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Pandemian haasteita ja tulevien aikojen näkymiä ei voi vält-
tää tässäkään Työn tuulessa. Toiveikas odotus rokotusten 
edistyessä on käynnistänyt mietinnän, millaiseksi työmaail-
ma muokkautuu, jos viruksesta päästään eroon. Tämä toivei-
kas ajatus tuskin täysin toteutuu, sillä historian kirjat kertovat, 
ettei kysymyksessä todellakaan ollut ensimmäinen pandemia; 
vuosina 1346–1353 musta surma, 1918–20 ns. espanjantauti, 
1957–58 ns. aasialainen influenssa jne. niittivät kuolettavaa 
satoaan. Puolitoista vuotta sitten koronavirus käynnisti ennen 
näkemättömän luonnollisen kokeen, joka haastoi lähes kai-
ken, mitä siihen asti oli työelämässä pidetty normaalina. Tut-
kijoiden kannalta tämä koe käynnisti laajan tutkimustiedon 
keruun ja analysoinnin, joka jo tähän mennessä on tuottanut 
tuhansia koronaan ja sen seurauksiin keskittyneitä artikkelei-
ta. Sadat miljoonat aiemmin etätyötä tekemättömät aloittivat 
sen opettelun, samalla kun samanveroinen joukko jatkoi työ-
tään kasvokkain totutussa paikassa totuttuun tapaan. Monet 
lähiesihenkilöt huomasivat olevansa paitsi etäjohtajia myös 
etätyöntekijöitä yhteisine haasteineen. Useimpien organisaa-
tioiden johto joutui miettimään strategiansa ja liiketoiminta-
mallinsa uusiksi. 

Pandemia on paitsi haaste myös mahdollisuus. Vastaavien 
suurten pandemioiden seurauksena myös työelämä, sen käy-
tännöt ja säännöt ovat aina muuttuneet. Alasajo tapahtuu no-
peasti, mutta uuden ylösajo onkin sitten hidasta. Tämä avaa 
kuitenkin mahdollisuuden työn muotoilulle ja organisoitu-
misen kehittämiselle pelkän reagoivan sopeutumisen sijasta. 
Henkilöstöjohdolle ja -ammattilaisille tämä tuo vaikuttami-
sen mahdollisuuksia niihin asioihin, joilla työpaikan aineeton 
potentiaali saadaan tasapainoisesti kukoistamaan. 

Mihin asioihin sitten pitäisi tarttua? Tutkimustietoa ja omakoh-
taisia kokemuksia pandemian vaikutuksista on kertynyt paljon. 
Eri asia on, osataanko niitä hyödyntää. Joukko työelämätutki-

joita1 julkaisi melko pian pandemian puhjettua käsityksiään sii-
tä, miten pandemia tulee vaikuttamaan työn tulevaisuuteen ja 
ihmisiin organisaatioissa. Niissä voi olla joitakin asioita, jotka 
on hyvä pitää mielessä. Heidän mukaansa kyse on sekä ratkai-
sua vaativista haasteista että mahdollisuuksista. He valitsivat 
mielestään kymmenen keskeisintä aihetta:

• Työterveys ja -turvallisuus sekä hyvinvointi: miten työn-
tekijät jaksavat työskennellä pitkiä aikoja poikkeusoloissa, 
esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstö?

• Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen: mitä haasteita 
syntyy, kun koti on myös työpaikka?

• Etätyö: miten etätyöskentelyn olosuhteet vaikuttavat 
työsuoritukseen ja -hyvinvointiin. Minkälaisia etätyö-
käytäntöjä tarvitaan?

• Virtuaalitiimit: miten virtuaalitiimien käytännöt ja tekno-
logiat toimivat ja tukevat kotoa käsin tehtävää yhteistyötä?

• Työpaikan varmuus: miten pandemia vaikuttaa työsuhtee-
seen ja sen luonteeseen?

• Tilapäiset ja epätyypilliset työsuhteet: hyödyntävätkö 
organisaatiot ulkopuolisia osaajia? Mistä löytyvät 
työmarkkinat?

• Johtajuus: mitä etäjohtajan pitäisi tehdä ja saada aikaan?
• Henkilöstöpolitiikka: mitä henkilöstöjohdon ja -ammatti-

laisten pitäisi tehdä pandemian oloissa ja sen jälkeen? Mitä 
strategisia ja operationaalisia vaikutuksia pitää miettiä? 

• Ikääntyvä työvoima: mitkä ovat vaikutukset iäkkäälle 
työvoimalle?

• Työurat: muuttuvatko työurat ja miten nuoret hakeutuvat 
eri ammatteihin?

1  Rudolph, C.W., Allan, B., Clark, M., Hertel, G., Hirschi, A., Kunze, F., Shockley, K., 
Shoss, M., Sonnentag, S., & Zacher, H. (2020). Pandemics: Implications for Research 
and Practice in Industrial and Organizational Psychology. Industrial and Organizational 
Psychology: Perspectives on Science and Practice.
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Nämä kysymyksenasettelut ovat puolentoista vuoden aikana 
syventyneet ja monipuolistuneet. Hyvinvoinnin haasteet ovat 
lisääntyneet pandemian pitkittyessä. Kotona työskentely on 
lisännyt autonomian tunnetta, mutta lisännyt myös haasteita 
sovittaa työ ja perhe-elämä yhteen. Etätyö on etäännyttänyt 
työntekijät työyhteisöistään ja synnyttänyt eristyneisyyden 
tuntemuksia, samalla kun halukkuus jatkaa etätöissä myös 
pandemian jälkeen on lisääntynyt. Virtuaalinen yhteistyö on 
aiheuttanut digiloikan opettamalla monille uusia digitaalisia 
taitoja, kuten viestintävälineiden käytön. Samalla 24/7 on 
alkanut realisoitumaan monen kohdalla aiheuttaen jopa me-
dia-addiktiota. Työpaikan varmuus on heikentynyt monilla 
aloilla, erityisesti palvelualoilla, kuten ravintoloissa. Monet 
freelancerit ovat hätää kärsimässä, mutta globaaleilla työ-
markkinoilla alustatalous kuitenkin kasvaa. Kontrolloivan 
johtamisen mahdollisuudet ovat heikentyneet, mutta jaettu- 
ja itsensä johtaminen ovat lisääntyneet. Silti yhteisten tavoit-
teiden saavuttamisesta on pidettävä huolta. Hybridityö toteu-
tuessaan mullistaa monet henkilöstöön liittyvät toimintatavat, 
sopimukset ja käytännöt, joilla on keskeinen merkitys pien-
ten ja suurten organisaatioiden toiminnalle. Kaikkiin muihin 
pandemian työpaikoilla aiheuttamiin vaikutuksiin liittyy myös 
työvoiman ikääntyminen ja sen korvaaminen jollain tavoin. 
Etätyöhön on kautta aikojen liittynyt ’poissa silmistä – poissa 
mielestä’ ilmiö. Kun hybridityö yleistyy, tarvitaan uusia keino-
ja tunnistaa tarvittavaa osaamista ja edistää sen kehittymistä. 

Kaiken kaikkiaan pandemian jälkeisellä ajalla riittää kehittä-
mistä. Keskeisintä on organisaatiokohtaisesti tunnistaa omat 
kehittämiskohteet, sillä ne vaihtelevat lopulta kuitenkin paljon.

•••
Käsillä olevassa Työn tuulen kesänumerossa vastataan joihin-
kin yllä olevista kysymyksistä osan jäädessä odottamaan pa-
rempia aikoja.

PETRI UUSIKYLÄ avaa artikkelissaan ’Sukellus systeemi-
ajattelun syvään päätyyn’ systeemisen ajattelun lähtökohtia 
ja havainnollistaa, miten holistinen systeeminen ymmärrys 
auttaa hahmottamaan toistuvia kaavoja ja kehittymisen dy-
namiikkaa, jotka muutoin jäisivät avaamatta. Artikkelin esi-
merkit sivuavat suuria yhteiskunnallisia ilmiöitä, samoin kuin 
organisaatioiden ja työyhteisön tasolla tapahtuvia muutospro-
sesseja. Artikkeli näyttää uskottavasti sen moninaisuuden, 
jonka vuorovaikutussuhteet vaikuttavat nykyhetken ilmiöi-
hin. ”Vedenalainen maailma voi näyttäytyä kovin erilaiselta 
niiden läpi katsottuna!, kuten kirjoittaja sanoo. 

KATARIINA SALMELA-ARON, KATJA UPADYAYAN ja LAURI  
HIETAJÄRVIN artikkelin ’Rehtorien ja opettajien hyvinvoin-
ti koronapandemian aikana’ sanoma avaa kuvan pandemian 
pitkäaikaisista vaikutuksista hyvinvointiin käyttämällä esi-
merkkinä opettajien ja rehtorien ammattiryhmiä. Artikke-
lissa tarkastellaan suomalaisten rehtorien ja opettajien työ-
hyvinvointia 2020 kevään ja syksyn aikana. Työhyvinvointi 
määritellään työintona eli työssä koetun tarmokkuuden, up-
poutumisen ja omistautumisen kokemuksina, ja työuupumus 

koetun uupumusasteisen väsymyksen, kyynisyyden, sekä 
riittämättömyyden tunteiden kautta. Kaiken kaikkiaan kir-
joittajat tunnistivat opettajien innostuneiden, innostuneiden 
mutta uupuneiden, työuupumusriskissä olevien, ja vakavas-
ti työuupuneiden profiilit. Rehtoreiden osalta taas tunnistet-
tiin innostuneiden, työuupumusriskissä olevien, ja työuupu-
neiden profiilit. Vaikka koulutyöntekijät ovat vain yksi joskin 
eniten paineisiin joutuneista ammattiryhmistä, on vastaavaa 
työhyvinvoinnin heikkenemistä tunnistettu myös muiden am-
mattiryhmien kohdalla pandemian pidennyttyä. Myös kuva-
tut profiilit sopivat moniin muihinkin töihin ja pandemiako-
kemuksiin.

HELJÄ FRANSSILA ja PERTTI SIEKKINEN ottavat artikke-
lissaan ’Millainen on koronan jälkeinen hyvä työympäristö?’ 
mielenkiintoisella tavalla kantaa pandemian jälkeisen työelä-
män todennäköisiin vaikutuksiin työympäristössä ja miten 
sitä käytetään tulevaisuudessa. Kirjoittajat kuvaavat, miten 
tavat tehdä töitä muuttuivat hetkessä, digitaalisen työympä-
ristön merkitys kasvoi ja fyysisen työympäristön käyttötavat 
kyseenalaistuivat. Tätä kautta haastettiin myös toimistotilan 
merkitys työympäristön osana. Artikkelissa pohditaan, mil-
lainen olisi hyvä fyysinen työympäristö ja millainen suhde 
sillä on virtuaaliseen työympäristöön, työyhteisöön, tapaan 
tehdä työtä ja työntekijäkokemukseen. Kirjoittajat päätyvät 
siihen, että tulevaisuuden hyvä työympäristö on monien paik-
kojen ekosysteemi. 

KIRSI YLI-KAITALAN ja MINNA TOIVASEN artikkeli ’Psyko-
loginen turvallisuus vapauttaa työyhteisön potentiaalin’ nos-
taa esille tulevaisuuden työpaikan toimivuuteen vaikuttavan 
olennaisen ilmapiiritekijän. He kuvaavat, mitä on psyko-
loginen turvallisuus ja miksi epäonnistumisista oppimisen 
mahdollistava ilmapiiri on erityisen tärkeä menestystekijä 
tulevaisuuden työelämässä. Johtotehtävissä ja kaikissa vas-
tuuasemissa olevat voivat edistää monin tavoin psykologista 
turvallisuutta ja jatkuvan oppimisen kulttuuria. Artikkelissa 
esitetyt keinot pohjaavat Työterveyslaitoksella tehdyn moni-
vuotisen tutkimuksen tuloksiin.

MERJA KARJALAISEN omakohtaisen kokemuksen moti-
voima, silti analyyttinen artikkeli ’Työuupumus on nyky-
työelämän työtapaturma – ja siksi sitä pitää torjua yhdessä 
työsuojelun keinoin’ nostaa esille nykytyön kenties potentiaa-
lisesti keskeisimmän riskitekijän eli työuupumuksen. Kirjoit-
tajan mukaan aiheesta on puhuttu useimmiten yksilön näkö-
kulmasta, vaikka työuupumus on sidoksissa yksilöä isompiin 
ilmiöihin, kehityskulkuihin ja rakenteisiin. Tilastotiedot työ-
elämästä kertovat työn muuttumisesta, kuormittavuuden li-
sääntymisestä ja palautumisen vaikeutumisesta. Siksi kirjoit-
tajan mukaan on aika siirtää huomio yksilöstä työpaikalle – ja 
työsuojeluun. Moderni työsuojelu tarkoittaa psykososiaalisen 
kuormituksen uudenlaista huomioimista yrityksen ja organi-
saation johtamisessa, vastuiden delegoinnissa, työyhteisössä, 
vuorovaikutuksessa, henkilöstöhallinnossa ja viestinnässä.

JULIA HÄMÄLÄISEN konkreettinen artikkeli ’Näin edistät 
monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työpaikallasi – HR-asi-
antuntijan täsmäneuvot’ esittelee kahdeksan erilaista tapaa, 
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joilla henkilöstöhallinnon asiantuntijat voivat kehittää oman 
työyhteisönsä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta (D&I). 
Kirjoittajan mukaan monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden 
edistäminen osana strategista tekemistä työpaikalla kannat-
taa. Niiden avulla organisaatiot pääsevät kiinni uudenlaiseen 
kasvuun ja innovatiivisuuteen, työntekijöiden hyvinvoinnista 
puhumattakaan. 

•••
Pandemialla on ’pitkä häntä’, joka pyrkii heiluttamaan ’koko 
koiraa’. Kesän jälkeen syksyllä elämme kuitenkin jo muut-
tuneessa maailmassa, jossa koronan synnyttämin haasteisiin 
on löytynyt lisää vastauksia tai ainakin sellaisten ehdotuksia. 
Tulevaisuuden tutkijat puhuvat mielellään monikossa ’tule-
vaisuuksien’ tutkimisesta. Näin on myös pandemian jälkeisen 
työelämän osalta; on monia mahdollisuuksia, joista toteutuvat 
ne, joiden puolesta toimitaan. 

Erinomaisen kesän toivotukset kaikille Työn tuulen toi-
mituksesta!
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Ei ole sattumaa, että luonnontieteistä omaksutut käsitteet ku-
ten organismi, ristiinpölytys, ekosysteemit, parviäly, adaptaa-
tio, hybridit ja kompleksiset järjestelmät ovat 2020-luvulla 
rantautuneet organisaatiotutkimuksen ja työelämän kehittä-
misen käsitteistöön. Tämän voisi helposti sivuuttaa tutkijoi-
den ja kehittäjien muotivirtauksena - hieman samaan tyyliin 
kuin 2000-luvun alun verkostot, fraktaalit ja kaaosjohtami-
sen. Tällä kertaa kyseessä on todennäköisesti jotain merkit-
tävämpää kuin pelkkä semanttinen kehittämiskielen muutos. 
Tekisi mieli puhua jopa paradigman muutoksesta, mutta näin 
rohkeaa kuhnilaista loikkaa ei kehtaa ottaa julkaisussa, jos-
sa kuitenkin halutaan ylläpitää tieteellistä lähestymistapaa ja 
objektiivista asioiden tarkastelua. Sitä paitsi systeemipuhe, 
transformaatiokuvaukset ja ekosysteemit vaativat vielä pal-
jon tarkentamista niin tutkimuksen kuin käytännön kehittä-
mistyön kohdalla. 

Ennen kuin sukellamme systeemiajattelun syvään päätyyn, 
on syytä palauttaa mieleen, että systeemiajattelu ei ole mi-
kään uusi asia johtamiskirjallisuudessa ja organisaatiotutki-
muksen alueella. Ludwig von Bertalanffyn ”General System 

Theory: Foundations, Development, Applications” vuodelta 
1968 nosti aikaisemmin luonnontieteiden alueella sovelletun 
systeemiteorian ja siihen kuuluvan systeemiajattelun aivan 
uudelle tasolle. Uusia systeemiteorian sovelluksia syntyi ta-
loustieteen, johtamistutkimuksen, kybernetiikan, komplek-
sisuustutkimuksen, sosiaalitieteiden ja käyttäytymistieteiden 
alueilla. 

Systeemisyyden tarkastelemiseksi ja ymmärtämiseksi on ole-
massa useita erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja, joita 
organisaatiotutkimuksessa on viime vuosina hyödynnetty. 
Agenttipohjainen mallinnus, verkostoanalyysi ja systeemi-
dynaaminen mallinnus ovat esimerkkejä lähestymistavoista, 
joilla systeemin osatekijöiden välistä vuorovaikutusta pyri-
tään ymmärtämään (Williams & Hummebrunner, 2011)1. Eri 
lähestymistavoilla on perustelut ja kannattajansa; lähestymis-
tavan valinta myös perustuu tarkastelun kohteena olevaan 
käyttökohteeseen.

1 Agenttipohjainen ja systeemidynaaminen mallinnus samoin kuin verkostoanalyysi 
ovat välineitä hahmottaa systeemin kehittymisen luonnetta toimijoiden välisen interak-
tion kautta. Mallit ilmentävät epälineaarisia ja mukautuvia vuorovaikutuksia.

Sukellus systeemiajattelun syvään päätyyn

Sukellus systeemiajattelun syvään päätyyn

Sukellus systeemiajattelun syvään päätyyn vaatii ennakkoluulottomuutta, rohkeutta ja epävarmuuden sieto- 
kykyä. Tässä artikkelissa avataan systeemisen ajattelun lähtökohtia ja havainnollistetaan, kuinka holistinen  
systeeminen ymmärrys auttaa hahmottamaan toistuvia kaavoja ja kehittymisen dynamiikkaa, joka muutoin  
jäisi avaamatta. Artikkelin esimerkit sivuavat suuria yhteiskunnallisia ilmiöitä, samoin kuin organisaatioiden ja 
työyhteisön tasolla tapahtuvia muutosprosesseja. Vaikka ei kokonaan hylkäisi vanhoja tutkimusperinteitään, 
niin systeemisiä linssejä kannattaa ainakin sovittaa. Vedenalainen maailma voi näyttäytyä kovin erilaiselta 
niiden läpi katsottuna.

AVAINSANAT: Systeemiajattelu, kompleksisuus, muutos

Petri Uusikylä 
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Systeemiajattelu tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen, 
jonka avulla voidaan ymmärtää, analysoida sekä mallintaa 
kompleksisia systeemejä. Systeemiajattelun keskiössä on 
systeemin kokonaisuuden hahmottaminen ja vaikutuspistei-
den selvittäminen. Organisaatioiden luonteen, toiminnan ja 
verkostoitumisen kannalta systeemisyys siirtää tarkastelun 
painopistettä yksittäisten toimijoiden ja asioiden tarkastelus-
ta koko systeemin toimintaa hahmottaviin ajattelumalleihin. 
Kompleksisuusajatteluun pohjautuen artikkelissa esitetään, 
että olennaista on pyrkiä ymmärtämään niiden keskinäisriip-
puvuuksia, systeemien dynaamista käyttäytymistä ja sen syn-
nyttämiä rakenteita.

Yleisesti tarkasteltuna systeemiajattelu tarjoaa vaihtoehtoisen 
lähestymistavan ymmärtää organisaatioiden toiminnan dyna-
miikkaa. Systeemiajattelu poikkeaa perinteisestä reduktionis-
tisesta2 tavasta jäsentää ja pilkkoa organisaatiokokonaisuutta 
pienempiin osiin ja tehdä korjaavia toimia prosessien ja osa-
prosessien tasolla. Systeemiajattelussa kokonaisuus on enem-
män kuin osiensa summa. Juuri holistinen näkemys tekee sii-
tä äärimmäisen kiehtovan ja samaan aikaan tutkimuksellisesti 
haastavan.

Systeemiset lähestymistavat tekevät näkyväksi sen muutok-
sen mekanismit, joiden kautta interventiot ja panostukset 
muuttuvat tuloksiksi ja vaikutuksiksi (Chen, 2005, 231). Toi-
sin sanoen ne pureutuvat organisaation toiminnan mustaan 
laatikkoon. Perinteinen lineaariseen malliin perustuva tarkas-
telu ei auta ymmärtämään niitä mekanismeja ja osatekijöitä, 
joilla on merkitystä vaikuttavuuden aikaansaamisessa (Dye-
house ym., 2009, 187), kun taas systeemimallit kiinnittävät 
hyvinkin yksityiskohtaisesti huomion eri tekijöiden ja toimi-
joiden välisiin monimutkaisiin kytkentöihin ja dynaamisiin 
vuorovaikutussuhteisiin, jotka puolestaan auttavat ymmärtä-
mään niitä tekijöitä, jotka yhtäältä estävät tai toisaalta vauh-
dittavat vaikuttavuuden syntymistä (Uusikylä, 2019). 

Systeemiajattelun ”matala pääty”
Omalla kohdallani herääminen systeemiajatteluun tapahtui 
1990-luvulla tutustuttuani Peter Sengen The Fifth Dicipli-
ne -teokseen. Kirjassaan Senge (1990) herätteli (ja varmasti 
edelleen herättelee) lukijansa ymmärtämään oppivan organi-
saation systeemisenä kokonaisuutena, jonka keskipisteessä 
on toimijoiden välinen vuorovaikutus ja sitä määrittävät ra-
jat ja pelisäännöt. Relationaalinen näkökulma käyttäytymisen 
muutokseen ja systeemiseen dynamiikkaan kolahti minuun 
1990-luvun puolivälissä erityisellä tavalla, sillä samaan ai-
kaan olimme kollegoiden (Mikko Mattila ja Jan-Erik Johan-
son) kanssa aloittaneet sosiaalisten verkostojen analyysi -pro-
jektin, jonka kokonaismerkitystä emme edes voineet kuvitella 
ymmärtävämme aikana ennen sosiaalisen median syntyä. 
Projektista syntyi kuitenkin oppikirja (Johanson ym., 1995) 
ja joukko akateemisia opinnäytteitä ja julkaisuja. 

2  Reduktionismi on filosofinen oppi, jonka mukaan tietty kokonaisuus on palautetta-
vissa osiinsa.

Sukellus systeemiajattelun syvään päätyyn

Systeemisen muutoksen hahmottaminen on kohtuullisen vai-
keaa, sillä vaihtoehtojen tarkastelu on pikemminkin diver-
genttiä kuin konvergenttia. Lisäksi dynaamisessa monimut-
kaisuudessa syyn ja seurauksen logiikka on epälineaarista ja 
lisäksi interaktioiden kautta syntyvää. Tällöin pienillä toimin-
takäytäntöihin, mentaalimalleihin ja käyttäytymiseen vaikut-
tavilla muutoksilla saattaa olla systeemisellä tasolla hyvinkin 
merkittäviä seurauksia. Epälineaarisessa kehityksessä pienet 
asiat kertaantuvat tavalla, joka saattaa synnyttää yllättävän 
lopputuloksen. Ilmiölähtöisessä systeemisessä muutoksessa 
kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa (Ehresmann 
ym., 2018). Lisäksi on ymmärrettävä, että samalla toimenpi-
teellä (esim. korona-rajoitteet) saattaa olla lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä hyvin erilaisia vaikutuksia, ja seurausten luonne 
saattaa vaihdella kontekstista toiseen hyvinkin suuresti.

Tästä seuraa se, että perinteiset ennakointi- ja varautumis-
mallit eivät kykene käsittelemään dynaamista monimutkai-
suutta. Tilalle tarvitaan uudenlaista antisipaatioajattelua3 ja 
toivotun tulevaisuuden hahmottamista. Hanna-Kaisa Per-
naa on väitöskirjassaan yhdistänyt kompleksisuusteoreetti-
sen tulkintakehyksen antisipaatioajatteluun. Rosenin (1979) 
antisipaatioteoriasta Pernaa (2020) päätyy tulkintaan, jossa 
hyvinvointipalvelujen kontekstissa pirullinen kierre jatkuu 
ja syvenee, ellei luonnollisen systeemin todellisia ominai-
suuksia (hänen tutkimuksessaan esim. marginaalien käsitystä 
omasta tilanteestaan ja siihen johtaneista tekijöistä) oteta 
huomioon. Tämä huomio on erityisen ajankohtainen vuonna 
2021, kun uudistusta itsehallinnollisista hyvinvointialueista 
ollaan toteuttamassa ilman kokonaisvaltaista ymmärrystä uu-
distuksen tavoitteista ja muutoksen dynamiikkaan vaikutta-
vista tekijöistä. 

Antisipaatioajattelu nostaa kompleksisuuden ja siitä seuraa-
vien ilmiöiden rinnalle tulevaisuuden tarkastelun ja tietoisen 
vaikuttamisen siihen. Kysymys on ihmisten toiminnallisesta 
suhteesta tulevaisuuteen, siihen liittyviin tavoitteisiin, odo-
tuksiin ja asenteisin. Ihmisten antisipaatiot ja niiden muutok-
set vaikuttavat siihen, mihin suuntaan yhteiskunnat kulkevat. 
Näemme, että voimakkaat uhkat, uudet avautuvat mahdolli-
suudet ja julkisuudessa esillä olevat tulevaisuuskuvat ohjaa-
vat väistämättä sekä yksilöiden että yhteisöjen valintoja ja 
tekoja. Voisi jopa väittää, että antisipaatioajattelun arvo on 
siinä, että ympäristön muutoksiin reagoimisen ja sopeutumi-
sen sijaan antisipaatioajattelu tarjoaa näkökulman proaktiivi-
seen, systeemin ja ympäristön vuorovaikutteiseen ohjaami-
seen toivottuun suuntaan.

Näin voidaan tavoittaa myös uudenlainen ennakoivan hallin-
nan logiikka, jossa toimijuutta korostava antisipaatio ja toi-
saalta eri ohjauksen mekanismien ja työkalujen tilanneherkkä 
hyödyntäminen kohtaavat. Siinä missä kompleksisuusajatte-
lu auttaa ymmärtämään ilmiöiden ja tapahtumien yhteen kie-
toutumisesta syntyvää ennakoimatonta kehitystä, antisipaatio 
tarjoaa mahdollisuuden ohjata systeemin ja ympäristön vuo-
rovaikutusta toivottuun suuntaan.

3  Antisipaatio on prosessi, joka käyttää tulevaisuutta nykyisyydessä. Siinä on kaksi 
osaa: 1) eteenpäin katsova prosessi ja 2) tämän prosessin tulosten hyödyntäminen 
tämän päivän toiminnassa.
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Siitäkin huolimatta, että ylläkuvatut systeemiset arviointita-
vat antavat dynaamisen kuvan muutoksesta ja eri tekijöiden ja 
toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta, saattavat ne yksin-
kertaistaa liiaksi jatkuvasti monimutkaistuvia ilmiöitä. Haas-
teista huolimatta on tärkeää, että työorganisaatioiden kehit-
täjät tutustuvat systeemiajatteluun ja hyödyntävät arvioinnin 
kohteeseen sopivia systeemisiä menetelmiä ja lähestymista-
poja (Cabrera ym., 2008).

Systeemisuvannosta  
karikkoisiin vesiin

Systeemiajatteluun liittyy läheisesti myös kompleksisuus-
ajattelu. Kompleksisessa maailmassa vesi sumenee ja karikot 
sekä pyörteet saattavat päästä yllättämään huolettoman uima-
rin. Kompleksisuusajattelua on viimeisen parinkymmenen 
vuoden aikana sovellettu mitä erilaisimpien ilmiöiden yhtey-
dessä (Mitleton-Kelly, 2003; Byrne & Callaghan, 2014; Bale 
ym., 2015; Stroh, 2015; Ison & Straw, 2020). Sen avulla on 
jäsennetty muun muassa poliittis–hallinnollisten instituutioi-
den haasteita, organisatoristen muutosprosessien läpivientiä, 
innovaatioiden syntymistä ja omaksumista, liiketoimintaver-
kostojen toimintaa sekä uusien teknologioiden leviämistä. 

Kompleksisuuslinssit auttavat näkemään ongelmat ja haasteet 
uudessa valossa, mikä on välttämätöntä vaikuttavien uusien 
ratkaisujen löytämiselle. Väitämme, että kompleksisuuslins-
sin avulla voidaan rakentaa kielellinen silta eri alan tutkijoi-
den, arvioijien, päättäjien ja kansalaisten välille tavalla, joka 
auttaa tunnistamaan ratkaisevia käänteitä ja tekee epävarmuu-
dessa ja tietämättömyydessä tarpomisesta paitsi siedettävää, 
myös hyödyllistä. Kompleksisuusajattelussa maailma näyt-
täytyy monitulkintaisena kokonaisuutena. Siinä on lukema-
ton määrä toisistaan riippuvaisia alkuarvoja. Se toimii oman 
historiansa kokemuksista, tulevaisuutensa oletuksista ja ny-
kyhetken tulkinnoista käsin. Asian ydin on siinä, mitä nämä 
eri tulkinnat ja näkökulmat synnyttävät vuorovaikutuksessa 
keskenään ja miten ne muokkaavat laajempaa kokonaisuutta.
 
Kompleksisuuden käsite korostaa, että järjestelmän osatekijät 
voivat itseorganisoitua ja synnyttää näennäisesti koordinoitua 
ja adaptiivista käyttäytymistä jopa ilman keskushallintoa tai 
keskitettyä johtoa (Klijn, 2008) ja näin vahvistaa järjestelmän 
resilienssiä (Duit & Galaz, 2008; Duit ym., 2010). Organisaa-
tioiden resilienssi ei ole vain sitä, että etukäteen varaudutaan 
tulevaan, vaan ennen kaikkea se on järjestelmän kyky toimia 
mukautuvasti ja ketterästi yllättävissä tilanteissa. Ei riitä, että 
johto varautuu tulevaan luomalla vaihtoehtoisia tulevaisuu-
den skenaarioita. Järjestelmän rakenteiden ja yhteistyön muo-
tojen tulisi lähtökohtaisesti olla resilienttejä (Hyytiälä, 2020).

Sukellus pinnan alle
Käytännön kehittämistyössä keskitymme yleensä organisaa-
tion toiminnan näkyviin pintailmiöihin, kuten toimintapro-
sesseihin, toimintaa ohjaaviin sääntöihin, julkilausuttuihin 
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tavoitteisiin tai organisaation rakennekysymyksiin. Taustalla 
on usein ajatus siitä, että organisoimalla toimintaa uudelleen 
voimme vaikuttaa tavoittelemiimme asioihin, kuten tehok-
kuuden ja tuottavuuden kasvuun, laadun parantumiseen tai 
asiakaspalvelun parantamiseen. Tehtävä on lähes yhtä toivo-
ton, kuin yrittäisi hillitä kuritonta koululaisryhmää järkipu-
heella tai parantaa urheilujoukkueen tuloksia pelkästään har-
joitusmääriä lisäämällä. 

Muutoksen edellytykset ovat syvemmällä ajattelumalleis-
samme, tavoissamme, käyttäytymiskaavoissa ja vuorovaiku-
tustoiminnassa. Näitä organisaation pinnan alaisia rakenteita 
on usein kuvattu ns. kulttuurin jäävuorimallilla (Hall, 1968). 
Organisaatiokulttuurille, kuten jäävuorelle, on ominaista, että 
sen pinnan näkyvä (yläpuolella oleva) taso määrittää vain vä-
hän sen toimintaa. Kuvassa 1 näitä pinnan päällä olevia te-
kijöitä kutsutaan yksittäisiksi tapahtumiksi. Pinnan päällinen 
toiminta on usein reaktiivista: toimintaympäristössä tapahtuu 
muutos tai muutoksia, joihin reagoidaan eli tehdään korjaa-
via toimenpiteitä: asiakasvalitus käynnistää asiakaspalveluar-
vioinnin, tuloksen heikentyminen aikaansaa tehostamishank-
keen tai kielteinen somejulkisuus herättää tarpeen kiillottaa 
organisaation brändiä. Tällaisten ulkoapäin tulevien syiden 
kautta käynnistyneet kehittämishankkeet harvoin tuovat rat-
kaisua havaittuihin ongelmiin. Päinvastoin ne saattavat syn-
nyttää joukon uusia ongelmia. On sukellettava pinnan alle or-
ganisaation syvärakenteisiin. 

Systeemiajattelu lähtee siitä, että toistuvat tapahtumat syn-
nyttävät toimintakaavoja tai kuvioita (patterns), ja että nämä 
kuviot ovat seurausta systeemisestä rakenteesta, jonka taus-
talla puolestaan on vielä syvemmällä olevia muutosvoimia. 
Muutostekijät ovat luonteeltaan emergenttejä (ilmaantuvia), 
joten niiden ennakointi saattaa olla vaikeaa. Emergenssi viit-
taa uusien, odottamattomien rakenteiden, mallien tai proses-
sien syntymiseen kompleksisessa järjestelmässä. Syntyvää 
kokonaisuutta ei voida ennustaa sen perusteella, mitä sen 
osista tiedetään. Näennäisesti asiat vain tapahtuvat ilman mi-
tään erityistä ja tunnistettavissa olevaa syytä. Syntyvä koko-
naisuus ei koostu vain osatekijöistä. Syntyvät yksiköt voivat 
olla vuorovaikutuksessa niiden osien kanssa, joista ne ovat 
syntyneet. Sen vuoksi edellä kuvattu antisipaatioajattelu on 
erinomainen tapa tarkastella ilmaantuvia tekijöitä. 
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Kuva 1. Systeemisen muutoksen tasot.

Suurin osa järjestelmistä on sisäkkäin muissa järjestelmis-
sä ja monet järjestelmät ovat pienempien järjestelmien osia. 
Tavat, joilla järjestelmän toimijat muodostavat yhteyden ja 
liittyvät toisiinsa, ovat kriittisiä järjestelmän selviytymisen 
kannalta, koska näistä yhteyksistä muodostuvat toimintamal-
lit ja kaavat sekä takaisinkytkennät (Jalonen ym., 2019). Re-
lationaalinen näkökulma (Wiggins & Hunter, 2016) samoin 
kuin strategisesti verkostoituneen organisaation näkökulma 
(Lehtimäki, 2017) ottaa huomioon nämä pinnanalaiset, infor-
maalisiin kenttiin liittyvät tekijät tarkastellessaan organisaati-
on suorituskykyä ja johtamista. Samoin myös dynaamisessa 
monimuotoisuuden johtamisessa näillä pinnanalaisilla raken-
teellisilla tekijöillä on keskeinen merkitys. Meadows (2008) 
määrittelee rakenteen järjestelmän yhteen kytkeytyviksi osa-
kokonaisuuksiksi, virroiksi ja palautesilmukoiksi. Luonnolli-
set rakenteet ovat itseorganisoituneita, esim. eläinlaumat ja 
lintu- tai kalaparvet. Palautesilmukat, itseorganisaatio ja hie-
rarkiat ovat tärkeitä elementtejä järjestelmän luonnollisessa 
rakenteessa.

Lehtimäki ym. (2020) tarkastelevat näitä relationaalisia ra-
kenteita yhteiskunnallisina vuorovaikutuskenttinä, jossa in-
teraktiorakenteet synnyttävät epälineaarisia muutospolkuja. 
Epälineaarisuus tarkoittaa, että järjestelmän käyttäytyminen 
ei välttämättä riipu alkutilojen arvoista. Epälineaarisuus voi 
aiheuttaa epäsuhtaa syiden ja seurausten välillä – ts. vähäpä-
töiset syyt tai toimenpiteet voivat saada aikaiseksi merkittä-
viä vaikutuksia ja päinvastoin. Palaute vaikuttaa järjestelmän 
käyttäytymiseen. Positiivinen palaute parantaa järjestelmän 
kykyä (stimulointi), kun taas negatiivisen palautteen vaiku-
tukset ovat päinvastaiset (tasapainottaminen). Positiivinen 
ei liity ”hyvään”, eikä negatiivinen ”huonoon”, vaan ne ovat 
systeemisiä vaikutuksia.  Joskus järjestelmässä voi tapahtua 
merkittävä muutos uuteen vaiheeseen, jota hallitsevat erilai-
set attraktorit. Dissipatiiviset rakenteet viittaavat vaihesiir-
toon, symmetrian rikkoutumiseen ja useiden vaihtoehtojen 
avautumiseen. Kompleksinen järjestelmä ajautuu toistuvasti 
kohti kaaoksen reunaa tai kauemmaksi tasapainotilasta. 

Alimpana jäävuoren pohjalla ovat mentaalimallit. Ne mää-
rittävät pitkälti tavan, jolla hahmotamme maailmaa. On huo-
mattava, että mentaalimalleja ei tule pitää pysyvinä, vaan ne 
ovat lähtökohtaisesti keskeneräisiä ja kaiken aikaa kehitty-
viä sekä kulloiseenkin tehtävään sidottuja (Johnson-Laird, 
1983). Mentaalimallien kautta tulkitsemme ympärillämme 
olevien tapahtumien ja ilmiöiden virtaa, määrittelemme ja 
luokittelemme niitä itsessään tai suhteessa muihin ilmiöihin 
ja tapahtumiin. Yhteiskunnallinen tai työyhteisössä tapahtu-
va muutos tyypillisesti kilpistyy siihen, että muutoksen suun-
nittelijat eivät kykene synnyttämään yhteisesti jaettua näke-
mystä ja tilannekohtaista tulkintaa. Tällaisessa tilanteessa 
korostuu sensemaking-näkökulma. Se korostaa organisaati-
on keskeneräisyyttä ja tilannetietoisuuden jatkuvaa uudelleen 
määräytymistä sekä todellisuuden sosiaalista konstruointia 
toimijoiden välisissä vuorovaikutussuhteissa (Weick, 2009). 
Seuraavassa tarkastellaan systeemisen muutoksen dynamiik-
kaa ja toiminnan eri tasojen vaikutusta siihen. 

Annetaan veden virrata
Systeemin luonteen ymmärtää vasta kun sitä yrittää muuttaa. 
Tämä vanha toteamus on varmasti tuttu monelle organisaa-
tion kehittäjälle. Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan toi-
mintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten saman-
aikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden 
hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Byrne (2013) tote-
aa, että tutkijoiden ja kehittäjien tulisi keskittyä pidemmän 
ajan muutosanalyyseihin ja paikantaa näiden kautta muutok-
sen dynamiikka ja sen taustalla olevat käyttäytymis- ja toi-
mintakaavat. Donella Meadows (2008, s. 170) ilmaisee asian 
vieläkin tyylikkäämmin: 

“Before you disturb the system in any way, watch how it 
behaves. If it’s a piece of music or afluctuation in a com-
modity price, study its beat. If it’s a social system, watch 
it work. Learn its history.”

Systeemidynamiikan ymmärtäminen vaatii tarkkaa havain-
nointia, herkkyyttä ja kokonaisvaltaista tiedostamista. Byrne 
ja Callaghan (2014) toteavat, että kompleksisten järjestelmien 
tarkastelussa kausaalisten vaikutusketjujen sijaan tulisi tar-
kastella systeemin muutosta ohjaavia sääntöjä ja prosesseja. 
Tällöin kompleksisen arvioinnin tulisi pyrkiä ottamaan sys-
teemisen muutoksen dynamiikka haltuun kokonaisvaltaisen, 
pitkäjänteisen ja systeemin murroskohtiin keskittyvän tarkas-
telun kautta. 

Edellä kuvattu systeeminen muutos edellyttää kuitenkin toi-
minnan eri tasojen (makro, meso, mikro) yhteen kytkeytymi-
sen logiikan ymmärrystä. Yleisin ajatuksellinen harha on, että 
yhteiskunnallisia uudistuksia valmistellaan makrotasolla ja 
niiden vaikuttavuutta seurataan ja mitataan niin ikään mak-
rotasolla. Esimerkkeinä tällaisesta ajattelusta käyvät vaikka 
kansainväliset innovaatio- tai kilpailukykymittautukset, Pisa-
vertailut ja vertailevat demokratiatutkimukset. Otetaan esi-
merkiksi kansallinen pyrkimys (esim. hallitusohjelmalinjaus) 
työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteet ovat sinänsä perus-
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teltuja ja toimenpideohjelmaan valitut kehittämistoimet vai-
kuttavat tarkoin mietityiltä ja asiantuntijoiden hyväksymiltä. 
Tämän jälkeen kehittämislinjauksessa on todettu, että muu-
toksia tullaan seuraamaan erillisen vaikuttavuustutkimuksen 
tai -arvioinnin kautta.

Kuvassa 2 on esitetty edellä kuvatun kaltainen ”vaikuttavuus-
harha”: kuvitteellisen kansallisen työhyvinvoinnin kehittä-
misohjelman ajatellaan lisäävän työhyvinvointia ja kenties 
pidentävän työssäjaksamista. Kuvassa havainnollistetaan, 
kuinka strateginen vaikuttavuustavoite on avattavissa (mal-
lin lähtökohdista ks. Coleman, 1990; Uusikylä, 2019). Läh-
tökohdaksi on otettu työhyvinvointia ohjaavat strategiset lin-
jaukset ja mahdollinen toimintasuunnitelma. Ne on nimetty 
X:ksi. Jotta kyseisen vaikuttavuustavoitteen alla toteutetuil-
la toimenpiteillä (esim. tutkimus, viestintäkampanjat ja lain-
säädännölliset uudistukset jne.) voitaisiin saavuttaa haluttuja 
vaikutuksia tai vaikuttavuutta, tulee toimintaan yritys- ja or-
ganisaatiotasolla x1 tai yksilöiden kohdalla x2 sisäistää ne ja/
tai ottaa mallit tai uudet ajatukset osaksi toimintaa. Ketju voi 
mennä organisaatioiden kautta (esim. strategiat tai prosessit) 
yksilötasolle tai siirtyä henkilöille suoraan. Vaikka näin ta-
pahtuisikin, eivät sisäistetyt mentaalimallit tai uudenlainen 
ajattelutapa välttämättä vaikuta konkreettisesti, ellei niillä ole 
käyttäytymisen muutokseen johtavia seurauksia. Vasta kun 
yksilöt alkavat toimia (y1) toisin, voi systeeminen muutos le-
vitä. Perinteisesti organisaation toiminnan on katsottu muut-
tuvan yksilöiden toiminnan muutoksen summana (y2). 

Nykyisessä organisaatiokirjallisuudessa (esim. Centola, 
2018) on korostettu, että yksilön käyttäytyminen leviää te-

hokkaimmin “tartunnan kautta” esim. voimakkaiden mieli-
pidevaikuttajien tai muutosagenttien kautta. Tällainen tar-
tunta voi lähteä hyvinkin nopeaan, jopa eksponentiaaliseen 
kasvuun tietyn kynnysarvon ylittyessä. Tällöin tapahtuu ns. 
tipping point -ilmiö. Kuvan 2 alanurkassa on kuvattu systee-
misen muutoksen alkupiste, jossa yksilötason käyttäytyminen 
synnyttää systeemisen muutoksen. Se voi toki lähteä jo edel-
lisestä vaiheesta (x2), jolloin jo uudet ajatukset ja mentaali-
mallit saattavat levitä esimerkiksi sosiaalisen median kautta 
ja synnyttää nopeasti järjestelmätason muutoksen. Työhyvin-
voinnin kohdalla systeemisen muutoksen synnyttämisen ai-
kajänne vaihtelee lyhyen aikavälin tuloksista ja vaikutuksista 
(esim. hallituskauden aikana tehdyt kokeilut), keskipitkän ai-
kavälin muutoksiin (esim. lakiuudistukset) ja pitkän aikavälin 
muutokseen (esim. toimintakulttuurimuutokset). Silti on tär-
keää, että erilaisia muutoksia seurataan ja arvioidaan syste-
maattisesti. Myös keskipitkän ja pitkän aikavälin muutosten 
seuranta on tärkeää, vaikka niiden taustalla olevat avainalueet 
ja hankkeet olisivat jo päättyneet.

Kompleksisuusjohtamisen näkökulmasta systeemisen muu-
toksen ytimessä tulisi olla ajatus operatiivisesta ja aloitteel-
lisesta toiminnasta syntyvästä ja asioita mahdollistavasta 
kehittämisikkunasta. Operatiivinen toiminta rakentuu meka-
nistiselle maailmankuvalle ja ilmenee lineaarisena ja ylhäältä 
alaspäin suuntautuvana toimintana. Toiminnassa hyödynnet-
tävä tieto nähdään eri foorumeilla siirrettäväksi olevaksi enti-
teetiksi. Operatiivisessa toiminnassa luotetaan vakiintuneisiin 
rakenteisiin, formaaleihin areenoihin ja selkeisiin toimija-
suhteisiin. Niiden nähdään tuovan toimintaan tehokkuutta ja 
säännönmukaisuutta. Aloitteellisen toiminnan dynamiikka 

Kuva 2. Systeemisen muutoksen ”ammemalli”.

X Y

Systeeminen muutos ja 
uusi työkulttuuri

Työhyvinvoinnin lisääminen

Makro
(yhteiskunta)

Meso
(organisaatio)

Mikro
(yksilö)

x1

x2

Y2

Y1

1. Uudet työhyvinvointilinjaukset 
vaikuttavat yhteiskunnallisella tasolla

2. Organisaatiot muuttavat omia strategisia 
linjauksiaan, vahvistavat kapasiteettiaan jne.

3a.  Yksilötasolla  tapahtuu asenteiden  muutos, 
uuden ajattelun omaksuminen, kapasiteetin  
vahvistuminen

3b.  Yksilöiden toiminta ja käyttäytyminen 
muuttuvat, toiminta työpaikoilla muuttuu

4. Uudella tavalla toimisesta 
tulee yleisesti hyväksytty tapa 
toimia

5. Systeeminen muutos alkaa 
vakiintua uuden toiminnan 
myötä

Vaikuttavuusharha

Hyvien käytäntöjen levittäminen, 
jäljittely, kopiointi 

Skaalautuminen ns. tipping point -ilmiö
Systeemisen muutoksen 
alkupiste

Top-down
muutoksen 
alkupiste

Systeeminen muutospaine kanavoituu
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on sisäsyntyistä ja saa energiansa alhaalta ylöspäin suuntau-
tuvista ideoista. Aloitteellisessa toiminnassa luotetaan jous-
taviin rakenteisiin, hyödynnetään monenkirjavia areenoita ja 
hyväksytään hierarkioista riippumaton toimijuus. Toiminnan 
seurauksena on epätyypillisiä ja luovia ratkaisuja. Onnistu-
neessa muutosprosessissa yhdistyvät operatiivisen ja aloit-
teellisen toiminnan parhaat puolet. Operatiiviselle toiminnal-
le ominainen säännönmukaisuus ja aloitteelliselle toiminnalle 
tyypillinen innovatiivisuus yhdistyvät täydellisessä muutos-
hankkeessa erilaisiin tilanteisiin mukautuvaksi toiminnaksi. 

Muutosprosessin rakentaminen ei ole helppoa, sillä operatii-
visen ja aloitteellisen toiminnan yhdistämisessä on kysymys 
eri suuntiin vetävien voimien muodostamista jännitteistä. 
Jännitteistään huolimatta onnistunut muutos on mahdollinen. 
Tämä edellyttää kuitenkin huomion kiinnittämistä yksittäis-
ten toimijoiden valintojen ja vakiintuneiden rakenteiden si-
jaan toimijoiden välisissä vuorovaikutussuhteissa syntyvään 
kehitykseen. ’Ylhäältä’ tapahtuvan ohjauksen ja toimijoiden 
kontrolloinnin paikkana onnistuneen muutosprosessin käyt-
tövoimana on itseorganisoituminen. Kysymys on toimintaan 
osallistuvien toimijoiden spontaanista ja ilman ulkoista ohja-
usta toteutuvasta järjestäytymisestä. Käytännössä itseorgani-
soituminen ilmenee tietämisen prosessissa. Tieto ei ole muu-
tosprosessissa toiminnan kohde vaan tietämisen prosessissa 
ilmaantuva emergentti rakenne, joka ohjaa toimintaympäris-
tön havainnointia, ilmiöiden merkityksellistämistä ja valinto-
jen tekemistä. Vaikka valintatilanteet ovat ainutkertaisia, teh-
dyistä valinnoista jää aina jälki. Sekä valittu että valitsematta 
jäänyt sulautuvat osaksi toteutunutta muutosta. Parhaimmil-
laan seurauksena on itseään vahvistava kehä, joka tuottaa 
muutosprosessiin osallistuvien toimijoiden välille luottamus-
ta. Luottamus puolestaan toimii itseorganisoitumista vauh-
dittavana tekijä, sillä Luhmannia (1995) mukaillen voidaan 
ajatella, että jokainen ’systeemi’ testaa ensin luottamuksen ja 
ryhtyy vasta sen jälkeen prosessoimaan merkityksiä. 

Rannalla
Tervetuloa takaisin rannalle. Systeemisukellus on nyt päätty-
nyt ja on aika koota keskeiset havainnot yhteen sekä pohtia 
seuraavan uintireissun tavoitteita. Matkalla olemme oppineet, 
että systeemisessä muutoksessa ilmiöiden keskinäisriippu-
vuuksiin kiinnitetään huomiota ja ymmärretään, että yhteen 
kytkeytyneessä maailmassa kokonaisuus on enemmän kuin 
osiensa summa.  Systeemisen arviointiajattelun taustalla on 
usein luonnontieteellisestä ajattelusta kumpuava käsitys sii-
tä, että häiriötilojen jälkeen systeemi pyrkii aina takaisin ta-
sapainotilaan. Lopuksi on kenties paikallaan haastaa edellä 
mainittua ajattelua sillä, että systeeminen epätasapainotila ei 
ole mikään hetkittäinen poikkeama, vaan jatkuvan emergens-
sin ja kompleksisuuden aikaansaama normaali tila. Se ei siis 
olekaan uusi normaali, johon palataan sen jälkeen, kun häiriö-
tilasta on selvitty. Kaaoksen reuna on eräänlainen transitiotila 
järjestyksen ja epäjärjestyksen välillä. Tämä siirtymävyöhyke 
on rajatun epävakauden alue, joka saa aikaan jatkuvan dynaa-
misen vuorovaikutuksen järjestyksen ja häiriön välillä. 

Tämä nostaa esiin joukon kysymyksiä: Millainen johtaminen 
ja kehittämisote soveltuvat kompleksiseen, keskinäisriippu-
vaiseen ja jatkuvassa muutoksessa olevaan maailmaan? Miten 
tämä haastaa perinteisiä kehittämishankkeiden onnistumisen 
arvioimisen kriteereitä, käytössä olevia suunnittelumalleja 
tai palkitsemisjärjestelmiä. Ennen kaikkea sen tulisi herät-
tää keskustelua siitä, milloin, missä ja millaisen pyrkimyksen 
pohjalta organisaatiossa on syytä käynnistää interventio. Hul-
lunrohkea hyppy pää edellä tuntemattomaan veteen saattaa 
koitua kohtalokkaaksi. Joskus kahlaaminen, veden liikkeinen 
tarkkailu ja pyörteiden havainnointi voivat olla toimivampia 
ratkaisuja kuin pää edellä sukeltaminen. Toisaalta jokainen 
tyylillään! n
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Johdanto
Keväällä 2020 COVID-19-pandemia levisi maailmalla ja 
Suomessa. Tuolloin koronavirustartuntojen ollessa nousussa 
maaliskuussa 2020 kouluja alettiin sulkemaan ja lähes kaikki 
koulut Suomessa siirtyivät etäopetukseen kahdeksi kuukau-
deksi. Kouluyhteisön nopea siirtyminen normaalitilanteis-
ta etäopetukseen tapahtui hämmästyttävän nopeasti, mistä 
lienee kiittäminen maamme ammattitaitoisia ja sitoutuneita 
opettajia ja rehtoreita. Opetuksen järjestäminen poikkeus-
oloissa oli kuitenkin raskasta. Tässä artikkelissa keskitymme 
opettajien ja rehtorien hyvinvointiin kriisin alkuvaiheessa ke-
väällä 2020, jolloin koulujen nopea sulkeminen aiheutti suu-
ren muutoksen niin rehtoreiden kuin opettajien työhön, sekä 
syksyllä 2020 pandemian toisen aallon aikaan. Kevään 2020 

tulokset on aiemmin julkaistu Psykologia-lehdessä (Salmela-
Aro ym., 2020), syksyn 2020 tulokset ovat aiemmin julkai-
semattomia. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa opettajien ja rehtoreiden työ-
hyvinvointia on tarkasteltu usein työuupumuksen kautta 
(Hakanen ym., 2006; Dicke ym., 2018). Tutkimuksissa oli-
si kuitenkin tärkeää ottaa huomioon samanaikaisesti myös 
työhyvinvoinnin positiivinen puoli, työinto. Ottamalla nämä 
työhyvinvoinnin molemmat puolet yhtäaikaisesti huomioon 
voidaan saada paljon kokonaisvaltaisempi kuva rehtorien ja 
opettajien työhyvinvoinnista ja sen tasapainosta (Salmela-
Aro ym., 2020; Upadyaya ym., 2020). COVID-19-pandemi-
an aikana rehtorit ja opettajat joutuivat vaihtamaan etätyöhön 
ja kohtaamaan työhön liittyviä vaatimuksia ja voimavaroja 

Rehtorien ja opettajien hyvinvointi 
koronapandemian aikana

Koronapandemian mukanaan tuomat haasteet koulujen toimintaan ovat kuormittaneet oppilaiden lisäksi opet-
tajia ja rehtoreita. Olemme Helsingin yliopistolla seuranneet rehtorien ja opettajien hyvinvointia korona-aikana 
eri vaiheissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme suomalaisten rehtorien ja opettajien työhyvinvointia 2020 
kevään ja syksyn aikana, jolloin COVID-19-pandemia levisi ympäri maailmaa. Työhyvinvointia lähestymme 
tutkimalla työinnon ja -uupumuksen profiileja opettajilla ja rehtoreilla. Työinto määriteltiin kolmen ulottuvuuden, 
työssä koetun tarmokkuuden, uppoutumisen ja omistautumisen kautta, ja uupumus työssä koetun uupumus-
asteisen väsymyksen, kyynisyyden, sekä riittämättömyyden tunteiden kautta. Opettajien kesken tunnistimme 
innostuneiden, innostuneiden mutta uupuneiden, työuupumusriskissä olevien, ja vakavasti työuupuneiden pro-
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uudella tavalla. Yksi haasteista oli nopea siirtyminen digitaa-
lisiin apuvälineisiin ja opetuksen ja ohjauksen muuttaminen 
digitaaliseen ympäristöön sopivaksi. Lisääntyvä työn digi-
talisoituminen voi kuitenkin tuoda lisää haasteita rehtoreiden 
ja opettajien työhön, lisäten myös työuupumusta (ks. myös 
Salmela-Aro ym., 2019). Toinen työn haasteellisuutta lisäävä 
tekijä on työmäärä ja työhön liittyvä vastuullisuus, jotka li-
sääntyivät etätyöaikana, ja voivat myös lisätä rehtoreiden ja 
opettajien työssä kokemaa stressiä (Boyland, 2011; Combs 
ym., 2009; Dicke ym., 2018; Salmela-Aro ym., 2019; Upady-
aya ym., 2020). Rehtoreiden ja opettajien korkea koulutus, hy-
vät digivalmiudet ja työn itsenäisyys puolestaan kuvaavat työn 
voimavaroja, jotka voivat heijastua myönteisesti etätyöhyvin-
vointiin ja suojata uupumukselta (Salmela-Aro ym., 2019).

Työn vaatimukset ja voimavarat -mallin mukaan erilaiset työ-
hön liittyvät vaatimukset ja voimavarat ennustavat työnteki-
jöiden hyvinvointia, jota usein kuvaavat työhön liittyvä uupu-
mus ja into (Bakker ym., 2003; Bakker & Demerouti, 2006, 
2017; Demerouti ym., 2001). Työn vaatimukset tarkoittavat 
yleensä työhön liittyviä haasteita, jotka kuluttavat työnteki-
jöiden fyysistä ja henkistä energiaa ja joihin liittyy fyysisiä 
ja henkisiä kustannuksia (Demerouti ym., 2001). Työn voi-
mavarat puolestaan kuvataan usein erilaisten fyysisten, psy-
kologisten ja sosiaalisten työhön liittyvien tekijöiden kautta, 
jotka vähentävät työn haasteita ja niihin liittyviä erilaisia kus-
tannuksia ja tukevat työntekijän omaa kasvua ja kehittymistä 
(Demerouti ym., 2001; Demerouti & Bakker, 2011). Lisäksi 
henkilökohtaiset vaatimukset ja voimavarat vaikuttavat niin 
työuupumukseen kuin intoonkin (Salmela-Aro ym., 2020). 
Työn ja henkilökohtaiset vaatimukset lisäävät usein uupu-
muksen oireita, ja työn ja henkilökohtaiset voimavarat puo-
lestaan tukevat usein työintoa (Demerouti ym., 2001; Haka-
nen ym., 2006; Salmela-Aro ym., 2020). Tässä artikkelissa 
kuvatussa Helsingin yliopistolla tehdyssä tutkimuksessa kes-
kityttiin erityisesti etätyöhön ja COVID-19-pandemiaan liit-
tyviin työn ja henkilökotaisiin vaatimuksiin ja voimavaroihin, 
joita olivat erityisesti etätyöhön siirtymän ajankohta, COVID-
19-pandemiaan liittyvä stressi, kokemus etätyöhön siirtymän 
onnistumisesta ja arvio omien ja muiden digitaitojen laadusta.

Työuupumus ja -into 
Työhyvinvointia kuvataan usein työhön liittyvän uupumuk-
sen ja innon kautta, joita voi kokea niin lähi- kuin etätyössä. 
Työuupumusta kuvaavat kolme tekijää, joita ovat uupumusas-
teinen väsymys työhön, kyyninen asenne työhön ja riittämät-
tömyyden tunteet työntekijänä. Uupumusasteisesta väsymyk-
sestä kertoo työstä johtuva ylirasittuminen; kyynisyys liittyy 
kiinnostuksen vähenemiseen työssä, etääntyneeseen asentee-
seen sekä työn kokemiseen merkityksettömänä. Riittämät-
tömyyttä kuvaa riittämättömyys työntekijänä. Tutkimukses-
samme tarkastelimme etä- ja lähityön aikaisen hyvinvoinnin 
myönteistä puolta työinnon avulla. Työhön liittyvä into kuvaa 
työntekijöiden positiivista asennetta työhön (González-Romá 
ym., 2006; Salmela-Aro ym., 2019; Schaufeli ym., 2002), 
johon sisältyy kolme ulottuvuutta: tarmokkuus, uppoutumi-
nen ja omistautuminen. Tarmokkuuteen liittyy työssä koet-

tu energisyys ja sitkeys haasteiden edessä (Schaufeli ym., 
2002). Uppoutuminen kuvaa keskittymisen tunnetta, jolloin 
aika kuluu nopeasti työssä niin, että siitä voi olla vaikea irtau-
tua (Schaufeli ym., 2002). Omistautuminen puolestaan kuvaa 
kokemusta työn merkityksellisyydestä, inspiraatiota ja innos-
tusta (Schaufeli ym., 2002). 

Työuupumuksen ja -innon profiilit
Työhön liittyvän uupumuksen ja -innon ulottuvuudet voivat 
ilmetä yhtäaikaisesti, ja työntekijöiden kesken on mahdollista 
tunnistaa erilaisia alaryhmiä (profiileja), jotka kuvaavat työ-
uupumuksen ja -innon ulottuvuuksien erilaisia kokemuksia. 
On esimerkiksi mahdollista, että erisuuruiset alaryhmät reh-
toreita ja opettajia kokevat yhtä aikaa eri tasoista etätyön ai-
kaista intoa ja -uupumusta (ks. myös Upadyaya ym., 2020; 
Mäkikangas ym., 2017). Näitä alaryhmiä voidaan tutkia hy-
vin henkilösuuntautuneella tutkimusotteella. Henkilösuun-
tautuneella tutkimusotteella voidaan tunnistaa ja kuvailla 
mahdollisia työntekijöiden hyvinvoinnin alaryhmiä (Morin 
ym., 2011; Woo ym., 2018), jotka kuvaavat työntekijöiden 
samanlaisia kokemuksia (Knisely & Draucker, 2016). Siten 
myös tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten rehtorei-
den ja opettajien koronakevään 2020, sekä opettajien syksyllä 
2020 uupumuksen ja –innon profiileja latentin profiilianalyy-
sin (LPA) avulla, joka auttaa tunnistamaan erilaisia profiileja 
rehtoreiden ja opettajien työuupumuksen ja työinnon suhteen 
(tarkempi menetelmäkuvaus ks. Salmela-Aro ym., 2020).

Työuupumuksen ja -innon profiilit 
keväällä 2020

Keväällä 2020 kyselytutkimukseen osallistui 1182 opettajaa 
(83 % naisia, keski-ikä 48, kh 9.5 vuotta) ja 644 rehtoria (41 %  
naisia, keski-ikä 50.6, kh 7.7 vuotta) eri puolilta Suomea. 
Opettajista kouluasteekseen ilmoitti varhaiskasvatuksen 6 %, 
alakoulun 33 %, yläkoulun 24 %, lukion 8 %, ammatillisen 
koulun 17 % ja muita 13 %. Rehtoreista kouluasteekseen il-
moitti vain alakoulun (sisältäen mahdollisesti esiopetusta tai 
varhaiskasvatusta) 44 %, yläkoulun tai yhtenäiskoulun 35 % 
ja 21 % lukion tai lukion sisältävän yhtenäiskoulun, 17 % am-
matillisen koulun ja muita 13 %, Latentin profiilianalyysin 
avulla tunnistimme erilaisia työhyvinvointiprofiileja. Opetta-
jien kesken muodostui neljä opettajien työhyvinvointiprofiilia 
(Kuva 1) ja rehtoreiden kesken kolme rehtoreiden työhyvin-
vointiprofiilia (Kuva 2). Opettajista 42 % sijoittui innostunei-
den profiiliin, jota luonnehti samanaikaisesti korkea työinto 
ja matala työuupumus; 11 % innostuneiden mutta uupuneiden 
profiiliin, jota erotti erityisesti vähäinen energisyys ja korkea 
uupumusasteinen väsymys; 37 % uupumusriskissä olevien 
profiiliin, jota luonnehti lievä työuupumus ja vähäinen työ-
into; ja 10 % sijoittui vakavasti uupuneiden profiiliin, jossa 
opettajat kokivat keskimäärin vakavaa uupumusta ja matalaa 
työintoa. 

Rehtoreista 36 % sijoittui innostuneiden profiiliin, 46 % työ-
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uupumisriskissä oleviin ja 18 % työuupuneisiin, joita kuiten-
kin luonnehti keskimäärin alhaisempi uupumus opettajiin 
verrattuna. 

Tulokset antavat viitettä siitä, että verrattaessa aikaisempiin 
samojen ammattiryhmien tutkimuksiin, koronakevään 2020 
aikana rehtorit kokivat vähemmän innostusta (Upadyaya ym., 
2020) ja opettajat kokivat enemmän uupumusta kuin aikai-

sempina vuosina (Salmela-Aro ym., 2019). Reilu kolmasosa 
opettajista ja kolmasosa rehtoreista koki korkeaa työintoa ja 
alhaista työuupumusta myös koronakevään erityisjärjestelyi-
den aikana, mutta COVID-19-kriisi opetuksen erityisjärjes-
telyineen oli lisännyt erityisesti opettajien uupumusriskiä ja 
laskenut rehtoreiden innostusta.
Lisäksi havaittiin, että stressi COVID-19-pandemiasta lisäsi 

niin opettajien kuin rehtoreiden todennäköisyyttä kuulua uu-
pumusryhmiin verrattuna innostuneiden ryhmään. Rehtoreil-
la myös kevään eteneminen lisäsi todennäköisyyttä kuulua 
uupuneiden tai uupumisriskissä olevien ryhmään. Opettajat, 
jotka kokivat etäopetukseen siirtymisen heikoksi, kuuluivat 
useammin vakavasti tai lievästi uupuneiden ryhmään. 

Työuupumuksen ja innon profiilit 
opettajilla syksyllä 2020

Syksyn 2020 aineistossa oli 1503 vastaajaa, joista sukupuolek-
seen ilmoitti naispuoliseksi 83.5 % ja miespuoliseksi 16.5 %.  
Vastaajien keski-ikä oli 47.8 vuotta (kh 9.7 vuotta). Koulutus-

Kuva 1. Opettajien työhyvinvointiprofiilit keväällä 2020.

Kuva 2. Rehtorien työhyvinvointiprofiilit keväällä 2021.
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asteittain opettajia oli vastannut varhaiskasvatuksesta 11.7 %, 
alakouluista 34.3 %, yläkouluista (sisältäen yhtenäiskoulut) 
23.4 %, lukioista 10.7 %, ammattikouluista 13.4 % ja mui-
ta oli 6.5 %. Työinnon ja työuupumuksen ulottuvuuksille to-
teutettu latentti profiilianalyysi LPA oli menetelmällisesti 
yhteneväinen Salmela-Aro ym. (2020) kanssa. Analyysin pe-
rusteella viiden profiilin ratkaisu tarjosi tilastollisesti ja sisäl-
löllisesti mielekkäimmän mallin kuvata opettajien työinto ja 
–uupumusprofiileja (Kuva 3). 

Profiilien suhteen syksyllä 2020 18.8 % opettajista sijoittuivat 
vakavan uupumuksen alueelle kokonaisuupumuksen näkökul-
masta (Vakavasti uupuneet-kyynistyneet 9.4 %, Vakavasti uu-
puneet 9.4 %). He edustivat uupumuksen kahta kehityskulkua: 
toisella ryhmällä uupumusasteinen väsymys johti motivaation 
laskuun ja sitä kautta uupumukseen, toisella taas kyynistymi-
nen ja työn merkityksellisyys laskivat ja sitä kautta uupumus 
lisääntyi (Parker & Salmela-Aro, 2011). Verrattuna kevään 
2020 tuloksiin vakavasti uupuneiden opettajien osuus oli huo-
mattavasti kasvanut. Uupumisriskissä tulkittiin olevan 30 % 
opettajista. Uupumusriskiprofiilissa uupumus oli hieman kes-
kimääräistä korkeampi ja työinto hieman keskimääräistä al-
haisempi. Uupumisriskissä olleiden osuus oli pienempi, siir-
tymä oli kohti työuupumusta. Innostuneet-uupuneet (22.6 %) 
-profiilia erotti korkea työn into ja lisäksi korkeahko uupumus-
asteinen väsymys. Kevääseen verrattuna tämä ryhmä oli kak-
sinkertaistunut. Innostuneilla (28.3 %) korostui korkea työin-
to ja alhainen työuupumus. Heitä oli vastaavasti vähemmän 
kuin keväällä 2020. Vaikka profiiliratkaisut eivät ole suoraan 
verrattavissa kahden eri aineiston välillä, näyttää pandemiati-
lanteen jatkuminen kuitenkin tuottaneen suuremman osuuden 
uupuneita ja erityisesti “innostuneita-mutta-uupuneita”, joiden 
työn into on korkea mutta jaksaminen alkaa loppua. 

Ikäerot ryhmien välillä olivat selkeitä. Tulokset osoittivat, että 
innostuneet opettajat olivat keski-iältään vanhempia verrattu-

na muihin ryhmiin (paitsi verrattuna vakavasti uupuneiden-
kyynisten ryhmään). Miehiä oli suhteessa enemmän vakavasti 
uupuneiden-kyynisten ryhmässä (34 %) ja vähemmän innos-
tuneiden-uupuneiden ryhmässä (5 %). Vakavasti uupuneiden-
kyynisten ryhmässä oli myös suhteessa enemmän yläkoulujen 
(34 %) ja ammattikoulujen opettajia (23 %) verrattuna muihin 
ryhmiin. Innostuneiden ryhmään verrattuna (ikä, sukupuoli ja 
kouluaste kontrolloituna) COVID19-stressi ennusti tasaisesti 
todennäköisyyttä kuulua kaikkiin muihin ryhmiin innostunei-
siin verrattuna. Myös syksyllä havaitsimme siis koronapande-
mian työhyvinvointia heikentävän vaikutuksen. 

Yleisesti ottaen syksyllä 2020 opettajista 58 % oli harkinnut 
alan vaihtamista, mutta vain 3 % oli päättänyt vaihtavansa 
alaa. Opettajan työn lopettamisaikomusten suhteen vakavas-
ti uupuneiden-kyynistyneiden ryhmässä jopa 13 % ilmoit-
ti päättäneensä vaihtaa alaa (84 % harkinnut), ja vakavasti 
uupuneiden ryhmässä 8 % (85 % harkinnut). Innostuneiden 
ryhmässä vain 22 % oli harkinnut alan vaihtamista. Kun kes-
kimäärin opettajista 30 % ilmoitti COVID19-tilanteen vai-
kuttaneen alanvaihtosuunnitelmiin, vakavasti uupuneiden-
kyynisten osalta näin ilmaisi 54 % ja vakavasti uupuneiden 
kohdalla vastaavaa ilmoitti jopa 68 %.

Yhteenvetoa
Kaiken kaikkiaan havaitsimme, että COVID-19-pandemia ja 
siihen liittyvät stressitekijät heikensivät opettajien ja rehtori-
en työhyvinvointia. Etäopetus vei paljon niin opettajien kuin 
rehtorien sekä oppilaiden ja vanhempien voimavaroja heijas-
tuen kaikkien osapuolten hyvinvointiin heikentävästi. Huo-
mattava määrä opettajista ja rehtoreista koki keväällä 2020 
lisääntynyttä uupumisriskiä tai lievää uupumusta. Syksyllä 
2020 vakavasti uupuneiden opettajien ryhmä oli lähes kak-
sinkertaistunut, ja osalla vakavasti uupuneita opettajia kyyni-

Kuva 3. Opettajien työhyvinvointiprofiilit keväällä 2021.
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syys oli lisääntynyt. Myös yli puolet opettajista oli harkinnut 
vaihtavansa alaa. Nämä ovat huolestuttavia tuloksia, jotka to-
dennäköisesti myös heijastelevat pandemian aikana koettua 
kuormitusta ja moninaisia haasteita opettajien työssä. Siten 
olisikin tärkeää puuttua tilanteeseen nopeasti ja pyrkiä tuke-
maan opettajien voimavaroja (esim. digitaitojen koulutus) ja 
lisäämään tukiverkostoja kuormituksen vähentämiseksi.

COVID-19-pandemia on tuonut esille koulujen lisääntyneen 
eriarvoistumisen ja nämä tulokset vahvistavat sitä. Monissa 
perheissä on koettu, että heillä ei ole ollut tarpeeksi voima-
varoja tukea lapsia etäkouluun siirtymisessä, joka on lisännyt 
puolestaan opettajien kuormitusta. Koulujen tukemisen lisäk-
si olisi tärkeää tukea myös perheitä ja estää eriarvoistumisen 
lisääntymistä. Uupumus voi heijastua myös vanhemmista 
kouluun ja päinvastoin: mitä uupuneempia ovat vanhemmat, 
sitä uupuneempia ovat opettajat ja päinvastoin. Näitä yhteyk-
siä ja koulujen ja perheiden mahdollista jaettua uupumusta 
olisi tärkeää tutkia lisää tulevaisuudessa. Tutkimuksessa ha-
vaittiin myös, että vakavasti tai lievästi uupuneet opettajat 
sekä uupumisriskissä olevat rehtorit kokivat omaavansa hei-
kommat digitaidot. Nämä tulokset antavat viitettä siitä, että 
vaikka suomalaisilla opettajilla ja rehtoreilla on kansainväli-
sesti vertaillen hyvät digitaidot, on niitä myös tarve kehittää 
lisää (Tanhua-Piiroinen et al., 2019). Vaikuttaa siis siltä, että 
osalla kouluista ja opettajista ei esimerkiksi ollut tarvittavia 
valmiuksia pandemian aikana verkkoalustojen käyttöön, ja 
heidän tuli opetella niiden käyttöä nopeasti ja/tai turvautua 
kollegoiden apuun. 

Uupuneet opettajat ja rehtorit kuvasivat myös innostuneita 
useammin opettajien digitaidot heikommiksi. On mahdollis-
ta, että heikommat digitaidot omaavilla opettajilla työtehtävi-
en hoitamiseen kului enemmän aikaa lisäten heidän työmää-
räänsä ja uupumuksen oireitaan. Lievästi uupuneet opettajat 
puolestaan kokivat innostuneita useammin, että koulun etä-
opetussiirtymä onnistui heikosti ja oppilaiden digitaidot oli-
vat alhaisemmat. Opettajien lähityö etätyön sijaan näytti 
kuitenkin vähentävän todennäköisyyttä kuulua uupumusris-
kiryhmään. Innostuneet mutta uupuneet opettajat olivat use-
ammin sekä etä- että lähityössä samaan aikaan, mikä selkeästi 
uuvutti heitä enemmän kuin innostuneiden ryhmään kuulu-
via opettajia. Niin lähi- kuin etäopetuksessa samanaikaisesti 
olevat opettajat tekivät äärimmäisen paljon työtä, joka lisä-
si heidän kuormitustaan ja heijastui myös heidän hyvinvoin-
tiinsa. Syksyllä 2020 jatkunut osittainen hybridiopetus ja ly-
hyelläkin varoitusajalla muuttuvat olosuhteet voivat osaltaan 
selittää syksyn 2020 aineistosta tunnistettua innostuneiden-
mutta-uupuneiden ryhmän kokoa, joka oli kaksinkertaistu-
nut keväästä 2020. Tulevaisuudessa olisi myös tärkeää tutkia, 
missä määrin siirtymä takaisin etätyöstä lähityöhön kuormitti 
erityisesti rehtoreita, ja miten koulut voivat olla valmiudessa 
siirtymään etäopetukseen niin että opettajat ja rehtorit kuor-
mittuvat mahdollisimman vähän. 

Rehtoreiden ja opettajien työ sisältää monia haasteita. Ope-
tuksen lisäksi he tekevät tärkeää työtä myös lasten ja nuor-
ten sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistäjinä, ja heillä 
on tärkeä rooli oppilaiden tulevaisuuteen valmistautumisen ja 
omien taitojen ja vahvuuksien kehittämisessä. Koronakriisi on 
uuvuttanut paljon perheitä ja koulujen opetushenkilökuntaa. 
Siten olisi ensiarvoisen tärkeää pitää huolta myös kaikkien 
osapuolten hyvinvoinnista esimerkiksi erilaisia tukimuotoja 
(tukiopetus, erityisopetus) ja vertaistukea sekä digikoulutusta 
lisäämällä ja työtehtävien määrää vähentämällä. n
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Johdanto
Työympäristön käsitetään usein tarkoittavan suppeasti vain ti-
loja, joita työn tekemisessä käytetään. Tässä artikkelissa tar-
kastellaan kokonaisvaltaisesti työn mahdollistavaa työympä-
ristöä, joka koostuu (kuva 1): 

• fyysisestä työympäristöstä eli tiloista, joissa työtä tehdään, 
• sosiaalisesta työympäristöstä eli erilaisista työyhteisöistä ja 

tavoista, miten työtä tehdään sekä
• virtuaalisesta työympäristöstä eli niistä digitaalisista 

ratkaisuista, joidenka avulla toimimme virtuaalisesti

Pandemia toi selkeästi esille sen, että työnantajan tarjoamilla 
fyysisillä työympäristöillä on oletettua pienempi merkitys ja 
mitään merkittäviä ongelmia etenkään aikaansaavuudessa ei 
ole ilmennyt. Kesällä 2020 toteutetussa Eurofoundin ”Wor-
king during COVID-19” -kyselyssä suuri enemmistö suoma-
laisvastaajista oli tyytyväisiä sekä tekemänsä työn määrään 

että laatuun kotietätyöolosuhteissa (Eurofound, 2021). Suo-
messa toteutetussa Kansallisessa etätyötutkimuksessa val-
tiotyöntekijöistä yli puolet arvioi, että oli suoriutunut etätyö-
oloissa työstään paremmin kuin normaalioloissa (van Zoonen 
ym., 2021). Jo ennen pandemiaakin tehdyt tutkimukset ovat 
osoittaneet, että sosiaalisella ja virtuaalisella työympäristöllä 
on fyysistä työympäristöä suurempi vaikutus tuloksellisuu-
teen ja hyvään työympäristökokemukseen (Palvalin, 2019).

Pandemian aikaiset tutkimukset laajassa mitassa täysin etä-
työhön siirtyneissä valtion organisaatioissa osoittavat, että 
pääsääntöisesti etätyö koettiin myönteisenä mahdollisuutena, 
ja etätöitä halutaan tehdä merkittävästi enemmän kuin ennen 
pandemiaa tehtiin. Ongelmia on koettu yhteisöllisyyden tun-
teen katoamisessa. Ikääntyneemmät työntekijät ovat olleet 
tyytyväisempiä kuin nuoret. (van Zoonen ym., 2021.) Liittyy-
kö tämä siihen, että nuorilla työntekijöillä ei ole vielä niin 
vahvoja sosiaalisia työverkostoja, ovatko heidän kotityösken-
telyolosuhteensa huonompia kuin vanhempien, vai onko ylei-

Millainen on koronan jälkeinen hyvä 
työympäristö?

Pandemia sysäsi työympäristön myllerrykseen, jota ei ole asiantuntijatyön historiassa aikaisemmin koettu. 
Tavat tehdä töitä muuttuivat hetkessä, digitaalisen työympäristön merkitys kasvoi ja fyysisen työympäristön 
käyttötavat kyseenalaistuivat ja sitä kautta toimistotilan merkitys työympäristön osana tuli uudelleen tarkas- 
teltavaksi. Pohdimme tässä artikkelissa, millainen olisi hyvä fyysinen työympäristö ja millainen suhde sillä  
on virtuaaliseen työympäristöön, työyhteisöön, tapaan tehdä työtä ja työntekijäkokemukseen. Olemme  
taitekohdassa, jossa työympäristön määrätietoisella johtamisella saadaan aikaan hyvä uusi työympäristö  
sattumanvaraisen uuteen ajautumisen sijaan.
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Etätyö
• Työntekijän  
valitsemassa  

yksityisessä paikassa

Valtion virastotalo
• Monta virastoa yhdessä talossa

• Yhteiskäyttöiset tilat
• Virastojen kotipesät tarvittaessa

• Yhteisiä asiakaspalvelutiloja
• Yhteisiä sisäisiä palveluja

Kolmannet paikat
• Ei valtion tilaa: etätyö

• Julkisia yhteistiloja kuten  
kahvilat, kirjastot
• Toimistohotellit

Paikallinen yhteinen asiakaspalvelupiste
• Julkisen sektorin asiakaspalvelu samasta paikasta

• Myös yhteistä toimistotilaa kaikkien käytössä

Tapahtumapaikat
• Joustavat ja  
elämykselliset  

kokoontumispaikat

Valtion erityistilat
• Toiminnan vaatimat omat tilat

• Yhteiskäyttöisiä erityistiloja
• Voi olla myös yhteistä 

toimistotilaa

Monipaikkaisen työn ekosysteemi valtiolla

Sosiaalinen

Virtuaalinen

Fyysinen

Millainen on koronan jälkeinen hyvä työympäristö?

sesti vain niin, että nuoret kaipaavat enemmän kasvokkaista 
sosiaalista kanssakäymistä?

Näyttää siltä, että digitaalisen työympäristön merkitys tulee 
työympäristössä kasvamaan ja fyysisen työympäristön vähe-
nemään, ja samalla sen käyttötavat tulevat muuttumaan. Täs-
sä artikkelissa tarkastelemme sitä, millainen on hyvä työym-
päristö ja millainen rooli fyysisellä työympäristöllä voisi olla 
tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden hyvä työympäristö 
on monien paikkojen ekosysteemi

Fyysisten tietotyöympäristöjen tulee jatkossa tarjota tilaa 
työlle joustavasti ja vastata yksittäisen työntekijän vaihtu-
viin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Työn irtautuminen yhdes-

tä yksittäisestä fyysisestä paikasta työn tekemisen paikkojen 
ekosysteemiin lisää vaihtelua ja valinnan mahdollisuuksia. 
Mahdollisuus valita ja vaikuttaa omaan fyysiseen työympäris-
töön on tutkimusten mukaan ainakin jossain määrin yhteydes-
sä psyykkiseen hyvinvointiin työssä (Colenberg ym., 2021). 

Työn tekemisen paikan vaihtoehtojen pohdintaan on tulossa 
kahden vaihtoehdon – kodin ja toimiston – sijaan uutena kä-
sitteenä työympäristöekosysteemi (kuva 2). Tämä tarkoittaa 
työntekemisen paikkojen verkostoa, josta työntekijä voi va-
lita työn ja henkilökohtaisten tarpeiden perusteella itselleen 
sopivan työntekemisen paikan. Työn tekemisen paikkojen 
ekosysteemi lisää fyysisen työympäristön hallinnan mahdol-
lisuuksia yksittäisen työntekijän kohdalla.

Kuvan 2 esimerkissä valtion työympäristöajattelusta ekosys-
teemi muodostuu henkilökohtaisten työn tekemisen paikko-
jen lisäksi työnantajan tarjoamasta toimistoverkostosta sekä 

Kuva 1. Työympäristö muodostuu kolmesta työn mahdollistavasta osatekijästä. Fyysisen työympäristön merkitys on 
vähentynyt.

Kuva 2. Ajatuksia monipaikkaisen työn ekosysteemistä valtiolla. (Lähde: Valtiovarainministeriö)
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kolmansien osapuolten tarjonnasta, kuten kahviloista, kirjas-
toista ja toimistohotelleista. Pääkaupunkiseudulla ja isoissa 
kaupungeissa tämä tarkoittaa työntekijälle mahdollisuutta 
työskennellä lähellä kotiaan olevassa toimistoympäristössä 
kodin sijasta ja säästää turhaa työmatkaan kuluvaa aikaa. 
Maaseutukaupungeissa laadukkaita ja monipuolisia työym-
päristöjä voidaan toteuttaa yhdistämällä organisaatioiden toi-
mipisteitä yhteisiksi työympäristöiksi. 

Työsuhde ja työntekemisen paikka irtaantuvat toisistaan. 
Työntekijä voi valita asumispaikkansa omien mieltymyksien-
sä mukaan, eikä sen perusteella, missä työpaikka on. Työn-
antajalle tämä on kilpailuvaltti, kun parhaat työntekijät voi-
daan palkata riippumatta siitä, missä he asuvat. Tämä tukee 
myös alueiden elinvoimaisuutta, kun korkeatasoista asian-
tuntijatyötä tekevien ei tarvitse muuttaa työpaikan takia suu-
riin kaupunkeihin. Voisi myös ajatella, että tätä kautta syntyy 
alueellisia osaamisklustereita yliopistojen ja korkeakoulujen 
yhteyteen. Työntekijän näkökulmasta hän voi samaan aikaan 
olla osa oman erityisosaamisalueen ammatillista yhteisöä ja 
työnantajansa erityisasiantuntija.

Sinänsä työympäristöekosysteemiajattelu ei ole uusi asia. 
Kansainvälisille organisaatioille tämä on ollut arkipäivää jo 
pitkään. Pandemian vaikutus on kuitenkin ollut se, että työn-
tekijän valinnan vapaus työn tekemisen paikan valinnan suh-
teen on kasvamassa. Ekosysteemi nähdään monipuolisena 
verkostona, joka koostuu työntekijän omassa hallinnassa ole-
vien tilojen, kaupunginosien toimistohotellien, organisaation 
hallussa olevien toimipisteiden ja kolmansien osapuolten ti-
loista (Gratton, 2021b).

Tila on jatkossakin johtamisen  
väline

Fyysinen työympäristö on perinteisesti rakennettu tukemaan 
organisaatiorakennetta ja sen hierarkioita. Monitilatoimisto-
jen yleistyessä ja työympäristöekosysteemien muodostues-
sa tulee johtamisen näkökulmasta pohdittavaksi, miten tilan 
käyttöä ohjataan ja millaisia toiminnallisia vaikutuksia halu-
taan saada aikaiseksi. 

Tarvitseeko tilalla ilmentää työntekijän statusta vai voisi-
ko johtamistyö tapahtua tasa-arvoisena työnä osana työyh-
teisöä? Tilan käyttöä ohjaamalla voidaan tietoisesti rikkoa 
organisaatiorakenteen rajoja ja saattaa fyysisesti yhteen or-
ganisaation osia, jotka normaalisti eivät tee yhteistyötä tai 
tekevät sitä haluttua vähemmän (kuva 3). Mitä esimerkiksi 
tapahtuisi, jos myynti ja tuotekehitys tekisivät työtään yhtei-
sissä tiloissa? Olisiko tiettyjen ammattiryhmien syytä työs-
kennellä keskenään riippumatta siitä, mihin organisaation 
osaan he kuuluvat? 

Tilan käyttöä johtamalla voimme vaikuttaa siihen, mitkä ovat 
organisaation suhteet organisaation sidosryhmiin ja asiakkai-
siin. Haluammeko esimerkiksi avata yhteyksiä tutkijayhtei-
söihin tai olisiko meidän hyvä työskennellä asiakkaittemme 
kanssa? Miltä osin tarvitsemme enää edes pääkonttoreita vai 
olisiko meidän parempi hajaantua organisaationa osaksi sitä 
verkostoa, jonka jäseniä olemme?
 

Kuva 3. Tila toiminnan ja johtamisen välineenä.
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Työntekijöiden hyvinvointi on avainasemassa organisaation 
menestymisessä. Työskentelypaikan ja -ajan valitsemisen va-
paus on yksi osa hyvinvoinnin tukemisessa. Työtiloissa poh-
dittavaksi tulee se, kuinka monipuolisista tilavaihtoehdoista 
työntekijä voi valita itselleen sopivimman paikan työpäivä-
rakenteen, työtehtävien luonteen ja omien mieltymyksiensä 
perusteella.

Työympäristöekosysteemin rakentaminen ja johtaminen an-
taa organisaatiolle uuden työkalun omien strategisten tavoit-
teiden toteuttamiselle.

Tukea tietotyölle mahdollisimman 
ekologisesti ja vastuullisesti

Ainakin valtiolla ongelma on ollut siinä, että fyysinen työ-
ympäristö jakaantuu pieniin pirstaleisiin virastokohtaisiin toi-
mistoihin. Pieniin toimistoihin ei pystytä rakentamaan moni-
puolista nykyaikaista työympäristöä. Pienten yksikkökokojen 
takia toimistojen käyttöaste on ollut suurimmillaan 50 pro-
senttia, koska jokaiselle yksittäiselle viraston toimipisteelle 
pitää varata puskuria henkilöstömäärien muutoksia varten. 
Tämän lisäksi erillisiksi virastojen toimistoiksi lohkottua toi-
mistorakennusta ei voi koskaan hyödyntää tehokkaasti talon 
rakenteiden ja kulkuyhteyksien takia. Ottamalla toimistora-
kennus yhteiseksi työympäristöksi, jossa ei ole virastokohtai-
sia kulkuoikeuksilla rajattuja toimistoja, voidaan rakennus-
ta käyttää tehokkaammin. Samalla työympäristöön voidaan 
rakentaa enemmän erilaisia työntekemisen paikkoja, joita ei 
ole mahdollista toteuttaa pieniin toimistoihin. Näyttää siltä, 
että tarvetta on erityisesti lisätä erilaisia yhteisen tekemisen 
tiloja, joihin toteutetaan toimivat digitaaliset yhdessä tekemi-
sen sovellukset. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa aina 
osa ryhmästä ei ole paikalla ja yhdessä tekemisen tilojen tulee 
mahdollistaa hybridimainen työskentely.

Hallitus on ohjelmassaan asettanut kunnianhimoiset hiili-
neutraaliustavoitteet. Toimistotyön näkökulmasta suurimmat 
päästöt muodostuvat rakentamisesta, ylläpidosta ja työmatka-
liikkumisesta. Toimistotyössä päästöjä voidaan eniten vähen-
tää käyttämällä vain sen verran tilaa, kuin sitä oikeasti tar-
vitaan. Erilaiset kyselyt henkilöstölle ja johdolle ennustavat, 
että tulevaisuudessa ainakin puolet työajasta töitä tehdään 
muualla kuin toimistolla, kun aikaisemmin etätöitä tehtiin 
noin yksi päivä viikossa. Kun otetaan huomioon yhteisten 
työympäristöjen käytön lisääntyminen ja verrataan sitä val-
tion nykyiseen toimistojen kapasiteettiin, on esimerkiksi 
valtiolla vähintään puolet liikaa toimistotilaa. Rakennusten 
peruskorjauksissa siirrytään rakennusmateriaalien ja kalustei-
den uudelleen käyttämiseen ja kierrätykseen. Olemassa ole-
vien rakenteiden muuttamista pyritään välttämään ja yhteis-
ten työympäristöjen tilaratkaisut sovitetaan mahdollisuuksien 
mukaan olemassa oleviin rakenteisiin. Valtiolla ylläpidon 
osalta hiilineutraalius saavutetaan arviolta vuonna 2023, mut-
ta rakentamisen osalta vielä vuonna 2035 hiilineutraaliusaste 
on noin 50 %. Tästä syystä toimistotilojen käyttöaste tulee 
saada korkeammaksi ja turhista tiloista on luovuttava.

Monipaikkaisen työn ajatuksena on tarjota käyttäjälle suurem-
pi valinnan vapaus. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että 
toimistossa tehtävä työ painottuu viikon keskimmäisille päi-
ville. Ei ole kestävän kehityksen mukaista, että toimistot olisi-
vat tyhjillään neljä päivää viikossa. Jotta tämä ongelma välte-
tään, tarvitaan yksittäisen työntekijän vastuullista toimintaa ja 
esimiestyön kautta tapahtuvaa tilan käytön suunnittelua.

Tukea luovaan yksin- ja ryhmä- 
työskentelyyn, samanaikaisesti ja 
eriaikaisesti
Yksi tapa jäsentää fyysisen työympäristön oleellisia ominai-
suuksia tietotyön kannalta on jako yksilötyöhön ja yhdessä 
tehtävään työhön. Toinen oleellinen jako liittyy työn teke-
misen ajoittamiseen ja rytmittämiseen niin yksilötyössä kuin 
yhteistyössä. Yhteistyössä työn ajoittamisen, rytmittämisen ja 
yhteensovittamisen kannalta oleellinen ulottuvuus on saman-
aikaisuus vs. eriaikaisuus. Vanhassa normaalissa oli käytän-
tö hakeutua rutiininomaisesti tiettyyn kellonaikaan tiettyyn 
fyysiseen yhteiseen paikkaan. Tämä ohjasi yhdessä tekemistä 
voimakkaasti samanaikaisuuden suuntaan - yhteinen fyysinen 
sijainti pakotti ja mahdollisti samanaikaisen työskentelyn. 
Vähemmälle huomiolle jäi kuitenkin se, millaisia ajankäyttö- 
ja koordinaatiokustannuksia tämä järjestely aiheutti eri työn-
tekijöille.

Korona-ajan työelämäntutkimuksissa on toimialasta riippu-
matta noussut esiin kokemus innovoinnin ja luovuuden kutis-
tumisesta ja näivettymisestä etätyöoloissa (esim. Blomqvist 
ym. 2020; Teevan ym. 2021). Gratton (2021a) tarkastelee pe-
rusteellisesti sitä, miten samapaikkaisuus ja eripaikkaisuus 
sekä sama-aikaisuus ja eriaikaisuus vaikuttavat työn tekemi-
seen ja yhdessä tehtävän työn koordinoitumiseen. Hän nostaa 
esille neljä uudelleen muotoiltavan työn periaatetta:

1. Toimisto on yhteistyötä varten
2. Kotona tehtävä työ antaa energiaa
3. Eriaikaisuus tukee keskittymistä
4. Samanaikaisuus tukee koordinaatiota

Toimistolle tullaan tekemään yhdessä asioita, joiden teke-
minen ei ole luontevaa tai mahdollista digitaalisesti. Yhdes-
sä oleminen tukee myös yhteisöllisyyttä. Kotona tehtävä työ 
mahdollistaa helpommin yksityiselämän ja työelän joustavan 
yhteensovittamisen ja työmatkoihin käytettävä aika säästyy. 
Asiantuntijatyössä on paljon tehtäviä, jotka vaativat itsenäis-
tä työtä. Sen ei tarvitsekaan tapahtua samanaikaisesti, vaan 
jokainen voi hakea itselleen sopivamman ajan ja paikan tälle 
työlle. Yhteen kokoonnuttaessa tarvitaan aikaa työn koordi-
noimiseksi, jotta jokaisen työ rytmittyy suhteessa toisiin, vas-
tuut ja kunkin tekemiset ovat yhdessä sovittuja sekä yhteisten 
tavoitteiden mukaisia.

Luovat prosessit sisältävät niin yksilö- kuin ryhmävaiheita, ja 
konvergentteja ja divergenttejä vaiheita laajentavia ja toisaal-
ta fokusoivia vaiheita (esim. Danielsson, 2020). Tulevaisuu-
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den fyysisen ja digitaalisen työympäristön tulee tarjota tukea 
näille kaikille vaiheille sekä niiden kaikkien toteuttamiselle 
myös eriaikaisesti, asynkronisesti (Gratton, 2021a). Iso kysy-
mys on, mitkä osat luovan työn vaiheista ovat aidosti oleel-
lisia toteuttaa samanaikaisesti kasvokkain parhaan tuloksen 
aikaansaamiseksi, ja mitkä voisi toteuttaa laadukkaasti myös 
joko samanaikaisesti tai eriaikaisesti digitaalisesti. Täysin 
paikkariippumattomasti, ilman omia toimitiloja globaalisti 
toimivat asiantuntijayritykset (esim. Gitlab) toteuttavat luovat 
prosessinsa täysin verkossa (Choudhury, 2020). Kasvokkaiset 
kohtaamisen tilanteet ja tilaisuudet oman organisaation jäsen-
ten kanssa ovat erityisiä, korkean prioriteetin tapahtumia, joi-
ta on harvoin, mutta joihin panostetaan. 

Fyysinen tila ominaisuuksineen voi vaikuttaa luoviin proses-
seihin myönteisesti. Vaikka empiirinen tutkimusnäyttö fyysi-
sen tilan ominaisuuksien vaikutuksista luoviin prosesseihin 
on vielä kohtalaisen ohutta ja sirpaleista (Thoring ym., 2019), 
fyysisen tilan ominaisuuksilla voi olla monitasoisia, myöntei-
siä vaikutuksia luoviin prosesseihin. Elsbachin ja Stiglianin 
(2020) jäsennyksen mukaan fyysinen tila voi edistää luovaa 
toimintaa niin välineellisesti, symbolisesti kuin esteettisesti. 
Välineellisiä, luovuutta tukevia fyysisen työympäristön omi-
naisuuksia ovat mahdollisuus sekä läheiseen työskentelyyn 
että yksityiseen, vetäytyvään työskentelyyn. Tilojen ja kul-
kureittien jäsennys on hyvä toteuttaa niin, että syntyy mah-
dollisuuksia satunnaiseen ja vapaamuotoiseen törmäämiseen, 
pistäytymiseen ja pysähtelyyn. Toisaalta tiloista tulee löytyä 
paikkoja, joissa voi halutessaan paneutua riittävän suojaises-
ti ja yksityisesti kehittelyyn ja kokeilemiseen. Käytettävissä 
tulee olla niin digitaalisia kuin analogisiakin työvälineitä tar-
peen mukaan, kuten piirto- ja kiinnityspintoja, näyttöjä ja tu-
lostusmahdollisuus. Fyysinen tila voi tukea luovuutta myös 
symbolisesti, esimerkiksi niin että kehittely- ja kokeilutilat ja 
erilaiset ”labit” ovat sijoittuneet tiloihin keskeisesti ja näky-
västi, ikään kuin paraatipaikoille – viestimään innovoinnin ja 
kokeilemisen oleellisuudesta ja tärkeydestä. Fyysisen tilan 
luovuutta tukevilla esteettisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan 
niitä tilan ominaisuuksia, jotka liittyvät tilan kykyyn vaikut-
taa mielialaan ja aistielämyksiin. Erityisesti esteettiset piir-
teet voivat tukea psyykkisen palautumisen kokemuksia ja tätä 
kautta sekä fyysisen että emotionaalisen elpymisen ja rentou-
tumisen kokemuksia. Palautumista edistävät vahvimmin eri-
laiset luontoelementit tilassa, kuten luonnonvalo, näköyhteys 
luontoon, kasvit sekä luonnollisten materiaalisen käyttö si-
sustuksessa. (emt.)

Huippuluokan toiminnallisuutta ja 
ergonomiaa tietotyön eri moodeihin

Työskentely kotitoimistolla on näyttänyt hyvien sisäolosuh-
teiden ja ergonomian merkityksen tietotyössä. Kotitoimis-
tojen kalusteviritelmät ovat toki ruokkineet luovuutta ja in-
novatiivisuutta, mutta jatkossa erityisen hyvää ergonomiaa 
odotetaan vähintäänkin työnantajan tarjoamissa työtiloissa. 
Suomalaiset työnantajat ovat parhaillaan kokeilemassa eri-
laisia lähestymistapoja kotityöpisteiden ergonomian tukemi-

seen. Mahdollisuudet vaikuttaa kodin työolosuhteisiin kalus-
tuksella ovat kuitenkin rajalliset – lisää neliöitä, parempaa 
akustiikkaa tai paremmin käyttäytyviä kanssa-asujia työnan-
taja ei voine taata kotiin edes rahalla. 

”Vanhat” hyvän fyysisen työympäristön ominaisuudet ovat 
arvossaan jatkossakin, ehkä jopa aiempaa korostuneemmin 
- maantieteellinen saavutettavuus, hyvät sisäolosuhteet (il-
manlaatu, lämpötila, valaistus, akustiikka), luonnonvalo, 
luontoelementit ja edellytykset säädellä yksityisyyttä ja al-
tistumista ääni- ja liikehälylle (Colenberg ym., 2021; Ap-
pel-Meulenbroek ym., 2017). Yhä yhteiskäyttöisemmiltä 
toimistotyöympäristöiltä edellytetään laajaa toiminnallisuus-
repertuaaria. Tiloista tulee löytyä niin lyhyt- kuin pitkäkestoi-
sempaa ryhmätyöskentelyä tukevia toiminnallisuuksia, mutta 
myös riittävää akustista ja visuaalista yksityisyyttä keskitty-
vään yksintyöskentelyyn tai luottamuksellisuutta edellyttä-
vään keskustelevaan työskentelyyn. Osallistuminen keskus-
televaan verkkotyöskentelyyn tulee olla mahdollista, samoin 
kuin hybridikokousten toteuttaminen niin, että osa osallistu-
jista on tietyssä fyysisessä paikassa ryhmänä ja osa osallistu-
jista etänä. 

Toimistolta haetaan jatkossa muun muassa sellaisia toimin-
nallisuuksia, työkaluja ja tilavaihtoehtoja, joita kotityöym-
päristöt eivät samassa määrin voi tarjota. Esimerkiksi iso-
kokoiset, vuorovaikutteiset digitaaliset pinnat, edistyneet 
etäläsnäoloteknologiat ja korkeatasoinen hybridikokoustek-
nologia ovat tarpeen mukaan käytettävissä ja varattavissa yh-
teiskäyttöisellä toimistolla.

Tukea satunnaisiin, onnekkaisiin 
kohtaamisiin

Korona-ajan täysetätyössä moni on kaivannut satunnaisia ja 
suunnittelemattomia kohtaamisia, joissa paitsi virkistyy myös 
liikkuu oleellista tietoa ja näkemyksiä. Tuoreen suomalaistut-
kimuksen mukaan (Toivanen ym. 2021) uudistumista edistä-
vät onnekkaat yhteensattumat tapahtuvat erityisesti omalla 
työpaikalla, työn tekemisen lomassa ja erilaisissa työpaikan 
epämuodollisissa kohtaamisissa. Sen sijaan digitaalisen ym-
päristön merkitys on tähän mennessä ollut vähäisempi. Miten 
tulevaisuuden yhä monipaikkaistuvammassa tietotyössä, jos-
sa tietty fyysinen sijainti ei automaattisesti kokoa työyhtei-
söä, varmistetaan onnekkaiden yhteensattumien synty – sil-
loin kun niitä erityisesti kaivataan?

Yksi syy tulla toimistolle jatkossa on mahdollisuus kohda-
ta kollegoita, etäisempiäkin sellaisia. Tämän vuoksi fyysi-
sen työympäristön tulisi luoda hyvät edellytykset satunnai-
siin kohtaamisiin. Pelkästään työympäristön siirtymäreittien 
muotoilu, kahvi- ja taukotilojen muotoilu ja työympäristön 
näkymien rakenne vaikuttavat siihen, miten todennäköistä 
kohtaaminen on. Myös erilaiset älytoimistosovellukset, joi-
den avulla toimiston varausastetta voi seurata, kollegoja voi 
paikantaa ja tavoittaa madaltavat kynnystä satunnaisten, on-
nekkaiden kohtaamisten syntymiseen. Sovelluksissa voi sää-
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tää omaa sosiaalista näkyvyyttä ja tätä kautta madaltaa kyn-
nystä onnekkaisiin kohtaamisiin. 

Tulevaisuuden yhteiskäyttöiset toimistot ovat monitilatoimis-
toja, joissa henkilön tavoittaminen ei perustu ”omaan työpis-
teeseen” tms. pysyvään. Tavoittamisen ja kohtaamisen me-
kanismit muuttuvat ja tavoittamista tuetaan uusilla tavoilla. 
Fyysinen tila ei toimi enää samaan tapaan koordinaation tu-
kena ja kehyksenä, kuin aiemmin. Tämä kaikki edellyttää neu-
vottelua ja sopimista kohtaamisten ajoittamisessa ja muodossa, 
mutta myös älytoimistoteknologia tukee sosiaalista tilannetie-
toisuutta. Älytoimistoteknologia yhdistettynä työn tekemisen 
paikkojen ekosysteemiin voi edistää uudenlaista törmäytymis-
tä ja niin satunnaisia kuin suunnitelmallisia kohtaamisia.

Tukea identiteetille ja  
identifioitumiselle

Monipaikkaisen työn lisääntyessä ja työympäristöekosystee-
miajattelun herätessä on syntynyt keskustelua siitä, miten käy 
yhteisöllisyyden, organisaatioidentiteetin ja uusien työnteki-
jöiden samastumisen uuteen organisaatioonsa. Kysymyksen 
asetanta on aiheellinen ja samalla se osoittaa, kuinka suuressa 
määrin olemme rakentaneet identiteettiä tilan kautta.

Tätä asiaa voi tarkastella kahdesta näkökulmasta. Miten tu-
emme identiteettiä ja samastumista, kun tila itsessään ei tee 
sitä enää samalla tavoin kuin aikaisemmin? Millaista identi-
teettiä ja samastumista haluamme tavoitella?

Työn monipaikkaistuessa ja työn muuttuessa yhä digitaali-
semmaksi organisaatioidentiteetin ja työyhteisöllisyyden tu-
kemisenkin on siirryttävä työn muutoksen mukana digitaa-
liseen työympäristöön. Sinänsä tutut toimintatavat, kuten 
tiimipalaverit, osastokokoukset ja henkilöstötilaisuudet on 
helppo siirtää digitaaliseen muotoon. Tunnistettuna riskeinä 
digitaalisissa vuorovaikutustilanteissa ovat vuorovaikutuksen 
väheneminen ja yksisuuntaistuminen. Digitaalisessa ympäris-
tössä vuorovaikutuksen kanavat ja tavat ovat erilaisia, ja nii-
den käyttäminen vaatii opettelua ja tietoista toimintatapojen 
muuttamisesta. Digitaaliset sovellukset tarjoavat myös mah-
dollisuuden eriaikaiseen vuorovaikutukseen. Se mahdollistaa 
helposti erilaisten ryhmäytymisen tapojen ja vuorovaikutus-
rakenteiden käyttämisen. Itseasiassa meillä on fyysisen tilan 
käyttöön verrattuna merkittävästi monipuolisemmat vaihto-
ehdot rakentaa organisaatiokulttuuria ja erilaisia alakulttuu-
reita. Osa tästä voi tapahtua itsestäänkin, mutta digitaalisen 
vuorovaikutuksen käyntiin saaminen vaatii suunnittelua ja 
toiminnan ohjaamista.

Työnantajan perinteisestä näkökulmasta työntekijän tulisi 
samastua työnantajaansa ja edustamansa organisaation ra-
kenteisiin. Digitaalistuminen ja monipaikkaisen työn lisään-
tyminen luo mahdollisuuden paljon monipuolisemman am-
matti-identiteetin syntymiseen. Jo loppuun kulunut hokema 
on: ”yli organisaatiorajojen tapahtuva yhteistyö”. Työympä-
ristöekosysteemi ja digitaaliset ryhmätyöohjelmistot tarjoa-

vat uuden pelikentän monimuotoisemmalle yhteistyölle, jota 
ei enää määrittele pelkästään organisaatiorakenne. Työympä-
ristön muutos yhteisöllisemmäksi mahdollistaa jo paljon eri-
laisia yllättäviä kohtaamisia, mutta hyvin yhdessä suunnitel-
len hyödyt ovat vieläkin suurempia. Mihin yhteisöihin kunkin 
työntekijän kannattaisi kuulua ja kenen kanssa tulisi tehdä 
enemmän yhteistyötä, ovat hyviä ensimmäisiä kysymyksiä.

Työntekijän näkökulmasta kysymys on siitä, mitkä tekijät 
määrittävät hänen ammatti-identiteettiään. Miltä osin häntä 
motivoi olla osa organisaatiota ja miltä osin kuuluminen tiet-
tyyn ammattiryhmään? Työntekijän verkostoituminen edusta-
miinsa ammattiryhmiin avaa samalla myös organisaation ra-
japintoja ulkopuolelle. 

Tukea läsnä- ja etäosallisuudelle ja 
yhteisöllisyydelle

Vanhassa normaalissa yhteinen työnantaja, säännelty työaika 
ja jatkuvasti samana pysyvä fyysinen työympäristö takasivat 
puitteet työyhteisöjen kehkeytymiselle ja toiminnalle sekä 
ainakin jonkinlaiselle osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen 
kokemukselle. Koronan jälkeisessä työelämässä yhteisölli-
syyden, osallisuuden ja läheisyyden kokemukset rakentuvat 
uudenlaisin mekanismein – eivät vain jäykällä hakeutumisel-
la tiettyyn fyysiseen rakennukseen tiettyyn aikaan. Yhteisöjä 
muodostuu ja muodostetaan uudenlaisissa puitteissa, ja poik-
keuksetta aina digitaalisuuden tukemana. 
 
Perinteisesti fyysinen työtila on tarjonnut mahdollisuuden 
kasvokkaiseen yhteisöllisyyteen ensisijaisesti saman työnan-
tajan palveluksessa olevien kesken. Tämä on kuitenkin vain 
yksi työyhteisöllisyyden muoto. Tulevaisuuden työyhteisöl-
lisyys voi muotoutua myös paikkariippumattomasti, esimer-
kiksi verkostojäsenyyden perusteella (Kokkinen ym., 2020). 
Jaetut toimistotyöympäristöt voivat rakentaa myös täysin uu-
denlaista, mutta kuitenkin paikkasidonnaista yhteisöllisyyt-
tä, jonka perusta ei enää ole yhteinen työnantaja. Tähän asti 
yhteisölliset työtilat (coworking spaces) ovat olleet lähinnä 
pienehköjen startup-yritysten ja itsensä työllistäjien suosimia 
työtiloja, mutta pandemian myötä myös perinteiset ja suuret 
työorganisaatiot tulevat hyödyntämään yhteisöllisiä työtiloja 
omassa työympäristövalikoimassaan. Yhteisöllisissä työti-
loissa työskentelevien kokemuksia käsittelevissä tutkimuk-
sissa on käynyt ilmi, että juuri kaipuu lähiyhteisöön, irti ko-
titoimiston eristyneisyydestä ja halu pitää koti ja työpaikka 
erillisinä tiloina tuovat työskentelemään yhteisöllisiin työ-
tiloihin (esim. Swezey & Vertesi, 2019). Yhteisölliset työti-
lat näyttävät siis tarjoavan ratkaisun korona-ajalla koettuihin 
täysetätyön nurjiin puoliin. Yhteiskäyttöiset työtilat raken-
tavat kokonaan uuden mahdollisuuden läsnäosallisuuteen ja 
-yhteisöllisyyteen tavanomaisen työyhteisöllisyyden rinnalle. 
Saman työnantajan palveluksessa, mutta hajautuneesti työs-
kentelevät kollegat muodostavat työyhteisöllisyyden yhden 
tason, ja paikallinen, yhteisöllisen työtilan lähityöyhteisö toi-
sen tason. Vuorovaikutus hajautuneesti työskentelevän saman 
työnantajan palveluksessa toimivan työyhteisön kanssa ta-
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pahtuu pääosin digitaalisessa työympäristössä, samassa fyy-
sisessä yhteisessä työympäristössä se tapahtuu kasvokkain. 

Yhteisölliset työtilat synnyttävät suurella todennäköisyydellä 
myös kaivattuja onnekkaita sattumia. Täysin omavoimaisesti 
yhteiskäyttöisten työtilojen läsnätyöyhteisöllisyys ei kuiten-
kaan välttämättä lähde käyntiin, minkä vuoksi yhteisöllisissä 
työympäristöissä tarvitaan poikkeuksetta yhteisöä aktivoivaa 
yhteisömanageritoimintaa. Älytoimistosovellusten tukea ta-
voittamisen ja kohtaamisen helpottajana tarvitaan myös yh-
teisissä työympäristöissä.

Työn tekemisen paikan  
mahdollisuuksien riittävä ja  
perusteltu tasa-arvoisuus
Ennen korona-aikaa eri työntekijöiden päivittäisten työmat-
ka-aikojen epätasaisuutta ei juuri syvällisemmin pohdittu ta-
sa-arvokysymyksenä tai hyvinvointikysymyksenä. Myöskään 
päätoimipaikan toimiston mahdollisia eriarvoistavia olosuh-
teita ei juuri kyseenalaistettu. Myös etätyömahdollisuudet en-
nen korona-aikaa saattoivat samankin työnantajan palveluk-
sessa olla hyvin erilaisia samankaltaisia tehtäviä hoitavilla. 
Korona-aika toi esiin työmatkoihin käytetyn ajan massiivisen 
merkityksen hyvinvoinnin ja työn ja muun elämän yhdistä-
misen onnistumisen taustalla. Koronan jälkeisenä aikana työ-
matkojen ajankäyttö osana (kielteistä) työympäristökokemus-
ta voidaan huomioida selvästi paremmin ja yksilöllisemmin. 

Hyvän työympäristön varustamisen painetta ei voida kuiten-
kaan siirtää kokonaan työntekijöiden koteihin. Jatkossakin 
työantajien tulee tarjota toimivia, terveellisiä ja turvallisia 
työympäristöjä työntekijöiden käyttöön. Vaikka monelle koti 
on mahdollistanut erityisesti hyvän keskittymisen, se ei ole it-
sestäänselvyys jokaiselle. Myös hiljaisuutta vaativaan yksin-
työskentelyyn tarvitaan työnantajan tarjoamissa työympäris-
töissä jatkossakin edellytykset.

Uutta (läpi)näkyvyyttä 
Korona-aikana työ hajautui fyysisesti monipaikkaiseksi. Sa-
manaikaisesti yhteisessä fyysisessä työympäristössä, toinen 
toisensa lähellä tehtävässä työssä mahdollinen näkemiseen ja 
kuulemiseen perustuva tekemisen havainnointi, koordinoin-
ti ja tilannetietoisuuden ylläpito tuli mahdottomaksi. Etenkin 
moni esimies menetti samalla hallinnan tunteen omiin alai-
siinsa, niin kontrollin kuin tuen antamisen muodossa. Tosin 
fyysisen työympäristön tarjoama näkyvyys ja välittömyys 
toinen toistemme työn tekemisen tilanteesta ja siitä mitä teim-
me, olivat toki vanhassa normaalissa osittain illusorisia eten-
kin tietotyössä. 

Monipaikkaisissa ja hajautuneissa olosuhteissa työtä on ky-
ettävä koordinoimaan ja osallisuus tuottamaan ilman saman-
aikaisuutta ja fyysisen läheisyyden mahdollisuuksia. Moni-
paikkaisessa työssä työn näkyväksi tekeminen ja nähdyksi 

tuleminen tapahtuvat ennen kaikkea yhteisessä digitaalisessa 
työympäristössä. Tietotyö tapahtuu yhä enemmän jaetuissa, 
suhteellisen läpinäkyvissä verkkotyöympäristöissä, esimer-
kiksi Teamsin ja Slackin kaltaisissa ryhmätyöympäristöissä, 
jaetuissa ohjelmistotuotantoympäristöissä, muissa yhteisissä 
tuotannonhallintaympäristöissä ja sosiaalisilla verkostoalus-
toilla. Tietotyö kiteytyy teoiksi ja toiminnaksi digitaalisissa 
ympäristöissä, joista jää jatkuvasti mittaamaton määrä digi-
taalisia jälkiä (Leonardi, 2020). Digitaaliset yhteiset työym-
päristöt itse asiassa voivat merkittävästi lisätä ja helpottaa – 
niin hyvässä kuin pahassa – työn näkyvyyttä ja seurattavuutta 
niin työntekijän tavoittelemille ja tarkoittamille ”yleisöille” 
kuin myös yleisöille, joita työtä tehdessä ja ympäristöissä toi-
miessa ei välttämättä miellä. Toiminta digitaalisissa ympä-
ristöissä aikaansaa digitaalisten jälkien runsaudenpulan, jota 
seuraavat kanssakollegojen lisäksi myös algoritmien armei-
jat. Leonardi ja Treem (2020) lanseeraavatkin organisaatio-
tutkimuksen huomion kohteeksi uuden ilmiön, käyttäytymis-
näkyvyyden (behavioral visibility). Käyttäytymisnäkyvyys 
ilmiönä aikaansaa monenlaisia paradokseja, joiden kanssa 
työntekijöiden ja organisaatioiden tulisi pystyä toimimaan 
tyydyttävästi. Hyvään kytkeytyneisyyteen tähtäävä runsas di-
gitaalinen viestintä voi johtaa viestitulvaan, keskeytyksiin ja 
häiriöihin. Paine tehdä omaa toimintaa näkyväksi verkossa 
voi johtaa vaikeuksiin keskittyä itse ydintyötehtäviin. Entistä 
suurempi digitaalinen läpinäkyvyys kaikkeen organisaation 
toimintaan saattaa vaikeuttaa oleellisen toiminnan seuraamis-
ta – metsän näkemistä puilta (emt.).

Digitaalinen, fyysisen paikan rajoitteista irronnut yhteinen 
työympäristö mahdollistaa siis niin hyvässä kuin pahassa 
työn uudenlaisen näkyvyyden – se on välttämätöntä, jotta ha-
jautunut työ voi sujua, mutta se voi sisältää myös kielteisiä 
lieveilmiöitä.

Oleellisin, kaiken kokoava  
työympäristö on jatkossa  
digitaalinen työympäristö
Jatkossa kaikkien oleellisten tietotyön edellytyksien täytyy 
löytää tukensa myös digitaalisesta työympäristöstä. Mahdol-
lisuus tähän on ollut jo pitkään, mutta sitä ei ole hyödynnetty 
täysimääräisesti. Kuinka moni meistä on pandemian aikana 
käynyt kerran viikossa siirtelemässä post-it -lappuja projek-
tivalkotaululla? Pandemia sysäsi meidät tilanteeseen, jossa 
koossa pitäväksi voimaksi on muodostunut digitaalinen työ-
ympäristö. Samalla fyysisen työympäristön merkitys työtä 
koordinoivana tekijänä on merkittävästi vähentynyt. 

Yleisessä keskustelussa on ollut vuoden aikana tapahtunut 
digiloikka. Itseasiassa olemme vasta ottaneet käyttöön osan 
niistä digitaalisista ratkaisuista, jotka ovat olleet käytössäm-
me jo noin kaksikymmentä vuotta. Osaamme nyt luontevasti 
pitää verkkokokouksia ja osallistua erilaisiin verkkoseminaa-
reihin. Seuraava askel on kiinnittää huomio eriaikaisten työs-
kentelytapojen kehittämiseen ja erilaisten ryhmätyöohjelmis-
tojen käyttöön. Tiedon tuottaminen ja merkitysten luominen 
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ovat asiantuntijoiden välistä ajatusten vaihtoa, tehtäväkoko-
naisuuksien koordinoimista ja oman työpanoksen liittämistä 
osaksi kokonaisuutta. Eriaikaiseen työskentelyyn siirryttäes-
sä isompi osa asiantuntijatyöstä on kirjoitukseen perustuvaa 
vuorovaikutusta ja viestintää. Miten teemme tätä monipaik-
kaisesti ja eriaikaisesti sekä miltä osin tarvitsemme samanai-
kaisia tapaamisia ja milloin kokoonnumme kasvokkain, ovat 
kysymyksiä, joidenka äärelle on syytä pysähtyä, kun suunnit-
telemme digitaalisen työympäristön käytön seuraavia askelia.

Digitaaliset työympäristöt kehittyvät ja päätelaiteriippumat-
tomat sovellukset yleistyvät vauhdilla. Tämä luo työntekijäl-
le lisää toimintaedellytyksiä ja valinnan vapauksia työn teke-
miseen paikkariippumattomasti, koska työyhteisö ja työ ovat 
taskussamme olevassa älypuhelimessa. 

Seuraava kehitysaskel tapahtunee tekoälyn laajemmassa hyö-
dyntämisessä. Se tulee helpottamaan erilaisten tietoaineisto-
jen käsittelyä, oleellisen tiedon löytämistä ja rutiininomaisten 
prosessien poistumista työstämme. Nyt käytössämme on jo 
sovelluksia, jotka voivat tekoälyn avulla laatia koosteita teks-
tisisällöistä ja käymistämme verkkokeskusteluista. Tätä kaut-
ta digitaalisessa työympäristössä tulee korostumaan asian-
tuntijoiden vuorovaikutustaidot ja työn koordinoiminen sekä 
tähän työhön käytettävät sovellukset.

Pandemia sysäsi liikkeelle merkit- 
tävän työympäristömuutoksen  
– meidän on osattava toimia  
tietoisesti

Kuluneen vuoden aikana on työympäristössämme tapahtunut 
muutoksia, jotka ovat olleet tuloillaan jo vuosia. Digitaalisen 
työympäristön merkitys on kasvanut ja käyttötaidot ovat li-
sääntyneet. Muutoksen kautta myös jokaisen meistä on täy-
tynyt kiinnittää huomiota siihen, kuinka työtä olisi järkevä 
tehdä. Keskustelu työn tekemisen metataidoista ja informaa-
tioergonomiasta ovat saaneet kauan kaipaamaansa huomiota. 
Toimistohotelleja on ollut tarjolla jo aikaisemmin, ja isojen 
metropolien työmatkaliikkumisen ongelmien takia yhteisöl-
listen työtilojen markkina on ollut tuloillaan. Nyt nämä työ-
ympäristöekosysteemin osat ovat kuitenkin yhtä aikaa koko-
naisvaltaisesti suunnittelun ja uudelleen muotoilun kohteena 
(Gratton, 2021b).

On selvää, että pandemian aikaisesta työstä saadut koke-
mukset ja muut yhteiskunnalliset muutokset pakottavat työ-
ympäristön muuttamiseen. Samalla teemme kauaskantoisia 
ratkaisuja tulevaisuuteen, joita kannattaa harkita tarkkaan ja 
johtaa tietoisesti. Millaisia yhdessä tekemisen rakenteita ha-
luamme organisaatioomme? Mikä on organisaatiomme suhde 
asiakkaisiimme, sidosryhmiimme ja yleisemminkin yhteis-
kuntaan? Mikä merkitys on investoinneilla tietotekniikkaan 
vielä paremman digitaalisen työympäristön aikaansaamisek-
si verrattuna fyysisiin tiloihin tehtäviin investointeihin? Ha-
luammeko mahdollistaa elinvoimaisen maaseudun ja tukea 

alueiden kehittymistä? Kuinka vastuullisia päätöksiä teemme 
ympäristön näkökulmasta? Miten voimme olla kilpailukykyi-
siä työmarkkinoilla ja tukea työntekijöiden hyvinvointia?

Kysymyksiä on paljon ja niitä voisi esittää lisääkin. Olemme 
merkittävän muutoksen äärellä. Tätä muutosta ei varmaan-
kaan voi verrata teolliseen vallankumoukseen tai tietoyhteis-
kunnan syntymiseen. Asiantuntijatyön muutoksena tämä on 
kuitenkin yksi suurimmista kysymyksistä. Yksittäisen asian-
tuntijan vapausasteet työn tekemisen paikan ja ajan suhteen 
kasvavat. Vähemmän organisaatiorajoja noudattavat fyysiset 
työympäristöt luovat pohjan uusille yhteistyön muodoille. Di-
gitaalisen työympäristön kokonaisvaltainen käyttäminen tuo 
työhömme aikaan ja paikkaan liittyviä mahdollisuuksia, jotka 
monipuolistavat ja helpottavat työtämme. n 
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Johdanto 
Teknologian tutkimuskeskus (VTT) järjesti vuonna 2019 en-
simmäisen Gala of Failures -tapahtumansa. Tilaisuudessa 
VTT:läiset, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja Antti Vasa-
ra, jakoivat henkilökohtaisia tarinoitaan epäonnistumisistaan. 
Idea jo kolme kertaa järjestettyyn tapahtumaan tuli VTT:n 
Young Professionals -verkoston puheenjohtajalta, tutkimus-
insinööri Nicolaas van Strieniltä. Hän kertoo, että gaalan ta-
voitteena on vahvistaa kulttuuria, jossa virheitä ei peitellä 
vaan ne jaetaan yhdessä oppimisen edistämiseksi. Van Strien 
toteaa, että tapahtuman avulla tavoitellaan sitä, että epäonnis-
tumisiin tyypillisesti liitetyn syyllisyyden sijaan ne nähtäisiin 
ennen kaikkea oppimisen hetkinä. Tällöin niiden jakaminen 
on luontevaa ja niiden seurauksiin voi suhtautua häpeän si-
jaan ylpeydellä. Vuoden 2021 Fail of the Year -palkinto meni 
erikoistutkijalle, joka suoritti mittausta kaatopaikalla ja pois-
tui mittaustietokoneen luota 15 minuutiksi. Palatessaan hän 

havaitsi, että tietokone oli peittynyt juuri kaadettujen jättei-
den alle. Erehdys opetti paljon tutkimuksen tekemisestä kaa-
topaikkaolosuhteissa! 

Psykologinen turvallisuus on ilmiö, jota kohtaan tunnettu 
kiinnostus on lisääntynyt samanaikaisesti, kun muutosten tah-
ti työelämässä on kiihtynyt. VTT:n gaalassa yhdistyy moni 
asia, joiden tiedetään lisäävän työyhteisön psykologista tur-
vallisuutta. Kun toimitusjohtaja Antti Vasara astui työyhtei-
sönsä eteen ja kertoi omista epäonnistumisistaan, hän osoitti 
omaa haavoittuvuuttaan ja antoi samalla esimerkin nöyryy-
destä. Lisäksi gaalassa palkitaan tyypillisesti vaikeiksi ko-
ettujen asioiden kertomisesta, kannustetaan avoimuuteen ja 
tuodaan työyhteisöön yhteishenkeä kasvattavaa huumoria. 
Kaiken tavoitteena on tukea yhdessä oppimista.  

Artikkelimme on katsaus psykologiseen turvallisuuteen ja kei-
noihin edistää sitä myös pienimuotoisemmin työn arjessa. 

Psykologinen turvallisuus vapauttaa 
työyhteisön potentiaalin

Psykologinen turvallisuus edistää virheistä oppimista. Siitä seuraa tutkitusti myös paljon muuta hyvää – mm. 
uudistuvampia ja tehokkaampia organisaatioita. Käsittelemme artikkelissamme sitä, mitä on psykologinen 
turvallisuus ja miksi epäonnistumisista oppimisen mahdollistava ilmapiiri on erityisen tärkeä menestystekijä 
tulevaisuuden työelämässä. Esittelemme lisäksi Työterveyslaitoksen Yhteensattumia-hankkeen (2018–2021) 
tuloksia, jotka liittyvät psykologisen turvallisuuden rooliin työtä uudistavassa toiminnassa. Tarkastelemme 
myös Amy Edmondsonin The Fearless Organization (2019) kirjaan perustuvia keinoja, joilla johtotehtävissä ja 
kaikissa vastuuasemissa olevat voivat edistää psykologista turvallisuutta ja jatkuvan oppimisen kulttuuria. 

AVAINSANAT: Psykologinen turvallisuus, johtaminen, esihenkilötyö, tuottavuus
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Psykologinen turvallisuus luo  
suoriutumiselle suotuisan  
maaperän 
Tiimit suoriutuvat yksilöitä paremmin (esim. Glassop, 2002) 
ja tiimeissä kertynyt tieto ja osaaminen vaikuttaa myöntei-
sesti suoriutumiseen organisaatiotasolla (Edmondson, 2012). 
Sosiaalisiin suhteisiin liittyvä pelko estää kuitenkin liian 
usein työtä eteenpäin vievän tiedon jakamista. Jos ihminen 
kokee asioiden ääneen sanomiseen liittyvän riskin suurem-
maksi kuin asioiden esittämisestä syntyvän hyödyn, hän on 
useimmiten hiljaa. Riski viittaa tässä yksilöiden uskomuksiin 
siitä, johtaako puhuminen kielteisiin seurauksiin: esimerkik-
si vähättelyyn tai naurunalaiseksi joutumiseen esihenkilön tai 
työtovereiden edessä (Edmondson, 2014). 

VTT:n virheitä juhlistavan gaalan ilmeisin tavoite on madal-
taa kynnystä tuoda esiin asioita, joita kaikissa organisaatioissa 
kaihdetaan kertoa. Virheistä vaietaan helposti, mutta ihmisten 
välisiin suhteisiin liittyvät riskit saattavat johtaa siihen, että 
sanomatta jätetään myös vähemmän häpeällisiksi koettuja 
asioita. Esimerkiksi uusia ideoita ei uskalleta aina jakaa.  

Edmondson (2012) on todennut, että psykologinen turvalli-
suus on suoriutumiselle suotuisa maaperä, joka varmistaa, et-
tei ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä pelko ole oppimisen, 
innovaatioiden ja uudistumisen este. 

Mistä ilmiössä siis on kyse? 

Mitä on psykologinen turvallisuus?
Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan ryhmän jäsenten 
välistä uskomusta siitä, että ryhmässä on turvallista ottaa ih-
misten välisiä riskejä ja olla oma itsensä (Edmondson, 1999). 
Psykologisesti turvallisella työpaikalla uskalletaan käydä 
avointa keskustelua ja tuoda esiin omat mielipiteet ja ideat; 
siellä voi myös epäonnistua ja tehdä virheitä ilman, että pel-
kää joutuvansa naurunalaiseksi (Edmondson, 1999; ks. myös 
esim. Newman, Donohue & Eva, 2017; Edmondson & Lei, 
2014). Psykologiseen turvallisuuteen liittyy lisäksi kunnioit-
tava suhtautuminen erilaisuuteen, ihmisten erilaisiin ominai-
suuksiin, taustoihin ja osaamiseen (Edmondson, 1999). 

Edmondsonin (emt.) mukaan tunne psykologisesta turvalli-
suudesta kumpuaa keskinäisestä kunnioituksesta ja luotta-
muksesta ryhmän jäsenten välillä. Psykologinen turvallisuus 
eroaa kuitenkin luottamuksen käsitteestä ja on sitä laajempi 
ilmiö.  Luottamuksella viitataan useimmiten siihen, miten 
yksilö kokee toisen henkilön; psykologisen turvallisuuden 
kohdalla taas on kyse siitä, millaisena yksilö kokee ryhmän 
normit (Edmondson, 1999; Frazier, Fainshmidt, Klinger, Pe-
zeshkan & Vracheva, 2017). Lisäksi psykologinen turvalli-
suus liittyy yksilön ryhmässä kokemiin toimintamahdolli-
suuksiin siinä missä luottamuksen käsite on merkitykseltään 
passiivisempi (Edmondson, 1999; Frazier ym., 2017).   

Ilmiöön liittyy myös se, että vuorovaikutussuhteessa voi aset-
taa itsensä haavoittuvaan asemaan, esimerkiksi tuoda esiin, 
ettei tiedä jotakin tai tarvitsee apua (Edmondson, 1999). Psy-
kologista turvallisuutta syntyy, kun ryhmän jäsenet huomaa-
vat, että vaikeiden asioiden käsittely ei johda ryhmän hajau-
tumiseen, vaan ryhmä käsittelee niistä saatua tietoa oppiakseen 
(Edmondson, 1999; Frazier ym., 2017).

Psykologisen turvallisuuden käsite esiteltiin jo 1960-luvun 
organisaatiotutkimuksessa, jolloin sitä tarkasteltiin yksilön 
näkökulmasta. Tuolloin se kuvattiin organisaation oppimi-
sen kannalta kriittiseksi tekijäksi (Schein & Bennis, 1965). 
Ilmiöön alettiin kiinnittää lisääntyvää huomiota 1990-luvul-
la. Aluksi sitä tarkasteltiin edelleen yksilön näkökulmasta ja 
niin, että psykologinen turvallisuus esitettiin edellytyksenä 
sille, että yksilöt kiinnittyvät työrooleihinsa ja kokevat työn 
imua (Kahn, 1990). 1990-luvun lopulta alkaen käsite on ym-
märretty erityisesti Amy Edmondsonin jalanjälkiä seuraten 
yleensä ryhmätason ilmiönä (Newman ym., 2017). 

Psykologinen turvallisuus johtaa suurempaan riskinottoon ja 
uskallukseen kokeilla (esim. Pearsall & Ellis, 2011). Nämä 
ovat käyttäytymisen piirteitä, joilla on todettu olevan suotuisa 
vaikutus mm. oppimiseen ja suoriutumiseen työpaikkatasolla 
(Edmondson & Lei, 2014). Psykologista turvallisuutta kartoit-
taneet systemaattiset katsaukset ovat osoittaneet ilmiöllä ole-
van myös lukuisia muita myönteisiä vaikutuksia.  Esimerkik-
si tietoa, onnistumisia ja epäonnistumisia jaetaan ja virheitä 
raportoidaan enemmän, kun psykologisen turvallisuuden taso 
on korkea (Newman, 2017).  Psykologisen turvallisuuden on 
todettu tukevan myös uudistumista, muun muassa luovaa ajat-
telua ja innovaatioiden tuottamista (Edmondson & Lei, 2014), 
ja vahvistavan työtyytyväisyyttä sekä edistävän viime kädessä 
tiimin toiminnan tehokkuutta ja työhön ja organisaatioon si-
toutumista (Newman ym., 2017; Frazier ym., 2017).

Julkiseen keskusteluun käsite nousi 2010-luvulla erityises-
ti Googlella toteutetun projekti Aristoteleen myötä. Goog-
len tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen, miksi 
toiset tiimit tai työryhmät suoriutuvat järjestään toisia pa-
remmin. Tutkimuksessa havaittiin, että menestyviä tiimejä 
yhdisti erityisesti viisi tekijää: psykologinen turvallisuus, luo-
tettavuus, rakenteiden selkeys, merkityksellisyys ja vaikutta-
vuus (Google, 2015). Tiimien väliset erot eivät siis selitty-
neet yksilöiden ominaisuuksilla, kuten osaamisella, taustoilla 
tai persoonallisuuden piirteillä. Ratkaisevaksi osoittautui se, 
kuinka hyvin tiimi työskenteli yhdessä (Google, 2015).

Tutkimus nosti psykologisen turvallisuuden kriittisimmäk-
si tiimien menestystä selittäväksi tekijäksi ja synnytti laajaa 
kiinnostusta ilmiötä kohtaan. 

Mitä psykologinen turvallisuus  
ei ole? 

Psykologiseen turvallisuuteen liittyy joitakin väärinkäsi-
tyksiä. Joskus esimerkiksi ajatellaan, että se tarkoittaisi sa-
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manmielisyyttä tai sitä, että kaikkia ehdotuksia tuettaisiin. 
Edmondson (2019) korostaa, että tilanne on päinvastainen – 
psykologisesti turvallinen ympäristö mahdollistaa rakentavan 
erimielisyyden ja ajatustenvaihdon sekä konfliktien hyödyn-
tämisen niin, että eri näkökulmista voi ottaa opiksi. 

Psykologiseen turvallisuuteen liittyvä virheiden hyväksy-
minen ei tarkoita myöskään epäpätevyyden hyväksymistä. 
Kokeilu ja uudistuminen edellyttävät kuria, ja ne tapahtuvat 
yleensä aina tiettyjen rajojen sisällä ja edellyttävät päätöstä 
siitä, mitä kokeillaan ja miten. Samasta syystä psykologinen 
turvallisuus ei tarkoita myöskään sitä, että suorituksia ei voisi 
johtaa. (Emt.)

Psykologinen turvallisuus ei tarkoita myöskään tavoitteiden 
madaltamista ja paineetonta työympäristöä, vaan turvallisuus 
auttaa luomaan ilmapiiriä, jossa voi asettaa korkeita tavoittei-
ta, ja jossa pelko ei ole sujuvan yhteistyön este. 

Psykologinen turvallisuus ja työlle asetetut tavoitteet muo-
dostavat omat ulottuvuutensa, joista molemmat vaikuttavat 
tiimin ja organisaation suoriutumiseen keskinäisriippuvaises-
sa suhteessa. Kuvasta 1. nähdään, että kun sekä psykologinen 
turvallisuus että työlle asetetut tavoitteet ovat matalalla tasol-
la, työstä muodostuu ei-kiinnostava apatian alue ja työntekijät 
päätyvät usein valitsemaan itsesuojelun parhaansa tekemisen 
sijaan (vasen alalohko). Mukavuusalueella (vasen ylälohko) 
ollaan kun psykologinen turvallisuus on korkealla tasolla, 
mutta tavoitetaso matalalla. Tällöin työntekijöiden välinen 
vuorovaikutus on avointa ja he nauttivat kollegoidensa seu-
rasta, mutta työ ei haasta heitä.

Oppimisen alueella ollaan silloin kun sekä psykologinen tur-
vallisuus että työlle asetetut tavoitteet ovat korkealla tasolla 
(oikea ylälohko). Jos työhön liittyy keskinäisriippuvuuksia ja 
epävarmuuksia, tämä on myös korkean suoriutumisen alue. 

Työntekijöiden välinen yhteistyö on sujuvaa, he oppivat toi-
siltaan ja pystyvät toteuttamaan innovatiivisia ideoita.  

Kuvion luoneen Amy Edmondsonin (2019) mukaan huoles-
tuttavin ja valitettavan yleinen tilanne nykytyöelämässä on oi-
kean alalohkon alue. Silloin tavoitetaso on korkealla, mutta 
psykologinen turvallisuus matalalla tasolla. Tällä pelon alu-
eella työskenneltäessä ihmiset eivät tyypillisesti uskalla tuoda 
esiin huoliaan, eivätkä myöntää virheitään. Sekä työn laatu että 
työturvallisuus kärsivät. Jos työhön liittyy epävarmuustekijöi-
tä tai keskinäisriippuvuuksia (tai molempia) ja psykologisen 
turvallisuuden taso on heikko, mutta työlle asetetut tavoitteet 
korkealle, on käsillä resepti ei-optimaaliselle suoriutumiselle. 

Kokemus siitä, että ei uskalla esittää kysymyksiä tai tuoda 
esiin ajatuksiaan, voi olla työntekijälle erittäin epätyydyttä-
vää. Samalla se on suuri riskitekijä mille tahansa organisaa-
tiolle, joka toimii ympäristössä, jota luonnehtii nykytyölle 
tyypilliset olosuhteet: epävakaus, epävarmuus, kompleksi-
suus ja monitulkintaisuus ja jossa rutiininomaiset työn teke-
misen tavat eivät riitä hyvään suoritukseen ja organisaation 
menestykseen. (Emt.) 

Miksi psykologinen turvallisuus on 
tärkeää juuri nyt? 

Ympäristön kompleksisuuden kasvaessa kasvaa tarve ihmis-
ten väliselle kanssakäymiselle, jotta yhteiset tavoitteet voi-
daan saavuttaa (Edmondson & Lei, 2014).  Juuri työnteon 
muuttuneet olosuhteet: mm. rutiininomaisten tehtävien katoa-
minen ja ennakoimattomuuden sekä epävarmuuksien lisään-
tyminen kasvattavat tarvetta psykologiselle turvallisuudelle; 
näin on etenkin asiantuntijatyössä.

Kuva 1. Nelikenttä psykologisen turvallisuuden ja suoriutumiselle asetettujen tavoitteiden suhteesta (Edmondson, 2012). 
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Työelämässä on tapahtunut myös muita muutoksia, jotka li-
säävät työn sidoksia ja kasvattavat tarvetta yhteistyöhön ja 
sitä kautta korostavat psykologisen turvallisuuden merkitys-
tä. Aiemmin ryhmän jäsenillä saattoi esimerkiksi olla selke-
ät tehtävät ja vastuualueet, mutta nykyään on tyypillistä, että 
ryhmät ja projektit vaihtuvat useammin (Orlikowski, 2000). 
Uudet tehtäväalueet on otettava haltuun ja uusiin ryhmiin hy-
pättävä usein lyhyellä varoitusajalla, jolloin aikaa luottamuk-
sen rakentamiselle ja toisten toimintatapoihin tutustumiselle 
on vähän. Työn nopeatahtisuuden ja siihen liittyvän lisään-
tyneen epävarmuuden takia työprosessien eteneminen ei ole 
välttämättä ennakoitavissa. Työtä tehdään lisäksi usein yli 
osasto- ja tiimirajojen sekä vaihtuvien asiakkaiden kanssa. 
On tehtävä yhteistyötä ikään kuin luottamus olisi jo raken-
nettu. Erilaisia riippuvuuksia ja sidoksia voi olla sekä oman 
organisaation sisällä että sen ulkopuolella (Orlikowski, 2000; 
Antonacopoulou & Chiva, 2007). Tällaisissa tilanteissa psy-
kologisen turvallisuuden tarve korostuu.   

Psykologisen turvallisuuden merkityksen on havaittu ko-
rostuvan kompleksisessa ympäristössä myös siksi, että työ 
vaatii silloin luovuutta ja kykyä etsiä uusia ratkaisuja (New-
man, 2017). Nykytyössä ratkaisemista vaativat ongelmat 
ovat usein yhä monimutkaisempiä – esimerkiksi vaativassa 
asiantuntijatyössä yhteiseen tavoitteeseen pääseminen edel-
lyttää usein kapeiden erityisosaamisten yhdistämistä. Työn-
tekijöiden havainnot, kysymykset, ideat ja huolet voivat tar-
jota kriittistä, työtä eteenpäin vievää ymmärrystä esimerkiksi 
asiakkaiden tarpeista tai organisaation sisäisestä tilasta (Ed-
mondson, 2019). Jos ihminen ei uskalla kertoa ideoistaan ja 
ajatuksistaan, ne eivät kasvata yhteistä osaamista. Edmond-
sonin mukaan (emt.) psykologisen turvallisuuteen panostami-
sen pitäisikin olla keskeisiä johtajuuden vastuualueita. Myös 
organisaatioiden monimuotoistuminen lisää tarvetta yhtei-
seen ymmärrykseen tähtäävälle vuorovaikutukselle ja psyko-
logiselle turvallisuudelle. 

Työelämän muutokseen liittyy se, että yhä suurempi osa työs-
tä tehdään etänä ja virtuaalisen vuorovaikutuksen välityk-
sellä. Etätyö vaikuttaa tapaamme olla vuorovaikutuksessa ja 
haastaa psykologisen turvallisuuden. Se on kuitenkin etätyön-
kin olosuhteissa aivan yhtä tärkeä tekijä työn tuloksellisuu-
den, tehokkuuden ja työssä viihtymisen kannalta. 

Psykologinen turvallisuus  
Suomessa
Psykologisesta turvallisuudesta seuraavat hyödyt työntekijälle 
ja työyhteisölle ovat siis laajalti tunnistettu ja ilmiötä kohtaan 
tunnettu mielenkiinto on pysynyt yllä. Suomessa psykologista 
turvallisuutta on tutkittu vähän huolimatta siitä, että myös tääl-
lä aihe on ollut vahvasti esillä julkisessa keskustelussa. 

Ensimmäisen kerran psykologisen turvallisuuden tilaa kartoi-
tettiin Suomessa väestötasolla vuoden 2018 Työolotutkimuk-
sessa (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2020). Työolotutki-
mukseen vastanneista palkansaajista 61 % oli täysin samaa 
mieltä väittämän ”tiimissä on ilmapiiri, jossa uskalletaan kä-

sitellä työhön liittyviä ongelmia ja virheitä” kanssa, selvästi 
useampi kuin ne 29 %, jotka olivat täysin samaa mieltä väittä-
män ”tiimissä uskalletaan ottaa riskejä ja tehdä asioita uudella 
tavalla” kanssa. Vastauksia molempiin väittämiin yhdisti kui-
tenkin se, että miehet vaikuttivat työskentelevän naisia use-
ammin tiimeissä, joissa löytyi rohkeutta käsitellä ongelmia ja 
virheitä sekä tehdä asioita uudella tavalla. Erityisesti ongel-
mien käsittelyn osalta sukupuolten välinen ero oli merkittävä. 
Kiinnostavaa on, että vain neljännes tiimityötä tekevistä pal-
kansaajista arvioi, että tiimissä uskalletaan sekä ottaa riskejä 
että käsitellä virheitä. 

Psykologista turvallisuutta on kartoitettu myös Työterveys-
laitoksen Yhteensattumia-hankkeessa, jossa selvitettiin psy-
kologisen turvallisuuden yhteyksiä uudistavaan toimintaan. 
Aikaisempien tutkimustulosten mukaisesti korkean psykolo-
gisen turvallisuuden havaittiin olevan yhteydessä aktiivisem-
paan uudistavaan toimintaan. Tarkasteluissa havaittiin, että ne, 
jotka kokivat psykologisen turvallisuuden tason korkeaksi, il-
moittivat keskimäärin useammin tehneensä aloitteita liittyen 
omaan työhön, työjärjestelyihin sekä tuotteisiin ja palveluihin 
verrattuna niihin, jotka kokivat psykologisen turvallisuuden 
heikoksi (Kauppi ja Toivanen, 2021) Lisäksi tutkimuksessa 
havaittiin, että psykologinen turvallisuus on yhteydessä työtä 
uudistaviin serendipisyyskokemuksiin eli onnekkaisiin sattu-
miin työssä (Toivanen, 2020). Serendipisyys viittaa tilantee-
seen, jossa yksilö kohtaa sattuman ja viisauden ohjaamana jo-
takin hyödyllistä tai merkityksellistä. 

Matalan organisaatiorakenteen on havaittu olevan hierarkkista 
organisaatiota otollisempi psykologisen turvallisuuden synnyl-
le (esim. Zink ym., 2008). Tätä vahvistavat myös Yhteensattu-
mia-tutkimuksen tulokset, jotka liittyvät työpaikan päätöksen-
teon tapojen ja psykologisen turvallisuuden yhteyteen, sillä 34 
prosenttia vastaajista, jotka raportoivat, että heidän organisaati-
ossaan työntekijöillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia, koki-
vat psykologisen turvallisuuden tason korkeaksi verrattuna 16 
prosenttiin niistä, jotka raportoivat, että päätöksenteko tapah-
tuu hierarkian ylemmillä tasoilla (Kauppi ja Toivanen, 2021).  

Organisaation johdolla ja esihenki-
löillä tärkeä rooli psykologisen  
turvallisuuden edistäjinä 
Psykologisen turvallisuuden luominen edellyttää johtajuut-
ta. Organisaation johdolla ja esihenkilöillä onkin merkittävä 
rooli psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomisessa (esim. 
Edmondson, 2019; Newman ym., 2017; Frazier ym., 2016). 
Turvallisen ilmapiirin luominen ei ole kuitenkaan vain esi-
henkilöiden tai organisaation johdon käsissä. Myös työtove-
reiden välisillä vuorovaikutussuhteilla on tärkeä merkitys, 
sillä työtovereilta saatava tuki, toisista huolehtiminen ja luot-
tamus ovat tutkitusti yhteydessä psykologiseen turvallisuu-
teen. Toisin sanoen koko työpaikan sosiaalinen verkosto ja 
niissä syntyvät vuorovaikutussuhteet myötävaikuttavat joko 
psykologisesti turvallisen tai turvattoman ilmapiirin syntyyn 
(Carmeli & Gittell, 2009).
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Keskitymme seuraavaksi kuitenkin erityisesti keinoihin, joil-
la organisaation johto, esihenkilöt ja kaikki vastuuasemissa 
olevat voivat edistää psykologista turvallisuutta organisaa-
tioissaan. Sitä ennen esittelemme joitakin yleisiä huomioita 
psykologista turvallisuutta lisäävistä tekijöistä. 

Tuttuus, kuulluksi tuleminen ja  
sisäisen kilpailun välttäminen  
edistävät psykologista turvallisuutta
Kohtaamisen mahdollistavien paikkojen luominen edistää 
tuttuutta ja kuulluksi tulemista ja sitä kautta psykologista 
turvallisuutta (Carmeli & Gittell, 2009; Carmeli, Brueller & 
Duttone, 2009; Roberto 2002). Sitä edistää myös työyhteisön 
tai tiimin jäsenten välinen keskinäinen riippuvuus (Edmond-
son, 1999). Tutkittaessa psykologisen turvan edellytyksiä on 
lisäksi huomattu, että rakenteet, jotka kannustavat sisäiseen 
kilpailuun, heikentävät turvaa. Tästä syystä esimerkiksi ryh-
miä yksilöiden sijaan palkitsevien kannustinjärjestelmien on 
havaittu olevan yhteydessä psykologiseen turvallisuuteen 
(Chen & Tjosvold, 2010). Matala hierarkia on vahvaa hierar-
kiaa hedelmällisempi maaperä psykologisen turvallisuuden 
synnylle, mutta se ei yksin riitä, vaan psykologisen turvalli-
suuden kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota riippumatta 
organisaation rakenteesta (Zink ym., 2008). Matalassa orga-
nisaatiossa työtovereiden, eli vertaisten, välisillä suhteilla on 
erityisen paljon merkitystä, koska työn kehittäminen ja suori-
tusten arvioiminen ei ole samalla tavalla vain esihenkilöiden 
vastuulla kuin hierarkkisissa organisaatioissa.   

Turvan edellytyksiä tutkittaessa on havaittu, että yhteisesti 
jaettu tieto ja tavoitteet sekä keskinäinen kunnioitus näkyvät 
laadukkaina vuorovaikutussuhteina. Ne taas luovat positiivis-
ta sosiaalista ympäristöä, jossa koetaan turvalliseksi toimia. 
Tällaisessa organisaatiossa työntekijät kokevat olevansa työ-
yhteisössään aktiivisia osallistujia, eivät ulkopuolisia, ja us-
kaltavat sanoa, mitä ajattelevat (Frazier ym., 2016).

Laadukkaat, avoimuuteen perustuvat vuorovaikutussuhteet 
auttavat työn koordinoinnissa ja lisäävät tilaisuuksia ja kykyä 
oppia virheistä. Näin ne lisäävät tietoa, joka voi auttaa paran-
tamaan organisaation prosesseja ja työn tuloksia (Carmeli & 
Gittell, 2009). Myös siksi työntekijöiden välisten suhteiden 
laadulla on merkitystä. 

Psykologisen turvallisuuden  
kehittämisen on oltava aidosti  
johdon agendalla
Psykologista turvallisuutta ei voi vahvistaa tai kehittää irral-
laan muusta organisaation toiminnasta, vaan sen on oltava ai-
dosti johdon agendalla (Edmondson, 2019). Sekä organisaati-
on rakenteet että kulttuuri voivat luoda joko pelkoa henkivää 
tai avoimuuteen kannustavaa ilmapiiriä. Psykologisen turval-
lisuuden aiheesta työyhteisöjä valmentava organisaatiokon-

sultti ja Yhteensattumia-hankkeeseen osallistunut Olli Vilja-
nen toteaa, että jos psykologisen turvallisuuden vahvistaminen 
on johdon intresseissä, kannattaa katse suunnata ensimmäi-
seksi omaan työskentelyyn. Vallitseeko johtoryhmässä pelon 
ilmapiiri vai arvostetaanko siellä suoruutta kollegoita kunni-
oittavalla tavalla? Onko ilmapiiriä syytä lähteä kehittämään? 

Jos vuoropuhelu, avoimuus ja ihminen ovat aidosti johdon 
agendalla, on priorisoitava aikaa aktiiviseen kuunteluun ja ai-
toon vuoropuheluun sekä kannustettava avoimuuteen. Johdon 
esimerkki turvallisuutta tuottavista tavoista olla vuorovaiku-
tuksessa antaa signaalin ja rohkeutta muille toimia samoin. 
Tämä edellyttää, että psykologisesta turvallisuudesta ja tur-
vallisen vuorovaikutuksen periaatteista on riittävästi tietoa. 

Viljasen mukaan johtamisen pohjalla olevaa ihmiskäsitystä 
on hyvä pysähtyä miettimään, sillä se on psykologisen tur-
vallisuuden ytimessä. Perustuuko se ajatukseen, että ihmiset 
pyrkivät lähtökohtaisesti tekemään parhaansa ja epäonnistu-
minen on inhimillistä? Entä nähdäänkö ihmisen ominaisuu-
det kohtalaisen pysyvinä vai ajatellaanko niiden jatkuvasti 
muovautuvan vuorovaikutuksessa. Ehkä keskeisin pohdittava 
liittyy käsityksiin ihmisen kyvyistä – koetaanko kyvykkyys 
enemmän tai vähemmän staattiseksi, pysyväksi ominaisuuk-
sien summaksi – vai nähdäänkö kaikissa potentiaalia oppia? 
Johdetaanko suoritusta vai ohjataanko oppimaan? 

Esihenkilön työkalupakki
Amy Edmondsonin (2019) mukaan esihenkilöllä tai ylipää-
tään kenellä tahansa vastuuasemassa olevalla on käytettä-
vissään kolme keskeistä keinoa psykologisen turvallisuuden 
vahvistamiseen: odotusten muokkaaminen, osallistumaan 
kutsuminen ja rakentava vastaaminen (kuva 2, sivulla 34). 
Näistä muodostuu esihenkilön työkalupakki, jonka sisällön 
kuvaamme seuraavaksi, kuten Edmondson on sen kirjassaan 
The Fearless Organization esitellyt. 

Odotusten muokkaaminen
Työhön liittyvien odotusten muokkaaminen luo perustaa psy-
kologiselle turvallisuudelle. Työn kehystämisellä on tässä tär-
keä rooli. Psykologisesti turvallista kehystä työlle luodaan 
tuomalla esiin, että epäonnistumiset ja virheet ovat sallittuja, 
ja muistuttamalla, että ne ovat todennäköisiäkin, erityisesti jos 
toimitaan epävarmassa ympäristössä, jossa erilaiset muutok-
set, poikkeamat ja yllätykset ovat odotettuja. Samalla on tär-
keä korostaa, että virheistä on turvallista kertoa ja niistä tulee 
kertoa, sillä ne lisäävät yhteistä osaamista vain, jos ne jaetaan. 

Työhön liittyvien odotusten muokkaamista on myös ryhmän 
keskinäisen riippuvuuden esiin tuominen. Tällä tavoitellaan 
ymmärrystä siitä, kuinka oma työ ja tekemiset vaikuttavat 
muiden töihin ja että sujuva yhteistyö edellyttää avointa 
kommunikaatiota.  

Eri töissä virheillä on erilaisia seurauksia. Joissakin tapauk-
sissa virheet ovat selkeitä havaita, ja ne voivat olla vaikutuk-
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siltaan katastrofaalisia, toisissa tilanteissa epäonnistumisen 
määrittely voi olla vaikeaa. Kaikissa tilanteissa on kuitenkin 
tärkeää, että virheistä, epäonnistumisista ja töihin liittyvistä 
epävarmuuksista uskalletaan puhua, jotta niistä voisi oppia ja 
ne veisivät työtä eteenpäin. Työn kehystämiseen kuuluu, että 
vastuuasemissa olevat korostavat tarvetta jakaa huolia, ongel-
mia ja ideoita eli tuovat esiin tarpeen ottaa ihmisten välisiin 
suhteisiin liittyviä riskejä. 

Myös työn merkityksestä on syytä muistuttaa aika ajoin, eli 
tuoda esiin organisaation, tiimin tai projektin tavoitteet, mitä on 
pelissä ja kenelle. Vaikeita asioita otetaan todennäköisemmin 
esille, kun työn merkitys on kirkas ja panokset ovat tiedossa. 

Kutsu osallistumaan
Toinen tärkeä tekijä esihenkilön työkalupakissa on kutsu osal-
listumaan, eli aidoksi ja vakuuttavaksi koettu, kaikille suunnat-
tu kutsu osallistua keskusteluun ja tuoda äänensä kuuluville.  

Oman nöyryyden osoittaminen, kysymysten esittäminen ja 
tarkkaavainen kuuntelu osoittavat, että vastuuhenkilön toive 
saada kaikkien ääni kuuluviin on vilpitön. Myös keskuste-
lun ja jakamisen mahdollistavien paikkojen luominen kutsuu 
osallistumaan. 

Ajatusten ja huolien esiintuomiseen liittyvä riski esimerkiksi 
naurunalaiseksi joutumisesta on sitä suurempi, mitä kaikki-

tietävämmältä vastuuhenkilö vaikuttaa. Riskiä vähentää, jos 
vastuuhenkilö on omaksunut oppimista korostavan ajatteluta-
van, missä yhdistyy uteliaisuus ja nöyryys. 

Rakentava vastaaminen 
Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää, että 
johtajat, esihenkilöt ja ylipäätään kaikki vastuuasemassa ole-
vat vastaavat rakentavasti ihmisten ottamiin riskeihin. Ra-
kentavissa vastauksissa korostuu kolme tekijää: arvostuksen 
osoittaminen, kannustava suhtautuminen epäonnistumisten 
jakamiseen ja selkeisiin rikkomuksiin puuttuminen. 

Epäkohtien, ongelmien ja virheiden esiin nostamisesta tulee 
kiittää. Tämä edistää sitä, että niistä kertomiseen liittyvä riski 
otetaan ja hiljaisuuden peittämä potentiaali voidaan hyödyntää.  

Epäonnistuminen kuuluu väistämättä kokeilevaan ja innovoi-
vaan työhön, mutta tämä täytyy tuoda selkeästi esille, jotta 
virheet ja epäonnistumiset uskallettaisiin jakaa. Esihenkilöt, 
jotka suhtautuvat kaikkiin virheisiin samalla tavalla, eivät luo 
hyvää ympäristöä oppimiselle. Kun virhe tapahtuu sen takia, 
että joku on rikkonut sääntöä tai toiminut organisaation arvo-
jen vastaisesti, on kyse aivan eri tilanteesta kuin jos esimer-
kiksi tarkkaan harkittu tutkimushypoteesi osoittautuu vääräk-
si. Tilanteiden erot ovat ilmeiset, mutta on hyvin tyypillistä, 
että molempiin suhtaudutaan samalla tavoin.    

Kuva 2. Työkalupakki psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen (Edmondson, 2019, 159).
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Tahallisiin organisaation sääntöjä ja arvoja loukkaaviin rik-
komuksiin on puolestaan tärkeä puuttua. Se ei heikennä psy-
kologista turvallisuutta, sillä useimmat ymmärtävät, että 
toistuva sääntöjen rikkominen ja hyväksytystä poikkeavat 
menettelytavat ovat vaaraksi ja voivat aiheuttaa harmia myös 
muulle työyhteisölle. Päinvastoin, psykologista turvallisuutta 
edistää, kun tahallisiin rikkomuksiin puututaan oikeudenmu-
kaisella ja harkitulla tavalla. Tärkeää on, että sallitun käyttäy-
tymisen rajat ovat kaikille selvät. 

Esihenkilön työkalupakin sisällön voi tiivistää niin, että työn 
kehystämisen avulla esihenkilö luo jaettuja odotuksia ja mer-
kityksiä ja kutsumalla osallistumaan hän synnyttää luottamus-
ta siihen, että jokaisen ääni on tervetullut. Vastaamalla rakenta-
vasti hän tukee muutosta kohti jatkuvan oppimisen kulttuuria.  

Psykologinen turvallisuus  
etätyössä 

Vuonna 2020 etätyöskentelystä tuli Suomessa todellisuutta 
äkisti noin miljoonalle työntekijälle koronaepidemian seu-
rauksena. Etätyö oli yleistynyt jo ennen epidemiaa, mutta eri-
tyisesti korona-aika herätti tarpeen keskustella psykologisesta 
turvallisuudesta ja sen vahvistamisesta etätyön olosuhteissa. 
Keskustelua on syytä käydä, sillä on ennustettu, että tulevai-
suuden työ on yhä enemmän monipaikkaista hybridityötä ja 
etätyöhön liittyy piirteitä, jotka haastavat psykologisen tur-
vallisuuden ylläpitämisen ja vahvistamisen. 

Verkon välityksellä tapahtuvissa yhteistyötilanteissa hävi-
ää paljon kasvokkaisiin tilanteisiin liittyvästä ei-sanallisesta 
viestinnästä ja tunneviesteistä. Monologit, ulkopuolisuuden 
kokemus sekä erilaisista häiriötekijöistä ja multitaskaukses-
ta johtuva läsnäolon puute voivat muodostua sujuvan yhteis-
työn esteeksi. Myös tuttuus, yksi psykologisen turvallisuuden 
peruspilareista, on uhattuna kasvokkaisten kohtaamisten käy-
dessä harvinaisemmiksi. Etätyöläistä uhkaa myös yksinäi-
syys ja työssä tylsistyminen, etätyöapatia (Hakanen, 2020). 

Näistä syistä psykologisen turvallisuuden ja läsnäolon vahvis-
tamiseen täytyy kiinnittää etätyötilanteissa erityistä huomio-
ta. Sujuva etätyö ei tarkoita vain toimivia verkkoyhteyksiä ja 
erilaisten sovellusten hallintaa, vaan se edellyttää uudenlai-
sia, virtuaaliympäristöön sopivia vuorovaikutustaitoja ja vuo-
rovaikutuksen johtamista (esim. Saarikivi, 2020). 

Vuorovaikutus virtuaalitilanteissa vaatii hiukan enemmän 
sekä osallistujalta että kokousten koolle kutsujalta. Virtuaali-
tapaamisten vetäjillä on tärkeä rooli turvallisuuden, osallisuu-
den ja yhteistyön laadun varmistamisessa, mutta vastuu näistä 
on myös kaikilla digikohtaamisiin osallistuvilla: vastuu olla 
läsnä ja osoittaa kiinnostusta toisten ajatuksia kohtaan. 

Samoin kuin kasvokkaisessa kanssakäymisessä, työhön liit-
tyvien odotusten muokkaaminen, osallistumaan kutsuminen 
ja rakentava vastaaminen ovat tärkeitä psykologisen turval-
lisuuden rakennuspalikoita myös etätyössä, mutta niistä vies-

timisen selkeyteen on kiinnitettävä etänä erityistä huomiota. 
Samoin on luotava rutiineja kohtaamiselle, kuuntelemiselle ja 
dialogille. Tunne siitä, että olemme toisillemme läsnä ja tois-
temme ajatuksille avoimia, edellyttää mahdollisuuksia myös 
epämuodollisemmalle vuorovaikutukselle.

Korona-aikana suomalaisten työhyvinvointi kääntyi laskuun, 
ilmeni Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutki-
muksen tuloksista (Työterveyslaitos, 2021). Kommentoides-
saan tutkimuksen tuloksia (emt.) tutkimuksen tekijät tote-
sivat, että erityisesti poikkeusaikoina tarvitaan palvelevaa, 
ihmislähtöistä ja ihmiseen luottavaa johtamista, matalan kyn-
nyksen yhteydenpitoa työtovereitten ja johdon kesken, työn 
mielekkyyttä ylläpitävää myönteistä palautetta omalle ja tois-
ten työlle sekä työn yhteisen tarkoituksen teroittamista. Nämä 
ovat ohjeita, joiden avulla voidaan pitää huolta myös psyko-
logisesta turvallisuudesta etätyössä ja myös muulloin kuin 
poikkeusoloissa. 

Lopuksi 
Olemmeko yrittäneet parhaamme, jos emme tee virheitä? 
Pohti palvelujohtaja Katri Hurme Momentous Cresco Oy:stä, 
kun haastattelimme häntä Yhteensattumia-hankkeessa toteu-
tettua psykologista turvallisuutta käsittelevää oppimateriaalia 
(www.ttl.fi/psykologinenturvallisuus) varten. Hurme kertoi 
pyrkivänsä siihen, että hänen yksikössään kaikki uskaltaisivat 
nostaa kätensä ylös virheen merkiksi, ja että työntekijöiden 
keskinäinen kunnioitus olisi niin suurta, että pelko ei estäisi 
heitä yrittämästä parastaan. 

Psykologista turvallisuutta kohtaan tunnettua kiinnostusta 
on syytä vaalia. Monet tulevaisuuden työssä ratkaisua vaati-
vat asiat edellyttävät yhä enemmän yhteistyötä ja luovimista 
epävarmassa ympäristössä. Mitä enemmän epävarmuuksia ja 
keskinäisiä riippuvuuksia työhön liittyy, sitä tärkeämpää on, 
että ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä pelko ei ole harkitun 
riskinoton, uudistumisen ja oppimisen esteenä. n
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Tuoreimman Työolotutkimuksen mukaan yli puolet palkan-
saajista ajattelee vakavan työuupumuksen mahdollisuutta, ja 
näistä osa jopa pitää sitä selkeänä uhkana itselleen. Naisilla 
työuupumuksen uhka on mielessä liki kahdella kolmasosalla 
ja 25–34-vuotiailla naisilla jopa liki 80 prosentilla.  

Väsymys ja uniongelmat painavat jo ennen kuin työura eh-
tii kunnolla alkaakaan: 15–24-vuotiaista puolet kärsii viikoit-
tain väsymyksestä ja 36 prosenttia nukahtamisvaikeuksista 
ja heräilyjen rikkomista yöunista. Toistuvat niska-, hartia- ja 
kaularankakivut piinaavat noin neljääkymmentä prosenttia 
kaikenikäisistä palkansaajista, ja selkäsärkyjä on reilulla kol-
manneksella. Tiedot ovat ajalta ennen koronapandemiaa (Su-
tela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019).  

Vuoden 2021 helmikuussa Työterveyslaitos kertoi, että suo-
malaisten työhyvinvointi kääntyi edellisvuoden syksyllä huo-
nompaan suuntaan ja työuupumus sekä työssä tylsistyminen 
lisääntyivät vuoden 2020 aikana. Varsinkin alle 36-vuotiaiden 
ja yksin asuvien etänä työtään tekevien hyvinvointi heikke-
ni verrattuna aikaan ennen koronaa (Hakanen & Kaltiainen, 
2021; Työterveyslaitoksen mediatiedote 2021).

Vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle jää 19 000–20 000 suo-
malaista. Vuonna 2020 mielenterveyssyyt olivat ensimmäisen 
kerran yleisin peruste työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, 
yleisempi kuin perinteiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tiedot 
perustuvat Eläketurvakeskuksen tilastojulkistuksiin. Sairaus-
poissaolojen vuoksi menetetään vuosittain miljardien eurojen 
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Digitaalisuus ja tekniikka tarjoavat paitsi helpotusta työhön, 
myös hyvän kasvualustan ylikuormittumiselle (Työsuoje-
luhallinnon verkkopalvelu 2019c, Kalakoski & Paajanen, 
2019). Monenlaisten tietoteknisten laitteiden ja sovellusten 
avulla voimme olla loputtomasti vuorovaikutuksessa toisiim-
me, monitahoisiin verkostoihin, tietoon, tunteita ja reagoin-
tia herätteleviin sekä älyä haastaviin virikkeisiin. Laitteiden 
käyttämistäkin voi pitää eräänlaisena vuorovaikutuksena, 
joskus tunteisiin saakka uppoavana ja koukuttavanakin. Jos 
tekniikka kangertelee – yhteydet eivät toimi tai perehdytys 
laitteiden käyttöön on jäänyt vaillinaiseksi – sekin tuottaa 
kuormaa.

Työolotutkimuksen mukaan vuonna 2018 kaikista palkan-
saajista yhdeksänkymmentä prosenttia käytti työssään di-
gitaalisia sovelluksia, joskin sovellusten hyödyntämisas-
te, käyttäjien taidot ja koetut vaikutukset työhön vaihtelivat 
eri ammateissa (Sutela ym., 2019). Uuden työolobarometrin 
(2020) ennakkotiedot kertovat, että koronavuonna 2020 kol-
me neljästä palkansaajasta hyödynsi jotain sähköistä alustaa 
tai pikaviestintävälinettä työssään – lisäys edelliseen vuoteen 
on kymmenen prosenttia.

Kun vuorovaikutuksen välineet ovat aina ulottuvillamme, se 
helposti hämärtää rajoja työn ja vapaa-ajan välillä. Niin on 
voinut käydä etätöitä kotona tehdessä, ja niin on käynyt jo 
monelle aiemmin lomilla. Ennen korona-aikaa suomalaisis-
ta palkansaajista lähes puolet kävi vähintään vilkaisemassa 
työsähköpostejaan lomansa aikana. Joka viides lomalainen 
luki työsähköpostejaan vähintään viikoittain ja viisitoista 
prosenttia päivittäin. Lomailevista ylemmistä toimihenkilöis-
tä joka neljäs luki postejaan päivittäin tai lähes päivittäin (Su-
tela ym., 2019).

Sadat tuhannet ovat  
työuupumisvaarassa

Työuupumus voidaan määritellä monioireiseksi pitkittyneek-
si työstressiksi, jonka ensisijaisia oireita ovat krooninen väsy-
mys, tiedon hallinnan ja käsittelyn häiriöt sekä tunteiden hal-
linnan vaikeudet (Hakanen, 2019). Näitä oireita voi kuvailla 
arkisemminkin: väsymys ei mene enää ohi lepäämällä iltojen, 
viikonloppujen eikä lomien avulla, muisti pätkii, ajattelu tak-
kuaa, paineensietokyky heikkenee, ja tunnetilat voivat vaih-
della itse kullekin ominaisella tavalla alavireisyydestä jatku-
vaan kiukkuisuuteen. 

Ensisijaiset oireet aiheuttavat henkistä vetäytymistä, ja niiden 
rinnalla esiintyy usein toissijaisia: masentuneisuutta, psyko-
logista pahoinvointia ja psykosomaattisia oireita (Hakanen, 
2019). Työuupumusta ei luokitella sairaudeksi, mutta pitkä-
kestoinen ylikuormitus jatkuessaan johtaa yleensä diagnosoi-
tuun psyykkiseen tai fyysiseen sairastumiseen, tai molempiin.
Työterveyslaitos on luomassa työuupumukselle uusia mitta-
reita, riskirajoja ja luokituksia (Hakanen 2019). Jo vanhen-
tuneidenkin, noin kymmenen vuoden takaisten tilastojen 
mukaan työuupumuksen oireet painavat joka neljättä työssä 

työpanos, josta mielenterveysongelmien osuudeksi arvioidaan 
2,5 miljardia (Mielenterveyden tuen työkalupakki 2021).

On tärkeää herätä miettimään, mistä kaikesta nykytyön kuor-
mittavuus karttuu. Miksi uuvumme työmme ääressä ja ää-
reen? Miksi ylikuormittuminen ja sen ratkaisut kuuluvat työ-
paikalla yhdessä hoidettaviksi – ja miksi niitä ei voi jättää 
vain työssään pahoinvoivan ja häntä auttavan terveydenhuol-
lon ongelmiksi?

Vain muutos on pysyvää  
– ja se kuormittaa

Moni meistä on jo parin vuosikymmenen ajan tottunut ku-
vaamaan työtään ”vain muutos on pysyvää” -toteamuksella. 
Kokemuspohjainen oivalluksemme kertoo, että toimintaym-
päristömme on muuttunut. On tullut digitalisaatiota, robo-
tisaatiota, alustataloutta, verkostoja, itsensä työllistämistä, 
työtä pätkissä ja vuokrattuna. Yrityksiä, organisaatioita ja 
työtehtäviä on lakkautettu, yhdistetty ja ulkoistettu. Vaikka 
koronaviruspandemian tuottama etätyö ja monen toimialan 
henkiinjäämiskamppailu näyttäytyvät tässä hetkessä järisyt-
tävinä mullistuksina, nekin voi nähdä heijastumina kansain-
välisen talous- ja työelämän suurista kehitysvirroista.

Jatkuvat muutokset jo itsessään kuormittavat, sillä ne haas-
tavat meitä sopeutumaan, sietämään epävarmuutta, opettele-
maan uutta ja luopumaan jostakin tutusta. Tilastotkin osoit-
tavat, että ihmisten kokemus työnsä kuormittavuudesta ja 
palautumisen vaikeutumisesta on yleistynyt 2000-luvulla 
(Työolobarometri, 2017. Sutela ym., 2019).

Tulevaisuudentutkijoiden mukaan älyteknologian hyödyntä-
minen ja jatkojalostaminen ovat todellisuudessa vasta alul-
laan (Wilenius, 2015; Alasoini ym., 2020). Emme tiedä, mitä 
kaikkea uutta syntyy. Mullistukset työssä jatkuvat. Kun muu-
tos on pysyvää ja kiihtyvää, myös sen tuottama kuormitus ja 
stressi on pysyvää ja pahimmillaan kumuloituvaa. 

Teknologinen kehitys tarkoittaa usein sitä, että monilla työ-
paikoilla ihmisiä on entistä vähemmän. Kuvitellaan, että li-
säämällä digitalisointia työntekijöitä tarvitaan automaattisesti 
vähemmän. Kiireestä on tullut töissä yhä useamman seura-
lainen. Aikapaineista kärsivällä on liian monta tehtävää hoi-
dettavanaan, hänen työnsä keskeytyy usein puheluiden, pi-
kaviestien tai vieressä olevan kyselijän vuoksi, eikä hän koe 
voivansa tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Kiireen ko-
kemus lisää jaksamisen ongelmia.

Palkansaajista kolme neljästä kertoo tiukkojen aikataulujen 
kuuluvan työhönsä. Eniten aikapaineen ja henkilöstön ali-
mitoituksen aiheuttamasta riittämättömyyden kokemuksesta 
kärsitään terveydenhuollon ja asiakaspalvelun ammateissa. 
Työelämätutkija toteaa kiireen tuottaman haitallisen rasituk-
sen kohonneen erityisesti naisilla ennätyslukemiin – tämän 
rasittavuuden kokemuksen jakoi ennen koronaa liki neljä-
kymmentä prosenttia naispalkansaajista. (Sutela, 2020a.)
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käyvää suomalaista ja 2–3 prosentilla työuupumus on vaka-
vaa (Ahola, Tuisku & Rossi, 2018). Kun Suomessa on työl-
lisiä nyt 2,5 miljoonaa, voi karkeasti arvioida, että heistä yli 
600 000:lla on työuupumusoireita ja 50 000–75 000:lla vaka-
va työuupumus (Työllisyysaste 2021).

Työolotutkimus vuodelta 2018 kertoo, että vähintään vii-
koittaiset väsymyksen, haluttomuuden tai tarmottomuuden 
tunteet vaivaavat puolta naispalkansaajista ja miehistä noin 
kolmeakymmentä prosenttia. Rasittuneimpia ovat nuoret ai-
kuiset ja etenkin 25–44-vuotiaat naiset, joista 35–39 prosent-
tia kärsii vähintään viikoittain keskittymis- ja muistivaikeuk-
sista. Kaikista palkansaajista näitä työuupumukseen viittavia 
oireita on 26 prosentilla (Sutela ym., 2019; Sutela, 2020b).

Työsuojelun uusi aika on nyt
Me siis jaamme kollektiivisen kokemuksen työelämän kuor-
mittavuuden lisääntymisestä, ja tilastotkin sen todistavat. Sik-
si on todella erikoista, että julkisuudessa esimerkiksi työuu-
pumuspuhe keskittyy edelleen niin voimakkaasti yksilöön. 
Työuupuneita julkisuudessa haastateltaessa pohditaan, mit-
kä persoonallisuuspiirteet, ominaisuudet ja työnteon asenteet 
mahdollisesti altistavat ylikuormittumiselle ja miten työssään 
uupunut voi itseään, toimintaansa ja työtään tuunata, jotta ei 
uupuisi uudestaan. 

On korkea aika kääntää huomio yksilöstä isompiin rakentei-
siin ja itse työhön – ja työsuojeluun. Työssä liiallisen kuor-
mittumisen estäminen sekä voimavarojen, jaksamisen ja pa-
lautumisen varmistaminen kuuluvat lakisääteisen työsuojelun 
toimintakenttään.

Työsuojelua ohjaava työturvallisuuslaki määrittelee tarkoi-
tuksekseen parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työn-
tekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä 
ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja 
muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysi-
sen ja henkisen terveyden haittoja.  

Henkinen terveys on ollut mukana työturvallisuuslaissa jo 
vuodesta 1987. Jopa jo 1920-luvulla työsuojelun keskuste-
luissa pohdittiin työssä väsymistä ja työssä viihtymistä. Psy-
kologisempaa otetta johtamiseen ja esimiestyöhön alettiin 
kaivata sotien jälkeen 1940-luvulta, ja stressistä on puhuttu 
1970-luvulta lähtien. (Rissanen, 1999; Karjalainen, 2020a.) 

Onkin perin vanhanaikaista nähdä työsuojelu menneen maa-
ilman ilmiönä, joka koskee vain perinteistä fyysistä työtur-
vallisuutta – tapaturmia, turvakenkiä, putoamisvaaroja tai 
jauhopölyä.  

Työsuojelussa psykososiaalisen kuormituksen lähteet jaetaan 
neljään pääryhmään (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 
2019 ja 2020; Karjalainen, 2020a): 

1. Työn sisältö ja tehtävät kuormittavat. Työ on yksitoik-
koista tai sirpaleista. Työ keskeytyy jatkuvasti, tai se vaa-

tii jatkuvaa valppautta. Työhön liittyy suuri vastuu, vaikeita 
vuorovaikutustilanteita tai väkivallan uhkaa. 

2. Työn järjestelyt kuormittavat. Työtä ja siihen liittyviä 
tehtäviä ei ole suunniteltu, jaettu eikä mitoitettu oikein: jol-
lakulla on liikaa tekemistä, jollakulla ehkä liian vähän. Työ-
tä on määrällisesti liikaa työaikaan nähden, ja kiireen tuntu 
on jatkuvaa. Työaika rasittaa, kun työ sisältää vuoro- ja yö-
työtä tai matkustamista, eikä palautumiselle jää tarpeeksi ai-
kaa. Töitä tehdään toistuvasti varsinaisen työajan ulkopuo-
lella. Työnteon olosuhteet ja välineet eivät ole ajan tasalla, 
tai välineitä ei osata käyttää oikein puutteellisen perehdy-
tyksen takia. On epäselvää, mitä kenenkin vastuulle kuuluu. 
Työn tavoitteet ovat epäselviä, samoin on epätietoisuutta sii-
tä, miten oma työ suhteutuu työkavereiden ja organisaation 
tavoitteisiin. 

3. Työyhteisö kuormittaa. Työ on yksinäistä, tai joku eriste-
tään joukosta fyysisesti tai psyykkisesti. Esimies ei tue. Työ-
kavereilta ei saa tukea. Tieto ei kulje, eikä vuorovaikutus toi-
mi esimiehen ja/tai työkavereiden kanssa. Tasapuolisuus ei 
toteudu, tai esiintyy avointa tai piilotettua syrjintää, häirin-
tää tai epäasiallista kohtelua. 

4. Työn olosuhteet kuormittavat. Työ on fyysisesti raskas-
ta, mikä voi kuluttaa voimia. Työhön mahdollisesti liitty-
vä tapaturman, loukkaantumisen ja kuoleman riski tuottaa 
turvattomuutta ja pelkoa. Työn kemikaaliset, fysikaaliset ja 
biologiset uhkatekijät, melu, sisäilmaongelmat ja virustau-
din vaara nostattavat pelkoa. 

Monilla työpaikoilla rikotaan  
työturvallisuuslakia

Työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle yleisen huolehtimis-
velvoitteen: työ on suunniteltava, mitoitettava ja toteutettava 
niin, että työ ei vaaranna tekijänsä terveyttä eikä turvallisuut-
ta. Laki velvoittaa työnantajaa myös jatkuvasti tarkkailemaan 
työympäristöä, työyhteisöä ja työtapoja sekä korjaamaan ha-
vaitsemansa terveys- ja turvallisuusuhkat. 

Työnantaja tarkoittaa käytännössä ylintä johtoa, joka voi ni-
metä edustajakseen työsuojelupäällikön – tai turvallisuus-, 
työturvallisuus- tai työhyvinvointipäällikön. Nimikkeet vaih-
televat. Jos työsuojelupäällikköä ei ole erikseen valittu, sel-
laisena toimii toimitusjohtaja (Mannermaa, 2018). Monipor-
taisessa organisaatiossa ylimmän johdon työsuojeluvastuuta 
jakavat esihenkilöt (Esimiesten perehdyttäminen 2016). 

Työsuojeluviranomainen on pitkin 2010-lukua selkiyttänyt 
linjauksiaan ja suhtautumistaan psykososiaaliseen kuormi-
tukseen. Kuormituksen valvontaa on ohjeistettu, lisätty, ra-
portoitu ja sen arviointiin on kehitetty uusi kyselymenetelmä. 
Työsuojeluviranomaisen verkkosivuilta löytyvää Työn psy-
kososiaaliset kuormitustekijät -kyselyä voivat myös työpai-
kat käyttää apuvälineenään.
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Työsuojeluviranomainen on työpaikkoja tarkastaessaan nos-
tanut esiin kolme työkuormitukseen liittyvää epäkohtaa (Työ-
suojeluhallinnon julkaisuja 8/2019): 

• Työnantaja ei toimi ajoissa, kun työntekijä kuormittuu 
terveyttä vaarantavalla tavalla. 

• Työnantaja ei tiedä tai tunne velvollisuuttaan toimia, kun 
työssä kuormittuminen koskee vain yhtä työyhteisön 
jäsentä. 

• Työpaikalla on epäselvyyttä siitä, miten työntekijä voi 
ilmoittaa kuormittumisestaan työnantajalle. 

Oikeudessa työkuormitusta on käsitelty työturvallisuusrikos-
ten yhteydessä, kun syyte on koskenut esimerkiksi häirintää, 
epäasiallista kohtelua tai työaikarikkomuksia. Työsuojelun 
näkökulmasta häirinnäksi alun perin nimetty kokemus saattaa 
joskus osoittautua psykososiaaliseksi kuormitukseksi – kuten 
epäselviksi tehtävänkuviksi, esimieheltä saatavan tuen puut-
teeksi tai työhön liittyvän yhteistyön tai vuorovaikutuksen 
ongelmiksi. (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 8/2019. Karja-
lainen, 2020a.)

Syksyllä 2021 oikeudessa käsitellään tapausta, jossa työnan-
taja oli koko kolmen vuoden työsuhteen ajan tietoinen työn-
tekijänsä ylikuormittumisesta. Työntekijä sai työsuhteen-
sa aikana aivoverenkiertohäiriön ja lopulta irtisanoutui, kun 
työnantaja ei aktiivisesti lähtenyt korjaamaan kuormittavia 
työolosuhteita edes sairauskohtauksen jälkeen. Työsuojelu-
tarkastuksen jälkeen työsuojeluviranomainen vei tapauksen 
poliisitutkintaan, ja esitutkinnan valmistuttua syyttäjä nosti 
työantajaa vastaan syytteen työturvallisuusrikoksesta.

Tuo oikeustapaus on hyvä muistutus kahdesta asiasta. Työn-
teon olosuhteet eivät ole vain työpaikan sisäisiä eivätkä vain 
työnantajan ja työntekijän välisiä asioita. Työolojen terveyttä 
ja turvallisuutta valvoo viranomainen, ja työsuojelun perälau-
tana toimii lopulta oikeuslaitos. 

Toinen muistutus liittyy siihen, että ylikuormitus altistaa mie-
lenterveydenhäiriöiden lisäksi myös vakaville fyysisille sai-
rauksille, kuten aivoverenkiertohäiriöille, sydän-, verisuoni-, 
tuki- ja liikuntaelinsairauksille ja diabetekselle. 

Kun keskimääräinen viikkotyöaika ylittää neljäkymmen-
tä tuntia viikossa, ja varsinkin kun se ylittää pitkäkestoises-
ti viisikymmentä tuntia viikossa, kasvaa sekä masennuksen 
että sepelvaltimotaudin riski. Kun työn tavoitteet on asetettu 
korkealle, mutta vaikutusmahdollisuudet omiin tehtäviin ovat 
heikot, psyykkisen kuormittumisen ohella lisääntyy sydänsai-
rauksien uhka. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2019c.)

Kohtuuttomat tavoitteet sekä niistä aiheutuva aikapaine ja 
kasvanut työmäärä rasittavat mielen lisäksi sydäntä ja veri-
suonistoa. Jos työ sisältää toistuvasti yllättäviä tilanteita eli 
ennakoimattomuutta ja hallinnan tunne kärsii, se käy sy-
dämen päälle. Kiire ja liiallinen työmäärä ovat yhteyksissä 
myös tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Kiire ja väsymys her-
paannuttavat tarkkaavaisuutta, mikä puolestaan voi johtaa ta-
paturmiin. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2019c.)

Työnantajan vastuu ja huolehtimis-
velvollisuus esihenkilötyön pohjana 

Mitä työsuojeluviranomaisen valpastumisesta psykososiaali-
sen kuormituksen valvonnassa seuraa? Tästä hetkestä katsot-
tuna voisi todeta, että ei oikein mitään, jos mittarina pidetään 
vaikkapa viranomaisen mahdollisuutta valvoa kaikkia Suo-
men työpaikkoja. 

Vuosittain työsuojelutarkastajat tarkastavat alle 30 000 työ-
paikkaa ja antavat niille 60 000–70 000 toimintaohjetta ja ke-
hotusta. Työsuojeluviranomaiselta lähtee poliisille vuosittain 
300–400 tutkintapyyntöä. (Työsuojeluhallinnon vuosikerto-
mus 2019.) 

Monilla työpaikoilla – ja julkisuudessa – työsuojelusta ei osa-
ta puhua muuten kuin fyysisten työtapaturmien ja -kuolemien 
yhteydessä. Työsuojelu näyttäytyy pakkopullana, jonka vaa-
timat kirjalliset dokumentit laaditaan, ja sitten ne unohdetaan.
 
On myös työpaikkoja, joilla työsuojelun lakisääteistä toimin-
taohjelmaa, työn vaarojen kokonaisvaltaista arviointia sekä 
työterveyshuollon työpaikkaselvitystä ja toimintasuunnitel-
maa ei ole tehty eikä niitä katsota tarpeelliseksi tehdäkään. 
Kaikki nuo lakisääteiset dokumentit pitäisi olla koko henki-
löstön ulottuvilla ja tiedossa.

Tässä kohdassa voi kysyä, millä tolalla on työnantajien osaa-
minen ja lainsäädännön tuntemus. Vastaus löytyy niistä työ-
suojeluviranomaisen havainnoista, joissa työnantaja ei ole 
toiminut ajoissa eikä edes ymmärtänyt velvollisuuttaan toi-
mia, kun työn kuormittavuus on ylittänyt työntekijän voimat 
ja altistanut sairastumiselle. 

Vastaus löytyy myös työssään uupuneiden kokemuksista. 
Näin kertoo kirjaani varten haastattelemani 34-vuotias työs-
sään uupunut luokanopettaja: 

”Kaupungin taholta koin uuvuttavaksi viestin olla kehityksen 
kärkeä, ketterä ja dynaaminen, vaikka todellisuus luokassa 
oli selviytymistä. En yltänyt kaupungin asettamiin upeisiin 
tavoitteisiin, eikä tukea ollut tarjolla. Ehkäpä yritän sanoa, 
ettei kaupunki organisaationa tukenut työntekijän jaksamista 
vaan ainoastaan vaati, ja esimiehet tukivat sitten, kun jaksa-
minen oli jo loppunut.” (Karjalainen, 2020a.)

Työnantajan eli ylimmän johdon pitää perehdyttää esihen-
kilöt heille siirtämäänsä kokonaisvastuuseen – toteuttamaan 
päätöksenteko- ja toimivaltaa sekä kantamaan osaltaan työn-
antajan vastuita (Esimiesten perehdyttäminen 2016). Jos ylin 
johto ei tunne työturvallisuuslain työnantajalle asettamia vel-
voitteita tai väheksyy niitä, putoaa pohja pois työsuojelua ar-
jessa toteuttavalta esihenkilötyöltä. 

Voiko ilman työnantajan vastuunottoa työpaikalle syntyä ai-
dosti kulttuuria ja toimintatapoja, joilla nopeasti ja tehokkaas-
ti ratkaistaan ylikuormittumiseen ja jaksamiseen liittyviä on-
gelmia? Ja kulttuuria, jossa ei vain reagoida ongelmiin, vaan 
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rakennetaan työtä sellaiseksi, että se ei nakerra työkykyä ja 
että palautumiseen jää riittävästi aikaa ja voimia?

Työssä jaksamisen näkökulmasta yksi terävöittämisen paikka 
on nimetä konkreettisesti se ylin johto, jonka vastuulla työ-
olosuhteiden järjestelyt viime kädessä ovat. Yksityisissä yri-
tyksissä se onnistuu helposti. Julkisella sektorilla työnantaja-
vastuut voivat olla pitkähköjen ketjujen päässä, mikä jättää 
esihenkilöt ilman tukea ratkomaan sekä omia että henkilöstön 
kuormittumisen ongelmia. Työntekijän näkökulmasta esihen-
kilötyö jää tekemättä. Tältä se näyttää 41-vuotiaan päiväko-
dissa työskentelevän lastenhoitajan silmin – hän on myöhem-
min vaihtanut päiväkotia ja esihenkilöä:

”Varhaiskasvatuksen ryhmät alkoivat muuttua kolme tai nel-
jä vuotta sitten aiempaa haastavammiksi. Kun yritimme ker-
toa siitä esimiehelle, meitä ei kuunneltu, mikä kuormitti li-
sää. Lähiesimies ei missään vaiheessa kysynyt, miten voin, 
ei myöskään sen jälkeen, kun palasin sairauslomalta töihin. 
Työyhteisössä ei koskaan käsitelty yhdessä sitä, miksi kolme 
meistä uupui.” (Karjalainen, 2020a.)

Työssä uupuminen on aikamme 
työtapaturma

Yksi yleinen harha työpaikoilla on vieläkin, että työsuojelu 
on sillä kuitattu, kun muodollisuudet on hoidettu ja omilla ta-
hoillaan työsuojelun nimissä kokoontuvat edustajat valittu. 
Työnantajan tai häntä edustavan työsuojelupäällikön työpa-
rina vähintään kymmenen hengen työpaikoilla työntekijöiden 
edustajana on työsuojeluvaltuutettu ja tällä kaksi varavaltuu-
tettua. Pienemmilläkin työpaikoilla valtuutettu voidaan vali-
ta. Kun työntekijöitä on vähintään kaksikymmentä, yhteistoi-
minnan tueksi perustetaan työsuojelutoimikunta.

Jo perinteisessä fyysisten vaarojen torjunnassa on opittu, 
että ylimmän johdon avoin ja näkyvä sitoutuminen työpai-
kan työsuojeluun sitouttaa henkilöstönkin ja auttaa tapatur-
mia ehkäisevän toimintakulttuurin luomisessa. Vakavat ta-
paturmat voivat aiheuttaa pitkiä sairauspoissaoloja tai viedä 
työkyvyn.

Kun oikoo hieman mutkia, työssä uupumista voi verrata työ-
tapaturmaan. Vakavasta työuupumuksesta toipuminen vie 
kuukausia, jopa vuosia, tai työkyky ei palaa enää koskaan 
ennalleen. Jokainen sairauspoissaolopäivä maksaa työnanta-
jalle noin 350 euroa, asiantuntijatyössä todennäköisesti vielä 
enemmän (Schugk, 2017).

Fyysinen työtapaturma vaikuttaa työkykyyn heti ja näkyy 
välittömästi sairauspoissaoloissa ja kustannuksissa. Sen si-
jaan matka kohti henkistä tapaturmaa kestää kauan. Väsymi-
sen kierteessä oleva keskittyy usein ennen voimien pettämis-
tä sinnittelemään ja selviytymään – antamaan tuunaamiselle 
uuden merkityksen. Hän tuunaa työn sijaan väsymystään ja 
päättää olla tänäänkin pirteä töissä, vaikka illalla hän ei sit-
ten jaksa muuta kuin rojahtaa kaikkensa antaneena sohvalle. 

Kun ylikuormittuneisuus ja jaksamisen ongelmat alkavat 
näkyä fyysisistä tai psyykkisistä syistä myönnetyissä sai-
rauslomissa, yrityksen ja yhteiskunnan kilpailukykyä kau-
askantoisesti heikentäviä kustannuksia on ehtinyt jo syntyä 
kuukausien, ellei vuosien ajan. Ylikuormittuneen, kroonises-
ti väsyneen, psyykkisesti ja fyysisesti oireilevan työntekijän 
työteho sekä kyky oppia uutta, ratkaista ongelmia ja toimia 
luovasti ovat heikentyneet jo aikoja sitten. 

Kuormittavuus ja jonkinasteinen stressi kuuluvat työn omi-
naisuuksiin, ja eri ammateissa ja tehtävissä on erilaiset kuor-
mituksen lähteet. Vastaavasti työ sisältää ominaisuuksia, jois-
ta saamme työn iloa, imua ja voimiakin. 

Psykososiaalisessa työkuormituksessa onkin pitkälti kyse pa-
lautumisesta: miten työ suunnitellaan, organisoidaan ja toteu-
tetaan niin, että aikaa jää riittävästi kuormituksesta toipumi-
seen ja voimavarojen vahvistamiseen. Jotta siihen päästään, 
työn arki on tunnettava hyvin: Millaisista tehtävistä kukin työ-
päivä, työviikko ja työvuosi koostuvat? Mitkä työn luontee-
seen liittyvät tekijät ovat kuormittavia? Mitkä työhön liittyvät 
tekijät vahvistavat jaksamista? Jättääkö kokonaisuus inhimil-
lisesti riittävästi tilaa ja aikaa palautumiselle työpäivän, työ-
viikon ja työvuoden aikana, tekipä tuota työtä kuka tahansa? 

Pakkopullasta vahvuudeksi, osaksi 
työyhteisö- ja työnantajataitoja

Työsuojelun lakisääteisyys kannattaa työpaikoilla kääntää 
voimaksi. Kun se on joka tapauksessa hoidettava, on järkevää 
hoitaa se niin, että siitä on myös hyötyä pitkäjänteisesti jaksa-
misen tukemisessa ja ylikuormittumisen estämisessä. Silloin 
ei tarvitse koko ajan yrittää keksiä uusia hankkeita, ohjelmia 
ja tempauksia työhyvinvoinnin tueksi.

Työpaikoilla kannattaa myös keskittää katse työhön, joka on 
sittenkin vain – työtä. Työ parhaimmillaan sujuu, palkitsee, 
tuottaa iloa ja onnistumisia ja sen vastuut ja määrät ovat koh-
tuullisia. Jotta siihen päästään, tarvitaan työsuojelua. Työ-
suojelun idea on tarkastella työtä, toimenkuvia ja tehtäviä 
sekä selvittää niihin liittyvät vaarat, kuormittavuudet, poistaa 
riskejä ja toisaalta vahvistaa sitä, mikä lisää työssä selviyty-
mistä ja jaksamista.

Työterveyshuollosta saa apua kuormitusten tunnistamiseen, 
hallintaan ja ratkaisuihin, mutta kokoaikaista työterveyspsy-
kologia harva työpaikka palkkaa. Siksi työolot on hyvä hoitaa 
kuntoon jo ennen kuin pitkäkestoista terapian ja hoidon tar-
vetta syntyy. Näin toteutuu sekä työsuojelun että työterveys-
huollon syvin periaate: työstä aiheutuvien terveysongelmien 
ja sairauksien ehkäisy.

Kun työnteon olosuhteista vastaa työnantaja ja tätä edustavat 
esimiehet, eikö työntekijällä ole vastuuta mistään? 

Työturvallisuuslaki määrittelee työntekijän yleiseksi vel-
vollisuudeksi noudattaa työantajan ohjeita ja määräyksiä. 
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Työntekijän on toimittava niin, että hän ei vaaranna omaa 
eikä muiden turvallisuutta ja terveyttä. Hänen on ilmoitetta-
va havaitsemistaan työntekijöiden terveyteen ja turvallisuu-
teen vaikuttavista vioista ja puutteellisuuksista työnantajalle 
– käytännössä esimiehelleen – ja työsuojeluvaltuutetulle. Il-
moitusvelvollisuus kattaa laitteiden, koneiden, välineiden ja 
henkilönsuojaimien lisäksi työolosuhteiden ja -menetelmien 
puutteet ja viat.

Työntekijällä on siis velvollisuus huolehtia itsestään, terve-
ydestään ja työturvallisuudestaan. Hänellä on oma vastuun-
sa työyhteisönsä ja työpaikkansa olosuhteista ja käytöksen-
sä asiallisuudesta. Hänellä on vastuu kertoa esimiehelleen ja 
työsuojeluvaltuutetulle, jos esimerkiksi ylikuormitus uhkaa 
terveellistä ja turvallista työskentelyä. Työsuojelun perustei-
den hallitsemisen voi nähdä osana työyhteisötaitoja, joiden 
alkeet pitää saada jo koulutuksessa ja joita työyhteisössä hio-
taan yhdessä lisää. 

Työntekijän velvoitteet eivät kuitenkaan kumoa eivätkä kos-
kaan ylitä työnantajan työsuojeluvastuita. Lisäksi työtur-
vallisuuslaki sisältää idean koko työuran turvaamisesta. Se 
tarkoittaa, että työura ei saisi tuhoutua, eikä edes vaarantua 
kesken kaiken – kaksi-, kolme-, neljä-, viisi- tai kuusikymp-
pisenä – työstä aiheutuvan riskitekijän vuoksi. Tavoitteena on 
selvitä terveenä eläkkeelle, ei päätyä sinne ennenaikaisesti 
työkyvyttömänä.

Kirjassani Jaksamisen rajat – Psykososiaalinen kuormitus, 
työuupumus ja työsuojelu päädyin käyttämään termiä työnan-
tajataidot, joihin mielestäni kuuluu vähintään työnantajaa si-
tovien lakien tunteminen, noudattaminen ja ajantasainen so-
veltaminen. Työnantajataidoistaan voisi olla ylpeä, ja ylpeyttä 
voisi tuntea osaavan ja vastuullisen työnantajan henkilöstökin.

Työnantajataitojen rakentaminen voi alkaa esimerkiksi vas-
taamalla seuraaviin kysymyksiin: Millainen on työsuojelun 
ja työssä jaksamisen näkökulmasta hyvä työnantaja? Mi-
ten tämä perehdyttää esihenkilönsä ja työntekijänsä – myös 
psykologisen työkuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan? 
Millä tavalla henkilöstöhallinto, työterveys- ja työkykytoi-
minta ja viestintä ovat osa työsuojeluyhteistyötä? Miten työn-
antaja rakentaa jaksamisen – ei uupumisen – kulttuuria yh-
teisvastuullisesti henkilöstönsä kanssa, ja miten jaksamisen 
kulttuuri toteutuu käytännössä joka päivä?

Entä millä tavalla hyvä työnantaja hyödyntää aikamme ilmi-
öitä – kuten digitaalisuutta, verkostomaisuutta ja itseohjautu-
vuutta – työn uudenlaisessa, yhteisvastuullisessa suunnittelus-
sa, johtamisessa ja tulevien muutosten ennakoinnissa? Millä 
tavoin hyvä työnantaja osaa käyttää uutta teknologiaa psyko-
sosiaalisen kuormituksen seuraamisessa ja hillitsemisessä?

Jälkisanat ja henkilökohtainen  
näkökulma

Millainen paine lopulta rikkoo ihmisen?
Oma matkani työsuojelun pariin alkoi 2000-luvun alussa ai-
kakauslehtitalon varatyösuojeluvaltuutettuna. En tiennyt työ-
suojelusta oikeastaan mitään, mutta työn ja työhyvinvoinnin 
kehittäminen kiinnostivat. 

Tuossa organisaatiossa varatyösuojeluvaltuutettuja ei tuolloin 
kurssitettu tehtäviinsä, mutta varsinaisen työsuojeluvaltuute-
tun kautta tieto kulki ja opinkin jotain. Työsuojelu näyttäy-
tyi hampaattomana ja passiivisena marionettina, kun lehtitoi-
mituksissa esiintyi työpaikkakiusaamista, asiatonta käytöstä, 
ulossavustamista ja pahenevia alkoholiongelmia. Venyvät 
työajat kuuluivat toimittajan ammatin ominaisuuksiin, ja pe-
rehdytys oli niukimmillaan kuin Mikki Hiirellä merihädässä: 
opit uimaan tai sitten et. 

Psykososiaalista kuormitusta ei yritetty aktiivisesti poistaa. 
Jos joku ei kyydissä kestänyt tai halunnut jatkaa, hänelle pyrit-
tiin etsimään toinen työyhteisö tai hänen uralleen siinä työpai-
kassa kävi entisen työkaverin kuvailemalla tavalla: ”On se eri-
koista, kun huoneita vain yhtäkkiä tyhjenee ja ihmisiä katoaa.”

Noiden kokemusten jälkeen olen yli 13 vuotta ollut tekemi-
sissä työsuojelun ja työhyvinvoinnin kanssa. Tieto on avan-
nut silmäni. Oma kokemus saa myös yrittämään herätellä 
työpaikkoja siirtymään työsuojelussaan 2020-luvulle. Työ on 
muuttunut, ja tekijöitä niin toimituksissa kuin monilla muil-
lakin työpaikoilla on entistä vähemmän. Kun monissa amma-
teissa ja tehtävissä vaaditaan paineensietokykyä, millainen 
paine lopulta rikkoo ihmisen?

Tekstissä mainitsemani syksyllä 2021 oikeuskäsittelyssä ole-
va syyte työturvallisuusrikoksesta on oma tapaukseni. Yritin 
yli kolmen vuoden ajan vaikuttaa työni kuormittavuuteen ja 
työnantajaani. Väsymys kasvoi korkoa korolle ja jäi päälle. 
Kun irtisanouduin, lääkärintodistuksessani luki työuupumus, 
jota en silloin oikein itsekään käsittänyt omakseni. Olin saa-
nut TIA-kohtauksen, ohimenevän aivoverenkiertohäiriön, 
mutta minua ei ole koskaan diagnosoitu masentuneeksi, jo-
hon työuupumus yleisimmin liitetään. 

Työsuhteeni aikana työpaikallani tehtiin kaksi työsuojelutar-
kastusta, joista toinen irtisanoutumiseni jälkeen. Jo ensim-
mäisessä tarkastuksessa työnantaja oli saanut toimintaohjeet, 
joista vain yksi oli johtanut käytännön toimiin: työterveys-
huollon tekemä työpaikkaselvitys oli saatettu sähköpostitse 
henkilöstön tietoon. Työsuojelun toimintaohjelma oli teke-
mättä, samoin psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnis-
taminen, arviointi sekä toimenpidearviot haitallisen työkuor-
mituksen ehkäisemiseksi.

Työsuojelutarkastaja kirjasi jälkimmäiseen tarkastuskerto-
mukseensa: ”Työnantajan mukaan työn ja toiminnan luonne 
huomioon ottaen työn vaarojen selvittämistä ei ole katsottu 
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tarpeelliseksi eikä siten ole tehty.” (ESAVI Tarkastuskerto-
mus 2018/27730.)

Työsuojeluviranomaisen laatimat tarkastuskertomukset ovat 
julkisia asiakirjoja, joissa yritykset ja organisaatiot mainitaan 
nimeltä. Kuntiin, kuntayhtymiin ja seurakuntiin kohdistunei-
den tarkastusten kertomuksia voi löytää jopa internet-haulla, 
kun niitä on käsitelty julkisen hallinnon toimielimissä. Voisi 
kuvitella, että työolojen terveys- ja turvallisuuspuutteet ovat 
vakava maineriski. Läpinäkyvyys, luotettavuus, kirjattujen 
arvojen mukainen toiminta ja työhyvinvointi ovat yhä use-
amman yrityksen ja organisaation julkilausuttuja periaatteita. 
Sanojen ja työn todellisuuden suhdetta myös työnhakijat ja 
-tekijät arvioivat entistä tarkemmin.

Työturvallisuuslaki ja työsuojelun viranomaisvalvonta täh-
täävät siihen, että työnteon terveellisissä ja turvallisissa olo-
suhteissa saavutetaan edes minimi. Minimitasolta – saati sen 
alapuolelta – on pitkä matka oivallukseen, että todellinen 
menestys voi alkaa vasta sen jälkeen, kun kaikille jää voi-
mia ja aikaa muuhunkin kuin pakollisesta selviytymiseen ja 
sinnittelyyn.

Nykymuotoinen työsuojelu koskee työpaikkoja, joilla on 
työnantaja ja työsuhteisia työntekijöitä, ja se ulottuu myös 
etätyöhön. Kuitenkin kaikissa töissä on kuormitus- ja vaarate-
kijöitä, toimipa yrittäjänä, alihankkijana, freelancerina, osana 
verkostoja, alustoilla. Työn muutos jatkuu, samoin työsuoje-
lun uudistamispaineet. n
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Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden (D&I) tärke-
ydestä organisaatioille on puhuttu jo vuosia. Monet 
tutkimukset osoittavat niiden hyötyjä niin organisaa-
tioiden liiketoiminnan kuin työntekijöiden hyvin-
voinnin edistämisen (mm. Harvard Business Review, 
2020) kannalta. Maailmalla monimuotoisuuden ja 
inklusiivisuuden edistäminen nähdään tämän vuo-
den yhtenä tärkeimmistä HR-teoista (Forbes, 2021). 
Myös Suomessa yhteenkuuluvuuden trendi on 
noussut yhdeksi keskeisimmistä teemoista työelä-
mässä (Deloitte, 2020).

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen 
käynnistyy usein henkilöstöhallinnon työpöydältä. 
Tämä ei ole ihme, sillä D&I-teemat kulkevat usein 
käsi kädessä organisaatioille tärkeiden teemojen, 
kuten työkulttuurin, rekrytointikäytäntöjen ja palk-
kauksen kanssa. HR-tiimeilllä on tärkeä rooli mo-
nimuotoisuuden edistämisessä ja myös siinä, että 

Julia Hämäläinen 

Näin edistät monimuotoisuutta ja 
inklusiivisuutta työpaikallasi  
– HR-asiantuntijan täsmäneuvot

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden (D&I) edistäminen osana strategista tekemistä työpaikalla kannattaa. 
Niiden avulla organisaatiot pääsevät kiinni uudenlaiseen kasvuun ja innovatiivisuuteen, työntekijöiden hyvin-
voinnista puhumattakaan. Artikkelissa esitetään kahdeksan erilaista tapaa, joilla henkilöstöhallinnon asiantunti-
jat voivat kehittää oman työyhteisönsä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Artikkelin vinkit on tehty mahdolli-
simman konkreettisiksi. Tavoitteena on, että jo tänään työhön voi saada uusia ajatuksia, ideoita ja eväitä. 
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D&I-asiat viedään aina johtoryhmän pöydälle asti. Onneksi 
monessa edelläkävijäyrityksessä näin onkin.

D&I on tärkeää koko organisaatioiden strategiselle toiminnal-
le. Tutkimusten mukaan monimuotoiset tiimit ja inklusiivi-
nen työyhteisö tukevat liiketoiminnan kehitystä, nopeuttavat 
organisaation kasvua, lisäävät innovointikykyä ja parantavat 
ongelmanratkaisukykyä. 

Kahdeksan hyvää työkalua  
työpaikan monimuotoisuuden  
edistämiseksi 
Seuraavien vinkkien avulla organisaatioiden HR-vastaavat 
ja vastuuhenkilöt pystyvät edistämään työyhteisöjensä moni-
muotoisuutta ja inklusiivisuutta. Vinkit on rakennettu mah-
dollisimman konkreettisiksi, jotta jo tänään työssä olisi mah-
dollista soveltaa uusia ajatuksia, ideoita ja eväitä. 

1. Data kertoo todellisuuden – mittaa ja seuraa organi-
saatiosi monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta

Ilman ymmärrystä organisaation lähtötilanteesta tai kehitys-
kohteista monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden kehittämi-
nen on haastavaa. Lähtötilanteen selvittäminen esimerkiksi 
kyselyn avulla auttaa kehityskohteiden määrittelyssä ja ta-
voitteiden priorisoinnissa. Lisäksi jatkuva mittaaminen ja 
seuranta ovat tehokkaita tapoja tehdä monimuotoisuuden ja 
inklusiivisuuden edistämisestä datalähtöistä ja läpinäkyvää.  
 
Monimuotoisuutta, eli henkilöstön diversiteettiä mittaamalla ja 
seuraamalla saadaan selkeä kuva organisaation todellisesta ny-
kytilanteesta. Tätä dataa kutsutaan diversiteettidataksi. Esimer-
kiksi henkilöstön ikä ja sukupuoli ovat tämänkaltaista dataa.

Organisaatiot ovat alkaneet tehdä diversiteettidatasta entistä 
läpinäkyvämpää – myös ulkoisesti. Esimerkiksi ruotsalaisyri-
tys Spotify raportoi diversiteettidatansa nettisivuillaan. Data 
voi paljastaa yrityksestä mielenkiintoisia, näkymättömiäkin 
asioita. Datan avulla voidaan esimerkiksi kiinnittää huomiota 
siihen, millaisia taustoja johtoryhmäläisillä on tai minkä ikäi-
siä henkilöitä päätyy asiakaspalvelun pariin. Löydökset voi-
vat kertoa myös sen, miten monimuotoisia tiimit ja organisaa-
tiot kokonaisuudessaan ovat. 

Inklusiivisuuden mittaamisen keskiössä ovat yksittäisten 
työntekijöiden kokemukset, näkemykset ja tunteet työkult-
tuurista. Erilaisia inklusiivisuutta mittaavia kysymyksiä on 
lisätty yhä enemmän organisaatioiden henkilöstökyselyihin, 
ja organisaatiot ovat saattaneet tehdä myös erillisiä inklusii-
visuuskartoituksia.

Kysymykset voivat koskea esimerkiksi yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, oman äänen kuuluviin saamista ja erilaisten näke-
mysten arvostamista päätöksenteossa. Kysyä voi esimerkiksi 
sitä, miten työntekijät uskaltavat sanoa ääneen omat mielipi-
teensä tai sitä, miten keskinäinen luottamus toteutuu ja mah-

dollistuu työyhteisössä, ja arvostetaanko erilaisia taustoja vai 
koetaanko ne työtä vaikeuttavina? 

Vastauksia analysoimalla voidaan huomata uusia kehityskoh-
teita organisaatioiden inklusiivisuudessa. Enemmistön ja vä-
hemmistön sekä erilaisten vastaajaryhmien näkökulmia on 
hyvä vertailla kattavan analyysin varmistamiseksi. Vastauk-
set voivat vaihdella huomattavastikin esimerkiksi sukupuo-
len, iän tai kansallisuuden perusteella. Inklusiivisuuskartoitus 
voi esimerkiksi paljastaa eri ryhmien edustajien merkittävästi 
erilaisia kokemuksia samasta työtiimistä. 

2. Myös D&I-työ tarvitsee oman strategiansa 

D&I-työ vaatii selkeän strategian, tavoitteet ja toimintasuun-
nitelman, jotka yhdistetään osaksi ihmisten johtamisstrategi-
aa. Tunnistamalla työyhteisöjen kehityskohteet ja prioriteetit 
on aiempaa helpompi laatia selvä toimintasuunnitelma tule-
vaisuutta silmällä pitäen. Toimintasuunnitelmasta kannat-
taa rakentaa mahdollisimman konkreettinen sekä tavoittei-
den että toimenpiteiden osalta. Kaikkea ei voida myöskään 
edistää kerralla – olennaista on valita tärkeimmät prioriteetit 
omalle työyhteisölleen.

Esimerkiksi PwC on määritellyt 2+1 -menetelmän jokaiselle 
tytäryhtiölleen avuksi priorisointiin. Menetelmä sisältää kak-
si diversiteettiin liittyvää tavoitetta, joihin jokainen tytäryhtiö 
on sitoutunut. Näitä ovat erilaisuuden arvostaminen ja suku-
puolten tasa-arvon edistäminen. Kahden päätavoitteen lisäksi 
jokainen tytäryhtiö voi valita yhden ajankohtaisen tai tärkeän 
paikallisen teeman tavoitteekseen. Malli ottaa siten huomi-
oon niin globaalit kuin lokaalit lähtökohdat D&I-toiminnassa. 

Myös pitkäaikaisten ja konkreettisten tavoitteiden asettami-
nen ja niistä viestiminen ovat lisääntyneet yrityksissä. Koti-
mainen TietoEVRY tavoittelee osana kolmivuotista vastuulli-
suusuunnitelmaansa 50/50 sukupuolijakaumaa henkilöstönsä 
osalta maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. 

3. Valmenna ja kouluta asiantuntijoiden avulla

Tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattaminen on keskeistä, 
jotta voimme ymmärtää yhteiskuntaa laajemmin ja oppia ar-
vostamaan erilaisuutta sekä erilaisia näkökulmia. Jokaisella 
on tiedostamattomia ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat käyt-
täytymiseen sekä siihen, miten päätöksiä tehdään. Pahimmas-
sa tapauksessa nämä tiedostamattomat ennakkoluulot voivat 
kääntyä suosimiseksi tai syrjinnäksi – ilman, että se on tar-
koitus. Tämä piilevä syrjintä voi ilmentyä esimerkiksi rek-
rytointiprosessissa, kun rekrytoija huomaa ulkomaalaiselta 
kuulostavan nimen. Ulkomaalaisten tai ulkomaalaiselta kuu-
lostavien nimien syrjintä on yleisesti tunnistettu ja tiedetty 
ongelma työmarkkinoilla (Yle, 2019).

Suomessa on myös paljon yhteiskunnallisia rakenteelli-
sia ongelmia, jotka heijastuvat myös työpaikoilla syrjivi-
nä käytäntöinä. Rasismi ei pysähdy työpaikan ovella – työ-
yhteisöt ovat osa yhteiskuntaa. Ratkaisuja piilevään tai 
näkyvään syrjintään ovat esimerkiksi tietoisuuden kasvat-

https://www.pwc.com/gx/en/diversity-inclusion/best-practices/assets/the-pwc-diversity-journey.pdf
https://www.tietoevry.com/fi/uutishuone/kaikki-uutiset-ja-tiedotteet/tiedotteet/2021/03/tietoevry-asettaa-kunnianhimoiset-monimuotoisuustavoitteet--naisten-osuuspuoleen-henkilostosta-2030-mennessa/
https://www.tietoevry.com/fi/uutishuone/kaikki-uutiset-ja-tiedotteet/tiedotteet/2021/03/tietoevry-asettaa-kunnianhimoiset-monimuotoisuustavoitteet--naisten-osuuspuoleen-henkilostosta-2030-mennessa/
https://yle.fi/uutiset/3-11023468
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taminen ja konkreettiset teot. Työpaikoilla kannattaa kiin-
nittää huomiota rakenteiden lisäksi myös jokaisen yksilöl-
liseen käyttäytymiseen, eli käytökselliseen inkluusioon.  

Inklusiivisuuden edistäminen on jokaisen yksilön velvolli-
suus. Kaikkien on tehtävä osansa, jotta työpaikoista saadaan 
rakennettua tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Johtajien ja HR:n 
tulisi työskennellä parhaimmassa tapauksessa yhdessä, jotta 
tuloksia saadaan jalkautettua organisaatioon ja osaksi toimin-
takulttuuria. 

4. Läpinäkyvyyttä sisäisiin prosesseihin 

Sisäisten prosessien kehittäminen jää usein arjen kiireiden 
ja välttämättömien töiden jalkoihin. Siksi siihen kannattaa 
tietoisesti kiinnittää huomiota. HR-asiantuntijan rooliin voi 
kuulua esimerkiksi sen pohtiminen, miten organisaatiossa 
voidaan rakentaa ja esitellä mahdollisimman ymmärrettäviä 
malleja palkkakehitykseen, ylennysten myöntämiseen tai ura-
polun eri askeleisiin. Mielenkiintoinen esimerkki tästä on No-
kia (Tekniikka & Talous, 2019), jossa käytiin vuonna 2019 
läpi yli 100 000 työntekijän palkat. Nokia tarttui epätasa-ar-
voisiin palkkaeroihin ja korjasi ne.

Selkeät prosessit ja päätöksenteon läpinäkyvyys lisäävät oi-
keudenmukaisuuden kokemusta organisaatioiden sisällä. Oi-
keudenmukaisuuden kokemus puolestaan lisää esimerkiksi 
sitoutumista organisaatioon ja työhyvinvointia. Lisäksi ne 
tukevat myös aidosti objektiivisempaa päätöksentekoproses-
sia. Sisäisessä haussa avoimeen rooliin voi olla helppo vali-
ta ensimmäisenä mieleen tuleva kandidaatti, mutta avaamal-
la avoin ja läpinäkyvä sisäinen rekrytointiprosessi voi rooliin 
päätyä yllättävä, tarvittavaa osaamista tuova henkilö, joka ei 
vain ensimmäisenä tullut mieleen.

5. Panosta rekrytointiin alusta loppuun

Rekrytoinnissa monimuotoisuus on jo puhuttanut pitkään, 
eikä ihme – monimuotoisten tiimien on todistettu pärjäävä 
globaalissa kilpailussa. Rekrytointi on myös organisaatioille 
yksi konkreettisista tavoista edistää omia D&I-toimiaan.

Onnistuneen rekrytointiprosessin ytimenä ovat selvät as-
keleet. Onnistuneissa prosesseissa on myös tärkeää pohtia 
ennakoivasti mahdollisuuksia vähentää mahdollista syrjin-
tää, suosimista ja ennakkoluuloja. Näitä voidaan vähentää 
standardisoitujen prosessien avulla. Esimerkiksi haastat-
teluiden tulisi olla mahdollisimman samanlaisia jokaiselle 
samaan rooliin hakevalle. Samat kysymykset kannattaa siis 
kysyä kaikilta tasavertaisesti. Prosessin rakenteen lisäksi tu-
lisi määritellä selkeät arviointikriteerit. Toimivia työkaluja 
tähän ovat esimerkiksi erilaiset arviointilomakkeet tai tai-
tojen pisteytys. 

Rekrytoinnin kehittämiseen on lukuisia työkaluja alkaen työ-
paikkailmoitusten luonnista. Työpaikkailmoituksiin kannattaa 
panostaa inklusiivisella kielellä sekä määrittelemällä ja viesti-
mällä selkeät hakukriteerit. Inklusiivista kieltä voi testata esi-
merkiksi netistä löytyvän Develop Diverse -työkalun avulla.  

Edelläkävijät kokeilevat nykyään anonyymiä rekrytointia, 
jota voi hyödyntää esimerkiksi hakemusten läpikäymisessä 
tai jopa koko rekrytointiprosessin ajan. Anonyymissa haku-
prosessissa piilotetaan esimerkiksi henkilön nimi, ikä, kuva 
ja sukupuoli niin, ettei rekrytoiva puoli näe henkilöstä muuta 
kuin osaamistiedot. Anonyymia rekrytointia on onnistunees-
ti kokeillut esimerkiksi Helsingin kaupunki, joka ilmoittikin 
vuoden 2020 lopussa jatkavansa ja laajentavansa rekrytointi-
tapaa (Helsingin kaupunki, 2020).

6. Oman työpaikan ongelmat näkyviin – työpaikkahäi-
rintä on todellinen haaste

Suomessa tapahtuneet häirintätapaukset ovat herättäneet 
keskustelua. Häirintää tapahtuu monilla eri tasoilla ja ta-
voilla. Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK, 2018) tilaa-
man tutkimuksen mukaan jopa 12 prosenttia naisista ja 
kaksi prosenttia miehistä on kokenut seksuaalista häirin-
tää työpaikoillaan. Euroopan unionin perusoikeusviras-
ton tuottaman raportin mukaan Suomessa tummaihoisten 
ihmisten häirintä on huolestuttavan yleistä (FRA, 2018). 

On selvää, etteivät häirintä- tai syrjintätapaukset jää pelkäs-
tään yhteiskunnan tasolle vaan peilautuvat myös jokaiseen 
yhteiskunnassa toimivaan organisaatioon ja yritykseen. 

Asiaan kannattaa siksi puuttua aktiivisesti ja ennakoivasti. 
Organisaatioilla on tärkeä rooli häirinnän ja syrjinnän ehkäi-
syssä. Organisaatioiden ulkopuolella ihmiset ovat voineet tot-
tua erilaisiin toimintaympäristöihin ja -tapoihin. Tämän takia 
organisaatioiden on äärimmäisen tärkeää määritellä, mikä on 
hyväksyttävää – ja mikä taas ei.

Häirinnästä ilmoitetaan työpaikoilla suhteellisen vähän. Parin 
vuoden takaisen selvityksen mukaan häirintää kokeneista 58 %  
ei ilmoittanut asiasta kenellekään. Hälyttävää on, että työn-
antajan edustajalle ilmoitettiin vain neljäsosassa tapauksissa 
(EK, 2018). Tämän vuoksi työpaikoilla on tärkeää rakentaa 
riittävän selkeät prosessit tapausten raportoimiseksi esimer-
kiksi nimeämällä turvalliset yhteyshenkilöt. Lisäksi työpai-
koilla tarvitaan ilmapiiri, jossa tapauksista uskalletaan ilmoit-
taa ilman pelkoa siitä, että asiaa ei oteta vakavasti tai että sillä 
on kielteisiä vaikutuksia omaan uraan. 

Toimintaohjeiden ja -käytäntöjen lisäksi on tärkeää, että niistä 
viestitään avoimesti ja jatkuvasti. Liian usein “Code of Con-
duct” -ohjeistukset jäävät pölyttymään pilvipalveluiden peräl-
le, vaikka ne voisivat elää mukana organisaatioiden sisäisessä 
tavassa toimia, intrassa, työsopimusten liitteenä ja nettisivuil-
la. Henkilöstöä kannattaa myös kouluttaa aiheen tiimoilta. 
Häirintätapausten kohdalla voi kuka tahansa helposti jäädä toi-
mettomaksi ilman koulutusta tai tietoa siitä, mitä työntekijän 
kannattaisi tilanteessa tehdä. Ennakointi on kaikkein tärkeintä. 

7. Sisäisen viestinnän merkitys läpinäkyvyyden ja inklu-
siivisuuden tukemisessa

Sisäisen viestinnän merkitys on keskeinen työntekijöiden 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien tukemisessa. Sisäisen 

https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/nokia-kavi-lapi-yli-100-000-tyontekijan-palkat-ja-tarttui-epatasa-arvoisiin-palkkaeroihin-emme-kysy-palkkatoivetta/49c1025a-862d-4942-8333-97f5711feeb3
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/anonyymi-rekrytointi-kaupungin-rekrytointiprosesseihin
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/vain-joka-neljas-ilmoittaa-tyonantajalle-kokemastaan-seksuaalisesta-hairinnasta/
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/being-black-eu
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/vain-joka-neljas-ilmoittaa-tyonantajalle-kokemastaan-seksuaalisesta-hairinnasta/
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viestinnän avulla voidaan kaikille työntekijöille viestiä läpi-
näkyvästi organisaatioiden prosesseista, tavoitteista ja mah-
dollisuuksista. Yksi tapa tukea D&I-toimintaa on avoimesti 
viestiä työpaikan erilaisista urakehitys- ja koulutusmahdolli-
suuksista sekä uusista avoimista työpaikoista. Tärkeää olisi 
samalla myös varmistaa se, että sisäinen viestintä tavoittaa 
kaikki työntekijät – mahdollisuus oman urakehityksensä edis-
tämiseen tulisi tarjota jokaiselle. 

Sisäisessä viestinnässä myös sanavalinnoilla on väliä. Sanat 
rakentavat todellisuutta ja ylläpitävät totuttuja käsityksiä. Sa-
nat toimivat aktiivisina rakennuspalikoina myös työorgani-
saatioiden kulttuurissa ja ilmentävät merkityksillään yhtei-
söjen sisäisiä arvoja ja voimarakenteita. D&I-kehittämisen 
kannalta sanojen merkityksen ymmärtäminen on äärimmäi-
sen tärkeää.

Suomalaiset uskovat usein puhuvansa sukupuolineutraa-
lia kieltä, vaikka kieltämme vaivaa yleistävä maskuliinisuus 
(HS, 2019). Tällä tarkoitetaan kielenkäyttöä, jossa miehiin 
viittaavilla termeillä viitataan kaikkiin ihmisiin sukupuolesta 
riippumatta. 

Hyvin valittujen sanojen ja termien kautta voidaan työyhtei-
sön sisälläkin rakentaa uudenlaisia normeja ja sosiaalisia to-
dellisuuksia. Esimies-termin vaihtaminen esihenkilö-termiin 
muuttaa ajattelutapoja esimiestoiminnasta. Myös johtajuu-
desta voidaan puhua ilman nais-etuliitettä. Työpaikan ulko-
puolisiin ammatteihin voidaan myös yhteisön sisällä pyrkiä 
viittaamaan neutraaleilla termeillä. Vai miltä kuulostavat ää-
niteknikko, juristi ja palopelastaja?

8. Fasilitoi rohkeasti sisäistä toimintaa ja keskustelua 

D&I-asioita ei kannata jättää pelkästään HR:n työpöydälle. 
Työntekijöiden mahdollisuus osallistua D&I-työhön parantaa 
monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden kehittämistä sekä ko-
rostaa sen tärkeyttä organisaatioissa. Moni yritys on perusta-
nut esimerkiksi sisäisen D&I-työryhmän, johon osallistumi-
nen perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avoin kaikille asiasta 
kiinnostuneille. Työryhmien jäsenet toimivat organisaatioi-
den sisällä D&I-asioiden lähettiläinä ja saavat myös arvokas-
ta tukea muilta työryhmän jäseniltä. 

Työryhmien lisäksi erilaiset resurssiryhmät yleistyvät. Monis-
ta organisaatiosta voi löytää perheellisten työntekijöiden ver-
koston tai vaikkapa naisverkoston. HR voi edesauttaa tällais-
ten orgaanisten verkostojen syntyä esimerkiksi kartoittamalla 
kiinnostusta ja laittamalla alulle konkreettiset keskusteluryh-
mät. Netflix on perustanut lukuisia sisäisiä ryhmiä, esimer-
kiksi vammaisille ja maahanmuuttajille (Netflix, 2021).

HR-tiimi toimii myös tärkeässä fasilitaattorin roolissa niin 
työntekijöiden, esihenkilöiden kuin johtoryhmän suuntaan. 
HR-asiantuntijan kautta työntekijä voi viestittää oman D&I-
ideansa suoraan johtoryhmälle. Johtoryhmän D&I-aloitteet on 
helppo viestiä organisaatiolle tutun HR-asiantuntijan avulla. 

HR-asiantuntijoilla ja tiimeillä on siis monia eri tapoja ja työ-
kaluja vaikuttaa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edis-
tämiseen organisaatioissa. Tärkeintä on kuitenkin muistaa 
se, ettei HR voi tehdä kaikkea yksin. Myös HR:n tulee saada 
riittävät resurssit ja johdon tuki merkityksellisten tulosten ai-
kaansaamiseksi D&I-asioiden saralla. n

•••
Monimuotoisen ja inklusiivisen työpaikan rakentamisessa ei 
ole helppoa tai nopeaa tietä menestymiseen. On tärkeää olla 
itselleen armollinen: kyseessä on pitkäjänteinen prosessi, joka 
vaatii sitoutumista, työkaluja – ja ennen kaikkea rohkeutta.

JULIA HÄMÄLÄINEN KTM, on modernin henkilöstöhallinnon 
ja rekrytoinnin ammattilainen, jolla on monipuolinen kokemus 
startup- ja teknologia-alalta. Julia on ollut tukemassa liike-
toiminnan kasvua strategisissa ja operatiivisissa rooleissa. 
Lisäksi Julia on ollut mukana kasvattamassa kasvuyrityksiä ja 
organisaatioita samalla pitäen huolta, että tiimeissä kehitetään 
ja vaalitaan inklusiivista työkulttuuria. Tällä hetkellä Julia työs-
kentelee Inklusiiv-organisaation operatiivisena johtajana sekä 
monimuotoisuus ja inklusiivisuus (D&I, DEI) -asiantuntijana. 
Vuonna 2019 perustettu Inklusiiv edistää työelämän monimuo-
toisuutta ja inklusiivisuutta. Ennen Inklusiivia, Julia on työs-
kennellyt mm. Smartly.io:lla (Global HR Operations Lead and 
EMEA HR Business Partner) ja Slushilla (Chief People Officer).

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006000853.html
https://jobs.netflix.com/inclusion
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