Sopikaa porukalla, mitä ajankohtaa pidetään mielessä tavoitteita suunniteltaessa.

2. Analysoikaa nykyistä tilannetta: mikä toimii ja missä voisi olla kehittämisen varaa.

Kaikki työpaikasta kerätty tieto – työyhteisökyselyt ja henkilöstöhallinnon tunnusluvut – ovat

hyödyksi.

3. Pohtikaa kukin omalta kohdaltanne konkreettisemmin

äötsiräpmyöyt–
ätöyt–

atsimathoj,äiriipamli–
äestiaamo–

.atioisaennaimekokiskäekrätatium–

Mikä lisäisi omaa työhyvinvointiani? Kirjatkaa ehdotukset post it -lapuille, yksi toive yhteen paperiin, ja
kiinnittäkää ne seinälle. Jokainen voi keksiä niin monta ehdotusta kuin syntyy. Keskustelkaa syntyneistä
ideoista porukalla ja luokitelkaa ehdotukset aiheittain.

4. Valitkaa kaikkien mielestä tärkeimmät 3–4 tavoitetta hyvinvoinnin kohentamiseksi sovittuun

määräaikaan mennessä.

Käykää jokainen merkitsemässä tähdellä itsellenne tärkeimmät tavoitteet seinällä oleville papereille.
Jokaisella on käytössään kaksi tähteä, jotka voi merkitä joko yhdelle tai kahdelle kohteelle.
Koko työyhteisön kehittämistavoitteiksi valitaan ne kohteet, jotka ovat saaneet eniten tähtiä.

5. Kehittämistavoitteiden valinnan jälkeen jatkakaa kunkin tavoitteen työstämistä tavoitähden avulla

(kts. alla) joko koko porukalla tai pienryhmissä seuraavien kysymysten pohjalta:

Mitä hyötyä olisi kunkin tavoitteen toteutumisesta itselle/työnantajalle/asiakkaalle?–

nimmoplehätis,ässivättedyölnoäjytöyhnämmeneätiM.ipälnelletiskynäädyäketiovatnikuKo
eri osapuolet sitoutuvat tavoitteeseen pyrkimiseen.

Mikä estää tavoitteiden toteutumista? Mitkä ovat karikoita ja huolenaiheita?–

o Millaisia ovat aikaisemmat kokemukset kehittämisyrityksistä? On äärimmäisen turhauttavaa
käynnistää kehittämistä, jos aikaisemmat yritykset ovat jääneet kesken.

Mitä tietoa, taitoa ja tukea tarvitaan, jotta tavoitteet toteutuisivat?–

naatetaasaekutatsiloupoklusöyM.atsimattuvaasneettiovataattiolaknahiovetuupnesimaasOo
tarvita päämääriin pääsemiseksi.

Millä toimilla tavoitteisiin päästään ja kuka voisi tehdä näitä toimia?–
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MMMMMMiillloiloilo nn?n??????n

TaTT voitteeni

1.

2.

3.

Karikot
esteet

1.

2.

3.

Hyödyt
itselle / työnantajalle / asiakkaalle

1.

2.

3.

Mitä tarvitsen
tieto, taito, tuki?

1.

2.

3.

6. TyTT öhyvinvointisuunnitelma muodostetaan kehittämiskohteiden kuvauksesta, kehittämisen
sisällöstä,  toimista, vastuista, aikataulusta ja seurannasta. Usein kehittämisen toimia kannattaa 
priorisoida, koska kovin montaa kohdetta ei voi kerrallaan kehittää.
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0

TYÖKALU: TYÖYHTEISÖN HYVINVOINNIN TIKKATAULU

Anna pisteet jokaiseen kuntokartoituksen väittämään.

Väittämä pitää paikkansa  1  pistettä = Erittäin vähän
2 pistettä = Melko vähän
3 pistettä = Jonkin verran
4 pistettä = Melko paljon
5 pistettä = Erittäin paljon

Terveys ja elämäntilanne

Tuloksellisuus ja 
toiminnan jatkuvuus

Tiimin 

toimivuus

Johtaminen

Työ

Työyhteisö

Osaaminen

I     Terveys ja elämäntilanne Asteikolla 1–5

1 TyTT öterveyshuollon palvelut tukevat hyvinvointiamme.

2 Esimiehemme huolehtii työyhteisömme jaksamisesta.

3 TyTT öpaikalla on otettu huomioon työn fyysinen kuormittavuus esim. ergonomia.

4 TyTT önantaja on kiinnostunut henkilöstön hyvinvoinnista.

5 Jatkuva kiire ja/tai aikapaineet eivät haittaa työskentelyämme.

6 TyTT öyhteisössämme joustetaan eri elämäntilanteet huomioiden.

Yhteensä

/ 6

II    Työ Asteikolla 1–5

1 TyTT öntekijät tietävät ja ymmärtävät työyhteisömme tavoitteet ja perustehtävän.

2 Voimme osallistua työtämme koskevien tavoitteiden asettamiseen.

3 TyTT öntekijöillä on mahdollisuus vastata työkokonaisuuksista.

4 TyTT öyhteisöllämme on toimivat pelisäännöt.

5 TyTT ötehtävät on jaettu työyhteisössä tasapuolisesti.

6 Voimme vaikuttaa työn tekemisen aikatauluihin.

Yhteensä

/ 6
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V     Johtaminen Asteikolla 1–5

1 Esimieheemme voi luottaa.

2 Esimiehemme kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia.

3 Esimiehemme on tarvittaessa tavoitettavissa.

4 Esimiehemme kohtelee alaisiaa ystävällisesti ja huomaavaisesti.

5 Esimiehemme antaa riittävästi palautetta.

6 Esimiehemme kykenee tekemään päätöksiä.

Yhteensä

/ 6

III      Työyhteisö Asteikolla 1–5

1 Palaverikäytäntömme tukee hyvin työskentelyämme.

2 Voimme keskustella avoimesti epäonnistumisista ja virheistä.

3 Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa.

4 Yhteistyömme on sujuvaa.

5 Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty.yy

6 Asenteemme on ”toimimme yhdessä”.

Yhteensä

/ 6

IV     Osaaminen Asteikolla 1–5

1 Kaikille annetaan mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen.

2 Työyhteisössämme on tarvittava osaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3 Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää työtään.

4 Kehityskeskustelukäytäntömme on toimiva.

5 Henkilöstöä palkitaan hyvästä suorituksesta.

6 Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita.

Yhteensä

/ 6
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VI     Tiimin toimivuus Asteikolla 1–5

1 Olemme selvillä siitä, mitä meiltä odotetaan työssämme.

2 Voimme työskennellä itsenäisesti ja vapaasti.

3 Tiimissämme tunnistetaan onnistumiset.

4 Tiimissämme jäsenet ovat innostuneita omasta työstään.

5 Annamme toisillemme helposti myönteistä ja innostavaa palautetta.

6 Kaikkia työtehtäviä arvostetaan tasapuolisesti.

Yhteensä

/ 6

VII    Tuloksellisuus ja toiminnan jatkuvuus Asteikolla 1–5

1 Työyhteisömme tekee mielellään yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

2 Työyhteisömme on ajan tasalla taloudellisesta tilanteesta ja tulevista muutoksista.

3 Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset
päästäkseen parempiin tuloksiin

4 Toimintaamme kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta.

5 Työyhteisömme vastaa nopeasti uusiin haasteisiin.

6 Työyhteisömme työskentelee tuloksellisesti.

Yhteensä

/ 6

Laske yhteen kunkin osa-alueen (I-VII) pisteet ja jaa kuhunkin osioon yhteenlaskemasi pistemäärä kuudella.
Siirrä pisteet tikkatauluun. Mieti, mitkä kysymykset saivat matalimmat arviot ja kaipaavat näin ollen kehittämistä?
Mitkä kysymykset saivat korkeimmat arviot ja miten nämä asiat saisi pysymään hyvällä tolalla?
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 TYÖKALU:  TYÖYHTEISÖN JA ESIMIEHEN VUOSIKELLO

Lisää työhyvinvoinnin suunnitellut toimenpiteet ja tärkeät kehittämisteemat sopivien kuukausien kohdalle.
Näin saat aikataulutettua tärkeimmät tehtävät.
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TYÖKALU:  TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN TEEMA KERRALLAAN

Kuukauden teema:

Ratkaistavana / 
käsiteltävänä oleva asia:

Mitä korjattavaa, mitä
vaalittavaa  ao. asiassa?

Vaalittavaa:

Korjattavaa:

Miten korjataan, muutetaan, 
ratkaistaan?

Mitä ratkaisuehdotus edellyttää:
•  johdolta

•  esimieheltä

•  työyhteisöltä

•  työntekijältä

Käytä tätä työkalua yhdessä työntekijöiden kanssa. Valitkaa yksi teema kerrallaan kuukauden ajaksi.
Pohtikaa, mikä tässä asiassa jo toimii hyvin, mutta kaipaa huolenpitoa, vaalimista. Miettikää myös, 
miten asia kehittyisi ja mitä kunkin osapuolen pitää tehdä sille.
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Strateginen tavoite
(esim. motivoitunut henkilöstö)

Miten työhyvinvoinnilla voisi tukea sen 
saavuttamista? (esim. hyvä johtaminen)

TYÖKALU: TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

Työhyvinvointisuunnitelma omaan organisaatioonne/työyksikköönne/tiimiinne

1. Taustan pohdinta yhdessä tTT yöntekijöiden kanssa/itsekseen:

Mitkä ovat organisaationne strategiset tavoitteet ja miten työhyvinvoinnin kehittäminen linkittyy niihin?

Mitä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välinen yhteys tarkoittaa omassa organisaatiossasi?
Missä hyvinvointi voisi näkyä?

2. Etsi tietoa tämänhetkisestä tilanteestanne, jotta voitte arvioida oman organisaationne työhyvin-

     voinnin toteutumista ja arvioida myös työhyvinvoinnin panostuksia.

Kokoa numerotiedot henkilöstönne määrästä ja laadusta. Käytä halutessasi henkilöstötunnusluku-
laskuria. Tunnuslukulaskurista saat tulostettua omaa organisaatiota koskevan tiedoston
analysoinnin perustaksi kuten henkilöstön määrän, maksetut palkat, sairauspoissaolot,
työtapaturmat yms. Tuloste antaa pohjaa työhyvinvoinnin kehittämisen tarpeille.

Mitä teillä on tehty työhyvinvoinnin hyväksi, esim. kartoitukset ym. ja olemassa olevat ohjeet,
esim. varhaisen puheeksi ottamisen malli?

Mitä on tehty? Milloin?

TyTT ösuojelun toimintaohjelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työhyvinvointi- tai ilmapiirikartoitus

Muita:
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2.

3.

3. Keskeiset kehittämisen kohteet

Analysoi kerättyjen tietojen pohjalta, mitkä voisivat olla tärkeät kehittämisen kohteet?
Esimerkiksi sairauspoissaolojen runsas määrä, työtapaturmien määrä ja liian aikainen eläköityminen?

Voit järjestää myös työpajan henkilöstön kanssa työhyvinvoinnin tavoitetähden tekemiseksi.
Henkilöstö sitoutuu helpommin tavoitteiden toteuttamiseen, jos saa olla niistä päättämässä.

4. Minkälaisilla toimenpiteillä löydettyjä kehittämisen kohteita voidaan ratkaista?

1.

2.

3.

5. Kuka vastaa suunnitelluista toimenpiteistä? 

1.

2.

3.

6. Minkälaisella aikataululla odotatte tt kehitystä ja miten sitä arvioidaan?

1.

2.

3.
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1.

2.

3.

Johto:

mistä vastaa?

Esimiehet:

mistä vastaavat?

Työntekijät:

mistä vastaavat?

7. Mitkä ovat määrälliset (esim. sairauspoissaoloprosentti) ja laadulliset (esim. sosiaalisen

pääoman määrä) tunnusluvut, joilla seurataan työhyvinvoinnin kehittymistä?ää

8. Hahmota organisaationne vastuita: mikä on johdon, esimiesten ja työntekijöiden osuus toimen-

piteiden toteuttamisessa? (ks. myös erillinen tehtävä vuosikellosta)

Johdon vastuut Esimiehen vastuut Työntekijän vastuut
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TyTT öhyvinvointisuunnitelma a)

Kehittämis-
kohde

Mikä voisi olla 
paremmin?

Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Seuranta /
tunnusluvut

1.

2.

TyTT öhyvinvointisuunnitelma b)

Kehittämis-
kohde

Hyödyt Esteet Toimenpiteet Vastuut Aikataulu /
Seuranta

1. Itselle:

TyTT önantajalle:

Asiakkaalle:

2. Itselle:

TyTT önantajalle:

Asiakkaalle:
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Vaikutettava asia Onko minulla mahdollisuus 
vaikuttaa, millainen?

Mitä voisin itse tehdä 
vaikuttamisen lisäämiseksi?

TaTT voitteet

TyTT ön määrä

Aikataulut

Pelisäännöt (onko olemassa?)

TYÖKALU: TYÖN HALLINNAN KASVATTAMINEN

Millä keinoilla työhön voitaisiin enemmän vaikuttaa?
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TYÖKALU: OMAN HYVINVOINNIN/TYÖYHTEISÖN HYVINVOINNIN   

ARVIOIMINEN VITAMIINIMALLILLA

1. Mieti omaa tilannettasi ja vastaa kuhunkin kysymykseen.

Osa-alue: 
Ajattele muutamaa kulunutta 
viikkoa työssäsi.

Kuinka usein työsi on saanut 
sinut tuntemaan olosi seuraa-
vanlaiseksi?

1 = en koskaan 
2 = harvoin 
3 = silloin tällöin 
4 = melko usein 
5 = usein 
6 = jatkuvasti/aina

1) Jännittynyt
2) Rauhaton
3) Huolestunut

____
____
____
Yhteensä ____

Mukavuus 4) Levollinen
5) Tyytyväinen
6) Rentoutunut

____
____
____
Yhteensä ____

Masennus 7) Masentunut
8) Synkkä
9) Surkea

____
____
____
Yhteensä ____

Innostus 10) Iloinen
11) Innostunut
12) Optimistinen

____
____
____
Yhteensä ____

2. Siirrä pistemäärä seuraavan sivun kuvioon ao. janalle keskipisteestä reunaan 

päin kultakin osa-alueelta jakamalla saamasi pistemäärä 3:lla. 1 on ellipsin

keskipisteessä.
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Ahdistus

Masennus

Innostus

Mukavuus

Stressi,

alkava

työuupumus

Vakava

työuupumus

Työn imu

Työssä

viihtyminen

Mielipaha MielihyväV
ir

it
ty

m
in

e
n

– +

–

+

6

6

6

1

6

3. Mitä saamasi tulos tarkoittaa? Mikä alue kaipaisi kehittämistä?

4. Miettikää porukalla työpaikallanne, onko tilanteenne sama kaikilla työnteki-

jöillä ja mitä sille pitäisi tehdä?

TYÖKALU: TYÖN IMUN KASVATTAMINEN
Miten työn imua voitaisiin työssänne kasvattaa?

Alue 
(tarkastelunäkökulma)

Tilanne
(sopiva/liikaa/liian vähän)

Mitä tilanteelle voisi tehdä?

Työn imu

Viihtyminen (palautuminen,
työn tuloksista nauttiminen,
yksitoikkoisuus)

Stressi
(positiivinen/negatiivinen)

Työuupumus
(ei lainkaan/rajan lähellä/
jo sairastuneita)
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TYÖKALU: TYÖN TUUNAAMINEN

• Mitä se on? Työn muokkaamista itselle mielenkiintoisemmaksi, innostavammaksi 

ja vähemmän kuormittavaksi – nykyisen työsi puitteissa.

• Miten? Työtä voi muokata tuunaamalla

sen merkitystä ja tavoitteita: minkälaisin ”silmälasein” näen työni, voisinko vaih-

taa näkökulmaa, tunnenko työni merkityksen, voisinko lisätä myönteisyyttä, voi-

sinko etsiä enemmän ”tähtihetkiä”, onnistumisen kokemuksia

vuorovaikutusta: voisinko tehdä enemmän yhteistyötä, voisinko osallistua jo-

honkin hankkeeseen, voisinko pyytää palautetta esimieheltä ja asiakkailta, kes-

kittyä kuuntelemaan työkavereita

työn sisältöä ja tekemisen tapoja: voisinko oppia jotain uutta, voisinko ottaa

jonkun uuden osaamisen käyttööni, voisinko rikkoa rutiineja, voisinko tehdä eri 

järjestyksessä, voisinko jättää jotain pois? Entä uudet ideat työn tekemiseen?

Jos sinulla olisi muutama toive, jotka lisäisivät voimia ja innostusta omassa 
työssäsi, mitkä ne olisivat näillä kolmella alueella:

• Oman työn tavoite ja merkitys, näkökulma?
• Yhteistyösuhteet ja vuorovaikutus: työkaverit, asiakkaat, yhteistyökumppanit?
• Työtehtävät: mitä tapahtuisi,  jos… mitä voisi tehdä eri tavalla, poistaa, lisä-

tä, ottaa uusi haaste tai osaaminen …

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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TYÖYHTEISÖ 
 (Sosiaalisen pääoman 
 kehittäminen)

5.1 Sosiaalinen pääoma
Yhteisöllisyys ja yhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus synnyt-
tävät sosiaalista pääomaa, joka voidaan ymmärtää sellaisiksi yh-
teisöllisiksi piirteiksi, jotka vahvistavat yhteisön toimintaa edis-
tävää luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkostoitumista. Sosiaa-
linen pääoma on sekä koko työyhteisön että yksilön voimavara. Se 
tehostaa tavoitteiden saavuttamista ja on kasaantuvaa: se kasvaa,
kun sitä käytetään. Sosiaalisella pääomalla voi olla myös kieltei-
siä vaikutuksia. Jos yhteisöllisyys ei siedä erilaisuutta, se voi olla 
myös sulkevaa ja kaventavaa. Liian tiiviit sosiaaliset suhteet voi-
vat saada aikaan ei-toivottavia ilmiöitä, kuten kiusaamista, kate-
utta ja kuppikuntaisuutta.

Sosiaalisen pääoman määrä ja laatu vaikuttavat myös työnte-
kijöiden terveyteen. Työyhteisöissä, joissa sosiaalinen pääoma on
vähäistä, terveyden heikkenemisen riski oli 1,3-kertainen keski-
määräiseen verrattuna ja masennusoireiden riski 30–50 prosent-
tia. Ihmisillä, joilla on vähän sosiaalista pääomaa, sairastumisris-
ki oli peräti 1,8-kertainen. Työyhteisön sosiaalista pääomaa ar-
vioivat kaikki työyhteisön jäsenet, kun taas yksilön tilannetta ar-
vioi hän itse.62
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Sosiaalinen pääoma jakautui Oksasen tutkimuksessa kahteen 
osaan: vertikaaliseen eli esimiehen ja työntekijöiden väliseen (kol-
me ensimmäistä väittämää) ja horisontaaliseen, työntekijöiden 
väliseen pääomaan (viisi viimeistä väittämää). Sitä tutkittiin seu-
raavilla väittämillä:

 � Esimieheen voi luottaa.
 � Esimies kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti.
 � Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia.
 � Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa.
 � Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uu-

sia ideoita.
 � Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden

esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen
mahdolliseen lopputulokseen.

 � Tavoitteenamme on toimia yhdessä.
 � Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty.yy

Aikaisemmissa sosiaalisen pääoman tutkimuksissa on havaittu, et-
tä pienen vertikaalisen pääoman työpaikoilla myös sydän- ja veri-
suonitautien ja psykoosien ilmenemisen riski on tavallista suurempi.

Työpaikka on siis tärkeä terveyden näkökulmasta, koska siel-
lä vietetään paljon aikaa. Pienissä työyhteisöissä sosiaalinen pää-
oma arvioitiin suuremmaksi kuin isoissa työyhteisöissä. Miten 
työpaikan merkitystä sitten on selitetty? Työpaikalla tieto ter-
veistä elintavoista leviää nopeasti, ja lisäksi ne omaksutaan hel-
pommin sosiaalisessa paineessa, koska poikkeavaa riskikäyttäy-
tymistä ei hevin sallita. Esimerkiksi tupakoimista karsastetaan 
ja ihmisiä kannustetaan liikkumaan. Lisäksi terveyteen vaikut-
tavat sosiaaliseen pääomaan kuuluvat psykososiaaliset mekanis-
mit kuten affektiivinen tuki, itseluottamuksen kehittyminen ja 
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arvostus. Yhteisöllisyys tarjoaa myös puskurin stressin negatii-
visia vaikutuksia vastaan.

Sosiaalinen pääoma syntyy hyvästä johtamisesta ja toimivas-
ta työyhteisöstä.

Sosiaalinen
pääoma

Yhteiset arvot
ja normit

Luottamus

Osallistuminen
Sosiaaliset

suhteet,
verkostot

Vasta-
vuoroisuus

Kuvio 21: Sosiaalisen pääoman syntymiseen vaikuttavat tekijät (Oksanen 2009)

Työkalu: Sosiaalisen pääoman kartoitus, s. 155

5.2 Johtaminen sosiaalisen pääoman 
 rakentajana

Perinteinen johtaminen

Perinteiseen johtamismalliin on kuulunut työn pitäminen vält-
tämättömänä, jopa pahana. Sen mukaan ihmiset tekevät työtään
palkan takia ja vain harvat haluavat ja kykenevät työhön, jossa tar-
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vitaan luovuutta. Mallissa johtajan perustehtävänä on johtaa ja 
valvoa alaisiaan, koska työntekijöillä on taipumus pakoilla työ-
tä, sekä paloitella tehtävät yksinkertaisiin ja toistuviin kokonai-
suuksiin. Työrutiinien luomisella saadaan työntekoon oikeuden-
mukaisuutta.

Modernissa vuorovaikutteista johtamista korostavassa mal-
lissa ihmiset haluavat tuntea itsensä hyödyllisiksi ja tärkeiksi ja 
tulla kohdelluiksi yksilöinä. Johtajan perustehtävänä on saada jo-
kainen kokemaan itsensä hyödylliseksi ja tärkeäksi. Olennaista on 
avoin tiedonkulku ja kuunteleminen. Henkilöstölle on sallittava 
aikaisempaa enemmän autonomiaa. Ihmiskäsitykseen kuuluu, et-
tei työtä koeta vastenmieliseksi, vaan henkilöstö haluaa vaikuttaa 
omaa työtään koskeviin tavoitteisiin ja myös tekemisen tapoihin.
Useimpien uskotaan kykenevän luovaan ja vastuulliseen työn te-
kemiseen. Kyseisessä mallissa johtajan tehtävänä on aikaansaada 
ympäristö, jossa kaikki voivat käyttää kykyjään täysimääräises-
ti. Tämä mahdollistuu johtamisen avoimuudella ja läpinäkyvyy-
dellä. Johtajan on myös rohkaistava henkilöstöä osallistumiseen
ja osaamisensa kehittämiseen.

Perinteisesti johtaminen on jaettu myös asiajohtamiseen ja 
ihmisten johtamiseen. Näitä ei voi erottaa toisistaan tai kutsua 
”kovaksi” ja ”pehmeäksi” johtamiseksi. Moderni johtaminen on 
parhaimmillaan tilannejohtamista ja vuorovaikuttamista, jos-
sa sekä ihmisten että toiminnan johtaminen limittyvät. Esimer-
kiksi kutistuvassa organisaatiossa tarvitaan erilaisia pelisääntö-
jä kuin laajentuvassa ja kehittyvässä organisaatiossa. Myös muu-
tosten onnistuminen edellyttää henkilöstön mukaan ottamista, 
jotta ihmiset ymmärtävät, mitä muutoksilla tavoitellaan ja mitä 
heiltä odotetaan muutoksissa. Jos ymmärrys jää puutteellisek-
si, työntekijät eivät innostu muutoksista ja jarruttavat niiden toi-
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meenpanoa – joskus aktiivisella ja toisinaan taas passiivisella vas-
tarinnalla.

Suomalaisia esimiehiä syytetään varsin usein siitä, että he
edelleen toimivat perinteisen johtamisopin mukaisesti eivätkä 
osaa johtaa ihmisiä. Eräässä tutkimuksessa toimitusjohtajilta ky-
syttiin viittä asiaa, jotka heitä eniten työssä inspiroivat. Ihmiset 
tulivat listassa viimeisenä. Edelle menivät kehittäminen, onnis-
tumiset, mahdollisuus vaikuttaa ja tulokset. Tähän Future CEO
2016 -selvitykseen osallistui 452 suuren tai keskisuuren yrityk-
sen toimitusjohtajaa sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsentä.63

Johtaminen on kuitenkin ymmärrettävä vuorovaikutukseksi, 
jossa kummallakin osapuolella, niin esimiehellä kuin alaisellakin,
on oma roolinsa ja vaikutus toisiinsa. Hyvä johtaminen synnyt-
tää hyviä työyhteisötaitoja ja työntekijöiden hyvät työyhteisötai-
dot ovat tähdellisiä hyvän johtajuuden muodostumiselle. Erityi-
sesti muutostilanteissa työntekijän aktiivinen rooli omien tunte-
mustensa esiintuojana korostuu.

Työvirta-kehittämishankkeen64 yhteydessä Carsportin halli-
tuksen puheenjohtaja Juha Jonasson totesi: ”Muistan kyllä oman-
kin aikaisemman ajatteluni, että nää työhyvinvointiasiat on nii-
tä kukkahattutätien juttuja. Kyllähän nää on tosimiesten hom-
maa… Yrityksen kannalta kyse on meidän kilpailukyvyn kehittä-
misestä, ja uskon, että nimenomaan tätä puolta kehittämällä luo-
daan meidän yrityksen tulevaisuus. Turpa kiinni ja tehkää työ-
tä, sanoin aiemmin.” Mutta tällä hetkellä hän kertoo: ”Kasvatim-
me viime vuonna liikevaihtoamme yrityksemme henkilöstön an-
siosta 42 prosenttia. Ilman muutosta johtamistavassa tähän ei oli-
si päästy.yy ”65

Pipelife Finland Oy sai puolestaan työelämäpalkinnon erityi-
sesti ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamisen, työolojen ja 
työllistymisedellytysten parantamisesta.66
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Tehtaan kohtalo oli uhattuna vuonna 2001, ja pienten paikka-
kuntien tehtaat piti sulkea. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan 
muoviputkitehdas toimii edelleen kannattavasti hajasijoitettuna.
Sairaslomalla ollaan harvoin, työhyvinvoinnin eteen on tehty pit-
kään työtä. Yritys on mainittu ”Euroopan parhaana kuuntelijana”.

”Ehkä kaikkein tärkein työkalu työhyvinvoinnin kehittämi-
sessä on kaikkien työntekijöiden kuuntelu. Työpaikalla on esi-
merkiksi tiimitauluja, joissa esitetään ehdotuksia, joita työnteki-
jät voivat kommentoida ja tarvittaessa vaikka äänestetään. Esi-
merkiksi työvuorosysteemi on syntynyt näin: Kahtena päivänä 
ollaan ensin aamuvuorossa, sitten kahtena iltavuorossa ja lopuksi
kahtena päivänä yövuorossa. Sen jälkeen on neljä vapaapäivää. ”67

Johtajuustutkimusten mukaan tärkeimmät nykyiset kehittä-
miskohteet ovat nimenomaan ihmisten johtamisen taidoissa. Esi-
miehen tehtävä on toki luoda toimintaa varten kunnolliset olot ja 
resurssit, jotta työtehtävät hoituisivat. Hänen on kuitenkin saa-
tava työntekijänsä motivoitumaan yhteisiin tavoitteisiin. Tätä on 
kutsuttu valtauttavaksi, jaetuksi tai aidoksi johtamiseksi (trans-
formational leadership, shared leadership, authentic leadership). Sii-
tä on käytetty myös voimaantumisen käsitettä (empowerment).

Uudenlaisen johtajuuden tarvetta perustellaan organisaatioi-
den reagointinopeuden vaatimuksilla: nopeasti muuttuvassa ym-
päristössä päätöksenteonkin tulee olla ripeää. Kaikkia päätöksiä 
ei ole aikaa kuljettaa johtajan kautta, vaan on tehokkaampaa ja-
kaa päätöksentekovastuuta työn tekemisen äärelle. Toisaalta joh-
taja tarvitsee niin monialaista asiantuntijuutta päätöksentekonsa 
tueksi, ettei yksi ihminen voi hallita kaikkea tietoa ja taitoja, joita 
tarvitaan dynaamisen organisaation johtamiseen.
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Moderni johtajuus

Modernia johtajuutta on kuvattu dynaamiseksi, vuorovaikuttei-
seksi vaikuttamisprosessiksi niiden ryhmän henkilöiden kesken, 
joiden tehtävänä on johtaa toinen toistaan saavuttamaan ryhmän
tai organisaation tavoitteet tai molemmat. Tämä sisältää usein
vertaistyöskentelyä ja toisinaan ylös- tai alaspäin vaikuttamis-
ta hierarkiassa. Tällainen jaettu johtajuus on pikemminkin levit-
tynyt laajasti ryhmän sisälle kuin kiinnittynyt yhteen henkilöön,
joka toimii virallisena esimiehenä. Niinpä tiimin tehokkuus riip-
puu pikemminkin tämän vuorovaikutussuhteiden verkoston laa-
dusta kuin esimiehen ominaisuuksista.68

Määritelmä on armollinen esimiestä kohtaan, koska yleensä-
hän hänet on pantu täysin vastuuseen esimiestyön laadusta. Esi-
miehen ja työntekijän välistä vuorovaikutusta arvioidaan useim-
miten erityisesti ihmisten johtamiseen liittyvillä tekijöillä: tuke-
misella, neuvonnalla ja valtuuttamisella. Johtamisen pitäisikin
olla neuvottelua ja sen pitäisi antaa tilaa yhdessä tekemiselle. Val-
vonnan sijasta työntekijöihin luotetaan.

Seuraavat piirteet näyttävät edistävän jaettua johtamista:69

 � Yhteinen tavoite: jokaisella tiimin jäsenellä on yhteinen kä-
sitys tavoitteista ja he toimivat yhdessä niiden toteuttami-
seksi.

 � Sosiaalinen tuki eli emotionaalisen ja psykologisen tuen 
antaminen, jonka ansiosta tiimin jäsenet kokevat olevan-
sa arvokkaita ja arvostettuja.

 � Sananvalta siihen, miten yhdessä työskennellään tavoittei-
den saavuttamiseksi.

Jaettu johtajuus kohdistaa huomion ryhmän dynamiikkaan, kun 
taas vuorovaikutteinen johtajuus perustuu LMX-teoriaan (lea-
der-member-exchange), esimiehen ja alaisen keskinäiseen ”vaih-
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tosuhteeseen”. Se korostaa esimiehen ja työntekijän välisen vuo-
rovaikutuksen merkitystä johtajuuden muotoutumisessa. Toimi-
vaa esimiehen ja työntekijän välistä vaihtosuhdetta kuvaa molem-
minpuolinen luottamus, kunnioitus ja vastavuoroisuus. Työnte-
kijät saavat tällöin työhönsä resursseja, esimerkiksi tarpeen mu-
kaan esimiehen tukea ja ohjausta, mutta toisaalta he voivat vai-
kuttaa omaan työhönsä ja tehdä sitä itsenäisesti. Muodollisuus ja 
persoonattomuus ennakoivat huonoa vuorovaikutussuhdetta.70

Laadukas vastavuoroisuus ei ennusta vain hyvää työsuoritus-
ta vaan myös hyviä työyhteisötaitoja: tunnollisuutta, reiluutta,
epäitsekkyyttä ja kohteliaisuutta.71 Yksilöillä työyhteisötaidot il-
menevät vastuullisuutena ja sitoutumisena työtehtäviin, kun taas
ryhmissä ne näkyvät yhteistyötä edistävänä toimintana: auttami-
sena, reiluutena ja haluna toimia yhteiseksi hyväksi valittamatta 
pikkuasioista. Niihin on usein liitetty myös velvollisuusnäkökul-
ma: huolehtiminen työpaikan viihtyvyydestä, resurssien järke-
västä käytöstä, yhteistyöstä työtovereiden ja esimiesten kanssa, 
mielipiteen ilmaisusta asioiden eteenpäin viemiseksi sekä aktii-
visesta osallistumisesta työpaikan kehittämistyöhön.72

Organisaatiotasolla työyhteisötaidot liittyvät vapaaehtoiseen
osallistumiseen, josta ei makseta palkkaa. Taitoja voidaan pitää 
käyttäytymisenä, johon virallisesti sovitut sopimukset eivät vel-
voita mutta johon työntekijä henkisesti sitoutuu.

Esimiehen oikeudenmukaiseksi koettu käyttäytyminen luo luot-
tamusta esimieheen.73 Luottamuksen syntymiseen vaikuttavat
ainakin seuraavat esimiestoiminnan kokemiseen liittyvät tekijät:

 � työn tulosten jakautumisen oikeudenmukaisuus eli se, että 
kukin saa ”ansionsa mukaan”

 � menettelytapojen oikeudenmukaisuus: päätöksenteon pe-
rusteiden ja menettelytapojen havaittu reiluus sekä
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 � työntekijöiden välisen kohtelun oikeudenmukaisuus eli se,
millä tavalla esimies on vuorovaikutuksessa työnteki-
jöidensä kanssa kommunikoidessaan menettelytapojaan 
ja perustellessaan päätöksiään.

Työntekijöiden käsitys vuorovaikutussuhteen laadusta liittyy pit-
kälti psykologiseen voimaantumiseen, johon taas sisältyvät tar-
koituksellisuuden tunne, luottamus omaan osaamiseen, päätök-
senteon ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin omassa työssä ja it-
semääräämisoikeus työn tekemisen tapoihin. Työn tekeminen 
tuntuu tällöin mielekkäältä ja omaa osaamista voi käyttää laajas-
ti. Tämä lisää työntekijän sisäistä motivaatiota eli halua toimia 
omasta vapaasta tahdostaan ja innostuksesta eikä ulkoapäin pa-
kotettuna. Sisäinen motivaatio kannustaa pitkäjänteiseen toimin-
taan mutta kasvattaa myös itseluottamusta ja tehokkuutta. Vasta-
vuoroisuus lisää myös yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa, jonka 
on todettu olevan yhteydessä vähäisempään sairastavuuteen mut-
ta toisaalta myös masennuksen ilmenemisen riskiin.74

Vuorovaikutussuhteista tulee erilaisia sen mukaan, kuinka 
hyvät vuorovaikutuskyvyt esimiehillä ja työntekijöillä on. Eri
sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä saattavat korostua erilaiset
resurssit hyvän vuorovaikutussuhteen rakentajina. Esimerkiksi 
ikääntyneiden työntekijöiden työtyytyväisyyden on huomattu vä-
henevän, jos he saavat esimieheltään vain vähän ohjausta.75 Tyy-
tyväisimpiä esimiehen johtamistapaan ovat yleensä olleet nuoret 
työntekijät, ja he myös arvioivat saavansa eniten ohjausta.

Hyvän johtamisen piirteet
Johtaminen on muuttumassa entistä kokonaisvaltaisemmaksi,
sillä johtajuuden myönteiset piirteet ovat yhdistyneet eri johta-
juusteorioissa. Resurssien niukkuuden vuoksi on kiinnitetty yhä 
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enemmän huomiota siihen, minkälaisia sisäisiä ja ulkoisia tulok-
sia johtamisella saavutetaan. Hyvä johtaminen kytkeytyy organi-
saation suorituskykyyn, tuloksellisuuteen ja henkilöstön hyvin-
vointiin, joten johtamisen kehittämisellä on saavutettavissa pal-
jon hyötyä.

Moderniin johtajuuteen sisältyy seuraavia esimieheltä toivotta-
via piirteitä: 

 � Reilu ja oikeudenmukainen työn organisointi. Esimiehen
tehtävänä on huolehtia, että perusasiat ovat kunnossa. Hän 
on oikeudenmukainen ja ottaa työntekijät mukaan päätök-
sentekoon kuuntelemalla heitä.

 � Esimerkillisyys ja luotettavuus. Esimies toteuttaa elämäs-
sään eettisiä arvoja ja on johdonmukainen päätöksenteos-
saan.

 � Psykologinen ja emotionaalinen tuki sekä tunneälykkyys.
Esimies toimii valmentajana ja antaa tarvittaessa palau-
tetta, niin myönteistä kuin rakentavaakin. Hänen puoleen-
sa voi kääntyä pahan paikan tullen, koska hän kuuntelee ja 
on henkisesti läsnä.

 � Työntekijöistä huolehtiminen. Esimies seuraa työntekijöiden 
psyykkistä ja fyysistä kuormittuneisuutta ja tarttuu siihen 
tarpeen mukaan; hän ottaa myös ongelmat puheeksi.

 � Valtuuttaminen sekä innostaminen tavoitteiden saavutta-
miseen, luovaan ajatteluun ja omien ajattelutapojen ky-
seenalaistamiseen. Esimies inspiroi älyllisesti ja haastaa 
työntekijät uusille urille ajattelussaan. Jokainen tietää 
työnsä tavoitteet.

 � Optimismin johtaminen. Esimies huolehtii työpaikkansa 
myönteisestä ilmapiiristä, koska se vaikuttaa jopa asia-
kastyytyväisyyteen.
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Esimiehen ei kuitenkaan tarvitse olla yli-ihminen, koska ryh-
mä voi kompensoida häneltä puuttuvia ominaisuuksia. Johtajuus
muodostuu siis koko ryhmän toimivuudesta eikä yksin esimiehen 
ominaisuuksista.

Johtamista tarkastellaan teorioissa kompleksisena ja dynaa-
misena kokonaisuutena, jossa eri osapuolet vaikuttavat toisiinsa.
Työntekijästä, entisestä alaisesta, tulee osa johtajuutta. Hänkin
voi omalla panoksellaan vaikuttaa johtamisen laatuun. Johtajuut-
ta jaetaan yhä enemmän organisaatioissa mahdollisimman lähel-
le työn tekemistä.

Työntekijät eivät välttämättä tiedä esimiestensä työn sisällöis-
tä. Henkilökunnan kuulee usein moittivan esimiehiään, ettei hei-
tä näe työpaikalla ja ettei heillä ole aikaa työntekijöilleen. Erääs-
sä tutkimuksessa76 nousi esille, että esimiesten kannattaisi entis-
tä enemmän tuoda esille omaan työhönsä kiinteästi liittyviä mui-
ta kuin esimiestehtäviä sekä kertoa niiden suuresta osuudesta ja 
myös niihin liittyvistä huolista. Näin työntekijöiden esimiestyön 
arkea koskeva ymmärrys kasvaisi. Myös kehityskeskusteluilla tä-
hän voidaan vaikuttaa.

Tutkimuksessamme selvitimme esimiesten tunneälyä. Maye-
rin ja Saloveyn kykymallin mukaan tunneälyyn kuuluu neljä taitoa:

 � tunteiden havaitseminen, omien ja muiden
 � tunteiden käyttäminen (esimerkiksi ajattelun tukena)
 � tunteiden ymmärtäminen (muun muassa eri tunteiden

erottaminen, tunteiden kehittyminen ajan myötä ja min-
kälaiset tunteet soveltuvat tiettyyn tilanteeseen) ja

 � tunteiden hallinta, omien ja muiden.

Tunteiden hallinnalla tarkoitetaan säätelyprosessia, jolla ihmi-
set vaikuttavat siihen, minkälaisia tunteita heillä on, milloin nii-
tä tunnetaan, miten he ne kokevat ja ilmaisevat. Tunteiden sääte-
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ly on tärkeä keino, jolla työpaikalla luodaan ja ylläpidetään myön-
teisiä tunteita. Myönteinen mieliala vaikuttaa epäsuorasti työnte-
kijöiden suorituskykyyn: sitä edistävät hyvät vuorovaikutuskäy-
tännöt kuten toisten auttaminen ja motivaatioon liittyvät piirteet 
kuten itsetehokkuus ja tehtäväsuuntautuneisuus.

Jos vuorovaikutus aloitetaan negatiivisella äänenpainolla tai 
sisällöllä, koko keskustelu kääntyy helposti negatiiviseksi. Neut-
raalit asenteet, viestit ja eleet helpottavat kriittisissä tilanteissa 
keskustelua ja vuorovaikutusta, mutta neutraaliudesta tulee ne-
gatiivista, jos se on ainoa tapa olla toiseen yhteydessä. Suomalaiset
ovat yhdistäneet neutraalisuuden järkevyyteen. Positiivinen vuo-
rovaikutus syntyy katsekontaktista, nyökyttelemisestä ja hymys-
tä, mikä synnyttää yhteyden keskustelukumppaniin.

Tulosten mukaan neutraali viestintä oli kaikista yleisintä esi-
miehen ja alaisen välisessä keskustelussa. Tätä ”hyvää päivää kir-
vesvartta” -keskustelua toki saa olla, mutta jos se on ainoa tapa ol-
la vuorovaikutuksessa, se koetaan negatiiviseksi. Myös negatiivis-
ta aluetta saa esiintyä viestinnässä, mutta erityinen haaste on po-
sitiivisen alueen kasvattaminen. Myönteisen viestinnän avulla ih-
misten välille siis syntyy dialoginen tunneyhteys, joka mahdollis-
taa toisen ymmärtämisen ja neuvottelemisen.

Yksi hankkeen keskeisistä tutkimuskysymyksistä oli sen sel-
vittäminen, mikä merkitys tunneosaamisella on menestykselli-
seksi arvioidussa johtamisessa ja työilmapiirissä. Positiivinen yh-
teys löytyi ilmapiirin ja tunneosaamisen väliltä: ilmapiiri oli hy-
vä yksiköissä, joissa esimiehen arvioitiin olevan taitava tuntei-
den käyttäjä. Useat yksittäiset samansuuntaiset löydökset tuki-
vat havaintoa, että tunneälykäs esimies aktivoi alaista. Tunneä-
lykäs esimies sai alaisen rohkaistumaan kokemaan ja esittämään
voimakkaita tunteita keskustelun aikana, sekä positiivisia että ne-
gatiivisia.
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Esimiehen tunnetaidot suojaavat myös stressiltä sydämen sy-
kevälivaihteluun perustuvan First beat -analyysin mukaan, mah-
dollisesti siten, että tunnetaitavammilla on paremmat työkalut 
stressin käsittelyyn ja rentoutumiseen. Siksi tunnetaitoja kan-
nattaa harjoitella. Lähdelinkistä löytyy tehtäviä kolmeksi viikok-
si tunneälyn kasvattamiseen.77

Kehityskeskustelut esimiehen työkaluna
Esimiehen rooli on tärkeä työtä koskevien tavoitteiden saavutta-
misessa: hänen pitäisi pystyä välittämään uskoa niiden realisti-
suuteen. Toisaalta johtamisen hyvät piirteet, oikeudenmukaisuus
ja hyödyllisiksi koetut kehityskeskustelut lisäävät tuloksellisuut-
ta. Tässä on muutama näkökulma, joilla kehityskeskusteluja voi-
daan perustella, vaikka viime aikoina julkisuudessa on käyty vil-
kasta mielipiteenvaihtoa asiasta; monet ovat jopa halunneet luo-
pua kokonaan keskusteluista:

 � kulttuurin muutos: halutaan avoimuutta 
 � tavoitteet tietoon: yhteinen tekemisen ”juoni” on oltava 

kaikkien tiedossa
 � jatkuvuuden turvaaminen: yhtiön menestys – yksilön me-

nestys kulkevat käsi kädessä
 � tavoitteiden yhteensovittaminen ja ongelmien ratkaisemi-

nen: mitä odotan ja mitä firma odottaa minulta?
 � työturvallisuuden lisääminen
 � työssä jaksamisen ja viihtyvyyden lisääminen
 � henkilökohtaisen palautteen antaminen ja saaminen.

Kehityskeskusteluihin kannattaisi tästä syystä kiinnittää erityi-
sestä huomiota. Erityisen paljon on kritisoitu sitä, että keskuste-
luihin ei ole valmistauduttu. Toiseksi puutteeksi on mainittu, et-
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tei niissä sovittuja asioita viedä arkeen. Jos nämä puutteet pysty-
tään korjaamaan, keskustelujen mielekkyys kasvaa olennaisesti.

Posetiivi – Espoon kaupungin työkalu 
Selvitimme tutkimuksessamme, millainen väline auttaisi esi-
miestä kehittämään työhyvinvointia kustannustehokkaasti, voi-
mavaroja hyödyntäen ja kaikki ihmiset mukaan ottaen. Koekent-
tänä oli Espoon kaupunki. Tutkimuksessa etsittiin vastausta seu-
raaviin kysymyksiin:

Millaisia ovat ennakoivat työhyvinvointikyselyt, joilla voitai-
siin tarttua mahdollisiin tuleviin työhyvinvoinnin vajauksiin?

Millaisia kyselyjä esimies voi käyttää itse? Ilmapiiri- tai työ-
hyvinvointikyselyjä tehdään miltei jokaisessa työpaikassa, mutta 
korkeintaan vuoden välein. Siksi ne ovat liian hitaita tarttumaan 
akuutteihin ongelmiin.

Miten kehittäminen voidaan kytkeä mittaamiseen?
Tutkimukseen osallistujat visioivat muun muassa sitä, millai-

set työhyvinvointikyselyt olisivat hyviä. He toivoivat, että kyselyt 
keskittyisivät siihen, mikä toimii, suuntaisivat ajatuksia vahvuuk-kk
siin, pakottaisivat vastuunottoon ja että niitä voisi käyttää nope-
asti tarpeen tullen aina, kun esimies kokee siihen tarvetta. Tutki-
muksen osana kehitettiinkin uusia voimavarakeskeisiä ja ketteriä 
työhyvinvointikyselyjä. Esimies voi niiden avulla kerran vuodes-
sa tehtäviä työhyvinvointikyselyjä ripeämmin saada tietoa vaik-
kapa fiiliksestä mutta myös ehdotuksia sen parantamiseen. Kyse-
lyt on tehty tässä kirjassa käytetyn työhyvinvointimallin pohjalta: 
työolot, yksilö itse, esimiestyö, yhteistyö ja myös asiakastyö. Ky-
selyjä voi yhdistää esimerkiksi palavereihin tai kehityskeskuste-
luihin. Kyselyjä testattiin työpaikoilla.

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että tarvetta uudentyyp-
pisille kyselyille on, mutta kyselyjen lisäksi tarvitaan ohjausta sii-
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hen, miten tuloksia käsitellään ja erityisesti siihen, miten työtä 
voidaan yhdessä kehittää. Pelkät kyselyt eivät siis riitä, vaan pi-
kemminkin turhauttavat henkilökuntaa.

Räätälöitävät kyselypohjat ovat kaikkien vapaasti käytettävis-
sä ja tutkimusjulkaisun liitteinä. Tutkimustulosten pohjalta ra-
kennetun työkalun yksinkertainen versio on käytettävissä osoit-
teessa http://www.ww uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/posetiivi.78

Työkalu: Peruskysymyksiä itselle, s. 154
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Työkalu: Tähtihetki-palaverinaloitus

Myönteisyyttä voi edistää nostamalla esille työn tähtihetkiä, onnistumisia asi-

akkaiden ja työkavereiden kanssa. Pitäkää joka maanantai tähtihetkipalave-

ri (vaikka lyhytkin), jossa käytte läpi edellisviikon onnistumiset tiimin kanssa.

Työkalu: Ryhmäkehutus

Tämän tehtävän voi tehdä tiimeittäin. 

Istukaa piiriin niin, että kaikki näkevät toisensa. Kertokaa jokaisesta jokin 

asia, jota ihailette hänessä. Tehtävä on hyvä tehdä niin, että valitaan yksi “ke-

hujen kohde” kerrallaan ja kaikki muut kertovat hänelle, mitä ihailevat hänes-

sä. Kun kaikki ovat käyttäneet puheenvuoron (paitsi se, ketä kehutaan), ke-

hujen kohde vaihtuu.

Huolehtikaa, että kaikki sanovat toisistaan jotakin ja että kaikki tulevat ke-

hutuksi!

Työkalu: Hernetunti

Pitäkää hernetunti, jonka aikana saa vapaasti ja turvallisesti kaivella nenästä 

niin monta huolenaihetta tai ongelmaa kuin ehtii. Kaivelun jälkeen voi tietys-

ti lähteä pohtimaan, mitä ongelmille tekisi.

Jotkut ovat toteuttaneet saman idean laittamalla kahvitilan pöydälle Ry-

pyt pois -vihkosen, johon on voinut kirjoittaa huoliaan, ongelmiaan ja korjaa-

misen kohteita.
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5.3 Työyhteisö sosiaalisen pääoman 
 rakentajana

Yhteisöllisyys edellyttää vastavuoroisuutta, jossa osapuolena on
esimiehen lisäksi myös työntekijä eli alainen. Alaistaito-sana on
käännetty englanninkielisestä organisaatiokansalaisuuden (orga-
nizational citizenship) käsitteestä. Siihen on sisällytetty altruismi 
eli toisten auttaminen, tunnollisuus, kansalaisaktiivisuus, reilu
peli ja sovinnollisuus. Alaistaito-sanasta välittyy alamaisuuteen
viittaava sävy, mutta sananvalintaa on perusteltu sillä, että jokai-
sella on esimies eikä alaistaito-sana tästä syystä ole alistava. Tätä 
on yritetty häivyttää kutsumalla taitoja kansalaistaidoiksi, työ-
elämätaidoiksi tai työyhteisötaidoiksi. Me olemme päätyneet työ-
yhteisötaito-käsitteeseen, koska meistä on tärkeää uudistaa myös
kieltä, jotta voisimme siirtyä autoritäärisestä organisaatiokult-
tuurista uuteen aikakauteen.

Yhteisöllisyyttä edistävät arkiset ihmisiksi olemisen taidot, 
mutta myös oman työn tekeminen aktiivisesti. Työyhteisötaitoi-
hin kuuluvat muun muassa seuraavat asiat:

 � perustehtävän tekeminen ja omasta osaamisesta huoleh-
timinen

 � reiluus ja kohteliaisuus, tervehtiminen, kiittäminen, mutta 
myös anteeksipyytäminen, jos on loukannut jotakuta

 � aktiivinen auttaminen, kiinnostuminen muidenkin työstä 
ja heidän työnsä arvostaminen

 � työpaikan viihtyvyydestä ja resurssien järkevästä käytös-
tä huolehtiminen

 � yhteistyö työkavereiden ja esimiesten kanssa: jos jostakin 
asiasta ei ole tietoa, sitä voi pyytää

 � palautteen antaminen, ja myös pyytäminen, jos se on unoh-
tunut. Palautetta on hyvä antaa myös epäkohdista, mutta 
rakentavasti.
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 � mielipiteen ilmaisu asioiden eteenpäin viemiseksi
 � aktiivinen osallistuminen työpaikan kehittämistyöhön
 � myönteisen ilmapiirin edistäminen, muun muassa se, ettei

puhuta selän takana.

Kehittämishankkeessamme (Jamit) kirjoitimme kokemustemme
pohjalta opaskirjasen työyhteisön sosiaalisen pääoman kehittä-
miseksi.79

Työkalu: Yhteisöllisyyden lisääminen, s. 156

5.4 Työpaikkakiusaaminen ja henkinen 
 väkivalta

Mitä se on?

Henkinen väkivalta, jolla tarkoitetaan eristämistä, työn mitätöin-
tiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta mitätöintiä, on 
Suomessa varsin yleistä. On vaikea keksiä, mistä tämä johtuu. Seli-
tykseksi on ehdotettu kiirettä ja työpaineita sekä muutostilantei-
ta, joissa käyttäytyminen suoraviivaistuu. Jos työntekijällä ei ole
valtaa vaikuttaa omaan työhönsä myönteisin keinoin, hän saat-
taa helposti ottaa sen negatiivisella tavalla. Puhumisen vaikeus 
on myös yleistä. Hankalia asioita ei oteta puheeksi, vaan ne jää-
vät vaivaamaan mieltä jopa vuosikymmeniksi. Tästä syystä hen-
kiseen väkivaltaan pitäisi tarttua tuoreeltaan.

Henkisellä väkivallalla tuotetaan pahoinvointia jollekin ryh-
mälle tai yksilölle. Se on luonteeltaan toistuvaa, säännöllistä ja 
pitkään jatkuvaa sortamista, syrjintää tai epäoikeudenmukais-
ta kohtelua, jota vastaan kiusattu tuntee olevansa puolustusky-
vytön. Työnjohtoon kuuluvat toimet eivät täytä kiusaamisen kri-
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teereitä, mutta myös esimies voi syyllistyä henkiseen väkivaltaan.
Henkinen väkivalta voidaan jakaa avoimeen ja piilevään. Kuvios-
sa 22 on tuntomerkkejä kummastakin muodosta.

Avoin

• Toistuva moittiminen ja arvostelu
• Fyysisen väkivallan uhka
• Väheksyminen, pilkkaaminen
• Uhkaaminen
• Luonteenpiirteiden arvostelu
• Juoruilu
• Muista eristäminen
• Työn vaikeuttaminen
• Tiedonkulun estäminen
• Loukkaavat, syyttelevät ja vihjailevat
 puheet, ilmeet, eleet
• Härskit puheet, ehdotukset,
 käpälöinti

Piilevä

• Puhumattomuus
• Juonitteleva painostus
• Aliarviointi
• Huomioimatta jättäminen
• “Selkään puukotus”

Ristiriidat kuuluvat työyhteisöön. 

Kaikkea ei tarvitse sulattaa, mutta turha 

nättinokkaisuuskin hankaloittaa asioita. 

Opi erottamaan sovittavissa oleva 

erimielisyys ja kiusaaminen!

Kuvio 22: Avoin ja piilevä kiusaaminen

Avointa kiusaamista, kuten moittimista, tiedonkulun ulkopuolel-
le jättämistä, ilmehdintää, eristämistä tai härskiä huumoria, on
helpompi tunnistaa kuin piilevää. Kiusatun kannalta hankalin-
ta on epäsuora häirintä, joka ilmenee puhumattomuutena, aliar-
viointina ja selän takana puhumisena. Tällaiseen piilossa olevaan 
häirintään on hankala tarttua.

Henkinen väkivalta voi olla rakenteellista tai tuottamuksel-
lista. Rakenteellinen väkivalta aiheutuu yleensä johtamisen heik-
kouksista tai jopa johtamisen puutteesta. Tuottamuksellisella 
väkivallalla tarkoitetaan työpaikkakiusaamista. Väkivaltaa voi
käyttää työtoveri, työryhmä, esimies tai työnantaja. Esimieskin
voi joutua alaisensa tai alaisjoukon kiusan kohteeksi. Kiusaami-
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nen voi näkyä myös byrokratiana, jossa työntekijä alistetaan pe-
rusteettomilta tuntuville toimille.

Kiusaaminen voi verhoutua myös salakavalasti näennäiseen
hyvyyteen ja ystävällisyyteen, mutta se saa silti uhrin tuntemaan 
itsensä puolustuskyvyttömäksi. Kiusaaja ei useimmiten tunnis-
ta käyttäytymistään tai sen vaikutuksia henkiseksi väkivallaksi.
Se muuttuu tuottamukselliseksi silloin, kun tälle ei-toivottavalle
käyttäytymiselle olisi olemassa muitakin, kypsempiä vaihtoehtoja.

Miten siihen tartutaan?
Henkisen väkivallan lopettamisesta ovat työturvallisuuslain 
(2002) mukaan vastuussa työnantaja ja sen edustajana lähin esi-
mies. Työsuojeluhenkilöstön velvollisuutena on auttaa ja tukea eri 
osapuolia ongelman ratkaisemisessa.

Mistäkö kiusaamisen sitten tunnistaa? Hälytysmerkit olisi 
määriteltävä ja saatettava kaikkien tietoon. Tällaista informaa-
tiota voi saada seuraavista lähteistä:

 � sairauspoissaolojen määrä
 � heikentynyt työsuoritus
 � alentunut työn laatu: näkyy esim. virheissä
 � työajan hallinnan ongelmat, ylityöt, myöhästelyt
 � käyttäytymisen muutokset, vetäytyminen, yliaktiivisuus
 � työilmapiirin kiristyminen, ”henkilökemiaongelmat”
 � esimiehen intuitio, jotain on vialla tai outoa.

Erityisen tärkeää olisi ottaa asia esille mahdollisimman varhain.
Monilla työpaikoilla on laadittu puheeksi ottamisen tai varhaisen
välittämisen ohjeet, mutta kiusaamistilastoissa niiden vaikutus ei 
vielä näy henkisen väkivallan vähenemisenä.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on näissäkin keskusteluis-
sa hyvä. Siinä noudatetaan seuraavia periaatteita:
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 � keskitytään tavoitteeseen syyttämisen ja syyllisten ha-
kemisen sijaan

 � kuvataan tavoitetila: mitä halutaan saada aikaan, ei mistä 
halutaan päästä eroon

 � mietitään, mitä odotat toiselta osapuolelta, jotta tilanne 
ratkeaisi

 � mietitään, minne päin halutaan mennä
 � mietitään, mikä alkaa, ei mikä loppuu
 � mitä tulee tilalle
 � nostetaan asioita vähittäin tietoisuuteen.

Yleisohjeena on, että kiusaamistilanteissa tulisi ottaa asia esille
kiusaajan kanssa ja kertoa, ettei hänen toimintatapansa ole hy-
väksyttävä ja että hänen on lopetettava häirintä. Tarpeen mukaan 
tueksi voi ottaa työtoverin. Jos tilanne kuitenkin tästä huolimatta 
jatkuu, asiasta kannattaa puhua esimiehen kanssa. Jos taas häirit-
sijä on esimies, kannattaa mennä hänen esimiehensä puheille. Yh-
teyttä voi ottaa myös työterveyshuoltoon, henkilöstöhallintoon 
tai luottamushenkilöihin.

Jos taas työyhteisössä ilmenee henkistä väkivaltaa, kannattaa 
mennä kiusatun puheille ja tarjota apua. Jos tilanne jatkuu, häiri-
tyltä kannattaa pyytää lupaa saada viedä asiaa eteenpäin. Lisäk-
si on mahdollista vaatia toimia tilanteen korjaamiseksi. Usein käy 
niin, että kiusattu kieltää avun. Tällöinkin voi ottaa yhteyttä työ-
terveyshuoltoon tai luottamushenkilöorganisaatioon. Heillä on 
velvollisuus auttaa luottamuksellisesti.

Seuraavassa on joitakin yleisperiaatteita, joilla henkiseen vä-
kivaltaan on hyvä puuttua.

 � Asiat pyritään aina ratkaisemaan siinä työyhteisössä, jos-
sa ne ovat syntyneet.
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 � Esimies kutsuu osapuolet luokseen keskustelemaan joko
yhdessä tai erikseen – tilanteesta riippuen. Mitä vaikeam-
pi tilanne, sitä parempi on aluksi keskustella erikseen kun-
kin osapuolen kanssa.

 � Tapahtumien kulku selvitetään, minkä jälkeen sovitaan 
yhdessä, miten tulevaisuudessa käyttäydytään.

 � Sovituista asioista tehdään kirjallinen sopimus, jonka 
kaikki osapuolet allekirjoittavat.

 � Sopimus saatetaan luottamusmiehen, työterveyshuollon ja 
työsuojeluvaltuutettujen tietoon.

 � Samassa yhteydessä sovitaan myös seurannasta.
 � Tarpeen mukaan – jos asia on koko työyhteisön huolenai-

heena – sopimuksesta tiedotetaan myös koko työyhteisölle.
 � Esimiehen on tilanteen mukaan harkittava uusia järjeste-

lyjä työssä tai työympäristössä.
 � Esimies ja asianosaiset voivat tarpeen mukaan ottaa yh-

teyttä ensiksi työpaikkansa asiantuntijoihin, kuten hen-
kilöstöhallintoon.

Työyhteisötaidot rakentavat siltaa hyvän johtajuuden ja yhteisöl-
lisyyden välille. Ne lisäävät toimijuuden tunnetta ja vaikuttavat 
positiivisesti yksittäisen työntekijän hyvinvointiin mutta samal-
la myös työpaikan näkökulmasta kasvattavat sen suorituskykyä ja 
sosiaalista pääomaa, tulevaisuuden menestystekijää.

Työkalu: Henkisen väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttumi-

nen80, s. 157
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TYÖKALU: PERUSKYSYMYKSIÄ ITSELLE

Joskus on hyvä pohtia, kuka olen ja minkälaiseksi haluaisin tulla. Näillä kysymyksillä pääset 
tutkimusretkelle omaan itseesi, oletpa esimies tai työntekijä.

Kysymyksiä itselle? Vastauksia itselle

Mistä minut tunnetaan?

Identiteetti eli mitkä piirteeni ovat mielestäni 
tärkeitä, missä olen hyvä?

Minne olen matkalla?

Tarkoitus ja motivaatio, mitä haluan edistää ja 
mikä minua innostaa?

Kenen kanssa matkustan?
Ihmissuhteet ja tiimit, kenen kanssa teen työtä?

Miten rakennan myönteisen työympäristön?

Millä tavalla haluan tehtävän työtä?

Minkälaiset haasteet kiinnostavat minua?

Mitkä ovat henkilökohtaiset intressini?

Miten varaudun muutokseen?

Miten haluaisin kehittyä ja minkälaisia 
uusia asioita toivoisin oppivani?

Mikä minua ilahduttaa?

Mitä haluaisin kehittää tai muuttaa 
yksityiselämässäni? Mitä voisin tehdä tullakseni 
onnellisemmaksi?
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TYÖKALU: SOSIAALISEN PÄÄOMAN KARTOITUS

(1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa - 5 = Pitää täysin paikkansa)

Vertikaalinen eli esimiehen ja työntekijöiden välinen sosiaalinen pääoma

Esimieheen voi luottaa. 1 2 3 4 5

Esimies kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti. 1 2 3 4 5

Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia. 1 2 3 4 5

                                                                                                                      Yhteensä

Horisontaalinen eli työntekijöiden välinen sosiaalinen pääoma

Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa. 1 2 3 4 5

TyTT öyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita. 1 2 3 4 5

TyTT öyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät
parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

1 2 3 4 5

TaTT voitteenamme on toimia yhdessä. 1 2 3 4 5

Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty.yy 1 2 3 4 5

                                                                                                                      Yhteensä

Mitkä väittämät saivat matalimmat arvot? Miettikää, miten näitä asioita voitaisiin edistää ja 
samalla parantaa sosiaalista pääomaa.

Esimiehen keinot Työntekijän keinot

Lähde: Oksanen, T. 2009. Workplace Social Capital and Employee Health. Turun yliopiston julkaisuja: sarja D 876. Medica Ontologica. 
Turku: Turun yliopisto.
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TYÖKALU: YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMINEN

Kyllä Ei

Käyää däänkö keskusteluja myönteisessä hengessä?

Onko keskustelu innostunutta?

Otetaanko keskusteluissa esille sekä kielteisiä että myönteisiä asioita?

Juodaanko kahvia yhdessä vai omassa huoneessa?

Onko työntekijöiden välille syntynyt kuppikuntia?

Ovatko työhuoneiden ovet auki?

Pidetäänkö yhteisiä juhlia?

Kuuluuko käyää täviltä naurua?

Pysyykö kielenkäyää ttö työpaikalle sopivana?

TeTT rvehtivätkö kaikki toisiaan?

Sallitaanko huumori, ja onko se kaikkien mielestä hyväksyttävää?

KoKK keile seuraavia keinoja yhteisöllisyyden kasvatttt amiseksi yhden viikon ajan. Kuvaa jälkikäteen, miltä sinusta 
tuntui siinä tilanteessa ja mitä seurauksia toimenpiteellä oli?

Toimenpide Miltä minusta tuntui ja mitä siitä seurasi?

Anna positiivinen palaute toisten kuullen vähintään 
yhdelle työtoverillesi päivässä.

Kehu yksiKK työtoveri päivässä ”selän takana”.

KerKK ro jollekin työtoverille jokin mukava asia, joka on 
jäänyt hänestä mieleesi.

Kättele tai halaa jokainen työtoverisi.

Kirjoita jaettaville lapuille mukavia sanoja, jotka 
tosissasi haluat työtoverillesi osoittaa. Aloita:
”Minusta sinä olet niin…”

Miettitt kää omaa työpaikkaanne seuraavien kysymysten avulla ja pohtikaa, mitä mahdollisille puutteille
voitaisiin tehdä yhdessä?

Tee viikon päätteeksi mielessäsi tai paperilla inventaario omista palautetoimistasi viikon aikana.
Voit myös jakaa sen sähköpostissa.
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TYÖKALU: HENKISEN VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN JA SIIHEN PUUTTUMINEN

Kuinka moni työyhteisöstänne on kokenut työpaikalla henkistä väkivaltaa?

• Onko olemassa tietoa työyhteisökyselyistä tms.?

Onko teillä olemassa pelisäännöt henkisen väkivallan puheeksi ottamiseksi?

• Jos ei, niin tehkää yhdessä pelisäännöt, jossa vastaatte seuraaviin kysymyksiin:

Mitä meillä tarkoitetaan henkisellä väkivallalla? 

Jos havaitset henkistä väkivaltaa, kenen puoleen voit kääntyä?

Jos esimies on kiusaajana, kenen puoleen voit kääntyä?

Jos huomaat työkaveriasi kiusattavan, miten menettelet?
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6 TYÖNTEKIJÄN OMA 

HYVINVOINTI
(Psykologisen pääoman 
 kehittäminen)

6.1 Psykologisen pääoman ulottuvuudet
Työelämän muutokset edellyttävät työntekijöiltä sopeutumisky-
kyä, mutta myös entistä enemmän kykyä toimia itse muutoksen
agentteina. Työ organisoidaan useissa työyhteisöissä siten, että 
työntekijät toimivat itseohjautuvasti ja vaikuttavat merkittäväs-
ti oman työnsä ja lähityöyhteisönsä työhön. Tämä on jokaiselle 
mahdollisuus: työntekijä ei ole silloin vain ulkopuolinen objekti,
jolle tapahtuu ikäviä tai iloisia asioita, vaan hän voi vaikuttaa ko-
kemaansa.

Psykologinen pääoma kytkeytyy mahdollisuuteen olla oman
elämänsä ohjaksissa, mutta toisaalta kykyyn tuntea mielenrau-
haa. Sillä on merkitystä työpaikalla käyttäytymisessä ja työnte-
kijöiden suoriutumisessa: se on monessa tutkimuksessa ollut yh-
teydessä niin työtyytyväisyyteen, organisaatioon sitoutumiseen, 
työssä suoriutumiseen kuin vähäisempiin poissaoloihinkin. Li-
säksi on todettu, että psykologinen pääoma ennustaa vähäisem-
piä lopettamisaikeita työssä sekä organisaatioon sitoutumista, jo-
ten se on tärkeä työnantajankin näkökulmasta.
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Psykologinen pääoma vastaa kysymykseen ”Kuka olet?”. Siihen 
liittyy myös mahdollisuusnäkökulma. Kyse ei ole pelkästään siitä,
millainen juuri nyt olet, vaan myös siitä, millaiseksi voit tulla. Psy-
kologinen pääoma ei ole ”syntymälahja”, vaan siihen voidaan vaikut-
taa elämän varrella. Jokaisen on siis mahdollista muuttua ja kasvat-
taa tätä henkistä pääomaansa. Pääoma muodostuu itseluottamuk-
sesta, toiveikkuudesta, realistisesta optimismista ja sitkeydestä.81

Psykologinen pääoma voi olla sitoutunut myös ryhmään, ei
vain yksilöön, ja sitä voidaan kehittää myös työyhteisöissä.

Perimä

Olosuhteet

Vaikutettavissa

Itseluottamus

Optimismi

Toiveikkuus

Sitkeys
10 %

40 %

50 %

Kuvio 23: Psykologisen pääoman ulottuvuudet ja sen muodostumiseen vaikut-

tavat tekijät

Psykologista pääomaa voi oppia. Toki se osittain on perimän ja 
kasvatuksen tulosta, ja myös olosuhteet eli koulutustaso ja varal-
lisuuskin siihen vaikuttavat. Mutta varsin suuri osa on omissa kä-
sissä, ehkä vielä suurempi kuin olemme tähän asti uskoneetkaan.
Lisäksi oppimisella saattaa olla vaikutusta omiin lapsiimmekin,
joten sen merkitys korostuu.

Mielenkiintoisen juonteen nimittäin tähän tuo epigenetiikka, 
joka haastaa käsityksemme periytymisestä: kun tähän saakka on
uskottu, että elintapamme ja opitut asiat eivät siirry jälkeläisiin,
uusin epigenetiikkaan perustuva tutkimus kumoaa tämän usko-
muksen. Myös nämä voivat siirtyä jälkeläisiin geenien pinnalle
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jäävien epigeneettisten merkkien välityksellä, vaikkeivät ne muu-
takaan geenien rakennetta syvältä.

Kanadalainen tutkimusryhmä havaitsi, että rotan poikasista 
kehittyi rohkeita ja rauhallisia aikuisia, jos emo hellitteli ja nuo-
li niitä ensimmäisinä elinviikkoina. Helliminen aiheutti muutok-
sia rottien aivojen hermosoluissa. Nuorena hellyyttä saaneet rot-
tanaaraat kohtelivat myös omia jälkeläisiään samalla tavoin, ja 
näin käyttäytymispiirteet ja niiden vaikutukset siirtyivät suku-
polvelta toiselle.

Epigeneettiset muutokset voivat tutkimusten mukaan myös
nopeuttaa uudenlaiseen ympäristöön sopeutumista. Epigeneet-
tisiä muutoksia voi tapahtua useissa yksilöissä samanaikaisesti, 
joten ne voivat auttaa selviämään nopeasti muuttuvissa ympäris-
töissä, joissa ei ole aikaa geneettisille muutoksille.82

Psykologisen pääoman kasvattamista on tutkittu lyhyillä (1–3 
tunnin) koulutustilaisuuksilla joko internetpohjaisesti tai kasvo-
tusten, ja tulokset ovat olleet varsin lupaavia. Psykologinen pää-
oma on kasvanut 2–10 prosentilla, ja myös suorituskyky on kas-
vanut. Suoritusta ovat arvioineet koulutettavat itse tai heidän esi-
miehensä tai henkilöstöosasto.

Osallistuimme sosiaali- ja terveysministeriön sekä Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittamaan Jamit-kehittämishankkeeseen,
jonka puitteissa kokeilimme lyhyehköä psykologisen pääoman
valmennusta. Saimme työterveyshuolloilta osatyökykyiset osal-
listujat kolmeen pilottiin, joissa annoimme heille valmennusta 
eripituisina kokonaisuuksina. Keskimäärin pari päivää valmen-
nusta, välillä harjoitusten tekoa ja ohjausta internetin kautta sekä 
lopuksi puolen päivän palautejakso puolen vuoden kuluttua. Tu-
lokset olivat rohkaisevia: osallistujat hyötyivät opetuksesta. Ko-
keilusta on kirjoitettu myös www.ww uta.fi-sivuilla.83

Työkalu: Psykologisen pääoman arvioiminen, s. 212
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Itseluottamus

Itseluottamuksella tarkoitetaan ihmisen uskoa omiin motivoitu-
miskykyihinsä, tiedollisiin resursseihinsa ja tietyn tehtävän suo-
rittamiseen menestyksellisesti. Ihminen, jolla on hyvä itseluotta-
mus, asettaa itselleen korkeita tavoitteita, ottaa mielellään haas-
teita, on sisäisesti hyvin motivoitunut, tekee parhaansa saavut-
taakseen tavoitteensa ja jatkaa eteenpäin kohdatessaan esteitä.

Pääoman osana itseluottamuksen käsite juontaa juurensa 
Banduran (1982) minäpystyvyyden (self-efficacy(( , myös pystyvyysyy -
odotus käytössä) käsitteestä, joka vaikuttaa ihmisen toimintaan.
Omien kykyjen arviointi vaikuttaa omiin ajattelumalleihin ja 
emotionaalisiin reaktioihin: vähäinen minäpystyvyyden tunne
luo stressiä ja estää ihmisen pätevyyden tehokkaan käytön. Mitä 
suurempaa usko itsestä pystyvänä on, sitä todennäköisemmin ih-
minen valitsee haasteellisia tehtäviä ja jaksaa keskittyä tavoittei-
den saavuttamiseen. Minäpystyvyys vaikuttaa suorituksia kos-
keviin tulosodotuksiin.

Hallinnan tunne liittyy itseluottamukseen eli luottamukseen
omiin kykyihin selvitä erilaisista tilanteista. Motivoivia ovat sel-
laiset tilanteet, joissa ihminen voi hallita tapahtumia, jotka ovat
seuraamuksiltaan tärkeitä tai lisäävät hänen kykyjään. Ne anta-
vat palautetta ihmisen käyttäytymisen tehokkuudesta. Itseluot-
tamus korostuu myös tehokkaassa oppimisessa. Itsesäätely vai-
kuttaa lisäksi mielialaan: oppija, joka ei koe saavuttavansa tavoit-
telemiaan ja odotustensa mukaisia tuloksia, saattaa masentua.
Suuret minäpystyvyysodotukset on kytketty terveyteen, epäon-
nistumistilanteissa kestämiseen tai jopa liikuntaharrastuksen-
kin ylläpitämiseen.

Psykologiseen pääomaan sisältyvä itseluottamus on aluekoh-
tainen, eli se ei välttämättä siirry alueelta toiselle. Vaikka ihminen
luottaisi itseensä esimerkiksi puhujana, hän ei välttämättä luota 
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itseensä työntekijöiden tunteiden tulkitsemisessa. Toisaalta on
viitteitä siitä, että itseluottamus saattaa myös yleistyä. Se kehittyy 
harjoittelemalla: mitä enemmän ihminen osaa jotakin, sitä enem-
män hän luottaa selviytymiseensä. Itseluottamusta voi aina kehit-
tää, ja siihen vaikuttavat myös toisten arviot. Jos työtoverit usko-
vat työntekijään, hän alkaa itsekin luottaa itseensä. Tästä on käy-
tetty nimeä Pygmalion-efekti.84 Itseluottamus voi myös vaihdel-
la olojen mukaan. Erityisesti fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi
voivat vaikuttaa siihen.

Miten sitten itseluottamusta voi kehittää? Siihen tarvitaan
peiliin katsomista mutta myös palautetta työtovereilta ja esimie-
heltä. Itseluottamustaan voi kehittää seuraavilla tavoilla:

 � hallinnan kokemuksien hankkiminen ja pienten riskien ot-
taminen

 � mallintaminen ja toisilta oppiminen 
 � sosiaalinen vaikuttaminen ja palautteen pyytäminen esi-

mieheltä ja työtovereilta
 � fysiologinen ja psykologinen virittyneisyys ja hyvinvoin-

ti sekä huomion kiinnittäminen työhyvinvointia lisääviin 
tekijöihin.

Työkalu: Itseluottamuksen kasvattaminen, s. 186

Toiveikkuus

Toiveikkuus liittyy haluun asettaa tavoitteita, saavuttaa niitä ja 
tarpeen mukaan löytää vaihtoehtoisia polkuja niihin pääsemisek-
si. Jos tarjolla ei ole valmiiksi asetettuja tavoitteita, toiveikkaalla 
on tarve asettaa ne itse, ja hän jopa nauttii vaativien tavoitteiden 
saavuttamisesta. Toiveikas on itsenäinen ja sisältä päin ohjautu-
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va, joten hän tarvitsee itsenäisyyttä ja tilaa itselleen, ei käskemis-
tä tai rajoittamista. Sellaisessa työympäristössä toiveikas helpos-
ti turhautuu eikä käytä kaikkia kykyjään.

Toiveikkuuteen liittyvät kyky asettaa tavoitteita ja kyky löy-
tää vaihtoehtoisia reittejä niihin.85

Toiveikkuutta työpaikalla lisäävät:
 � sellainen tavoitteen asettelu, johon voi itse vaikuttaa.
 � tavoitteiden laatu: tavoitteiden pitäisi olla haasteellisia 

mutta kuitenkin realistisia. Lisäksi niiden saavuttamisen
pitäisi olla mitattavissa.

 � tavoitteiden pilkkominen palasiin: haasteellisetkin tavoit-
teet voidaan saavuttaa, jos ne jaetaan osiin eli välietappei-
hin.

 � sananvalta päättää keinoista saavuttaa tavoite.
 � palkitseminen: tavoitteiden saavuttamisesta, pientenkin 

välietappien, pitäisi myös palkita heti, jolloin tekeminen ja 
aikaansaaminen kytkeytyisivät yhteen.

 � resurssien etsiminen sekä materiaalinen ja henkinen tuki 
esimerkiksi kysymällä, mistä voisi saada lisää tietoa tai ku-
ka voisi tässä asiassa tukea.

 � vaihtoehtoisten polkujen etsiminen: kun työntekijät ovat
yksimielisiä tavoitteista, he myös ryhtyvät hakemaan vaih-
toehtoisia polkuja niihin pääsemiseksi

 � harjoitteleminen ja koulutus: omaehtoinen koulutus ja har-
joitteleminen edistävät toiveikkuutta.

Työkalu: Toiveikkuuden lisääminen, s. 190

Työkalu: Unelmatyöpaja, s. 193

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön



164

6 TYÖNTEKIJÄN OMA HYVINVOINTI

Optimismi

Realistinen optimisti odottaa positiivisia tapahtumia, kun taas i
pessimisti on vakuuttunut siitä, että tulevaisuus tuo mukanaan ei-
toivottavia ja negatiivisia asioita. Optimismilla tarkoitetaan tun-
netta siitä, että elämässä on enemmän hyviä kuin huonoja asioi-
ta tai tapahtumia. Psykologisen pääoman yhtenä muuttujana op-
timismissa korostetaan, että sen vahvuutena on realismi ja jous-
tavuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että optimisti riehaantui-
si uskomaan kaikkea mahdolliseksi tai että hän olisi aina iloinen.
Se pikemminkin kannustaa itsekuriin, menneisyyden tiukkaan
analysointiin, tulevaisuuden suunnitteluun ja ennakoivaan huo-
lehtimiseen.

Jokaisella meistä on oma selitysmallimme, joka ennustaa 
käyttäytymistämme ongelma- tai onnistumistilanteissa, ja nämä 
mallit ovat optimistilla ja pessimistillä erilaiset. Onnistuminen
tai epäonnistuminen ei näytä olevan sattumanvaraista vaan pi-
kemminkin kasautuvaa. Tietty ajatustapa lisää joko onnistumisen
tai epäonnistumisen todennäköisyyttä. Psykologiassa puhutaan
ihmisen erilaisista toiminta-, tulkinta- ja ajattelustrategioista, joi-
ta hän käyttää ulkoisen tilanteen arvioinnin pohjalta syntyneen
haasteen tai uhan ratkaisuyrityksessä. Strategiat sisältävät enna-
kointeja, arviointeja, toimintasuunnitelmia, tunteita ja tulkintoja.

Selitysmalleissa voidaan erottaa kaksi laajempaa osaprosessia:
 � Mitä yksilö ajattelee ja tekee valmistautuessaan johonkin

tehtävään ja ennen kuin hänellä on tietoa lopputulokses-
ta? Tämä vaihe koostuu toiminnan tuloksen ennakoinnis-
ta ja tehtävään liittyvistä tunteista, tavoitteiden asettami-
sesta, suunnittelusta ja selitysmallien valinnasta.
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 � Miten yksilö tulkitsee tapahtuman? Tämän vaiheen on aja-
teltu koostuvan erityisesti onnistumiseen ja epäonnistu-
miseen liittyvistä syyselityksistä.

Optimistista ja pessimististä selitysmallia käyttävät selittävät on-
nistumistaan ja epäonnistumistaan eri tavoin. Myönteistä mallia 
käyttävä pitää ongelmaa haasteena ja yrittää entistä enemmän.
Ongelman syyt ovat hänen mielestään vain hetkellisiä ja ulkoisis-
ta oloista johtuvia. Menestymistä hän puolestaan selittää omilla 
ominaisuuksillaan. Tästä syystä hän myös todennäköisesti me-
nestyy tehtävissään. Lopputuloksesta riippumatta hän käyttää 
toimintatuloksen arvioinnissa minää tukevaa ”attribuutioerhet-
tä”: tätä selitysmallia käyttävällä ihmisellä näyttää olevan taipu-
mus ottaa kunnia menestyksestään itselleen, kun taas vastuun 
epäonnistumisestaan hän siirtää hänestä itsestään riippumatto-
mille tekijöille.

Kielteistä mallia käyttävä puolestaan uskoo, että ongelmien
syyt johtuvat hänestä itsestään ja että ne ovat pysyviä ja yleistettä-
vissä kaikille elämän alueille. Onnistumistaan hän puolestaan se-
littää sattumanvaraisilla ulkoisilla syillä, joihin hänellä itsellään
ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Tähän liittyvät heikko itsetun-
to ja pelko epäonnistumisesta, minkä vuoksi hän ei keskity tehtä-
vän ratkaisuun vaan on passiivinen tai keskittyy toimintaan, jo-
ka ei vie tehtävää eteenpäin.

Optimistisuutta voi kasvattaa seuraavilla toimilla:
 � kirjoittamalla ylös myönteisiä tunteita päivän mittaan – se

mihin huomio kiinnittyy, alkaa kasvaa
 � säilömällä myönteisiä tunteita varastoon – työpaikoilla esi-

merkiksi intranetit tai vastaavat voisivat toimia myönteis-
ten tapahtumien ja kehujen ”säästöpossuna”
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 � etsimällä asioita, joista voi olla kiitollinen tai mikä on hy-
vin (kiitollisuusharjoitus)

 � etsimällä elämästä ja työstä tähtihetkiä, kivoja tilanteita
 � luontokuvat, lapsien katselu, lemmikkieläimet ja miellyttä-

vät tilanteet laukaisevat ihmisessä piileviä myönteisiä voi-
mia ja luovuutta ja niillä on tervehdyttäväkin vaikutus

 � rauhoittumalla ja rentoutumalla, 

Erilaiset ajattelu- ja toimintamallit kehittyvät konkreettisissa ti-
lanteissa saadun palautteen pohjalta, joten kehitystä voidaan ku-
vata joko myönteisenä syklinä tai kielteisenä noidankehänä. Tästä 
syystä epämielekkäiden selitysmallien muuttamiseen on tarjolla 
monia toimintaperiaatteita. Yksi on pyrkiä lisäämän myönteistä 
palautetta niille henkilöille, jotka käyttävät epämielekästä mallia.
Mahdollista on myös kyseenalaistaa toimintatapa konkreettises-
sa tilanteessa esimerkiksi ulkopuolisen kannustajan avustuksel-
la. Kysymyksessä on oppiminen: palauttamalla mieleen ongelma-
tilanteen ja analysoimalla sitä tietoisesti ihminen voi ymmärtää 
tilanteen merkitykseltään uudella tavalla. Näin hän oppii reagoi-
maan eri tavoin samankaltaisen toistuessa.

Tutkijat korostavat kuitenkin tilanteen herättämien tuntei-
den muistamista ja katkeruuden pukemista sanoiksi. Pelkällä tie-
dostamisella, reflektiolla, ei voi saavuttaa sellaista uskomuksen 
tasoa, jota voitaisiin tutkia ja pyrkiä pätevöittämään silloin, kun 
epäonnistumisen kokemus on erittäin raskas tai kaukana men-
neisyydessä.

Työkalu: Myönteisyyden lisääminen, s. 195

Työkalu: Ärsyyntymispäiväkirja, s. 198
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Sitkeys
Sitkeys liittyy yksilön lannistumattomuuteen ja joustavuuteen.
Sitkeä jaksaa mahdollisista epäonnistumisistaan huolimatta 
aloittaa aina uudelleen alusta. Englannin kielessä tätä kutsutaan
sanalla resiliency (kimmoisuus, resilienssi tai sitkeys), joka on lai-
nattu fysiikasta. Se tarkoittaa sitä, millainen kapasiteetti materi-
aaleilla on palautua alkuperäiseen terävyyteensä tai muotoonsa,
kun ne on pakotettu mutkalle. Hengissä eivät suinkaan pysy kai-
kista vahvimmat tai älykkäimmät lajit vaan ne, jotka voivat so-
peutua muutoksiin.

Sitkeyttä voi kehittää seuraavasti:
 � Voimavaroihin suuntautuvan strategian omaksumisella ja 

osaamisen, sosiaalisen pääoman tai asenteiden kehittämi-
sellä. Työpaikalla luottamuksen, avoimuuden ja läpinäky-
vyyden kehittäminen vahvistaa kimmoisuutta.

 � Vastoinkäymisten ehkäisyllä ja mahdollisiin esteisiin va-
rautumisella. Myös riskien ottaminen pitäisi sallia, jottei 
yksittäisistä virheistä tulisi uuden yrittämisen esteitä.

 � Vastoinkäymisten tulkintaan vaikuttamisella. Tätä edis-
tävät läsnäolotaidon kehittäminen ja peiliin katsominen,
itsereflektointi.

Eräässä tutkimuksessa86 sitkeyttä lisättiin siten, että henkilöt tu-
livat tietoisiksi henkilökohtaisista voimavaroistaan: lahjakkuu-
destaan, taidoistaan ja sosiaalisista verkostoistaan. Osallistujil-
ta kysyttiin, mitä resursseja ja taitoja he voisivat hyödyntää saa-
vuttaakseen tavoitteensa. He tekivät voimavaroistaan luettelon, 
ja sen jälkeen kouluttaja ja ryhmän jäsenet etsivät lisää mahdolli-
sia resursseja kuten tietoa, taitoja ja tukea. Sen jälkeen osallistu-
jia rohkaistiin ottamaan näitä resursseja käyttöön tarpeen mu-
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kaan. Esteitäkin pyydettiin tunnistamaan, jotta ne eivät hidas-
taisi kehitystä. Onnistumisen uskon lisäämiseksi keskityttiin luo-
maan suunnitelmia esteiden ylittämiseksi. Tässä harjoituksessa 
keskityttiin välttämään kokonaan näitä esteitä, ettei niistä tar-
vitsisi tehdä huolenaiheita. Lopuksi oppimiseen vaikutti osallis-
tujien tuleminen tietoiseksi siitä, mitä he alun perin ajattelivat ja 
tunsivat silloin, kun he olivat kokeneet vastoinkäymisiä. He op-
pivat myös keskittymään omiin resursseihinsa ja mahdollisuuk-
siinsa ylittää esteitä.

Onnenpotku?
”Kun sain tiedon irtisanomisestani, ensimmäinen ajatukseni oli, että nyt pää-

sen tutkailemaan itseäni. Olenko sama ihminen ilman työtä? Toki huolta ai-

heuttivat myös ajatukset: mitä nyt teen, löydänkö uuden työn vai kouluttau-

dunko, mitä tulevaisuudessa haluan tehdä ja mihin asioihin haluan vaikuttaa?”

kertoi työhyvinvoinnin johtamisen koulutukseen osallistunut harjoitustyös-

sään, jonka hän oli otsikoinut oman ilon suunnitelmaksi. Siinä hän pohti, mitä 

pitäisi tehdä, jotta oma hyvinvointi kasvaisi. Tärkeimmäksi hän koki iloisuuten-

sa ylläpitämisen, jota tarkasteli niin fyysiseltä kuin psyykkiseltäkin puolelta.

Hänen tyttärensä leipoi äidin entisille työkavereille täytekakun, jonka ko-

risteli korkosaappaalla ja tekstillä: onnenpotku. Irtisanominen olikin mahdol-

lisuus oppia tuntemaan itseään ja suuntautua uudelle alueelle. Nainen oli ol-

lut leipääntynyt omaan työhönsä, muttei itse osannut lähteä siitä poiskaan.

”Se, että oliko kakku oikeassa, on ihan vain omasta itsestäni kiinni!” hän

kirjoitti.

Totta: hän on juuri aloittanut uudessa työpaikassa. Tällaisia tapauksia on

kutsuttu onnellisiksi onnettomuuksiksi: jokin ongelma kuten sairastuminen tai 

työttömyys antaakin mahdollisuuden rutiinien rikkomiseen ja uuteen alkuun.

Mutta itse tilanteen keskellä sitä on vaikea uskoa. Kuitenkin: jos pystyy hake-

maan ongelmasta mahdollisia positiivisia puolia, ne voivat kehittää sitkeyttä.
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Vaikuttavat 
tekijät

Nykyinen tilanne/
vaikutus Tavoitetilanne Aktivitettit

Tarkasteluhetki/
Suunnitelman 
tuunaus

Uni Huono/Nukahta-
misvaikeudet, ei
syvää unta, yöhe-
räilyt, käsien puu-
tuminen, miehen 
kuorsaus, vilkas aja-
tustenjuoksu 

Joka yö hy-
vää unta vähin-
tään 7 tuntia. 
Nukahtamisen 
helpottuminen

Unisuunnitelma ja
siitä kiinni pitäminen. 
Etsi, keksi ja kokei-
le uusia konsteja. He-
rään aikaisin vaikka
en olisikaan saanut
nukuttua ja menen
nukkumaan vasta 
väsyneenä.

Ravinto Melko hyvä. Ravinto
terveellistä, mutta
syömisen säännöl-
lisyys päivällä vaih-
telee.

Syömisrytmin 
parantaminen 
päivällä

Syön terveellises-
ti myös päivällä. Kun 
unirytmi paranee,
myös syömirytmitys 
on helponpaa

Liikunta/
fyysinen 
kunto/
terveys

Hyvä. Liikuntaa lä-
hes päivittäin. Li-
haskunto hyvä, ae-
robinen kunto vaatii 
hieman parannusta. 
Niska/hartiavaivat 
haittaavat yöunta.

Parantaa airo-
bista kuntoa 
20 %. Jatkaa li-
haskunnon yl-
läpitoa. Hel-
pottaa niska/
hartiavaivoja. 
Ylläpitää jak-
savaa ja hyvää
oloa. Ylläpitää 
stressinsieto-
kykyä.

Lihaskunto: salihar-
joittelun jatkaminen
miehen kanssa 2-3 
krt/vko.
Aerobinen;  sulka-
palloilun jatkaminen
perheen kera kerran 
vko, lenkkeilyn lisää-
minen, 
Niskavaivat; joogan 
jatkaminen kerran
viikossa, lisäjumpat 
kotona, ryhdin muis-
taminen. Fysiotera-
peutilla käynnit 1-2 
krt/kk.

Taulukko 6: Oman iloisuuden suunnitelma

Työkalu: Sitkeyden lisääminen, s. 197

Työkalu: Psykologisen pääoman arvioiminen, s. 212
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6.2 Kollektiivinen psykologinen pääoma

Psykologinen pääoma on kytkeytynyt yleensä yksilöihin, mutta 
se voi koskea myös työyhteisöä. Sillä tarkoitetaan ryhmän jäsen-
ten yhteistä vuorovaikutusta ja koordinoivaa dynamiikkaa, jon-
ka yhteenlaskettu summa on enemmän kuin yksilöiden yhteensä.

Kollektiiviseen psykologiseen pääomaan liittyvät seuraavat
piirteet:

 � Ryhmän jäsenet uskovat, että he voivat vaikuttaa ryhmän 
strategioita koskeviin keskusteluihin (itseluottamus).

 � Ryhmä uskoo, että on olemassa monta tapaa saavuttaa työ-
tä koskevat tavoitteet (toiveikkuus).

 � Ryhmän jäsenet ovat optimistisia työnsä tulevaisuutta 
kohtaan (optimistisuus).

 � Ryhmän jäsenet suhtautuvat kuormittaviin tilanteisiin
tyynesti (sitkeys).

Esimiehellä on tärkeä rooli kollektiivisen psykologisen pääoman
edistämisessä. Aito johtajuus kasvattaa luottamusta ja sen myötä 
työyhteisötaitoja sekä koko ryhmän suorituskykyä. Se synnyttää 
myös kollektiivista psykologista pääomaa ja ryhmän tai tiimin us-
koa omiin mahdollisuuksiinsa ylittää esteitä, saavuttaa korkeita 
tavoitteita ja toimia sitkeästi niiden eteen.

Eräässä tutkimuksessa87 selvitettiin esimiehen psykologisen 
pääoman vaikutusta työntekijöihin ja myös asiakaspalveluilma-
piiriin sekä suorituskykyyn. Tutkimukseen valittiin 79 poliisiesi-
miestä ja 264 poliisia. Tulokset kertoivat, että esimiehen psykolo-
ginen pääoma ja alaisen psykologinen pääoma vaikuttivat positii-
visesti työntekijän suorituskykyyn. Esimiehet, joiden psykologi-
nen pääoma oli suuri, asettivat korkeampia tavoitteita, halusivat
saavuttaa niitä ja etsivät keinoja esteiden ylittämiseen. He myös 
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suhtautuivat ympäristöönsä myönteisesti ja kannustivat ongel-
matilanteista selviämiseen. Työntekijöihin tämä vaikutti positii-
visesti, eli ”tila siirtyi heihin”. Työntekijät yrittivät näin sitkeäm-
min ja panivat parastaan myös ongelmatilanteissa.

Tulokset nostivat esiin myös, että organisaation palveluilma-
piiri vaikutti suorituskykyyn: he, joilla oli korkea psykologinen
pääoma, halusivat parantaa suoritustaan positiivisessa palveluil-
mapiirissä, koska he uskoivat, että heillä on kykyjä kohdata asiak-
kaidensa tarpeet, ja halusivat toimia hyvin täyttääkseen asiakkai-
den toiveet. Toisessa tutkimuksessa hyvä palveluilmapiiri edis-
ti sitoutumista esimieheen ja myös työyhteisötaitojen käyttämi-
seen. Kollektiivinen psykologinen pääoma on siis tärkeä asiakas-
palvelussakin.

Työkalu: Kollektiivinen psykologinen pääoma, s. 199

6.3 Tietoisuustaidot 
Psykologisen pääoman kasvattaminen edellyttää aktiivista itsen-
sä kehittämistä, koska kukaan toinen ei voi antaa ihmiselle näitä 
tärkeitä ominaisuuksia. Tarkkaavuuden suuntaamista itseen ja 
omien kokemusten tutkimista kutsutaan itsereflektioksi. Reflek-
tiivinen toiminta on oman toiminnan havainnointia, tarkastele-
mista ja puntarointia. Itsereflektion tavoitteena on tulla tietoisek-
si niistä ilmiöistä, joita itsessä tapahtuu, ja tutkia niitä kokemuk-
sia, joissa on osallisena. Ihmisellä on taipumus murehtia mennei-
syyttä tai kantaa huolta tulevaisuudesta. Reflektoinnissa siirry-
tään kokijan asemasta tarkkailijan asemaan. Se on kuin oman toi-
minnan katsomista peilistä jopa hämmästellen sitä, mitä kaikkea 
päämme keksiikään. Peiliin katsomisessa tarvitaan tietoista rau-
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hoittumista ja pysähtymistä omien ajatusten äärelle ja niiden tie-
toista tarkastelua, ennen kuin nähdään ja oivalletaan, mitä aja-
tuksia mielessä liikkuu ja mikä vaikuttaa tunteisiin ja toimintaan.

Läsnä olemisen taitoa voi harjoitella. Viimeaikainen tutkimus 
on osoittanut, että aivot muuttuvat koko ajan; ei vain toiminnalli-
sesti vaan myös rakenteellisesti – kokemusten ja erityisesti tois-
tuvien ja pitkään jatkuvien kokemusten myötä.

Tietoisuustaidot ja tietoinen läsnäolo (mindfulness) tarkoitta-
vat, että tehdään havaintoja nykyhetkessä ilman arvostelua ja hy-
väksyvästi. Lääketieteen professori Jon Kabat-Zinn aloitti alan
tutkimuksen jo 30 vuotta sitten. Tutkimusten mukaan tietoisuus-
taitojen säännöllinen kehittäminen on tehokasta muun muassa 
stressin ja uupumuksen, kroonisen kivun, uusiutuvan masennuk-
sen ja tunne-elämän epävakaisuuden hoidossa.88

Suomen Mielenterveysseuran kotisivuilla on useita läsnä ole-
misen taidon harjoituksia, joita voit kokeilla.89

Tietoisuustaitojen hyvinvointivaikutukset liittyvät aivokuoren 
etummaisten alueiden tunteiden säätelyn vahvistumiseen. Tie-
toisuustaitoharjoittelu aktivoi aivoalueita, jotka ovat yhteydessä 
empatiaan ja kykyyn havainnoida toisen ja omia psyykkisiä tilo-
ja. Harjoittelun aikana aivojen aktivaation painopistealue siirtyy 
erityisesti aivokuoren etuotsalohkoalueille, jonka tiedetään sää-
televän tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta. Aivojen tunnekes-
kus säätelee ja rauhoittaa aivojen toimintaa, mikä lisää myönteis-
tä mielialaa. Samalla ahdistuneisuus ja jännittyneisyys vähenevät.

Läsnäolotietoisuuteen pääseminen edellyttää pysähtymistä ja 
rauhoittumista, koska yleensä pää on täynnä ärsykkeitä. Suurim-
man osan päivästä ihminen on kuitenkin tekemässä jotakin. Ih-
minen pyrkii koko ajan ajattelemaan, mitä tekisi seuraavaksi, eikä 
näin elä juuri kulloisessakin hetkessä. Läsnäolon kokemuksen voi 
saada aikaan esimerkiksi keskittämällä huomion yhteen asiaan,
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vaikkapa hengitykseen. Hengityksen tarkkailu pitää nykyhetkes-
sä. Vaikka ajatukset pyrkivät karkaamaan jonnekin muualle, voi 
aina palata takaisin hengityksen tarkkailemiseen.

InnoPresence-tutkimushankkeessa selvitettiin läsnäolon har-
joittelemisen vaikutuksia ja hyötyjä tehdastyössä. Koeryhmälle 
annettiin Mindfulness-based stress reduction (MBSR) -valmen-
nusta yhteensä kymmenen kertaa. Viiden viimeisen kerran aika-
na mukana oli myös toiminnallista ryhmätyöskentelyä. Valmen-
nukseen osallistui 30 tehtaan toimihenkilöä ja työntekijää. Osal-
listumisen yleiset hyödyt liittyivät parempaan nukkumiseen, läs-
näoloon, vuorovaikutuksen paranemiseen ja luovuuteen. Työn nä-
kökulmasta stressin hallinta kasvoi, eli henkilö panikoi hankalis-
sa tilanteissa vähemmän. Lisäksi hän pystyi paremmin keskitty-
mään ja kuuntelemaan vuorovaikutustilanteissa työkavereita, hän
ei enää puhunut toisen ihmisen puheen päälle.90

Työkalu: Oman työhyvinvoinnin tikkataulu, s. 200

Työkalu: Oman työhyvinvoinnin vuosikello, s. 203

Työkalu: Unelmatyöpaikka, s. 204

Työkalu: 15 minuuttia työhyvinvointiin, s. 205

Työkalu: Läsnäolotaitojen harjoittaminen, s. 213
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6.4 Positiivinen ja negatiivinen stressi

Positiivinen paine

Työstä syntyvä paine voidaan tulkita joko työhyvinvointia haasta-
vaksi tai heikentäväksi. Haastava tilanne koetaan yleensä positiivi-
seksi, ja vaikka se synnyttääkin jonkinasteista painetta, se on psy-
kologisesti tervettä. Tällainen paine syntyy tekijöistä, jotka kehittä-
vät työntekijää ja tarjoavat hänelle aikaansaamisen mahdollisuuk-kk
sia. Vastakohtana heikentävä paine luo esteitä saavuttamisen tielle.

Työhyvinvointia haastava/ 
edistävä paine 

Työhyvinvointia heikentävä/estävä 
paine

Työkuormitus Roolin epäselvyys

Ylimääräinen vastuu (johon saa tukea 
ja koulutusta)

Huonot yhteistyösuhteet

Aikapaineet Työn epävarmuus

Työn moninaisuus Hallinnan puute

Merkitykselliset tavoitteet Epäselvät tavoitteet

Tiukat aikarajat Epärealistiset aikarajat

Taulukko 7: Esimerkkejä haastavasta ja heikentävästä paineesta

Näiden erityyppisten paineiden erottaminen on tärkeää, koska es-
tävä paine vaikuttaa työsuoritukseen negatiivisesti ja pitkään jat-
kuessaan vie kokonaan voimat. Podsakoff ym.91 tutkivat näiden vai-
kutusta työtyytyväisyyteen ja työntekijöiden vaihtuvuuteen. Tut-
kijat löysivät peräti 150 eri tutkimusta, joissa näiden välisiä yhteyk-kk
siä selvitettiin. Erityisen vahva yhteys löydettiin heikentävän pai-
neen ja työtyytymättömyyden kesken, mutta myös vaihtuvuuden 
ja työssä lopettamisaikeiden väliltä. Haastava paine oli puolestaan
yhteydessä työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. Niin haastava pai-
ne kuin heikentävä painekin olivat yhteydessä kuormittuneisuu-

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön



 175

6 TYÖNTEKIJÄN OMA HYVINVOINTI

teen. Kuitenkin jonkinasteinen paine on tärkeä työn aines. Jos työn
vaatimukset, voimavarat, tuki ja hallinnan tunne ovat tasapainos-
sa, työntekijä voi käsitellä painetta ja jopa hyötyä siitä.

Kuviossa 24 on esitetty, että sopiva paine tuottaa hyvinvoin-
tia ja hyvää työsuoritusta. Estävä paine puolestaan johtaa huo-
noon suorituskykyyn ja joko stressiin ja burnoutiin tai matalaan 
sitoutumiseen. Siispä olisi tärkeää osata käsitellä työstä aiheutu-
vaa painetta ja osata varmistaa sen positiivisuus.

Paine

Positiivinen paine

Negatiivinen paine

Suoritus

Poiskytkentä,
vähäinen sitoutuminen

Poiskytkentä,
vähäinen sitoutuminen Ylikuormitus

Tuntuu hyvältä

Huippusuoritus

Kuvio 24: Paineen ja suorituskyvyn välinen yhtälö

Stressin tunnistaminen

Miten sitten tunnistaa positiivisen paineen muuttuminen työhy-
vinvointia heikentäväksi? Kuormittavat tilanteet aiheuttavat pit-
kään jatkuessaan hormonitoiminnan muutoksia ja siten myös li-
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säävät kielteisiä tunteita. Stressireaktio on automaattinen ja se
auttaa ihmistä huippusuoritukseen, mutta liian kauan jatkuva 
kuormitus voi johtaa sen kääntymiseen negatiiviseksi. Jokaisen 
olisi sen vuoksi hyvä tunnistaa oma ”ylikuormituspisteensä”, jos-
sa stressi kääntyy negatiiviseksi. Yksilöt reagoivat eri tavoin stres-
siin, joten jokaisen olisi hyvä miettiä, mikä kertoo juuri hänelle,
että ylikuormitusraja on lähellä tai jo ylittynyt.

Negatiivinen stressi voi syntyä pikku hiljaa. Ihminen itse ei 
välttämättä sitä tiedosta, mutta ylikuormitusrajalla oleva alkaa 
oireilla omalla kehollaan. Voimistuvan stressin vuoksi työssä ei 
saa aikaiseksi toivomiaan tuloksia. Eli positiivisen stressin aika-
na työ on tuloksellista, mutta stressin muuttuessa negatiiviseksi
se alkaa heikentää työsuoritusta.

Pitkäkestoisesta stressistä kärsivän uni häiriintyy: hän heräi-
lee aamuyöllä eikä uni tahdo enää sen jälkeen tulla. Hän ärtyy, ja 
hänen käyttäytymisensä muuttuu lyhytjänteisemmäksi. Hänel-
lä voi olla myös epämääräisiä fyysisiä oireita, kuten sydämenty-
kytystä, päänsärkyä tai niska- ja hartiavaivoja. Muistikin alkaa 
pätkiä, koska stressin aikana lyhytkestoisen työmuistin kapasi-
teetti kutistuu. Kaikki muistiaines kulkee työmuistin kautta säi-
lömuistiin. Normaalissa olotilassa pystymme pitämään työmuis-
tissamme 5–7 tietoainesta mutta stressaantuneena vain 1–3 tie-
toainesta. Muistitutkijat sanovat, että luvut koskevat muistamis-
ta häiriöttömissä tilanteissa, joten voi olla, että työmuistin kapa-
siteetti on paljon pienempikin arjessa. Heikkolaatuinen uni vä-
hentää myös mieleen painumista ja oppimista. Niinpä ihmisestä 
saattaa tuntua siltä, että hän on sairastunut dementiaan, vaikka 
kysymyksessä olisi vain stressitila.

Stressin oireita voivat olla myös aloitekyvyttömyys, eristäy-
tyminen ja kyynistyminen, joka ilmenee etäisenä tai kielteise-
nä suhtautumisena työhön, työtovereihin ja asiakkaisiin. Kaikki
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kyynisyys ei kuitenkaan liity stressitilanteeseen. Negatiivisuus
on myös puolustautumiskeino, koska se suojaa väsymykseltä ja 
pettymyksiltä.

Stressin pitkittymisen myötä ammatillinen itsetuntokin heik-
kenee ja ihmisestä alkaa tuntua, ettei hänestä ole mihinkään. Hä-
nen ajatuksensa saattavat kaventua, ja hän alkaa suhtautua työ-
hönsä liian kriittisesti eikä enää usko suoriutuvansa siitä.

Vaikuttavuus

Positiivinen 
stressi

Hienoa 
työskennellä

Aika

Energian rapautuminen

Tilapäinen
väsymys

Vaatimukset 
kasvavat

Uni-
häiriöt

Krooninen
väsymys Ylikuormitusraja

Olen 
kestävyyteni 
rajoilla

Mikään
ei riitä Kukaan 

ei välitä

En kelpaa

Olen lopussa

Hälyttävät esioireet: 
fysiologiset

Alentunut itsetunto

Kyynisyys

Uupuminen

Työ-
kyvyttömyys

Kuvio 25: Stressin muuttuminen negatiiviseksi ja sen vaikutukset mieleen ja ter-

veyteen

Työkalu: Oman kuormittuneisuuden arvioiminen, s. 206

Stressin syyt

Stressitutkijoiden mukaan ongelmia voivat aiheuttaa seuraavat
voimavarojen puutteet tai epäkohdat:

 � Työn määrä: Työssä on liian paljon vaatimuksia, joita ei 
millään ehdi täyttää, minkä vuoksi palautuminen ei ole 
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mahdollista. Työtä on tällöin yksinkertaisesti liikaa, mut-
ta myös liian vähäinen työmäärä voi johtaa väsymykseen.

 � Hallinnan puute: Jos työntekijä ei koe voivansa vaikuttaa 
työn pelisääntöihin eikä hänellä ole riittävästi resursseja, 
esimerkiksi osaamista, suoriutua työstään mielestään jär-
kevällä tavalla, paine kasvaa. Tunnollisille tämä on erityi-
sen vaikeaa, koska he haluaisivat tehdä työnsä kunnollisesti.

 � Vähäinen palkitsevuus: Työn palkitsevuus liittyy sekä ai-
neellisiin että aineettomiin palkkioihin, joista rahallisen 
palkitsemisen osuus on vähäisempi kuin sosiaalisten palk-
kioiden, kuten arvostuksen ja huomaamisen. Myös työ si-
nänsä voi olla palkitsevaa, kun taas esimerkiksi yksitoik-
koinen työ ei anna riittävästi haasteita.

 � Työyhteisöristiriidat: Työntekijöiden yhteenkuuluvuus, 
auttamisenhalu, kunnioitus ja huumori auttavat jaksa-
maan. Kaikista tuhoisinta on, jos työntekijä eristetään kiu-
saamisella omasta työyhteisöstään.

 � Epäreiluus: Oikeudenmukainen johtaminen ja työmäärän 
jakautuminen helpottavat jaksamista. Reiluus lisää arvos-
tusta ja itseluottamusta. Sen puute taas näkyy kahdella ta-
valla. Ensinnäkin epäoikeudenmukaisen kohtelun koke-
mus on henkisesti kuluttava. Toisaalta se ruokkii kyyni-
syyttä työpaikkaa kohtaan. Myös passiivinen esimiestoi-
minta voi vaikuttaa negatiivisesti.

 � Arvoristiriidat: Jos työ on ristiriidassa omien arvojen kans-
sa, se kuluttaa. Voimat hupenevat, jos työssä täytyy esimer-
kiksi valehdella palkkansa eteen vaikkapa kertomalla myy-
tävästä tuotteesta jotakin sellaista, mikä ei pidä paikkaansa.

 � Oma persoona: Itsellä ei ole resursseja, kuten osaamista tai 
psykologista pääomaa.
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Stressin kehittymistä voidaan tarkastella suhteessa aikaan ja suo-
rituskykyyn. Jos tarkastelemme sitä talona, jossa on katto, yksi
kerros ja kivijalka, voimme jaotella stressin oireet kolmeen ta-
soon. Mitä vakavammasta stressistä on kysymys, sitä syvemmäl-
lä olemme talon rakenteissa: kun kivijalka murenee, koko talo hor-
juu sen ansiosta. Stressin oireet näkyvät fysiologisella, psykologi-
sella, sosiaaliselle ja käyttäytymisen alueella.

Lisätietoa positiivisesta ja negatiivisesta stressistä sekä kei-
noja pitkäkestoisen stressin taluttamiseen löydät Stressikirjasta.
Stressikirjan92 julkistamisen yhteydessä Helsingin Sanomat teki t
siitä pikastressitekstin, joka löytyy lehden nettisivuilta.93

Työterveyslaitoksen internet-sivuilta löytyy myös stressistesti.94

Stressiin vaikuttaminen
Stressi ei ole vain yksilön vaan myös työyhteisön asia. Niinpä sii-
hen voidaan vaikuttaa työpaikalla ja henkilökohtaisesti.

Stressitutkijoiden mukaan stressin haltuun ottamisessa on kol-
me tapaa:

 � tarkkaavaisuuden muuttaminen ja kognitiivinen aktiivi-
suus, kuten huomion suuntaaminen pois stressaavasta te-
kijästä esimerkiksi touhuamalla jotain muuta tai lähtemäl-
lä lenkille

 � merkityssisältöjen muuttaminen, kuten todellisuuden kiel-
täminen tai vain positiivisten puolten näkeminen

 � vuorovaikutussuhteiden muuttaminen sellaisen käyttäy-
tymisen avulla, jolla pyritään ratkaisemaan ongelmatilan-
ne hankkimalla uutta tietoa tai haetaan tukea muilta.

Kaksi ensimmäistä keinoa voivat auttaa hetkeksi, jos tilanteeseen 
ei jostain syystä voida välittömästi puuttua. Paras vaihtoehto on 
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kuitenkin ongelman tai ongelmien kohtaaminen ja toimiminen
niiden ratkaisemiseksi, koska ratkaisemattomat asiat kuormitta-
vat mieltämme. Kenenkään ei pidä jäädä passiiviseksi uhriksi tai
sivustakatsojaksi omassa elämässään. Toissijaisena keinona on 
stressiä aiheuttaneiden tunteiden lievittäminen. Ongelman koh-
taamista pidetään siis kaikista tehokkaimpana keinona, mutta jos 
siihen on mahdotonta vaikuttaa, silloin voi käyttää lievittäviä kei-
noja. Tällaisia voivat olla seuraavat:

 � Pyritään muuttamaan omaa asennoitumista stressin aihe-
uttajaa kohtaan tai sen tulkintaa: yritetään nähdä asian va-
loisa puoli, mitä hyvää tämä ongelma on tuonut mukanaan?
Tulkitsenko asiaa oikein, mitä tosiasiatietoa minulla siitä on?

 � Puretaan tunteita, kuten eräällä työpaikalla oli ”saatana-
perkele-huone”, jossa vaativaa kasvatustehtävää hoitavat
henkilöt saattoivat käydä purkamassa paineitaan.

 � Mietitään asian merkitystä omassa elämässä, ovatko ta-
voitteet liian korkealla juuri tällä hetkellä oman elämän-
tilanteeni kannalta tai

 � Yritetään kohdistaa kiinnostus muualle kuten harrastuk-
siin, jotka tuovat voimia työhön.

Stressiä lievittävät parhaiten työn ja omat voimavarat, joiden käyt-
töönottamisella vapautuu energiaa myös ongelmien ratkaisemi-
seen. Työn voimavaroilla tarkoitamme työn kehittämistä innos-
tavammaksi ja itselle sopivammaksi, yhteishengen kasvattamis-
ta, informaatioergnonomian kehittämistä ja työyhteisötaitojen pa-
rantamista. Omilla voimavaroilla tarkoitamme psykologisen pää-
oman ja osaamisen kehittämistä sekä palautumisen edistämistä.

Työkalu: Oman stressin arvioiminen, s. 208

Työkalu: Miten otat puheeksi työkaverin väsymyksen tai muun on-

gelmatilanteen? s. 214
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6.5 Palautuminen

Miksi on hyvä palautua?

Ihminen kuormittuu automaattisesti, mutta meillä on myös pa-
lautumismekanismi, joka auttaa palauttamaan työssä menetetyt 
voimat. Niinpä ei haittaa, vaikka olisi välillä kovastikin paineissa, 
jos huolehtii palautumisestaan. Mekanismin tavoitteena on pa-
lauttaa elimistö stressitilasta lepotilaan, jolloin stressin aikana 
kulutetut voimavarat palaavat. Energiavarastojen ja hormonita-
sapainon palautuminen edellyttää riittävän pitkää lepoa öisin, va-
paa-ajalla ja viikonloppuina. Erityisesti uni on yksi tärkeimmistä 
asioista elpymisen kannalta. Keskimäärin ihminen tarvitsee pa-
lautumiseen 7–9 tuntia unta, mutta muutama prosentti ihmisistä 
selviää sitä pienemmällä määrällä tai tarvitsee sitä enemmän un-
ta. Myös unen laatu vaikuttaa: syvä uni on palauttavinta.

Palautumismekanismi perustuu autonomiseen hermostoon ja 
hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA) toimintaan.
Palautumisessa on kaksi näkökulmaa: fysiologinen ja psykologi-
nen. Elpyminen on onnistunut, kun työntekijän elimistö on stres-
sin aiheuttaman viriämisen jälkeen palannut takaisin perustasol-
le. Psykologinen palautuminen taas tarkoittaa sitä, että työntekijä 
itse kokee olevansa kykenevä jatkamaan taas työtään.

Palautumista tapahtuu voimavarojen säilyttämisteorian mukaan
kolmella tavalla95: 

 � uusien voimavarojen hankkimisella
 � uhattujen voimavarojen turvaamisella ja
 � menetettyjen voimavarojen palauttamisella.
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Työkuormituksesta palautumisen näkökulmasta olennaisia ovat
uudet sisäiset voimavarat, kuten energia ja myönteinen mieliala.
Samaisen tutkimuksen mukaan 10–30 prosentilla työntekijöistä 
oli vaikeuksia palautumisessaan. Vaikeudet korostuivat erityises-
ti hotelli- ja ravintola-alalla sekä koulutusalalla. Palautumisongel-
mat näyttävät lisäävän työuupumuksen riskiä. Irrottautuminen 
on tärkeää kuitenkin myös silloin, kun työnteko on mukavaa, sil-
lä se takaa, että työntekijä nauttii työstään tulevaisuudessakin.96

Palautumiseen on kiinnitettävä huomiota päivittäin, koska ih-
misessä ei ole akkua, jonka pystyisi lomalla lataamaan koko vuo-
deksi. Pienet elpymishetket päivittäin työn lomassa lisäävät siis 
voimia.

Uuden palautumisteorian mukaan elimistöllä on myös aktii-
vinen palautumisjärjestelmä, niin sanottu rauhoittumisjärjestel-
mä, joka toimii stressireaktiolle käänteisesti. Rauhoittumista on
alettu tutkia imettävillä äideillä: heillä on pitkä pinna, koska hei-
dän elimistöönsä vapautuu oksitosiinihormonia. Oksitosiini las-
kee sydämen sykettä ja verenpainetta ja pienentää veren kortiso-
lipitoisuutta. Rauhoittumisjärjestelmä aktivoituu kosketukses-
sa, esimerkiksi hieronnan aikana. Myös rauhalliset ja miellyttä-
vät tilanteet auttavat.

Työpaikalla kannattaisikin miettiä, miten tällaisia palauttavia 
hetkiä voisi saada työpäivään. Ne olisivat rupeamia, jolloin työn-
tekijät eivät olisi automaattiohjauksessa, vaan tietoisia itsestään
ja siitä, mitä he juuri sillä hetkellä ovat tekemässä. Esimerkiksi
työntekijä voisi istahtaa tuolilleen pariksi minuutiksi ja keskit-
tyä itseensä: panna silmät kiinni, hengittää syvään ja rentoutua.
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Palautumisen mekanismit

Koetut palautumisen

vaikeudet:

1. Korostunut työpäivän
 jälkeinen palautumisen
 tarve
2. Huonoksi arvioitu
 palautuminen työ-
 päivän jälkeen

Työn vaatimukset:

• Fyysinen kuormittavuus
• Aikapaineet ja kiire
• Vastuu ja päätöksen-
 teko

Työn vomavarojen puute:

• Esimiehen epäoikeu-
 denmukaisuus
• Vähäiset vaikutusmah-
 dollisuudet
• Vähäinen sosiaalinen
 tuki
• Työn epävarmuus
 

Työhön sitoutuminen:

• Työholismi
• Vähäinen työn imu

Työssä Työn ulkopuolellaPalautuminen

Heikosti toimivat 

palautumisen 

mekanismit:

1. Psykologinen
 irrottautuminen
2. Rentoutuminen
3. Kontrollin kokemus
4. Taidon hallinta

Epäedullinen työn

vaatimusten ja voima-

varojen suhde

Demograafiset tekijät:

• Ikääntyminen
• Sukupuoli (nainen)

Perhetilanne:

• Vaativuus
• Työ- perheristiriita
• Perhe-työ -ristiriita

Vapaa-ajan määrä

 ja laatu:

• Oman ajan 
 riittämättömyys
• Vähäinen sosiaalinen
 aktiivisuus
• Vähäinen liikunta
• Työnteko vapaa-ajalla

Uni:

• Lyhyt yöuni
• Huono laatu

Työn rakenteelliset

ominaisuudet:

• Vuorotyö
• Pitkä työviikko

Kuvio 26: Palautumiseen vaikuttavat tekijät työssä ja vapaa-aikana (Kinnunen & 

Feldt 2009)

Kuviossa 26 on esitetty niin työn kuin vapaa-ajankin piirteitä, jot-
ka vaikuttavat palautumisen laatuun.

Työn rakenteelliset piirteet, onko kyseessä vuorotyö tai pitkä t
työviikko, vaikeuttavat palautumista. Myös liialliset työn vaa-
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timukset kuten sen fyysinen kuormittavuus, aikapaineet ja ko-
va vastuu hidastavat palautumista. Työn voimavarojen puutteel-
la tarkoitetaan epäoikeudenmukaiseksi koettua johtamista, vä-
häisiä vaikutusmahdollisuuksia, tukea ja työn epävarmuutta. Jos
vaatimukset ovat kovemmat kuin voimavarat, siitä aiheutuu epä-
edullinen suhde. Liiallinen sitoutuminenkaan työhön ei ole hyväs-
tä, jos se on pakonomaista.

Vapaa-aikana palautumisen heikkoutta ennakoivat demografi-
set tekijät: ikääntyminen ja naissukupuolit . Perhetilanteessa kuor-
mitusta aiheuttavat erityisesti perhe-elämän vaativuus ja ristirii-
ta työn ja perheen välillä. Vapaa-aikana palautumista taas estävät 
oman ajan riittämättömyys, vähäinen liikunta, vähäinen sosiaali-
nen aktiivisuus ja työn tekeminen vapaa-ajalla. Myös uni vaikuti -
taa, jos se on liian lyhyttä tai huonolaatuista.

On olemassa neljä psykologista mekanismia, joilla voi elpyä vapaa-
aikana97:

 � psykologinen irrottautuminen
• kyky sulkea työasiat mielestä

 � rentoutunut olotila
• vähäinen virittyminen ja myönteinen tunnetila

 � taidon hallintakokemus
• vapaa-ajankokemukset, jotka tarjoavat mahdollisuu-

den kokea itsensä päteväksi
 � kontrolli vapaa-ajalla

• mahdollisuus päättää siitä, mitä vapaa-ajalla tekee. Jo-
kainen tarvitsee omaakin aikaa vapaalla ollessaan.

Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että toimistotyötä muistutta-
vien stressitilanteiden jälkeen luontoympäristön katselu tai siel-
lä oleilu tai kävely rentouttaa fysiologisesti noin 4–7 minuutin ku-
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luttua98. Samaan tulokseen päädyttiin brittitutkimuksessa, jonka 
mukaan jo viiden minuutin oleilu luonnossa johti lyhyt- ja pitkä-
kestoisiin terveysvaikutuksiin: mieliala koheni, ja itseluottamus
parani. Vaikutukset olivat vieläkin voimakkaammat, jos vihrey-
den lisäksi ympäristössä oli vettä. Erityisesti mielenterveysongel-
maisilla luonto kohensi erittäin paljon mielialaa.99

Kiinnostavaa kyllä, myös kauniilla kaupunkimaisemalla voi 
olla samankaltaisia voimia palauttavia vaikutuksia kuin luonto-
maisemalla.100

Työkalu: Mielipaikkaresepti, s. 209

Työkalu: Palautumisen tarve, s. 210

Työkalu: Palautumisen mekanismit, s. 211
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TYÖKALU:  ITSELUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN

1.  Kirjoita itsellesi lyhyt kirje asioista, joissa olet onnistunut. Kiitä itseäsi niistä.

Näissä asioissa olen onnistunut:

OOnnistumiseniii

2.  Valitse jokin myönteisistä tilanteistasi tai onnistumisistasi. Kuvaa se tähän tarkasti:

Mitä silloin ajattelit, tunsit ja teit?

Ajatus: Tunne:TT TeTT ko:

Kuinka usein tällaista tapahtuu, jatkuvasti vai harvoin?
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Mitkä syyt ja olosuhteet aiheuttivat tilanteen? Johtuiko se sinusta itsestäsi vai asioista,
jotka eivät olleet hallinnassasi kuten onnesta, muista ihmisistä tai ulkoisista oloista?

Minusta itsestä, osaamisestani? Muista, olosuhteista, onnesta, se oli vain tilapäistä?

Voisiko sama asia tapahtua uudelleen? Voisitko itse vaikuttaa tapahtumien kulkuun?
Mitä voisit tehdä toisella tavalla, jotta tilanne tulisi vieläkin paremmaksi?

3. Tarkastele vastauksiasi. Optimisti selittää onnistumisia siten, että onnistumiset ovat yleisiä 

ja että ne johtuvat hänestä itsestään. Pessimisti puolestaan selittää niiden olevan vain 

tilapäisiä ja johtuvan muista asioista, esimerkiksi olosuhteista tai muista ihmisistä. Tulkintaan 

voi vaikuttaa alkamalla miettiä sitä, mitä itse voisi tilanteessa tehdä tai mitä osaamista tai 

tukea voisi hankkia, jotta onnistuminen yleistyisi.
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EpäEpäEpäonno istumisenseniii

Ota tarkasteltavaksi jokin viimeaikainen epäonnistumisesi/mokaamisesi ja kuvaa se tähän:

Mitä silloin ajattelit, tunsit ja teit?

Ajatus: Tunne:TT TeTT ko:

Mistä tilanne johtui? TapahtuuTT ko samanlaisia tilanteita usein, vai oliko tämä tilanne vain sattumaa?

Minulle käy näin usein. Tämä oli vain tilapäistä.

Oliko sinulla osaa siihen, vai vaikuttivatko ulkoiset tai jotkin muut tekijät kuten epäonni
epäonnistumiseesi?

Minulle käy usein näin, en vain osannut. Ulkoiset olosuhteet aiheuttivat epäonneni.
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Mitä teit estääksesi tapahtuman? Mitkä toimet olivat mielestäsi onnistuneita ja mitkä epäonnistuneita? 

Näillä toimilla yritin estää epäonnistumisen? Oliko toimi onnistunut vai ei?

Uskotko, että sama tapahtuu tulevaisuudessakin? Mitä voisit tehdä toisin, ettei se tapahtuisi?

Analysoi vastauksiasi. Myönteisesti ajatteleva uskoo, että vaikeudet ovat vain tilapäisiä ja ulkoisista tekijöistä
johtuvia, joten niihin voi vaikuttaa. Pessimistisesti ajatteleva uskoo, että vaikeudet johtuvat hänestä itsestään
ja että hänelle käy usein samalla tavalla. Tällöin kannattaa miettiä, mitä voisi tehdä toisin, jottei niin 
tapahtuisi.

Muita tapoja lisätä itseluottamusta:

1. Itseluottamusta voi kasvattaa myös oppimalla toisilta: kysele, miten kaverisi ovat onnistuneet 
jossakin asiassa, jossa myös sinun pitäisi onnistua.

2.  Pyydä palautetta omalta esimieheltäsi ja työkavereiltasi, missä olet onnistunut ja missä voisit kehittyä?

3.  Itseluottamus kasvaa myös omasta hyvinvoinnista, koska myönteisessä vireessä ihminen tulkitsee asioita 
positiivisemmin kuin kielteisessä. Mitä voisit tehdä lisätäksesi hyvinvointiasi vapaa-aikana tai työssä?

Mitkä teot lisäisivät hyvinvointiasi työssä? Mitkä teot lisäisivät hyvinvointiasi kotona?
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TYÖKALU: TOIVEIKKUUDEN KASVATTAMINEN

1.  Kirjoita tähän jokin työtä tai kehittymistäsi koskeva tavoite, jonka haluat saavuttaa.
 Voitte myös työporukalla keksiä jonkin yhteisen tavoitteen.

2.  Mitä tietoa ja taitoja tarvitset tavoitteen saavuttamiseen?

Löytyykö lisätietoa kirjoista, internetistä, valmennuksista? Lö

TaTT voite:

ToiTT veikkuus on uskoa tavoitteen saavuttamiseen, mutta myös vaihtoehtoisten polkujen etsimistä,
jos yksi keino ei johda perille. Niinpä toiveikkuutta voi lisätä opettelemalla tavoitteenasettelua.

Tarvittavat tiedot/taidot? Mistä löytyy apua osaamisen lisäämiseksi?

3. Kenen/keiden tukea tarvitset tavoitteen saavuttamiseksi?

1.

2.

3.

4.  Mikä estää tavoitteiden saavuttamista? Mihin vaikeuksiin arvelet törmääväsi?

1.

2.

3.
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Palkitseminen Välitetapit

5. Miten voit varautua näihin esteisiin?

1.

2.

3.

6. Miten ja mistä voit arvioida tavoitteen saavuttamista? Mistä näkee, että olet onnistunut?

1.

2.

3.

7. Miten palkitset itseäsi kun olet saavuttanut tavoitteen? Voisiko tavoitteen pilkkoa välietappeihin?

8. Muita asioita, jotka sinun pitäisi ottaa huomioon?
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Toimenpiteet Milloin

9. Mitä teet, jotta tavoite saavutetaan?
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Omaa itseäsi koskevat unelmat?
(harrastukset, perhe, kehittyminen, ihmissuhteet)?

Työtä koskevat unelmat?    
(Mitä haluan tehdä?)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

TYÖKALU: UNELMATYÖPAJA

1. Kopioi tehtävä jokaiselle osallistujalle. Jaa heidät muutaman hengen ryhmiin.

2. Kukin vastaa ensiksi omalta kohdaltansa näihin kysymyksiin.

Ihmisellä on elämänsä vaiheissa erilaisia tavoitteita ja pyrkimyksiä. Nämä voivat liittyä mihin tahansa 
elämänalueeseen: sinuun itseesi, työhön, opiskeluun, vapaa-aikaan, parisuhteeseen, lapsiin tai ystäviin.
Kirjoita alla olevaan tilaan vähintään neljä tavoitettasi. Ne voivat olla pieniä tai suuria, yksinkertaisia tai 
mutkikkaita. Pääasia, että ne ovat sinulle tällä hetkellä tärkeitä.

3. Kokoontukaa tämän jälkeen ryhmiin. Piirtäkää unelmakartta paperille kaikista asioista, joita haluatte
saavuttaa (tekstiä, kuvia).

4. Ryhmät esittävät tuotokset toisillensa haluamallaan tavalla.

5. Kehota osanottajia tämän jälkeen kirjoittamaan kirje itselleen ja laittamaan se kirjekuoreen omalla 
nimellä varustettuna. Kokoa kirjeet ja anna ne osanottajille puolen vuoden kuluttua. Pyydä heitä 
arvioimaan, moniko unelmista on toteutunut?
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PäiPP vämäävv rrää                                                                               rr
                                                                                                                                                            

Minun Unelmani

Poimi PP tett kemäskk täsi listt tastt ta tt tätt rkrr eimmät unelmasi ja kirjoikk ta ne vielä tt tähän mahdollisimman seltt kll eästi.kk

Sinullaa on sisälläsi tieto siitt tätt ,ä mi, kii ä on se kk konkkk rkk eerr ttinen muutost ,s jo, ka johkk taa sinua pienen astt keleen kk
eteenppäin kulkiessasi tt kohti unelmaasikk .ii Tuo pieni asTT kelkk ,ll  jo, ka on uuden aloikk ttamistt tatt ,a  ope, ttelemistt ta tt
ja saavvuttamistt tatt .KeKK rrrr o rr nyt itsellesi min kii ä on se pieni kk konkkk rkk eerr ttinen muutos sinussatt ,a  jo, ta lähdet tt
tot teutt tttamaan ja jontt ka sinä tiedät vikk evän sinua evv teenpäin tielläsi tt kohti unelmaasi.kk

Minun pieni askeleeni jokk ta lähdentt nyt n tott teutt ttamaantt

Sulje ttämä kirje kuott reen ja lairr ta oma nimesi siihentt . Saat kirjeen. tatt kaisin puolen vuoden kulukk ttua 
ja voitt arvioida,a  moni, kii o näiskk tä unelmistt tasi on lähtt tett nyt n tott teutumaan.tt
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TYÖKALU: MYÖNTEISYYDEN LISÄÄMINEN

Luettele tähän niin monta myönteistä tunnetta kuin keksit.

Päivittäin Erittäin harvoin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poimi listasta sellaiset tunteet, joita koet

Miten voisit lisätä itsellesi harvinaisten myönteisten tunteiden kokemista? Ota listasta muutama
harvinainen tunne, ja mieti, millä konkreettisella teolla se voisi lisääntyä?

Harvoin kokemani myönteinen tunne Miten voisin lisätä juuri tätä tunnetta?

Minkälaisia positiivisia poikkeamia keksisit tavalliseen työpäivääsi? Kehut, kiitokset,
huomaamiset, positiivinen juoruilu selän takana yms.
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Kiitollisuusharjoitus

Henkilökohtainen onnellisuus lisääntyy, kun aletaan viikon ajan laskea hetkiä, jolloin olet
kiitollinen jostakin. Tämä tekee meidät myös ystävällisemmiksi ja kiitollisemmiksi.

Kirjoita tähän hetkiä/tilanteita, jolloin olet tuntenut kiitollisuutta jostakin asiasta, teosta tai
muusta seikasta.

Miten voit lisätä myönteisiä tunteita?

Esimerkiksi luontokuvat, lapsien katselu, lemmikkieläimet ja miellyttävät tilanteet laukaisevat
ihmisessä piileviä myönteisiä voimia ja luovuutta ja niillä on tervehdyttäväkin vaikutus.
Tee itsellesi kuvapankki, jossa on sinua miellyttäviä kuvia.
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TYÖKALU: SITKEYDEN LISÄÄMINEN

Voimavaralistat

Sitkeyttä voidaan lisätä etsimällä voimavaroja kuten persoonallisuudenpiirteitä, osaa-

misia, taitoja, henkilökohtaisia yhteyksiä ja verkostoja niiden ylittämiseksi. Tämän harjoi-

tuksen voit tehdä ryhmäkehityskeskustelussa tai sitten porukalla vaikkapa organisaati-

on muutokseen varautuessa.

1. Ota tarkastelun kohteeksi jokin tavoite työstänne tai tulevasta muutoksesta.

2. Kysy työntekijöiltäsi palaverissa, mitä henkilökohtaisia voimavaroja, yhteyk-

siä ja taitoja he voisivat hyödyntää saavuttaakseen tavoitteen. Pyydä hei-

tä listaamaan paperille henkilökohtaiset resurssinsa ja esittelevän ne toisille.

3. Tämän jälkeen kirjatkaa ylös toistenne resursseja, jotka jäivät kultakin osallis-

tujalta itseltään löytymättä.

4. Palaverin jälkeen jokaisella pitäisi siis olla voimavaralista, joka koostuu hänen 

itse kirjaamistaan voimavaroista ja työkavereiden täydennyksistä.

5. Rohkaise tämän keskustelun jälkeen osallistujia ottamaan näitä resursseja

käyttöön.

Vastoinkäymisharjoitus

1. Miettikää, mitä vastoinkäymisiä voitte työssänne kohdata. Voitte myös ottaa

em. tavoitteen tarkasteltavaksenne. 

2. Keskustelkaa, miten kunkin omat voimavarat (joita kerättiin aiemmin) voivat 

auttaa esteiden voittamisessa.
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TYÖKALU:  ÄRSYYNTYMISPÄIVÄKIRJA

Kokoa tähän arkipäivästä havaintoja, jotka ärsyttävät sinua.

Kirjaamisen avulla voit tarkkailla sisäistä keskusteluasi, jota käyt itsesi kanssa. Sen havaitseminen 
mahdollistaa sisäisen puheen muuttamisen ja pikku hiljaa opit muuttamaan myös ulkoista käyttäytymistäsi.
Näin voit säästää myös voimiasi, koska yksi kiukustuminen voi viedä paljon energiaasi.

1. Ärsyyntyminen (kuvaa tilanne)

2. Mitä välittömiä ajatuksia/reaktioita se minussa herätti?

3. Mitä siitä seurasi?

4. VastVV aväite. Kuvaile tilanne mahdollisimman objektiivisesti ja viileästi, mitä tosiasioita tapahtui? 
Oliko ärsyyntymisellesi todellisia syitä?
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TYÖKALU: KOLLEKTIIVINEN PSYKOLOGINEN PÄÄOMA

1. Valitkaa yksi työtä koskeva tavoite. 

a) ensimmäinen askel tavoitteen saavuttamiseksi?

b) toinen astt kel?

2.  Miettikää ensiksi kukin itseksenne askel (=toimenpide) kerrallaan, mikä olisi

3.  Kertokaa askeleet muulle ryhmälle ja kuvatkaa, miten se kertojan omasta mielestä voidaan 
     saavuttaa. Näin opitaan muilta, kun kuullaan, miten he asettavat tavoitteitaan, ja saadaan   
     mahdollisesti hyviä esimerkkejä aiemmista kokemuksista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutuskeskus MOOLI Oy:n käyttöön



200

TYÖKALUT

TYÖKALU: OMAN TYÖHYVINVOINNIN TIKKATAULU

1.  Täytä työhyvinvoinnin tikkataulu seuraavan sivun lomakkeen avulla.

2.  Tee sen perusteella oman hyvinvoinnin suunnitelma Tavoitetähden muodossa. Mitkä ovat 
oman hyvinvointisi lisäämiseksi tärkeimmät kehittämistavoitteesi? Mitä hyötyä kunkin
tavoitteen saavuttamisesta on itsellesi, työyhteisöllesi tai asiakkaallesi? Mikä estää kunkin
tavoitteen saavuttamisen? Mitä tietoa, taitoa ja tukea tarvitset niiden saavuttamiseksi?

3.  Siirrä sitten konkreettiset toimenpiteet Oman työhyvinvointisi vuosikelloon ja aseta niille
aikataulu sekä keinot arvioida niiden saavuttamista!

Oman työhyvinvoinnin tikkataulu

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Terveys ja työkyky

Esimiehen tuki

Elämän
tasapaino

Itseluottamus ja 
motivaatio

Työn hallinta

Työyhteisö

Osaaminen

Tähän tikkatauluun on koottu eri elämänalueita koskevia kysymyksiä asteikoilla 1–10.
Vastaa kysymyksiin ja siirrä pisteet tikkatauluun. Jotta voisit siirtää pisteet tikkatauluun,
jaa kuhunkin osioon yhteenlaskemasi pistemäärä kuudella.

10
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I     Terveys ja työkyky Asteikolla 1–10

1 Tunnen itseni fyTT ysisesti terveeksi.
2 Tunnen itseni pTT syykkisesti hyvinvoivaksi.
3 Liikun säännöllisesti ja pidän huolta kunnostani.
4 Syön terveellisesti.
5 Nukun hyvin ja riittävästi.
6 Käytän alkoholia kohtuullisesti (tai en lainkaan).

Yhteensä
/ 6

II    Työn hallinta Asteikolla 1–10

1 Voin työskennellä riittävän itsenäisesti ja vapaasti.
2 Koen pärjääväni työssäni.
3 Tiedän, mitä minulta odotetaan työssäni.
4 Voin vaikuttaa työtäni koskevien tavoitteiden asettamiseen.
5 Voin VV keskittyä riittävästi työhöni.
6 Saan riittävästi tukea työni suorittamiseen.

Yhteensä
/ 6

III   Työyhteisö (työtoverit, joiden kanssa olet tekemisissä eniten) Asteikolla 1–10

TyTT öpaikallamme on hyvä ilmapiiri.
2 Voin keskustella avoimesti erilaisista asioista.
3 Autan mielelläni työtovereitani onnistumaan omissa tehtävisssään.
4 Toimin aktiivisesti yhdessä TT työtovereitteni kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.
5 Otan työssäni huomioon muiden esittämät parannusehdotukset.
6 Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa.

Yhteensä
/ 6
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IV     Osaaminen Asteikolla 1–10

Minulla on riittävästi osaamista nykyiseen työtehtävään.
2 Haluan kehittää itseäni ja osaamistani.
3 Koen, että osaamistani hyödynnetään työyhteisössä.
4 Jaan mielelläni osaamistani muille.
5 Otan mielelläni vastaan uusia tehtäviä ja haasteita.
6 Voin VV käyttää työssäni osaamistani monipuolisesti.

Yhteensä
/ 6
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V      Itseluottamus ja motivaatio Asteikolla 1–10

1 Tunnen omat TT vahvuuteni ja kehittymiskohteeni.
2 Suhtaudun myönteisesti uusiin asioihin.
3 Uskallan ilmaista oman mielipiteeni.
4 Olen yleensä tyytyväinen työsuoritukseeni tai saavutuksiini työssä.
5 Nautin työstäni ja tunnen itseni tyytyväiseksi tehdessäni työtä.
6 Olen mielestäni sinnikäs enkä luovuta helposti haasteellisissa tilanteissa.

Yhteensä
/ 6

VI     Elämän tasapaino Asteikolla 1–10

Onnistun työni ja yksityiselämän yhteensovittamisessa.
2 Pystyn pitämään puoliani tarpeen tullen.
3 Pystyn solmimaan ihmissuhteita ja nauttimaan niistä.
4 Minulla on mielekästä tekemistä vapaa-ajallani.
5 Uskon voivani vaikuttaa elämääni.
6 Pystyn irrottautumaan työstä vapaa-ajallani.

Yhteensä
/ 6

VII    Esimiehen tuki Asteikolla 1–10

1 Esimieheni tukee ja kannustaa minua työssäni.
2 Esimieheni on ystävällinen ja helposti lähestyttävä.
3 Esimieheni on riittävästi tavoitettavissa.
4 Esimieheni ottaa huomioon ehdotuksiani ja ideoitani.
5 Esimieheni on oikeudenmukainen ja tasapuolinen.
6 Esimieheni kykenee tekemään päätöksiä.

Yhteensä
/ 6
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 TYÖKALUT

TYÖKALU: OMAN TYÖHYVINVOINNIN VUOSIKELLO

Tarkastele oman työhyvinvoinnin tikkataulua ja mieti, miten voisit kohentaa omaa työhyvin-
vointiasi vuoden mittaan. Laita tarpeelliset toimenpiteet muistutukseksi itsellesi vuosikelloon.
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TYÖKALUT

TYÖKALU: UNELMATYÖPAIKKA

Ihme on tapahtunut…

Olettakaamme, että viime viikonlopun aikana on tapahtunut kummia: työpaikkasi on muuttunut
unelmatyöpaikaksi. Kuvittele itse saapuvasi työpaikalle maanantaina ja vastaa seuraaviin
kysymyksiin:

1.   Millainen on oma työpisteesi tai työhuoneesi?

2.  Mitä työtoverisi tekevät?

3.  Miten esimies toimii?

4.  Miten itse käyttäydyt?

5.  Miten työsi sujuvat (määrä, laatu, vaikutusmahdollisuudet)?

6. Mitä uutta havaitset itsessäsi?

7. Mitä muita muutoksia on tapahtunut?

8. Mikä olisi suurin ihme?

9. Mitä johtopäätöksiä voit tehdä em. kysymysten perusteella oman työhyvinvointisi 
kehittämistarpeista?
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 TYÖKALUT

TYÖKALU: 15 MINUUTTIA TYÖHYVINVOINTIIN

Jos sinulla olisi käytössäsi 15 minuuttia päivässä oman työhyvinvointisi kehittämiseksi,
mitä silloin tekisit?

Mitä tekisit 15 minuuttia? Mitä tekisitte työporukalla?
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TYÖKALU: OMAN KUORMITTUNEISUUDEN ARVIOINTI

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Työkyky    (0 erittäin huono – 10 erittäin hyvä)

työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä.
Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi?

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kuormittuneisuus   (0 ei lainkaan rasittava – 10 erittäin rasittava)

Kuinka psyykkisesti rasittavaksi koet työsi tavanomaisena
päivänä?

0 1

0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kuinka fyysisesti rasittavaksi koet työsi tavanomaisena päivänä? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stressi    (0 en lainkaan – 10 erittäin paljon)

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä
jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi
taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti
mieltä. Tunnetko nykyisin tällaista stressiä?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Palautuminen  (0 en lainkaan – 10 erittäin hyvin)

Koetko palautuvasi työstäsi vapaa-ajalla ennen seuraavaa
työpäivää/työvuoroa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sairauspäivien määrä  (valitse  vaihtoehdoista 1–5)

Kuinka monta kokonaista päivää olet ollut poissa työstä terveydentilasi vuoksi 
(sairauden tai terveyden hoito tai tutkiminen) viimeisen vuoden (12 kk) aikana

en lainkaan                   5

korkeintaan 9 päivää 4

10–24 päivää               3

25–99 päivää               2

100–365 päivää            1

Tulevaisuus   (valitse  vaihtoehdoista 1–5)

Oletko viime aikoina tuntenut itsesi toivorikkaaksi tulevaisuuden suhteen?

usein 5

melko usein 4

silloin tällöin 3

melko harvoin 2

en koskaan 1
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Katso omia tuloksiasi? Mitä johtopäätöksiä voit niistä vetää?

Aihe (vaihteluväli) Arvo Johtopäätökset

TyTT ökyky (0-10)

Psyykkinen kuormittuneisuus 
(0-10)

Fyysinen kuormittuneisuus 
(0-10)

Stressi (0-10)

Palautuminen (0-10)

Sairauspäivien määrä (1-5)

ToiTT veikkuus (1-5)
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TYÖKALU: OMAN STRESSIN ARVIOIMINEN

Lyhytkestoisen stressin ansiosta saamme aikaan huippusuorituksen, mutta liian pitkään jatkuessaan se 
sotkee palautumisjärjestelmämme ja alkaa vähitellen näkyä fyysisellä ja psyykkisellä puolella. Siksi olisi
tärkeätä tunnistaa oma ylikuormitusraja.

1. Mieti, miten itse reagoit stressitilanteessa, missä se sinulla tuntuu?

Stressin aiheuttajat Mitä voit tehdä näille tekijöille?

2. Mitkä tekijät aiheuttavat stressiä omassa työyhteisössäsi?
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TYÖKALU: MIELIPAIKKARESEPTI

Jos työpaikalla ei avaudu ikkunasta kaunista maisemaa, voit mennä vaikkapa hetkeksi ajatuksissasi omaan 
mielipaikkaasi. Mielipaikkojen on havaittu olevan pääosin luontopaikkoja. 

Mielipaikoissa käyminen – oikeasti tai ajatuksissa – elvyttää, selkiyttää ajatuksia, parantaa mielialaa ja 
keskittymiskykyä ja auttaa arjen huolten unohtamisessa.

Kirjoita itsellesi mielipaikkaresepti, apuna voivat olla seuraavat kysymykset: 
1. Millä perusteilla valitset kävelylenkkisi reitin? 
2. Mitä paikkoja välttelet?
3. Missä koet elpyväsi? 
4. Minne askeleesi vievät huomaamattasi? 
5. Voisitko löytää jonkin uuden paikan, kuvaile se itsellesi?

Mielipaikkani kuvaus
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TYÖKALU: PALAUTUMISEN TARVE

Kuinka usein koet seuraavia työstä palautumiseen liittyviä tuntemuksia?

1 = En koskaan, 2 = joskus, 3 = usein, 4 = aina

1.  Koen vaikeaksi rentoutua työpäivän jälkeen. 21 3 4

2. Työpäivän jälkeen tunnen itseni todella lopen väsyneeksi. 21 3 4

3. Työni takia tunnen itseni melko uupuneeksi työpäivän jälkeen. 1 2 3 4

4. Syötyäni työpäivän jälkeen tunnen itseni yleensä yhä pirteäksi. 21 3 4

5. Yleisesti ottaen kykenen rentoutumaan vasta toisena vapaapäivänäni. 1 2 3 4

6. Minulla on keskittymisvaikeuksia vapaa-ajallani työpäivän jälkeen. 21 3 4

7. Minun on vaikeaa osoittaa kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan,
    kun olen juuri tullut töistä kotiin.

1 2 3 4

8. Yleensä vie yli tunnin, ennen kuin tunnen palautuneeni työn jälkeen. 21 3 4

9. Tultuani kotiin toisten tulisi jättää minut joksikin aikaa omiin oloihini. 1 2 3 4

10.Työpäivän jälkeen olen usein liian väsynyt ryhtymään muuhun toimintaan. 21 3 4

11. Toisinaan työpäivän loppupuolella en uupumuksen vuoksi pysty suoriutumaan  
    parhaalla mahdollisella tavalla.

1 2 3 4

Lähdeee: Van VeldhVV oven, M. & Broersen, S. 2003. Measurement quality and validity of the “need for recovery scale”.
Occupational and Environmental Medicine. 60. i3-i9.

Arvioi oma palautumisen tarpeesi. Laske pisteet yhteen, mitä pienempi pistemäärä, sitä paremmin palaudut.
Pisteiden vaihteluväli on 11–44.  Jos et palaudu hyvin, mieti mitä voisit tehdä voimavarojesi palauttamiseksi.
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TYÖKALU: PALAUTUMISEN MEKANISMIT

Alla on kuvattu joitakin mahdollisia työpäivän / työvuorosi jälkeisiä ajatuksia ja toimintoja.
Ole hyvä ja arvioi, missä määrin ne kuvaavat omaa vapaa-aikaasi.

1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 
4 = jokseenkin eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä

1.   Unohdan työn. 321 4 5

2.  Unohdan muut asiat ja rentoudun. 321 4 5

3.  Pyrin oppimaan uusia asioita. 1 2 3 4 5

4.  Koen voivani päättää itse tekemisistäni. 321 4 5

5.  En ajattele työtä lainkaan. 1 2 3 4 5

6.  Teen rentouttavia asioita. 321 4 5

7.  Etsin älyllisiä haasteita. 1 2 3 4 5

8.  Säätelen itse omaa aikatauluani. 321 4 5

9.  Siirrän työasiat pois mielestäni. 1 2 3 4 5

10. Käytän ajan rentoutumiseen. 321 4 5

11.  Teen asioita, jotka koen haasteellisiksi. 1 2 3 4 5

12.  Päätän itse, kuinka käytän aikani. 321 4 5

13.  Irrottaudun hetkeksi työn vaatimuksista. 1 2 3 4 5

14.  Varaan itselleni vapaa-aikaa. 321 4 5

15.  Pyrin hankkimaan uusia näkemyksiä. 1 2 3 4 5

16.  Hoidan asiat sillä tavoin kuin haluan ne tehtävän. 321 4 5

Laske yhteen pisteet alla olevan luokittelun mukaisesti. Pisteiden vaihteluväli osiolta on 4–20,
matalat pisteet kertovat huonosta tilanteesta osion suhteen.

Psykologinen irrottautuminen:  osiot 1, 5, 9, 13  = yhteensä

Rentoutuminen:       osiot 2, 6, 10,14  = yhteensä  
Taidon hallintakokemukset:     osiot 3, 7, 11, 15  = yhteensä 
Kontrolli/ ikioma vapaa-aika: osiot 4, 8, 12, 16 = yhteensä 

Lähde: Sonnentad S. & Fritz, C. 2007. The Recovery Experience Quetionnaire: Development and validitation of a measure
for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of Occupational Health and Psychology. 12. 201–221.
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TYÖKALU: PSYKOLOGISEN PÄÄOMAN ARVIOIMINEN

Psykologinen pääoma

Alla on väitteitä, jotka kuvaavat, miten juuri nyt saatat ajatella itsestäsi. 
Käytä seuraavaa numeroasteikkoa osoittaaksesi, kuinka vahvasti olet kunkin väitteen kanssa samaa tai 
eri mieltä.

1 = vahvasti eri mieltä
2 = eri mieltä
3 = jossain määrin eri mieltä
4 = jossain määrin samaa mieltä
5 = samaa mieltä
6 = vahvasti samaa mieltä

A) Itseluottamus 
1.  Luotan itseeni etsiessäni sopivaa ratkaisua pitkään jatkuneeseen ongelmaan.
2.  Olen luottavaisella mielellä kertoessani työstäni palavereissa johdolle/esimiehelleni.
3.  Uskon, että minulla on annettavaa keskusteltaessa työpaikkani strategiasta.
4.  Luotan itseeni, kun asetan tavoitteita työlleni.
5.  Luotan itseeni ottaessani yhteyksiä työpaikkani ulkopuolisiin henkilöihin

(esim. hankkijoihin, asiakkaisiin) keskustellakseni ongelmista.
6.  Luotan itseeni esitellessäni asioita kollegoilleni.

A) Itseluottamus yhteensä
B) Toiveikkuus 

7.  Jos kohtaan ongelmia työssäni, voin keksiä monia tapoja selvitä niistä.
8. Tällä hetkellä pyrin energisesti kohti työni tavoitteita.
9. On olemassa monia tapoja selviytyä mistä tahansa ongelmasta
10. Juuri nyt koen pärjääväni varsin hyvin työssäni.
11. Voin keksiä monia tapoja saavuttaa tämänhetkiset työtavoitteeni.
12. Tällä hetkellä pääsen asettamiini työtavoitteisiin.

B) Toiveikkuus yhteensä
C) Sitkeys 

13. Silloin kun minulla on vastoinkäymisiä työssäni,
odotan yleensä kaiken järjestyvän parhain päin.

14. Yleensä selviydyn vaikeuksista työssäni tavalla tai toisella
15. Pärjään työssäni tarpeen tullen ”omillani”.
16. Suhtaudun yleensä rauhallisesti stressaaviin asioihin työssäni.
17. Selviydyn vaikeista ajoista työssä, koska olen kokenut vaikeuksia ennenkin.
18. Minusta tuntuu, että pystyn hoitamaan monia asioita samanaikaisesti työssäni.

C) Sitkeys yhteensä
D) Myönteisyys 

19. Uskon voivani vaikuttaa työhöni.
20. Yleensä uskon onnistuvani työssäni.
21. Näen aina asioiden valoisan puolen työssäni.
22. Olen optimistinen siitä, mitä minulle tapahtuu tulevaisuudessa työssäni.
23. Tässä työssä asiat yleensä hoituvat niin kuin haluaisinkin niiden hoituvan. 
24. Suhtaudun työhöni asenteella “Harmaillakin pilvillä on hopeareunus.”

D) Myönteisyys yhteensä

Kaikki osiot (A,B,C,D) yhteensä
Jaa tämä summa 24:llä
jolloin saat psykologisen
pääoman pistemäärän,
joka voi vaihdella välillä 1–6 Lähde: mukaellen Luthans ym. 2007
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TYÖKALU: LÄSNÄOLOTAITOJEN HARJOITTAMINEN

1. Aloita työpäiväsi keskittymällä hetkeksi hengitykseesi kaikessa rauhassa.

2. Tee työtäsi asia kerrallaan, jos vain suinkin voit.

3. Nauti pienistä hetkistä. Pidä silmäsi avoinna: kiinnitä huomio epätavalliseen, 

kauneuteen, onnistumisiin, nauruun ja kohtaamiseen työkaverisi kanssa.

4. Kun kohtaat työkaverisi tai asiakkaan, pysähdy kuuntelemaan häntä.

5. Kuuntele kehoasi. Venyttele välillä, tee pieni kävely ja vedä syvään henkeä.

6. Nauti työkavereidesi kanssa kahvihetkestä tai lounaasta.

7. Lopeta työpäivä hengittämällä syvään hetken ajan ja keskity hengitykseesi.
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TYÖKALU: MITEN OTAT PUHEEKSI TYÖKAVERIN VÄSYMYKSEN 

TAI MUUN ONGELMATILANTEEN?

1. Pidä silmät auki. Jokainen on aika ajoin pahalla päällä tai vetäyty-

nyt, mutta jos tilanne jatkuu, ota asia puheeksi mahdollisimman

varhaisessa vaiheessa.

2. Tervehtiminen, silmiin katsominen ja hymyily luovat tunneyhtey-

den toiseen ja puhuminen helpottuu. Älä syyllistä, vaan suhtau-

du huolehtivaisesti. Tunnustele ja selvittele, ovatko omat havain-

tosi paikkansa pitäviä.

3. Kerro työkaverillesi kahden kesken omista havainnoistasi, esi-

merkiksi ”Olen viime aikoina huomannut, että vaikutat alakuloi-

selta” tai ”Sinulla näyttää olevan valtavasti töitä. Voinko jotenkin 

auttaa?” Jos hän ei halua kertoa sinulle, ehdota että hän puhui-

si jollekin muulle.

4. Ehdota konkreettisia asioita: keskustelua esimiehen, luottamus-

henkilön tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Kysy, voitko mennä

hänen puolestaan tai olla tukena keskustelussa?

5. Vältä selän takana puhumista, mutta jos tilanne on todella vaka-

va eikä tunnu ratkeavan, voit itsekin ottaa yhteyttä työsuojeluval-

tuutettuun, luottamushenkilöön tai henkilöstöhallintoon. Varmis-

ta, että asioiden käsittely etenee.
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7 TYÖHYVINVOINNIN 

ARVIOINTITAPOJA JA 

TIETOLÄHTEITÄ

7.1 Arvioinnin merkitys
Organisaation työhyvinvoinnin tilaa on syytä arvioida tunnuslu-
vuilla, jotta kehitystä ja mahdollisia työhyvinvoinnin riskejä voi-
taisiin seurata. Perinteiset tunnusluvut ovat olleet yleensä mää-
rällisiä, esimerkiksi sairauspoissaolot tai työtapaturmat, ja kerto-
neet jo toteutuneista riskeistä. Niiden lisäksi olisi hyvä ottaa käyt-
töön myös ennakoivia tunnuslukuja, joko määrällisiä tai laadulli-
sia, joilla voidaan ennakoida tulevaisuuden riskejä. Tällaisia voisi-
vat olla erilaiset itsearvioinnit, laaja-alaiset työhyvinvointitutki-
mukset tai työnilosta kertovat mittarit. Näitä voidaan rakentaa-
kin yhdessä työntekijöiden kanssa.

Olemme kehittäneet Punk-projektissa laskurin101, joka on tar-
koitettu yrityksille ja muille organisaatioille helpottamaan toi-
minnan seurantaa, kehittämistä ja arviointia. Tällä laskurilla las-
ketaan tiettyjä henkilöstötunnuslukuja yleisellä tasolla.

Kuvioon 27 on koottu työhyvinvointia kuvaavien eri osa-aluei-
den tietolähteitä organisaatio-, ryhmä-, esimies- ja yksilötasoilta.
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7 TYÖHYVINVOINNIN ARVIOINTITAPOJA JA TIETOLÄHTEITÄ

Organisaatio

• Tavoitteellisuus
• Joustava rakenne
• Jatkuva kehittyminen
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Kuvio 27: Työhyvinvoinnin eri osa-alueiden tietolähteitä (Manka ym. 2012)

7.2 Organisaation toimivuuden tietolähteitä

Taustatietoa valtakunnallisista kyselyistä

Valtakunnalliset barometrit antavat vertailutietoa siitä, miten oma t
organisaatio sijoittuu niihin nähden. Yleisin vertailupohja on jo
yli kaksikymmentä vuotta käytetty työ-ja elinkeinoministeriön 
tekemä Työolobarometri.102 Sen kysymykset vaihtelevat vuosit-
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tain, mutta peruskysymykset säilyvät, kuten työn mielekkyyske-
hitys sekä työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus. Myös hen-
kistä väkivaltaa on seurattu pitkään. Työolobarometristä tehdään
useita osaraportteja muun muassa kuntia, seurakuntia ja yrityk-
siäkin varten. Vertailutiedon käyttäminen edellyttää tietysti sitä,
että omassa organisaatiossa on käytetty samoja kysymyksiä kuin
näissä kyselytutkimuksissa. Myös Työ ja terveys Suomessa -kyse-
lytutkimus103 on vertailussa mahdollinen. Työterveyslaitos tekee
sen kolmen vuoden välein.

Kunta-alan työolobarometri104 on kuntien ja kuntayhtymien 
työolojen muutoksia kuvaava vuosittain tehtävä raportti sarjas-
sa, joka aloitettiin vuonna 1994. Tiedot perustuvat työ- ja elinkei-
noministeriön työolobarometrin aineistoon, joka kattaa kaikki-
en alojen palkansaajat. Tätä aineistoa on kasvatettu kunta-alal-
la työskentelevien osalta poimimalla heistä lisäotos. Tietojenke-
ruumenetelmä on ollut kaikkina vuosina sama. Kerätty aineisto 
on kooltaan riittävän suuri koko kunta-alan ja sen neljän päätoi-
mialan työolojen muutoskehityksen seuraamiseksi. Barometris-
sä seurataan työelämän laatua neljällä toimialalla (sosiaali, ter-
veys, opetus ja muut) kouluarvosanalla ja yksittäisillä kysymyksil-
lä, jotka koskevat muun muassa henkilöstön riittävyyttä ja kuor-
mittuneisuutta, työpaikkakiusaamista sekä ylitöiden tekemistä.
Keva on vuodesta 2014 lähtien ottanut vastuulleen julkisen alan
eläkevakuutusyhtiönä työhyvinvoinnin tilan seuraamisen eikä 
erillisiä kuntabarometrejä enää tehdä.

Kunta10-tutkimuksen105 tarkoitus on selvittää joka toinen 
vuosi kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutok-
sia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. Tutkimuksessa ovat mukana Espoo, Vantaa, Tampere, Tur-
ku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. Kyselyssä 
on mukana myös sosiaalisen pääoman mittari. Sairauspoissaolo-
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jen vertailuissa on mukana myös Helsinki. Kunta-10-tutkimuk-
sen tekee Työterveyslaitos.

Valtion koko henkilöstöä edustava Kaikki hyvin työssä? -kyse-
ly106yy  on toteutettu joka toinen syksy vuodesta 2000 lähtien. Kyse-
ly kartoittaa monipuolisesti henkilöstön työoloja, terveyttä, voi-
mavaroja ja hyvinvointia. Kyselyä on uudistettu tarpeen mukaan, 
esimerkiksi viimeisimmäksi on otettu mukaan työn imun kysely.yy

Yleinen työtyytyväisyys asteikolla 1–5

Oma arvio työhyvinvoinnista asteikolla 0–10

Työn imua vähintään kerran viikossa, %

Oma arvio työpanoksesta asteikolla 0–10

Puutteellinen ammattitaito tai koulutus haittaa työssä vähintään jonkin ver-
ran, %

Työkykyindeksi huono/erinomainen, %

Arvioi pystyvänsä melko varmasti jatkamaan työssä eläkeikään, %

Taulukko 8: Esimerkki seurattavista tunnusluvuista valtiolla

Kaikki hyvin työssä -tutkimusaineistosta on myös selvitetty, mit-
kä tekijät ovat yhteydessä työhyvinvointiin ja työpanokseen se-
kä työuran jatkamiseen eläkeikään tai jopa sen yli. Oman yksi-
kön aikaansaavuuteen näyttävät vahvimmin vaikuttavan psyko-
sosiaaliset ja organisatoriset työolot. Nämä puolestaan synnyttä-
vät työhyvinvointia, työnimua ja henkistä hyvinvointia, mikä il-
menee hyvänä yksilöllisenä työpanoksena ja työuran jatkamisena.

Organisaatiokohtaiset kyselyt
Erilaiset organisaatiokohtaiset työhyvinvointikyselyt ovat laajas-
sa käytössä suomalaisilla työpaikoilla. Suurimmassa osassa työ-
paikoista tehdään ilmapiirikysely.yy  Työntekijät eivät kuitenkaan
aina pidä ilmapiiri- ja työhyvinvointikyselyitä hyödyllisinä, kos-
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ka niiden antama informaatio ei heidän mielestään yleensä johda 
toimenpiteisiin. Jos kyselyjä tehdään, niitä olisi hyvä myös käyt-
tää kehittämisen perustana.

Kevan Työyhteisösyke107 on esimiehen verkkokyselytyöka-
lu työyhteisön työhyvinvoinnin arviointiin. Työkalun avulla esi-
mies voi helposti arvioida työyhteisönsä jäsenten työhyvinvoin-
nin nykytilaa ja sen kehittymistä. Esimies saa maksuttoman pal-
velun nopeasti käyttöönsä Kevan verkkosivulta. Työyhteisösyke-
palvelu sisältää valmiin kyselyn ja raportin tuloksista. Työyhtei-
sön jäsenet vastaavat kyselyyn anonyymisti. Kyselyn päätyttyä 
esimies saa automaattisesti raportin tuloksista. Raportti sisältää 
kysymyskohtaiset vastausjakaumat. Raportin saanti edellyttää 
vähintään viittä vastaajaa. Kyselyssä on kymmenen valmista ky-
symystä. Valmiiden kysymysten lisäksi kyselyyn on mahdollista 
tehdä kolme omaa kysymystä. Valmiiden kysymysten aiheita ovat

 � työyhteisön vuorovaikutus, yhteistyö ja ilmapiiri
 � työn mielekkyys, sisältö, määrä ja laatu
 � elämäntilanne.

Työhyvinvoinnin tikkataulun avulla voidaan selvittää työyhteisön, 
-yksikön ja koko organisaation työhyvinvoinnin tilaa. Tikkatau-
lu on professori Marja-Liisa Mankan kehittämä. Se on tarkoitet-
tu nimenomaan työhyvinvointisuunnitelman tekemistä koskevan
keskustelun avuksi. Tikkataulun visuaalinen esittämistapa aut-
taa hahmottamaan organisaation työhyvinvoinnin tilan nopeas-
ti ja havainnollisessa muodossa.

 � Mitkä ovat vahvuudet?
 � Mitkä ovat heikoimmat alueet (tikkataulun sektorit), jotka 

kaipaavat kehittämistä?
 � Mitkä kysymykset nousevat erityisesti esiin haasteellisina 

asioina ja kehittämisen kohteina? 
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Tikkataulussa on kysymyksiä seitsemältä työhyvinvoinnin osa-
alueelta (yhteensä 42 kysymystä):

 � Terveys ja elämäntilanne, joka kuvaa työnantajan työtur-
vallisuuslain mukaista huolenpitoa henkilöstönsä psyyk-
kisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, työterveyshuollon laa-
dusta, kiireestä ja elämäntilanteiden huomioonottamises-
ta.

 � Työ, joka kuvaa työn tavoiteasetantaa, työn sisältöjen mo-
nipuolisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä töiden or-
ganisointia.

 � Työyhteisö, joka selvittää yhteistyön toimivuutta, palave-
rikäytäntöjä ja toisten pitämistä ajan tasalla.

 � Osaaminen, joka kuvaa osaamisen kehittämisen mahdol-
lisuuksia, osaamisesta palkitsemista ja kehityskeskustelu-
jen toimivuutta.

 � Johtaminen, joka kuvaa johtamisen oikeudenmukaisuu-
den kokemusta, esimiehen lähestyttävyyttä ja johtamisen
laatua.

 � Tiimin toimivuus, joka kuvaa lähityöyhteisön innostumis-
ta ja palautteellisuutta.

 � Tuloksellisuus ja toiminnan jatkuvuus, joka kuvaa koko 
työpaikan toiminnan tuloksellisuutta, työskentelyä yli or-
ganisaatiorajojen sekä asiakaspalautteen hyödyntämistä 
toiminnan kehittämisessä.
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Kuvio 28: Työhyvinvoinnin tikkataulu, työyhteisö

Tikkataulutulosteessa näkyvät vastausten keskiarvot sekä mini-
mi- ja maksimiarvot. Tikkatauluun sisältyy myös sosiaalisen pää-
oman indeksi. Siinä on myös mahdollisuus käyttää avoimia kysy-
myksiä: mikä toimii ja mikä henkilöstön mielestä lisäisi työhyvin-
vointia. Työhyvinvoinnin tikkataulukyselyyn voidaan myös valita 
eri taustamuuttujia, joiden kesken voi tehdä vertailuja.

Työkalu: Työyhteisön työhyvinvoinnin tikkataulu, s. 120
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Espoon kaupungin työhyvinvointimatriisiin on otettu mukaan kah-
deksan työhyvinvointiin liittyvää tunnuslukua, joista kolme on 
euromääräistä ja viisi koettua työhyvinvointia mittaavaa arvoa.
Näille on laskettu myös painokerroin. Tämän tyyppisen matrii-
sin voi jokainen organisaatio rakentaa strategisten tavoitteiden
ja omien tarpeidensa perusteella.

TYÖHYVINVOINTIMATRIISI / Espoon kaupunkitaso
Espoo Henkilöstön 

sairauspois-

saolot euroa 

/hlö

Henkilös-

tön työtapa-

turmat eu-

roa/hlö

Varhemak-

sut euroa/ 

hlö

Vaikutusmah-

dollisuudet 

työaikoihin

Työn 

kuor-

mitta-

vuus

Työyhtei-

sön tavoit-

teellisuus

Sosiaali-

nen pää-

oma

Kohtelu

oikeuden-

mukai-

suus

Pisteytys

0 pistettä 2 500 200 1 000 1 –4 1 1 1

10 pistettä 800 10 50 5 4 5 5 5

Painoarvo 2,5 1,5 1 1 1 1 1 1

Kuvio 29: Espoon kaupungin työhyvinvointimatriisi

Kaupunki seuraa vuosittain työhyvinvoinnin kehittymistä. Kat-
sauksessa 15.4.2016 todetaan, että työhyvinvoinnin tunnusluvut
ovat pääasiassa hyviä: 

 � Terveysperusteiset poissaolot ovat jatkaneet vähenemis-
tään 

 � 26 prosenttia henkilöstöstä ei ollut päivääkään poissa sai-
rauden vuoksi

 � Varhaiseläkemaksut pienenivät 
 � Työhyvinvointimatriisin lukuarvo nousi edellisvuodesta 

68,6:sta 70,3:een 
 � Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousi ja iän perus-

teella eläkkeelle jääneiden osuus kaikista oli peräti 92,4 
prosenttia 

 � Työ- ja työmatkatapaturmailmoituksia tehtiin edellis-
vuotta enemmän108
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Osaaminen ja kehittyminen
Perinteiset osaamista koskevat tunnusluvut on rakennettu mää-
rällisiksi: montako koulutuspäivää työpaikalla on henkilöä koh-
ti vuodessa, paljonko euroja on investoitu koulutukseen tai mon-
tako prosenttia esimiehistä on käynyt kehityskeskustelun. Näin 
vain murto-osa oppimisesta kirjataan ylös, koska työpaikalla op-
piminen muodostaa oppimisesta jopa 80–90 prosenttia. Tärkeää 
olisikin tunnistaa myös oppimisen vaikuttavuutta ja työpaikalla 
oppimista. Oppiminen edellyttäisi ajankäytön väljyyttä, hyvää il-
mapiiriä ja oma-aloitteisuutta. Hyviä kysymyksiä ovat: ideoidaan-
ko yhdessä, kerätäänkö aloitteita, onko mahdollisuuksia ns. hiljai-
sen tiedon välittymiseen ja palkitaanko oppimisesta? Olennaista 
olisi myös pohtia sitä, opitaanko tulevaisuuden näkökulmasta oi-
keita asioita.

Tulevaisuuden osaamisen kartoittamista varten on olemassa 
Synergosin Punk-hankkeessa kehittämää materiaalia.109

Yksilön kehittymishalu – missä määrin henkilö itse haluaa ke-
hittyä ja osallistua oman työnsä kehittämiseen – on yhteydessä 
jaksamiseen ja hyvinvointiin. Mitä korkeampi oli kasvumotivaa-
tio, sitä paremmaksi henkilö koki työkykynsä myös työkykyin-
deksillä mitattuna, mutta hän arvioi myös esimiestoiminnan,
työn hallinnan, kannustusjärjestelmät ja työilmapiirin parem-
maksi kuin kasvumotivaatioltaan heikompi työntekijä.

Kehityskeskusteluissa voidaan saada myös tietoa yksittäisten
työntekijöiden ja työyhteisön tilasta. Kehityskeskustelutkaan ei-
vät aina onnistu toivotulla tavalla, eikä niiden mahdollisuuksia 
suoriutumisen ja hyvinvoinnin seurannassa pystytä aina hyödyn-
tämään. Kehityskeskusteluista on hyvä pitää muistiota, jotta so-
vittujen asioiden toteutumista voidaan seurata. Tähän on jo ole-
massa sähköisiäkin seurantaohjelmia eli tietokoneen välityksel-
lä voi seurata vuoden mittaan, ovatko sovitut asiat toteutuneet.
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Riski Arvi
Riski Arvi on sosiaali- ja terveysministeriön Riskien arviointi työ-
paikalla -työkirjaan perustuva tietokonesovellus110, jonka avulla 
kirjataan vaaratekijäluetteloiden avulla tunnistetut työpaikalla 
esiintyvät vaaratekijät ja niihin liittyvä vaaratilanteet, vaaratilan-
teiden riskitasot ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pienen-
tämiseksi. Riskien arvioinnista voi tulostaa yhteenvetoraportteja.

Työturvallisuuskeskus tuottaa myös muuta työhyvinvoinnin
arviointimateriaalia111, esimerkiksi työhyvinvoinnin portaat, jon-
ka avulla voi arvioida oman työyhteisönsä kehittämisen tilaa.

7.3 Esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden 
tietolähteitä

Sosiaalinen pääoma

Laajoissa kyselyissä on yleensä työyhteisön toimivuuskin muka-
na. Myös pienehköillä kyselyillä voidaan kartoittaa yhteisöllisyyt-
tä, sosiaalista pääomaa. Se voidaan ymmärtää sellaisiksi yhteisöl-
lisiksi piirteiksi, jotka vahvistavat yhteisön toimintaa edistävää 
luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkostoitumista. Sosiaalinen
pääoma on sekä koko työyhteisön että yksilön voimavara. Työka-
lussa sivulla 155 ovat sosiaalisen pääoman selvittämiseksi tar-
koitetut kysymykset.

360 astetta
Kyselyn tavoitteena on arvioitavan henkilön esimiehenä/kollega-
na kehittyminen ja kasvaminen, koska ilman palautetta meidän
on vaikea tiedostaa omia vahvuuksiamme ja kehittymisen aluei-
tamme. Oikeaa ja väärää vastausta tuskin löytyy, mutta mitä use-
ampi henkilö on käyttäytymisestä samaa mieltä, sitä uskottavam-
maksi palaute käy.yy
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Kysely on saanut nimensä siitä, että arviointi suoritetaan 360
asteen näkökulmasta eli arvioitavaa henkilöä arvioivat:

 � arvioitava henkilö itse
 � hänen esimiehensä 
 � hänen alaisensa tai kollegansa. Olisi hyvä, että yhtä henki-

löä arvioisi vähintään viisi alaista/kollegaa. Jos alaisia on 
tämän verran, kollegojen arviointia ei tarvita. Ylärajaa ei 
kuitenkaan ole.

7.4 Yksilön hyvinvoinnin tietolähteitä

Työhyvinvoinnin tikkataulu, yksilö
Työhyvinvoinnin tikkataulusta on olemassa yksilön hyvinvoin-
tia koskeva versio, joka on tarkoitettu työntekijälle itselleen ke-
hittämissuunnitelman pohjaksi. Siinä arvioidaan hyvinvoinnin 
kannalta seitsemää osa-aluetta: terveyttä ja työkykyä, työn hal-
lintaa, työyhteisöä, osaamista, itseluottamusta ja motivaatiota se-
kä elämän tasapainoa. Oman hyvinvoinnin tikkataulu löytyy Työ-
kaluista sivulta 200.

Psykologinen pääoma
Psykologinen pääoma muodostuu itseluottamuksesta, toiveik-
kuudesta, realistisesta optimismista ja sitkeydestä. Psykologisel-
le pääomalle on olemassa arviointitapa, jota parhaillaan kokeilem-
me parissa tutkimushankkeessamme. Psykologisen pääoman lä-
hikäsitteitä ovat elämänhallinta, koherenssin tunne ja ydinmi-
näuskomukset/itseä koskevat ydinarviot, joille on olemassa omat
standardoidut kyselynsä Työterveyslaitoksessa.

Erittäin tärkeää olisi, että myös yksilön psykologista pääomaa 
koskeva arviointitapa olisi käytössä kehittämisen pohjaksi, koska 
asenteiden merkitys erityisesti muutostilanteissa on merkityk-
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sellinen. Jokainen työntekijä vastaa omasta hyvinvoinnistaan, jo-
ten jokaisen olisi hyvä tietää, mitä henkilökohtaisesti pitäisi itses-
sään kehittää. Psykologista pääomaa selvittävä työkalu löytyy si-
vulta 212.

Työn imu
Työn imu on työhön liittyvää innostumista kuvaava käsite. Sil-
lä tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Työn
imun määrittelemiseksi on olemassa Työterveyslaitoksen Työn
imun arviointimenetelmä – Utrecht Work Engagement Scale.112

Työkykyindeksi
Henkilön työkykyindeksi perustuu kysymyssarjaan, jossa otetaan
huomioon työn ruumiilliset ja henkiset vaatimukset sekä työnte-
kijän terveydentila ja voimavarat. Mittauksen tekee tavallisesti
työterveyshuolto määräaikaistarkastusten yhteydessä. Jos orga-
nisaatio käyttää mittarina työkykyindeksiä, tiedot annetaan työ-
terveyshuollosta vähintään 10 hengen ryhmittelyllä, jotta yksi-
lötulokset eivät paljastu. Jos henkilömäärä on vähintään useita 
kymmeniä, voidaan henkilöstön indeksit ryhmitellä useampaan 
luokkaan henkilöryhmien mukaan. Tutustu Työterveyslaitoksen 
työkykyindeksiin.113

Palautuminen
Palautumisen tavoitteena on elvyttää elimistö stressitilasta lepo-
tilaan, jolloin stressin aikana kulutetut voimat palaavat. Tähän on 
olemassa kysely, jolla palautumista ja sen laatua voidaan arvioida.

Palautumisen ja fyysisen sekä psyykkisen kuormittumisen
seuraamista varten on myös kehitetty sydämen sykevälivaihte-
luun perustuva analyysimenetelmä.
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LOPUKSI

Tarjoamme tässä teoksessa kattavan selvityksen työhyvinvoin-
nin lähestymistavoista ja keskeisimmistä työhyvinvoinnin stra-
tegisen johtamisen keinoista, joista tärkein on työhyvinvoinnin
suunnitelmallinen kehittäminen. Olemme pyrkineet perustele-
maan tutkimustiedon ja esimerkkien avulla työhyvinvoinnin joh-
tamisen merkitystä organisaation tuloksellisuudelle. Henkilöstö
on tärkeä, muutenkin kuin juhlapuheissa, ja sen hyvinvoinnista 
huolehtimisella voidaan kasvattaa luovuutta, oppimiskykyisyyt-
tä ja sitoutumista. Tämä ei voi olla vaikuttamatta työpaikan tu-
loskuntoon.

Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan sitä täytyy johtaa ku-
ten organisaation muutakin toimintaa ja sen tarpeiden on läh-
dettävä organisaation tavoitteista. Olemme nostaneet esille uu-
den käsitteen, työhyvinvointipääoman, joka syntyi luotaessa kat-
saus inhimillisen pääoman tutkimukseen 2010-luvulla. Työhy-
vinvointipääoma on tärkeä lähde erityisesti muutosten keskellä 
ja tulevaisuudessa. Erityisesti pk-yrityksissä on tarpeen kasvat-
taa työhyvinvointiosaamista.

Vaikka varsin useassa työpaikassa työhyvinvointivastuu on
sälytetty esimiehille, heillä ei kuitenkaan ole siihen riittävästi
valmiuksia. Esimiehet tarvitsevat lisää työhyvinvointiosaamista.
Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun voidaan vaikuttaa orga-
nisaation rakenteisiin lisäämällä joustavuutta, avoimuutta ja vai-
kuttamisen mahdollisuuksia. Samalla tarvitaan kuitenkin tiedos-
tamisen lisäämistä eli työpaikan toimintatapojen näkyviin nos-
tamista ja myös työntekijöiden omien ajattelumallien tunnista-
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mista. Piilossa olevat uskomukset ja oletukset vaikuttavat arki-
päivään – joskus ratkaisevastikin. Vuorovaikutteisuus mahdol-
listaa myös luottamuspääoman kasvamisen.

Tässä teoksessa olemme esitelleet erilaisia Työkaluja työhy-
vinvoinnin kehittämiseen organisaatiossa. Näistä keskeisimpiä 
ovat työhyvinvointisuunnitelma ja erilaiset mittarit työhyvin-
voinnin tilan kartoittamiseksi. Mukaan mahtuu kuitenkin pie-
nempiäkin tehtäviä.

Loppuun haluamme vielä liittää uusimman työnilonjulistuk-
sen ja tehtäväidean vastaavan tilaisuuden järjestämiseksi omal-
la työpaikalla. Monilla työpaikoilla on järjestetty vuoden alussa 
työnilonjulistustapahtuma, jolla on haluttu kiinnittää huomiota 
työnilon merkitykseen. Esimerkiksi Joensuussa sairaalassa esi-
tettiin kuorona työnilonjulistuksen pohjalta tehty sovitus ensi
kertaa vuonna 2013. Tätä varten oli perustettu Lasarettilaulajat-
niminen kuorokin, josta tulikin sitten henkilöstön yhteinen kuo-
ro. Se on vahvistanut yhteishenkeä ja jatkaa toimintaansa.

Työnilonjulistus juontaa juurensa vuoteen 2006. Idean keksi-
jä Marja-Liisa Manka oli ollut sovittelemassa ristiriitoja kahdes-
sa työyhteisössä, joissa henkilösuhteet olivat pahasti jumiutuneet 
jo vuosien ajan. Illalla juoksulenkillä hän pohti asiaa ja kirjoit-
ti päässään kolumnin paikallislehteen otsikolla ”Julistettakoon
työrauha”. Loppujen lopuksi työntekijät haaskaavat ihan turhaan 
voimiansa konflikteihin. Olemalla itse kukin ihmisiksi ristiriito-
ja ei syntyisikään niin usein, ja mitä aikaisemmin niihin voitai-
siin tarttua, sitä helpompi niitä olisi ratkoa. Koska yksi kolumni
paikallislehdessä ei vielä vaikuttaisi, Marja-Liisa järjesti yhdessä 
Valkeakosken kaupungin kanssa vuonna 2007 ensimmäisen työ-
rauhan julistustilaisuuden tavoitteena, että itse kukin voi vaikut-
taa työpaikallaan. Julistukset eivät toki yksinään riitä, mutta nii-
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den avulla voidaan kiinnittää huomiota työhyvinvoinnin tärkey-
teen. Vuonna 2016 julistustilaisuus järjestettiin 10. kerran.

Vuoden 2016 työnilonjulistuksen teemana oli työrauha. Krii-
siuutisista huolimatta Suomessa on moni asia hyvin. On tärkeä-
tä kiinnittää huomiota toiveikkuuteen, jolle on hyvä perusta – 
ihmiset. Suomalaisten työntekijöiden osaaminen ja innovatiivi-
suus ovat huipputasoa maailmanlaajuisesti. Työn hallinnan tun-
ne on tärkeimpiä työhyvinvoinnin lähteitä. Jos ihminen ei koe sitä 
myönteisessä mielessä, hän helposti ottaa sen negatiivisesti.

Arkiluulojen tarkastelu mahdollistaa työniloa ja aikaansaa-
mista rajoittavien esteiden poistamista, mutta tarkastelu vaatii 
usein aikaa ajatuksille ja läsnäoloa. Nähdäkseen on pysähdyttävä,
myös työpaikoilla, ja kohdattava työkavereita. Kiireen vallassa ha-
vaitsemisen ikkuna kapenee. Lisäksi on syytä kiinnittää huomi-
ota siihen, mikä on hyvin. Näin myönteisyys kasvaa. Eräällä työ-
paikalla puhuttiin positiivisesta tyytymättömyydestä, joka on ke-
hityksen käynnistäjä. Pitäkööt työnantajat myös huolta tärkeim-
mästä pääomastaan, ihmisistä, ja irtisanokoot vain äärimmäises-
sä hädässä.
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Työnilonjulistus

Työrauhaa

Julistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa koko Suomeen. Haas-
tamme kaikki työpaikat mukaan työhvyinvoinnin kehittämiseen,
koska talouskriisit, jatkuvat organisaatiomuutokset, epävarmuus
ja kiire saattavat johtaa tunteeseen, ettemme voi vaikuttaa asioi-
himme. Toiveikkuudelle on kuitenkin hyvä perusta, ihmiset: sijoi-
tumme kansainvälisissä vertailuissa huipulle muun muassa osaa-
misessa ja innovatiivisuudessa. 

Hallinnan tunne on työnilon tärkeimpiä lähteitä. Se syntyy 
vaikutusmahdollisuuksista ja osallisuudesta, ei sanelusta tai pa-
kosta. Jos ihminen ei voi vaikuttaa myönteisin keinoin, hän saat-
taa tehdä sen negatiivisesti, joko kääntämällä katseen sisäänpäin
kuten sairastumalla, kyynistymällä tai tulemalla avuttomaksi, tai
sitten ulospäin syntipukkien hakemisella ja aggressiivisuudella 
toisia kohtaan.

”Arkiluulosi kaikki heitä”. Hengissä eivät aikojen saatossa ole
suinkaan selvinneet vahvimmat tai älykkäimmät lajit, vaan jous-
tavimmat ja muutoskykyisimmät. Uudistuminen edellyttää työ-
paikan pinttyneiden toimintatapojen tuulettamista ja itse kunkin 
näkökykyä vääristävien taittovirheiden oikaisemista. Nämä elä-
mistä helpottavat ajattelutavat ovat piilossa ja itselle tosia, mones-
ti ryhmänkin yhteisiä. Voimme tarkistaa uskomuksiamme teke-
mällä niitä näkyviksi - kyseenalaistamalla ja erityisesti kiinnit-
tämällä huomiota itseä ärsyttäviin asioihin.

Tarvitsemme aikaa ajatuksille ja läsnäololle. Työtahdin no-
peuttamisella emme enää edistä niin paljoa työn tuloksellisuut-
ta kuin keksimällä uusia tekemisen tapoja. Vapaasti vaeltava ja 
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myönteinen mieli löytää vaihtoehtoja, joita pinnistelemällä ja tie-
totulvassa ei keksittäisi.

Hyvän mielen rakentamiseksi suunnatkaamme katse myös 
siihen, mikä meillä on hyvin ja missä onnistuimme viime vuon-
na. Tunteet tarttuvat, negatiiviset erityisen vahvasti. Päättäjillä 
ja esimiehillä on tärkeä rooli tunnetaitojen käyttämisessä, mut-
ta jokainen työyhteisön jäsen voi myös omalta osaltaan vaikuttaa 
ilmapiiriin olemalla ihmisiksi.

Hyvällä yhteishengellä synnytämme työhyvinvointipääomaa,
joka kasvattaa samalla organisaation tuloskuntoa ja henkilökoh-
taista hyvinvointia.

Katsokaamme myös peiliin, mitä itse voisimme tehdä työ-
rauhan eteen. Stressi on parhaimmillaan positiivista, koska se pa-
nee meidät liikkeelle ja virkistää. Liikana se kuitenkin vaarantaa 
terveyttä, kaventaa näkökykyä ja kiristää pinnaa. Siksi kivastakin 
työstä on hyvä irrottautua. Haaveilu, hyvän tekeminen, oman ajan 
ottaminen harrastuksille, liikunta ja rentoutuminen palauttavat
voimia. Joskus voi hullutellakin vailla mitään tulostavoitteita.  

Pitäkäämme työnantajina huolta tärkeimmästä pääomasta, 
ihmisistä, koska innostuneissa, aloitekykyisissä ja sitoutuneissa 
työntekijöissä on tulevaisuuden menestys.

Toivotamme kaikille valoa, iloa ja työn tekemisen rauhaa!

Marja-Liisa Manka
Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti
Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu
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Miten otat puheeksi työkaverin väsymyksen tai muun ongelma-
tilanteen?, s. 214
Muutoksen miinukset ja plussat, s. 47
Myönteisyyden lisääminen, s. 195
Oman hyvinvoinnin/työyhteisön hyvinvoinnin arvioiminen
vitamiinimallilla, s. 129
Oman kuormitteisuuden arvioiminen, s. 206
Oman stressin arvioiminen, s. 208
Oman työhyvinvoinnin tikkataulu, s. 200
Oman työhyvinvoinnin vuosikello, s. 203
Palautumisen mekanismit, s. 211
Palautumisen tarve, s. 210
Peruskysymyksiä itselle, s. 154
Psykologisen pääoman arvioiminen, s. 212
Ryhmäkehutus
Sitkeyden lisääminen, s. 197
Sosiaalisen pääoman kartoitus, s. 155
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Stressianalyysi, s. 50
Tavoitetähtityöskentely, s. 118
Toiveikkuuden kasvattaminen, s. 190
Tulevaisuuden osaamistarpeet, s. 49
Työyhteisön kehittäminen teema kerrallaan, s. 123
Työhyvinvointisuunnitelma, s. 124
Työn hallinnan kasvattaminen, s. 128
Työn imun kasvattaminen, s. 130
Työn tuunaaminen, s. 131
Työn voimavarat ja niiden kuluttajat, s. 78
Työyhteisön arvopohdinta, s. 117
Työyhteisön ja esimiehen vuosikello, s. 122
Työyhteisön työhyvinvoinnin tikkataulu, s. 120
Tähtihetki-palaverinaloitus
Unelmatyöpaikka, s. 204
Unelmatyöpaja, s. 193
Yhteisöllisyyden lisääminen, s. 156
Ärsyyntymispäiväkirja, s. 198
15 minuuttia työhyvinvointiin, s. 205
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