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ESIPUHE 
 
 
 
Työhyvinvoinin tutkimuksen nykytilan selvitystyö on ollut Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun työhyvinvoinnin tutkimusryhmälle erityisen mielekäs ja kiinnostava 
tehtävä. Ryhmä on tehnyt professori Marja-Liisa Mankan johdolla tutkimusta, kehittämistä ja 
koulutusta työhyvinvoinnin alueella jo vuodesta 2002.  

Työhyvinvointi on laajentunut ja vakiintunut käsitteenä 1990-luvulta lähtien kehittyen 
työsuojelusta ja yksilön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä vähitellen omaksi 
monitieteiseksi ja laaja-alaiseksi tutkimusalueekseen. Nyt havaittavissa on tutkimuksen 
määrän ja monipuolisuuden lähes räjähdysmäinen kasvu. Erityisesti työn ja työelämän tutkijat 
ovat löytäneet työhyvinvoinnin. Teemat liittyen monipaikkaiseen ja mobiiliin työhön, 
työsuhteen epävarmuuteen sekä perheen ja työn yhteen sovittamiseen ovat kiinnostaneet 
yhteiskuntatieteilijöitä. Tutkimusteemat ovat osittain muuttuneet perinteisistä stressin, 
uupumuksen ja kuormittuneisuuden teemoista voimavarojen tutkimukseen. Positiivinen 
psykologia eri teorioineen on jo monen tutkimuksen taustaviitekehyksenä. Uusina teemoina 
näkyvät myös muun muassa eettinen kuormittavuus ja työhyvinvointiteknologioiden tutkimus 
sekä interventioiden alueella taidelähtöiset työhyvinvoinnin kehittämisen tavat. 

Selvitys on jatkoa aiemmin Sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta tehdylle 
selvitykselle Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen painoalueet terveyden ja turvallisuuden 
näkökulmasta (2005). Se liittyy läheisesti myös selvitykseen Psykososiaaliset tekijät 
suomalaisissa työyhteisöissä (2012).  

Käsillä olevan selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin työhyvinvoinnin 
tutkimusryhmän asiantuntijat.  Selvityksen on toteuttanut pääosin tutkija Jaana-Piia 
Mäkiniemi ja hankeen johtajana on toiminut ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi. 
Kirjoittajina ovat toimineet myös Laura Bordi, Sanna Seppänen ja Nina Laine. Käsikirjoitusta 
on kommentoinut professori Marja-Liisa Manka. Ohjausryhmän asiantuntijajäseninä ovat 
toimineet dosentti, yliassistentti Pasi Pyöriä ja dosentti, vanhempi tutkija Anu Järvensivu. 
Kiitämme heitä ja koko ohjausryhmää asiantuntevista kommenteista käsikirjoitusversioon. 
Mahdolliset virheet ja puutteet selvityksessä ovat luonnollisesti kirjoittajien vastuulla. 

 
Tampereella 25. helmikuuta 2014 
 
Kirsi Heikkilä-Tammi 
ohjelmajohtaja 
Tampereen yliopisto 
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1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE  
 

 
1.1 TAUSTA JA TAVOITE 
 
Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata Suomessa vuosina 2010–2013 tehdyn 
työhyvinvointitutkimuksen määrää ja laatua. Selvitys koskee pääsääntöisesti psykososiaalisiin 
kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvää tutkimusta, ja se pyrkii vastaamaan seuraaviin 
kysymyksiin:  
 

• Millaista psykososiaalisiin tekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus on?  
• Mitä aiheita ja teemoja on tutkittu?  
• Millaisia tutkimustuloksia on saatu? 
• Millaisia työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja tutkimuksissa on ehdotettu?  

 
Psykososiaalisiin tekijöihin keskittyvällä tutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 

työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta, joka keskittyy psyykkisiin ja sosiaalisiin kuormitus- ja 
voimavaratekijöihin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi työn fyysisiin kuormitustekijöihin, 
kuten meluun tai kuormittaviin työasentoihin, liittyvä tutkimus on pitkälti rajattu selvityksen 
ulkopuolelle. Erityisesti tämä koskee tutkimuksia, joissa fyysisiä tekijöitä tarkastellaan erillään 
psykososiaalisista tekijöistä.    

Työhön liittyviä psykososiaalisia tekijöitä voidaan tarkastella sekä työhyvinvointia 
ylläpitävinä ja edistävinä voimavara- ja suojatekijöinä että työhyvinvointia uhkaavina 
kuormitustekijöinä. Useammin on tarkasteltu psykososiaalisia kuormitus- ja riskitekijöitä. Ne 
ovat työn sisältöön ja työkontekstiin liittyviä tekijöitä, jotka voivat uhata sekä psyykkistä että 
fyysistä työhyvinvointia. Ne voivat ilmetä suorasti tai epäsuorasti esimerkiksi uupumuksena, 
terveysongelmina, työstressinä, tyytymättömyytenä, lopettamisaikeina tai sairaslomina. Viime 
aikoina työhyvinvoinnin käsitteellistämisessä ja tutkimuksessa on lisääntynyt 
voimavarakeskeisyys (esim. Hakanen 2004; Mäkikangas 2007; Manka 2011).  

Sosiaali- ja terveysministeriö (2013) on laatinut ohjeen psykososiaalisen kuormituksen 
valvontaan työpaikoilla. Siinä erotetaan toisistaan työn sisältöön liittyvät kuormitustekijät 
(esim. keskeytykset, yksitoikkoisuus), työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät (esim. 
liiallinen työmäärä tai aikapaine) sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät 
kuormitustekijät (esim. häirintä). Seuraavalla sivulla esitetyssä taulukossa (Taulukko 1) 
kuvataan tyypillisiä psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Taulukossa kuormitustekijät on jaettu 
kahteen pääryhmään; työn luonteeseen liittyviin tekijöihin ja työn sosiaaliseen ja 
organisatoriseen kontekstiin liittyviin tekijöihin. Taulukko on koostettu seuraavien lähteiden 
pohjalta: Dollard ym. 2007; EU-OSHA 2012; Vartia ym. 2012. 
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Taulukko 1. Työn psykososiaaliset kuormitus- ja riskitekijät 
 
TYÖN LUONTEESEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT 
 
 Työn sisältö ja työn vaatimukset 
  Suuret tiedolliset tai emotionaaliset vaatimukset, työn yksitoikkoisuus, taitojen 

alikäyttö, keskeytykset työssä, työn epämielekkyys, epävarmuus, jatkuva muutos, 
jatkuva kanssakäyminen ihmisten kanssa, ristiriitaiset vaatimukset   

 Työn määrä ja työtahti 
  Työn liiallinen tai liian vähäinen määrä, työn pakkotahtisuus, kiire, aikapaineet, jatkuvat 

aikarajat/määräajat, koneen tahdissa työskentely   
 Työn hallintamahdollisuudet 
  Vähäiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, vähäinen itsenäisyys, 

vaikutusmahdollisuuksien puute liittyen työtaakkaan, työmäärään, työtahtiin, 
työvuoroihin jne. 

 Työaika 
  Vuorotyö, yötyö, joustamattomat työajat, ennustamattomat työajat, ylityöt, 

yksintyöskentely, epätyypilliset työajat 
 Työympäristö 
  Puutteet työvälineiden saatavuudessa, sopivuudessa tai kunnossapidossa, huonot 

työskentelyolot kuten tilan puute, huono valaistus, melu jne. 
    
TYÖN SOSIAALISEEN JA ORGANISATORISEEN KONTEKSTIIN LIITTYVÄT 
TEKIJÄT 
    
 Organisaatiokulttuuri ja organisaation toiminta 
  Kommunikaatio-ongelmat, riittämättömät henkilöstöresurssit, organisaatiomuutokset, 

organisaation tavoitteiden määrittelemättömyys tai niistä sopimisen puutteet, syrjintä, 
riittämätön tiedotus, tuen puute ongelmien ratkaisemisessa tai henkilökohtaisessa 
kehittymisessä 

 Sosiaaliset suhteet 
  Huono esimiestyö/johtaminen, ihmisten väliset ristiriidat, häirintä, kiusaaminen, 

väkivalta, vähäinen työntekijöiden välinen tuki, vähäinen tuki esimieheltä, vähäinen 
sosiaalinen tuki, sosiaalinen tai fyysinen eristäminen 

 Organisaation toiminnan oikeudenmukaisuus 
  Epäoikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen, suosiminen, johdon epäluotettavuus 

ja epäoikeudenmukaisuus 
 Rooli organisaatiossa 
  Rooliepäselvyydet, rooliristiriidat, suuri vastuu muista ihmisistä 
 Työuran kehitys 
  Työn epävarmuus, työuran pysähtyneisyys tai epävarmuus, työn alhainen arvostus, 

kehittymismahdollisuuksien puute, koulutuksen puute 
 Työn ja perhe-elämän / muun elämän yhteensovittaminen 
  Työn ja perhe-elämän ristiriitaiset vaatimukset, perheen vähäinen tuki, 

kaksoisuraongelmat 
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Psykososiaaliset kuormitus- ja riskitekijät eivät automaattisesti johda liialliseen 

kuormitukseen tai työpahoinvointiin vaan erilaiset kuormitus- ja voimavaratekijät toimivat 
vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi työn vaatimusten ja voimavarojen mallin (eng. Job 
Demands-Resources-model) mukaan työn korkeat vaatimukset voivat uhata työhyvinvointia, 
mutta samanaikaisesti työn voimavarat voivat suojata kielteisiltä vaikutuksilta (Bakker & 
Demerouti, 2007; Bakker, Demerouti & Euwema 2005). Erityinen riski työhyvinvoinnille on 
tilanne, jossa työn vaatimukset ovat korkeat ja käytettävissä olevat voimavarat vähäiset. 

Työn voimavara- eli suojaavina tekijöinä voidaan pitää erilaisia psyykkisiä, sosiaalisia ja 
materiaalisia tekijöitä, jotka edistävät tavoitteiden saavuttamista, helpottavat työn vaatimusten 
ja mahdollisten riskitekijöiden kohtaamista sekä edistävät henkilökohtaista kasvua ja kehitystä 
työssä (Perhoniemi & Hakanen 2013). Voimavarat eli resurssit, aivan samoin kuin 
kuormitustekijätkin, voivat liittyä niin työhön, työn organisointiin kuin yksilöönkin. 
Yksinkertaistettuna voitaneen ajatella, että edellä kuvatussa taulukossa 1 mainitut 
kuormitustekijät voivat käänteisinä, kunnossa ollessaan, toimia myös voimavaratekijöinä. 
Esimerkiksi huonosti toimivat ihmissuhteet usein kuormittavat, mutta hyvät ihmissuhteet 
voivat lisätä voimavaroja. Työhyvinvointia voidaankin näin ollen kehittää kahdesta suunnasta: 
ensiksi kuormitus- ja vaatimustekijöitä kohtuullistamalla, ja toiseksi työn, organisaation ja/tai 
yksilön voimavaroja vahvistamalla.  

Psykososiaaliset kuormitus- ja riskitekijät heijastelevat sekä yhteiskunnallisia että 
työelämän muutoksia (Dollard ym. 2007). Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston 
mukaan kolme viime vuosien keskeisintä työelämän muutosta ovat 1. väestötieteelliset 
muutokset (ikääntyminen, naisistuminen, maahanmuuttajien määrän kasvu), 2. taloudellinen 
globalisaatio (lisääntynyt työn epävarmuus, työpaineet, vaatimukset) ja 3. nopeat teknologian 
muutokset sekä koventunut kilpailu (epätyypilliset työsuhteet, jatkuva muutostarve, 
innovatiivisuus) (EU-OSHA 2012). Vartia ym. (2012) selvitti suomalaiselle työelämälle 
tyypillisiä psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Selvityksen mukaan tyypillisiä 
kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi kiire, nopea työtahti ja tiukat määräajat. 
Työpaikkakiusaamista raportoidaan Suomessa enemmän kuin muissa EU-maissa, mutta 
toisaalta työhön ja esimerkiksi esimiestyöhön ollaan melko tyytyväisiä. 
 
 
1.2 TUTKIMUSTEN VALINTAKRITEERIT 
 
Selvitykseen mukaan otettujen tutkimusten piti täyttää kaksi kriteeriä. Ensinnäkin niiden tuli 
aiheeltaan kytkeytyä selvästi työhyvinvointiin ja toiseksi niiden tuli olla julkaistu ajalla 2010–
2013. Tutkimukset saivat olla luonteeltaan erityyppisiä, esimerkiksi selvityksiä tai 
kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja. Opinnäytetöistä mukaan otettiin vain väitös- ja 
lisensiaattitöitä. 

Ensimmäisen kriteerin mukaisesti selvitykseen on sisällytetty vain sellaisia tutkimuksia, 
joissa on selvästi tutkittu työhyvinvointia eli työhyvinvoinnin käsite näkyy esimerkiksi 
otsikossa ja/tai avainsanoissa ja varsinaisessa tutkimusasetelmassa. Koska työhyvinvoinnin ja 
sen lähikäsitteiden (esim. työn imu, jaksaminen, työuupumus, työstressi, työkyky, 
sairauspoissaolot, työkyvyttömyys) on pitänyt näkyä selvästi otsikossa, tiivistelmässä ja/tai 
avainsanoissa, on mahdollista, että tutkimukset, jotka käsittelevät työhyvinvointia, mutta ovat 
esimerkiksi otsikoitu edellä mainitusta poikkeavalla tavalla, ovat jääneet tämän selvityksen 
ulkopuolelle. Työhyvinvointiin vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi johtaminen tai 
työpaikkakiusaaminen. Tähän selvitykseen on otettu mukaan kuitenkin vain sellaiset 
tutkimukset, jotka tutkivat nimenomaan esimerkiksi johtamisen suhdetta työhyvinvointiin. 
Pelkkä johtamiseen kohdistuva tutkimus on siis rajattu pääsääntöisesti ulkopuolelle ja tulkittu 
edustavan yleisempää työelämän tutkimusta – ei niinkään työhyvinvointitutkimusta. Edelleen 
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on huomattava, että työhyvinvointitutkimuksen kentällä on lukuisia erilaisia käsitteitä, jotka 
viittaavat työhyvinvointiin, mikä vaikeutti osaltaan tiedonhankintaa. Edellä kuvatut rajoitukset 
ja haasteet huomioiden on selvää, että kaikkia alan tutkimuksia ei mainita. Tätä voidaan pitää 
selvityksen rajoituksena. Selvityksessä läpikäyty materiaali muodostaakin tiettyjen 
periaatteiden mukaan valitun otoksen suomalaisesta työhyvinvointitutkimuksesta 2010-luvun 
alussa. 

Toisen kriteerin mukaisesti selvitykseen on otettu mukaan vain vuosina 2010–2013 tehty 
tutkimus. Mukana lähdeluettelossa on kuitenkin myös joitakin varhaisempia tutkimuksia, 
joiden on katsottu joko täydentävän kuvaa käsiteltävästä teemasta (esim. laajat 
pitkittäistutkimukset tai meta-analyysit) tai lisäävän selvityksen käytännön hyödynnettävyyttä. 
Onkin hyvä huomata, että ajallinen rajaus jättää tarkastelun ulkopuolelle huomattavan määrän 
tutkimusta, joka on tehty vuosina 2005–2010. Rajauksen takia muodostuu eräänlainen 
pysäytyskuva, joka ei tee oikeutta erityisesti pitkään jatkuneille tutkimuslinjoille.  
 
 
1.3 TIEDONHANKINTA 
 
Edellä kuvatut kriteerit täyttävien tutkimusten etsimisessä hyödynnettiin useita 
tiedonhankintatapoja. Rahoittajakeskeisessä tiedonhankinnassa käytiin läpi keskeisten 
työhyvinvointitutkimusta rahoittavien tahojen (esim. Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto) 
verkkosivuja, rahoituspäätöksiä ja loppuraportteja. Lisäksi selattiin yliopistojen ja 
korkeakoulujen tutkimustietokantoja (esim. SoleCris) ja digitaalisia väitöstietokantoja (esim. 
E-Thesis). Lukuisiin koti- ja ulkomaisiin abstrakti- ja kokotekstitietokantoihin (esim. Ebsco, 
PsycINFO, Medic, Medline, Arto) tehtiin systemaattisia hakuja lähinnä Nelli-
tiedonhakuportaalin kautta. Hakusanoina käytettiin muun muassa seuraavia avainsanoja: 
työhyvinvointi, työn imu, jaksaminen, työuupumus, työstressi, työkyky, sairauspoissaolot ja 
työkyvyttömyys. Lisäksi käytiin läpi työhyvinvointiin liittyvien konferenssien ja 
tutkimuspäivien (esim. Työelämän tutkimuspäivät) abstrakteja ja julkaisuja sekä selailtiin 
olennaiseksi havaittujen tutkijoiden, tutkimusryhmien, tutkimuslaitosten sekä eri järjestöjen 
kotisivuja ja julkaisuluetteloita. Niin sanotussa vapaammassa tiedonhaussa hyödynnettiin 
lähinnä Google- ja Google Scholar -hakupalveluja käyttäen edellä mainittuja hakusanoja. 
 
 
1.4 TUTKIMUSTEN TEEMOITTELU 
 
Edellä kuvatun tiedonhankintamenettelyn seurauksena löydetyt tutkimukset tallennettiin 
Refworks-viitteidenhallintaohjelmaan. Tutkimukset luokiteltiin edelleen sisällön perusteella 
teemaluokkiin (ks. Kuvio 1) siten, että samaa aihetta koskevat tutkimukset muodostivat aina 
yhden teemaluokan.  Teemat eivät ole toisiaan poissulkevia eli sama tutkimus on voitu 
luokitella useampaan teemaan. Esimerkiksi hammaslääkäreiden työn imua koskeva tutkimus 
kuuluu sekä Työn imu että Työ eri aloilla -teemoihin. Suuri osa tutkimuksista sijoittui vain 
yhteen luokkaan.  

Teemoittelua ohjasi viitteellisesti Marja-Liisa Mankan (2006; 2011) kokonaisvaltaisen 
työhyvinvoinnin malli. Mallissa erotetaan viisi työhyvinvointiin vaikuttavaa tekijää, jotka ovat 
organisaatio, johtaminen, työyhteisö, työ ja yksilö. Vaikka edellä mainitussa mallissa ja sen 
pohjalta tehdyssä luokittelussa ei erikseen mainita yhteiskunnallista ja kulttuurista 
toimintaympäristöä, on sen vaikutus keskeinen. Voidaankin ajatella, että yhteiskunnalliset ja 
kulttuuriset tekijät, kuten lainsäädäntö, käytännöt ja normit, vaikuttavat kaikkiin 
työhyvinvoinnin tekijöihin. 
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2 TYÖHYVINVOINTITUTKIMUKSEN 

PÄÄTEEMAT 
 

Tässä luvussa esitellään selvityksessä havaitut suomalaisen työhyvinvointitutkimuksen teemat. 
Niitä on yhteensä 22 kappaletta. Jokaisesta teemasta esitellään sen pääidea, mitä siihen liittyen 
on tutkittu, muutamia tutkimustuloksia sekä tutkimuksissa esitettyjä keinoja työhyvinvoinnin 
edistämiseksi. Teemoihin on sisällytetty käsitteidenmäärittelyä vain vähäisessä määrin. Jotta 
lukija voi saada hyvän kuvan esitellyistä teemoista ja tutkimuksista, on erittäin tärkeää 
tutustua alkuperäisiin tutkimuksiin erityisesti, jos tutkimuksiin viitataan. Lähteet sisältävät 
tekstissä viitattujen julkaisujen lisäksi kattavammin myös muita selvitykseen valikoituneita 
aihepiiriä käsitteleviä julkaisuja. Teemaan kuuluvien tutkimusten lähdeviitteet löytyvät 
teemojen mukaan etenevästä lähdeluettelosta, joka alkaa sivulta 40. Teemat limittyvät 
sisällöllisesti toisiinsa eikä niitä voida pitää erillisinä. Ne ovat enemmänkin erilaisia 
tarkastelu- ja tulokulmia tutkimuksen eri puoliin.  

Alla olevassa taulukossa (Kuvio 1) kuvataan kuhunkin teemaan kuuluvien tutkimusten 
määrä. Useampaan teemaan kuuluva tutkimus on laskettu jokaisessa teemassa erikseen. Vain 
vuosina 2010–2013 julkaistut tutkimukset on laskettu mukaan. Julkaisujen määrään vaikuttaa 
eri tieteenaloilla vallalla olevat julkaisukäytännöt. 
 
KUVIO 1. Suomalaisen työhyvinvointitutkimuksen pääteemat 2010–2013  
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2.1 TYÖ 
 
2.1.1 Työolot 
Työolot ovat yksi työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tähän aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa 
on tarkasteltu esimerkiksi sitä, millaiset työn järjestämisen tavat lisäävät työhyvinvointia ja 
mitkä taas haastavat sitä. Työoloja käsittelevät laajemmassa mielessä myös useat muut tämän 
selvityksen teemat. 

Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa sitä, miten työn hallittavuus, työn vaativuus ja 
työmäärä ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin, kuten sydänsairauksiin, uniongelmiin, 
mielenterveyteen, kuolleisuuteen, lihavuuteen, sairauspoissaoloihin, työkyvyt-
tömyyseläkkeisiin ja onnettomuuksiin (esim. Hinkka ym. 2013; Härmä 2013; Joensuu ym. 
2010; Kivimäki ym. 2010; Laaksonen ym. 2010; Siukola 2013). Lisäksi on tutkittu 
esimerkiksi sitä, miten työaikajärjestelyt kuten vuorotyö, yötyö ja ylityö ovat yhteydessä 
työhyvinvointiin (esim. Elovainio ym. 2010; Karhula ym. 2013; Nätti ym. 2012; Puttonen, 
Härmä & Hublin 2010; Pylkkönen ym. 2013; Solovieva ym. 2013; Virtanen ym. 2011a; 
2012a; 2012b). 

Tutkimukset ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että töiden järjestämisellä on merkitystä 
työhyvinvoinnin kannalta. On muun muassa havaittu, että vuorotyö, liikeratojen monotonisuus 
ja tungos työpaikalla voivat lisätä sairauspoissaoloriskiä (Hinkka ym. 2013). Toisaalta 
kaupanalalla joustavat työajat, vähäinen vuokratyövoiman käyttö ja määräaikaisten 
sopimusten uusiminen sekä yllättäen myös ylityöt olivat myönteisesti yhteydessä 
sitoutumiseen, jonka on havaittu olevan yhteydessä työhyvinvointiin (Janhonen 2013). Lisäksi 
työntekijöiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien on havaittu lisäävän 
työhyvinvointia ja erityisesti työtyytyväisyyttä ja jaksamisen tunnetta sekä vähentävän 
työtapaturmia (Böckerman, Bryson & Ilmakunnas 2012).  

Työaikaan liittyvissä tutkimuksissa on muun muassa huomattu, että yötyötä tekevien 
naisten kuolleisuus oli päivätyötä tekeviä korkeampi (Nätti ym. 2012), ja yöllä ajavien 
rekkakuskien uneliaisuus oli riskitasolla erityisesti ensimmäisen yövuoron aikana, eikä ajajien 
kouluttaminen valppauden hallintaan vaikuttanut uneliaisuuden tasoon (Pylkkönen ym. 2013). 
Myös vuoro- ja ylityöhön on havaittu liittyvän erityisiä haasteita. Esimerkiksi on huomattu, 
että vuorotyötä tekevien työstressiä lisää työmäärän lisäksi vähäinen mahdollisuus vaikuttaa 
työvuorolistojen suunnitteluun sekä työvuorojen ja -aikojen huono suunnittelu (Karhula ym. 
2013). Keski-ikäisiä virkamiehiä tarkastelleessa tutkimuksessa ylityön puolestaan havaittiin 
voivan altistaa vakavalle masennukselle (Virtanen ym. 2012b).  

Työolojen kielteisten vaikutusten vähentämiseksi tulisi pyrkiä vaikuttamaan nimenomaan 
työoloihin ja työn organisointiin eikä painottaa ratkaisuna työntekijöiden 
terveyskäyttäytymisen muuttamista (Elovainio ym. 2010). Toisaalta on havaittu esimerkiksi, 
että sairauspoissaolojen määrään voi vaikuttaa jossain määrin myös työpaikan 
sairauspoissaolokulttuuri (Siukola 2013). Pelkkä työolojen muuttaminen ei siis välttämättä 
riitä. Erityisesti vuorotyötä tekevien näkökulmasta vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
työvuorojen suunnittelussa ja työmäärän hallinnassa on tärkeä keino pyrittäessä vähentämään 
työn aiheuttamaa stressiä (Karhula ym. 2013). Työoloja ja turvallisuutta työssä pyritään 
edistämään työlainsäädännöllä. Esimerkiksi työaikalain noudattaminen luo raamit 
työaikajärjestelyille työpaikoilla. 
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2.1.2 Työ eri aloilla 
Jokaisessa työssä on erityispiirteitä työhyvinvoinnin kannalta. Niiden tunteminen on tärkeää 
työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Osa eri alojen työhyvinvointia tarkastelevista tutkimusraporteista on luonteeltaan 
selvityksiä. Selvityksissä tulokset esitetään keskiarvoina ja prosentteina, mutta syvällisempiä 
tilastollisia testejä ei tehdä. Osa taas on selvästi tieteellisiä tutkimuksia, joissa tutkitaan tietyn 
alan ihmisiä.  

Eri alojen työhyvinvointia tarkastelevassa tutkimuksessa on viime aikoina tutkittu muun 
muassa lääkäreiden- ja hammaslääkäreiden sekä sairaanhoitajien (Elovainio ym. 2013; 
Hakanen & Perhoniemi 2011; Heponiemi, Sinervo & Elovainio 2011; Heponiemi ym. 2012; 
Kanste ym. 2010; Karhula, Puttonen & Härmä 2013; Koivu, Saarinen & Hyrkäs 2012; Koivu 
2013; Kuusio ym. 2012; Mauno ym. 2012; Perhoniemi & Hakanen 2011a; 2011b; 2012; 
Utriainen & Kyngäs 2011) sosiaalialan työntekijöiden (Laine ym. 2011) opettajien (Saaranen 
ym. 2012; Ervasti ym. 2012a; 2012b; Konu, Viitanen & Lintonen 2010; Mäkinen 2013, 
Onnismaa 2010;) yrittäjien (Mäkelä-Pusa, Terävä & Manka 2011; Palmgren ym. 2010; 
Vuorenpää & Palmgren 2012), maatalousalalla työskentelevien (Kallioniemi 2013; 
Kymäläinen 2011), yliopistolaisten (Kirves ym. 2010; Nikunen 2012; Ruotsalainen & 
Kinnunen 2013), puolustusvoimissa työskentelevien (Leinonen ym. 2008), rikosseu-
raamusalan työntekijöiden (Autio ym. 2010) sekä taiteilijoiden (Houni & Ansio 2013) 
työhyvinvointia. Vaikuttaa siltä, että niin sanottu tieteellinen tutkimus on kohdistunut 
erityisesti terveydenhuolto- ja opetusalan työntekijöihin (esim. Ervasti ym. 2012a; 2012b; 
Heponiemi ym. 2011; Heponiemi ym. 2012). Toisaalta teollisuustyöhön tai muuhun 
suorittavampaan työhön kohdistuvia tutkimuksia löytyi vähän. 

Tutkimukset keskittyvät yleensä tarkastelemaan tietyn ammattiryhmän työhyvinvointia. 
Ammattialojen välisiä vertailevia tutkimuksia on vähemmän (esim. Janhonen & Lindström 
2013; Laine ym. 2011; Oksanen 2012). Yleisemmin koko väestön hyvinvointia ja 
työhyvinvointia kuvataan muun muassa Työolobarometrissä ja Työ ja terveys Suomessa -
tutkimuksissa (Kauppinen ym. 2013), jotka tuottavat myös vertailutietoa. EU tuottaa myös 
tutkimustietoa eri jäsenmaiden työoloihin ja hyvinvointiin liittyen (esim. Eurofound). 

Eri alojen työhyvinvointia kuvaavia selvityksiä tuottavat lisäksi esimerkiksi 
työmarkkinajärjestöt. Tähän ryhmään kuuluvia selvityksiä ovat esimerkiksi Akavan Akavaaka 
(myös Luomala, Akola & Heinonen 2011), SAK:n Työolobarometri sekä 
Luottamushenkilöpaneeli (SAK 2012a; 2012b; 2012c). Myös STKK:n 
Toimihenkilöbarometrissä mitataan työhyvinvointia sivuavia tietoja, kuten työn henkistä 
raskautta (STTK 2013). Kunta-alan työhyvinvointia kartoitetaan muun muassa 
Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointikyselyllä ja Kunta 10:llä (esim. Kaartinen, Forma & Pekka 
2011; von Bonsdorff ym. 2012; Oksanen 2012). Valtion työntekijöiden työhyvinvointia 
selvitetään muun muassa Valtiokonttorin Kaikki hyvin työssä -kyselyillä (esim. Väänänen-
Tomppo 2012). Kirkon työntekijöiden työhyvinvointia tutkitaan muun muassa 
Diakoniabarometrillä (Kiiski 2013). Pappien ja kanttorien työhyvinvointia kuvaa puolestaan 
Papisto ja kanttorit -tutkimus (Niemelä 2010).  

Tutkimuksissa on havaittu, että kuormitus- ja voimavaratekijät vaihtelevat eri aloilla. 
Esimerkiksi lääkäreillä vuorotyö voi lisätä nukkumisongelmia (Elovainio ym. 2013), 
maatalousyrittäjillä työstressiä voi aiheuttaa esimerkiksi maatalouspolitiikan muutokset 
(Mäkelä-Pusa ym. 2011), ja sosiaali- ja terveysalalla haasteina ovat muun muassa työn 
fyysinen raskaus, asiakkaiden moniongelmaisuus ja väkivallan uhka (Laine ym. 2011).  

Keinot lisätä eri aloilla työskentelevien työhyvinvointia myös vaihtelevat aloittain. 
Esimerkiksi pienyrittäjien työhyvinvointia voitaisiin edistää muun muassa vara- ja 
sijaisjärjestelmää kehittämällä sekä yrittäjien keskinäisellä verkostoitumisella ja vertaistuella. 
Myös oman työmäärän ja työaikojen rajaaminen on keskeistä. (Mäkelä-Pusa ym. 2011.) 
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Toisaalta kaikilla aloilla työterveyshuollolla ja sen kehittämisellä vastaamaan alan 
erityisvaatimuksia on merkitystä (Onnismaa 2010). 

 
 
2.1.3 Uudet työn muodot 
Kun työn tekemisen ja organisoinnin tavat muuttuvat, muutos voi synnyttää sekä uusia 
kuormitustekijöitä että työhyvinvointia edistäviä voimavaratekijöitä. 

Uusien työn muotojen tutkimuksessa on keskitytty viime aikoina muun muassa mobiiliin ja 
monipaikkaiseen työhön (esim. Mäkinen 2012; Vartiainen & Hyrkkänen 2010). Kiinnostuksen 
kohteena ovat tällöin olleet esimerkiksi virtuaalisten tiimien ja hajautetun työn aiheuttama 
työkuormitus ja työstressi (Nurmi 2010; 2011) sekä niiden arvioiminen (Hyrkkänen ym. 2011; 
2013). Epätyypillisiä työsuhteita on tutkittu muun muassa vuokratyön näkökulmasta 
(Tanskanen 2012). Työn ja perheen yhteensovittamista uudemmissa työn muodoissa on myös 
tutkittu (Nätti & Häikiö 2012; Nätti ym. 2012; Mäkelä & Suutari 2011). Tietotyötä ja sen 
kuormittavuutta on viime aikoina tutkittu muun muassa sen suhteen, miten keskeytykset ja 
katkokset vaikuttavat työssä jaksamiseen (Kalliomäki-Levanto 2009). Myös tietotyön 
aiheuttamat haasteet aivotoiminnalle ja muistamiselle vaikuttaisi olevan nouseva 
tutkimusteema (esim. Kalakoski 2012). 

Tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että esimerkiksi monipaikkaisessa ja mobiilissa työssä 
vaihtuvat paikat voivat aiheuttaa sekä stressin että hyvinvoinnin kokemuksia. Viestinnän ja 
vuorovaikutuksen toimivuus työyhteisössä on olennaista tämän tyyppisessä työssä. 
Esimerkiksi hajautetuissa kansainvälisissä tiimeissä työskentelevät pyrkivät pienentämään 
yhteistyön epävarmuutta tiiviillä sähköpostiyhteydenpidolla, matkustamalla palavereihin tai 
venyttämällä työpäiväänsä, jotta he voivat olla yhteydessä eri aikavyöhykkeillä 
työskenteleviin kollegoihinsa. Pitkään käytettyinä nämä selviytymiskeinot kuitenkin 
kuormittavat, joskin kokeneiden työntekijöiden kohdalla tilanne vaikuttaisi olevan parempi, 
koska he pystyvät paremmin rajaamaan työmääränsä. (Nurmi 2011.)  

Vuokratyö voidaan nähdä riskinä työhyvinvoinnille, koska vuokratyöntekijöillä on 
vakituisia työntekijöitä suurempi todennäköisyys vähäiseen työyhteisön tukeen, 
työtyytymättömyyteen, harkintavallan puutteeseen, työsuhteen turvattomuuteen, heikkoon 
taloudelliseen korvaukseen sekä siihen, että työtehtävät eivät edellytä ammattitaitoa. 
Suomessa vuokratyöntekijät saavat muun muassa muita työntekijöitä vähemmän palkkaa, ovat 
muita harvemmin esimiesasemassa ja tekevät muita harvemmin korkean ammattitaidon 
työtehtäviä. Lisäksi vuokratyöntekijät tekevät muita työntekijöitä todennäköisemmin osa-
aikaista työtä, koska kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. (Tanskanen 2012.) (ks. Työn 
epävarmuus ja määräaikaisuus.)  

Uudet työn muodot vaikuttavat myös työn ja perheen yhteensovittamiseen. Esimerkiksi on 
havaittu, että tietotyötä tekevissä perheissä koetaan ajanpuutetta ja kiireen tuntua (Nätti ym. 
2012). Työajan joustot auttavat työn ja perheen yhteensovittamisessa enemmän silloin, kun ne 
ovat työntekijälähtöisiä (esim. joustavat aikataulut). Kun joustot ovat työnantajalähtöisiä, 
kuten vuorotyö, on perheen ja työn yhteensovittaminen hankalampaa. (Nätti & Häikiö 2012.) 
Kotona tehdään työtä aiempaa enemmän, mutta kyse ei ole läheskään aina etätyöstä. Yli 
puolet kotona tehtävästä työstä on ylityötä ja keskittyy erityisesti iltoihin ja viikonloppuihin. 
Monissa organisaatioissa onkin niin sanottuja hiljaisia käytäntöjä, jotka ohjaavat työntekijöitä 
korvauksettoman ylityön tekemiseen. Kotona tehtävä työ aiheuttaa usein muista 
elämänalueista tinkimistä. (Anttila ym. 2009.) (ks. Työn ja muun elämän suhde.)   

Nykyisin yleinen tietotyö on usein pirstaleista ja keskeytyksiä täynnä (Kalliomäki-Levanto 
2009).  Lisäksi epätäydelliset tietotekniset ratkaisut, kuten huonosti toimivat ohjelmat, voivat 
aiheuttaa kuormitusta (esim. Heponiemi ym. 2012). Kognitiivinen ergonomia ja 
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informaatioergonomia ovatkin nousevia tutkimusteemoja liittyen erityisesti tietotyöläisten 
työhyvinvointiin. Informaatiokuorma voi esimerkiksi uhata tunnetta työn hallinnasta ja sitä 
kautta työhyvinvointia. Aiheeseen liittyviä tutkimushankkeita on käynnissä esimerkiksi 
Tampereen yliopistossa (Työsuojelurahasto 2012) sekä Työterveyslaitoksella (esim. Lukander, 
Kalakoski & Huotilainen 2012). 

Monipaikkaisessa työssä työoloja voidaan seurata ja kuormitusta vähentää esimerkiksi 
mobiilin työn työpaikkaselvitysten avulla (Hyrkkänen ym. 2013). Kotona tehtävän työn 
vähentämiseksi organisaatioiden tulisi muun muassa helpottaa työn määrän hallintaa ja 
kannustaa sovitun työajan rajoissa pysyvään työaikakulttuuriin (Anttila ym. 2009). 
Vuokratyössä ongelmana on usein vastuun jakautuminen henkilöstöpalveluyrityksen ja 
asiakasyrityksen välillä. Esimerkiksi työsuojelun kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että 
yritykset toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä. Vastuiden selkeä määrittely tulisi tehdä jo 
asiakassopimusta laadittaessa. Vuokratyöntekijän, asiakasyrityksen esimiehen ja 
henkilöstöpalveluyrityksen esimiehen tulisi tavata säännöllisesti ja sovitusti; molempien 
esimiesten tulisi kantaa vastuu vuokratyöntekijän työoloista. (Terävä 2013.) 

 
 
2.1.4 Työn epävarmuus 
Työn epävarmuus eli työn menetyksen uhka koskee laajasti suomalaisia työntekijöitä. 
Esimerkiksi organisaatioiden rakenteelliset muutokset kuten ulkoistaminen, saneeraukset ja 
konkurssit ovat johtaneet lomautuksiin ja korkeaan työttömyyteen. Myös määräaikaisten 
työsuhteiden määrä on suuri. 

Tähän aihepiiriin kuuluvissa tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa, miten 
määräaikaiset työsuhteet tai epävarmuus työn pysyvyydestä vaikuttavat työhyvinvointiin 
kuten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, sairastavuuteen, huono-osaisuuteen ja 
kuolleisuuteen. On tutkittu esimerkiksi epävarmuuden ja epätyypillisten työsuhteiden 
vaikutuksia sydänsairauksiin, uniongelmiin, psyykkiseen ahdistuneisuuteen ja vatsaongelmiin 
(esim. Sirviö ym. 2012; Virtanen, Janlert & Hammarström 2011; Ferrie ym. 2013). 
Tutkimusten perusteella käsitys työhön liittyvän epävarmuuden kielteisistä vaikutuksista on 
vahvistunut (Elovainio ym. 2010).  

Toisaalta on tutkittu tekijöitä, jotka mahdollisesti suojaavat epävarmuuden vaikutuksilta. 
On selvitetty muun muassa seuraavia tekijöitä: koherenssin tunne, sosiaalinen pääoma, työn 
hallinta, tuki, optimismi ja itsenäisyys, vaikutusmahdollisuudet, koulutus, työmäärä, johtajuus, 
vapaaehtoisuus ja omistautuminen (esim. Heponiemi ym. 2012; Cheng, Mauno & Lee 2013). 
Onkin havaittu, että esimerkiksi mahdollisuus hallita omaa työtään, sosiaalinen tuki ja 
kokemus oikeudenmukaisesta kohtelusta voivat lieventää epävarmuudesta johtuvia kielteisiä 
vaikutuksia (Elovainio ym. 2010; Cheng ym. 2013).  (ks. Oikeudenmukainen kohtelu) 

Määräaikaisten työntekijöiden työhyvinvointiin liittyy omanlaisiaan haasteita, jotka osittain 
liittyvät juuri epävarmuuteen. On esimerkiksi huomattu, että osa- ja määräaikaiset 
palkansaajat, ja erityisesti vastentahtoisesti määräaikaisessa työsuhteessa olevat, saavat 
vähiten työnantajan maksamaa koulutusta (Kauhanen, Nätti & Miettinen 2011). Toiseksi on 
havaittu, että määräaikaiset työntekijät kokevat omaavansa vähemmän 
vaikutusmahdollisuuksia ja kokevat organisaationsa epäoikeudenmukaisemmaksi kuin 
vakituiset työntekijät. Kuitenkin huomattiin myös, että organisaation oikeudenmukaisella 
johtamisella ja päätöksenteolla sekä vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä pystyttiin 
vähentämään monia määräaikaisuuden kielteisiä vaikutuksia (Heponiemi, Sinervo & 
Elovainio 2011).  

Organisaatioissa tulisi etsiä keinoja vaikuttaa työhön ja työntekijöiden henkilökohtaisiin 
voimavaroihin, jotta he kestäisivät paremmin epävarmuutta. (Elovainio ym. 2010; Cheng ym. 
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2013). Organisaatioiden tulisikin kiinnittää epävarmoissa tilanteissa huomiota erityisesti 
siihen, että ihmiset voivat hallita omaa työtään, voivat vaikuttaa omaan työhönsä, saavat 
riittävästi sosiaalista tukea sekä siihen, että kohtelu on oikeudenmukaista (Cheng ym. 2013; 
Elovainio ym. 2010; Heponiemi ym. 2011). Rakenteellisempana keinona on määräaikaisten 
työsuhteiden vähentäminen. 

 
 
2.1.5 Työn ja muun elämän suhde 
Tässä esiteltävissä tutkimuksissa on tarkasteltu, miten työn ja työn ulkopuolisen elämän suhde 
liittyy työhyvinvointiin. Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa sitä, miten työn ja perhe-
elämän yhteensovittaminen muuttuu elämänkulussa (esim. Ruokolainen, Mauno & Cheng 
2013; Rantanen ym. 2012), millaisia haasteita esiintyy erityyppisillä perheillä tai ammateilla 
(esim. Mauno, Kinnunen & Rantanen 2011; Heponiemi 2009) sekä miten uudemmat työn 
muodot, kuten tietotyö, vaikuttavat perhe-elämään (Nätti & Häikiö 2012). 

Tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa sitä, miten monin tavoin työ ja perhe voivat 
kytkeytyä toisiinsa ja vaikuttaa työhyvinvointiin. On esimerkiksi havaittu, että työ voi 
”häiritä” perhe-elämää (esim. töiden tekeminen illalla kotona) tai perhe-elämä työtä (esim. 
huoli lapsista työpäivän aikana). Tällöin voidaan ajatella, että ilmenee ristiriita työn ja perheen 
välillä. Toisaalta työ voi myös vaikuttaa myönteisesti perhe-elämään tai perhe-elämä työhön. 
Tällöin voidaan puhua myönteisestä vuorovaikutuksesta, rikastavasta suhteesta tai 
myönteisestä siirtymisestä. (esim. Mauno ym. 2012; Rantanen ym. 2013.) 

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että työn ja perheen yhteensovittamisen vaikutukset 
hyvinvointiin riippuvatkin nimenomaan siitä, onko suhde ristiriitainen vai rikastava. Rikastava 
suhde voi suojata ainakin jossain määrin ristiriidan kielteisiltä vaikutuksilta (Mauno ym. 
2012), kuten myös erilaiset työn ja perheen yhteensovittamisen hallintakeinot (esim. 
delegointi, priorisointi) (Mauno ym. 2012; Mauno & Rantanen 2013; Taskila-Rissanen ym. 
2013).  On havaittu, että ne kenellä oli paljon työstä perheeseen ja perheestä työhön siirtyvää 
rikastumista sekä vain vähän työstä perheeseen ja perheestä työhön välittyvää ristiriitaa, 
arvioivat hyvinvointinsa paremmaksi verrattuna muihin (Rantanen ym. 2013).  

Edelleen on huomattu, että työhön liittyvät voimavarat ovat yhteydessä siihen, että työ 
vaikuttaa myönteisesti perhe-elämään, mikä taas on edelleen yhteydessä työn imuun. Näyttää 
siis siltä, että kun työnsä voi tehdä hyvin ja riittävillä resursseilla, se voi heijastua myönteisesti 
kotiin, mikä taas voi edelleen lisätä työn imua.  (Hakanen, Peeters & Perhoniemi 2011.) Myös 
organisaatiokulttuurilla on merkitystä.  Ne työntekijät, jotka kokivat, että heidän työpaikallaan 
on perhemyönteinen organisaatiokulttuuri, kokivat useammin työn imua sekä 
työtyytyväisyyttä ja heillä oli vähemmän työn lopettamisaikeita (Mauno, Kiuru & Kinnunen 
2011). (ks. Työn imu).  

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tutkimus on laajentunut käsittämään myös työn 
ja omaishoivan yhteensovittamisen (esim. Kröger & Yeandle 2013; Kauppinen & Jolanki 
2012). Aikaisempi tutkimushan on koskenut pääsääntöisesti niin sanottua lapsiperhevaihetta 
eläviä työssäkäyviä henkilöitä. Omaishoitajia tutkittaessa on huomattu, että suurimmat työn ja 
omaishoivan yhteensovittamisen haasteet ovat niillä työssäkäyvillä omaishoitajilla, jotka eivät 
juurikaan saa muilta apua ja/tai, joilla on niukasti taloudellisia resursseja esimerkiksi 
ulkopuolisten palvelujen ostamiseen (Leinonen 2011). Myös erilaisia perhetyyppejä on 
tutkittu yhä laajemmin (Mauno ym. 2011a). 

Itsenäisyys, vaikutusmahdollisuudet ja toisilta saatu tuki sekä työssä että kotona ovat 
keinoja vähentää työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmia. Myös tunnetason tuki 
esimiehen ja työkavereiden taholta, mikä voi ilmetä perheystävällisenä ilmapiirinä, voi 
vähentää ristiriitaa ja helpottaa tilannetta. On mahdollista, että perheystävällisen ilmapiirin 
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rakentamiseksi henkilöstöasiantuntijat ja esimiehet tarvitsevat lisäkoulututusta. (Mauno & 
Rantanen 2013.) Joustavammat työaikajärjestelyt voidaan nähdä myös keinona tukea työn ja 
muun elämän yhteensovittamista. Konkreettisia keinoja edistää työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista tuodaan esille esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja Väestöliiton 
verkkosivuilla. 
 
 
2.2 YKSILÖ 
 
2.2.1 Temperamentti ja persoonallisuus 
Työhyvinvointiin vaikuttavat monet työhön liittyvät tekijät, mutta myös yksilöllisillä tekijöillä 
kuten temperamentilla ja persoonallisuudella on merkitystä. Ne vaikuttavat muun muassa 
siihen, kuinka yksilöt voivat kokea samat tilanteet eri tavoilla (Törnroos ym. 2013; 
Mäkikangas ym. 2013). 

Yksilöllisiin tekijöihin liittyen on tarkasteltu muun muassa sitä, mikä rooli 
persoonallisuudella on työhyvinvoinnin ja terveyden kannalta (Mäkikangas ym. 2013; 
Kinnunen ym. 2012) sekä miten temperamentti ja persoonallisuus ovat yhteydessä 
kokemukseen työstressistä ja työn palkitsevuudesta (esim. Hintsa ym. 2013; Josefsson 2013). 
Persoonallisuuden ja yksilöllisten selviytymis-/coping-strategioiden käytön välistä yhteyttä 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on myös tutkittu (Mauno 2009; Rantanen ym. 
2011). 

Tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi, että erityisesti korkea neuroottisuus, vähäinen 
ulospäinsuuntautuneisuus, vähäinen avoimuus uudelle, vähäinen tunnollisuus ja vähäinen 
sovinnollisuus olivat yhteydessä korkeaan työstressiin. Edelleen neuroottisuus, avoimuus 
uudelle ja vähäinen sovinnollisuus olivat yhteydessä korkeaksi koettuihin työn vaatimuksiin. 
Neuroottisuus, vähäinen ulospäinsuuntautuneisuus, vähäinen avoimuus, vähäinen tunnollisuus 
ja vähäinen sovinnollisuus olivat yhteydessä kokemukseen vähäisestä työn hallinnasta.  
(Törnroos ym. 2013.) 

Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisää tutkimustietoa siitä, kuinka voidaan tukea 
menestyksekkäästi erilaisia yksilöitä ja persoonia (Mäkikangas ym. 2013). Yksi mahdollinen 
tutkimusväylä on yksilöllisten toimintatapojen ja strategioiden vahvistaminen, koska niihin 
voidaan vaikuttaa helpommin esimerkiksi interventioin kuin temperamenttiin. Myös 
psykologisen pääoman, joka on opittavissa oleva yksilöllinen tekijä, kehittäminen voi olla 
hyvä keino edistää työhyvinvointia nimenomaan yksilön voimavaroja vahvistamalla (vrt. 
Manka & Nuutinen 2013). Johtuen yksilöllisistä eroista tietyt työhön liittyvät tilanteet ja 
ominaisuudet voivat olla toisille haastavampia kuin toisille. Mahdollisesti jo pelkkä tieto 
yksilöllisten tekijöiden vaikutuksesta voi auttaa hallitsemaan tilannetta paremmin. (vrt. 
Möttönen & Hintsanen 2011.) 

 
 
2.2.2 Ikä ja elämänkulku 
Tämän otsikon alla esiteltävissä tutkimuksissa työhyvinvointi kytkeytyy ihmisen ikään ja 
elämänkulkuun. Niissä on tutkittu muun muassa sitä, miten työhyvinvoinnin edellytykset 
rakentuvat jo lapsuudessa ja nuoruudessa ennen työuraa, miten elämänkulussa on 
potentiaalisesti työhyvinvointia enemmän koettelevia vaiheita (esim. raskaus, sairastuminen, 
vaihdevuodet), millaisia haasteita eri-ikäisillä on työhyvinvoinnin näkökulmasta ja mikä 
vaikutus työikäisenä koetulla työhyvinvoinnilla on vanhuusiän toimintakykyyn.  
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Tutkimuksissa on havaittu muun muassa, että nuoruus- ja opiskeluaikaiset toimintatavat- ja 

tyylit ovat yhteydessä työhyvinvointiin tulevaisuudessa. On havaittu esimerkiksi, että ne, jotka 
käyttivät myönteisempiä ja asiakeskeisempiä toimintatapoja sekä lisäsivät niiden käyttöä 
opintojen aikana, kokivat työuransa alkupuolella enemmän työn imua ja vähemmän 
uupumusoireita. Myös myönteinen suhtautuminen sosiaalisiin tilanteisiin opintojen aikana 
sekä sen lisääntyminen opintojen aikana olivat yhteydessä korkeampaan työn imuun työuran 
alussa. (Salmela-Aro, Tolvanen & Nurmi 2011.) 

Lisäksi on huomattu, että eri-ikäisillä esiintyy hieman erilaisia työhyvinvointiin liittyviä 
riskejä. On esimerkiksi havaittu, että nuorilla työntekijöillä ongelmia aiheuttaa erityisesti työn 
ja perheen yhteensovittaminen sekä työmäärä, kun taas vanhempien työntekijöiden on 
vaikeampi sietää työn epävarmuutta (Mauno, Ruokolainen & Kinnunen 2013). (ks. Työn 
epävarmuus ja määräaikaisuus; Työn ja muun elämän suhde.)  

Edelleen on huomattu, että elämänkulussa voi olla työhyvinvoinnin kannalta kriittisiä 
hetkiä, kuten fyysinen tai psyykkinen sairastuminen. Esimerkiksi työhön paluu sairauden 
jälkeen voi olla hankalaa (Tiainen ym. 2011; Salthychev ym. 2012). Naisilla taas 
työhyvinvointia haastavia elämänkulkuun liittyviä tapahtumia voivat olla raskausaika tai 
perhevapailta työhön paluu (Peltomäki-Vastamaa ym. 2012) sekä vaihdevuodet (esim. Lampio 
ym. 2013). (ks. Sukupuoli, sosioekonominen asema ja etninen tausta.)  

Työhyvinvoinnilla on havaittu olevan merkittäviä seurauksia työelämän jälkeenkin. 
Esimerkiksi niillä, jotka arvioivat työhyvinvointinsa paremmaksi työurallaan, oli vähemmän 
terveyden edistämiseen ja enemmän itsensä kehittämiseen liittyviä tavoitteita eläkkeellä kuin 
niillä, jotka arvioivat työhyvinvointinsa heikommaksi (Feldt ym. 2012). Koetun työstressin ja 
työkyvyn on useissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä ikääntyvän fyysiseen 
toimintakykyyn (esim. von Bonsdorff 2011; Kulmala ym. 2013).  

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että yksilön toimintatapoja voi kehittää esimerkiksi 
opiskelujen osana erilaisin kehittämisinterventioin, mikä voi edistää tulevaa työhyvinvointia 
(Salmela-Aro ym. 2011). Työuran aikainen työhyvinvointi taas vaikuttaa merkittävästi siihen, 
millaiseksi työuran jälkeinen elämä muodostuu. Työhyvinvoinnin kehittäminen – esimerkiksi 
työstressin vähentäminen – voidaan siis nähdä keinona edistää laajemminkin ikääntyvien 
elämänlaatua. Nämä havainnot voinevat laajentaa käsitystä siitä, miten merkittäviä 
taloudellisia vaikutuksia työhyvinvoinnilla voi olla myös sitä kautta, millaisia panostuksia 
vanhustenhoitoon joudutaan tulevaisuudessa tekemään. 

 
 
2.2.3 Sukupuoli, sosioekonominen asema ja etninen tausta 
Työhyvinvointi ei välttämättä jakaudu tasaisesti eri ammattiryhmien, sosioekonomisen 
aseman, sukupuolen tai etnisen taustan perusteella. Näiden tutkimusten voidaan ajatella 
nostavan esiin työhyvinvointiin liittyviä tasa-arvonäkökulmia. Tutkimukset jakautuvat 
pääasiassa kahteen osa-alueeseen: sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sosioekonomisten ryhmien 
tasa-arvoa tarkasteleviin tutkimuksiin. Myös maahanmuuttajien kokemuksia on tutkittu 
hieman. 

Sukupuoleen liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu eri aloilla, esimerkiksi maatalousalalla 
työskentelevien (Kallioniemi 2009; 2013) ja yrittäjinä toimivien naisten (Palmgren ym. 2010) 
osalta. Tutkimuksissa on tarkasteltu myös naisten ja miesten työhyvinvointia ja tasa-arvoa 
rikosseuraamusalalla (Autio ym. 2010) sekä sukupuoleen liittyvien kysymysten ja 
sairastamisen yhteyksiä (esim. Laaksonen 2010; Rikala 2013). Sosioekonomiseen asemaan ja 
työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu erityisesti sairastavuuden ja 
työkyvyttömyyden näkökulmasta (esim. Polvinen ym. 2013; Lahelma ym. 2010; Virtanen ym. 
2011). Tutkimuksissa on tarkasteltu myös esimerkiksi työelämän laatua toimihenkilöiden ja 
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työntekijöiden kokemana (Virmasalo ym. 2010) sekä ulkomaalaistaustaisen terveydenhuollon 
henkilöstön kokemuksia (Aalto ym. 2013). 

Tasa-arvoiseen työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen on tutkimusten perusteella Suomessa 
vielä matkaa. Sosioekonomisella asemalla ja sukupuolella on edelleen suuri merkitys 
työelämässä; miehillä ja korkeammin koulutetuilla on esimerkiksi eniten kehittymis-, 
koulutus-, ja vaikutusmahdollisuuksia työssään (Virmasalo ym. 2010). Tutkimusten mukaan 
naiset kohtaavat työssään sukupuoleen liittyvää eriarvoista kohtelua, joka ilmenee muun 
muassa kiusaamisena ja sukupuolisena häirintänä (esim. Palmgren ym. 2010; Autio ym. 
2010). Ongelmana on myös tehtävien jakautuminen naisten ja miesten töihin sekä näiden 
tehtävien erilainen arvostus ja palkkaus (esim. Autio ym. 2010). Tietyissä ammateissa 
sukupuoli voi olla yhteydessä myös esimerkiksi työssä koettuun väkivallan riskiin; 
erityisopettajina työskentelevät miehet altistuvat työssään väkivallalle huomattavasti naisia ja 
muita miesopettajia enemmän (Ervasti ym. 2012). Työhyvinvointiin voivat vaikuttaa 
kielteisesti myös erilaiset, ainakin jossain määrin sukupuolisidonnaiset, elämäntapahtumat. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi raskausaika ja perhevapailta työhön paluu (Peltomäki-
Vastamaa ym. 2012) sekä vaihdevuodet (esim. Lampio ym. 2013). Ulkomaalaistaustaisten 
työntekijöiden työhyvinvointia voi puolestaan haitata esimerkiksi potilaiden ja työtovereiden 
taholta koettu syrjintä (Aalto ym. 2013).  

Tutkimusten mukaan esimerkiksi terveyteen liittyvä epätasa-arvoisuus on suurta eri 
sosioekonomisten ja ammatillisten ryhmien välillä. Tämä näkyy muun muassa heikommassa 
asemassa olevien suurempana sairastavuutena (Laaksonen ym. 2010) ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisena (Polvinen ym. 2013). Tutkimusten mukaan 
sairastavuuteen ja eläköitymiseen vaikuttavat erityisesti raskas ruumiillinen työ ja siihen 
liittyvät fyysiset työolot (esim. Laaksonen 2010; Polvinen ym. 2013). Sosioekonomisen 
aseman ja sukupuolen on havaittu olevan yhteydessä myös psyykkiseen sairastavuuteen (esim. 
Virtanen ym. 2011; Rikala 2013). Esimerkiksi naisten masentuneisuuden on havaittu olevan 
monitekijäinen ilmiö, joka muodostuu kuormittavien elämän olosuhteiden, sukupuolinormien 
sekä psyykkistä pahoinvointia jäsentävien ymmärrys- ja puhetapojen yhteisvaikutuksessa 
(Rikala 2013). Myös siirtolaisuus ja etninen tausta voivat vaikuttaa työhyvinvointiin. 
Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden ja hoitajien arviot psykososiaalisista 
työoloista ja työtyytyväisyydestä eivät juurikaan eroa kantasuomalaisten kokemuksista, mutta 
ulkomaalaistaustaiset lääkärit arvioivat kuitenkin psyykkisen hyvinvointinsa muita 
huonommaksi ja työuupumusriskinsä muita suuremmaksi (Aalto ym. 2013). 

Sukupuoleen, sosioekonomiseen asemaan ja etniseen taustaan liittyvä eriarvoisuus on 
monitahoinen ongelma, jonka korjaaminen vaatii sekä rakenteellisia että asenteellisia 
muutoksia. Tasa-arvolaki (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) ja yhdenvertaisuuslaki 
luo kehykset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle työpaikoilla. Vähintään 30 
työntekijää säännöllisesti työllistävät työnantajat ovat myös velvoitettuja laatimaan vuosittain 
tasa-arvosuunnitelman, joka koskee erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja 
(esim. Ahponen & Paasikoski 2003). Myös hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen 
kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma pyrkii edistämään sukupuolten välistä palkkatasa-
arvoa (lisätietoja mm. Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta).  

Lainsäädännöllisten keinojen lisäksi tärkeää olisi myös muun muassa tunnistaa, arvioida ja 
purkaa sukupuolinormeja ylläpitäviä ymmärrys- ja puhetapoja (Rikala 2013). Sukupuolten 
välistä tasa-arvoa voidaan työpaikkojenkin tasolla edistää muun muassa työpaikkakiusaamisen 
ja häirinnän teemojen käsittelyllä ja niihin liittyvillä ohjeistuksilla sekä tehtävien 
sukupuolittuneisuuden ja palkkausperusteiden selvittämisellä ja tarvittaessa korjaamisella 
(Autio ym. 2010). Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevien työterveyttä voidaan tukea 
esimerkiksi työoloja parantamalla, työn fyysistä kuormitusta vähentämällä ja tehtäviä 
räätälöimällä (Polvinen ym. 2013; Laaksonen ym. 2010).  Maahanmuuttajien työhyvinvointia 

 
 



20 
 

 
voidaan puolestaan edistää esimerkiksi tarjoamalla perehdytystä, tukea ja mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan työhön (Aalto ym. 2013). 
 
 
2.3 TYÖYHTEISÖ 
 
2.3.1 Sosiaalinen pääoma ja sosiaalinen vuorovaikutus 
Työhyvinvointi kytkeytyy vahvasti ihmissuhteiden toimivuuteen. Ensinnäkin sosiaalisilla 
suhteilla ja niiden laadulla on vaikutusta yksilön työhyvinvointiin. Toiseksi työntekijöiden 
työhyvinvointi – tai työpahoinvointi – voi siirtyä esimerkiksi työkaverille, asiakkaille tai 
kotiin.  Kolmanneksi asiakkaiden tai potilaiden haastavuus voi olla uhka työntekijän 
työhyvinvoinnille, mutta myönteiset asiakaskontaktit voivat vahvistaa sitä. 

Tähän teemaan luokitelluissa tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita muun muassa sosiaalisen 
pääoman ja sosiaalisen tuen vaikutuksesta työntekijöiden psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, 
lääkkeiden käyttöön, uniongelmiin ja kuolleisuuteen. Lisäksi viime aikoina on tarkastelu myös 
sosiaalisen vuorovaikutuksen laadun merkitystä työhyvinvoinnille.  

Sosiaaliseen pääomaan liittyvissä tutkimuksissa on muun muassa todettu, että alhainen 
sosiaalinen pääoma lisäsi työntekijöiden kliinisesti todettua masennusta ja mielialalääkkeiden 
käyttöä (esim. Lahelma ym. 2012; Lallukka ym. 2012). Toisaalta arvostavat ja luottamusta 
sisältävät suhteet alaisten ja esimiesten välillä sekä luottamus ja vastavuoroisuus 
työntekijöiden välillä todettiin tärkeiksi sosiaalisen pääoman ulottuvuuksiksi (esim. Oksanen 
ym. 2010). Sosiaaliseen tukeen liittyen tutkimuksissa on huomattu, että esimerkiksi sosiaalisen 
tuen puute sekä työssä että työn ulkopuolella ja huono työilmapiiri lisäävät 
mielenterveysongelmien ja työkyvyn menettämisen riskiä (Sinokki 2011).  

Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyen on havaittu, että muun muassa myönteinen 
vuorovaikutus potilaiden kanssa voi vahvistaa työntekijän työn imua, joka voi edelleen 
välittyä huomaavaisuutena ja ystävällisyytenä työntekijältä toiselle (Perhoniemi & Hakanen 
2013). Ystävällisyyden on havaittu olevan yhteydessä myös korkeaan työn imuun ja vähäiseen 
työstressiin (Hakanen ym. 2012), ja edelleen arvostuksen ja tiimin hyvän ilmapiirin on 
huomattu liittyvän vähentyneeseen sairauspoissaoloriskiin (Hinkka ym. 2013). Toisaalta on 
saatu tietoa siitä, että sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, kuten työpaikkakiusaaminen tai 
työssä koettu väkivalta, uhkaavat hyvinvointia, ja asiakkaiden ongelmat heijastuvat 
työntekijöihin (Lahelma ym. 2012; Lallukka ym. 2012; Ervasti 2012; Leino 2013). On 
esimerkiksi havaittu, että kouluissa, joissa useat oppilaat raportoivat ongelmakäyttäytymistä 
(ilkivaltaa, kiusaamista, luvattomia poissaoloja) ja koulutyytymättömyyttä, opettajilla on 
enemmän sairauspoissaoloja (Ervasti 2012).  

Sosiaalisen tuen määrää ja tiimin työilmapiiriä tulisi arvioida työterveyshuollossa jos 
työntekijällä ilmenee työhyvinvointiongelmia. Lisäksi työpaikalla voidaan mitata ja arvioida 
sosiaalisten suhteiden laatua ja luonnetta (Sinokki 2011). Jos kuormitusta (esim. väkivalta 
työssä) ei pystytä täysin poistamaan, tulee ei-toivottujen tapahtumien käsittelemiseen 
kiinnittää huomiota (Leino 2013). Sosiaalisen pääoman kehittämistä pidetään haastavana 
(Oksanen & Virtanen 2012). Toisaalta on korostettu, että on hyvä kannustaa sellaiseen 
toimintaan, joka lisää suvaitsevaisuutta, luottamusta ja vastavuoroisuutta sekä työntekijöiden 
kesken että työntekijöiden ja esimiesten välillä (Oksanen 2009). Työurien jatkamisen tuki -
hankkeessa on kehitetty keinoja työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseksi (Manka & 
Larjovuori 2013). Sosiaalisen vuorovaikutuksen laatua voidaan kehittää erityisesti sosiaalisia 
vuorovaikutustaitoja kehittämällä sekä esimerkiksi myönteisten ja rakentavien 
palautekäytäntöjen lisäämisellä (Perhoniemi & Hakanen 2013).  
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2.4 JOHTAMINEN 
 
2.4.1 Esimiestyö ja johtaminen 
Johtajuus kokonaisuutena, sisältäen sekä asioiden että henkilöiden johtamisen, on yhteydessä 
työntekijöiden työhyvinvointiin. Vaikka tämä yhteys on tunnettu jo pitkään, esimiestyön ja 
työntekijöiden hyvinvoinnin yhtäaikainen tutkimus on lisääntynyt vasta 2000-luvulla (Perko & 
Kinnunen 2013). Ensinnäkin johto on vastuussa esimerkiksi siitä, miten työhyvinvointia 
johdetaan, miten työ on organisoitu, miten työturvallisuussääntöjä noudatetaan, millaisia 
työaikajärjestelyjä mahdollistetaan sekä miten työterveyshuolto on järjestetty. Nämä tekijät jo 
sinällään luovat edellytyksiä työhyvinvoinnille. Toiseksi johtamisen ja esimiestyön laadulla on 
iso merkitys työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. 

Tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa kuinka erityyppinen johtaminen vaikuttaa 
työntekijöiden hyvinvointiin kuten stressiin, työuupumukseen, sairaana työskentelyyn sekä 
psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Näitä tekijöitä on tutkittu erilaisten johtamistyylien, -
tapojen tai -piirteiden näkökulmasta, joita ovat muun muassa transformationaalinen, 
vuorovaikutteinen, autenttinen, oikeudenmukainen ja loukkaava johtaminen sekä 
työhyvinvointia edistävä johtajuus (Perko & Kinnunen 2013; Kinnunen, Perko & Virtanen 
2013; Kanste 2011; Konu, Viitanen & Lintonen 2010; Westerlund ym. 2010; Nuutinen ym. 
2013). Lisäksi on tutkittu työhyvinvoinnin johtamista Suomessa (Suonsivu 2013; Lindström & 
Vanhala 2013).  

Tutkimuksissa on todettu, että esimiehen johtamistyylillä on merkitystä muun muassa 
alaisten hyvinvointiin, sairaana työskentelyyn ja riskiin menettää työkyky (Kinnunen ym. 
2013; Kuoppala ym. 2008).  Esimerkiksi heikoksi esimiesalaissuhteensa arvioineilla oli 
enemmän aikomuksia lopettaa nykyinen työnsä kuin niillä, jotka arvioivat suhteen 
paremmaksi (Nuutinen ym. 2013). Riski kokea vähintään lievää uupumusasteista väsymystä 
oli 2–3-kertainen silloin, kun lähimmän esimiehen käyttäytymisessä nähtiin vain vähän 
myönteisten johtamistyylien eli transformationaalisen, autenttisen tai oikeudenmukaisen 
johtamisen piirteitä tai kun siinä tunnistettiin loukkaavan johtamisen piirteitä (Kinnunen ym. 
2013). Lähijohtamisen oikeudenmukaisuus vaikuttaisi olevan keskeistä työhyvinvointia 
tukevassa esimiestyössä (Perko & Kinnunen 2013). (ks. Oikeudenmukainen kohtelu). 
Palveleva johtaminen, eli aito kiinnostuneisuus työntekijöistä sekä sosiaalisen vastuun 
lähtökohdista toimiminen, voi puolestaan edistää työn imua (Hakanen ym. 2012; Vanhala & 
Stenius 2013). (ks. Työn imu). Työhyvinvointia edistävästä johtajuudesta on havaittu myös, 
että eri-ikäiset arvostavat hieman erilaista johtajuutta; nuorimmille tärkeää vaikuttaisi olevan 
erityisesti tuen ja ohjauksen saaminen ja vanhimmille esimiehen arvostus ja läsnäolo 
(Nuutinen ym. 2013).  

Työhyvinvoinnin johtamista on tarkasteltu tutkimuksissa eri näkökulmista. On tutkittu 
muun muassa sitä, miten työhyvinvointia edistetään strategisesta, yrityksen suorituskyvyn 
näkökulmasta, ja kuinka organisaation ylin johto panostaa ja tukee työhyvinvoinnin 
kehittämistä osana organisaation strategista suunnittelua (esim. Aura, Ahonen & Ilmarinen 
2010a; 2010b). (ks. Tuloksellisuus.) Kun tutkittiin osastonhoitajien rooleja työhyvinvoinnin 
johtamisessa, havaittiin, että osastonhoitajilla oli kaksi roolia työhyvinvoinnin johtamisessa: 
mahdollistaja ja huolenpitäjä. Mahdollistajana osastonhoitajat neuvoivat, kannustivat ja 
suostuttelivat työntekijöitä itsensä kehittämiseen, työlle omistautumiseen ja sitoutumiseen eli 
yksilöllistivät vastuun työhyvinvoinnista. Huolenpitäjinä osastonhoitajat taas olivat 
työhyvinvoinnissa hallitsevassa asemassa, jossa valvonta, hoiva ja huolenpito johtavat 
henkilöstön hyvinvointiin. (Lindström & Vanhala 2013.) Vanhuspalveluorganisaatioita 
koskevassa tutkimuksessa kartoitettiin työhyvinvoinnin johtamista edistäviä ja estäviä 
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tekijöitä. Erityisesti epäluottamus, resurssien puute, työkuormitus, hallitsemattomat muutokset 
seurauksineen, hallinnollisten töiden määrä, epäaito ja perustyöstä etääntynyt johtaminen, 
poukkoileva päätöksenteko sekä esimiehen tuen puute koettiin työhyvinvoinnin johtamista 
estävinä syinä. Työhyvinvoinnin johtamisen onnistumisen kannalta merkityksellisempiä olivat 
työyhteisössä selkeä toiminnan perustan lujittaminen, johtaminen tukitoimineen, 
yhteistyösuhteet, avoimuus, luottamus, ihmisten aito kohtaaminen, kuulluksi tuleminen sekä 
työn autonomisuus. (Suonsivu 2013.) 

Johto voi merkittävästi vaikuttaa muun muassa työoloihin ja sitä kautta luoda edellytyksiä 
henkilöstön työhyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan työpaikoilla olisi edistettävä 
oikeudenmukaista ja työntekijöiden osallistumista tukevaa johtamista sekä tukea vapaa-ajalla 
tapahtuvaa työstä irrottautumista. (Perko & Kinnunen 2013). Myös esimiehille järjestettävä 
työnohjaus voi olla keino edistää esimies-alaissuhteen laatua ja sitä kautta työhyvinvointia 
(Säntti 2011). Koska työntekijöiden toiminta vaikuttaa työhyvinvointiin ja esimies-
alaissuhteisiin liitettyihin odotuksiin, myös puutteet niin kutsutuissa alaistaidoissa tai 
ylipäätään työyhteisötaidoissa tulisi tunnistaa. Esimerkiksi muiden työntekijöiden syyttäminen 
omasta epäonnistumisesta ei ole yhteisön työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Yhteisön 
kannalta mielekkäämpi keino on ottaa tilanteesta vastuu tai suunnata syy neutraaliin 
kohteeseen. (Rehnbäck, Keskinen & Keskinen 2010.)  

 
 
2.4.2 Oikeudenmukainen kohtelu 
Pitkään jatkuneessa oikeudenmukaisuustutkimuksessa on saatu selville, että yksilön kokemus 
siitä, tuleeko hän työssään oikeudenmukaisesti kohdelluksi vai ei, on yksi sekä psyykkiseen 
että fyysiseen työhyvinvointiin yhteydessä oleva tekijä.  

Heikoksi koettu oikeudenmukaisuus on aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa osoitettu 
olevan yhteydessä muun muassa työntekijän stressiin, unihäiriöihin sekä krooniseen 
tulehdukseen. Epäoikeudenmukaisen päätöksenteon yhteys on osoitettu muun muassa 
psyykkiseen oireiluun ja sairauspoissaoloihin. (ks. Elovainio 2008; Elovainio ym. 2010c; 
Linna ym. 2012; Hietapakka ym. 2013). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on tarkastelu muun 
muassa sitä, voiko reilu ja oikeudenmukainen kohtelu toimia suojatekijänä, kun työntekijä 
kohtaa jonkin elämänkriisin ja joutuu siksi sairauslomalle. Tutkimusten mukaan ne, jotka 
kokivat tulevansa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti, palasivat nopeammin sairauslomalta 
työhön kuin ne, jotka kokivat tulevansa kohdelluksi epäoikeudenmukaisemmin (Linna ym. 
2012). 

Kokemus oikeudenmukaisuudesta näyttää vaikuttavan myös muiden kuin työntekijän 
hyvinvointiin. On osoitettu, että opettajien kokemukset reilusta ja oikeudenmukaisesta 
kohtelusta ovat yhteydessä myös oppilaiden kokemaan hyvinvointiin sekä 
koulumenestykseen. Toisaalta opettajien kokemukset epäoikeudenmukaisesta kohtelusta olivat 
yhteydessä oppilaiden koulutyytymättömyyteen. (Elovainio ym. 2011.) Lisäksi on löydetty 
yhteys hoitajien kokeman oikeudenmukaisuuden sekä heidän potilaidensa hyvinvoinnin 
kanssa. Korkea arvio hoitajan kokemasta oikeudenmukaisuudesta oli yhteydessä potilaan 
parempiin verensokeriarvoihin (Virtanen ym. 2012). (ks. Sosiaalinen vuorovaikutus ja 
sosiaalinen pääoma.) 

Tutkimuksissa on havaittu, että kehityskeskustelujen käyminen on yhteydessä koettuun 
oikeudenmukaisuuteen. Kun työntekijä kokee esimiehensä kanssa käydyn kehityskeskustelun 
hyödylliseksi työnsä ja siinä kehittymisen kannalta, hänen arvionsa päätöksenteon ja kohtelun 
oikeudenmukaisuudesta paranevat (Linna ym. 2012). Yksi konkreettinen keino edistää 
oikeudenmukaisuuskokemusta on siis panostaa kehityskeskusteluihin. Toisena keinona 
voidaan pitää oikeudenmukaisten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämistä. Esimerkiksi 
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Leventhalin alunperin muotoilemien menettelytapojen oikeudenmukaisuusperiaatteiden (esim. 
jääviys, eettisyys, oikaistavuus) noudattaminen voi lisätä kokemusta siitä, että päätöksiä 
tehdään oikeudenmukaisesti (ks. Helkama, Myllyniemi & Liebkind 1998). On myös 
todennäköistä, että esimiehet ja johto hyötyisivät oikeudenmukaisuuteen liittyvästä 
koulutuksesta.  

 
 
2.5 ORGANISAATIO 
 
2.5.1 Organisaatiomuutokset 
Organisaatiomuutokset ovat usein arkipäivää. Organisaatioiden näkökulmasta muutokset 
pyrkivät edistämään jatkuvuutta, mutta työntekijöiden näkökulmasta muutokset tuottavat 
epävarmuutta. Organisaatiomuutokset ovat siis haaste työhyvinvoinnille. 

Organisaatiomuutoksia on tutkittu Suomessa viime aikoina erityisesti organisaation 
rakenteen muuttamisen näkökulmasta. Rakennemuutoksia ovat muun muassa toiminnan 
siirtäminen ulkomaille, töiden ulkoistaminen, fuusio tai yritysosto, organisaatiotyypin 
muuttaminen (esim. julkisesta yksityiseksi), toiminnan ja henkilökunnan vähentäminen tai 
toiminnan laajentaminen ja henkilöstön palkkaaminen (esim. Böckerman & Maliranta 2012; 
Kieselbach ym. 2009; Kokkinen ym. 2013; Väänänen ym. 2011). Erityisesti on tutkittu 
organisaatiomuutosten kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin. Lisäksi on tutkittu 
mielekkyyden kokemusta organisaatiomuutoksissa (Pahkin ym. 2011a), sekä 
organisaatiomuutosten onnistumisen edellytyksiä organisaatioissa (Pahkin ym. 2011c; 
Hakanen ym. 2012).   

Useat peräkkäiset muutokset ovat erityinen riski työhyvinvoinnin kannalta. Useita 
peräkkäisiä muutoksia läpikäyneillä työntekijöillä on havaittu enemmän emotionaalista, 
tunteisiin liittyvää uupumusta, matalampaa työtyytyväisyyttä, vähäisempää työlle 
omistautumista ja enemmän sairauspoissaoloja kuin yhden muutoksen läpikäyneillä (Pahkin 
2011b). Haavoittuvimpia muutoksissa ovat ikääntyneet, vähän voimavaroja omaavat ja 
muutoin huonosti voivat työntekijät (Wiezer ym. 2011). 

Organisaatiomuutoksilla voi olla myös myönteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi työn uusi 
organisointitapa (mm. tiimiorganisaatio) voi edistää työhyvinvointia (Wiezer ym. 2011). Myös 
ulkoistaminen muihin maihin voi lisätä työntekijöiden liikkuvuutta toimipisteiden välillä sekä 
etenemismahdollisuuksia ja kokemusta työhyvinvoinnista (Böckerman & Maliranta 2012).  
Lisäksi myönteiseksi arvioitujen muutosten on havaittu edistävän muun muassa työn imua ja 
työn tuunaamista, työryhmien innovatiivisuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä vähentävän 
leipääntymistä (Hakanen ym. 2012). 

Tutkimuksissa on myös löydetty tekijöitä, jotka suojaavat epävarmuuden tunteelta ja 
edistävät työhyvinvointia organisaatiomuutostilanteissa. Työntekijöiden henkilökohtaisista 
ominaisuuksista olennaisia ovat muun muassa vahva koherenssin (elämänhallinnan) ja 
kompetenssin (pystyvyyden/osaamisen) tunne sekä todennäköinen työllistyvyys (Pahkin ym. 
2011c). Lisäksi epävarmuuden tunteelta suojaavat organisaatio- ja ryhmätasolla kokemus 
vaikutusmahdollisuuksista, roolin selkeys, mahdollisuus itsenäisyyteen työtehtävien 
suorittamisessa sekä kokemus työpanoksen ja saadun palkkion tasapainosta (Pahkin ym. 
2011c, Böckerman & Maliranta 2012, Wiezer ym. 2011).   

Keskeinen keino edistää työhyvinvointia organisaatiomuutosten aikana on tukea muutoksen 
mielekkyyttä.  On havaittu, että muutosta edeltävä ja sen aikana tapahtuva viestintä alaisten ja 
johdon välillä, tuen saatavuus muutosten aikana ja mahdollisuus osallistua muutoksen 
toteuttamiseen ovat kolme tekijää, jotka edistävät muutoksen pitämistä mielekkäänä. 
Organisaatiomuutoksen kielteiset vaikutukset hyvinvointiin ovat suuremmat niissä tilanteissa, 
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joissa nämä tekijät puuttuvat. (Pahkin ym. 2011.) Muutoksen aikana on myös tärkeää, että 
työntekijät ymmärtävät, mitä on tapahtumassa, miksi muutos tapahtuu ja mitä he voivat tehdä. 
Lisäksi on huomioitava, että eri työntekijöiden voimavarat eroavat toisistaan ja siksi tulisi 
varmistaa, että työntekijät saavat riittävän tuen joko omasta organisaatiostaan tai 
työterveyshuollosta, ja että myös ammatillisen osaamisen kehittämisestä huolehditaan 
muutosten niin vaatiessa. Edelleen keino hallita organisaatiomuutosta on eritellä muutokseen 
liittyviä työhyvinvointia mahdollisesti uhkaavia riskitekijöitä jo ennen muutoksen aloittamista 
ja pyrkiä niiden minimoimiseen. (Pahkin ym. 2011a; 2011b; 2011c.) 

  
 
2.5.2 Tuloksellisuus 

Työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen liittyen tarkastellaan usein, millaisia välittömiä, välillisiä 
sekä lopullisia talousvaikutuksia työhyvinvoinnin kehittämisellä ja sen strategisella 
johtamisella voi olla. 

Suomessa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta on tarkasteltu muun muassa Druvan, 
HIPERCO (Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja yritysten tuloksellisuus) sekä Hyöty 
(Työhyvinvointia ja tuloksellisuutta hyvällä henkilöstöjohtamisella) -tutkimus- ja 
kehittämishankkeissa. Esimerkiksi Hyöty-hankkeessa tavoitteena oli niiden käytäntöjen 
tunnistaminen, jotka yhtä aikaa parantavat sekä organisaatioiden tuloksellisuutta että 
henkilöstön työhyvinvointia (Vanhala 2013). Hiperco-hankkeessa tarkasteltiin taas 
työhyvinvoinnin parantamisen keinoja sekä henkilöstön ikääntymisen vaikutuksia yrityksen 
tuottavuuteen. Edelleen on tarkasteltu muun muassa ikääntyvien työntekijöiden varhaisen 
eläköitymisen ja yrityksen suorituskyvyn suhdetta (von Bonsdorff ym. 2010), millaisia 
työhyvinvoinnin strategisen johtamisen käytäntöjä Suomessa on (Aura, Ahonen & Ilmarinen 
2010a; 2010b), mikä on henkilöstökäytäntöjen yhteys henkilöstön hyvinvointiin ja 
organisaation arvioituun suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen (Stenius & Vanhala 2013) sekä 
miten työyksikön johtamisen käytännöt, hyvinvointi ja toiminnan koettu tuloksellisuus ovat 
yhteydessä toisiinsa (Elo, Ervasti & Kuokkanen 2010).  

Tutkimukset tukevat oletusta, että työhyvinvointi, työhyvinvoinnin kehittäminen ja 
tuloksellisuus ovat yhteydessä toisiinsa (esim. Elo ym. 2010; Vanhala & Stenius 2013). 
Tutkimukset jakautuvat hyvin karkeasti jaoteltuna kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä 
tutkimuksia on keskitytty tarkastelemaan sitä, mikä on koetun työhyvinvoinnin yhteys 
koettuun tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen (esim. Elo ym. 2010; Vanhala 2013). Koettu 
tuloksellisuus voi käsittää arvioita koskien työyksikössä tehtävän työn tehokkuutta, laatua, 
tuottavuustavoitteisiin pääsemistä, aikataulujen pitävyyttä, kilpailukykyä, markkinaosuutta 
muihin tai työyksikön jäsenten työpanosta (esim. Elo ym. 2010; Vanhala 2013). 
Tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi, että työntekijän hyvinvointi, hyvä johtaminen ja 
työyksikön toiminnan koettu tuloksellisuus olivat kaikki yhteydessä toisiinsa, eli 
yksinkertaistaen mitä parempi työhyvinvointi ja toimivammat johtamiskäytännöt, sitä 
enemmän koettua tuloksellisuutta (Elo ym. 2010).   

Toisessa ryhmässä tutkimuksia on työhyvinvoinnin yhteyttä organisaation tuloksellisuuteen 
tarkasteltu lähinnä taloudellisten tunnuslukujen avulla. Kuuluisin suomalainen kehittämis- ja 
tutkimushanke on jo hieman vanhempi Druvan-hanke (Näsman & Ahonen 2009), jossa 
selvitettiin ja kuvattiin kunnassa tehdyn systemaattisen työhyvinvointiin panostamisen 
vaikutusta muun muassa sairauspoissaoloihin ja varhaiseen eläköitymiseen sekä erityisesti 
niiden aiheuttamiin taloudellisiin kustannuksiin. Hankkeen seuranta osoitti, että Druvan-
mallin mukainen toiminta lisäsi ihmisten hyvinvointia työssä sekä vähensi sairauspoissaoloja 
ja varhaiseläkkeiden määrää. Tämän ansiosta tehokas työaika kasvoi ja tuottavuus parani.  
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Edellä mainittujen lisäksi on tutkittu myös strategisen hyvinvoinnin johtamisen tilaa 

Suomessa (esim. Aura ym. 2010a; 2010b; 2012). Strategisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan 
toimintaa, jonka tavoitteena on kytkeä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen kiinteäksi osaksi 
yrityksen liiketoimintaa.  Tutkimuksen mukaan strateginen hyvinvointi on selkeästi johdettua 
vain reilussa kolmasosassa suomalaisista yrityksistä. Strategisen hyvinvoinnin perinteiset 
toiminnot eli työterveyshuolto, työsuojelu, työpaikkaliikunta ja henkilöstöruokailun järjestelyt 
ovat tutkijoiden mukaan kuitenkin melko hyvällä tolalla. (Aura, Ahonen & Ilmarinen 2012.)  

Tuloksellisuuteen läheisesti liittyvä tutkimus- ja kehittämiskohde ovat olleet erilaiset 
laskentakaavat ja -mallit, joiden avulla kuvataan, tehdään näkyväksi ja ennakoidaan erilaisten 
työhyvinvointipanostusten taloudellista vaikutusta (ks. esim. Liukkonen 2009; Kesti 2012a; 
2012b; 2013; Manka & Hakala 2011; Manka, Heikkilä-Tammi & Vauhkonen 2012). Ne 
voidaan myös nähdä keinoina tarkastella työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteyksiä. 
Tutkimuksissa on kuitenkin koettu ongelmaksi pätevien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden 
mittareiden puuttuminen (esim. Elo ym. 2010; Manka, Heikkilä-Tammi & Vauhkonen 2012). 
Usein eri laskentakaavoissa lähtökohtana on ajatus, että työhyvinvointiin panostamalla 
voidaan säästää erityisesti sairauspoissaoloja ja varhaista eläköitymistä vähentämällä. 
Vähemmän tarkastellaan sitä, mitä lisäarvoa esimerkiksi työhyvinvoinvoinnin lisäämän 
asiakastyytyväisyyden, innovatiivisuuden kasvun tai yhteiskuntavastuullisen yrityskuvan 
ylläpitämisen kautta voidaan saavuttaa. 
 
 
2.6 ILMENTYMIÄ 
 
2.6.1 Työstressi 
Työstressi on psykofysiologinen tila, joka lyhytaikaisena voi olla hyödyllinen, mutta 
pitkäaikaisena voi johtaa muun muassa työuupumukseen tai masennukseen. (ks. 
Työuupumus.) 

Työstressiin liittyen on Suomessa tutkittu viimeaikoina esimerkiksi sitä, millaisia yhteyksiä 
työstressillä on fyysisiin sairauksiin, miten työstressi yhdistyy elintapoihin, miten työstressi 
vaikuttaa eläköitymiseen, millaiset yksilölliset tekijät ovat yhteydessä työstressiin sekä mitkä 
ovat tehokkaita stressinhallinnan keinoja. Eettistä stressiä yhtenä työstressin tyyppinä on myös 
tutkittu (esim. Huhtala ym. 2011). Työstressin tutkimuksessa ja kehittämisessä käytetään 
perinteisemmän kyselytutkimuksen ja vastaavien lisäksi jossain määrin myös teknisiä 
mittauksia, kuten esimerkiksi sydänmensykevaihtelun seurantaa sekä syljen kortisolitason 
mittauksia (Lindholm 2013; Karhula ym. 2013; Lappalainen ym. 2013). (ks. 
Hyvinvointiteknologiat).   

Tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi, että työstressi on yhteydessä fyysisiin sairauksiin 
(esim. Lindholm 2013; Oikonen ym. 2013). Suomalaisissa tutkimuksissa se on liitetty muun 
muassa erityyppisiin sydän- ja verisuonisairauksiin (Kivimäki ym. 2012b; Määttänen ym. 
2012), mutta ei niin selvästi syöpiin (Heikkilä ym. 2013b). Työstressillä näyttää olevan 
vaikutusta esimerkiksi muistamiseen, nukkumiseen sekä oppimiseen (Karhula ym. 2013). 
Edelleen korkea työstressi on tutkimuksissa yhdistetty riskiin jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle 
(Laine ym. 2009), ja sen on havaittu liittyvän erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen (Mäntyniemi ym. 2012).  (ks. Varhainen eläköityminen). 
Työstressin on havaittu olevan yhteydessä myös elintapoihin; työstressi oli yhteydessä 
epäterveellisiin elintapoihin ja stressittömyys terveellisiin elintapoihin, mutta suhteiden 
kausaalisuutta ei voitu osoittaa (Heikkilä ym. 2013a). Lisäksi työstressin ja fyysisen 
passiivisuuden on havaittu olevan jossain määrin yhteydessä toisiinsa (Kouvonen ym. 2013).  
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Yksilön persoonallisuus ja temperamentti näyttävät liittyvän työstressin ilmenemiseen 

(esim. Hintsa ym. 2010; Hintsanen ym. 2011; Törnroos ym. 2013). (ks. Temperamentti ja 
persoonallisuus.) Toisaalta työstressiin on vahvasti yhteydessä työ ja työympäristö. Eri töissä 
on tyypillisiä tekijöitä, jotka voivat altistaa stressille (esim. Nurmi 2010a; 2010b; 2011; 
Heponiemi ym. 2012; Karhula ym. 2013). Esimerkiksi sairaanhoitajien työtä tutkittaessa on 
havaittu, että korkea työstressi liittyy muun muassa työvuorojärjestelmään, työn kielteisiin 
piirteisiin (esim. vähäiseen henkilöstön määrään) sekä fyysiseen kuormittavuuteen (Karhula 
ym. 2013).  

Työstressiä voi hallita erilaisin keinoin. Onkin huomattu, että esimerkiksi 
ongelmasuuntautuneet, eli tilanteen arviointiin, toimintatavan suunnitteluun ja ongelman 
ratkaisuun tähtäävät stressinhallintakeinot vaikuttavat hyödyllisemmiltä työhyvinvoinnin 
näkökulmasta kuin niin sanotut tunnesuuntautuneet keinot (esim. tunteiden välttely, 
purkaminen) (Rantanen & Mauno 2010).  

Tutkimuksessa on viimeaikoina tarkasteltu myös eettistä stressiä ja siihen liittyviä ilmiötä. 
Tästä esimerkkejä ovat Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen koordinoimat 
tutkimushankkeet Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi ja Eettinen 
kuormittavuus johtajien työssä. Ensin mainitussa hankkeessa tutkittiin muun muassa kunta-
alan eri ammattiryhmien kokemaa eettistä kuormittuneisuutta sekä heidän kokemiensa 
tyypillisimpien eettisten dilemmojen sisältöjä. Siinä havaittiin muun muassa, että opettajilla 
eettistä stressiä ja kuormittuneisuutta aiheuttaa ensisijaisesti epätietoisuus oikeista 
toimintatavoista (Grönroos, Hirvonen & Feldt 2012). Johtajien työssä eettistä kuormittavuutta 
taas aiheuttivat esimerkiksi tilanteet, joissa johtaja koki, että hänellä ei ole mahdollisuuksia 
vaikuttaa eikä toimia omien arvojensa mukaisesti (Huhtala 2013).  

Työstressin kehittymiseen vaikuttavat monet työhön ja yksilöön liittyvät tekijät. Näihin 
tekijöihin voidaan vaikuttaa.   Ensinnäkin työn luonne ja työolot pitäisi olla sellaiset, että ne 
eivät luo edellytyksiä liiallisen kielteiseksi muuttuvan työstressin synnylle. Esimerkiksi 
työtilanteet, joissa esiintyy samanaikaisesti sekä vähäistä työn hallinnan mahdollisuutta että 
korkeita vaatimuksia, on tunnistettava, ja tilannetta on pyrittävä korjaamaan (Ek ym. 2013). 
Työvuorosuunnittelu voi vuorotyössä olla tehokas keino vähentää työstressiä (Karhula ym. 
2013). On myös hyvä tiedostaa, että tietyt työhön liittyvät tilanteet voivat olla toisille 
haastavampia kuin toisille. Jo pelkkä tieto yksilöllisten tekijöiden vaikutuksesta työstressiin 
voi auttaa hallitsemaan stressiä paremmin. (Möttönen & Hintsanen 2011.) Työntekijöitä tulisi 
kouluttaa stressinhallintaan ja tutkimusten perusteella näyttää siltä, että erityisesti olisi hyvä 
kannustaa ja kouluttaa käyttämään stressinhallinnassa ongelmanratkaisuun ja selvittämiseen 
tähtääviä keinoja (vrt. Rantanen & Mauno 2010).  Fyysistä aktiivisuutta lisäävät interventiot 
voivat myös vähentää työstressin kielteisiä terveysvaikutuksia (Kouvonen ym. 2013). 
Palautuminen työstä on keskeinen työstressin hallintakeino. (ks. Palautuminen.) Eettistä 
stressiä voi lieventää esimerkiksi ryhmätyönohjaus (Huhtala 2013). Lisää konkreettisia 
neuvoja työstressin hallintaa löytyy esimerkiksi Työterveyslaitoksen julkaisusta 
Työstressirokotus (2012).  
 
 
2.6.2 Työuupumus 
Työuupumus on seurausta pitkittyneestä työstressistä. Sen kehittymiseen vaikuttavat sekä 
työhön liittyvät että yksilölliset tekijät.  

Työuupumukseen liittyvässä tutkimuksessa on viime vuosina tarkasteltu muun muassa 
työuupumusta eri ammattikunnissa ja toimialoilla (Ahola & Hakanen 2010; Perhoniemi & 
Hakanen 2011), työuupumuksen arviointi- ja tutkimusmenetelmiä (Mäkikangas ym. 2012; 
Mäkikangas ym. 2011; Salmela-Aro ym. 2011) sekä erilaisten tekijöiden (mm. 

 
 



27 
 

 
sosioekonominen asema, kognitiivinen kyvykkyys, organisaatiotekijät) yhteyttä 
työuupumukseen (Hakanen, Bakker & Jokisaari 2011; Hakanen & Schaufeli 2012; Leiter ym. 
2012; Toppinen-Tanner ym. 2009). Lisäksi on tutkittu työuupumuksen kehityspolkuja ja 
kuntoutuksen vaikutusta uupumusoireisiin (Hätinen ym. 2010; Hätinen 2013). 

Työuupumusoireiden, kuten kyynisyyden ja uupumuksen, on havaittu olevan yhteydessä 
vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen, lihavuuteen ja runsaaseen alkoholinkäyttöön sekä 
myöhempiin sydän- ja verisuonisairauksista ja mielenterveysongelmista johtuviin 
sairaalajaksoihin (Ahola ym. 2012; Toppinen-Tanner ym. 2009). Työuupumuksella on myös 
pitkäaikaisia vaikutuksia mielenterveyteen, mikä näkyy muun muassa psyykelääkkeiden ja 
erityisesti masennuslääkkeiden myöhemmin lisääntyvänä käyttönä. Tämä ilmentää 
työuupumuksen aiheuttamaa pitkäaikaista emotionaalista eli tunnepohjaista ahdistusta. (Leiter 
ym. 2012.) On myös havaittu, että työuupumus ennustaa masennusoireita tulevaisuudessa eikä 
päinvastoin (Hakanen & Schaufeli 2012).  

Edelleen tutkimuksissa on huomattu, että yksilöiden sosioekonomiset, yksilölliset ja työhön 
liittyvät voimavarat voivat suojata työuupumukselta (Hakanen ym. 2011). Tutkimuksissa on 
havaittu vanhempien sosioekonominen aseman ja koulutustason sekä yksilön älykkyyden 
ennustavan korkeampaa koulutusta aikuisiässä, mahdollisuuksia käyttää omia tietoja ja taitoja 
monipuolisesti työssä sekä todennäköisyyttä kokea työnsä mielekkäämmäksi, mikä puolestaan 
vähentää työuupumuksen riskiä ja lisää työtyytyväisyyttä. Nämä tekijät voivat elämän aikana 
kasautua työuupumukselta suojaaviksi tekijöiksi. Tutkimuksissa onkin havaittu, että 
prosessinäkökulma on hyödyllinen tutkittaessa sekä työuupumuksen selittäjiä että 
uupumuksen kehittymistä. (Leiter ym. 2012; Hakanen ym. 2011.)  

Toisaalta on todettu, että työolot, kuten huono tiedonkulku, työn yksitoikkoisuus ja töiden 
ennustamattomuus, vaikuttavat uupumusoireiden lisääntymiseen (Leiter ym. 2012). Työolot 
voivat myös tukea uupuneita työntekijöitä. Esimerkiksi työn imu sekä organisaation tarjoama 
ympäristö, kuten mahdollisuudet vaikuttaa työhön, hyvä tiedonkulku ja ennustettavuus voivat 
auttaa ammatillisen itseluottamuksen ja pystyvyyden tunteen vahvistumisessa, mikä voi 
puolestaan vähentää uupumusoireita (Leiter ym. 2012; Hakanen & Schaufeli 2012). 

Työuupumusta voidaan ehkäistä estämällä työstressin pitkittyminen (ks. Työstressi; 
Palautuminen). Työuupumukseen tulisikin puuttua varhaisessa vaiheessa ja työpaikoilla tulisi 
kartoittaa työntekijöiden stressi- ja uupumustasoa kyselyiden avulla (Toppinen-Tanner ym. 
2009). Toisaalta on havaittu, että työuupumuksesta toipuminen on yhteydessä voimavarojen 
lisääntymiseen ja vaatimusten vähenemiseen työssä, ja niihin voidaan vaikuttaa nimenomaan 
työoloja muokkaamalla. Onkin suositeltavaa, että työuupumuksen hoitoon kuntoutuksessa 
sekä ennaltaehkäisyyn ja hoitoon työpaikoilla kuuluu työhön, työympäristöön ja -yhteisöön 
liittyviä tukitoimenpiteitä. (Hätinen ym. 2010.)  Edelleen on todettu, että työpaikoilla tulisi 
pyrkiä lisäämään ihmisten työtyytyväisyyttä tukevia voimavaratekijöitä ja työntekijöiden 
koulutusta ja taitojen kehittymistä, jotta aiemmin elämässä mahdollisesti kasautuneet vajeet 
voimavaroissa saataisiin paikattua (Hakanen ym. 2011). 
 
 
2.6.3 Varhainen eläköityminen 
Työhyvinvoinnilla on yhteys työssäjatkamis- ja eläköitymisaikeisiin. On esimerkiksi havaittu, 
että työssäjatkamisaikomuksia selittävät hyvä työkyky, psyykkisen kuormittumisen vähäisyys 
ja työnantajan myönteinen suhtautuminen ikääntyvien työssäjatkamiseen (esim. Karisalmi, 
Tuominen & Kaliva 2008). 

Yksi suomalaisen työhyvinvointitutkimuksen aihealueista liittyykin työhyvinvoinnin ja 
”liian varhaisen” eläköitymisen suhteisiin. On tutkittu mitkä tekijät pitävät ihmisiä 
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työelämässä ja mitkä tekijät ovat yhteydessä ennenaikaiseen eläköitymiseen esimerkiksi 
työkyvyttömyyden perusteella.  

Tutkimusten tulokset korostavat muun muassa, että eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat sekä 
yksilötekijät (psyykkinen ja fyysinen terveys) että ympäristötekijät (työolot). Eläkeaikomukset 
vaihtelevat myös runsaasti yksilöiden ja ammattien välillä.  Joistakin ammateista jäädään 
myös useammin työkyvyttömyyseläkkeelle kuin toisista. Esimerkiksi tyypillisimmät 
ammattiryhmät, joista jäätiin työkyvyttömyyseläkkeelle vuosina 1997–2006, olivat sekä 
naisilla että miehillä maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät sekä puutarhatyöntekijät 
ja lomittajat. Miesten ammattiryhmissä suuri eläkealkavuus oli myös rakennusviimeistely- ja 
aputyöntekijöillä ja naisilla taas siivoojilla sekä sairaala- ja keittiöapulaisilla. Pienin 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus oli kummallakin sukupuolella yliopisto-opettajilla ja 
tutkijoilla. Masennusperusteisten eläkkeiden alkavuus taas oli suuri muun muassa 
naiskuljettajilla, naisjohtajilla sekä myymälöiden naisesimiehillä sekä virastojen ja laitosten 
asiantuntijamiehillä. (Pensola ym. 2010.) Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen liittyvät tekijät 
vaihtelevat myös eläkkeittäin. Esimerkiksi fyysinen työkuorma ja vähäinen työn 
hallinta/kontrolli olivat yhteydessä työkyvyttömyyseläköitymiseen tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vuoksi. Mielenterveyssyistä eläkkeelle jäämiseen olivat puolestaan 
yhteydessä tietokoneella tehtävä työ ja vähäinen mahdollisuus hallita/kontrolloida omaa työtä. 
(Lahelma ym. 2012a.)  

Tietynlaiset työolot vaikuttavat lisäävän työkyvyttömyysriskiä sekä eläköitymisaikeita. On 
esimerkiksi huomattu, että vuoro- ja jaksotyö sekä väkivaltaisten asiakkaiden kohtaaminen 
ovat yhteydessä lisääntyneeseen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskiin valtionhallinnon 
työntekijöillä (Väänänen-Tomppo & Sohlman 2012). Myös työstressi on liitetty suurempaan 
riskiin eläköityä (Mäntyniemi ym. 2012). (ks. Työstressi). Huono työkyky, väsymysoireet, 
vähäinen organisaatioon sitoutuminen ja vähäinen mahdollisuus vaikuttaa työhön olivat 
yhteydessä aikomuksiin jäädä aikaisemmin eläkkeelle sekä metalli- että vähittäiskaupan alalla 
(von Bonsdorff 2010). Myös työn henkinen rasittavuus ja työhön tyytymättömyys sekä 
epäoikeudenmukaiseksi koettu kohtelu ja epätasapuolisuus lisäsivät ajatuksia ennenaikaisesta 
eläkkeestä (Vartia & Hirvonen 2012). Työyhteisön toiminnalla ja sosiaalisella pääomalla on 
havaittu myös yhteys työn lopettamisaikeisiin (Manka & Nuutinen 2013). 

Työolot voivat myös käänteisesti vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle tai varhaiselle 
eläkkeelle jäämisen riskiä. On esimerkiksi havaittu, että riskiä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle 
vähentävät mahdollisuus kontrolloida/hallita työtä sekä hyvä ilmapiiri tiimissä. Ne työntekijät 
jäivät työkyvyttömyyseläkkeelle epätodennäköisimmin, jotka pystyivät vaikuttamaan 
esimerkiksi työpäivänsä pituuteen, taukoihin, lomien ajankohtaan ja työvuoroihin ja/tai saivat 
esimerkiksi hoitaa omia asioitaan työpäivän aikana. (Hinkka ym. 2013.) Edelleen on 
huomattu, että mahdollisuus vaikuttaa työaikaan oli yhteydessä vähäisempään riskiin jäädä 
työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi (Vahtera ym. 2010). Työnsä 
henkisesti kevyeksi kokevat, hyvin toimivassa työyhteisössä työskentelevät, henkilöt, joilla ei 
ole lääkärin toteamaa pitkäaikaissairautta tai työhön liittyviä tuki- ja liikuntaelinoireita tai 
psyykkisiä oireita, henkilöt, joilla on hyvä työkyky, työstään innostuneet sekä vähän alkoholia 
käyttävät olivat halukkaimpia jatkamaan työelämässä vanhuuseläkeikään saakka (Perkiö-
Mäkelä & Kauppinen 2012). 

Koska erialoilla ja ammateissa työkykyä uhkaavat eri tekijät, myös keinot työurien 
jatkamiseksi vaihtelevat jossain määrin aloittain. Esimerkiksi työn keventämistä toivotaan 
erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, ja sillä on todennäköisesti merkitystä myös teollisuudessa 
ja rakentamisessa. Työajan joustot voivat toimia työssä jatkamisen kannustimena erityisesti 
naisvaltaisilla aloilla. Tarvitaankin monenlaisia keinoja: yleisratkaisuja, jotka sopivat lähes 
kaikille aloille, ala- ja henkilöstöryhmäkohtaisia ratkaisuja, sekä yksilöllisiä ratkaisuja. 
Konkreettisina keinoina on mainittu muun muassa töiden keventäminen, työterveyshuollon 
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tehostaminen, työkyvyttömyysriskin tunnistamisen tehostaminen sekä kehityskeskusteluissa 
työn jatkamisen edellytysten läpikäyminen. (Perkiö-Mäkelä & Kauppinen 2012.) 

 
 
2.6.4 Työn imu 
Työn imu on työhön liittyvä myönteinen tunne- ja motivaatiotila, jossa on erotettavissa kolme 
ulottuvuutta: tarmokkuus, uppoutuminen ja omistautuminen (esim. Hakanen ym. 2012a). Työn 
imun voi katsoa edustavan positiivista ja voimavarakeskeistä näkökulmaa työhyvinvointiin.  

Työn imuun liittyvissä tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi sitä, mikä on työn imun 
merkitys työkyvylle (Airila ym. 2012), mikä on työn imun suhde työuupumukseen ja 
työholismiin (Hakanen & Perhoniemi 2010), miten työn imun ulottuvuuksista erityisesti 
tarmokkuus liittyy työkykyyn (Airila ym. 2013) sekä miten työn imu voi levitä työparien 
kesken (Perhoniemi & Hakanen 2013). Työn imun tutkimiseksi on kehitetty myös 
suomenkielinen työn imun mittari (esim. Christensen ym. 2012; Hakanen 2009).  

Työn imuun liittyvien tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että työn imu on keskeinen 
työkyvyn selittäjä työhön ja elämäntapoihin liittyvien tekijöiden lisäksi (Airila ym. 2012). 
Lisäksi näyttää siltä, että työn imu voi siirtyä ja tarttua työparien välillä (Perhoniemi & 
Hakanen 2012) samoin kuin työn ja perheen välillä (Hakanen, Peeters & Perhoniemi 2011). 
Työn imulla näyttää myös olevan yhteys autonomisen hermoston tasapainoiseen säätelyyn 
työssä, mikä taas on ominaista sydämen terveelle toiminnalle (Seppälä ym. 2012). Työn 
voimavaratekijöistä muun muassa työn vaatimien taitojen omaamisen, sosiaalisen tuen, työn 
merkityksellisyyden kokemisen ja työn itsenäisyyden sekä palautteen on havaittu olevan 
yhteydessä työn imuun (ks. esim. Taipale ym. 2011; Vendell 2012).  

Työn imua voidaan edistää sekä työn sisäisten (esim. työn itsenäisyys) että ulkoisten (esim. 
sosiaalinen tuki, valtuuttava johtaminen) voimavarojen vahvistamisen ohella myös esimerkiksi 
valmentamalla yksilöitä myönteisten tunteiden ja onnistumisten ilmaisemisessa sekä 
palautteen antamisessa (ks. Perhoniemi & Hakanen 2013; Vendell 2012). Työterveyslaitos on 
myös verkkosivuillaan listannut työn imun edistämiseen liittyviä konkreettisia keinoja eri 
toimijoiden – työntekijän, esimiehen ja organisaation – näkökulmista.  

 
 
2.7 TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA 

KEHITTÄMINEN 
 
2.7.1 Palautuminen 
Palautuminen on yksi keino ehkäistä työn kielteisiä vaikutuksia psyykkiseen ja fyysiseen 
terveyteen. Riittävä palautuminen voi ehkäistä työstressiä ja työuupumusta. (ks. Työstressi; 
Työuupumus.)  

Palautumista käsittelevässä tutkimuksessa on keskitytty vapaa-ajalla tapahtuvaan työstä 
palautumiseen. Tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi palautumista edistävien 
psykologisten mekanismien yhteyttä palautumiseen (esim. Kinnunen & Feldt 2009; Tirkkonen 
& Kinnunen 2013). Tutkimuksen aiheena ovat olleet myös palautumista edistävät vapaa-ajan 
toiminnot ja harrastukset, kuten luontokokemukset ja luonnossa liikkuminen (esim. Korpela 
2009; Korpela & Kinnunen 2010) sekä kulttuuriharrastukset (Tuisku ym. 2012). Myös unen 
merkitystä palautumiselle ja työhyvinvoinnille on tutkittu (esim. Myllymäki & Kaartinen 
2009; Haavisto ym. 2010; Lampio ym. 2013). 

Tutkimusten mukaan palautumisella on tärkeä rooli muun muassa työuupumuksen 
ehkäisyssä. Mikäli palautuminen on riittämätöntä tai epätäydellistä, riski hyvinvoinnin 
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kannalta kielteisiin seurauksiin kasvaa. (Kinnunen & Feldt 2009.) Riittävän palautumisen on 
puolestaan havaittu toimivan jossain määrin puskurina, suojana, jopa työn epävarmuudesta 
aiheutuvaa kuormitusta vastaan (Kinnunen, Mauno & Siltaloppi 2010). Psykologisten 
mekanismien (työstä irrottautuminen, rentoutuminen, taidon hallinta, kontrolli) on havaittu 
edistävän palautumista. Palautumisen mekanismien ohella tulisi kiinnittää huomiota myös 
muun muassa työn vaatimusten kohtuullisuuteen. (Tirkkonen & Kinnunen 2013.) Työn 
vaatimuksilla on merkittävä vaikutus myös vapaa-ajan toimintaan ja vapaa-ajalla tapahtuvaan 
palautumiseen. Esimerkiksi hyvin stressaavan työn on havaittu olevan yhteydessä 
vähäisempään liikkumiseen vapaa-ajalla (Fransson, Heikkilä & Nyberg 2012). Harrastuksilla 
ja muulla vapaa-ajan toiminnalla on tärkeä merkitys työstä palautumisessa. Esimerkiksi 
ulkoilu, liikunta ja luonnosta nauttiminen edistävät palautumista tehokkaasti (Korpela & 
Kinnunen 2010). Myös luovien harrastusten ja säännöllisen kulttuurin kuluttamisen on 
huomattu olevan yhteydessä työhyvinvointiin (Tuisku ym. 2012). 

Uni on havaittu tärkeimmäksi yksittäiseksi palautumista edistäväksi tekijäksi. Sen vaikutus 
on merkittävä sekä fysiologisen että psykologisen palautumisen kannalta; liian vähäisen unen 
on havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi muistiin ja oppimiseen liittyviin ongelmiin sekä 
erilaisiin aineenvaihdunnan häiriöihin. (Myllymäki & Kaartinen 2009.) Myös työvuorojen 
epäsopivasta ajoittumisesta johtuvan univajeen on havaittu heikentävän työntekijöiden kykyä 
yhtäaikaisten tehtävien suorittamiseen sekä lisäävän virheiden määrää työssä (Haavisto ym. 
2010). Myös tietyt elämänvaiheet voivat olla yhteydessä uni- ja palautumisongelmiin; 
esimerkiksi vaihdevuodet ohittaneilla naisilla työstressi vaikuttaisi haittaavan unta muita 
enemmän (Lampio ym. 2013). 

Työnantajat voivat edistää työntekijöiden palautumista esimerkiksi huolehtimalla 
työmäärän kohtuullisuudesta sekä luomalla työaikakulttuuria, joka tukee työn ja vapaa-ajan 
eriyttämistä. Ei tulisi pitää ihanteena tauottomia, ylipitkiä työpäiviä, vaan mahdollistaa työstä 
irrottautuminen vapaa-ajalla. (Kinnunen, Siltaloppi & Mauno 2009.) Myös työvuorojen 
suunnittelu niin, että ne eivät aiheuta toistuvaa, pitkäkestoista univajetta on tärkeää (Haavisto 
ym. 2010). Työntekijät voivat puolestaan pyrkiä edistämään palautumistaan muun muassa 
tarkastelemalla sitä, mikä siirtää ajatukset pois työstä ja tarjoaa vastapainoa sille (Tirkkonen & 
Kinnunen 2013). Esimerkiksi luonnossa liikkuminen ja ajan viettäminen omassa mielipaikassa 
voivat edistää palautumista. Myös pienet elpymishetket työpäivän aikana, kuten pieni kävely 
puistossa, edistävät palautumista (Korpela 2009). 
 
 
2.7.2 Hyvinvointiteknologiat 
Hyvinvointiteknologiat voidaan nähdä yhtenä keinoa tarkkailla, edistää ja hallita 
työhyvinvointia. Erilaisten hyvinvointiteknologioiden määrä on kasvanut. Tyypillisiä 
työhyvinvointiteknologioita ovat muun muassa erilaiset internetpohjaiset sivustot, portaalit ja 
työkalut, matkapuhelinsovellukset sekä erilaiset mittaussensorit (esim. sydämen sykevaihtelua 
mittaavat laitteet, unen seurantalaitteet) sekä niiden erilaiset yhdistelmät. Teknologioita 
voidaan yhdistää myös niin sanottuihin kasvokkaisiin tilanteisiin, esimerkiksi 
ryhmätilanteisiin (ks. esim. Lappalainen ym. 2013).  

Teknologioiden käyttö perustuu usein ajatukseen siitä, että havainnoimalla omaa 
toimintaansa ja saamalla siitä palautetta, ihminen voi paremmin itse johtaa ja kehittää 
työhyvinvointiaan. Tällaista työhyvinvoinnin tutkimusta sekä sovellusten kehittämistä tekevät 
Suomessa esimerkiksi ihmisen ja tekniikan vuorovaikutuksen tutkijat sekä psykologian ja 
terveystieteiden tutkijat.  

Käytännössä hyvinvointiteknologioihin liittyen on tutkittu muun muassa sitä, millaiset 
ominaisuudet lisäävät laitteen, sovelluksen tai kokonaisen intervention käytettävyyttä ja 
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houkuttelevuutta (esim. Chang, Kaasinen & Kaipainen 2013; Larngrial ym. 2012; Kaipainen 
ym. 2010a; Kaipainen ym. 2010b), mikä on laitteen mittaustiedon (esim. 
sydämensykevaihtelu) ja itsearvioidun tilan (esim. itsearvioitu stressi) suhde (Pärkkä ym. 
2009; Uusitalo ym. 2011) ja miten työterveyshuollossa voidaan käyttää hyödyksi näitä tietoja 
(esim. sykevaihtelu) esimerkiksi työn ja perhe-elämän haasteiden hallitsemisessa (Hyrkkänen 
& Vartiainen 2012).  

Hyvinvointiteknologioiden vahvuutena pidetään sitä, että uudet mittaustekniikat, kuten 
sydämen toiminnan rekisteröinti ja hormonien analyysi sylkinäytteistä, avaavat uusia 
mahdollisuuksia työhyvinvointitiedon keräämiseen työntekijän todellisessa elinympäristössä 
(Lindholm 2013). Suomessa on lisäksi toteutettu hyvinvointiteknologioiden käytön 
vaikuttavuutta arvioivia tutkimuksia. On esimerkiksi tutkittu sitä, miten 
hyvinvointiteknologiaperustaiseen interventioon osallistuminen vaikuttaa itsearvioituun 
terveyteen ja työkykyyn. Vaikuttaa siltä, että teknologiaperustaiset interventiot voivat edistää 
työkykyä. On esimerkiksi havaittu, että interventiolla oli vaikutusta kyynisyyden ja 
ylisitoutumisen vähenemiseen, mitkä liittyvät työstressiin ja uupumusoireisiin (Lappalainen 
ym. 2013).  

Hyvinvointiteknologiat voidaan itsessään nähdä keinona tarkkailla ja edistää 
työhyvinvointia. Niiden käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyy omia haasteitaan. Tutkimukset 
ovatkin ottaneet kantaa siihen, miten voidaan suunnitella houkutteleva ja helppokäyttöinen 
teknologia, joka edistää hyvinvointia (esim. Ahtinen ym. 2013, Bordi ym. 2013). 

 
 
2.7.3 Kuntoutus 
Kuntoutuksella pyritään edistämään ja palauttamaan työkykyä ja työhyvinvointia. Kuntoutus 
liittyy ennen kaikkea työntekijöiden omien fyysisten ja psyykkisten voimavarojen 
vahvistamiseen, mutta sen vaikuttavuus riippuu paljolti siitä, tapahtuuko työssä kuormituksen 
vähenemistä tai voimavaratekijöiden lisääntymistä. 

Tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa, millaisia työuupumuksen kehityspolkuja 
esiintyy ihmisillä kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen (Hätinen ym. 2010), millaiset tekijät 
ennakoivat työntekijän päätymistä työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen (Saltychev ym. 2011; 
Lamminpää ym. 2012) sekä, miten kuntoutus vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin 
(Tirkkonen 2012). Lisäksi on pilotoitu ja arvioitu uusia kuntoutusmalleja (Aalto & Hinkka 
2011). Yhtenä uusimpana kuntoutuksen menetelmänä on tutkittu hyväksyvän tietoisen 
läsnäolon (mindfulness) yhdistämistä muun tyyppiseen kuntoutukseen (Kuoppala & Kekoni 
2013). 

Yksi keskeinen – kiistanalainenkin – tutkimuskysymys on ollut ASLAK-kuntoutusten 
vaikuttavuus. Osa tutkimustuloksista näyttää puoltavan käsitystä, jonka mukaan ASLAK-
kuntoutukset eivät juurikaan vaikuta elämäntapojen muuttumiseen, eivät vähennä 
työkyvyttömyysriskiä, eivätkä pitkällä aikavälillä vähennä pitkien sairauspoissaolojen määrää 
tai työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista. Lisäksi ohjelman valintaprosessi näyttää suosivan 
henkilöitä, joilla on vähän sairaus- ja työkyvyttömyysriskejä. (Saltychev 2011.) Toisaalta osa 
tutkimustuloksista taas puoltaa vaikuttavuutta. On esimerkiksi havaittu, että ASLAK-
kuntoutuksilla oli vaikutusta osallistujien hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. 
Työhyvinvoinnin vahvistuminen näkyi ennen kaikkea koetun työkyvyn paranemisena. Niillä 
osallistujilla, joilla oli selvästi heikentynyt työhyvinvointi, työhyvinvointi kasvoi 
huomattavasti. Työhyvinvointi kasvoi kuntoutuksessa erityisesti niillä osallistujilla, joilla 
tapahtui hyvinvointia tukevia muutoksia sekä työoloissa että yksilöllisissä voimavaroissa. 
(Tirkkonen 2012.) 
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Tutkimuksissa on todettu, että useat tekijät ennustavat kuntoutusjaksoja. Tällaisia ovat 

esimerkiksi fyysisesti yksitoikkoinen työ ja asiakkaiden väkivaltaisuus (Lamminpää ym. 
2012). Toisaalta kuntoutuksiin päädyttiin helpommin vakituisesta työstä, suuresta 
organisaatiosta ja, jos omalta esimieheltä sai palautetta. On mahdollista, että palautetta antava 
esimies on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista ja ongelmia huomatessaan mahdollistaa 
kuntoutukseen pääsyn. (Lamminpää ym. 2012.) 

Osittain ristiriitaisia tuloksia liittyy myös siihen, pääsevätkö kuntoutukseen ne henkilöt, 
jotka sitä eniten tarvitsevat.  On havaittu, että kuntoutukseen päätyneillä työntekijöillä on 
ongelmia fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä sekä työkyvyssä, joka viittaa siihen, että 
kuntoutukseen on päätynyt sitä tarvitsevia (Lamminpää ym. 2012). Toisaalta on todettu, että 
kuntoutukseen eivät aina pääse työntekijät, joilla on korkein riski päätyä 
työkyvyttömyyseläkkeelle, ja kuntoutuksen suuntaamisessa oikeille ryhmille on ongelmia 
(Saltychev ym. 2011). Tulokset viittaavatkin siihen, että tulisi määrittää kunnolla ne ryhmät, 
jotka selkeimmin tarvitsevat kuntoutusta, ja löytää selkeämmin ne työntekijät, jotka 
todennäköisimmin hyötyisivät ja saavuttaisivat kuntoutuksen tavoitteet (Lamminpää ym. 
2012).  

Varhainen kuntoutus on merkityksellisintä työkyvyn ylläpitämisessä (Kuoppala & Kekoni 
2013; Saltychev ym. 2011). Vaikka yksilön omien voimavarojen tukeminen on tärkeää 
kuntoutuksessa ja kuntoutus voi esimerkiksi edistää työuupumuksesta toipumista, tulisi 
työpaikoilla samaan aikaan suunnitella ja panna käytäntöön keinoja, jotka parantavat työoloja. 
Näitä ovat esimerkiksi vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, työilmapiirin parantaminen ja 
työn vaatimusten ja aikapaineen vähentäminen. (esim. Hätinen ym. 2010.)  
 
 
2.7.4 Työterveyshuolto  
Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä liiallista kuormittumista työssä. 
Työterveyshuoltolaki ohjaa työterveyshuollon toteuttamista. Suurin osa työnantajista tarjoaa 
lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöilleen myös 
sairaanhoitopalveluita (Ikonen 2012).  

Työterveyshuoltoa on tutkimuksissa tarkasteltu yleisemmin työhyvinvoinnin järjestämisen 
ja toimivuuden kannalta esimerkiksi kunta-alalla (esim. Pekka & Forma 2012; Pekka ym. 
2010) ja pelastusalalla (Airila, Kallio & Lusa 2010) sekä yksityiskohtaisemmin erilaisten 
työterveyttä edistävien toimenpiteiden, esimerkiksi unettomuuden hoitamisen (Järnefelt ym. 
2012a; Järnefelt ym. 2012b) sekä vuorotyöhön ja elintapoihin liittyvän sairastumisen ehkäisyn 
(Viitasalo ym. 2011) osalta. Lisäksi on tutkittu sairaanhoitokäyntejä osana suomalaista 
työterveyshuoltojärjestelmää (Ikonen 2012) sekä työterveyshuollon kustannuksissa esiintyviä 
alueellisia eroja (Hujanen & Mikkola 2013). Työterveyshuoltoa on pyritty myös kehittämään 
erilaisissa kehittämishankkeissa (ks. Länsimies-Antikainen, Kontio & Mäittälä 2011; 
Hakulinen ym. 2012). 

Kunta-alan työterveyshuoltoa tarkasteltaessa havaittiin, että työterveyshuolto on kehittynyt 
2010-luvulla erityisesti työhyvinvoinnin edistämisessä ja työyhteisöjen muutostilanteiden 
tukemisessa. Myös ergonomian ja terveellisten elintapojen neuvonnassa sekä kuntoutukseen 
ohjaamisessa on havaittu myönteistä kehitystä. Toisaalta kunta-alan työterveyshuollossa ei 
kuitenkaan noin puolissa tapauksista ole riittävästi resursseja esimerkiksi työpaikkaselvitysten 
tekemiseen. (Pekka & Forma 2012.) Kunta-alan työterveyshuollon toimivuudessa on myös 
aluekohtaisia eroja; myönteisimmin työterveyshuollon toimivuutta arvioidaan suurissa 
kunnissa ja kuntayhtymissä (Pekka ym. 2010). Pelastusalalla toimivat arvioivat 
työterveyshuollon toimivuutta keskimäärin hieman muuta kunta-alaa kielteisemmin, mutta 
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toisaalta lähtökohdat työterveyshuollon kehittämiselle pelastusalalla ovat hyvät, sillä koko 
henkilöstö on hyvin sitoutunut terveyden ja turvallisuuden edistämiseen (Airila ym. 2010).  

Sairaanhoitopalvelut ovat tärkeässä roolissa työterveyshuollossa. Työterveyshuollon 
henkilöstöllä on sairaanhoidon yhteydessä mahdollisuus saada tietoa työhön liittyvistä 
tekijöistä sekä arvioida työperäisiä oireita ja työkykyä. Työterveyslääkärillä käydään 
tyypillisimmin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, mielenterveysongelmiin sekä pitkäaikaisiin 
työkykyyn vaikuttaviin sairauksiin liittyen. Työterveyshoitajan rooli on puolestaan tärkeä 
unettomuuden, masennuksen ja työuupumuksen havaitsemisessa. (Ikonen 2012.) 
Työterveyshuolto voi myös toteuttaa erilaisia tiettyyn osa-alueeseen rajattuja toimia 
työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimenpiteet voivat olla yksilöllisiä tai ryhmässä toteutettavia. 
Esimerkiksi työterveyshoitajien vetämällä kognitiivis-behavioraalisella ryhmähoidolla on 
kyetty auttamaan pitkäkestoisesta unettomuudesta kärsivien unettomuusoireita ja vähennetty 
heidän kokemaansa unettomuuden aiheuttamaa haittaa sekä psyykkisiä ja somaattisia oireita 
(Järnefelt ym. 2011). Vuorotyötä tekevien diabetesriskiä on puolestaan saatu pienennettyä 
luomalla terveystarkastuksiin uusia diabeteksen seulontaan ja ehkäisyyn liittyviä käytäntöjä 
(Viitasalo ym. 2011). 

Työpaikalla esiintyvän epäasiallisen kohtelun sekä vähäisten omaan työhön liittyvien 
vaikutusmahdollisuuksien on havaittu olevan yhteydessä sekä työterveyshoitajalla että 
työterveyslääkärillä käynteihin. Muun muassa tämän vuoksi työterveydessä olisikin tärkeää 
lisätä työpaikkoihin kohdistuvien toimien määrää. (Ikonen 2012.) Työterveyshuolto voisi 
tuottaa enemmän tietoa henkilöstön hyvinvoinnista henkilöstöhallinnon käyttöön sekä tähän 
tietoon pohjautuvia toimenpide-ehdotuksia. Työterveyshuolto voisi myös esimerkiksi tukea 
organisaatiota henkilöstöstrategian laadinnassa ja toteutuksessa. (Pekka & Forma 2012.) 
 
 
2.7.5 Kehittäminen 
Työpaikkojen käytäntöjen, työolojen sekä työntekijöiden työtapojen- ja osaamisen 
kehittäminen on olennaista työhyvinvoinnin lisäämisessä.  

Tämän aihepiirin tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa sitä, miten erityyppiset 
kehittämishankkeet tai interventiot ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin. Hankkeissa on tutkittu 
esimerkiksi johtajuuden, stressin ja työuran hallinnan, yhteisöllisyyden sekä ammatillisen 
osaamisen kehittämisen vaikutuksia työkykyyn ja sairauspoissaoloihin (esim. Pahkin ym. 
2010; Vuori, Toppinen-Tanner & Mutanen 2012; Koivu, Saarinen & Hyrkäs 2012). Lisäksi on 
tarkasteltu esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden etenemistä ja niiden 
onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä (esim. Jääskeläinen 2013; Laine 2013; Siljanen ym. 2012).  

Kehittämishankkeiden etenemistä tarkastelevissa tutkimuksissa on havaittu muun muassa, 
että työn luonne määrittää pitkälti työhyvinvoinnin kannalta olennaiset kehittämiskohteet. 
Lisäksi on huomattu, että työntekijöiden ehdottamat kohteet ovat usein varsin samanlaisia 
kuin ne, jotka on havaittu tutkimuksissakin olennaisiksi. Tämä viittaa siihen, että 
kehittämistyöhön valmistautumisessa tieteelliseen tietoon tutustuminen kannattaa. Edelleen on 
havaittu, että johdon osallistuminen lisää työntekijöiden osallistumishalukkuutta 
kehittämiseen, ja että peruskehittäminen tuottaa harvoin radikaaleja uusia ajatuksia, jos niitä ei 
erityisesti odoteta ja niiden saavuttamiseksi ponnistella. Lisäksi on huomattu, että hankkeen 
arviointi on lopuksi tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on hankeaikainen, ohjaava arviointi. 
(Laine 2013.)  

Viimeaikoina on tutkittu sekä teoreettisesti että empiirisesti myös sitä, miten taiteen ja 
muiden luovien menetelmien avulla voidaan kehittää työpaikkoja ja työhyvinvointia.  
Taidelähtöisiä työelämän kehittämisen menetelmiä on tutkittu muun muassa TAIKA-
tutkimushankkeessa (TAIKA I ja TAIKA II).  Tutkimuksissa on todettu, että vaikka kulttuuri- 
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ja taidetoiminnalla on yhteys esimerkiksi elämänlaadun paranemiseen sekä sosiaalisten 
verkostojen kasvamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, on taiteen hyvinvointivaikutuksien 
mittaaminen haastavaa (Wallenius-Korkalo 2011). Taidelähtöisessä kehittämisessä 
taidekentän tarjonta nähdään yhdenlaisena ”välineistönä”, jota voidaan tuoda 
vakiintuneempien ratkaisujen rinnalle vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja energisoimaan heitä 
(Rantala & Korhonen 2012).  

Tutkimukset ovat tuottaneet periaatteita ja keinoja, jotka auttavat kehittämisprosessin 
toteuttamisessa. Kehittämisprosessien onnistumisen edellytyksenä on pidetty muun muassa 
ajan varaamista kehittämiselle, osallisuuden varmistamista, säännöllistä seurantaa, esimiesten 
ja johdon vastuuta kehittämisen ylläpitämisestä ja vahvaa osallistumista, työterveyshuollon 
osallistumista sekä kehittämisryhmän vastuiden ja roolien selkeyttä (Jääskeläinen 2013; 
Siljanen ym. 2012). Erityisesti työntekijöiden osallistumista pidetään tärkeänä. On esimerkiksi 
havaittu, että työntekijöiden osallistuminen suorituskykymittareiden kehittämiseen edisti 
työturvallisuuden integroitumista käytäntöön, helpotti käyttöönottoa, toimi koulutuksena sekä 
paransi tiedonkulkua (Sinisammal 2011). 
 

 
3 HUOMIOITA SUOMALAISESTA 

TYÖHYVINVOINTITUTKIMUKSESTA 
 

Tämän selvityksen tavoitteena oli luoda katsaus siihen, mitkä aiheet ovat olleet suomalaisen 
työhyvinvointitutkimuksen kohteina vuosina 2010–2013. Selvityksessä toteutettiin 
tiedonhankintaa muun muassa erilaisin työhyvinvointiin liittyvin hakusanoin. Löydetyt 
tutkimukset luokiteltiin teemoihin, jotka kuvaavat työhyvinvointitutkimuksen pääaiheita 
(Kuvio 1). Teemoja muodostui 22 kappaletta. Ne ovat luonteeltaan toisiinsa liittyviä – eivät 
toisiaan poissulkevia. 
 
 
3.1 HUOMIOITA TUTKIMUSAIHEISTA  
 
Käsillä oleva selvitys on jatkoa vuonna 2005 tehdylle Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvitykselle Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen painoalueet (STM 2005). Vuonna 2005 
kuvattiin työhyvinvointitutkimuksen visio ja strategia vuoteen 2015 saakka. Nyt on jo 
mahdollista – tosin hieman aikaista – arvioida sitä, miten visio on toteutunut ajalla 2010–2013.  

Psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien riskien hallintaa koskien toivottiin edellä 
mainitussa raportissa vuonna 2005 enemmän tutkimusta liittyen: 

 
• Psykososiaalisen työympäristön yhteydestä stressiin ja työuupumukseen 
• Häirinnän, epäasiallisen kohtelun, työpaikkaväkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden 

yhteyksistä työstressiin 
• Työn voimavaratekijöiden ja työn imun näkökulman integroimista tutkimuksiin  
• Työntekijän, työn, työyhteisön ja vapaa-ajan/perhe-elämän yhteisvaikutuksen 

tarkastelua tutkimuksissa 
• Työelämän uusien vaatimusten, työntekijöiden valikoinnin ja yrityskulttuureissa 

tapahtuneiden muutosten yhteydestä depression perusteella myönnettyihin 
työkyvyttömyyseläkkeisiin  
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Koskien työyhteisöjen psykososiaalista toimivuutta linjattiin vuonna 2005 edelleen, että 
tutkimuksen tulisi keskittyä seuraaviin aiheisiin:  

 
• Psyykkinen ylikuormitus ja työuupumus  
• Työnhallinnan ja työn vaatimusten suhde 
• Työn positiiviset vaikutukset  
• Asiakasväkivalta, häirintä, kiusaaminen ja syrjintä 
• Psykiatristen syiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle ajautuminen  
• Johtamisjärjestelmät ja työyhteisön muutokset  
• Työyhteisökulttuurin vaikutus sukupuolten ja eri-ikäisten väliseen tasa-arvoon 
• Työyhteisön sosiaalisten tukijärjestelmien vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin  
• Työsuhteiden pilkkoutuneisuuden vaikutus työhyvinvointiin  
• Tulevaisuuden työelämäkompetenssit  
 

Tämän selvityksen perusteella suomalaisen työhyvinvointitutkimuksen suosituimpia 
tutkimusteemoja vuosina 2010–2013 olivat: 
 

• Työ eri aloilla  
• Työstressi 
• Työn ja muun elämän suhde 
• Varhainen eläköityminen 
• Työn epävarmuus  

 
Käsillä olevan selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että vuonna 2005 ehdotettuja aiheita 

on tutkittu melko kattavasti. Esimerkiksi työuupumus, työstressi, työn ja perheen 
yhteensovittaminen, oikeudenmukaisuuskokemukset sekä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden 
yhteydet ovat olleet olennaisia tutkimusaiheita samoin kuin positiivinen ja 
voimavarakeskeinen näkökulma ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin problematiikka. 
Asiakastyön kuormittavuutta (esim. asiakasväkivallan uhka) on tarkasteltu jonkin verran 
esimerkiksi opettajien ja sairaanhoitajien työssä. Uusia avauksia esimerkiksi siihen, miten 
asiakas voi hyötyä työhyvinvoinnista ja toisaalta myös synnyttää työhyvinvointia, on tehty 
(esim. Perhoniemi & Hakanen 2013). Tämä on yksi esimerkki siitä, miten positiivinen ja 
voimavarakeskeinen lähestymistapa on vahvistunut tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. 

Toisaalta selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että esimerkiksi yritys- ja 
organisaatiokulttuuriin, sosiaalisiin tukijärjestelmiin sekä johtamiseen liittyvät aiheet ovat 
jääneet vähemmälle huomiolle tai ainakaan ne eivät tulleet esiin tämän selvityksen 
valintakriteereitä noudattaen. Lisäksi esimerkiksi osaamisen ja työhyvinvoinnin kytkökset tai 
tasa-arvokysymysten ja työhyvinvoinnin yhteydet eivät ole saaneet kovinkaan suurta 
tutkimuksellista huomiota. Myöskään tulevaisuussuuntautunutta tutkimusta, jossa painopiste 
olisi vahvasti tulevaisuuden työelämäkompetensseissa, ei juurikaan löytynyt.  
 
 
3.2 HUOMIOITA TUTKIMUSTEN LUONTEESTA  
 
Vuoden 2005 selvityksessä visioitiin myös, että suomalaisen työhyvinvointitutkimuksen tulisi 
tuottaa tietoa, arvioida ja esitellä keinoja, joilla psykososiaalista kuormitusta voidaan 
ennaltaehkäistä ja vähentää työpaikoilla. Edelleen todettiin, että tutkimusta tulisi tehdä 
yhdessä eri tutkimusalojen kanssa sekä tutkimuslaitosten välillä. Lisäksi tuloksia tulisi levittää 
tehokkaasti kansainvälisillä foorumeilla. (STM 2005).    
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Kun verrataan vuonna 2005 asetettuja tavoitteita tämän selvityksen tuloksiin, voidaan 

huomata, että suomalainen työhyvinvointitutkimus vaikuttaa tieteellisesti korkeatasoiselta. Se 
on muun muassa kansainvälistä, palkittua ja käyttää uusimpia tutkimusmenetelmiä kuten 
rakenneyhtälömallinnusta. Osa tutkimuksesta perustuu laajoihin pitkäaikaisaineistoihin sekä 
yhdistää erilaisia rekisteriaineistoja. Tutkimusyhteistyötä tehdään sekä maan rajojen sisä- että 
ulkopuolella. Tutkimusten tuloksia on tavoitteiden mukaisesti levitetty kansainvälisillä 
tutkimusfoorumeilla, ja tutkimuksissa on esitetty erilaisia keinoja työhyvinvoinnin 
edistämiseksi. Suomalaiset tutkijat ovat olleet myös aktiivisia työhyvinvoinnin mittaustapojen 
kehittäjiä. He ovat kehittäneet uusia – lähinnä kvantitatiivisia – mittaus- ja 
arviointimenetelmiä sekä testanneet sitä, miten ulkomailla kehitetyt mittarit toimivat 
Suomessa (esim. Rantanen ym. 2013; Christensen ym. 2012; Perhoniemi & Hakanen 2010; 
Salmela-Aro, Tolvanen & Nurmi 2011; Näsman 2011; Orsila ym. 2011).  

Haasteena vaikuttaa kuitenkin olevan se, missä määrin tutkimusten tulokset ja niihin 
perustuvat kehittämiskeinot siirtyvät osaksi työelämän kehittämistä. Erityisesti 
kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistujen tutkimustulosten leviäminen on haastavaa. 
Esimerkiksi tietokannat, joihin artikkelit tallennetaan, eivät yleensä ole ilmaiseksi tai 
avoimesti käytettävissä. Tämä vaikeuttaa tutkimustiedon leviämistä työpaikoille. Kiinnostavaa 
on myös, että vaikka tiedotusvälineiden kautta saa tietoa tutkijoista, ei heidän ajantasaista 
julkaisuluetteloaan tai suomenkielistä tietoa heidän tutkimuksestaan ole välttämättä helposti 
saatavilla. Myöskään tutkijoiden ja projektien kotisivut eivät aina ole ajantasaisia tai 
suomenkielisiä. Toisaalta on myös tutkijoita, jotka julkaisevat suomeksi erilaisissa 
laitosjulkaisuissa sekä kotimaisissa tieteellisissä ja ammattilehdissä, mikä selvästi edistää 
tiedon leviämistä.  Tällaisia käytäntöjä on syytä tukea jatkossa. Lienee syytä pohtia yhä 
tarkemmin esimerkiksi sitä, miten rahoittajat voivat omalla toiminnallaan edistää 
tutkimustiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tiedon käyttöä työpaikoilla. Myös 
tutkimustiedon selkokieliseen ja kansantajuiseen esittämiseen on syytä panostaa erityisesti 
tutkimusmenetelmien ollessa yhä monimutkaisempia. 
 
 
3.3 HUOMIOITA NÄKÖKULMISTA  
 
Niin sanottu positiivisen psykologian käänne on heijastunut selvästi siihen, miten ja millaisista 
näkökulmista työhyvinvointia on tarkasteltu. Näkökulma on siis laajentunut 
kuormitustekijöistä voimavaratekijöihin. Käytännössä voidaan ajatella, että työpahoinvoinnin 
sijaan huomio on suunnattu yhä selvemmin työhyvinvointiin. Tästä viitekehyksestä käsin on 
tutkittu muun muassa työn imua, työhön ja yksilöön liittyviä voimavaroja, flowta, työn 
tuunausta ja merkityksellisyyttä (Kira, Van Eijnatten & Balkin 2010; Vuori, San & Kira 2012; 
Mäkikangas ym. 2010; Cheng, Mauno & Lee 2013; De Cuyper ym. 2011) . Tutkimuksissa on 
tarkasteltu esimerkiksi sitä, mikä on työn imun merkitys työkyvylle (Airila ym. 2012), mikä 
on työn imun suhde työuupumukseen tai työholismiin (Hakanen & Perhoniemi 2010), miten 
myönteiset tunteet, kuten tarmokkuus, liittyvät työkykyyn (Airila ym. 2013), miten erilaiset 
työhön liittyvät resurssi- ja voimavaratekijät voivat puskuroida eli estää ja vähentää työn 
kuormittavuuteen liittyviä haittoja (Cheng ym. 2013), ja miten työn imu voi levitä työparien 
kesken (Perhoniemi & Hakanen 2013). On kehitetty myös uusia mittareita, kuten esimerkiksi 
suomenkielinen työn imun mittari ja ystävällisyyden mittari (esim. Christensen ym. 2012; 
Perhoniemi & Hakanen 2010; Hakanen 2009).  

Selvityksestä voi huomata, että työhyvinvointitutkimuksen näkökulmat ovat laajenneet 
jatkuvasti myös tutkimusaiheiden sisällä. Esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisen 
tutkimus on laajentunut koskemaan esimerkiksi yhä yleistyvää omaishoitajuutta. Lisäksi 
voidaan todeta aiemman vain kapealle alueelle (työkyky, terveys) ulottuneen 
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työhyvinvointikäsitteen laajentuneen. Myös tutkijoiden joukko on kasvanut ja tutkimus 
monitieteistynyt. Työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta tehdään laajasti esimerkiksi 
yhteiskuntatieteiden, psykologian ja terveystieteiden alueilla.  
 
 
3.4 HUOMIOITA TUTKIMUKSEN TULEVAISUUDESTA 
 
Työhyvinvointitutkimuksen tulevaisuuden kannalta on hyvä tietää, mitä aiheita on jo tutkittu. 
Tämä selvitys antaa tähän vastauksensa. Usein on mielekästä suunnata uutta tutkimusta 
nimenomaan katvealueille. Toisaalta on hyvä pohtia, tutkitaanko tällä hetkellä olennaisia 
aiheita erityisesti suomalaisen työelämän kannalta.  

Tutkittavat valikoituvat useiden syiden mukaan tutkimuksen kohteiksi. Onkin hyvä pohtia 
myös, tutkitaanko tällä hetkellä työhyvinvoinnin kannalta olennaisia ihmisryhmiä ja pitäisikö 
tutkimusta keskittää yhä selkeämmin niiden alojen ihmisiin, joilla on eniten työhyvinvointiin 
liittyviä haasteita. Onhan tiedossa, että alojen välillä on suuria eroja sen suhteen, miten paljon 
niissä esiintyy esimerkiksi työväkivaltaa tai miten usein niistä jäädään 
työkyvyttömyyseläkkeelle. (ks. Varhainen eläköityminen.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2011) on asettanut tavoitteeksi, että ihmiset jatkavat 
työssään nykyistä kauemmin, elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 
2020 mennessä ja psyykkinen kuormitus vähenee 20 prosenttia. Tavoitteeseen päästään sillä, 
että ihmisten kykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä työtä parannetaan. Keskeiset toimenpiteet 
ovat (STM 2011): 

 
• johtamisen laadun parantaminen yhteistyön ja viestinnän avulla, 
• työterveyshuollon ennaltaehkäisevän roolin vahvistaminen ja vaikuttavuuden 

todentaminen, 
• verkostoyhteistyön lisääminen,  
• viestinnän tehostaminen,  
• työsuojelulain valmistelu yhteistyössä, asetusten ajanmukaisuuden arvioiminen ja 

EU-politiikkaan osallistuminen ja  
• työsuojeluvalvonnan kehittäminen ja vaikuttavuuden arvioiminen. 

 
Edellä kuvatut tavoitteet ja toimenpiteet voidaan nähdä työhyvinvointitutkimusta 

linjaavina. Tämän selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että esimerkiksi johtamisen ja 
työterveyshuollon yhteyksiä työhyvinvointiin ei ole välttämättä riittävästi tutkittu, sama 
koskee myös muun muassa työsuojeluvalvonnan ja työlainsäädännön noudattamisen 
vaikutuksia työhyvinvointiin.  

Dollard ym. (2007) suosittavat, että olennaisesti työhyvinvointiin vaikuttavien 
psykososiaalisten kuormitustekijöiden tutkimusta tulisi laajentaa:  

 
• emotionaaliseen työhön (suom. myös tunnetyö) ja siihen liittyvään emotionaaliseen 

kuormitukseen,  
• työpaikkakiusaamiseen,  
• akuutteihin kuormitustekijöihin (esim. läheltä piti -tilanteet),  
• oikeudenmukaiseen kohteluun,  
• organisaatiomuutoksiin, sekä 
• (positiiviseen) työhyvinvointiin eli sairauksien, stressin ja uupumuksen sijaan 

esimerkiksi työn imuun.  
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Dollardin ym. (2007) suositusta ja tämän selvityksen tuloksia verratessa tulee ilmi, että 

esimerkiksi emotionaalinen kuormitus näyttää suomalaisessa työhyvinvointitutkimuksessa 
olevan melko katveessa.  

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset synnyttävät uusia uhkia ja mahdollisuuksia 
työhyvinvoinnille. Työhyvinvointitutkimuksen onkin syytä seurata ja valita aiheitaan myös 
niiden mukaan. Yleisinä muutosvoimina voidaan nähdä esimerkiksi teknologioiden 
huomattava kehittyminen, talouden globalisaation nopea eteneminen, ympäristökysymysten 
aktualisoituminen, väestön ikääntyminen sekä yhteisöllisissä suhteissa ja arvoissa 
tapahtumassa olevat muutokset. Lisäksi voidaan paikantaa konkreettisempia trendejä. 
(Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012.) 

Yksi ennakoitu muutostrendi on hajautetun ja monipaikkaisen työn lisääntyminen 
(Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012). Se lisännee tarvetta tämän tyyppisen työn 
työhyvinvointia haastavien ja lisäävien tekijöiden tutkimiseen. Toinen trendi liittyy työn 
epävarmuuteen. Vaikuttaa siltä, että uudet työpaikat syntyvät tulevaisuudessa nimenomaan 
pieniin kasvuhakuisiin yrityksiin. Näille työpaikolle on ominaista se, että ne ovat hyvin 
epävarmoja. Mikäli kasvu ei toteudu suunnitellusti, ne häviävät kokonaan. Iso osa uusista 
työpaikoista on luonteeltaan lyhytkestoisia johtuen lähinnä kausiluonteisuudesta ja 
projektimaisuudesta. (Koponen & Räisänen 2013.) Kolmanneksi vaikuttaa siltä, että työn 
tekemisen muodot moninaistuvat ja yksilön vastuu omasta työllistymisestään kasvaa 
(Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012). Työhyvinvoinnin johtaminen ja sitä tukevat 
järjestelmät ovat kuitenkin kehittyneet lähinnä isojen organisaatioiden tarpeisiin. Herääkin 
kysymys, miten näissä uudenlaisissa työn tekemisen tavoissa voidaan työhyvinvointia tukea ja 
ylläpitää. Neljänneksi viime aikoina huomiota on myös saanut työn automatisoitumisen uusi 
vaihe. Puhutaan robotisoitumisesta, joka voi hävittää osan olemassa olevista työtehtävistä ja 
työpaikoista tai ainakin muuttaa niitä. Yhä useammille vuorovaikutus robotin kanssa voi olla 
osa työtä. Työelämän muuttuessa työntekijät tarvitsevat uusia taitoja ja kykyä uuden 
oppimiseen. Osaamisen liittyvät kysymykset nousevat tällöin keskeisiksi työhyvinvointiin 
vaikuttaviksi tekijöiksi. Osaaminen todettiin myös jo aiemmin alueeksi, josta on vähän 
tutkimustietoa liitettynä työhyvinvointiin.  
 
 
Ehdotuksia suomalaisen työhyvinvointitutkimuksen kehittämiseksi:  
 

• Työhyvinvointitutkimusten tulosten ja niissä esitettyjen keinojen levittämistä 
työelämään on tehostettava. Tutkimustiedon tulee olla saatavilla helpommin ja 
avoimemmin sekä useammin selkeällä suomenkielellä.  

• Laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien yhdistäminen voisi tuoda 
laajempaa, täydentävää, ymmärrystä työhyvinvoinnista, koska niiden avulla voidaan 
vastata erityyppisiin tutkimuskysymyksiin. Myös useampia eri muuttujia sisältävien 
tutkimusasetelmien suosiminen voisi tuoda lisäselvennöstä siihen, mitkä tekijät ovat 
työhyvinvoinnin kannalta olennaisimpia.   

• Jo olemassa olevien tilasto- ja rekisteriaineistojen käytön edelleen tehostaminen voisi 
tuoda lisäarvoa tutkimukseen.  

• Työhyvinvointitutkimuksessa ei juurikaan tehdä eri alojen tai eri maiden välistä 
vertailevaa tutkimusta. Vertaileva tutkimus voisi lisätä ymmärrystä työhyvinvoinnin 
kulttuurisesta jäsentymisestä sekä tuottaa tarkempaa tietoa siitä, mitkä tekijät ovat 
alariippuvaisia ja mitkä -riippumattomia.  

• Suuri osa työhyvinvointitutkimuksesta on niin sanottua perustutkimusta, joka ei 
varsinaisesti tähtää työhyvinvoinnin kehittämiseen. Toisaalta monet 
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kehittämishankkeet eivät ole tutkimusperustaisia. Tutkimuksen ja kehittämisen 
yhteensovittamista ja yhtäaikaisuutta tulisikin lisätä.  

• Työhyvinvointitutkimus on tällä hetkellä luonteeltaan melko yksilökeskeistä. Yksilön 
kokemukset, käsitykset ja ajatukset ovat keskeisin tutkimuskohde, vaikka useat 
työpaikan sosiaaliset ja organisatoriset tekijät sekä yhteiskunnalliset tekijät 
vaikuttavat työhyvinvointiin. Monipuolisempia tutkimustapoja, jotka kohdistuvat 
esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen luonteeseen tai työpaikan arkisiin 
käytäntöihin sekä työhyvinvointiin vaikuttaviin rakenteellisiin tekijöihin, olisikin 
syytä kehittää. On myös pohdittava sitä, miten tulevaisuuden työhyvinvointiin 
vaikuttavia tekijöitä voidaan tutkia, ja voidaanko myös tutkimusmenetelmiä kehittää 
jo sinällään voimavaroja tukeviksi ja edistäviksi.  

• Työhyvinvointitutkijoiden olisi hyvä tutkia jatkossa aiheita, joista tutkimustietoa on 
vähän, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkityksellisiä, ja jotka auttavat lisäämään 
työhyvinvointia.  

• Työelämän muutos- ja tulevaisuustrendien seuraaminen on olennaista 
työhyvinvointitutkimuksen kohdistamisessa. Toisaalta perinteisempää suorittavaa 
työtä, jossa muutokset tapahtuvat ehkä eri aikataululla ja eri tavalla kuin esimerkiksi 
tietotyössä, ei ole syytä unohtaa.  

• Tutkittavien valinnassa olisi syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että 
työhyvinvointi vaihtelee esimerkiksi sukupuolten ja ammattiryhmien välillä 
epätasaisesti, ja osassa ammateissa kuormitustekijöiden määrä on suurempi kuin 
toisissa. Työhyvinvoinnin epätasa-arvoiseen jakautumiseen liittyviä ratkaisukeinoja 
tulisikin etsiä myös tutkimuksen keinoin.  
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