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1 JOHDANTO 

Raporttimme perustuu työhyvinvoinnin kehittämiseen Innostu -hankkeen 
pohjalta. Raportti on osa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät -
moduuliamme. Valitsimme tämän aiheeksemme, sillä jokainen ryhmäs-
tämme on käynyt töissä niin koulun ohella kuin kesätöissäkin. Työhyvin-
vointi on meitäkin koskettava aihe, joten halusimme lähteä tutkimaan, 
minkälaisena kohdehenkilömme omaa tämän hetkistä työhyvinvointiaan 
pitävät. Aihe on ajankohtainen ja paljon puhuttu, sillä olemme törmänneet 
jokainen uutisiin ja artikkeleihin, joissa työntekijät ovat jatkuvasti tyyty-
mättömiä työhyvinvointiinsa.  
 
Raportissamme perehdymme ensin teoriaan, jossa avaamme muun mu-
assa käsitteet työhyvinvointi ja työnimu. Tämän jälkeen paneudumme hie-
man keinoihin, joilla kehittää työhyvinvoinnin tilaa työyhteisössä. 
Teoriaosuuden jälkeen kerromme, kuinka etenimme kyselyn suhteen ja 
miten päädyimme luomaan monipuolisen kyselyn. Meitä kiinnostaa erityi-
sesti, että mitkä asiat vaikuttavat henkilöiden omaan innostukseen työpai-
kalla ja mitkä puolestaan laskevat sitä. Tarkoituksenamme on siis selvittää 
töissä käyvien nykyinen työhyvinvoinnin taso ja miettiä keinoja, joilla pa-
rantaa sitä. 
 
Työhyvinvointi on kokonaisuudeltaan laaja. Sen muodostaa palapelin pa-
laset, joita ovat esimerkiksi työn mielekkyys, terveyden tila, turvallisuuden 
tunne ja yleinen hyvinvointi. Hyvinvointia työyhteisössä lisää esimerkiksi 
laadukas ja innostava johtaminen, hyvä ilmapiiri työpaikalla sekä ammatti-
taito ja mahdollisuus kehittää sitä. Kun työhyvinvointi on hyvällä pohjalla 
se vaikuttaa etenkin yleisesti työssä jaksamiseen. Tuottavuus ja sitoutunei-
suus nousevat, kun työhyvinvoinnin tila on hyvä. Työnantaja ja työntekijä 
edistävät työhyvinvoinnin tilaa yhdessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
n.d.) 
 
Raporttimme toiminnallinen osuus on toteutettu kvalitatiivisen tutkimus-
menetelmän avulla, haastattelun muodossa. Tavoitteenamme on selvittää 
oleellisimmat asiat työhyvinvoinnin kehityksen kannalta. Tutkimme myös, 
että vaikuttaako esimerkiksi sukupuoli tai henkilön ikä vastauksen luontee-
seen. 
  
Tutkimusprojektimme toimeksiantajana toimii Hämeen Ammattikorkea-
koulun toteuttama Innostu –hanke. Hanke toteutetaan 1.9.2017-
31.12.2019 ja toiminta-alueena toimii Kanta-Häme. Hankkeen rahoittaa 
Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen kohderyhmiksi valikoitui mikro ja pk-
yrityksiä Kanta-Hämeen maakuntaohjelman keskittymäaloilta, joita ovat 
esimerkiksi teollisuudessa toimijat, elintarviketeollisuus sekä kasvua ta-
voittelevat yritykset. (HAMK, 2017) 
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Hankkeessa pyritään uudistamaan organisaatiota työntekijöiden hyvin-
voinnin kehittämisen ja uuden oppimisen kautta. Tärkeässä roolissa on 
vuorovaikutuksen lisääminen sekä luottamuksen kasvattaminen työyhtei-
sön sisällä. Tavoitteena on parantaa hankkeessa mukana olevien organi-
saatioiden työilmapiiriä. (HAMK, 2017) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1 Toteutus osallisuudessa (HAMK, 2017) 
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2 TYÖHYVINVOINTI 

Työhyvinvointia on tutkittu jo reilut sata vuotta. Tutkimuksen tapojen ke-
hittyessä myös pääpiirteet ovat muuttuneet. Tutkimuksen kaari sai alkunsa 
1920-luvulla, jolloin yksilöä tutkittiin stressitutkimuksen myötä. Tutkimuk-
sen alkutaipaleella uskottiin stressin johtuvan yksilön synnynnäisiin reakti-
oihin, jotka olivat yhteydessä kuormittaviin tekijöihin kuten haitallisiin ai-
neisiin ja kovaan äänenvoimakkuuteen. Myöhemmin tutkimuksen kehitty-
essä käsitys on muuttunut psykologisten reaktioiden tarkasteluun. Tutki-
muksen myötä työntekijää suojellaan vaaroilta, jotka uhkaavat terveyttä. 
Myöhemmin todettiin, että ympäristöllä ja siihen yhteydessä olevilla är-
sykkeillä on yhteys yksilön stressin tasapainoon. Ja näin ollen työsuojelu on 
saanut alkunsa. (Manka 2016, 64.) 

2.1 Tärkeitä asioita työhyvinvoinnin kannalta 

 
Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työn mielekkyys ja turvallisuus 
ovat kunnossa työympäristössä ja työyhteisössä. Työntekijän työhyvin-
vointiin sekä työterveyteen vaikuttaa suuresti työntekijän tasapainon löy-
täminen työajalla ja sen ulkopuolella. Hyvällä työnhyvinvoinnilla on suuri 
merkitys työn mielekkyyteen ja sen kautta tuloksellisuuteen. Kuormitus- ja 
voimavaratekijät vaikuttavat työhyvinvointiin, joka ei ole vakaa tila vaan 
muuttuu edellä mainittujen tekijöiden myötä. (Hasu, Pahkin & Puttonen 
2016, 6.) 

2.2 Työhyvinvointiin investoiminen 

Työntekijä kokee merkityksellisyyden tunnetta hyvinvoivassa työyhtei-
sössä. Hän jaksaa paremmin ja näin myös työuran pituus on pidempi. Vaih-
televuus on huomattavasti vähäisempää, kun työntekijät voivat hyvin. Li-
säksi työtapaturmien määrä on pienempi ja sairauspoissaolot vähäisempiä 
Työhyvinvointia on mahdollista seurata erilaisten mittareiden avulla, näitä 
ovat esimerkiksi: työilmapiirikyselyt, esimiehen ja työntekijän välillä käytä-
vät kehityskeskustelut ja poissaolojen seuranta. (Työterveyslaitos, n.d.) 
 
Työhyvinvointi vaatii järjestelmällistä johtamista, kuten selkeää suunnitte-
lua, henkilöstön voimavarojen ylläpitämistä sekä työhyvinvoinnin tilan jat-
kuva seuraaminen. Työhyvinvoinnille määritellään tarkat tavoitteet, jonka 
pohjalta sitä edistetään. Hyvinvoivan työyhteisön tavoitteena on tähdätä 
turvalliseen toimintatapaan sekä siihen, että se kehittyy jatkuvasti. (Manka 
2016, 80.)  
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2.3 Työhyvinvoinnin tavoitteellisuus 

Tavoitteellisuus on hyvinvoivan organisaation lähtökohta. Tulevaisuudesta 
pitää olla selkeä strategia sekä valmis toimintasuunnitelma työhyvinvoin-
nin onnistumiseksi.  Henkilöstöltä odotetaan osallistumista tavoitteiden 
toteutumiseen. Työyhteisön hyvinvointi on yhteydessä suoranaisesti orga-
nisaation halutun tuloksen saavuttamiseksi. (Manka 2016, 80-81) 
 
Suunnitellun työhyvinvoinnin asiantuntijapalvelut, kuten työterveyshuolto 
sekä työsuojelu ovat hyvässä tilassa. Rahallinen panostus työhyvinvointiin 
on hieman laskenut, mutta siitä huolimatta suunnitelmallisen työhyvin-
voinnin taso on parantunut viime vuosina. Positiivista kehitystä on tapah-
tunut etenkin kunnissa verraten aiempaan mittaustulokseen. On havaittu, 
että poissaolot muun muassa sairauden vuoksi ja työkyvyttömyydestä ai-
heutuvat kustannukset on saatu tarkempaan seurantaan. Yhteistyötä or-
ganisaatioiden ja työterveyshuollon välillä on saatu kehitettyä ja paino-
piste on siirtynyt enemmän ennaltaehkäisevään suuntaukseen. (Manka 
2016, 82-83) 

3 TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN 

Työhyvinvointi on tärkeä osa työyhteisön toimivuutta. Siihen vaikuttavat 
monet tekijät kuten organisaation piirteet, esimiestoiminta, ilmapiiri, 
työnhallinnan tunne sekä myös itse työntekijän näkemys työyhteisöstä.  
Nykypäivänä työterveyspalvelut ovat nousseet yhä enemmän työhyvin-
voinnin palveluiksi, perinteisen sairaudenhoidon rinnalle. Tärkeitä asioita 
työhyvinvoinnissa ovat perusasiat kuten riittävä uni, säännöllinen ruokailu 
sekä arkiliikunta. Suuri vaikutus on myös työpaikan vuorovaikutuksella, 
jota on hyvä jokaisen yrityksen kehittää. Erilaisia vuorovaikutustapoja voi 
testata muun muassa DISC-analyysilla, joka kuvaa yksilön tapaa olla vuoro-
vaikutuksessa yksilön kanssa. Eri vuorovaikutustyyppejä voidaan hyödyn-
tää työelämässä, kun tiedostetaan kunkin yksilön vahvuudet ja haasteet 
sekä tiedostetaan parhaimmat keinot toimia ryhmässä. (Mehiläinen, n.d.) 
 
Työyhteisön ja -kehittämisen on hyvä lähteä oikeasta tarpeesta eli keskit-
tyä alueisiin, jotka kehitystä kaipaavat. Kannattavin tapa kehittämiskohtei-
den kartoittamiseen on kysyä työntekijöiltä itseltään, näin saadaan selville 
oikeat epäkohdat. Oikein kohdennettuna työhyvinvoinnin kehittäminen 
synnyttää positiivisen kierteen, joka parantaa myös tuottavuutta. Tästä 
syystä työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeää, sillä hyvinvoiva työyh-
teisö tuottaa yritykselle parempaa tulosta ja siihen kannattaa tällöin sat-
sata. Yksi parhaista keinoista hyvinvoinnin kehittämisessä on se, että työn-
tekijän itse annetaan vaikuttaa itse omaan työhönsä. Työhyvinvointipäi-
vien ja muiden virkistyselämysten lisäksi on tärkeää varmistaa, että ihmi-
sillä on mahdollisuus tehdä tuottavasti ja motivoivasti työnsä. (Kreeta 
Haaslahti, 2016.) 
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3.1 Työergonomia 

Yksi oleellinen tekijä työhyvinvoinnissa on oikeanlainen työergonomia. 
Kiinnittämällä siihen enemmän huomiota, parannetaan huomattavasti 
työntekijöiden hyvinvointia varsinkin fyysistä työtä tekevillä. Oikeat työ-
asennot ja riittävä taukoliikunta edistävät niin työntekijän virkeyttä, kuin 
myös terveyttä ja näin ollen parantavat työhyvinvointia. Työergonomiaa 
voidaan kehittää suunnittelemalla työtilat, -välineet ja -prosessit sekä han-
kinnat niin, että ne ovat sopivia mahdollisimman monelle käyttäjälle. Työ-
ergonomia kattaa fyysisen ergonomian lisäksi kognitiivisen ja organisatori-
sen ergonomian, ja näitä kaikkia kolmea onkin hyvä hyödyntää er-
gonomian ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. (Työterveyslaitos, n.d.) 

3.2 Esimiestyön vaikutukset työhyvinvointiin 

Yksi merkittävä työhyvinvoinnin tekijä on esimies ja hänen toimintansa. 
Esimies on avainasemassa siinä, miten työhyvinvointi otetaan työyhtei-
sössä huomioon ja kuinka merkittävässä asemassa sitä pidetään. Yhä tär-
keämmäksi onkin noussut niin sanottu ”tunnejohtaminen”, eli tunteiden 
havainnoiminen. Esimiehellä on myös oltava silmää havaita tulevaisuuden 
suuret linjat ja osattava luoda edellytykset uudistumiselle. (Docendum, 
n.d.)  
 
Erilaisten tutkimusten mukaan on havaittu, että huonolla esimiestyöllä on 
suuri vaikutus tiimin tulokseen, kun taas hyvä johtajuus tuo mukanaan pa-
rempaa työhyvinvointia sekä lisää motivaatiota ja sitoutumista työpai-
koilla. Usein huono esimiestyö tulee esiin esimerkiksi työtyytyväisyysky-
selyissä, mutta sillä on myös selkeä yhteys sairauspoissaoloihin ja henki-
löstön tiheään vaihtuvuuteen. Näillä ei ole yksinomaan vaikutusta vain työ-
yhteisössä, vaan ne ovat myös sidoksissa tulokseen ja yhtiön maineeseen. 
(Mehiläinen, n.d.) 

4 TYÖNIMU JA MOTIVAATIO 

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkijat Wilmar Schaufeli ja Arnold Bakker 
määrittelevät työn imun (work engagement) tarkoittavan aidosti myön-
teistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Työntekijä, joka kokee imua työ-
hönsä, lähtee aamulla mielellään töihin. Hän kokee työnsä mielekkääksi ja 
jopa nauttii siitä, vaikka työ olisikin haastavaa. Tätä kuvaa työssä kolme te-
kijää: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Työn imuun sisäl-
tyvä energisyys ja omistautuminen tuottavat hyvinvoinnin ja onnellisuu-
den tunnetta ja sitä kautta aloitteellisuus ja tulokset kasvavat työssä. 
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(Hakanen 2011 6-7,38) Piirteitä, jotka yhdistävät työn imua kokevia työn-
tekijöitä ovat aloitteellisuus, aikaansaanti, työtovereiden vapaaehtoinen 
auttaminen, asiakastyytyväisyyden herättäminen, työhön sitoutuminen 
sekä ylipäätään onnellisuus työssä. (Hakanen 2011, 41) 

4.1 Miten vaikuttaa työn imuun ja motivaatioon 

Motivoitunut, työstään innostunut ja lannistumaton työntekijä on organi-
saatiolle tärkeä voimavara. Rakentamalla työskentelyä tukeva työympä-
ristö, luomalla avoimuuteen kannustava ilmapiiri, asettamalla selkeät ta-
voitteet ja antamalla henkilöstölle mahdollisuus oppia uutta ja kehittää 
työtään, pystytään vaikuttamaan työn imuun ja motivaatioon. (Sinokki 
2016, 174) Jokaisella työpaikalla on mahdollisuus kokea työn imua ja iloa. 
Imu ja ilo syntyvät, kun työntekijä voi keskittyä työtehtäviinsä ja työsken-
nellä vapaasti omaa kokemustaan ja harkintakykyänsä käyttäen. (Hakanen 
2011, 6) 

4.2 Työn imun edistäminen 

Hakasen mukaan imun edistäminen työssä ei tarvitse ihmeitä. Ennen kaik-
kea se edellyttää luopumista kyynisyydestä, inhimillisyyttä sekä tahtoa pa-
rantaa voimavaralähtöisesti työyhteisön toimintaa ja vuorovaikutustapoja 
arjessa. (Hakanen 2011, 7-8) Uskoa omaan pystyvyyteen lisää mahdollisuu-
det kehittyä työssä ja sitä kautta myös työn imu lisääntyy. Yksi tärkeimpiä 
työn voimavaroja, joka mahdollistaa innostukseen on riittävä mahdollisuus 
itsesäätelyyn. (Hakanen 2011, 52-53) Työn imu on mahdollista, kun työn-
tekijä suhtautuu ongelmiin ratkaisukeskeisesti, säilyttää aikuisuutensa 
hankalissakin tilanteissa sekä hyväksyy, että työnimua voi kokea siitä huo-
limatta, että työssä ja työyhteisössä voi olla itselle vastentahtoisia piirteitä. 
(Hakanen 2011, 82)  

4.3 Työmotivaatio 

Motivaatio toimii käyttäytymisemme energianlähteenä. Motivoituneena 
käyttäytyminen on tarkoituksenmukaista ja päämäärähakuista, sillä moti-
vaatio on henkilön vireyttä, aktiivisuutta ja ahkeruutta ohjaava psyykkinen 
tila, joka edesauttaa henkilön tavoitteiden saavuttamista. Työn tuloksen 
kannalta työnteossa motivaatiolla on merkittävä rooli, sillä se vaikuttaa 
työskentelyn tehokkuuteen, palvelun laatuun, sekä työntekijän ja työyh-
teisön hyvinvointiin. (Sinokki 2016, 11, 60)  

4.4 Sisäinen motivaatio 

Työntekijän oma työmotivaatio koostuu henkilökohtaisista psykologisista 
tarpeista ja arvoista muodostuvasta sisäisestä motivaatiosta, sekä organi-
saation tai toisen henkilön luomista ulkoisista motivaatiotekijöistä. 
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Sisäinen työmotivaatio on yleensä pitkäkestoista ja kytkeytyy tunteisiin, 
sillä se liittyy työn sisältöön. Sisäisesti motivoitunut haluaa oppia uutta ja 
kehittyä työssään, sillä hän saa motivaatiota uteliaisuudesta sekä kiinnos-
tuksesta (Sinokki 2016, 98). 

4.5 Ulkoinen motivaatio 

Ulkoinen motivaatio taas koostuu palkkioista, rangaistuksesta tai kannus-
tuksesta ja näin ollen motivoi työntekijää usein vain lyhytaikaisesti. Sisäi-
seen ja ulkoiseen motivaatioon vaikuttaa oma suhtautuminen työhönsä ja 
henkilön onkin helppoa motivoitua ja sitoutua työhön, joka vastaa hänen 
kiinnostuksensa kohteita, sekä sopii hänen arvoihinsa ja persoonallisuu-
teensa. (Sinokki 2016, 86, 98) 

5 PROJEKTIN TOTEUTUS 

Aihe valikoitui kurssilla olleiden aihevaihtojen ja oman kiinnostuksen mu-
kaan. Nykymaailmassa työhyvinvointi ja työn innostavuus ovat entistäkin 
tärkeämmässä roolissa. Työhyvinvointi on ryhmän jäsenille myös ajankoh-
tainen aihe. Työskentelemme kaikki osa-aikaisesti koulun ohella, joten 
aihe koskettaa meitä. 
 
Aloitimme tutkimusprojektimme väärässä järjestyksessä. Heti, kun olimme 
valinneet aiheemme ja toimeksiantajamme, toteutimme ensimmäiseksi 
toiminnallisen osuutemme eli haastattelumme. Tämän jälkeen vasta 
aloimme tutkimaan ja kirjoittamaan teoriaosuuttamme. Valitsimme teo-
riaosuuteemme käsitteet: työhyvinvointi ja työmotivaatio. Perehdyimme 
myös työnimuun, työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä esimiestyönvaiku-
tukseen työhyvinvoinnin kannalta. Teoriassa hyödynsimme eri kirja- ja in-
ternetlähteitä.  
 
Tutkimusprojektimme toimeksiantaja on Hämeen Ammattikorkeakoulun 
toteuttama Innostu työssä -hanke. Hanke on esitelty luvussa 1, kohdassa 
1.1. Tavoitteenamme tutkimusprojektissa on tutkia työn innostuksen koh-
teita eri työyhteisöissä, mikä siihen vaikuttaa ja, miten sitä saataisiin kas-
vatettua.  
 
Toteutimme tutkimuksemme toiminnallisen osuuden haastatteluiden 
avulla. Kohteeksi valikoitui lähipiireistämme eri alan ammattilaisia ja työn-
tekijöitä. Haastattelimme 21:tä henkilöä. Valitsimme vastaajat lähipiireis-
tämme, koska ajattelimme saavamme mahdollisimman totuuden mukai-
sen tuloksen. 
 
Haastattelussamme oli 14 kysymystä. Haastattelun kysymykset löytyvät 
kokonaisuudessaan liitteestä yksi (1). Neljä ensimmäistä kysymystä ovat 
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taustatietoja kartoittavia, joiden perusteella jaoimme kohderyhmän ana-
lysointia varten, esimerkiksi ikä, sukupuoli, työnimike sekä työsuhteen 
kesto. Haastattelukysymyksissä on yhdeksän kysymysmuodossa olevaa 
avointa kysymystä (6-10,13-14), joiden avulla kartoitimme kohderyhmän 
ajatuksia innostusta ja työhyvinvointia kohtaan. Koimme avoimet kysy-
mykset helpoimmiksi toteuttaa, koska jokaisella työntekijällä on omat kiin-
nostuksenkohteensa. Kohderyhmämme oli meille läheiset ihmiset, jonka 
vuoksi myös avoimet kysymykset sopivat haastatteluumme hyvin. Meille 
tutut vastaajat luottivat meihin ja jaksoivat käyttää aikaa haastatteluun, 
kun taas avoimet kysymykset tuntemattomien kohdalla olisi voineet olla 
suuri kompastuskivi. Haastattelussamme oli myös kolme Likert-asteikko 
kysymystä (kysymykset 5, 11-12), jotka mittasivat vastaajien oman sekä 
työyhteisön työhyvinvoinnin tilaa sekä innostusta työtä kohtaan asteikolla 
1-5. Vastausasteikolla vastatuista vastauksista pystyimme laskemaan kes-
kiarvot, joiden perusteella olemme pystyneet päättelemään ja arvioimaan 
vastaajien työhyvinvoinnin tilaa.  
 
Käytimme haastattelussa eri kysymystyyppejä, jotta saimme mahdollisim-
man kattavan kuvauksen kohderyhmämme työhyvinvoinnin tilasta sekä 
työn innostuksen kohteista. Seuraavassa luvussa kuusi käsittelemme saa-
miamme tuloksia, jotka saimme haastattelumme perusteella. Valitsimme 
kuusi mielestämme tärkeintä kysymystä tuloksiin, joita käsittelemme sekä 
joilla koemme olevan suurin merkitys tulokseemme.  

6 TULOKSET 

Haastattelu toteutettiin 21 henkilölle, joista kaikki vastasivat. Näin ollen 
vastausprosenttimme on 100%. Ikäjakaumalta eniten vastaajia on ikäryh-
mästä 17-22-vuotiaat, joita on 48% (10 kpl). Toiseksi suurin ikäryhmä on 
23-26-vuotiaat, joiden prosenttiosuus on 33% (7 kpl). Pienimpänä ryhmänä 
on 40-54-vuotiaat, joita on vain 19% (4 kpl) kaikista vastanneista. (Kuva 2, 

sivu 9) 
 
Sukupuolijakaumalta puolestaan suurin vastaajakunta on naiset, joita on 
kaikkiaan 67% (14kpl). Miehiä on selkeä vähemmistö, heitä on 33% (7 kpl) 
vastaajista. (Kuva 3, sivu 9) 
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                               Kuva 2 Haastattelun sukupuolijakauma 

 
                               Kuva 3 Haastattelun ikäjakauma 

6.1 Innostus ja motivaatio 

 
Lähestymme kysymystä ikäryhmien perusteella, sillä koemme, että se an-
taa laajemman vertailueron kuin esimerkiksi sukupuolen perusteella jaot-
telu.  
 
Käsitellessämme ikäryhmää 17-22-vuotiaat esiin nousee erityisesti onnis-
tuminen työssä, uuden oppiminen sekä asiakkaiden tyytyväisyys. Mieles-
tämme nämä asiat ovat selkeästi sidoksissa vastaajien nuoreen ikään ja 
tätä kautta itsevarmuuteen työelämässä. Monilla vastaajista on lyhyt työ-
historia eivätkä he ole olleet pitkään kyseisessä työtehtävässä. Tämä näkyy 
siinä, että halutaan kehittää omaa ammattitaitoa ja positiivisia kokemuksia 
haetaan erityisesti onnistuneiden asiakaspalvelutilanteiden kautta. Edellä 
mainitut tekijät puolestaan nostavat nuorten itsevarmuutta työssä. Nuo-
rilla identiteetti työelämässä on vielä muodostumisvaiheessa ja monilla tu-
levaisuuden ammatti on vielä epävarma, joten motivoivat asiat keskittyvät 
vielä enemmän yleisiin asioihin.  
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Kysyimme myös sitä, mitkä asiat puolestaan laskevat motivaatiota ja in-
nostusta työelämässä. Tässäkin kysymyksessä ikäryhmässä esiin nousee 
asiakaspalvelutilanteet. Huonot asiakaskokemukset koetaan motivaatiota 
vähentäväksi. Huono työilmapiiri koetaan myös mielialaa laskevaksi sekä 
työn yksitoikkoisuus korostuu selkeästi nuorten vastauksissa. Koemme, 
että yksitoikkoisuuteen vaikuttaa juurikin nuorten lyhyet työurat ja se, että 
harva on vielä työssä, joka vastaa juuri omia ammattihaaveitaan.  
 
Siirryttäessä ikäryhmään 23-26-vuotiaat, suurimpana motivaation ja innos-
tuksen syynä esiin nousee työkaverit. Vastauksissa on selkeästi enemmän 
hajontaa kuin nuoremmalla ikäryhmällä. Innostuksen ja motivaation koh-
teina mainitaan muun muassa mielenkiintoiset työtehtävät, työn moni-
puolisuus ja itsenäisyys, palkka sekä lisät. Myös onnistumisen tunne on 
esillä tässäkin ikäryhmässä, enemmän tosin korostuu hyvä palaute niin 
työnantajan kuin työkavereiden puolelta.  
 
Kyseisellä ikäryhmällä monilla vastaajilla työsuhteet alkavat jo olemaan pi-
dempiä ja työkokemus on monipuolisempaa. Näin ollen myös vastaajien 
ammattitaito alkaa olemaan kehittyneempää kuin nuoremmalla ikäryh-
mällä, joka puolestaan näkyy esimerkiksi siinä, että itsenäistä työtä ja vaih-
televat työtehtävät koetaan innostavina. Työkaverien suurempi merkitys 
edeltävään ikäryhmään johtuu myös varmasti osittain ammatillisen itse-
varmuuden kasvamisesta, sillä ryhmäytyminen koetaan eri tavalla merkit-
tävämmäksi kuin esimerkiksi hyvien asiakaskokemusten kerryttäminen.  
 
Kysyttäessä asioita, jotka vähentävät motivaatiota, ikäryhmässä on suurin 
hajonta tämänkin kysymyksen osalta. Esiin nostettavia asioita kuitenkin on 
muun muassa stressi ja paine työympäristössä. Vastaajilla näitä aiheutta-
vat esimerkiksi kolmivuorotyö, työn sekavuus sekä toisista työntekijöistä 
johtuvat lisätyöt. Epämiellyttäväksi koettiin myös varsinkin asiakaspalvelu-
ammateissa se, että usein on itse se, joka vastaanottaa asiakkailta kaiken 
kritiikin, vaikka palautteen syy ei olisikaan työntekijästä riippuvaista.  
 
Vanhimmassa ikäryhmässä, eli 40-54-vuotiaissa näkyy selkeästi ammatti-
taidon kehittyminen aiempiin ikäryhmiin nähden. Heillä työn monipuoli-
suus nousee esiin jokaisella vastaajalla. Vastuu ja itsenäisyys on selkeästi 
suuremmassa roolissa, eivätkä työkaverit enää korostu niin selkeästi vas-
tauksissa. Työympäristö ja laadukkaat työvälineet puolestaan koetaan tär-
keäksi tekijäksi motivaatiota tarkasteltaessa. Vanhempi vastaajaryhmä sel-
keästi kokee jo oman ammattitaitonsa vahvaksi. He motivoituvat enem-
män siitä, että heillä on puitteet hoitaa työnsä sujuvasti ja laadukkaasti 
sekä viihtyvät työympäristössään. Ikäryhmän ammatillinen itsetunto on 
selkeästi paljo varmempi kuin nuoremmilla vastaajilla, ja tästä syystä he 
kokevat innostusta enemmän vastuusta ja siitä, että saavat itse vaikuttaa 
työtehtäviinsä.  
 
Innostusta laskevina tekijöinä nousevat esiin asiat, jotka eivät varsinaisesti 
tuota lisäarvoa työntekoon. Tällaisia ovat esimerkiksi hallinnolliset työt, 
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kuten asioiden kirjaaminen ja raportointi. Kommunikointiongelmat koe-
taan motivaatiota laskevaksi, sillä ne hidastavat ja haittaavat vastaajien 
työntekoa.  
 
Ikäryhmissä näkyy selkeä ero siinä, kuinka eri asiat motivoivat eri-ikäisiä 
ihmisiä. Nuorilla motivoivat asiat liittyvät monilta osin onnistumisiin ja uu-
den oppimiseen, kun taas vanhemmalla vastaajaryhmällä vastaukset kes-
kittyvät enemmän siihen, että he voivat hoitaa työnsä mahdollisimman 
laadukkaasti ja sujuvasti. Nuorella ikäryhmällä työsuhteet ovat lyhyempiä 
ja monilla ei ole vielä varmuutta tulevaisuuden ammatin suhteen. Van-
hemmalla väellä on jo työkokemusta enemmän omalta alaltaan. Itsevar-
muus eri ikäluokilla on varmasti eri tasoista, johtuen niin työhistoriasta 
kuin iästäkin. Nämä tekijät ovat suurena syynä sille, miksi eri ikäiset koke-
vat erilaiset asiat motivoivina ja innostavina. Sukupuolella ei ole merkitystä 
vastausten kannalta.  

6.2 Työhyvinvointi 

Seuraava teema, jonka haluamme nostaa esiin haastattelusta on se, minkä 
vastaajat kokevat tärkeäksi omat työhyvinvointinsa kannalta.  
 
Lähestymme myös tätä kysymystä ikäryhmien perusteella, sillä koemme 
sen antavan laajemman vertailueron myöskin tämän kysymyksen kohdalla. 
Tähän kysymykseen jätti vastaamatta yhteensä kolme henkilöä.  
 
Aloitamme jälleen vastausten käsittelyn ikäryhmästä 17-22-vuotiaat. 
Heillä nousee esiin työhyvinvoinnin kannalta tärkeintä asioina erityisesti 
riittävä lepo ja sitä kautta omasta jaksamisesta huolehtiminen ja niin myös 
hyvä työilmapiiri ja työkaverit. Omasta jaksamisesta huolehtimisen osalta 
he mainitsevat muun muassa riittävät yöunet, liikunnan tärkeyden vapaa-
ajalla ja sen, että on olo, että töihin on mukava mennä. Tätä kautta tulee 
esiin työilmapiirin ja työkavereiden merkitys, vastauksissa mainittuna esi-
merkiksi yhteen hiileen puhaltaminen ja muiden kannustus työpaikalla. 
 
Seuraavassa ikäryhmässä eli 23-26-vuotiaissa, vastaukset ovat hyvin sa-
mankaltaisia verraten aiempaan ikäryhmään. Levon ja oman hyvinvoinnin 
määrä korostuu hieman enemmän kuin edellisissä vastauksissa, johtuen 
hyvin todennäköisesti siitä, että moni vastaajista tekee töitä korkeakoulu-
opintojensa ohella. Myös he nostavat esiin hyvän työilmapiirin tärkeyttä, 
korostaen hieman enemmän yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Työym-
päristön turvallisuus on myös oleellinen osa heidän työhyvinvointiaan.  
 
Näissä kahdessa ikäryhmässä oli paljon yhteneväisyyksiä, ja molemmat ko-
kevat samankaltaiset asiat oleellisiksi oman työhyvinvointinsa kannalta. 
Heille on selkeästi tärkeää viihtyä omalla työpaikallaan, ja varsinkin hyvä 
vuorovaikutus työkavereiden kanssa koetaan tärkeäksi. He myös tiedosta-
vat levon ja omasta terveydestä huolehtimisen merkittäväksi tekijäksi 
siinä, että heidän työhyvinvointinsa pysyy hyvänä.  
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Tarkasteltaessa ikäryhmää 40-54-vuotiaat, vastauksissa on selkeästi enem-
män hajontaa kuin aikaisemmissa ikäryhmissä. Heillä laajakäsitteisen hy-
vän työilmapiirin ja työkavereiden tärkeyden sijaan esiin nousee muun mu-
assa oikeudenmukaisuus, reiluus ja avoimuus. Heillekin ilmapiiri työyhtei-
sössä on siis tärkeää, mutta he kokevat tietyt tekijät tarkemmin omaa hy-
vinvointiaan edistäväksi, kuin aiemmat ikäryhmät. Vastauksissaan he kes-
kittyvät enemmän tekijöihin, jotka kyseisen ilmapiirin mahdollistavat. 
Myös tässä kuten edellisessä kysymyksessä työympäristön viihtyvyys ja toi-
mivuus on heille tärkeää. Oman jaksamisensa he myös nostavat esille vas-
tauksissaan, kuitenkin korostaen hieman erilaisia asioita kuin kaksi muuta 
ikäryhmää. Nuorempien vastaajien kiinnittäessä huomiota uneen ja liikun-
taan, tämä ikäryhmä tuo esiin omien rajojen tunnistamisen ja sen, ettei 
kuluta itseään loppuun työtehtävissään. Tämän mainitaan toteutuvat 
muun muassa sillä, että työntekijä osaa valita oleellisimmat ydintehtävät.  
 
Myös tässä kysymyksessä näkyy selkeä ero nuorempien ja vanhempien 
vastaajien välillä. Nuoremmat tuovat vastauksissa esiin perusasioita kuten 
lepo ja hyvä työilmapiiri, kun taas vanhemmat vastaajat keskittyvät yksi-
tyiskohtaisempiin asioihin, ja selkeästi pohtivat omaa jaksamistaan syvem-
mällä näkökannalla kuin nuoret. Tässäkin kuten edellisessä kysymyksessä, 
erot luultavimmin selittyvät erilaisella työhistorialla sekä iällä ja elämänko-
kemuksella.  

6.3 Työhyvinvoinnin tila 

Haastattelussa haluamme selvittää, millaiseksi vastaajat kokevat työhyvin-
vointinsa asteikolla 1-5. Tätä kysymystä tarkastelemme sukupuolija-
kauman mukaan, sillä haluamme nähdä, onko sukupuolella merkittävää 
eroa työhyvinvoinnin arvioinnissa. Vastanneita naisia on 14 kpl ja vastan-
neita miehiä 7 kpl.  
 
Haastattelussa naisten keskiarvoksi saamme 3,88. Miehillä puolestaan kes-
kiarvo on 4,14, eli hieman korkeampi kuin naisilla. Nämä eivät kuitenkaan 
ole suoraan verrannollisia johtuen vastaajien eri lukumäärästä eri suku-
puolten kesken. Kaikkien vastaajien kokonaiskeskiarvo on 3,97.  
 
Kaiken kaikkiaan voimme todeta työhyvinvoinnin olevan vastaajien arvion 
mukaan verrattain hyvä. Molemmilla sukupuolilla vastaukset ovat joko 
keskivertoa tai sen yli. Kukaan vastaajista ei vastannut työhyvinvointinsa 
arvosanaksi kaksi tai vähemmän. Vastaajista kukaan ei kokenut omaa työ-
hyvinvointiaan asteikon mukaan huonoksi, ja erittäin hyväksi koki kolme 
ihmistä. Vastaajiemme lukumäärä on kohtalaisen pieni, joten suuremmalla 
otannalla olisimme saaneet laajemman näkökannan työhyvinvoinnin ti-
laan. 
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6.4 Työyhteisön tuki 

Työyhteisön hyvinvoinnin tila on myös asia, jonka haluamme nostaa esiin 
kyselystämme. Tässäkin kysymyksessä käytimme asteikkoa 1-5, ja tarkas-
telimme vastauksia sukupuolen mukaan. Vastanneita naisia on 14 kpl ja 
vastanneita miehiä puolestaan 7 kpl.  
 
Haastattelussa naisten keskiarvoksi saimme 3,38. Miesten keskiarvo on 
4,21, eli edellisen kysymyksen tapaan hieman korkeampi kuin naisilla. Täs-
säkään kysymyksessä vastaukset eivät ole suoraan verrannollisia johtuen 
vastaajien eri lukumäärästä sukupuolten kesken. Kaikkien vastaajien koko-
naiskeskiarvo on 3,65.  
 
Tässäkin kysymyksessä arvosanat ovat kohtalaisen hyvät. Molemmat vas-
taajaryhmät tosin kokevat enemmän tyytymättömyyttä kuin edeltävässä 
kysymyksessä. Tästä voimme siis päätellä, että työyhteisön hyvinvoinnin 
tila on heikompi kuin vastaajien oma henkilökohtainen työhyvinvointi.  
 
Tässä kysymyksessä vastauksissa on selkeästi enemmän hajontaa kuin tar-
kasteltaessa henkilökohtaista työhyvinvointia. Aiemmassa kukaan vastan-
neista ei vastannut kaksi tai huonompi, tämän kysymyksen kohdalla kolme 
ihmistä vastasi kaksi tai huonomman. Selkeästi vähemmän on myös täydet 
5 arvosanaksi antaneita henkilöitä.  
 
Vastausten perusteella vastaajat eivät koe työyhteisönsä hyvinvointia huo-
noksi, mutta selkeästi kehitettävää heidän mielestään on. Tässäkin kysy-
myksessä vastaajamäärä oli kohtalaisen pieni, joten laajemmalla otannalla 
olisimme saaneet laajemman näkökannan työyhteisön hyvinvoinnin ti-
lasta.  

6.5 Työn kehittäminen 

Viimeisenä haluamme nostaa esiin sen, kokevatko vastaajat voivansa ke-
hittää omaa työtänsä. Tämänkin kysymyksen haluamme käsitellä ikäryh-
mien mukaan saadaksemme näkökantaa siihen, miten eri ikäiset näkevät 
kehittämismahdollisuudet työelämässä.  
 
Ikäryhmässä 17-22-vuotiaat 80% ikäryhmästä kokee, että voivat kehittää 
työtään. Loput 20% puolestaan kokevat, että heillä ei ole siihen mahdolli-
suutta. Kysyttäessä motivoivia tekijöitä kyseinen ikäryhmä vastasi yhtenä  
tekijänä oppimishalun, joka varmasti näkyy myös tämän kysymyksen vas-
tauksissa niillä, jotka kokevat voivansa kehittää työtänsä. Syy siihen, että 
vastaajat kokevat kehittämismahdollisuuksien olevan heikot on luultavim-
min se, että harvalla tämänhetkinen työpaikka tulee olemaan heidän lop-
puelämänsä ammatti/työnkuva. Monet työpaikat johon nuoret työllisty-
vät, ovat etenemismahdollisuuksiltaan hyvin matalaportaisia esimerkiksi 
vaateliikkeet ja siivousyritykset, ja nämä tekijät suurelta osin vaikuttavat 
kokemukseen työnsä kehittämisestä.  
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Tarkasteltaessa seuraavaa ikäryhmää eli 23-26-vuotiaita 71,4% vastaajista 
vastasi kokevansa, että voi kehittää omaa työtänsä. 28,6% puolestaan ei 
kokenut tämän olevan mahdollista. Tässä ikäryhmässä kyselyn mukaan 
työpaikat alkavat jo olemaan hieman pysyvämpiä kuin nuoremmalla ikä-
ryhmällä, joten kehittämiskohteet työelämässä ovat hieman erilaisia kuin 
edeltä mainituilla. Tästä syystä myös prosenteissa on hieman eroa, joskaan 
ei kovin merkittävää.  
 
Viimeisenä tarkastellaan ikäryhmää 40-54-vuotiaat, joista kaikki haastatte-
luun osallistuneet (100%) vastasivat kokevansa, että voivat kehittyä työs-
sään. Uskomme tähän olevan syynä sen, että ikäryhmän vastaajat ovat 
siinä kohdassa työuraansa, jossa heillä itsellään on entistä suurempi mah-
dollisuus vaikuttaa itse omaan työhönsä ja näin ollen myös työnkuvaansa 
ja osaamiseensa. He myös tuntevat omat rajansa, ja näin ollen osaavat pa-
remmin tarkastella omia kehityskohtiaan ja pystyvät kohdistamaan huomi-
onsa niihin muita ikäryhmiä paremmin. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Halusimme lähteä tutkimaan työhyvinvoinnin kehityksen kannalta oleelli-
sia tekijöitä työntekijöiden ja organisaatioiden näkökulmasta. Saimme 
haastattelumme perusteella vastauksia kolmesta eri ikäryhmästä. Haastat-
teluumme vastasi eniten 17-22 vuotiaat. Kaikista ikäryhmistä emme saa-
neet riittävästi vastauksia, jotta vastaukset olisivat keskenään vertailukel-
poisia. Kohderyhmässämme ei ollut ainuttakaan 30-40 -vuotiasta vastaa-
jaa, joka vaikuttaa tutkimustulokseemme.  
 
Artikkeleiden ja käyttämiemme lähteiden perusteella työhyvinvoinnin tila 
olisi laskussa, niin kuin aiemmin raportissamme jo mainitsimmekin. Läh-
teidemme perusteella myös työntekijöiden tyytymättömyys olisi lisäänty-
nyt, johon osa syynä tietoisuus työhyvinvoinnin tasosta nykypäivänä. Tut-
kimustulostemme perusteella kohderyhmämme vastaukset olivat tämän 
väitteen kanssa päinvastaiset.  
 
Kaikissa ikäryhmissä iästä tai sukupuolesta riippumatta tämän hetkinen 
henkilökohtainen työhyvinvoinnin tila koettiin hyväksi. Yksilötasolla kes-
kiarvoksi saimme 3,97, asteikolla 1-5. Työyhteisön työhyvinvoinnin tila ko-
ettiin myös hyväksi, vaikka se ei yltänyt samalle tasolle vastaajien henkilö-
kohtaisen työhyvinvoinnin kanssa. Keskiarvoksi työyhteisön hyvinvoinnista 
vastausten perusteella saimme 3,65.  
 
Vertaillessamme vastaajien henkilökohtaista ja yhteisön työhyvinvoinnin 
tilaa, huomasimme pienen eron tulosten perusteella lasketuissa keskiar-
voissa.  Yksilötasolla keskiarvo oli hieman korkeampi, jonka uskomme joh-
tuvan siitä, että työntekijä pystyy vaikuttamaan työhyvinvointiinsa omalla 
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toiminnallaan. Useampi vastaaja mainitsi vastauksissaan riittävän levon ja 
vapaa-ajan merkityksen. Yhteisön työhyvinvoinnin tilaan ei työntekijä 
pysty yksilönä vaikuttamaan juurikaan. Yhteisön työhyvinvointi rinnaste-
taan työkavereiden ja esimiesten kautta, jolloin työkavereiden asenteella 
on suuri merkitys, miten yksilö kokee yhteisön työhyvinvoinnin. 
 
Lähdimme toteuttamaan tutkimusprojektiamme haastattelu edellä, jonka 
jälkeen perehdyimme teoriaosuuteen. Opimme tästä tulevia opinnäyte-
töitä varten raporttirungosta ja prosessin etenemisestä. Mielestämme on-
nistuimme kuitenkin tuottamaan johdonmukaisen työn. Hankkeen näkö-
kulmasta tuloksemme painoarvo pienen kohderyhmän vuoksi jää merkit-
tävyydeltään vaikeammin vertailtavaksi. Koimme tutkimustyön tekemisen 
mielenkiintoiseksi ja toivomme, että tuloksistamme on hyötyä hankkeen 
kannalta.  
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Liite 1 
HAASTATTELUN KYSYMYKSET 
 

 
· Sukupuoli 
 
· Ikä 
 
· Työnimike 
 
· Kuinka kauan olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa? 
 
· Kuinka innostuneeksi koet itsesi työssä juuri nyt? Asteikolla 1-5 (1 huono, 
5 erinomainen) 
 
· Mikä innostaa/motivoi työssäsi eniten? 
 
· Mikä työssäsi vähiten innostaa? 
 
· Mitkä tekijät voisivat parantaa innostustasi työhön? 
 
· Onko innostavat asiat muuttuneet työurasi varrella? 
 
· Mitä toivoisit työnpaikan tekevän innostuksesi eteen? Entä mitä voisit 
itse tehdä? 
 
· Kerro asteikolla 1-5 minkälaiseksi koet oman työhyvinvointisi. 
 
· Kerro asteikolla 1-5 minkälainen työyhteisön työhyvinvoinnin tila on tällä 
hetkellä. 
 
· Minkä koet tärkeäksi työhyvinvointisi kannalta? 
 
· Onko sinulla tunne, että voit kehittää omaa työtäsi? 

 
 
 
 
 
 
 

 


