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Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin työuransa alkupuolella olevien 
kauppatieteen maistereiden työn imua ja koettuja työn voimavaroja. Tarkoi-
tuksena oli mitata tutkittujen kokeman työn imun määrää ja verrata sitä suo-
malaiseen normiaineistoon, sekä selvittää, lisääntyykö työn imun kokeminen 
koettujen työn voimavarojen lisääntyessä. Lisäksi haluttiin tarkastella, mitkä 
asiat tutkittuja työssään innostavat ja tuovat energiaa. Tutkimuksen teoreetti-
sena viitekehyksenä oli kaksisuuntainen käsitys työhyvinvoinnista. 

Työn imulla tarkoitetaan positiivista, täyttymyksen luonnehtimaa tilaa, 
jota kuvaavia piirteitä ovat tarmokkuus, omistautuminen ja työhön uppoutu-
minen. Työn imua mitattiin UWES17 –mittarilla. Koettujen työn voimavarate-
kijöiden määrää kartoitettiin tutkijan laatimilla väittämillä, jotka pohjautuvat 
aiempaan tutkimustietoon. Työn voimavaratekijät jaettiin neljään osa-
alueeseen: Tehtävätason voimavarat, työn järjestäminen, vuorovaikutus ja joh-
taminen sekä organisatoriset voimavarat. Työssä innostavia ja energiaa antavia 
tekijöitä kartoitettiin yhdellä avokysymyksellä. 

Tiedonkeruu toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin sähköisesti Suomen 
Ekonomit ry:n jäsenrekisteristä satunnaisella otannalla poimituille, 0 - 5 vuotta 
sitten kauppakorkeakoulusta valmistuneille henkilöille. Aineistoa täydennet-
tiin tutkijan henkilökohtaisten kanavien kautta lähettämillä kyselyillä. Vas-
tauksia tuli yhteensä 63. Aineiston analysointiin käytettiin tilastollisia mene-
telmiä ja sisällönanalyysia. 

Tutkimukseen osallistuneiden työn imun kokeminen oli keskitasoa kor-
keampaa suomalaiseen normiaineistoon verrattuna. Miesten kokema työn imu 
oli naisia korkeampaa, mikä poikkeaa aiemmista tutkimustuloksista. Työn 
imun ja työntekijöiden kokemien työn voimavaratekijöiden määrän välinen 
tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys oli samansuuntainen kuin aiem-
missa tutkimuksissa ja siten odotusten mukainen. Työssä innostavista ja ener-
giaa antavista tekijöistä saivat eniten mainintoja koetut onnistumiset, mahdolli-
suus haastaa itsensä ja selviytyä haasteista sekä muilta saatu palaute ja työka-
verit. 
Asiasanat 
työhyvinvointi, kaksisuuntainen työhyvinvointiteoria, työn imu, työn voima-
varat, sisäinen motivaatio ja innostuminen. 
Säilytyspaikka         Jyväskylän yliopiston kirjasto 
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1 JOHDANTO 

Eläkeiän kohotessa ja huoltosuhteen muuttuessa yhä epätasapainoisemmaksi, 
nyt työuransa alussa olevilla työntekijöillä on edessään pitkä tie työelämässä. 
Suomalaista työelämää luonnehtii jatkuva muutos, ja johtamisen haasteista 
käydään keskustelua. Ennenaikainen eläköityminen työelämästä aiheuttaa suu-
ria kustannuksia. Vaatimukset kansainvälisestä kilpailukyvystä ja aineellisesta 
menestymisestä korostavat taloudellisia arvoja inhimillisten arvojen sijasta (So-
siaali- ja terveysministeriö 2005, 72). Korkeasti koulutettujen aivoviennistä ul-
komaille ollaan huolestuneita. Eurostudent VI -tutkimuksen mukaan noin joka 
kolmas korkeakoulutetuista aikoo lähteä työnhakuun ulkomaille, jos Suomesta 
ei löydy mieleistä työpaikkaa (Potila, Moisio, Ahti-Miettinen, Pyy-Martikainen 
& Virtanen 2017, 57). Näiden haasteiden keskellä tarvitaan tutkimusta aidosta 
työhyvinvoinnista ja sen edellytyksistä. 

Työhyvinvointia koskevassa tutkimuksessa, keskustelussa ja kehittämises-
sä ovat työelämätutkija Jari Hakasen mukaan pitkään olleet keskeisinä kielteiset 
asiat, on tutkittu työelämän uhkia ja ongelmia. Tämä painotus on ollut vallalla 
vielä kuluvan vuosituhannen alussa. Kehittämisessä on pyritty ennen kaikkea 
vikojen poistamiseen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi. (Hakanen 
2009, 3; 2014, 340.)  

Työntekijätasolla työhyvinvoinnissa on keskitytty työstressin ja työuupu-
muksen ehkäisemiseen (Mamia 2009, 26). Etenkin liikkeenjohdon piirissä käy-
dyssä työhyvinvointikeskustelussa tuottavuuden näkökulma on ollut keskeinen, 
ja työntekijän hyvinvointi on nähty keinona lisätä tuottavuutta. Tuottavuuden 
kasvattamiseen tähtääviä toimia on pyritty oikeuttamaan sillä, että tuottavuu-
den kasvu synnyttää hyvinvointia. (Mamia 2009, 20.) 

Käsitystä ihmisestä työntekijänä on taloustieteessä hallinnut niin sanottu 
hyötyteoria. Siinä työntekijä nähdään taloudellisten intressien ohjaamana ratio-
naalisena toimijana, jonka tavoitteena on (taloudellisen) hyödyn maksimointi. 
Tämä oletus inhimillisen toiminnan rationaalisuudesta jättää huomiotta mm. 
inhimillisen toiminnan sosiaalisuuden ja työntekijän toimintaan vaikuttavat, 
muut kuin taloudellisilla resursseilla tyydytettävät tarpeet. (Mamia 2009, 24.) 
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Deci ja Ryan (2000) näkevät tällaisina työntekijän keskeisinä perustarpeina tar-
peet itsenäisyyteen, yhteenkuulumiseen ja kyvykkyyteen.  

2000-luvulla työelämää on vihdoin alettu tarkastella myös myönteisten 
mahdollisuuksien ja voimavarojen näkökulmasta (Hakanen 2014, 340). On kiin-
nostuttu ihmisen vahvuuksista ja kyvystä selviytyä elämän ongelmista sekä 
keinoista, joilla ihmisen hyvinvointia voidaan edistää (Ojanen 2007, 10). On 
myös alettu tutkia niitä prosesseja ja olosuhteita, jotka saavat aikaan ihmisten, 
ryhmien tai instituutioiden kukoistusta tai optimaalista toimimista (Gable & 
Haidt, 2005).  

Työhyvinvointitutkimuksessa tätä entistä laaja-alaisempaa lähestymista-
paa edustaa niin sanottu kaksisuuntainen hyvinvointikäsitys. Siinä työhyvin-
vointia ei tarkastella pelkästään stressin, työuupumuksen tai sairauspoissaolo-
jen näkökulmasta. Työn vaatimusten ja rasitustekijöiden ohella tarkastellaan 
työhyvinvointiin yhteydessä olevia työn voimavaratekijöitä ja työn imua. (Ma-
mia 2009, 27.) On ymmärretty, että aidolla hyvinvoinnilla ja onnellisuudella on 
merkityksensä, ja ne eivät tarkoita vain pahoinvoinnin puuttumista (Hakanen 
2015, 340).  

Suomen eduskunnan vuonna 2014 julkaisemassa, Martelan ja Jarenkon 
kirjoittamassa tulevaisuusvaliokunnan raportissa on viitoitettu, mihin suuntaan 
suomalaista työelämää olisi viisasta lähteä kehittämään sekä tuottavuuden että 
työntekijöiden kestävän hyvinvoinnin turvaamiseksi. Raportin yksi keskeinen 
ajatus on, että työntekijöiden innostus ja työn imu ovat sekä työnantajan että 
työntekijöiden näkökulmasta kestävämpää tehokkuutta kuin stressi. Siksi niitä 
pitäisi vaalia suomalaisilla työpaikoilla. (Martela & Jarenko 2014, 24-25.) Myös 
sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä työhyvinvointitutkimuksen tulevis-
ta painopistealueista mainitaan, että työn positiivisia vaikutuksia yksilöön, työ-
paikkaan ja kansanterveyteen ei ole juurikaan tutkittu, ja että asian selvittämi-
nen on tarpeellista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 73). 

Työn imun kokemisesta on viime vuosina tehty jo lukuisia tutkimuksia eri 
ammattiryhmillä. Suomessa sitä on tutkittu mm. hammaslääkäreillä (esim. Ha-
kanen 2004b; Hakanen, Bakker & Demerouti 2005; Hakanen & Schaufeli 2012), 
opettajilla (Hakanen, Bakker & Schaufeli 2006) sekä johtajilla (Kinnunen & Mä-
kikangas 2006). Seppälä (2013) on väitöskirjatutkimuksensa analyyseissä yhdis-
tänyt useita työpaikkoja ja ammattiryhmiä koskevaa aiemmin kerättyä tutki-
musaineistoa. 

Oman kiinnostukseni kohteena olevasta asiasta, eli työuransa alussa ole-
vien kauppatieteen maistereiden työhyvinvoinnista, en ole löytänyt tästä näkö-
kulmasta tehtyä tutkimusta. Vuonna 2006 kerätyssä laajassa nuoria johtajia 
koskevassa aineistossa johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat koulutuksel-
taan pääosin teknisen alan osaajia, eivät kauppatieteilijöitä (Salminen, Mäki-
kangas & Feldt, 2014). 

Kaikki edellä mainittu toimii perustelunani sille, että tarvitaan tutkimusta 
siitä, toteutuvatko hiljattain Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden henkilöi-
den työelämässä heidän kokemanaan työn voimavaratekijöiden ja työn imun 
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osalta edellytykset, jotka mahdollistavat kestävän työssä jaksamisen ja hyvin-
voinnin, joka parhaimmillaan säteilee jaksamisena työstä muuhunkin elämään.  

Tutkimus on mixed methods –työ, jossa tarvittava kvantitatiivinen ja kva-
litatiivinen aineisto kerättiin osana tätä hanketta nettikyselynä Suomen Ekono-
miliiton avustuksella. Ekonomiliitto teki otannan jäsenrekisteristään. Otokseen 
kuului seitsemänsataa kauppatieteen maisteria, joilla oli tutkimushetkellä val-
mistumisesta aikaa alle viisi vuotta. Vastausprosentin jäädessä pieneksi vastaa-
jia saatiin lisää hyödyntämällä tutkijan omia kanavia. Tutkimuksessa käytetty 
kyselylomake sisältää Suomessa validoidun UWES17-työnimumittarin ja tutki-
jan laatimia kysymyksiä. 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään, kuinka paljon työ-
uransa alkupuolella olevat kauppatieteen maisterit kokevat työn imua. Vertai-
luaineistona on käytetty Työterveyslaitoksen suomalaisista työntekijöistä ko-
koamansa tutkimustietiedon pohjalta laatimia UWES17- normiarvoja (Hakanen 
2009, 41). Tutkimuskysymyksessä 2. selvitetään, lisääntyykö työn imun koke-
minen koettujen työn voimavarojen lisääntyessä. Kolmannessa tutkimuskysy-
myksessä lähestymistapa on aiemmista poiketen kvalitatiivinen. Siinä selvite-
tään sisällönanalyysin keinoin, millaiset asiat vastaajia työssään innostavat ja 
antavat energiaa. 

Keskeisiä käsitteitä tutkittuun aiheeseen liittyen ovat työhyvinvointi, kak-
sisuuntainen työhyvinvointiteoria, työn imu, työn voimavarat, sisäinen moti-
vaatio ja innostuminen. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa tarkastellaan työhyvinvointitutkimuksen kehitystä ja nykytilaa. 
Lisäksi perehdytään syvemmin työn imun ja työn voimavarojen käsitteisiin, 
sekä työn imun merkitykseen työntekijälle. 

2.1 Työhyvinvointi ja sen tutkiminen 

Työhyvinvointi on käsitteenä laaja-alainen ja monimuotoinen. Sillä voidaan eri 
yhteyksissä tarkoittaa esimerkiksi tyytyväisyyttä työhön, fyysistä työympäris-
töä ja työturvallisuutta, palkkauksen tasoa, innostusta työstä, ilmapiiriä ja työ-
paikan ihmissuhteita, työstä saatava henkistä tyydytystä tai työntekijän fyysistä 
terveyttä ja työkykyä (Mamia 2009, 21).  

Menneinä vuosikymmeninä - etenkin 1990-luvun laman aikana - työhy-
vinvoinnin tutkimus on ollut ennemminkin työpahoinvoinnin tutkimusta, eli 
on keskitytty stressin ja työuupumuksen käsitteisiin (Mamia 2009, 26). Ennen 
vuosituhannen vaihdetta työhyvinvointia on myös paljolti selvitetty mittaamal-
la pelkästään työtyytyväisyyttä eli työntekijän tyytyväisyyttä erilaisiin työhön 
liittyviin tekijöihin (Martela & Jarenko 2015, 17).  

2000-luvulla työelämää on siis alettu tarkastella myös myönteisten mah-
dollisuuksien ja voimavarojen näkökulmasta (Hakanen 2014, 340). Näkökulman 
muutokseen on vaikuttanut positiivisen psykologian nousu kansainvälisesti ja 
myös Suomessa, ja tämän näkemyksen leviäminen myös muille tieteenaloille. 
Positiivinen psykologia tieteenalana tutkii ihmisen vahvuuksia ja kykyä selviy-
tyä elämän ongelmista. Sitä kiinnostavat ne keinot, joilla ihmisen hyvinvointia 
on mahdollista edistää. (Ojanen 2007, 10.) Gable ja Haidt (2005) ovat määritel-
leet tämän tieteenalan niiden olosuhteiden ja prosessien tutkimiseksi, jotka saa-
vat aikaan ihmisten, ryhmien tai instituutioiden kukoistusta tai optimaalista 
toimintaa. 

Mamia määrittelee työhyvinvoinnin tutkimuksen niiden työn piirteiden 
tarkasteluksi, jotka ovat tuottamassa tai kuluttamassa työntekijöiden hyvin-
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vointia. Hän myös erottaa toisistaan objektiivisen työhyvinvoinnin eli hyvin-
voinnin fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ja subjektiivisen hyvinvoinnin 
eli työntekijän kokemuksen hyvinvoinnista. (Mamia 2009, 21-24.) 

Silloin, kun työhyvinvointia on selvitetty kyselyin, joissa mitataan työnte-
kijän tyytyväisyyttä erilaisiin työhön liittyviin tekijöihin, ongelmana on ollut, 
että tyytyväisyys mittarina ei kykene erottamaan työntekijän passiivista tyyty-
väisyyttä ja aitoa työstä innostuneisuutta toisistaan (Marteja ja Jarenko 2015, 17).  
Hakanen (2009, 35; 2014, 343) on havainnollistanut edellä mainittua soveltaen 
Warrin (1990) hahmottelemaa mallia. Kun tarkastellaan henkilön tilaa työssä, 
on tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden välinen kahtiajako vain yksi ulottu-
vuus. Yhtä tärkeä ulottuvuus on jaottelu matalan ja korkean vireystilan välillä. 
Tätä on havainnollistettu kuviossa 1. 

 

 
 

KUVIO 1 Työhyvinvoinnin moniulotteisuus, Hakanen 2009, 35 

Kun Hakanen on Warria (1990) mukaillen yhdistänyt edellä mainitut kaksi di-
mensiota, tulokseksi on saatu neljä perusulottuvuutta, joilla ihminen voi työs-
sään olla: leipääntyminen, stressitila, tyytyväisyys ja työn imu (work enga-
gement). Leipääntyminen ja tyytyväisyys ovat molemmat matalan aktivaatiota-
son tiloja, mutta tyytyväinen työntekijä suhtautuu työhönsä myönteisesti. Lei-
pääntynyt työntekijä on sekä passiivinen että ahdistunut. Korkean aktivaatiota-
son tilat eroavat niin ikään tunnevärin ja motivaation osalta. Stressaantunut 
työntekijä on hälytystilassa ja tekee tulosta välttääkseen olemassa olevia tai ku-
viteltuja uhkia. Innostunut työntekijä on aktiivinen ja hyvinvoiva. (Hakanen 
2009, 35.) 

Hakasen (2014, 344.) mukaan edellä mainitut työhön liittyvät kokemukset 
eivät ole toisensa poissulkevia. Niitä on jossain määrin mahdollista kokea yhtä 
aikaa, esimerkiksi työn imua ja ajoittaista leipääntymistä tai uupumista. Tätä 
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selittää niin sanottu kaksisuuntainen teoria työhyvinvoinnista, jonka perusaja-
tuksena on, että hyvinvointi (työn imu) ja pahoinvointi (työuupumus) kehitty-
vät eri reittejä ja ovat erillisiä prosesseja (Mamia 2009, 28). Kaksisuuntainen 
malli työhyvinvoinnista on esitetty kuviossa 2. 

 

KUVIO 2 Työhyvinvoinnin jaksamispolku ja motivaatiopolku, Mamia 2009, 28 

 
Edellä esitellystä työhyvinvoinnin tarkastelun mallista Hakanen (2009, 46.) 
käyttää nimitystä Työn voimavarat – Työn vaatimukset – malli eli TV-TV –malli. 
Work engagement –käsitteen hän on suomentanut käsitteeksi työn imu. Mallis-
sa ajatellaan, että työn ja ammatin psykososiaaliset työolot voidaan jakaa työn 
vaatimuksiin ja työn voimavaratekijöihin. Demerouti, Bakker, Nachreiner ja 
Schaufeli määrittelevät työn vaatimusten olevan niitä työn psykologisia, or-
ganisatorisia, fyysisiä tai sosiaalisia piirteitä, jotka edellyttävät työntekijältä 
ponnistuksia ja vaativat häneltä fyysisiä tai psykologisia kustannuksia. Työn 
voimavarat puolestaan ovat niitä työn fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai or-
ganisatorisia piirteitä, jotka voivat auttaa työssä koettujen vaatimusten vähen-
tämisessä. Nämä työn piirteet ovat tarkoituksenmukaisia työn tavoitteiden saa-
vuttamisen kannalta ja pystyvät virittämään työntekijän henkilökohtaista kas-
vua, oppimista ja kehittymistä työssä sekä työn imua. (Demerouti ym. 2001.) 
Työn voimavaratekijöillä on motivationaalista potentiaalia ja niitä pidetään 
työn imun edeltäjinä (Salminen, Mäkikangas, Feldt 2014).  Tässä työssä keskity-
tään työn imun ja työn voimavarojen tutkimiseen. 

2.2 Työn imu 

Scaufeli ja Bakker ovat määritelleet työn imun positiiviseksi, täyttymyksen 
luonnehtimaksi tilaksi, jota kuvaavia piirteitä ovat tarmokkuus, omistautumi-
nen ja työhön uppoutuminen. Työn imu ei heidän mukaansa käsitteenä kuvaa 
mitään yksittäistä tai hetkellistä tilannetta, vaan se viittaa pysyvämpään ja laaja-
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alaisempaan affektiiviskognitiiviseen tilaan, joka ei kohdistu mihinkään tiet-
tyyn yksittäiseen asiaan, tapahtumaan, henkilöön tai käyttäytymiseen. (Shaufeli 
& Bakker, 2004.) Työn imun käsite on tärkeää erottaa työhön addiktoitumisesta, 
työholismista. Nykykäsitys on, ettei aito ja myönteinen innostus luonnehdi työ-
holisteja mitenkään (Hakanen 2014, 351). Flow -käsitteestä työn imu eroaa siten, 
että flow on lyhytaikainen huippuelämys ja työn imun kokemus pysyvämpi tila 
(Kinnunen, Feldt & Mauno 2005, 69). 

Kinnunen ym. (2005, 69) ovat Schaufelia ja Bakkeria mukaillen määritel-
leet työn imun keskeiset sisällöt seuraavasti: 

 
Tarmokkuus (vigor) on kokemusta energisyydestä, vireydestä ja sinnik-
kyydestä työssä ja halua panostaa työhön. 
Omistautuminen (dedication) on kokemusta työn merkityksellisyydestä ja 
haasteellisuudesta. Työ koetaan inspiroivaksi ja työntekijä kokee ylpeyden 
ja innokkuuden tuntemuksia työssä. 
Uppoutuminen (absorption) on kokemusta syvästä keskittymisestä työ-
hön. Työhön paneutuminen tuottaa nautintoa ja työstä voi olla vaikea ir-
rottautua. 

Hakasen (2009, 33-34; 2014, 342) mukaan työn imua kuvaa esimerkiksi, se, että 
työntekijä lähtee töihin pääsääntöisesti mielellään, pitää työtään enimmäkseen 
merkityksellisenä ja innostavana, nauttii työstään ja on siitä ylpeä. Työntekijä 
on sinnikäs vastoinkäymisten kohdatessa ja voi uppoutua tehtäviin niin, että 
ajan kuluminen unohtuu. Hän toimii epävirallisestikin työpaikkansa hyväksi. 
Kun työ ja työympäristö motivoivat ulkoisesti ja sisäisesti, työntekijä sekä ky-
kenee että haluaa antaa parhaansa työlle (Hakanen 2009, 42-43). 

Kun työntekijä kokee työn imua, hän kokee olonsa energiseksi ja innostu-
neeksi.  Työn imua kokevalle työ on tärkeää ennen kaikkea sen aikaansaaman 
sisäisen tyydytyksen tunteen takia. Työn imu kuvaa Hakasen mukaan koko-
naisvaltaista hyvinvointia työssä ja hyvinvointi säteilee työntekijän muuhunkin 
elämään. (Hakanen 2009, 34.) 

2.3 Työn imun merkitys työntekijälle 

Työn imun kokemisesta ja sen yhteydestä eri tekijöihin on tehty Suomessa ja 
muualla lukuisia tutkimuksia 2000-luvulla. Seppälä (2013, 45) totesi useita tut-
kimusaineistoja yhdistelleessä väitöskirjatyössään, että työn imua koetaan am-
mattiryhmästä tai ammattialasta riippumatta. Myös Hakanen ja Roodt (2010, 98) 
ovat havainneet tutkimuksissaan, että työn imun taso ei määräydy työntekijän 
statuksen tai aseman mukaan ja että riippumatta työstä tai ammatista, työnteki-
jän on mahdollista kokea itsensä tarmokkaaksi, omistautuneeksi ja työhön up-
poutuneeksi.  

Tehtyjen tutkimusten tuloksista voi päätellä, että työn imulla on työnteki-
jän kannalta monenlaisia myönteisiä seurauksia. Hallberg ja Schaufeli (2006) 
havaitsivat työn imun olevan yhteydessä useisiin terveyttä koskeviin muuttu-
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jiin, kuten somaattisiin oireisiin, depressio-oireisiin ja unen laatuun. Hakanen, 
Schaufeli ja Ahola (2008) ja Hakanen ja Schaufeli (2012) havaitsivat suomalaisia 
hammaslääkäreitä koskevassa tutkimuksessaan työn imun kokemisen ennusta-
van suurempaa elämäntyytyväisyyttä ja vähäisempää masentuneisuutta pitkit-
täistutkimuksen molempina seuranta-ajankohtina, eli vielä seitsemän vuotta 
myöhemmin.  Seppälän väitöskirjatutkimuksessa havaittiin siivoojien työn 
imun olevan positiivisessa yhteydessä tasapainoiseen autonomisen hermoston 
säätelyyn työssä ollessa, eli työn imu voi olla yhteydessä sydämen terveyteen 
(Seppälä 2013, 61). Auli Airilan (2015, 56) palomiehiä koskevassa 13 vuoden 
pitkittäistutkimuksessa tuli tulokseksi, että työn imu oli merkitsevästi yhtey-
dessä työkykyyn senkin jälkeen, kun useat yksilöön ja työhön liittyvät tekijät oli 
vakioitu. Edelleen Hakasen ja Perhoniemen (2012, 38) hammaslääkäreitä koske-
vassa tutkimuksessa työn imu ennusti vielä kolmen vuoden kuluttua kokemus-
ta siitä, että työ rikastuttaa perhe-elämää. 

Työn imun on havaittu olevan yhteydessä terveyden ja perhe-elämän li-
säksi myös muihin, sekä työntekijän että organisaation kannalta myönteisiin 
asioihin. Hammaslääkäreitä koskevassa tutkimuksessa löydettiin selvä yhteys 
työn imun ja työn tuottavuuden sekä työntekijän ansiotulojen välillä (Hakanen 
ja Koivumäki, 2014). Työn imu ennusti parempaa työssä onnistumista alanko-
maisilla työuransa alussa olevilla opettajilla (Bakker ja Bal 2010). Työn imun 
korkea taso myös ennusti vähäisempiä toistuvia sairauspoissaoloja hollantilai-
silla yritysjohtajilla tehdyssä tutkimuksessa (Schaufeli ym. 2009).  

Työn imua kokevien työntekijöiden on havaittu olevan aloitteellisia ja ha-
lukkaita oppimaan uutta, eli he toimivat proaktiivsesti työn voimavarojaan lisä-
ten (Sonnentag, 2003). Työn imua kokevat työntekijät ovat tutkitusti pitkälläkin 
aikavälillä muita sitoutuneempia työhönsä ja työpaikkaansa (Hakanen, 
Schaufeli & Ahola, 2008; Lange, De Witte & Notelaers 2008).  

2.4 Työn voimavarat 

Työn imu koostuu siis tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta 
(Shaufeli & Bakker, 2004). Työn imua vahvistavat tekijät voidaan Hakasen (2009, 
35) mukaan jakaa työhön liittyviin ja ei työhön liittyviin tekijöihin. Ei työhön 
liittyviin tekijöihin kuuluvat työntekijän yksiölliset voimavarat, työn imun tart-
tuminen ihmisten välillä, palautuminen työpäivän rasituksista ja kodin voima-
varat (Hakanen 2009, 35-36). 

Työhön ja työoloihin liittyviä työn imua vahvistavia tekijöitä nimitetään 
työn voimavaroiksi. Työn voimavaratekijöiden merkitys työn imulle välittyy 
sitä kautta, että ne virittävät sisäistä motivaatiota tyydyttäessään työntekijän 
perustarpeita koskien itsenäisyyttä, yhteenkuulumista ja kyvykkyyttä (Deci & 
Ryan, 2000).  

Demeroutin ym. (2001) mukaan työn voimavarat –käsite viittaa sellaisiin 
työn fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin piirteisiin, jotka 
ensinnäkin voivat auttaa vähentämään työssä koettuja vaatimuksia ja niihin 
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liittyviä fysiologisia ja psykologisia kustannuksia. Toiseksi ne ovat tarkoituk-
senmukaisia työn tavoitteiden saavuttamiseksi, ja kolmanneksi ne virittävät 
henkilökohtaista kasvua, oppimista ja kehittymistä työssä ja siten myös työn 
imua. 

Hakanen (2009, 60) on maininnut joitakin esimerkkejä Taulukossa 1 kerro-
tuista voimavaroista. 

 
TAULUKKO 1 Työn voimavarat 
 
työn ”ydin” eli tehtävätason 
voimavarat 

työn palkitsevuus ja välitön palaute työstä eli sen koetut 
tulokset, työn kehittävyys ja kasvumahdollisuudet työssä, 
asiakaskastyön palkitsevuus jne. 

työn organisointia koskevat 
voimavarat 

työn itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet omaa työtä 
koskevissa asioissa, työroolien ja tavoitteiden selkeys jne. 

vuorovaikutukseen ja johta-
miseen liittyvät voimavarat 

esimerkiksi riittävä esimiehen ja työyhteisön tuki ja ohjaus, 
henkilöstöä palveleva johtajuus, palaute ja arvostus, esi-
miehen ja/tai muun tiimin kokema työn imu, oikeuden-
mukaisuus, luottamus, yhteisöllisyys ja muu sosiaalinen 
pääoma, toimiva yhteistyö ryhmässä, muutosjohtaminen, 
myönteisen (kannustus)puheen vähintään kolminkertainen 
määrä kielteiseen puheeseen nähden jne.  
 

organisatoriset voimavarat esimerkiksi hyvä ja kannustava työilmapiiri, uudistusha-
kuinen ilmapiiri ja työkulttuuri, ihmissuuntautunut organi-
saatiokulttuuri, työn varmuus, työn ja muun elämän yh-
teensovittamista tukevat asenteet ja käytännöt, kannustavat 
palkitsemiskäytännöt jne. 

yksilölliset voimavarat esimerkiksi ammatillinen identiteetti, pystyvyys, osaami-
nen, sinnikkyys, kimmoisuus, organiaatiopohjainen itse-
tunto ja optimismi. 

 
 

Hakasen (2009, 37.) mukaan työn imua vahvistaa parhaiten työ, jonka henkilö 
kokee merkitykselliseksi, ja jossa hän voi toteuttaa vahvuuksiaan ja kehittyä. 
Merkillepantavaa on, että työn vaatimuksetkin voivat lisätä työn imun koke-
mista, kun ponnistelut tuottavat onnistumisen. 

Alkuperainen TV-TV –teoria oletti, että organisaatio tuottaa työntekijöil-
leen työn vaatimus- ja voimavaratekijät, joihin työntekijät reagoivat kukoista-
malla tai kokemalla rasitusta. Bakker ja Demerouti (2016) laajentavat tätä käsi-
tystä niin, että työntekijät voivat proaktiivisesti lisätä työnsä voimavaratekijöitä 
esimerkiksi pyytämällä apua tai palautetta. Työntekijät voivat myös haastaa 
työn rasitustekijöitä esimerkiksi hankkimalla uusia taitoja sekä vähentää työn 
vaatimuksia esimerkiksi vähentämällä työn määrää tai byrokratiaa. Tätä kutsu-
taan työn tuunaamiseksi. Työn tuunaaminen voi lisätä työn ja työntekijän voi-
mavaroja ja lisätä motivoitumista ja työn imua. Tämän todensivat pitkittäistut-
kimuksessa mm. Vogt, Hakanen, Brauchli ja Bauer (2015).  Seppälä (2013, 47) 
havaitsi väitöskirjatyössään, että työn imu vaikutti työn voimavaratekijöihin 
yhtä voimakkaasti kuin työn voimavarat vaikuttivat työn imuun. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄ 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen aineiston keräämisestä ja vastaajista. Li-
säksi esitellään tutkimuksen kyselylomake, aineiston tilastolliset analysointi-
menetelmät ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

3.1 Aineiston kerääminen 

Tutkimuksen aineisto koottiin lähettämällä kyselylomake seitsemällesadalle 
kauppatieteen maisterille, joilla oli valmistumisesta aikaa alle viisi vuotta. Suo-
men Ekonomit ry laati otannan omasta jäsenrekisteristään ja lähetti kyselyn. 
Kysely toteutettiin nettikyselynä käyttäen Webropol3.0 –kyselyohjelmistoa. 
Vastausaikaa oli 16 vuorokautta, ja ensimmäisen seitsemän päivän jälkeen lähe-
tettiin muistutus vastaamisesta. Tällä tavalla vastauksia kertyi 43 kappaletta. 
Aineistoa täydennettiin jakamalla kyselylinkkiä tutkijan tuntemille kohderyh-
mään kuuluville henkilöille, joita pyydettiin jakamaan linkkiä edelleen. Näin 
päästiin 63 vastaajaan. 

Kyselyn ensimmäisessä osassa kartoitettiin vastaajien taustatietoja. Taus-
tatiedoissa kysyttiin vastaajan sukupuolta, ikää ja asemaa työorganisaatiossa. 
Tiedusteltiin myös työssäoloaikaa opinnoista valmistumisen jälkeen ja sitä, on-
ko henkilö koulutustaan vastaavassa työssä. Taulukossa 2 on kuvattu vastaajien 
taustatietoja. 

 
TAULUKKO 2 Vastaajat 
 
Taustamuuttujat Yhteensä Prosenttia 
Sukupuoli   
  Nainen 44 70% 
  Mies 19 30% 
Ikä   
  Keskiarvo 31  
  Vaihteluväli 24-62  
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Asema työorganisaatiossa   
Esimies 6 9,37% 
Asiantuntija 41 65,63% 
Yrittäjä 3 4,69% 
Työntekijä 12 18,75% 
Työelämän ulkopuolella tällä hetkellä   1 1,56% 
   
     
   
Koulutusta vastaavassa työssä   
   Kyllä 53 84,13% 
   Ei 10 15,87% 
Työssäoloaika valmistumisen jälkeen   
   Keskiarvo 2v 8kk  
   
 
Vastaajista hyvin suuri osa, 70 prosenttia, oli naisia. Vastaajien keski-ikä oli 31 
vuotta. Yli puolet vastaajista toimi työorganisaatiossaan asiantuntijoina. Yrittä-
jiä vastaajista oli kolme, ja esimiestehtävissä toimi kuusi henkilöä. 

3.2 Kyselylomake 

Kyselylomakkeen ensimmäinen osio muodostui siis edellä esitellyistä taustatie-
tokysymyksistä. Kyselyn toinen osio sisälsi Työterveyslaitoksen 17 väittämän 
työn imu –mittarin (UWES17). Kolmanneksi kartoitettiin vastaajien kokemusta 
työnsä voimavaroista tutkijan taustateorian pohjalta laatimilla neljäportaisilla 
Likert-asteikko kysymyksillä. Kyselyn lopuksi tiedusteltiin avoimella kysymyk-
sellä, millaiset asiat työssä vastaajia innostavat tai tuovat energiaa. Seuraavaksi 
kuvataan tarkemmin työn imu –mittaria ja työn voimavarojen kartoittamiseen 
käytettyjä väittämiä. 

3.2.1 Työn imu -mittari 

Työelämätutkija Jari Hakasen. mukaan työn imua voidaan arvioida luotettavas-
ti (Hakanen 2009, 11). Hänen mukaansa suomalaisessa tutkimuksessa ja keskus-
telussa käsite työn imu on vakiintunut viittaamaan ”work engagementiin” sel-
laisena kuin Schaufeli ja Bakker ovat sen määritelleet ja operationalisoineet työn 
imu –kyselyssään: Schaufeli & Bakker (2006) Utrecht Work Engagement Scale 
(UWES). (Hakanen, 2009, 9.) 

Työn imu- mittari UWES on kehitetty ensisijaisesti tutkimustarkoituksiin 
ja siitä on olemassa tässäkin tutkimuksessa käytetty, 17 väittämää sisältävä ver-
sio, UWES17. Tämän pidemmän version pohjalta on myöhemmin kehitetty 9 
väittämää sisältävä versio, UWES9. Molemmilla UWES-mittareilla kartoitetaan 
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työn imun kolmea ulottuvuutta: tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumis-
ta. (Hakanen, 2009, 7.) 

Tarmokkuudella tarkoitetaan työntekijän kokemusta energisyydestä, lan-
nistumattomuutta ja halua panostaa työhön. Tarmokas työntekijä jatkaa ponnis-
teluja myös vastoinkäymisiä kohdatessaan. Tarmokkuutta mittaavat väittämät: 

TA1 Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni. 

TA2 Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni. 

TA3 Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin. 

TA4 Jaksan työskennellä hyvinkin pitkiä aikoja kerrallaan. 

TA5 Olen hyvin sinnikäs työssäni. 

TA6 Jatkan hellittämättä työssäni silloinkin, kun asiat eivät suju niin hyvin. 

Korkeat pisteet omistautumisessa kertovat, että työntekijä kokee työnsä merki-
tyksellisenä, inspiroivana ja haastavana ja samaistuu työhönsä. Työlleen omis-
tautunut työntekijä on useimmiten innostunut ja ylpeä työstään. 

OM1 Työni on mielestäni merkityksellistä ja sillä on selvä tarkoitus. 

OM2 Olen innostunut työstäni. 

OM3 Työni inspiroi minua. 

OM4 Olen ylpeä työstäni. 

OM5 Minulle työni on haastavaa. 

Uppoutumisella mitataan sitä, kuinka paljon työntekijä kokee syvää keskitty-
neisyyden ja työhön paneutumisen tilaa ja saa siitä nautintoa. Uppoutunut 
työntekijä saattaa kokea vaikeaksi irrottautua työstään ja voi kokea työn vievän 
mukanaan.  

UP1 Työskennellessäni unohdan ajan kulun. 

UP2 Kun työskentelen, unohdan kaiken muun ympärilläni. 

UP3 Tunnen tyydytystä, kun olen syventynyt työhöni. 

UP4 Olen täysin uppoutunut työhöni. 

UP5 Kun työskentelen, työ vie minut mukanaan. 

UP6 Minun on vaikea irrottautua työstäni, kun olen siihen uppoutunut. 

Työn imu –testin väittämiin vastaaja valitsee itselleen sopivimman vaihtoehdon 
kuusiportaisesta asteikosta: en koskaan, muutaman kerran vuodessa, kerran 
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kuussa, muutaman kerran kuussa, kerran viikossa, muutaman kerran viikossa 
ja päivittäin. 

3.2.2 Työn voimavaratekijöiden mittaaminen 

Työn voimavaratekijöitä koskevia kokemuksia kartoitettiin samantyyppisillä, 
tutkijan itse laatimilla väittämillä. Työn ydin eli tehtävätason voimavaroja mit-
tasivat väittämät: 

Koen työni merkitykselliseksi. 

Työni on arvojeni mukaista.  

Työni on minulle sopivan monipuolista. 

Minulle on mahdollista kehittyä työssäni.  

Työni tuottaa minulle onnistumisen kokemuksia.  

Työn organisointia koskevia voimavaroja mittasivat väittämät: 

Työ on minulle sopivan itsenäistä.  

Minulla on riitävästi vaikutusmahdollisuuksia työni sisältöön. 

Työroolit, vastuut ja tavoitteet ovat selkeät. 

Vuorovaikutukseen ja johtamiseen liittyviä voimavaroja mittasivat väittämät: 

Saan palautetta työsuorituksestani. 

Saan esimieheltä tukea tarvitessani. 

Työkaverit tukevat minua, kun tarvitsen. 

Työpanostani arvostetaan työpaikallani   

Työtäni arvostetaan työyhteisössäni. 

Saan palautetta työssä suoriutumisestani esimieheltä. 

Saan palautetta työssä suoriutumisestani työkavereilta. 

Organisatorisiin voimavaroihin liittyivät väittämät: 

Työyhteisössäni innostus työhön tarttuu. 

Työyhteisössäni on hyvä ja kannustava ilmapiiri. 

Työpaikkani palkitsemiskäytännöt ovat oikeudenmukaisia. 

Minulla on riittävä varmuus työn jatkumisesta. 
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Minulla on työhöni tarvittavat välineet ja järjestelmät. 

3.3 Aineiston analysointimenetelmät 

Tämä tutkimus on mixed methods -otteen työ, jossa määrällinen ja laadullinen 
kulkevat aineiston kokoamisessa ja käsittelyssä rinnatusten. Päärooli on kvanti-
tatiivisilla analyyseilla, ja kuvaa syvennetään käsittelemällä kyselyn päättävän 
avokysymyksen vastauksia sisällönanalyysin keinoin. Määrällisen ja laadullisen 
tutkimustavan yhdistämisellä pyritään tuottamaan monipuolisempaa tietoa 
sekä teorian että käytännön näkökulmasta ja lisäämään tutkimuksen luotetta-
vuutta. Määrälliset analyysit tehtiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla. 

3.3.1 Summamuuttujat ja keskiarvojen vertailu 

Summamuuttujien muodostamisessa on tarkoitus, että tiivistetään yhteen 
muuttujaan useamman muuttujan tietoa silloin, kun muuttujat mittaavat sa-
mankaltaista ominaisuutta (Nummenmaa 2009, 161).  

Työn imu –muuttujista on laskettu neljä keskiarvoihin perustuvaa tunnus-
lukua, eli arvo työn imu –summamuuttujalle ja erikseen kolmelle työn imun 
ulottuvuudelle. Keskiarvot saadaan, kun lasketaan yhteen kunkin muuttujan 
pistemäärät ja sen jälkeen jaetaan saatu pistemäärä kunkin asteikon väittämien 
lukumäärällä. (Hakanen 2009, 43.) 

Myös työn voimavaroista on laskettu viisi keskiarvoihin perustuvaa tun-
nuslukua, eli arvo työn voimavarat –summamuuttujalle ja erikseen työn voi-
mavarojen neljälle alaryhmälle.  

 Tutkimuskysymyksessä 1. Kuinka paljon työuransa alkupuolella olevat 
kauppatieteen maisterit kokevat työn imua, on muodostettujen summamuuttu-
jien keskiarvojen vertailukohteena käytetty työnimu17 (UWES17) normiarvoja, 
jotka on laadittu Työterveyslaitoksen tutkimuksiin osallistuneilla (N=8361) 
(Hakanen 2009, 41).  

3.3.2 Korrelaatiot 

Tutkimuskysymyksessä 2. selvitetään, lisääntyykö työn imun kokeminen koet-
tujen työn voimavarojen lisääntyessä.  Siinä tilastollisena analysointimenetel-
mänä käytetään korrelaatioanalyysia.  

Korrelaatiokertoimella (r) tutkitaan, kuinka voimakas lineaarinen yhteys 
kahden muuttujan välillä on. Korrelaatiokerroin saa arvoja -1:n ja 1:n välillä. 
Korrelaatio on korkeimmillaan lähellä arvoja -1 ja +1 sekä heikoimmillaan lähel-
lä nollaa. Kun korrelaatio on lähellä arvoa -1, se ilmaisee, että toisen muuttujan 
arvon kasvaessa toisen muuttujan arvot pienenevät. Korrelaation ollessa lähellä 
arvoa + 1, molempien muuttujien arvot kasvavat. (Nummenmaa 2009, 279–280.)    

Muuttujien välisiä riippuvuuksia mitataan Pearsonin tulo-
momenttikorrelaatiokertoimella, sillä se sopii intervalli-, suhde- ja myös Likert -
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asteikollisille muuttujille. Muuttujien lineaarinen yhteys on melko korkea, kun 
arvo on välillä 0,4-0,6. Yhteys on korkea välillä 0,6-0,8 ja erittäin korkea välillä 
0,8-1. (Metsämuuronen 2005, 343–346; 544.) Tuloksissa korrelaatiokertoimien 
perässä olevat tähdet kertovat sen, miten merkitsevä korrelaatio on tilastollises-
ti. Kolme tähteä (***) =p<0,001 tarkoittaa erittäin merkitsevää tulosta. Kaksi täh-
teä (**) = p<0,01 tarkoittaa merkitsevää tulosta. Yksi tähti (*) = p<0,05 tarkoittaa 
melkein merkitsevää tulosta. (Metsämuuronen 2005, 416.) Ihmistieteissä riskita-
soa p<0,05 pidetään riittävänä (Metsämuuronen 2005, 415). 

3.3.3 Laadullinen analyysi 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla pyritään järjestämään aineisto sel-
keään ja tiiviiseen muotoon niin, ettei kadoteta sen sisältämää informaatiota. 
Analyysillä luodaan selkeyttä aineistoon, jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan 
tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 122.) 

Tässä tutkimuksessa on avokysymyksen vastauksiin perehtymisen perus-
teella valittu menetelmäksi sisällönanalyysin teorialähtöinen toteuttamistapa. 
Teorialähtöinen toteuttamistapa tarkoittaa sitä, että analyysin kategoriat määri-
tellään aikaisemman käsitejärjestelmän perusteella, ja kategorioihin etsitään 
aineistosta sisältöjä. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 127-128.) Analyysirunko on muo-
dostettu työn imu –teorian työn voimavaraluokkien perusteella. Luokkiin on 
lisätty kategoria ”muuta”. Siihen on luokiteltu ilmaisut, jotka eivät ole luokitel-
tavissa mihinkään teorian työn voimavaraluokista. Analyysirungon sisälle on 
muodostettu alakategoriat noudattaen aineistolähtöisen sisällönanalyysin peri-
aatteita. 

 Sisällönanalyysiä voidaan jatkaa kvantifioimalla aineisto. (Tuomi, Sara-
järvi 2018, 135). Tässä kvantifiointi on toteutettu laskemalla frekvenssit sille, 
kuinka monta kertaa alakategorian asia esiintyy vastauksissa. Laskettavat yksi-
köt ovat sisällönanalyysissa käytettyjä yksiköitä, jotka tässä aineistossa vaihteli-
vat pituudeltaan yhdestä sanasta yhteen lauseeseen. Yhdessä lauseessa saattoi 
myös olla useampia laskettavia yksiköitä. 

 Taulukossa 3 on havainnollistettu, miten sisällönanalyysi on toteutettu. 
Ensimmäisessä sarakkeessa on jaoteltu työn voimavarat. Toisessa sarakkeessa 
on kuvattu kuhunkin voimavaraluokkaan kuuluvat alakategoriat. Alakategori-
oiden perässä suluissa olevat numerot kertovat, kuinka monta kertaa kyseinen 
sisältö mainittiin vastauksissa. Kolmannessa sarakkeessa on listattu esimerkin-
omaisesti vastaajien lausumia, joita kuhunkin työn voimavaraluokkaan on luo-
kiteltu. 

 
TAULUKKO 3 Sisällönanalyysi 

 
Työtehtävä •työn kehittävyys kehittä-

vyys, oppiminen (12) 
•työn palkitsevuus, mahdolli-
suus haastaa itsensä ja selvitä 
haasteista (16) 

”Se tunne, että tekee oikeasti 
merkityksellistä työtä.” 
”Oma kehitys.” 
”Mahdollisuus haastaa itseään 
ja mahdollisuus selvitä niistä 
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•Itsenäisyys (3) ja luovuuden 
käyttö (3) 
•välitön palaute työstä eli 
työn koetut tulokset, onnis-
tumiset (19), asiakaspalaute 
(6) 
•työn merkityksellisyys (7) 

haastavista tilanteista, mahdol-
lisuus ylittää itsensä.” 
”Mahdollisuus luovaan ajatte-
luun.” 
 
 

 

3.3.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida ja kuvata validiteetin ja reliabili-
teetin käsittein. Validius tarkoittaa, että tutkimuksessa käytetty mittari mittaa 
sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 231). 
Validiteetti-käsite pitää sisällään ulkoisen ja sisäisen validiteetin. Sisäinen vali-
diteetti tarkoittaa tutkimuksen sisäistä luotettavuutta. Sitä kuvaa esimerkiksi se, 
ovatko tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaisia, ja onko mittari oikein 
muodostettu. Ulkoinen validiteetti viittaa tutkimuksen yleistettävyyteen, eli 
onko tutkimustulos yleistettävissä ja jos on, niin mihin ryhmiin. (Metsä-
muuronen 2005, 57.)  

Tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan parantaa esimerkiksi siten, että 
kuvaillaan tutkimuksen toteutus mahdollisimman tarkasti. Tämä pätee varsin-
kin laadulliseen tutkimukseen. Validiteettia voidaan tarkentaa myös käyttämäl-
lä tutkimuksessa useita menetelmiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 232.)  

Reliabiliteetilla tarkoitetaan toistettavuutta eli sitä, että tutkimuksessa tai 
mittauksessa saadut tulokset eivät ole sattumanvaraisia (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2010, 231). 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimukset tulokset kunkin kolmen tutkimuskysy-
myksen osalta. Ensiksi perehdytään kysymykseen, kuinka paljon työuransa 
alkupuolella olevat kauppatieteen maisterit kokevat työn imua. Toiseksi selvite-
tään, lisääntyykö työn imun kokeminen koettujen työn voimavarojen lisäänty-
essä. Kolmanneksi kuvataan sisällönanalyysin keinoin, millaiset asiat vastaajia 
työssä innostavat ja antavat energiaa. 

4.1 Työn imun kokeminen 

Aikaisempien Työterveyslaitoksen Suomessa tekemien tutkimusten perusteella   
on määritetty työn imun normiarvoiksi luvut, jotka on esitetty alla olevassa tau-
lukossa 4 (Hakanen 2009, 41). Tutkimuksiin osallistuneet henkilöt (N = 8361) 
ovat työskennelleet muun muassa opetustyön parissa ja terveydenhuollossa.  

 
TAULUKKO 4 Normiarvot 
 
Työn imun taso Tarmokkuus Omistautuminen Uppoutuminen Työn imu 
Hyvin Matala <2,5 <2,3 <1,1 <2,35 
Matala 2,5-3,85 2,31-4,0 1,1-3,1 2,35-3,81  
Kohtuullinen 3,86-4,8 4,01-5,0  3,11-4,1 3,82-4,58 
Keskimääräistä 
korkeampi 

4,81-5,3  5,01-5,75  4,11-5,0  4,59-5,15  

Korkea 5,31-6,0  5,76-6,0  5,01-6,0  5,16-6,0  
 
 
Kuviosta 3 voidaan havaita, että valtaosa vastanneista kokee keskimääräistä 
korkeampaa työn imua suomalaisiin normiarvoihin verrattuna. 
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KUVIO 3 Työn imu osa-alueittain 

 
Eniten koetaan tarmokkuutta, joka tarkoittaa kokemusta energisyydestä, virey-
destä ja sinnikkyydestä työssä sekä halua panostaa työhön. Toiseksi eniten koe-
taan omistautumista. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että korkeammin 
koulutetut raportoivat työn imua enemmän kuin matalamman koulutuksen 
saaneet (Hakanen 2009, 25). Tämän tutkimuksen tulos on siis linjassa aiempien 
tutkimusten löydösten kanssa. 

Normiarvoihin verrattaessa naiset sijoittuvat tasolle keskimääräistä korke-
ampi työn imu ja miehet tasolle korkea työn imu (kuvio 4).  

 

 
KUVIO 4 Työn imu sukupuolen mukaan 

 
Hakasen (2009, 25) mukaan aiemmissa suomalaisia työntekijöitä koskevissa 
tutkimuksissa on todettu, että naiset kokevat työn imua hieman miehiä enem-
män. Tämän tutkimuksen tulos on siis aiemmista poikkeava. Kuten taulukosta 
5 havaitaan tulosta saattaa selittää se, että miesten ryhmässä on suhteellisesti 
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enemmän esimiehiä ja yrittäjiä, joiden työn imun taso tässä tutkimuksessa on 
erittäin korkea. On mahdollista myös, että työuransa alkupuolella olevien 
kauppatieteen maistereiden työpaikoissa on miespuolisten työntekijöiden saa-
vutettavissa enemmän työn voimavaroiksi koettuja asioita kuin naispuolisten 
työntekijöiden. 

Kuten kuviosta 5 voidaan havaita asema työorganisaatiossa näyttäisi ole-
van yhteydessä työn imuun siten, että yrittäjät ja esimiesasemassa olevat koke-
vat työn imua asiantuntijoita ja työntekijöitä enemmän.  

 
KUVIO 5 Työn imu ja asema organisaatiossa 

 
Kuten taulukosta 5 näkyy yrittäjien ja esimiesten ryhmässä on miehiä ja naisia 
lähes yhtä paljon.  

 
TAULUKKO 5 Asema organisaatiossa sukupuolen mukaan 
 
Asema organisaatiossa Nainen Mies 
Esimies 4 2 
Asiantuntija 29 12 
Yrittäjä 0 3 
Työntekijä 12 1 
Työelämän ulkopuolella tällä hetkellä 0 1 
 Yhteensä 45 19 

 
 

Aiemmissa UWES17 –mittarilla tehdyissä tutkimuksissa sosioekonomisella 
asemalla ei ole ollut suurta merkitystä työn imun kokemisessa. Kuitenkin työn 
imua esiintyy hieman enemmän korkeammissa sosioekonomisissa ryhmissä. 
(Hakanen 2009, 25.) Tämä aiempi tulos saattaisi selittää esimiesasemassa ole-
vien suurempaa työn imun määrää. 

Eteran vuonna 2017 toteuttamassa tutkimuksessa on vertailtu suomalaisia 
yrittäjiä ja työntekijöitä. Siinä on todettu, että yrittäjillä oli voimakkaasti positii-
vinen työn imun kokemus. Työn imu oli yrittäjillä tilastollisesti merkitsevästi 
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suurempi kuin työntekijöillä. (Rakkaudesta yrittämiseen. Ilmarisen www-
sivusto. www.ilmarinen.fi) Tulos on samansuuntainen kuin tässä tutkimukses-
sa. 

4.2 Lisääntyykö työn imun kokeminen koettujen työn voimava-
rojen lisääntyessä 

Työn voimavaroja pidetään työn imun edeltäjinä (Shaufeli & Bakker, 2004). Ole-
tuksena tässä on, että työn imu on sitä korkeampi, mitä enemmän työntekijällä 
on käytössään työn voimavaratekijöitä. Tutkittavassa aineistossa ilmiötä tarkas-
teltiin laskemalla päämuuttujien, työn imun ja työn voimavarojen, välinen kor-
relaatio sekä työn imun ja työn voimavaratekijöiden eri alaluokkien väliset kor-
relaatiot Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Kyseiset korrelaatiot on esitetty 
taulukoissa 5 ja 6. 
 
TAULUKKO 6 Työn imun ja työn voimavarojen korrelaatio 
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TAULUKKO 7 Korrelaatiot 

 
 
Ihmistieteissä riskitasoa p<0,05 pidetään riittävänä (Metsämuuronen 2005, 415). 
Riskitaso näyttää todennäköisyyden sille, että nollahypoteesi - ei yhteyttä 
muuttujien välillä - hylättäisiin virheellisesti.  P-arvot voidaan muuttaa suoraan 
prosenteiksi, sillä ne ovat todennäköisyyksiä. Kun riskitaso on p<0,01 hylätes-
sämme nollahypoteesin (eli tekijöiden välillä ei yhteyttä), on riski sille, että hy-
poteesi pitäisikin paikkansa, yhden prosentin suuruinen. Riskitason ollessa 
p<0.05 edellä mainittu riski on viiden prosentin suuruinen. (Metsämuuronen 
2005, 415–416.)  

Tässä aineistossa korrelaatio työn imun ja työn voimavarojen välillä on ti-
lastollisesti merkitsevä (p<0.01). Muuttujien lineaarinen yhteys on tasolla melko 
korkea, koska saatu arvo 0,571 on välillä 0,4-0,6. Työn imun kokeminen siis 
kasvaa koettujen työn voimavaratekijöiden lisääntyessä.  

 Työn voimavaratekijöistä on työn imun kokemiseen voimakkaimmin yh-
teydessä työn ydin eli tehtävätason voimavarojen luokka. Muuttujien välinen 
lineaarinen yhteys on siinä tasolla korkea (0,757). Hakanen ja Roodt (2010) mai-
nitsevat artikkelissaan, että eri työn voimavarojen merkitys työn imun kannalta 
voi vaihdella ammattiryhmien välillä.  
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Erilaisten työn voimavarojen on tutkimuksissa toistuvasti havaittu olevan 
myönteisessä yhteydessä työn imuun (esim. kokoavat katsaukset Bakker & 
Demerouti 2007; Hakanen & Roodt 2010). Useinmiten on tutkittu joidenkin yk-
sittäisten voimavaratekijöiden yhteyttä työn imuun ja sitä kautta muihin teki-
jöihin, esimerkiksi työpaikkaan sitoutumiseen. Sellaisia tutkimustuloksia, joita 
olisi suoraan voinut verrata tässä tutkimuksessa saatuun korrelaatioon ja sen 
tilastolliseen merkitsevyyteen, ei tutkija löytänyt. 

4.3 Oman työn innostavat ja energisoivat tekijät 

Avoimeen kysymykseen “Millaiset asiat työssäsi innostavat tai tuovat sinulle 
energiaa?“ vastasi 39 henkilöä eli yli puolet kaikista kyselyyn vastanneista. Jo-
kaisessa vastauksessa oli mainittu enemmän kuin yksi luokiteltava tekijä. Vas-
tausten sisällöt ovat jaoteltavissa Hakasen (2009, 60) kuvaamiin luokkiin työn 
voimavaroista. Taulukoissa 8 – 12 ja tekstissä on ilmoitettu suluissa se, kuinka 
monta kertaa kyseinen asia oli mainittu vastauksissa. Sitaatit taulukoissa ja 
tekstissä ovat esimerkinomaisia poimintoja vastaajien kommenteista. 

Vastauksissa mainittiin enemmän työn sisältöön ja vuorovaikutukseen liit-
tyviä tekijöitä kuin työn järjestämiseen ja organisaatioon liittyviä asioita. Tulok-
sien yhteydessä kommentoidaan eniten esille nousseita tekijöitä. 

4.3.1 Työn sisältöön liittyvät tekijät 

TAULUKKO 8 Työn sisältöön liittyvät tekijät 
 
Työtehtävä •työn kehittävyys kehittävyys, oppimi-

nen (12) 
•työn palkitsevuus, mahdollisuus haas-
taa itsensä ja selvitä haasteista (16) 
•Itsenäisyys (3) ja luovuuden käyttö (3) 
•välitön palaute työstä eli työn koetut 
tulokset, onnistumiset (19), asiakaspa-
laute (6) 
•työn merkityksellisyys (7) 

”Se tunne, että tekee oikeasti merkityk-
sellistä työtä.” 
”Oma kehitys.” 
”Mahdollisuus haastaa itseään ja mah-
dollisuus selvitä niistä haastavista ti-
lanteista, mahdollisuus ylittää itsensä.” 
”Mahdollisuus luovaan ajatteluun.” 
 
 

 

Kun eteen tulee jokin oikein haastava tapaus ja sitä alkaa saada vietyä pikkuhiljaa 
eteen päin. Pienet onnistumiset matkalla saavat aikaan aivan mielettömän draivin ja 
sitä uppoutuu täysin vain työntekoon eikä huomaa miettiä muita asioita lainkaan.  

Työntekijän henkilökohtaisesti kokemat onnistumiset työssä mainittiin suuressa 
osassa vastauksista (19). Asiakaspalautteen mainitsivat useat vastaajat (6). In-
nostavana ja energisoivana koettiin erityisesti mahdollisuus haastaa itsensä (16), 
selvitä haasteista ja ylittää itsensä. Uuden oppiminen ja oma kehittyminen näh-
tiin tärkeänä innostuksen ja energian lähteenä (12). Samoin mainittiin mahdolli-
suudet toimia itsenäisesti (3) ja luovasti (3). Innostuneisuutta herättäviä työteh-
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täviä luonnehdittiin mm. sanoilla mielenkiintoinen, vaihteleva, monipuolinen, 
miellyttävä, riittävän haastava ja ongelmanratkaisua sisältävä. Vastauksissa 
nähtiin myös tärkeänä, että työssä voi tehdä omien arvojensa mukaisia, merki-
tyksellisiä asioita (7).    

Se, että moni vastaaja mainitsi työtehtävien haastavuuden ja haasteista 
onnistuneesti selviytymisen energiaa antavana, tukee aiemmissa tutkimuksissa 
saatua havaintoa. Hakasen (2009, 37) mukaan työn vaatimuksetkin lisäävät 
työn imua, kun ne tuottavat onnistumisen. Uuden oppimisen ja oman kehitty-
misen kokeminen innostuksen ja energian lähteenä voidaan nähdä kuvaavan 
Bakkerin ja Demeroutin (2016) näkemystä työntekijöiden proaktiivisesta toi-
minnasta. Se tarkoittaa sitä, että työn imussa olevat työntekijät hankkivat itsel-
leen uusia työn voimavaroja esim. uutta oppimalla, joka taas lisää työn imua. 

4.3.2 Työn organisointiin liittyvät tekijät 

TAULUKKO 9 Työn organisointia koskevat tekijät 
 
Työn järjestely •työroolien (2) ja tavoitteiden (2) 

selkeys  
•vaikutusmahdollisuudet omaan 
työhön, kehittämiseen ja suunnitte-
luun (3)  
•töiden riittävyys (1) 
deadlinet (1) 
 

”Työn tavoitteen tietäminen.” 
”Mikä on oma panos organisaatios-
sa/tiimin tuloksessa.” 
”Mahdollisuus suunnitella omaa työtä 
itsenäisesti.” 
 

 
Työn organisointiin liittyviä asioita innostuksen ja energian lähteinä tuotiin esil-
le joissakin vastauksissa. Mahdollisuuden kehittämiseen, suunnitteluun ja in-
novointiin työssä mainitsi muutama vastaaja (3). Energiaa ja innostuneisuutta 
tuovana mainittiin myös tavoitteen tietäminen (2) ja sen tietäminen, mikä on 
oma panos, rooli ja vastuu yhteisen tavoitteen saavuttamisessa (2) organisaa-
tiossa tai tiimissä. Työn organisointiin kuuluvina asioina yksittäiset vastaajat 
toivat esille myös töiden riittävyyden ja deadlinet. 

4.3.3 Vuorovaikutukseen ja johtamiseen liittyvät tekijät 

TAULUKKO 10 Vuorovaikutukseen ja johtamiseen liittyvät tekijät 
 
Vuorovaikutus •työkaverit (15), työyhteisö (3) 

•luottamus (1), oikeudenmukainen 
kohtelu (2) 
•usko ja arvostus (3), muilta saatu 
palaute (16) 
•esimiestaidot, esimiestyö (3) 
•tiimin yhteisölliset voimavarat: 
yhteenkuuluvuuden tunne (1), toi-
miva yhteistyö (3), yhdessä tehty 
työ (5) 

”Muilta saatu palaute antaa energi-
aa.” 
”Iloiset ja hyväntuuliset kollegat.” 
”Esimiehen läsnäolo arjessa. Helposti 
lähestyttävä, kehittää alaisiaan jatku-
vasti eteenpäin.” 
”Työnkuvan arvostus.” 
”Mukavat työkaverit.” 
”Yhdessä tekeminen.” 
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•työn imun tarttuminen: energiset 
työkaverit (2), muiden menestys (2), 
alaisten onnistuminen (1) 
 

 

“Yhteenkuuluvuuden tunne.” 

“Luottamus.” 

Työkaverit (15) tai työyhteisö (3) oli mainittu suuressa osassa vastauksista työs-
sä voimaa antavina tekijöinä. Työkavereita luonnehdittiin adjektiiveilla muka-
vat, kivat, iloiset ja energiset. Muilta saatu oman työnkuvan arvostaminen ja 
muiden usko omaan onnistumiseen mainittiin yksittäisissä vastauksissa. Toi-
miva yhteistyö mainittiin (3), samoin yhteenkuuluvuuden tunne (1) ja luotta-
mus (1).  Yhdessä työkavereiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi työ mainit-
tiin energian ja innostuksen lähteenä (5). 

“Muilta saatu palaute antaa energiaa.” 

”Jatkuva rakentava palaute.” 

Palautteen merkitys työntekijän energisyyden ja innostuneisuuden edistäjänä 
mainittiin usein (16). Innostavan ja energiaa antavan palautteen antajana mai-
nittiin työkaverit, asiakkaat ja esimies.  

“Esimiestaidot: Esimiehen läsnäolo arjessa, ongelmanratkaisutaidot, on helposti lä-
hestyttävä, kehittää alaisiaan jatkuvasti eteen päin, palautteen anto.” 

Esimiestyö voimavarana oli erikseen mainittu kolmessa vastauksessa. Yksi esi-
miestehtävissä toimiva vastaajaa mainitsi energiaan antavana alaisten onnistu-
misen.  

Työn imun tarttumiseen innostuksen ja energian tuojana voidaan suoraan 
katsoa liittyvän mainintojen energiset työkaverit (1), työskentely energisessä 
ilmapiirissä (1) ja muiden menestys (2). Myös pelkkä maininta työkaverista 
saattoi monesti pitää sisällään kokemuksen työn imun tarttumisesta. Työn 
imun tarttumisen on havaittu voivan siirtyä ystävällisen käyttäytymisen väli-
tyksellä yhdessä työskentelevien välillä (Hakanen & Perhoniemi 2012, 30). 
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4.3.4 Organisaatioon liittyvät tekijät 

TAULUKKO 11 Organisatoriset tekijät 
 
Organisaation 
rooli 

•sopiva organisaatiokulttuuri ja 
arvomaailma (1) 
•työpaikan ilmapiiri (8) 
•kannustaminen (2), työpaikan pal-
kitsevuus (2) 
•riittävät onnistumisen edellytykset 
työntekijälle (1) 
•työelämän ja vapaa-ajan tasapaino 
(1) 
•työhyvinvointitekijöiden uudista-
minen organisaatiossa (1) 
 

”Riittävät onnistumisen edellytykset.” 
”Työelämän ja vapaa-ajan tasapaino, 
mahdollisuus palautua riittävästi.” 
”Työhyvinvointikäytäntöjen uudista-
minen vastaamaan tämän päivän vaa-
timuksia.” 

 

“Minulle sopiva organisaatiokulttuuri.” 

“Työelämän ja vapaa-ajan tasapaino – mahdollisuus palautua työpäivästä riittävästi 
ja elämässä on muutakin sisältöä.” 

Organisatorisiin voimavaroihin kuuluvia tekijöitä tuotiin esille työntekijää in-
nostavina ja energiaa antavina asioina.  Eniten mainintoja sai työpaikan ilmapii-
ri (8), jota kuvattiin esim. sanoilla arvostava, hyvä, innostava.  Kannustaminen 
(2) ja oikeudenmukainen kohtelu (2) oli mainittu vastauksissa, samoin työpai-
kan palkitsevuus (2). Maininnan sai mm. se, että vastaaja koki organisaation 
kulttuurin ja arvomaailman olevan itselleen sopiva. Yksi vastaaja toi esille sen, 
että organisaatiossa oli riittävät onnistumisen tekijät työntekijälle. Yhden vas-
taajan organisaatiossa oli uudistettu työhyvinvointiin liittyviä käytäntöjä nyky-
päivää vastaaviksi.  Kaksi vastaajaa toi esille työelämän ja vapaa-ajan tasapai-
non, palautumisen mahdollistumisen. Palautumisen mahdollisuus näyttäytyi 
toisessa vastauksista enemmän organisaatioon liittyvänä ja toisessa vastaukses-
sa enemmän työntekijän henkilökohtaisena tekijänä. 

4.3.5 Muuta 

TAULUKKO 12 Muut tekijät 
 

Muuta Palautuminen yksilöllisenä voima-
varana (1) 

 
”Riittävä palautuminen.” 

 
 

Luokitukseen lisättiin kategoria ”muuta”. Siihen on luokiteltu ilmaisut, jotka 
eivät ole luokiteltavissa mihinkään teorian työnvoimavaraluokista. Näitä ilmai-
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suja aineistosta löytyi yksi kappale. Siinä työstä palautuminen oli kuvattu työn-
tekijän eikä työn voimavarana. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Tässä luvussa pohditaan tutkimuksessa saatuja tuloksia ja vertaillaan niitä ai-
kaisemmin tehtyyn tutkimukseen aiheesta. Sitten arvioidaan tutkimuksen luo-
tettavuutta ja esitetään joitain loppupäätelmiä ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. 

5.1 Tulosten pohdintaa 

Tutkimukseen osallistuneiden työn imun kokeminen oli keskitasoa korkeam-
paa suomalaiseen normiaineistoon verrattuna. Ainakin osittain tulosta selittä-
nee tutkimukseen osallistuneiden korkeakoulutustausta. Mielenkiintoista oli, 
että miehillä työn imun kokeminen oli naisia suurempaa, toisin kuin useissa 
aiemmissa tutkimuksissa. (Hakanen 2009, 25.) 

Yrittäjinä ja esimiehinä toimivien työn imun kokeminen oli selvästi suu-
rempaa kuin asiantuntijoina ja työntekijöinä toimivien. Voi olla, että esimies-
asemassa olevilla on käytettävissään muita enemmän työn voimavaratekijöitä. 
Esimiesasemassa olevat ja yrittäjät saattavat erota muista henkilökohtaisten 
voimavaratekijöidensäkin osalta. Yksilöön liittyviä voimavaratekijöitä ei tässä 
tutkimuksessa selvitetty. Oman yrityksen perustaneita ohjaa todennäköisesti 
vahva sisäinen motivaatio, ja heillä voi olla muita enemmän valinnanvapautta 
työssään. 

Työn imun kokemisen määrän perusteella voidaan ajatella siitä koituvan 
hyötyä niin tutkituille työntekijöille työhyvinvointina, kuin heidän työorgani-
saatioilleenkin työntekijöiden sitoutuneisuutena ja tuottavuutena. Työn imun 
yhteyksiä edellä mainittuihin asioihin on raportoitu useissa, tässäkin tutkimus-
raportissa referoiduissa tutkimuksissa (esim. Hakanen & Schaufeli 2006; Haka-
nen ym. 2008; Hakanen & Schaufeli 2012; Seppälä 2013, 61; Airila 2015, 56; Ha-
kanen & Perhoniemi 2012, 30; Hakanen & Koivumäki 2014; Bakker & Bal 2010; 
Schaufeli ym. 2009; Hakanen ym. 2008). 

Työn imun ja työntekijän kokemien työn voimavaratekijöiden välinen ti-
lastollisesti merkitsevä yhteys oli samansuuntainen kuin aiemmissa tutkimuk-
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sissa ja siten odotusten mukainen. (Hakanen 2009, 36). Esimerkiksi Hakanen, 
Schaufeli ja Ahola (2008) ovat todenneet lukuisiin tutkimuksiin nojaten, että 
työn voimavarojen määrän on havaittu liittyvän työn imun tasoon.   

 Hieman yllätyksellistä oli se, että vuorovaikutukseen liittyvillä työn voi-
mavaroilla oli voimavaraluokista heikoin, tilastollisesti melkein merkitsevä yh-
teys työn imuun. Se oli yllättävää siksi, että avoimissa vastauksissa työkaverit 
saivat eniten mainintoja innostuksen ja energian lähteenä. Tämä saattaa liittyä 
voimavaroja koskeviin väittämiin, joissa painottui ennen kaikkea tuen saami-
nen työkavereilta ja esimiehiltä. Avovastauksissa tuen saamisen merkitys in-
nostajana ja energian antajana ei tullut mitenkään esille. 

Työkavereiden merkitys innostuksen ja energian lähteenä korostui siis 
avovastauksissa. Perhoniemi ja Hakanen (2013) havaitsivat tutkimuksessaan, 
että työn imua voidaan edistää työn voimavarojen ohella valmentamalla työn-
tekijöitä myönteisissä työyhteisötaidoissa. Myös nyt tehdyn tutkimuksen perus-
teella näyttää siltä, että myönteisiin työyhteisötaitoihin panostaminen kannattaa 
työpaikoilla työn imun näkökulmasta katsottuna. Myönteisiä työyhteisötaitoja 
ovat esimerkiksi myönteisten tunteiden ilmaiseminen, onnistumisten jakaminen 
ja palautteen antaminen (Perhoniemi & Hakanen 2013).  

Työkavereilta ja esimieheltä saatu palaute koettiin avovastauksissa tärke-
äksi energian ja innostuksen lähteeksi. Työn voimavaratekijöiden tasoja mitat-
taessa palautteen saamiseen liittyvät kysymykset saivat matalat pistemäärät 
avokysymyksen vastaukset huomioon ottaen (liite 2). Tästä voitaisiin päätellä, 
että palautteen antamista kannattaisi lisätä työpaikoilla. 

Työn imun osatekijöistä tarmokkuuden kokeminen oli voimakkainta. Sii-
hen sisältyy kokemus energisyydestä, vireydestä ja sinnikkyydestä työssä, halu 
panostaa työhön (Kinnunen ym. 2005,29). Moni vastaaja mainitsi työtehtävien 
haastavuuden ja haasteista onnistuneesti selviytymisen energiaa antavana. Tä-
mä tukee aiempaa havaintoa (Hakanen 2009, 37), että työn vaatimuksetkin li-
säävät työn imua, kun ne tuottavat onnistumisen.  

Työn imua kokevien työntekijöiden on havaittu olevan halukkaita oppi-
maan uutta (Sonnentag, 2003). Tässä tutkimuksessa vastaajilla työn imun ko-
keminen oli keskimääräistä korkeampaa. Moni myös mainitsi työn kehittävyy-
den ja uuden oppimisen innostuksen ja energian lähteenä työssään. Tässä kitey-
tyy Bakkeria ja Demeroutia (2016) mukaillen näkemys työn tuunaamisesta: 
Työn imussa olevat työntekijät hankkivat itselleen esimerkiksi uutta oppimalla 
uusia työn voimavaratekijöitä, jotka taas lisäävät työn imua. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tässä tutkimuksessa työn imun mittaamisessa käytettiin valmista, kansainväli-
sestikin tunnustettua työn imu -kyselyä, jonka luotettavuutta on testattu ja tut-
kittu suurilla joukoilla Suomessa jo aiemmin. Tätä arviointimenetelmää käyt-
tämällä tutkimuksessa saatuja vastauksia voitiin verrata viitearvoihin, jotka pe-
rustuvat laajoihin suomalaisiin tutkimusaineistoihin.  
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Työn voimavaroja mittaavat väittämät muotoiltiin taustateoriaan pereh-
tymisen jälkeen ja tiukasti taustateoriaan perustuviksi luotettavuuden paran-
tamiseksi. Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia metodeja. 
Metodien yhdistämisen katsotaan parantavan luotettavuutta (Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara, 2010, 233). 

Tutkimuksen ulkoinen validiteetti eli yleistettävyys tutkittavaan joukkoon, 
työuransa alkupuolella oleviin kauppatieteen maistereihin, jää heikoksi ja var-
sinkin määrällisten analyysien tuloksia voi pitää vain suuntaa antavina. Näin 
on siksi, että suurehkosta otoksesta huolimatta vastanneiden joukko jäi pieneksi. 

 Voi myös olla, että kyselystä kiinnostuivat ja siihen vastasivat ne, joilla 
työn imun kokeminen oli voimakkainta. Avovastauksiin saattoi vaikuttaa se, 
että avoin kysymys oli sijoitettu kyselylomakkeessa voimavaroja koskevien 
väittämien jälkeen eli väittämät saattoivat ohjata vastaajien ajattelua. 

Tutkimuksen laadullisessa osuudessa aineiston analysoinnin luotettavuu-
teen saattoi vaikuttaa se, että avoimen kysymyksen vastauksissa oli tulkinnan-
varaisuutta. Esimerkiksi yksittäisistä sanoista oli joskus vaikea päätellä niiden 
viittauskohdetta yksiselitteisesti. Myös taustateorian tavassa jaotella työn voi-
mavarat tuntuivat tutkijan kokemana olevan hieman päällekkäisyyksiä, eli sa-
ma vastaus olisi tutkijan mielestä joskus voitu luokitella kuuluvaksi kahteenkin 
luokkaan. Tutkimusraporttia kirjoitettaessa validiteettista on pyritty huolehti-
maan kuvailemalla tutkimuksen toteutus tarkasti. 

5.3 Loppupäätelmiä ja ehdotuksia jatkotutkimukselle 

Tutkimusaiheen valinnan jälkeen tutkijasta oli mielenkiintoista huomata, että 
Suomen Ekonomit ry on ottanut vuoden 2018 teemaksi hyvinvoinnin. Se on 
perustellut teeman valintaa sillä, että hyvinvoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti, 
ja monet työelämän muutokset haastavat ekonomienkin hyvinvointia. (Vuoden 
2018 teema: Hyvinvointi. Suomen Ekonomit ry www-sivusto. 
www.ekonomit.fi.) Suomen Ekonomit ry auttoi tutkijaa kyselyyn vastanneiden 
tavoittamisessa, mutta muuten sillä ja tutkijalla ei ollut yhteistyötä. 

Tässä tutkimuksessa on haluttu selvittää nimenomaan työuransa alussa 
olevien kauppatieteen maistereiden työhyvinvoinnin kokemusta voimavarojen 
näkökulmasta. Tärkeän teeman ei soisi unohtuvan teemavuoden päättyessä-
kään. 

Tutkimuksessa keskityttiin vain pieneen osaan työhyvinvoinnin tekijöistä. 
Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia esimerkiksi tiimien työn imua eli jaettua tar-
mokkuutta, omistautumista ja uppoutumista sekä sen merkitystä työuraansa 
aloitteleville. Tämä siksi, että tutkimuksen avovastauksissa korostui työkave-
reiden merkitys energian ja innostuksen lähteenä. Tutkijaa jäi myös kiinnosta-
maan kysymys, miksi miesten kokema työn imu oli tässä aineistossa naisten 
kokemaa työn imua suurempaa, toisin kuin muissa suomalaisissa aineistoissa. 

Tietoa käytännön toimista työntekijöiden työn imun lisäämiseksi olisi tär-
keää jalkauttaa työpaikoille. Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on luettavissa 
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esimerkiksi opas, joka sisältää tietoa työn imusta ja sen lisäämisestä. (Hakanen, 
2011)   

Tietoa kaksisuuntaisesta työhyvinvointikäsityksestä ja työn imusta on tär-
keää olla osana johtajien koulutusta. On olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä työn 
imun kokemisen merkityksestä työntekijän kestävän työhyvinvoinnin kannalta. 
Vahvaa tutkimusnäyttöä on olemassa myös siitä, miten monilla tavoilla työn 
imun vaaliminen hyödyttää työorganisaatiota, joka haluaa tehdä hyvää tulosta 
ja menestyä kilpailussa parhaista työntekijöistä. 
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Arvioi kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat työtäsi tällä hetkellä 

 
 



 
 

 
  

8. Millaiset asiat työssäsi innostavat tai tuovat sinulle energiaa? 



 
 
LIITE 2 Työn voimavarojen keskiarvot 
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