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1 JOHDANTO 

Tässä projektissa tarkoituksena oli tutkia eri asemissa olevien henkilöiden 
tyytyväisyyttä liittyen työyhteisön hyvinvointiin ja sen ylläpitoon, sekä työn 
imuun. Toimeksiantajana projektissa oli Hämeen ammattikorkeakoulun 
tutkimusyksikkö HAMK Smart, joka toteuttaa Innostu työssä -hanketta. 
Hankkeen tavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantami-
nen. Aihe on ajankohtainen, sillä työhyvinvointi on nykyään yksi tärkeim-
mistä kehitys- ja ylläpitokohteista eri organisaatioissa.  
  
Keskeisiä aiheita työssä ovat esimerkiksi työhyvinvointi, motivoitunei-
suus ja innostuneisuus, sekä työn imu. Työn tavoitteena on selvittää ylei-
sesti ihmisten näkemyksiä omasta työstään, sekä tutkia, mitkä tekijät vai-
kuttavat työhyvinvointiin ja motivoituneisuuteen.  
  
Projekti on toteutettu haastattelun avulla. Haastatteluun saatiin kahdek-
san vastaajaa eri alojen opiskelijoista, joista jokainen haastateltiin henkilö-
kohtaisesti. Haastatteluissa haettiin vastauksia esimerkiksi seuraavanlai-
siin kysymyksiin: ”Innostutko työstäsi?”, ”Oletko ylpeä työstäsi?”, sekä 
”Millaisia tunteita koet tiedostaessasi, että sinulla on työpäivä edessä?”.  
  
Työ alkaa johdannolla, jossa kerrotaan työn aiheesta ja tavoitteista yleisellä 
tasolla. Johdannon jälkeen kerrotaan Innostu työssä -hankkeesta, joka on 
projektin toimeksianto. Sen jälkeen seuraa teoriaosuus, joka koostuu seu-
raavista osioista: työn imu, motivaatio, työyhteisö ja -ilmapiiri, työympä-
ristö ja ergonomia, työn palkitsevuus ja etenemismahdollisuudet, sekä joh-
tajuus työpaikalla.  
  
Teoriaosuuden jälkeen työssä kerrotaan projektissa käytetyistä menetel-
mistä ja tekniikoista. Viimeisenä työssä ovat tulokset, niiden tarkastelu, 
sekä loppupohdinta. Myös lähteet ja liitteet löytyvät työn loppuosiosta.  
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2 INNOSTU TYÖSSÄ -HANKE 

Innostu työssä -hankkeen toteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakou-
lun tutkimusyksikkö HAMK Smart. Hanke auttaa Kanta-Hämeen eri alo-
jen mikro- ja pk-yrityksiä luomaan parempaa ilmapiiriä työympäristöi-
hin. Painopiste hankkeella on seuraavissa aloissa: teollisuus, biotalous, vih-
reä logistiikka, elintarviketeollisuus sekä innovatiiviset ja kasvuhakuiset yri-
tykset. Hankkeessa halutaan luoda parempaa työhyvinvointia, vuorovaiku-
tusta ja luottamusta organisaatioon sekä yrityksen johtoon. (HAMK, n.d.) 
 
Hanke toteuttaa mukaan lähteville yrityksille yksityisen toteutuksen, joka 
kehittää yrityksen toimintaa innostuksen nimissä. Toteutukseen kuuluu ta-
voitteiden kartoitus ja lähtökohtien tarkkailu. Seuraavaksi lähdetään pa-
neutumaan yrityksen nykytilanteeseen ja kehitettävien asioiden tunnista-
miseen. Yritykselle luodaan kehitettävien asioiden suunnitteluprosessi.  
Toimintaa lähdetään kehittämään ja tutkimaan eri analyysien avulla. Tu-
loksista tehdään analyysi ja yritykselle luodaan ylläpitosuunnitelma. Asia-
kas eli mukaan lähtevä yritys saa asiantuntijanäkemyksen liiketoimintaan 
hankkeen avulla. Lisäksi yrityksen henkilöstö saa uusia toimintatapoja työn 
imun ja innostuneisuuden ylläpitämiseksi. (HAMK esite, n.d.) 
 
Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa hanketta. Rahoitusta hanke on saanut 
myös Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Budjettina on 
170 815 euroa. Hankkeen toteutus sijoittuu ajalle 1.9.2017- 31.12.2019.  

(HAMK, n.d.)  
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3 INNOSTUKSEN KASVATTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ  

Innostuneisuus tarkoittaa hyvää mielentilaa, jonka avulla työntekijä pystyy 
motivoitumaan ja nostamaan omaa vireystilaansa. Jokaisella on yksilölliset 
motivaattorit, jotka nostattavat innostuneisuutta. Ihmiset, jotka innostu-
vat säännöllisesti, tekevät pääsääntöisesti työtä, jonka kokevat itselleen 
tärkeäksi. Innostuneisuus onkin tärkeä osa työhyvinvointia ja mielenter-
veyttä. (Mieli, n.d.) 
 
Työn imu näkyy työntekijässä esimerkiksi innostuneisuutena. Työn imua 
voidaan kasvattaa erilaisten keinojen avuin, kuten laadukas johtaminen, 
palautteen saaminen, mukava työyhteisö, työympäristön toimivuus sekä 
uralla kehittymisen mahdollisuudet. (Manka, Hakala, Nuutinen & Harju, 
2010) Näitä aiheita käsitellään tarkemmin seuraavaksi. 

3.1 Työn imu 

Työn imu syntyy työntekijöiden erilaisista yhdessä tai yksin koetuista koke-
muksista. Työn imua ei voi opetella vaan se esiintyy motivaationa, työnhy-
vinvointina, innostuneisuutena ja ennen kaikkea uusina ideoina. Työn 
imua syntyy, silloin kun työntekijä saa keskittyä ja uppoutua omaan työn-
tekemiseen. Mukava ja kannustava ilmapiiri on tärkeä osa työhyvinvointia 
ja työn imua. Työhön on helpompaa myös sitoutua, kun työhön tuntee in-
tohimoa. (Hakanen, 2011)  
  
Innostuneisuutta voidaan pitää myös työn imuna. Innostuneena on hel-
pompaa työskennellä. Innostuneena työntekijä uppoutuu tekemään töitä, 
on utelias aihetta tai tehtävää kohtaan, luo uusia ideoita ja saa asioita teh-
dyksi. Innostuneisuus näkyy työntekijän kehossa fyysisessä olemuksessa, 
tunteissa, toiminnassa ja ajatuksissa. (Tiililä, 2016)  
  
Työn imulla aikaansaadaan parempaa tuottavuutta organisaatiolle, sekä yl-
läpidetään työntekijän hyvinvointia. Työn imu tarkoittaa useasti positiivi-
sia tunteita ja ylpeyttä, jotka edesauttavat työntekijän tuottavuutta. Tä-
män tyyliset tunteet auttavat työntekijää tekemään entistä laadukkaam-
paa työskentelyä. (Hakanen, 2011)  
 
Työterveyslaitoksen (2009) kautta löytyneen tutkimuksen mukaan työn 
imuun vaikuttavat esimerkiksi sukupuoli, asema töissä, koulutus tausta 
sekä työsuhteen luonne. Sukupuolen merkitys työntekijän työn imussa nä-
kyi siten, että naiset kokevat enemmän työn imua kuin miehet. Ylempien 
toimihenkilöiden ja työntekijöiden vertailussa näkyi myös selvästi, että 
ylemmässä asemassa olevat kokevat enemmän työn imua, kuin muut työn-
tekijät. Koulutuksen merkitys näkyi myös tuloksissa. Mitä korkeammin 
koulutettu työntekijä on, sitä enemmän työn imua hän kokee työssään. 
Koulutuksen ansiosta työntekijällä on enemmän voimavaroja edistäviä ja 
ylläpitäviä työkaluja työn imun toteuttamiseen. Työsuhteen luonteessa on 
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nähtävillä pieni ero esimerkiksi vakinaisen ja määräaikaisen työsuhteen vä-
lillä. Vakinaisessa työsuhteessa on helpompaa kokea työn imua, kuin mää-
räaikaisessa työsuhteessa. (Hakanen, 2009) 

3.2 Motivaatio 

Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa motivoitumistyyli, joka vaikuttaa 
työntekemiseen ja jaksamiseen (Hiila,2019). Kirjassa Opas yksilölliseen mo-
tivointiin (2016) kerrotaan, kuinka ihmisen perustarpeet täytyy ensin saada 
tyydytettyä. Nämä tarpeet ovat myös yksilöllisiä ja vaikuttavat ihmisen 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sekä motivaatioon. (Mayor & Risku, 
2016)  
  
Motivaation luojana ovat sisäiset- sekä ulkoiset syyt. Sisäisillä syillä tarkoi-
tetaan ihmisen omaa motivaatiota johonkin tiettyyn asiaan. Ulkoisella mo-
tivaatiolla taas tarkoitetaan erilaisia ulkoisia syitä, jotka motivoivat teke-
mään työtä esimerkiksi raha. (Hiila,2019) Sisäinen motivaatio on puhdasta 
halua tehdä itselle mieluisia asioita, joita on motivoitunut tekemään. Mo-
tiivit vaikuttavat ulkoiseen motivaatioon huomattavasti ja jokaisella on 
omanlaiset motiivit, joilla pystyvät motivoitumaan paremmin työtehtäviin. 
(Mayor & Risku, 2016) Sisäisen motivaation avulla voidaan lisätä luo-
vuutta, kun taas ulkoisen motivaation avulla luovuus voikin kadota koko-
naan. Taulukossa 1 on kuvattu, kuinka sisäinen ja ulkoinen motivaatio 
eroavat toisistaan. Kirsi Pihan mukaan työmotivaatio ei kasva, vaikka pal-
kan saisi työntekijä jopa itse päättää. Kannustimien käyttäminen työpai-
koilla ei ole aina hyvä vaihtoehto sisäistä motivaatiota ajatellen vaan se voi 
jopa kokonaan kadota. (Piha, 2017)  

  

Taulukko 1. Esitetään sisäisen ja ulkoisen motivaation erot (Piha, 2017) 

  

  
  
  

Motivaatio on osa työnhyvinvointia ja työn imua. Työpaikoilla on erilaisia 
asioita sekä tehtäviä, jotka motivoivat työntekijää ja lisäävät työntekijän 
tyytyväisyyttä työhön. Esimerkiksi töissä saatu vastuu voi luoda lisää työ-
motivaatiota. (Hakanen, 2011) Motivaation tärkein lähtökohta on kuiten-
kin työntekijä eli ihminen itse (Piha, 2017). 
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3.3 Työyhteisö ja -ilmapiiri 

Hyvä työyhteisö koostuu tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, toimi-
vasta vuorovaikutuksesta, sopivasti kuormittavista työtehtävistä ja kan-
nustavasta ilmapiiristä. Työn tavoitteet ovat selkeät, työn organisointi ja 
johtaminen toimivat ja kaikkien työntekijöiden roolit, valtuudet ja vastuut 
ovat selvillä. (Työsuojelu.fi, 2019)  
  
Hyvän ilmapiirin luominen vaatii ponnistelua koko työyhteisöltä. Yksikin 
huonosti käyttäytyvä työntekijä voi estää järkevän työnteon syntymisen. 
Toisaalta hyvin käyttäytyvä voi saada koko tiimin toimimaan menestyvällä 
tavalla. Ilmapiiriä täytyy ylläpitää aktiivisesti, eli se ei pysy yllä itsestään. 
Hyvä työilmapiiri harvoin maksaa mitään, esimerkiksi hyvä käytös. Huono 
käytös taas saattaa aiheuttaa muutoksia, jotka lisäävät kustannuksia, ku-
ten tuottavuuden ja ongelmanratkaisukyvyn laskua. (Aro, 2008)  
  
Keskeinen hyvän työilmapiirin lähde on sujuva ja mielekäs työ, jossa voi-
daan tuottaa hyvää työtovereille, asiakkaille ja muulle yhteiskunnalle. 
Avoin vuorovaikutus ja työntekijöiden keskinäinen luottamus ovat tärkeitä 
työilmapiirin vaikuttavia tekijöitä. Työilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ovat 
muun muassa arvot ja arvostukset, tavoitteiden ja työroolien selkeys ja 
mielekkyys, ihmisten käytös ja tapakulttuuri työpaikalla, viestinnän laatu, 
sekä ongelmanratkaisukäytännöt. Arvokkaan työyhteisön työntekijät pitä-
vät itseään arvokkaina ja arvostettuina.  (Aro, 2008)  
  
Työntekijöiden välinen onnistunut yhteistyö parantaa työntekijöiden kes-
kinäistä suhdetta ja näin luo parempaa työilmapiiriä. Yleinen hyvä käytös 
muita kohtaan suojaa työssä väsymiseltä ja uupumukselta. Huono käytös 
saatetaan perustella sillä, että henkilöllä on vahva temperamentti. Tällaista 
ajattelutapaa pitäisi välttää. (Aro, 2008)  
  
Yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä työyhteisössä. Yksi toimivan työyhtei-
sön merkki on, että yhteisiä sääntöjä käydään läpi tasaisin väliajoin, niitä 
päivitetään tai luodaan kokonaan uusia. Erimielisyydet täytyy ratkaista 
mahdollisimman pian asiaan kuuluvien henkilöiden kanssa.  (Järvinen, 
2008; Työsuojelu.fi, 2019)  
  
Työntekijöiden välinen viestintä ei voi olla pelkästään sähköpostilla käytyä 
keskustelua tai kokoustamista. Avoin viestintä tarkoittaa sitä, että saa 
tuoda julki ongelmia, epäkohtia ja väärinkäytöksiä ilman pelkoa rangaistuk-
sesta. Asioiden ääneen sanomisella pystytään selvittämään vaikeitakin asi-
oita. Toisen osapuolen näkemykset ja ideat voivat tuoda uusia ratkaisuja, 
joita henkilö ei olisi itse oivaltanut. (Aro, 2008; Järvinen, 2008)  
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3.4 Työympäristö ja ergonomia 

Työympäristöä kuvataan kokonaisuutena, joka koostuu kolmesta toisiaan 
tukevasta osasta: fyysisistä, virtuaalisista ja sosiaalisista paikoista, joissa 
työtä tehdään. Työympäristö käsitteenä sisältää muun muassa organisaa-
tion toiminnan, tilat ja niiden käytettävyyden, teknologian, palvelut ja asia-
kaskokemukset. (Rakli, n.d.) Hyvällä työympäristöllä on merkittävä vaiku-
tus työntekijöiden työhyvinvointiin. Ennen kaikkea työympäristön on ol-
tava turvallinen ja terveellinen, jotta työn sujuva eteneminen ilman sairas-
tumisia ja tapaturmia on mahdollista. (Työsuojelu.fi. 2019) Työympäris-
töön liittyy myös paljon muuta huomioitavaa, jotta se olisi hyvä työtä edis-
tävä. Työntekijöitä on erilaisia ja kaikilla heillä on omat tarpeensa ja mieli-
piteensä siitä millainen on hyvä työympäristö. Siksi työympäristö on hyvä 
silloin, kun se antaa jokaiselle jotakin. Se mahdollistaa niin yksilö- kuin ryh-
mätyöskentelyn ja antaa tilaa luovuudelle. Parhaimmillaan hyvä työympä-
ristö luo työhyvinvointia ja tuottavuutta auttamalla keskittymistä ja vuoro-
vaikutuksen syntymistä. (Typpö, 2017)  
  
Työpaikalla olevien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden tulok-
sena on työympäristö. Työympäristöä on suunniteltava ja rakennettava 
huolellisesti ja sen lisäksi siellä olevia tiloja ja laitteita on huollettava sään-
nöllisesti. Työympäristöjä on monenlaisia ja tutkittaessa tärkeimpiä työhy-
vinvointiin vaikuttavia tekijöitä esille nousivat raikas sisäilma, sopivat tilat 
ja sopiva lämpötila. Työympäristöön liittyy ulkoisten tekijöiden lisäksi mer-
kitsevästi myös psykososiaaliset tekijät, jotka ovat yhtä lailla sidoksissa työ-
hyvinvointiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi työn organisointi, vastuun 
jako, tiimityöskentely ja johtajuus. Nämä asiat ovat osittain kokemukselli-
sia ja siksi vaikeasti mitattavia. (Filpus, n.d.) 
 
Ergonomialla tarkoitetaan työpisteen, työvälineiden, kalusteiden ja mene-
telmien muokkaamista erilaisia toimintoja ja kykyjä mukaileviksi. Sen 
avulla työympäristö ja työskentely sopeutetaan vastaamaan tarpeita ja 
ominaisuuksia. Työympäristö on muokattava työtehtäviä palvelevaksi ko-
konaisuudeksi, oli työpaikka sitten konttorissa tai ulkona rakennustyö-
maalla. Työnantajan on pidettävä huolta siitä, että työn ergonomia sopii 
työn tekemiseen ja että työntekijän edellytykset ergonomiaan otetaan 
huomioon asianmukaisella tavalla. Hyvä työergonomia edesauttaa työhy-
vinvointia ja työssä jaksamista. (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, 
n.d.) 

 

3.5 Työn palkitsevuus ja etenemismahdollisuudet 

Työn palkitsevuudella sekä etenemismahdollisuuksilla on luonnollisesti 
oma roolinsa työn imussa ja innokkuudessa omaa työtä kohtaan. Palkitse-
mista voi olla kahdenlaista; aineellista sekä aineetonta. Aineellisia palkki-
oita ovat esimerkiksi tulospalkkiot, kuten bonukset. Aineetonta palkitse-
mista taas ovat mahdollisuudet edetä ja kehittyä työssä, vastuun saaminen 
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työpaikalla sekä jopa työsuhteen vakinaistaminen. Yksinkertaisimmil-
laan aineeton palkitseminen voi olla vaikkapa vain palautteen saamista. 
Arjen vuorovaikutuksessa koetaan yleensä merkittävimmät palkitsemisko-
kemukset. (Handolin, 2009) 
  
Tutkittaessa palkitsemista työelämässä, tyypillinen vastaus kysyttäessä 
hetkeä, jolloin henkilö koki työnsä palkitsevaksi, liittyi jotenkin erilaisiin 
vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä. Tällaisissa tilanteissa henkilö oli 
tuntenut itsensä arvostetuksi sekä osaksi työyhteisöä. Voidaankin siis to-
deta, että rahapalkkioiden rinnalla ihmiselle on todella tärkeää kokea ole-
vansa hyvä työssään, sekä tärkeä ja tasavertainen osa henkilöstöä. (Han-
dolin, 2009) 
  
Haasteellista tässä on se, että vuorovaikutustilanteita ajatellen ei ole ko-
vinkaan helppoa luoda konkreettista palkitsemisjärjestelmää, toisin kuin 
aineellisten palkkioiden kohdalla. Siksi on erittäin tärkeää, että jokainen 
kantaa oman kortensa kekoon työyhteisössä ja sen ilmapiirissä. Niin esi-
miesasemassa olevien, kuin muidenkin työyhteisön jäsenten, on hyvä 
muistaa kannustaa, tukea ja kehua kollegoita mahdollisimman usein. (Han-
dolin, 2009) 
  
Myös organisaation keskinäinen viestintä on tärkeässä roolissa palkitse-
mista ajatellen. Jos työntekijä ei ole tietoinen työpaikkansa palkitsemisjär-
jestelmästä, eikä näin ollen tiedä, mihin esimerkiksi aineelliset palkkiot pe-
rustuvat, saattaa raha olla melko huono kannustin. Epätietoisuus saattaa 
pahimmillaan aiheuttaa myös epäoikeudenmukaisuuden tunnetta työnte-
kijöiden keskuudessa. Tästä taas seuraa negatiivisuutta ja katkeruutta työ-
ilmapiirissä. Aineelliset palkitsemiset tulee pystyä perustelemaan työnte-
kijälle, jotta palkitsemisella pystyttäisiin välittämään oikeanlainen 
viesti. (Lehikko, 2016) 
 

3.6 Johtajuus työpaikalla 

Hyvä johtamistyyli organisaatiossa takaa useimmiten hyvän työilmapiirin 
ja antaa työntekijöille motivaatiota työn tekemiseen. Jaetussa johtajuu-
dessa painottuu hyvät ihmissuhteet, ryhmäytyminen ja palveleva johtami-
nen. Nämä tekijät vaikuttavat vahvasti työntekijöiden innokkuuden, työ-
hön sitoutumisen ja joukkuehengen parantamiseen. (Juuti, 2019)  
  
Huono johtaminen on paljon yleisempää, kuin uskotaan. Vallan väärin-
käyttö, negatiivinen johtaminen ja pelon avulla ohjaaminen ovat hyviä esi-
merkkejä huonosta johtamistavasta. Ehkä yleisin syy huonon johtajuuden 
esiintymiseen on, että organisaatio ajautuu pois perustehtävästään joista-
kin eri syistä. Johtajuus on ihmisten muovaama ilmiö sosiaalisen vuorovai-
kutuksen kautta, joten sitä on onneksi mahdollista kehittää. (Juuti, 2018)  
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Esimiehen oma innostus tarttuu alaisiin. Vaikka eri ihmiset innostuvat eri 
asioista, heissä saattaa kuitenkin olla paljon samoja piirteitä. Lähes kaikkia 
innostaa merkityksellinen työ, jossa saa itse vaikuttaa, tehdä asioita ja ke-
hittää omaa osaamistaan muiden kanssa. Aina ei kuitenkaan innosta ja esi-
mieskin on kuitenkin vain ihminen. Huonon päivän sattuessa, negatiivisia 
tunteita ei kannata tuoda työpaikalle, vaan kannattaa opetella hyvä tapa 
käsitellä asiat ennen alaisten kohtaamista. (Tiililä, 2016) 
  
Yhä yleisemmäksi ilmiöksi on muodostunut etäjohtaminen. Monissa työ-
paikoissa työtä pystyy suorittamaan etänä, jolloin myös johtamisen täytyy 
tapahtua etänä. Näin ollen etäjohtamista voidaan pitää tulevaisuuden esi-
miehen ydinosaamisena. Etäjohtamiseen liittyy paljon haasteita kuten esi-
merkiksi luottamuksen rakentaminen, yhteisöllisyyden synnyttäminen 
sekä työntekijän motivoiminen, osallistaminen, riittävä huomioiminen ja 
valmentaminen. Tärkeimmät asiat, jotka luovat pohjan etäjohtamiselle 
ovat yhteiset pelisäännöt sekä luottamus. (Vilkman, 2016)   
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4 MENETELMÄT JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsitellään aiheen, sekä tutkimus- ja menettelytapojen va-
lintaa. Luvussa on tuotu esille myös tutkimuksen eteneminen. Oikean me-
netelmän valitseminen oli aluksi haastavaa, mutta haastattelu menetel-
mänä soveltui lopulta hyvin toimeksiantoon. Ajankäytön ja resurssien huo-
mioiminen osoittautuivat erittäin olennaisiksi tekijöiksi tutkimusprojek-
tissa. 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja eteneminen 

Tutkimuksen aihe valikoitui heti moduulin alussa aiheita esiteltäessä, koska 
se vaikutti ryhmän mielestä mielenkiintoiselta. Toimeksiantajan vierailu ja 
aiheesta kertominen pohjustivat halua työstää kyseistä aihetta. Ensimmäi-
senä menetelmäksi valittiin kysely, mutta keskustelu ohjaavien opettajien 
sekä toimeksiantajan kanssa johti kyseisestä menetelmästä luopumiseen. 
Yhtenä syynä tähän oli projektin toteuttamiseen käytettävä aika, joka ei 
pituudeltaan soveltunut kyselyä varten tarvittaviin erillisiin lupiin ja kyse-
lyaineiston työläämpään analysointiin.  Lopulta päädyttiin tekemään kvali-
tatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka menetelmänä käytettiin henkilö-
haastattelua. 

  

Tutkimus aloitettiin pohjautumalla aiheeseen erilaisten lähteiden avulla. 
Ryhmä tapasi 1-2 kertaa viikossa. Tapaamisissa käytiin läpi muun muassa 
toimeksiantajan antamia valmiita linkkejä sekä tehtiin yhdessä työn imu –
testi. Testiä hyödynnettiin haastattelukysymyksiä pohtiessa. Haastattelu-
kysymykset rakennettiin siltä pohjalta, että vastaaja joutuisi itse mietti-
mään kysyttävää asiaa omien kokemuksiensa kautta. Haastattelurunko py-
rittiin pitämään melko lyhyenä mutta kattavana. Toimeksiantajan kanssa 
pidettiin puhelinpalaveri 23.9.2019 ja sen aikana keskusteltiin tutkimuksen 
etenemisestä ja haastattelujen tekemisestä. Samana päivänä haastattelu-
runko hyväksytettiin lopulliseen muotoonsa (Liite 1).  

4.2 Aineiston keruu 

Haastattelut suoritettiin viikoilla 40 ja 41. Tavoitteena oli saada kymmenen 
haastateltavaa, mutta aikataulujen yhteensopivuus vaikutti osallistuja-
määrään. Haastateltavina oli yhteensä kahdeksan ammattikorkeakoulu-
opiskelijaa, iältään 21-30 vuotta. Haastateltaviksi valittiin eri alojen opiske-
lijoita, jotka ovat eri vaiheissa omissa opinnoissaan. Näin pyrittiin saamaan 
eroavaisuuksia näkemyksiin työhyvinnoista ja työn imusta. Heistä seitse-
män haastateltiin yksittäin rauhallisessa ja rennossa ilmapiirissä koulun ti-
loissa. Kasvotusten toteutetut haastattelut nauhoitettiin puhelimella, jotta 
tulokset olisivat tarkempia ja analysointi helpottuisi. Yhtä haastateltavista 
ei ollut mahdollista päästä tapaamaan, joten vastaukset häneltä saatiin 
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sähköpostin välityksellä. Vastaukset erosivat tässä tapauksessa niukkuu-
dellaan verrattuna kasvotusten tehtyihin haastatteluihin. Aineistot litteroi-
tiin viikolla 41. Ryhmä jakoi haastattelut ja jokainen eritteli materiaalista 
tutkimuksen kannalta tärkeät asiat. Vastauksia haettiin muun muassa sii-
hen, mitkä asiat vaikuttavat innostukseen ja työhön motivoitumiseen.  

5 TULOKSET JA ANALYSOINTI 

Haastattelulle laadittiin seuraavat hypoteesit: 
 
 1. Oman koulutusalan työpaikka nostaa työn imua. 
 2. Työmotivaatio, innostuneisuus ja työhön uppoutuminen ovat yhtey-
dessä toisiinsa. 
 
Haastateltavat ovat työskennelleet muun muassa kaupan-, teollisuuden-, 
elintarvike- ja lastenhoitoaloilla. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää työ-
innostusta ja motivaatiota henkilöiltä, joilla on vasta vähän työkokemusta. 
Kaikkien haastateltavien työkokemuksen keskiarvo selvitettiin ja tuloksena 
oli 4,1 vuotta. 
 
Suurin osa haastatteluun vastanneista koki, että heidän työkokemuksensa 
on monipuolista ja laajaa. Osa kuitenkin koki, että oman alan työkokemus 
on vielä suppeaa, johtuen siitä, että opiskelua vastaavissa töissä ei ole vielä 
ehditty olla. Kaikki haastateltavat olivat ylpeitä omasta työstään. Haastat-
teluissa ilmeni esimerkiksi se, että kaikki työ koettiin tärkeäksi. 
 
Kysyttäessä omaa motivaatiota työn tekemiseen, tehtiin seuraavia havain-
toja: Tärkeimmäksi motivaation lähteeksi haastatteluissa nousi työyhtei-
sön ja työilmapiirin merkitys. Nämä asiat merkitsevät paljon, koska hyvä 
ilmapiiri työpaikalla luo positiivista henkeä, yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja auttaa jaksamaan arjessa. Myös työpaikalle tuleminen ja siellä oleminen 
on mielekkäämpää hyvän työilmapiirin vallitessa työpaikalla. Toiseksi tär-
keimpiä motivaatioon vaikuttava seikkoja olivat palkka, esimiestyö ja hyvät 
asiakaskokemukset. Palkan vaikutus motivaatioon on siinä, että saa vasti-
netta tehdylle työlle. Hyvää motivaatiota voi luoda myös esimies omalla 
toiminnallaan. Haastateltavat mainitsivat, että hyvä esimies on läsnä, kan-
nustaa, ohjaa ja kommunikoi. Motivaation lähteenä on myös hyvät asia-
kaskokemukset, jotka luovat onnistumisen tunteita töissä. 
 
Haastatteluista voidaan päätellä, että innostuneisuuteen ja motivoitunei-
suuteen vaikuttavat osittain samat tekijät. Innostusta työssä nostattavat 
esimerkiksi mieleiset työtehtävät. Haastattelussa kysyttiin myös, miten in-
nostus näkyy työssä. Ulkoisesti innostuneisuus työtä kohtaan näkyy hymyi-
lynä ja nauramisena, hyvänä kommunikaationa, kohteliaisuutena sekä ah-
keruutena. Sisäisellä tasolla innostuneisuus ilmenee siten, että työntekijä 
antaa itsestään kaiken, uppoutuu työhön ja panostaa työnlaatuun. 
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Työhön uppoutuminen ilmeni pääasiassa keskittymisenä työtehtäviin. 
Osalla haastateltavissa uppoutuminen onnistui parhaiten yksilötyöskente-
lyssä. Tästä voidaan todeta, että osalla uppoutuminen edellyttää rauhal-
lista työympäristöä. 

 
Haastateltavilta kysyttiin, minkälaisia tunteita edessä oleva työpäivä herät-
tää. Tuloksista kävi ilmi, että vastauksissa oli suurta hajontaa. Töihin men-
tiin pääosin hyvällä mielellä, joka ilmeni tyytyväisyytenä, iloisuutena ja 
lämpiminä tunteina. Hyvän mielen toi esimerkiksi oman alan työpaikka. 
Työpäivä herätti haastateltavissa myös huonoja tunteita. Näitä kuvattiin 
jaksamattomuutena, alakuloisuutena ja huonoina päivinä. Huonoa mieltä 
toi suuret työmäärät, pitkä työmatka ja liian lyhyt lepoaika opiskelijalla. 
 
Huonot hetket työpaikalla riippuivat alasta. Osa negatiivisista kokemuk-
sista olivat ulkoisia ja osa sisäisiä. Asioita, joihin itse työntekijä ei voi vai-
kuttaa olivat esimiehen epärehellisyys, huonot asiakaskokemukset ja työ-
ympäristön aiheuttamat fyysiset oireet, jotka haittaavat työn tekoa. Haas-
tatteluiden perusteella eniten esille nousi huono esimiestyö. Itsestä johtu-
via huonoja kokemuksia ovat virheiden tekeminen töissä. 
 
Hyviä hetkiä työssä ovat uuden oppiminen, asiakkailta saatu palaute, vas-
tuun saaminen, kehittyminen, hyvät työkaverit ja arjen pienet hetket. 
Haastateltavista voitiin huomata, että motivaatio ja työilmapiiri vaikuttivat 
työpaikan antoisiin hetkiin. Erityisesti esille nousi uuden oppiminen eli ke-
hittyminen. 
 

 

Kuva 1. Työn imun mallintaminen kuviolla 
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Haastatteluiden avulla koottu kuva (Kuva 2) kertoo millaiset asiat vaikutta-
vat nuorten esikuvien työn imuun. Työn imu koostuu motivaatiosta, työ-
hön uppoutumisesta ja innostuneisuudesta. Näiden asioiden avulla työn-
tekijä pystyy keskittymään, on motivoitunut ja innostunut omasta työs-
tään.   
  
Innostuneisuuteen vaikuttaa haastattelijoiden mukaan esimies, työkaverit, 
palaute ja hyvä kommunikaatio työyhteisössä. Uppoutumiseen vaikuttavat 
seuraavat asiat, kuten työympäristö ja työ tehtävät. Motivaatioon vaikut-
tavat oman alan mieleiset työt ja uuden oppiminen. Nämä kolme yhdessä 
luovat työn imua työntekijälle ja työyhteisölle.   
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6 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ihmisten näkemyksiä omasta 
työstään ja tutkia, mitkä tekivät vaikuttavat motivoituneisuuteen ja työhy-
vinvointiin. Tutkimus kohdentui nuoriin opiskelijoihin, joilta löytyy vasta 
vähän työkokemusta.  
 
Nuoret opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä, joten tutkimuksessa 
haluttiin etsiä tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten työn imuun ja innostu-
neisuuteen. Näissä asioissa ennakoinnilla voi olla merkitys työhyvinvoinnin 
ja työssä jaksamisen edistämisessä. Hyvinvointi johtaa myös parempiin tu-
loksiin. 
 
Kuten tuloksissa esitettiin, työn imun avulla saadaan motivoituneempia, 
innostuneempia sekä työhönsä uppoutuneempia työntekijöitä. Mikäli yksi 
näistä tekijöistä puuttuu, se vaikuttaa merkitsevästi työn imun laatuun. 
Määrittävä tekijä työn imussa voi olla esimerkiksi kiinnostus ja tietämys 
omaan työhön liittyen, jolloin työntekijä saattaa kokea työn imun vahvim-
millaan. Motivaatio on helposti korkealla, kun työntekijä tuntee oman 
osaamisensa riittäväksi työtehtäviä kohtaan. 
 
Toimeksiantaja hyötyy tutkimuksesta saamalla nuorten näkökulmia työn 
imuun. Tutkimusmenetelmänä käytetty haastattelu antoi ajankohtaista 
tietoa nuorten ajatuksista liittyen työn imuun. Liitteessä 2 voidaan huo-
mata haastateltavilta esille tulleita aiheita. 
 
Tutkimuksen tiedonhankinnassa on käytetty luotettavia lähteitä. Lähteet 
on haettu HAMK Finna -tiedonhakupalvelusta. Teoriaa on myös täyden-
netty verkkolähteillä. Teoriassa olisi voitu käsitellä laajemmin nuorten nä-
kökulmaa. Tulosten luotettavuutta olisi voitu parantaa käyttämällä haas-
tatteluissa isompaa otantaa, joka olisi antanut useampia näkökulmia ja 
vertailukohteita.  
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7  TYÖNJAKO JA AIKATAULUTUS 

Anniina: Luku 3.3 Työyhteisö ja -ilmapiiri, sähköpostihaastattelun tekemi-
nen, Luku 6 Loppupohdinta, Luku 2 Innostu-hanke 
 
Linda: Johdanto, abstract, luku 3.5 työn palkitsevuus ja etenemismahdolli-
suudet, mukana kolmessa haastattelussa 
 
Jenna: Tiivistelmä, luku 3.6 johtajuus työpaikalla, aikataulun laatiminen, 
mukana neljässä haastattelussa sekä työn siirtäminen lopulliseen raportti-
pohjaan.  
 
Katariina: Luku 3.4 Työympäristö ja ergonomia, haastattelut, luku 4 mene-
telmät ja toteutus, luku 6 loppupohdinta 
 
Susanna: Luku 3 Teorian johdanto, luku 3.1 työn imu, luku 3.2 motivaatio, 
kuva 2 työn imun mallintaminen kuviolla, luku 6 loppupohdinta, luku 2 In-
nostu työssä-hanke sekä kuudessa haastattelussa mukana.  
 
Työnjako tehtiin omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Kaikki osallistui-
vat luvun 5 tulosten analysointiosioon yhdessä. Myös haastattelurunko 
tehtiin yhteistyönä. Omien vastuualueiden lisäksi korjailimme ja täyden-
simme muiden tuotoksia. Tavoitteena oli saada yhtenäinen tutkimusra-
portti. 
 
 
Viikko 36: Projektin aiheen valinta ja siihen perehtyminen 
 
Viikko 37: Projektin toteutuksen suunnittelua ja teoriaosuuksien jakamista 
 
Viikko 38: Teorian kirjoittaminen 
 
Viikko 39: Lopullisen menetelmän valinta ja haastattelupohjan luominen 
 
Viikko 40: Haastattelut 
 
Viikko 41: Loput haastattelut, sekä haastatteluista saatujen aineistojen lit-
terointi 
 
Viikko 42: Raportin viimeistelyä 
 
Viikko 43: Projektiesityksen suunnittelu ja esittäminen 
  



15 
 

 
 

LÄHTEET 

Aro, A. (2008). E-kirjassa Työilmapiiri kuntoon. Helsinki: Alma Talent. Ha-
ettu 15.10.2019 osoit-
teesta https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatal
ent.fi/teos/HACBDXDTEB  
 

Filpus, L. (n.d.). Ympäristö luo työhyvinvointia. Haettu 18.10.2019 osoit-
teesta https://toimitilat.kauppalehti.fi/Artikkeli/ymparisto-luo-hyvinvoin-
tia 
  
Hakanen J. (2011). E-kirjassa Työn imu. Helsinki: Työterveyslaitos. Haettu 
30.9.2019 osoitteesta https://www.ttl.fi/wp-
content/uploads/2018/09/TTL_tyonimu.pdf  
  
Hakanen, J. (2009) Työn imun arviointimenetelmä: käyttäminen validointi 
ja viitetiedot Suomessa. Työterveyslaitos: Helsinki. Haettu 17.10.2019 
osoitteesta http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/134804/Työn_imun_arviointimenetelmä.pdf?sequence=1  
 
HAMK. (n.d.).  Innostu työssä. Haettu 25.9.2019 osoit-
teesta  www.hamk.fi/innostu  

  
 HAMK. (n.d.) Esitteessä Innostu työssä!. Haettu 17.10.2019 osoitteesta 
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/06/Esite-Innostu-ty-
ossa.pdf 

 

Handolin, V. (2009). Työn pitää tuntua palkitsevalta. Talouselämä.fi. Ha-
ettu 20.9.2019 osoitteesta https://www.talouselama.fi/uutiset/tyon-
pitaa-tuntua-palkitsevalta/c539b3ba-8a79-36e3-bbba-8703af2cc816  
  
Hiila, I. (2019). E-kirjassa Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään, sivut. Jy-
väskylä: Tuuma. Haettu 16.9.2019 osoit-
teesta: https://www.ellibslibrary.com/fi/hamk/978-952-451-889-5  
  
Juuti, P. (2018). Huono johtaminen. Työn tuuli, 27. Haettu 5.10 osoit-
teesta https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-
tuuli/tyontuuli_022018_20181217_final.pdf#page=27  
  
Juuti, P. (2019). Jaetun johtajuuden taito. PS-kustannus. Haettu 5.10 osoit-
teesta https://www.ps-
kustannus.fi/lehdistotiedotteet/jaetun_johtajuuden_taito_lehdistotie-
dote.pdf  
  
Järvinen, P. (2008). E-kirjassa Menestyvän työyhteisön pelisäännöt. Hel-
sinki: Talentum Media. Haettu 4.10 osoit-
teesta https://login.ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.al
matalent.fi/teos/CACBBXXUBGAJ  

https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/HACBDXDTEB
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/HACBDXDTEB
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/HACBDXDTEB
https://toimitilat.kauppalehti.fi/Artikkeli/ymparisto-luo-hyvinvointia
https://toimitilat.kauppalehti.fi/Artikkeli/ymparisto-luo-hyvinvointia
https://toimitilat.kauppalehti.fi/Artikkeli/ymparisto-luo-hyvinvointia
https://toimitilat.kauppalehti.fi/Artikkeli/ymparisto-luo-hyvinvointia
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/09/TTL_tyonimu.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/09/TTL_tyonimu.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134804/Työn_imun_arviointimenetelmä.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134804/Työn_imun_arviointimenetelmä.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134804/Työn_imun_arviointimenetelmä.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134804/Työn_imun_arviointimenetelmä.pdf?sequence=1
http://www.hamk.fi/innostu
http://www.hamk.fi/innostu
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/06/Esite-Innostu-tyossa.pdf
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/06/Esite-Innostu-tyossa.pdf
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/06/Esite-Innostu-tyossa.pdf
https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/06/Esite-Innostu-tyossa.pdf
https://www.talouselama.fi/uutiset/tyon-pitaa-tuntua-palkitsevalta/c539b3ba-8a79-36e3-bbba-8703af2cc816
https://www.talouselama.fi/uutiset/tyon-pitaa-tuntua-palkitsevalta/c539b3ba-8a79-36e3-bbba-8703af2cc816
https://www.talouselama.fi/uutiset/tyon-pitaa-tuntua-palkitsevalta/c539b3ba-8a79-36e3-bbba-8703af2cc816
https://www.ellibslibrary.com/fi/hamk/978-952-451-889-5
https://www.ellibslibrary.com/fi/hamk/978-952-451-889-5
https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_022018_20181217_final.pdf#page=27
https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_022018_20181217_final.pdf#page=27
https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_022018_20181217_final.pdf#page=27
https://www.ps-kustannus.fi/lehdistotiedotteet/jaetun_johtajuuden_taito_lehdistotiedote.pdf
https://www.ps-kustannus.fi/lehdistotiedotteet/jaetun_johtajuuden_taito_lehdistotiedote.pdf
https://www.ps-kustannus.fi/lehdistotiedotteet/jaetun_johtajuuden_taito_lehdistotiedote.pdf
https://www.ps-kustannus.fi/lehdistotiedotteet/jaetun_johtajuuden_taito_lehdistotiedote.pdf
https://www.ps-kustannus.fi/lehdistotiedotteet/jaetun_johtajuuden_taito_lehdistotiedote.pdf
https://www.ps-kustannus.fi/lehdistotiedotteet/jaetun_johtajuuden_taito_lehdistotiedote.pdf
https://login.ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/CACBBXXUBGAJ
https://login.ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/CACBBXXUBGAJ
https://login.ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/CACBBXXUBGAJ


16 
 

 
 

  
Lehikko, A. (2016). Artikkelissa Oikeudenmukainen palkkaus tukee työmo-
tivaatiota. Haettu 15.10.2019 osoit-
teesta http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/oikeudenmukainen-palkkaus-
tukee-tyomotivaatiota/  
  
Manka, M., Hakala, L., Nuutinen, S. & Harju R. (2010). E-kirjassa Työn iloa 
ja imua- työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tampere: Tammer-
print Oy. Haettu 17.10.2019 osoitteesta http://www.uta.fi/jkk/ty-
ovirta/materiaalipankki/Työ%20iloa%20ja%20imua.pdf  
  
Mayor P. & Risku M. (2015). E-kirjassa Opas yksilölliseen motivointiin. Hel-
sinki: Talentum oy. Haettu 17.9.2019 osoit-
teesta: https://bisneskirjasto.allent.fi/teos/IAIBEXCTEB#/kohta:STEVEN((2
0)REISSIN((20)MOTIVAATIOTEORIA((20)/piste:b244  
  
Mieli. (n.d.). Innostuneisuus. Haettu 17.10.2019 osoitteesta 
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunteet/innostuneisuus  
  
Piha, K. (2017). E-kirjassa Konflikti päivässä: Kulttuuri ratkaisee yrityksen 
kohtalon (108-112). Helsinki: Alma Talent, 2017. Haettu 17.9.2019 osoit-
teesta:https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://bisneskirjasto.almatalen
t.fi/teos/IAIBEXCTEB  
 
Rakli. (n.d.). Työympäristöt. Haettu 18.10.2019 osoitteesta 
https://www.rakli.fi/toimitilat/tyoymparistot.html 
 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. (n.d.). Ergonomia. Haettu 
18.10.2019 osoitteesta https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyohyvin-
vointi-tyosuojelu-ja-tyoelaman-kehittaminen/ergonomia/ 
  
Tiililä, M. (2016). Artikkelissa Innosta onnistumaan - yhdessä! (1. painos.). 
Helsinki: Kauppakamari. Haettu 1.10.2019 osoit-
teesta https://kauppakamaritieto-
fi.ezproxy.hamk.fi/fi/s/ak/kirjat/innosta-onnistumaan-yhdessa-2016/1-
millainen-tunne-innostus/?coll=6  
  
  
Typpö, A. (2017). Toimiva työympäristö on hyvinvoinnin lähde. Ilmarinen. 
Haettu 20.9.2019 osoit-
teesta https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2017/toimiva-
tyoymparisto-on-hyvinvoinnin-lahde/  
  
Työsuojelu.fi. (2019). Työympäristö. Haettu 16.9.2019 osoit-
teesta https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/tyoymparisto  
   

  

http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/oikeudenmukainen-palkkaus-tukee-tyomotivaatiota/
http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/oikeudenmukainen-palkkaus-tukee-tyomotivaatiota/
http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/oikeudenmukainen-palkkaus-tukee-tyomotivaatiota/
http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/materiaalipankki/Työ%20iloa%20ja%20imua.pdf
http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/materiaalipankki/Työ%20iloa%20ja%20imua.pdf
http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/materiaalipankki/Työ%20iloa%20ja%20imua.pdf
http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/materiaalipankki/Työ%20iloa%20ja%20imua.pdf
https://bisneskirjasto.allent.fi/teos/IAIBEXCTEB#/kohta:STEVEN((20)REISSIN((20)MOTIVAATIOTEORIA((20)/piste:b244
https://bisneskirjasto.allent.fi/teos/IAIBEXCTEB#/kohta:STEVEN((20)REISSIN((20)MOTIVAATIOTEORIA((20)/piste:b244
https://bisneskirjasto.allent.fi/teos/IAIBEXCTEB#/kohta:STEVEN((20)REISSIN((20)MOTIVAATIOTEORIA((20)/piste:b244
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunteet/innostuneisuus
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://bisneskirjasto.almatalent.fi/teos/IAIBEXCTEB
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://bisneskirjasto.almatalent.fi/teos/IAIBEXCTEB
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://bisneskirjasto.almatalent.fi/teos/IAIBEXCTEB
https://www.rakli.fi/toimitilat/tyoymparistot.html
https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyohyvinvointi-tyosuojelu-ja-tyoelaman-kehittaminen/ergonomia/
https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyohyvinvointi-tyosuojelu-ja-tyoelaman-kehittaminen/ergonomia/
https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyohyvinvointi-tyosuojelu-ja-tyoelaman-kehittaminen/ergonomia/
https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyohyvinvointi-tyosuojelu-ja-tyoelaman-kehittaminen/ergonomia/
https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.hamk.fi/fi/s/ak/kirjat/innosta-onnistumaan-yhdessa-2016/1-millainen-tunne-innostus/?coll=6
https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.hamk.fi/fi/s/ak/kirjat/innosta-onnistumaan-yhdessa-2016/1-millainen-tunne-innostus/?coll=6
https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.hamk.fi/fi/s/ak/kirjat/innosta-onnistumaan-yhdessa-2016/1-millainen-tunne-innostus/?coll=6
https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.hamk.fi/fi/s/ak/kirjat/innosta-onnistumaan-yhdessa-2016/1-millainen-tunne-innostus/?coll=6
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2017/toimiva-tyoymparisto-on-hyvinvoinnin-lahde/
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2017/toimiva-tyoymparisto-on-hyvinvoinnin-lahde/
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2017/toimiva-tyoymparisto-on-hyvinvoinnin-lahde/
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/tyoymparisto
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/tyoymparisto


17 
 

 
 

Vilkman, U. (2016). E-kirjassa Etäjohtaminen - tulosta joustavalla työllä. 
Alma Talent Oy. Haettu 14.10 osoit-
teesta https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatal
ent.fi/teos/DAEBIXCTEB  
 

  

https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DAEBIXCTEB
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DAEBIXCTEB
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DAEBIXCTEB


18 
 

 
 

 
Liite 1 

HAASTATTELURUNKO 
 

• Sukupuoli   
 

• Ikä   
   

• Millä alalla olet työskennellyt tai työskentelet?   
   

• Työkokemuksen määrä?   
   

• Millä alalla opiskelet?   
   

• Millaisena työntekijänä pidät itseäsi?   
   

• Innostutko työstäsi, millä tavoin?   
   

• Oletko ylpeä työstäsi?   
   

• Koetko pystyväsi uppoutumaan työhösi?     
 

• Millaisia tunteita koet tiedostaessasi, että sinulla on työpäivä edessäsi? 
   

• Mitkä asiat motivoivat sinua työssäsi?   
   

• Mikä on ollut hienointa ja surkeinta työssäsi?   
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