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Tässä tutkimuksessa selvitetään ohjelmistokehittäjien työn imua. Työn imulla 
tarkoitetaan poikkeuksellisen positiivista kokemusta työstä, ja sitä kuvataan 
usein käsitteillä tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Työn imussa 
työ koetaan energisoivana ja merkityksellisenä, ja sen parissa voidaan viettää 
pitkiäkin aikoja väsymättä. Työn imun on todettu edistävän työn tuloksellisuut-
ta, työpaikan luovuutta, työviihtyvyyttä ja jopa yksilön terveyttä. Työn imua 
kokeva työntekijä on sitoutunut yrityksen tavoitteisiin, on valmis ponnistele-
maan tavoitteiden saavuttamiseksi ja osaa tarkastella tekemäänsä työtä positii-
visessa valossa. Yritysten onkin mielekästä tarkastella, ovatko työpaikan olo-
suhteet otolliset työn imun kokemiselle. Aiempien tutkimusten mukaan keskei-
simpiä työn imua edistäviä tekijöitä ovat muun muassa riittävät resurssit ja so-
pivat työn haasteet sekä resurssien ja haasteiden välinen tasapaino. Työn imua 
on tutkittu verrattain paljon, mutta ohjelmistokehittäjien kokemaa työn imua ei 
ole tutkittu. Onnistunut ohjelmistokehitys perustuu työntekijöiden osaamisen 
optimaaliseen hyödyntämiseen. Ohjelmistoyrityksissä onkin keskeistä pitää 
huolta yrityksen työntekijöistä, vaalia ja hyödyntää heidän osaamistaan par-
haalla mahdollisella tavalla sekä edistää tuloksellisia toimintatapoja. Tätä tut-
kimusta varten haastateltiin kahdeksan ohjelmistokehittäjää, joiden työ painot-
tuu ohjelmointiin. Ohjelmistokehittäjä työskentelee dynaamisissa ja jatkuvasti 
kehittyvissä olosuhteissa. IT-ala ja digitalisaatio edellyttävät työntekijöiltä jous-
tavuutta ja kykyä oppia uutta jatkuvasti. Tämän tutkimuksen mukaan merkit-
tävimmät työn imua edistävät tekijät ohjelmistokehittäjän työssä ovatkin yksi-
lön halu oppia, onnistunut ja tiivis asiakasvuorovaikutus, tukeva työyhteisö 
sekä mielekkäät ja haastavat työtehtävät. Ohjelmistokehittäjät kokivat työn 
imua varsin tehtävälähtöisesti ja tutkimuksessa korostuivatkin erityisesti haas-
tavat, vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät, joissa sai oppia uutta. Osa tutki-
mukseen osallistuneista henkilöistä oli jopa vaihtanut työpaikkaa vanhan työn 
muututtua liian helpoksi. Yksilöllisiä ja tietotaidollisia vaatimuksia, kuten oh-
jelmointitaitoja tai alan tuntemusta, ei juuri korostettu työn imun kannalta kes-
keisinä resursseina, vaan niiden katsottiin olevan automaattinen osa ohjelmoin-
tityötä ja siten työn imun kokemusta. Työn imua haittaavia tekijöitä olivat 
muun muassa keskeytykset, katkokset kommunikaatiossa ja ohjelmointiin liit-
tymättömät työtehtävät.   
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ABSTRACT 

Saukonoja, Joel  
Work engagement of system developers – an interview survey 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 91 pp. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor: Salo, Markus 
 
This study examines work engagement of software developers. Work engage-
ment is an exceptionally powerful positive experience of work, often described 
in terms of vigor, dedication, and absorption. In the work engagement, work is 
perceived as energizing and meaningful, and it is possible to work long periods 
of time tirelessly. Work engagement has been found to increase work produc-
tivity, job creativity, job satisfaction and even individual health. Employees 
who experience the work engagement are committed to company's goals, are 
ready to strive to achieve the goals and are able to look at the work they do in a 
positive light. It therefore makes sense for companies to look at whether work-
place conditions are conducive to experiencing the work engagement. Accord-
ing to previous studies, the most important drivers promoting the work en-
gagement are adequate resources and appropriate work challenges, as well as 
the balance between resources and challenges. Successful programming and 
software development are based on the optimal utilization of employees' skills. 
In software companies, it is therefore essential to take care of the company's 
employees, develop their skills and utilize them in the best possible way, and 
promote effective operating methods. For this study, eight software developers 
with a focus on programming were interviewed. The software developers work 
in dynamic and constantly evolving conditions. The IT industry and digitaliza-
tion require employees to have the flexibility and ability to constantly learn new 
things. According to this study, the most significant factors that promote work 
engagement in a software developer's work are the individual's desire to learn, 
supporting organization, successful and intense customer interaction, and 
meaningful and challenging work tasks. Software developers work engagement 
was quite task oriented. The most significant factors promoting the work en-
gagement were the challenging and versatile work tasks, where they could 
learn something new. Some of the people in the study had even changed their 
jobs when the old job became too easy. Individual and know-how requirements, 
such as programming skills or knowledge of the industry, were not raised at all, 
but were considered an automatic part of programming work and work en-
gagement. Factors hampering the work engagement included interruptions, 
lacks in communication and work tasks which were not related to program-
ming.  
 
 
Keywords: work engagement, software development, programming 
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1 JOHDANTO 

Johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimuksen tavoitteet sekä tutki-
musprosessiin liittyvät tekijät.   

1.1 Tutkimuksen tausta 

Ohjelmistokehittäjät ja ohjelmoijat ovat nykyaikana merkittävässä asemassa 
yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Digitalisaatio edellyttää ohjelmistokehitystä 
ja ohjelmistokehitys tuottaa jatkuvasti uudenlaisia ratkaisuja erilaisiin tilantei-
siin ja tarpeisiin niin kuluttajille, yrityksille kuin monille yhteiskunnallisesti 
merkittäville toimijoille suuryrityksistä valtion virastoihin. Uusien ohjelmisto-
jen tavoitteena on useimmiten tehostaa ja yksinkertaistaa erilaisia toimintoja ja 
byrokratioita sekä lisätä elämisen mukavuutta, helppoutta ja vaihtoehtoja.  

Perinteisesti yritykset ovat luottaneet yrityksen suorituskyvyn arvioinnis-
sa muun muassa johdon kontrolliin, kulujen minimointiin ja kassavirtojen hal-
lintaan. Nykyaikaisissa ja moderneissa yrityksissä yrityksen toimintakykyä tar-
kastellaan mieluummin yritysten inhimillisen pääoman näkökulmasta. (Bakker 
& Schaufeli, 2008) Ohjelmistokehittäjät ja ohjelmoijat ovat IT-talojen arvokasta 
pääomaa ja heidän merkittävin tuotannonväline. Mutta milloin ohjelmistokehit-
täjät ja ohjelmoijat pitävät työstään kaikkein eniten ja pystyvät työskentelemään 
intohimoisesti ja tuottavasti? Mitkä asiat he kokevat työssään merkityksellisinä? 
Entä milloin he kokevat niin kutsuttua työn imua?  

Työn imu on positiivisen työpsykologian käsite, jolla tarkoitetaan korkeaa 
vireystilaa työssä, työssä jaksamista, työhön uppoutumista ja työhön sitoutu-
mista (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). Työn imu tarjoaa-
kin mielekkään viitekehyksen ohjelmistokehittäjien työhön liittyvien yksilön ja 
työympäristön vahvuuksien tarkasteluun. Työn imun tutkimuksessa ollaan 
työn heikkouksien sijaan kiinnostuneita ennen kaikkea työpaikan ja työntekijän 
vahvuuksista sekä keinoista ylläpitää ja edistää niitä.  

Tutkimusten mukaan työn imua voi esiintyä käytännössä missä tahansa 
organisaatiossa tai työtehtävässä. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 
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työn imun kokemusten yleisyys vaihtelee eri yritysten välillä ja työn imua esiin-
tyy toisissa työyhteisöissä enemmän kuin toisissa. (Robinson, 2004) Siihen voi 
olla monia syitä. Tutkimusten mukaan työn imun ilmeneminen on ensinnäkin 
riippuvainen työhön käytettävissä olevista resursseista ja työn haasteista sekä 
niiden välisestä tasapainosta (Bakker & Demerouti, 2008). Lisäksi työn imun on 
todettu olevan luonteeltaan sosiaalista ja tarttuvaa (Bakker & Demerouti, 2009). 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työn imun ilmenemistä ohjelmistokehit-
täjien näkökulmasta: Mistä asioista ohjelmistokehittäjien työn imu muodostuu, 
ja mitä ovat ne tilanteet, joissa ohjelmistokehittäjä kokee eniten työn imua. Sa-
malla ollaan kiinnostuneita tekijöistä, jotka voivat estää työn imun kokemista. 
Tutkimustuloksia tarkastellaan Bakkerin ja Demetoutin (2008) kehittämän työn 
imun JD-R -mallin (Job Demands-Resources model of work engagement) avulla. 
Työn imun JD -R-malli tarkastelee työn imun ilmenemistä työhön käytössä ole-
vien yksilöllisten ja ulkoisten resurssien sekä työn haasteiden näkökulmasta. 
JD-R -mallin mukaan työn imua koetaan eniten, kun työhön on käytettävissä 
riittävästi resursseja, mutta työ on myös riittävän haastavaa. (Bakker & Deme-
routi, 2008) 

Useiden tutkimusten mukaan, yrityksen selviäminen ja menestyminen 
kovan kilpailun ympäristöissä on riippuvainen työntekijöiden ponnisteluista, 
toimintatavoista ja luovuudesta. Tutkimusten mukaan yritysten pärjääminen ja 
kasvu onkin vahvasti sidoksissa työntekijöiden toimintaan ja luovuuteen. Yri-
tykset voivat hyvän työympäristön avulla tehokkaasti edistää työntekijän luo-
vuutta, motivaatiota ja toimintaa työympäristössä. (Enz, 2012). Ohjelmistokehit-
täjien työn imun ymmärtäminen parantaa ohjelmistoyrityksen valmiuksia pär-
jätä IT-alan dynaamisissa olosuhteissa. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn imun on osoitettu useissa tutkimuksissa lisäävän yksilön työssä viihty-
mistä, työn tuottavuutta ja samalla vähentävän työn kuormittavuutta. Ohjel-
mistokehitys on luonteeltaan tietotyötä ja ohjelmistoyrityksen merkittävin re-
surssi on yksilöiden osaamisessa. Siksi onkin tärkeää tunnistaa keinot, miten 
yrityksen sisäistä osaamista ylläpidetään, kehitetään ja sekä hyödynnetään par-
haalla mahdollisella tavalla.  

 Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka osaltaan luo-
vat ja vahvistavat ohjelmistokehittäjän positiivista kokemusta työn tekemisestä, 
edistävät työn imua ja sen myötä lisäävät työn tuottavuutta ja yksilön hyvin-
vointikokemusta.  Lisäksi selvitetään, miten ohjelmistokehittäjän kokema työn 
imu eroaa muiden alojen työn imun kokemuksista, ja miten työn imua voidaan 
konkreettisesti edistää ohjelmistokehittäjän työssä. Tutkimustulosten avulla 
voidaan lisätä yritysten ymmärrystä resursseista, jotka koetaan merkittäviksi 
työn imun edistämisessä. 
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Tutkimukseen asetetut tutkimuskysymykset ovat: 
 

1. Miten työn imu ilmenee ohjelmistokehittäjän työssä? 
2. Mitkä tekijät edistävät työn imun syntymistä ja työn imun kokemista, 

ja mitkä taas voivat haitata työn imua?  
 

Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto on hankittu puolistruktu-
roiduilla teemahaastatteluilla, jossa tutkimuskysymyksiin etsitään vastausta 
työntekijän kertomuksen kautta. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksan 
työn imua kokenutta ohjelmistokehittäjää, joiden työtehtävien pääpaino on oh-
jelmoinnissa. Tutkimusaineiston analysoinnissa on hyödynnetty teoriaohjaavaa 
analyysimenetelmää. Tutkimustuloksia tarkastellaan työn imun JD-R -mallin 
sekä aiempien tutkimusten avulla.  

1.3 Lähdeaineison hankinta 

Tutkielman teoriaosuus on muodostettu aiempien tieteellisten julkaisujen poh-
jalta. Pääasiallisia lähdeaineistoja ovat tieteelliset ja vertaisarvioidut artikke-
lit.  Ensisijaisesti lähdeaineisto on hankittu Google Scholar -tietokannasta. Ha-
kusanoina on käytetty muun muassa work engagement, software development, 
ja software development challenges sekä hakusanojen erilasia yhdistelmiä.  
Tutkimukseen sopivia lähdeartikkeleita on löydetty lisäksi aiemmin tehtyjen 
tutkimusten lähdeaineistoista sekä Google Scholarin viittaustoiminnolla, joka 
näyttää julkaisut, jotka ovat viitanneet tiettyyn aineistoon. Työn imusta ja oh-
jelmistokehityksestä oli saatavilla riittävästi lähdeaineistoa tutkimuksen teoreet-
tisen viitekehyksen rakentamiseen.  

1.4 Tutkielman rakenne  

Tutkielma koostuu johdannon lisäksi viidestä sisältöluvusta ja tutkielman yh-
teenvedosta. Tutkielman toinen ja kolmas luku muodostavat tutkimuksen teo-
riaosion. Niissä määritellään tutkimuksen keskeisimmät käsitteet, kuten työn 
imu ja ohjelmistokehitys. Luvuissa tarkastellaan aiemmin tehtyjä tutkimuksia.  

Tutkielman neljäs luku on tutkimuksen asettelu. Luvussa esitetään tutki-
muksen toteutukseen liittyvät asiat, kuten tutkimukseen valitut henkilöt, haas-
tattelukysymykset, tutkimusaineiston purkaminen sekä tutkimuksen analyysi-
menetelmät. 

Viidennessä luvussa esitetään tutkimustulokset. Tutkimustulokset on jaet-
tu teemoihin tutkimusaineiston analyysin aikana muodostuneiden yläkäsittei-
den alle. Kuudennessa luvussa analysoidaan tutkimustuloksia lähdeaineiston 
avulla ja rakennetaan synteesi työn imun ja ohjelmistokehityksen välille. Lu-
vussa tarkastellaan, ovatko tutkimustulokset linjassa aikaisempien tutkimusten 
kanssa, mitä poikkeuksellista ohjelmistokehittäjän työn imun kokemuksiin liit-
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tyy, ja mistä löydökset mahdollisesti johtuvat. Tutkimustulosten perusteella on 
myös tarjottu mahdollisia käytänteitä työn imun kokemusten lisäämiseksi oh-
jelmistokehittäjän työssä. Lisäksi arvioidaan tutkimustulosten laatua, tutkimuk-
sen mahdollisia rajoitteita ja esitetään jatkotutkimusehdotuksia. Yhteenveto 
tiivistää tutkimuksen keskeisimmän sisällön. 
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2 TYÖN IMU – KUN TYÖ VIE MENNESSÄÄN 

Tässä luvussa esitellään työn imun ilmiö ja tarkastellaan sitä aiemmin tehtyjen 
tutkimusten avulla. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan työn imun käsit-
teen taustaa sekä positiivisen psykologian ja työhyvinvoinnin tutkimusten kehi-
tystä.  Toisessa alaluvussa määritellään työn imun käsite. Työn imun käsitteen 
määrittelyn jälkeen tarkastellaan työn imun erilaisia teemoja, kuten työn tuot-
tavuutta, työn imun mittaamista ja työn imun vaikutusta yksilön terveyteen.   

2.1 Voimavaralähtöinen työhyvinvointi 

Työssä jaksamista, työn tehokkuutta ja työhyvinvointia on tutkittu jo pitkään. 
Vielä 1990-luvun loppupuolelle asti työhyvinvoinnin tutkimukselle oli kuiten-
kin tyypillisempää työhyvinvoinnin sijaan työpahoinvoinnin mittaaminen, ana-
lysoiminen sekä pahoinvointitekijöiden tunnistaminen ja lopulta niiden karsi-
minen. (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000) Tutkimuksissa dominoi pitkään 
työstressiin liittyvät tutkimukset, joissa pyrittiin selvittämään tekijöitä, jotka 
kuormittavat ja haittaavat työntekoa (Macik-Frey, Quick, & Nelson, 2007). Ylei-
sesti työpsykologian tutkimuksessa ratkaisuna työhyvinvoinnin lisäämiseen 
pidettiinkin ensisijaisesti pahoinvointitekijöiden karsimista. 

 Työntekoa ja työhyvinvointia heikentävien tekijöiden tarkasteluun tuli 
kuitenkin selkeä muutos vuosituhannen alusta alkaen, kun tutkimusfokus siir-
tyi entistä enemmän positiivisen psykologian puolelle (Csikszentmihalyi & Se-
ligman, 2000). Yhdysvaltain psykologialiiton entinen johtaja Martin Seligman 
(2000) muistuttaa, että sairauden puuttuminen ei tarkoita automaattisesti hy-
vinvointia ja sen vuoksi on tärkeää tutkia yksilöiden ja ympäristöjen vahvuuk-
sia – keskinkertaisuuden tutkiminen ei edistä ihmisen ja työyhteisön parhaim-
man potentiaalin löytämistä.  

Positiivisen työpsykologian tutkimuksissa onkin pyritty löytämään niitä 
työhön liittyviä tekijöitä, kuten yksilön voimavarat tai työympäristön resurssit, 
jotka ovatkin itse asiassa hyvin, ja joita vaalimalla ja vahvistamalla työstä voisi 
saada entistä mielekkäämpää, tehokkaampaa ja terveellisempää. (Luthans, 2002) 
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Monet tutkimukset ovatkin osoittaneet, että positiivisia tekijöitä vahvistamalla 
voidaan saavuttaa korkeampi työtyytyväisyys.  

Työssä viihtymisen ja työtyytyväisyyden hyödyt ovat selkeät. Ne edistä-
vät muun muassa työssä jaksamista ja parantavat yksilön fyysistä, henkistä se-
kä yksilön kokemaa terveyttä. (Luthans, 2002; Schaufeli, Taris & Rhenen, 2008) 
Tutkimusten mukaan työtyytyväisyys korreloi myös yleisen elämäntyytyväi-
syyden kanssa ja yleinen tyytyväisyys näkyy vastaavasti usein myös työtyyty-
väisyytenä. (Rain, Lane & Steiner 1991; Judge & Watanabe, 1993). Se onkin yksi 
keskeisimmistä tekijöistä, jolla positiivisen psykologian edustajat perustelevat 
positiivisen psykologian tarpeellisuutta nykyaikaisissa työympäristöissä (Bak-
ker & Schaufeli, 2008). 

Tutkimusfokuksen siirtyminen työn positiivisiin tekijöihin ei kuitenkaan 
tarkoittanut sitä, että työhön liittyvät epäkohdat sivuutettaisiin – päinvastoin. 
Tutkijat uskovat, että työn positiivisia piirteitä vahvistamalla epäkohtiin puut-
tumisesta ja niiden korjaamisesta voidaan saada jopa aiempaa ratkaisukeskei-
sempää ja tehokkaampaa. (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000) Positiivisen 
työpsykologian taustalla onkin ajatus, että työn huonojen puolien korostaminen 
vahvistaa negatiivista työkokemusta, ja vastaavasti työn positiivisista asioista 
puhuttaessa vahvistetaan positiivista kokemusta työstä (Macik-Frey, Quick, & 
Nelson, 2007). 

Yksi positiivisen työpsykologian myötä syntyneistä käsitteistä on työn 
imu (engl. work engagement). Sillä viitataan poikkeuksellisen korkeaan työstä 
innostumiseen, työhön sitoutumiseen ja työhön uppoutumiseen. Työssä viih-
tymisen ja työmotivaation kasvamisen lisäksi, työn imuun kuuluvan innostu-
misen on todettu läikkyvän usein myös yksilön vapaa-aikaan ja parantavan yk-
silön kokemusta omasta vapaa-ajastaan. (Bakker & Demerouti, 2008) Työn 
imulla on myös organisaation kannalta positiivisia vaikutuksia (Schaufeli, Sa-
lanova, González-Romá & Bakker 2002). Tutkimukset osoittavat, että työn imua 
kokevat työntekijät luovat työyhteisöön positiivista virettä (esim. Bakker & 
Xanthopoul, 2009) ja parantavat työn tuottavuutta (Christian, Garza, & 
Slaughter, 2011). Työn imu onkin saanut merkittävää huomiota tiedeyhteisössä 
viimeisten vuosien aikana ja aihetta on tutkittu verrattain paljon (Bedarkar & 
Pandita, 2014). 

2.2 Mitä tarkoittaa työn imu?  

Työn imulla on työpsykologian tutkimuksissa hyvä maine. Useat siihen liitty-
vät tutkimukset vahvistavat työn imun olevan myös merkittävä yrityksen me-
nestystekijä. Työn imun käsite on peräisin 2000-luvun alusta. Se on käännös 
englanninkielisestä termistä “work engagement”. Hakanen (2018) kuvaa työn 
imua aidoksi hyvinvoinnin ja innostuneisuuden tilaksi työssä.  

Työn imulla tarkoitetaan työn tekemiseen liittyvää positiivista mielentilaa 
ja työn imun määritelmä on tieteessä jo varsin vakiintunut, eivätkä eri tutkijoi-
den kuvaukset työn imusta juuri poikkea toisistaan. Nelson ja Simmons (2003) 
sanovat työn imua määritteleviksi tekijöiksi työntekijöiden kokemuksen työn 
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mielekkyydestä, työn henkilökohtaisesta merkityksellisyydestä sekä kokemuk-
sen työn hallinnasta. Työn imuun liittyy myös luottamus työn jatkumisesta tu-
levaisuudessa.  Schaufeli ym. (2002) määrittelevät työn imun ”positiiviseksi, 
tarpeet tyydyttäväksi, työhön liittyväksi mielentilaksi, jota kuvaa termit tar-
mokkuus (Vigor), omistautuminen (Dedication) ja työhön uppoutuminen (Ab-
sorption).” (Schaufeli ym., 2002). Työn imua määrittelevät käsitteet on esitetty 
tarkemmin taulukossa 1. Lisäksi työn imuun liittyy työstä innostuminen ja in-
tohimo työtä kohtaan. (Macey & Schneider, 2008) 

 
TAULUKKO 1 Työn imun sanallinen kuvaus. (Schaufeli ym., 2002; Bakker, 2008) 

Termi Sanallinen kuvaus 

Tarmokkuus 
(Vigor) 

Energisyys, työssä jaksaminen, työhön panostaminen, kyvykkyys ja 
halu kohdata haastavatkin työtehtävät.  

Omistautuminen 
(Dedication) 

Korkea työhön sitoutuminen, kokemus työn merkityksellisyydestä, 
haasteet, työylpeys ja inspiroituminen. 

Työhön uppou-
tuminen  
(Absorption) 

Työn teon mielekkyys ja mukaansatempaavuus, keskittyminen työhön 
ja nopea ajankulu ja jopa työstä irrottautumisen vaikeus.   

 
 
Työn imussa tarmokkuus liittyy työn teon fyysisiin ponnisteluihin ja sillä tar-
koitetaan korkeaa vireystilaa. Tarmokkuutta kokeva henkilö ei koe työtänsä 
kuormittavana tai väsyttävänä vaikka kokisikin käyttävänsä siihen paljon voi-
mavaroja. Tarmokkaasti työskentelevä henkilö innostuu työtehtävistään ja ko-
kee energiansa ja jaksamisensa riittäväksi työn suorittamiseen sekä haasteiden 
voittamiseen. Tarmokas henkilö voisi ajatella, että ”koen itseni energiseksi. 
Haastavat työtehtävät eivät kauhistuta minua – päinvastoin! Koen saavani niis-
tä lisää intoa tehdä työtä.”  

Omistautuminen liittyy puolestaan yksilön emotionaaliseen kokemukseen. 
Omistautumiseen liittyy vahvasti kokemus työn merkityksellisyydestä. Työl-
leen omistautunut henkilö on innostunut työstään, kokee sen sopivan haasteel-
lisena, tuntee ylpeyttä tekemästään työstä ja kokee oman työpanoksensa mer-
kittäväksi niin yritykselle kuin asiakkaalle. Työlleen omistanut henkilö voisi 
ajatella esimerkiksi, että ”koen tekeväni tärkeää ja merkityksellistä työtä. Teke-
mälleni työlle on tarvetta ja työni vastaa juuri omaa osaamistani”.  

Työhön uppoutuminen liittyy puolestaan työn kognitiiviseen luonteeseen. 
Työhön uppoutumiseen liittyy muun muassa ajantajun katoaminen työskennel-
lessä. Työntekijä kokee työnsä mukaansatempaavana ja pystyy työskentele-
mään pitkiäkin aikoja, ja aika ”tuntuu lentävän”. Uppoutumista edistävät esi-
merkiksi mielekkäät työtehtävät. Uppoutuminen voi myös ilmetä vaikeutena 
irrottautua työstä. (Schaufeli & Bakker, 2004; May, Gilson & Harter, 2004)  
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Työn imulla tarkoitetaan siis poikkeuksellisen suurta sitoutumista ja in-
nostumista yksilön tekemästä työstä. Sen sijaan, että sillä tarkoitettaisiin vain 
hetkellistä tilannetta tai huippukokemusta (flow), työn imulla viitataan pidem-
pikestoiseen tilaan, joka ei ole sidoksissa ainoastaan johonkin tiettyyn työtehtä-
vään tai tapahtumaan. Työn imuun liittyy myös sitoutuminen työpaikkaan. 
(Simpson, 2009) Kun työntekijä kokee työn imua hän ei saavu työpaikalle vain 
fyysisesti, vaan hän tulee paikalle myös henkisesti ja emotionaalisesti sitoutu-
neena (Bedarkar & Pandita, 2014). 

Työn imua kokevat henkilöt ovat työnantajille hyviä ja arvokkaita työnte-
kijöitä ja heillä on monia työntekoa helpottavia ominaisuuksia. Kuviossa 1 on 
esitetty syitä, miksi työn imua kokevat henkilöt ovat hyviä työntekijöitä.  

 
KUVIO 1 Miksi työn imua kokeva henkilö on yritykselle kannattava? (Schaufeli ym., 2002)  

Työn imussa olevilla henkilöille on tyypillistä esimerkiksi korkea energiataso ja 
hyvä itseluottamus. Työn imua kokevat työntekijät pystyvät positiivisen vireys-
tilan ja hyvän asenteen ansiosta reflektoimaan omaa työtänsä positiivisessa va-
lossa. He pystyvät antamaan itselleen positiivista palautetta ja arvostavat teke-
määnsä työtä. Lisäksi työn imua kokevat henkilöt jakavat usein samat arvot 
yrityksen kanssa. Työn imua kokevalle henkilölle on tyypillistä myös aktiivinen 
toimiminen työn edistämiseksi.  (Schaufeli ym., 2002; Bakker & Schaufeli, 2008) 



16 

 

2.3 Työn imu ja työn tuottavuus 

Yrityksen pärjääminen kovan kilpailun ympäristöissä on vahvasti riippuvainen 
työntekijöiden ponnisteluista, toimintatavoista ja luovuudesta yrityksen liike-
toiminnan kehittämisessä (Amabile ja Conti, 1999). Bedarkar ja Pandita (2014) 
kuvailevat työn imun olevan erityisen tärkeä osa yrityksen tehokkuuden, inno-
vatiivisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Työn imulla ja työn tuottavuu-
della onkin havaittu selkeitä yhteyksiä. (Demerouti & Bakker, 2006).  

Bakkerin ym. (2004) tekemän tutkimuksen mukaan henkilöt, jotka olivat 
kokeneet työn imua, saivat kollegoiltaan paremmat arviot heidän työhönsä liit-
tyvästä suorituskyvystään (In-Role performance) sekä työhön liittymättömästä 
(Extra-Role) suorituskyvystään. Lisäksi työn imua kokevilla henkilöillä on tut-
kimusten mukaan positiivinen vaikutus päivittäiseen liiketoimintaan. Työn 
imua kokevia työntekijöitä pyydetään usein suorittamaan haastavampia työteh-
täviä ja usein he myös onnistuvat siinä. Se johtuu muun muassa siitä, että työn 
imua kokevat henkilöt ovat valmiita tekemään enemmän ponnisteluita työn 
eteen ja kokevat olevansa kyvykkäitä haastaviinkin työtehtäviin. (Bakker ym. 
2004) 

Työn imua kokevalle henkilölle on tyypillistä suorittaa työt mahdollisim-
man hyvin ja organisaation arvojen mukaisesti. Yrityksissä, joissa koetaan työn 
imua, työntekijät ovat usein sitoutuneempia organisaatioon ja rakentavat pi-
dempikestoisia ja kannattavampia asiakassuhteita. (Attridge, 2009) Tutkimuk-
set osoittavatkin, että työn imua kokevilla henkilöillä on usein tyytyväisempiä 
asiakkaita. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että ravintolan työntekijöiden ko-
kema työn imu vaikutti positiivisesti työilmapiiriin ja asiakaspalveluun. Tulok-
set osoittivat, että työpaikoilla, joissa työn imua koettiin enemmän, myös asia-
kaspalvelun laatu oli parempi. Parempi asiakaspalvelu näkyi asiakastyytyväi-
syytenä ja asiakasuskollisuutena. (Salanova, Agut & Peiró, 2005) Wollardin ja 
Shuckin (2011) mukaan työn imua kokevat työntekijät ovat usein sitoutuneita 
organisaation taloudellisiin tavoitteisiin ja he työskentelevät aktiivisesti tavoit-
teiden saavuttamiseksi. 

Työn imun ja tuottavuuden suhde ei kuitenkaan ole kiinnostava ilmiö ai-
noastaan siksi, että työn imua kokeva henkilö suorittaa työt keskimääräistä pa-
remmin ja on tuottavampi. Attridge (2009) viittaa tutkimuksessaan Rathin ja 
Conchien (2008) tekemään selvitykseen, jonka mukaan mukaan kaikkein vähi-
ten työn imua kokevat henkilöt (disengaged employees) maksavat Yhdysvalta-
laisille työnantajille vuodessa jopa 250-350 miljardia dollaria muun muassa sai-
rauspoissaoloina ja heikolla työpanoksella. Työn antajalle olisikin tärkeää pys-
tyä tarjoamaan työnteolle suotuisa työympäristö, jossa jokainen voisi kokea 
työn imua, ja kaikkein vähiten työn imua kokevia työntekijöitä (disengaged 
employees) olisi mahdollisimman vähän tai mieluiten ei ollenkaan.  
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2.4 Työn imun ilmeneminen ja edistäminen  

Tässä luvussa tarkastellaan työn imun ilmenemistä sekä yksilötasolla että orga-
nisaatiotasolla. Lisäksi tarkastellaan yritysten mahdollisuuksia edistää työn 
imua työpaikoilla aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella.  

2.4.1 Työn imun ilmeneminen yksilötasolla: Syntyminen ja kehittyminen 

Lähtökohtaisesti kuka tahansa voi kokea työn imua missä tahansa työssä. Ro-
binsonin ym. (2004) tekemän tutkimuksen keskeinen havainto oli, että työn 
imun määrä vaihtelee kuitenkin voimakkaasti työntekijästä ja työn ominaisuuk-
sista riippuen. Hänen mukaansa johtajat, esimiehet ja korkeasti koulutetut hen-
kilöt kokevat keskimäärin enemmän työn imua, kuin he, joilla on matalampi 
koulutus tai jotka tekevät suorittavia työtehtäviä. Vaikka korkeasti koulutetut ja 
uraorientoituneet henkilöt ovatkin taipuvaisempia kokemaan työn imua, he 
ovat usein kuitenkin uskollisempia omalle asemalleen ja ammatilleen, kuin or-
ganisaatiolle. Tämä tarkoittaa, että he useammin myös ajan mittaan kyllästyvät 
työhönsä: kun palvelusaika tietyssä organisaatiossa kasvaa, työn imun määrä ja 
taso laskevat.  

Työn imua esiintyy maailmanlaajuisesti eri ikäisissä ja eri tyyppisissä työ-
tehtävissä aina suorittavasta työstä korkeimpiin johtotehtäviin. Attridgen (2009) 
tekemän kirjallisuuskatsauksen mukaan ihmiset voidaan karkeasti jakaa kol-
meen eri tyyppiin työn imun kokemuksen mukaan: Henkilöt, jotka eivät ole 
lainkaan työn imuisia ja kokevat työn teon enemmän negatiivisena asiana. Heil-
le on myös tyypillistä tyytymättömyyden näyttäminen ja jakaminen työkave-
reilleen (10-26% työntekijöistä). Suurimman ryhmän muodostavat henkilöt, joil-
la on neutraali suhtautuminen työntekoon (50-60% työntekijöistä). Neutraalisti 
työhön suhtautuvat henkilöt kokevat toisinaan työn imua ja toisenaan turhau-
tumista. Säännöllisesti voimakasta työn imua kokee noin 15-30% työntekijöistä. 
(Fleming, Coffman, & Harter, 2005). Olennaista kuitenkin on, että työn imua 
voidaan kokea missä vain ja työn imun tason yksilötasoinen vaihtelu on luon-
nollista. Yrityksillä on kuitenkin keinoja edistää työn imua. 

2.4.2 Mikä aiheuttaa työn imua?  

Työn imun yhteydessä puhutaan usein työn imun ajureista (work engagement 
drivers). Työn imun edistämisessä on usein kyse työntekijöiden sitouttamisesta 
organisaatioon. Robinson (2004) esittää julkaisussaan, että työntekijöiden sitou-
tumista voidaan edistää osallistamalla työntekijöitä yrityksen päätöksentekoon, 
kuuntelemalla ja toteuttamalla työntekijöiden sekä huolehtimalla työntekijöi-
den terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi työn imua koetaan todennäköisem-
min, jos työntekijällä on mahdollisuus kehittää omaa työtään.   

Sitouttamisen lisäksi työn imun edistämistä on mielekästä tarkastella työn 
resurssien ja haasteiden näkökulmasta. Tutkimusten mukaan työn imun ilme-
nemiseen vaikuttavat yleisesti yksilöllä käytössään olevat resurssit sekä resurs-
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sien määrän ja laadun suhde työn vaatimuksiin. (Bakker & Demerouti, 2008) 
Resursseja voivat olla joko työhön liittyvät työpaikan ja työympäristön voima-
varat tai yksilölliset ja henkilökohtaiset voimavarat, kuten motivaatio, osaami-
nen ja asenne. Kokemus sopivasti haastavasta työstä sekä työntekijän luottamus 
omiin kykyihin ja työympäristöstä saatavaan tukeen mahdollistavat työn imun 
ilmenemisen. (Bakker & Demerouti, 2008) Aikaisemmat tutkimukset ovatkin 
osoittaneet, että esimerkiksi työkavereiden ja esimiehen sosiaalisella tuella, teh-
tävien monipuolisuudella, autonomialla ja työn tarjoamilla oppimismahdolli-
suuksilla on ollut positiivinen vaikutus yksilön kokeman työn imun kanssa. 
(Bakker ja Demerouti, 2007; Schaufeli ja Salanova, 2007).  

Bakker ja Demerouti (2007) ovat tarkastelleet tutkimuksessaan työn imuun 
vaikuttavia tekijöitä. Vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa Bakker ja Deme-
routi esittelevät kokonaisvaltaisen työn imun JD-R -mallin (JD-R-model of work 
engagement), jossa työn imua tarkastellaan työn haasteiden ja resurssien kautta 
(Kuvio 2). Malli on kehitetty burnoutin JD-R -mallin pohjalta. (Demerouti, Bak-
ker, De Jonge, Janssen, & Schaufeli 2001) 

 

 

KUVIO 2 Työn imun JD-R -malli (Bakker & Demerouti, 2008) 

Työn imun JD-R- mallin mukaan yksilön henkilökohtaiset resurssit ja työhön 
liittyvät resurssit yhdessä työn vaatimusten kanssa ennustavat työn imua. Mal-
lin mukaan käytössä olevilla resursseilla on erityisen positiivinen vaikutus ko-
ettuun työn imuun, kun työn vaatimukset ovat suhteellisen korkeat, mutta kui-
tenkin linjassa resurssien kanssa. Työn imulla on puolestaan positiivinen vaiku-
tus työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen ja tulok-
sien näkyminen luovat työn imulle positiivisen kierteen. Lopulta työntekijät, 
jotka kokevat työn imua ja pärjäävät työssään, pystyvät vahvistamaan omia 
resurssejaan ja edistävät yrityksen tuottavuutta. Työntekijä kokee työpaikalla 
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oppimista ja kasvua, joka lisää työn mielekkyyttä ja parantaa yksilön pystyvyy-
den tunnetta. (Bakker & Demerouti, 2008) Hakanen (2018) vahvistaa mallia 
myös omassa julkaisussaan. Hänen mukaansa työn imua koetaan, kun työ on 
haastavaa mutta siinä on kuitenkin riittävästi erilaisia voimavaroja haasteista 
selviämiseksi.  Hänen mukaansa työn imuisissa työyhteisöissä kehitetään ja 
ideoidaan omatoimisesti entistä parempia käytänteitä, ollaan epäitsekkäitä, tue-
taan työkavereita sekä koetaan iloa.  

Työn imun JD-R -mallissa työvaatimuksilla tarkoitetaan muun muassa 
työn fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai yritykseen liittyviä tekijöitä, joiden 
ratkaiseminen edellyttää työntekijältä ponnisteluita. Esimerkkejä työn vaati-
muksista ovat muun muassa työn korkea kognitiivinen vaatimustaso, haastavat 
työtehtävät, työrooleihin liittyvät paineet, huono työympäristö tai työn organi-
sointiin liittyvät ongelmat. Haasteiden ratkaiseminen edellyttää riittäviä resurs-
seja. (Bakker, Demerouti, De Boer & Schaufeli 2003)  

Työn resursseilla tarkoitetaan yleisesti niitä psyykkisiä, sosiaalisia ja or-
ganisatorisia tekijöitä, jotka muun muassa vähentävät työn fysiologisia ja 
psyykkisiä vaatimuksia. Riittävät resurssit helpottavat työn tavoitteiden aset-
tamista ja myöhemmin niiden saavuttamista. Lisäksi riittävät ulkoiset resurssit 
edistävät yksilön henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. (Bakker, 2008) Korke-
ammilla resursseilla yksilöllä on mahdollista saavuttaa työssään entistä parem-
pia tuloksia ja toteuttaa aiempaa haastavampia tehtäviä. Hobfoll (2002) esittää, 
että työstressiä aiheuttaa usein juuri resurssien puute. Lisäksi hän sanoo, että 
organisaation tarjoamilla resursseilla on merkittävä vaikutus työmotivaation ja 
työn imun lisäämisessä. (Hobfoll, 2002) Riittävät työpaikan tarjoamat resurssit 
viestivät myös työnantajan halusta edistää työntekijän onnistumista. Mejmanin 
ja Mulderin (1998) tekemän tutkimuksen mukaan työympäristöissä, joissa on 
käytettävissä enemmän ja monipuolisemmin resursseja, yksilöt ovat valmiita 
tekemään suurempia ponnisteluita työn suorittamiseksi. 

Työn resurssit eivät kuitenkaan ole tarpeellisia ainoastaan korkeiden työn 
vaatimusten käsittelyssä. Tutkimukset ovat osittaneet, että resursseilla on itses-
sään merkittävä rooli työn mielekkyyden lisäämisessä. Yksilön resursseilla on 
merkittävä rooli sisäisäisenä motivaatiotekijänä, sillä niiden on itsessään huo-
mattu edistävät yksilön kasvua, oppimista ja kehittymistä. (Mauno, Kinnunen 
& Ruokolainen, 2007) Toisaalta niillä on myös tietyllä tapaa välinearvo työn 
tavoitteiden saavuttamisessa (Bakker, 2008). Työn voimavaratekijät (job resour-
ces) osaltaan täyttävät ihmisten perustarpeita, kuten autonomiaa ja kompetens-
sia. Toisaalta ne taas mahdollistavat paremman työn suorittamisen ja työssä 
kehittymisen. (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Frederick, 1997) Useissa tutkimuksis-
sa käykin ilmi, että työhön käytössä olevilla resursseilla voikin olla suurempi 
vaikutus työn imuun, kuin työn vaatimuksilla. Suomessa työskenteleville opet-
tajille tehty tutkimus osoittaa, että kokemus työn hallinnasta, onnistunut vies-
tintä, esimiehiltä saatu palaute ja tuki, innovatiivinen ja sosiaalinen ilmapiiri 
korreloivat kaikki positiivisesti työn imun kanssa. (Hakanen, Bakker, & Schau-
feli 2006) Vastaavanlaisia tuloksia on todettu esimerkiksi Llorenin, Bakkerin, 
Schaufelin ja Salanovan (2006) tekemässä tutkimuksessa, jossa sovellettiin JD-R- 
mallia espanjalaisille ja saksalaisille eri asemissa työskenteleville henkilöille. 
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Taulukossa 2 on tiivistetty kuvaus työn sisäisistä ja ulkoisista resurssisesta sekä 
työn vaatimuksista.  

 
TAULUKKO 2 Työhön liittyvät resurssit ja vaatimukset, mikä aiheuttaa työn imua? 

 Kuvaus Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät 
Työn re-
surssit 

Voimavarat, kyvykkyy-
det ja työvälineet, joita 
yksilöllä on käytettävis-
sä työn tekemiseen. Sekä 
yksilön sisäisiä että ul-
koisia tekijöitä.  

Yksilölliset resurssite-
kijät: Osaaminen, asi-
antuntijuus, kokemus, 
motivaatio, koulutus, 
terveys jne.  

Työntekijästä riippu-
mattomat ulkoiset re-
surssitekijät: Esimer-
kiksi esimiehiltä ja kol-
legoilta saatu tuki, työ-
olot, aikaresurssit, au-
tonomia jne.  

Työn vaa-
timukset 

Jokaiseen työnkuvaan 
spesifisti liittyvät vaati-
mukset.  Ne voivat olla 
yksilön itselleen asetta-
mia tavoitteita tai työ-
hön liittyviä vaatimuk-
sia.  

Halu onnistua, perfek-
tionismi, halu edetä 
uralla, halu oppia ja 
kehittyä.  

Yrityksen työntekijälle 
asettamat vaatimuk-
set/haasteet: Uusien 
asioiden omaksuminen, 
ongelmien ratkaisu, 
päätösten tekeminen 
jne.  

 

2.4.3 Työn imun ilmeneminen organisaatiossa ja työn imun sosiaalinen 
luonne 

Työn imu ilmenee usein organisaatiotasolla ja työn imua esiintyy toisissa yri-
tyksissä enemmän kuin toisissa. Se selittyy ensinnäkin työn imulle otollisella 
työympäristöllä, mutta myös sillä, että työn imun ja muiden työhyvinvoinnin 
ilmiöiden on todettu olevan luonteeltaan tarttuvia. Tarttuvuudella tarkoitetaan, 
että sekä työhyvinvointi että työuupumus ja pahoinvointi voivat siirtyä työpa-
rien ja tiimien sisällä henkilöltä toiselle. (Bakker & Xanthopoulou, 2009) Erityi-
sesti nykyaikaisessa työkulttuurissa, jossa merkittävä osa työstä tehdään erilai-
sissa joustavissa sosiaalisissa verkostoissa, on tärkeää tiedostaa työhyvinvoin-
nin ilmiöiden sosiaalinen luonne. Schaufeli ym. (2008) sanovatkin tutkimukses-
saan työn imua kokevien olevan hyviä työntekijöitä muun muassa siksi, että 
heille on tyypillistä positiivinen mielentila ja ilon tunne. Lisäksi he tartuttavat ja 
siirtävät työn imua usein myös työtovereilleen ja luovat hyvää ilmapiiriä työ-
paikoille. 

Tutkimuksissa on havaittu, että työn imua voidaan kokea yksilötasolla ja 
ryhmässä. On esimerkiksi havaittu, että ryhmän kokema työn imu voi jatkua 
vielä yksilötasolla ryhmässä koetun työn imun jälkeenkin. (Bakker, Emmerik & 
Euwema, 2006). Lisäksi pareittain toimivien työn imussa (Lieke, Bakker & 
Euwema, 2010) ja aviopuolisoiden kokemassa työn imussa on havaittu siirty-
mistä osapuolelta toiselle. (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2005) Työn imun 
siirtymiseen vaikuttaa tutkimusten mukaan empatiakyky (Bakker & Demerouti, 
2009) ja hyvälaatuinen ja tiivis kommunikointi. (Bakker & Xanthpoulou, 2009)  
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2.4.4 Työn imun edistäminen 

Työn imu on työnantajan näkökulmasta kiinnostava ilmiö, koska sen katsotaan 
aidosti lisäävän työn tuottavuutta sekä työntekijöiden viihtymistä töissä. (mm. 
Hakanen 2018) Lisäksi tutkimukset ovat löytäneet linkin työn imun ja työnteki-
jöiden raportoiman terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden välillä, 
sekä negatiivisen yhteyden ja itse arvioidun työholismin ja burnoutin välillä. 
(Schaufeli, Taris, Rhenen, 2008) Hakanen ja Perhoniemi (2012) kuvailevat työn 
imua kokevien ihmisen olevan aloitteellisia, auttavat työtovereitaan sekä teke-
vän toisinaan keskimääräistä pidempiä työpäiviä. Lisäksi he luovat asiakasus-
kollisuutta ja sitoutuvat työpaikkaansa. Työnantajille onkin houkuttelevaa tar-
kastella keinoja, joilla voidaan kehittää työoloja ja lisätä työpaikalla koettua 
työn imua.  

Tutkimusten mukaan työnantajilla on lukuisia mahdollisuuksia edistää 
työn imun ilmenemistä työpaikoilla. Tutkimustulokset osoittavat, että työn 
imua on mahdollista edistää työpaikalla muuttamalla työympäristöä ja käytän-
teitä (Attridge, 2009) ja samalla edistää työympäristön terveyttä. (Macik-Frey, 
Quick, & Nelson, 2007) Tutkimuksissa korostuivat erityisesti kuusi merkittävää 
tekijää, jotka on esitetty taulukossa 3. Taulukon tarkemmat kuvaukset ja lähde-
viitteet on kirjoitettu taulukon jälkeisiin kappaleisiin.  
 
TAULUKKO 3 Työn imun edistämiskeinoja. (Attridge, 2009) 

Keino Kuvaus Vaikutus 
Esimiehen 
palaute ja oh-
jaus 

Palautteen antaminen, ja keskit-
tyminen erityisesti työntekijän 
vahvuuksiin ja osaamiseen.  

Parantaa työntekijän suorituskykyä 
ja lisää motivaatiota. Palaute edes-
auttaa työntekijän oppimista ja ke-
hittymistä.  

Työn tuunaa-
minen 

Työolojen ja tehtävien muuttami-
nen vastaamaan yksilön vahvuuk-
sia ja osaamista. 

Lisää työn mielekkyyttä. Työntekijä 
kokee todennäköisemmin työn imua 
työssä, joka sopii erityisesti hänen 
vahvuuksillensa.  

Tuki ja resurs-
sit 

Lisääntynyt ja tehokkaampi resur-
sointi työhön: esim. sosiaalinen 
tuki, kuten esimiehen tuki tai kol-
legiaalinen yhteistyö, uudenlaiset 
ratkaisukeskeiset työtavat jne.  

Työn imua koetaan enemmän, kun 
työn tekemiseen on käytössä enem-
män monipuolisia resursseja ja rat-
kaisukeinoja.  

   
(Jatkuu) 
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(Taulukko 3 jatkuu) 
Työ olot Stressaavat ja haastavat työ-

olot, kuten työergonomia, kor-
keat työn vaatimukset suhtees-
sa resursseihin tai epäselvä 
työnkuva aiheuttavat uupu-
mista. Työn imun kokeminen 
on todennäköisempää, kun 
työolot ovat työn tekemiselle 
suotuisat. 

Viihtyisät ja työlle suotuisat työ-
olot parantavat mahdollisuuksia 
kokea työn imua.  

Organisaatiokulttuuri Yrityksen sisäiset toimintatavat 
ja käytänteet: Voivat olla joko 
kirjoitettuja ohjeita esimerkiksi 
päätöksentekoon tai kirjoitta-
mattomia periaatteisiin perus-
tuneita eettisiä toimintatapoja.  

Terveellisessä työympäristössä 
työntekijä tietää organisaation 
käytänteet ja toimintatavat. Toi-
sia kunnioittava työympäristö 
luo hyvät puitteet työn imun 
esiintymiselle.  

Johtamistapa Transformationaalinen johta-
mistapa, jossa esimies tukee 
työntekijän vahvuuksia. Joh-
tamistapa edellyttää aitoutta 
emotionaalista kykyä kohdata 
toiset. 

Transformationaalinen johtamis-
tyyli parantaa esimiehen ja työn-
tekijän välistä luottamusta. Täl-
laisessa ilmapiirissä työntekijän 
on helpompi saavuttaa hänelle 
asetetut tavoitteet ja kokea työn 
imua.  

 
Tutkimusten mukaan jopa merkittävin työn imua lisäävä tekijä on esimiehiltä 
saatu positiivinen palaute ja kannustus. Tutkimusten mukaan työn imun to-
dennäköisyys lisääntyy silloin, kun työntekijä saa esimieheltään työhön liitty-
vää palautetta, joka keskittyy työntekijän vahvuuksiin ja onnistumisiin, eikä 
heikkouksiin. (Attridge, 2009)  

Mahdollisuus työn tuunaamiseen on merkittävä keino työn imun lisäämi-
seen nykyaikaisissa ja dynaamisissa työympäristöissä. Työn tuunaamisella tar-
koitetaan työtehtävien ja työympäristöjen muuttamista niin, että ne vastaavat 
paremmin työntekijän vahvuuksia ja osaamista. (Barling, Kelloway & Frone, 
2005) Lisäksi työtä voidaan tuunata yksilötasolla esimerkiksi joustavien työ-
aikojen avulla. Työn tuunaamisella voidaan tarkoittaa myös työtehtävien vaih-
telua niin, ettei yksilö tee jatkuvasti yhtä ja samaa työtehtävää. Tutkimukset 
myös osoittavat, että työpaikat, joille on ominaista korkea vaatimustaso yhdis-
tettynä rajallisiin päätöksenteko- ja soveltamismahdollisuuksiin, on tyypilli-
sempää matalampi työn tuottavuus. (Quick, Tetrick, Adkins & Klunder 2003) 

Luovuuden ja työn imun puute työpaikoilla on yhdistetty useissa tutki-
muksissa puutteelliseen esimiehiltä ja työkavereilta saatuun tukeen ja voimava-
roihin. Tutkimukset osoittavat, että työpaikoissa, joissa työkavereilta ja esimie-
hiltä saatu tuki oli vähäistä, oli tyypillistä monenlainen negatiivinen oireilu, 
kuten väsymys, ahdistuneisuus tai päänsärky. Vastaavasti työn tekoa tukevissa 
työyhteisöissä kokeiltiin rohkeammin uudenlaisia ratkaisuita ja toimintatapoja. 
(Rhoades & Eisenberger, 2002) Myös Suomessa opettajille tehdyn tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että opettajat kokivat selvästi enemmän työn imua, kun hei-
dän työntekoansa tuettiin erilaisilla toimilla. Mahdollista tukea oli esimerkiksi 
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esimieheltä saatu tuki ja arvostus, yhteistyö sekä tarjotut koulutukset. (Bakker, 
Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007). 

Liian vaativat työtehtävät ja stressaavat työolot aiheuttavat työuupumusta 
ja työntekijän loppuun palamista (burnout) (Bakker, Hakanen, Demerouti, & 
Xanthopoulou, 2007). Stressaavia tekijöitä voivat olla resursseihin nähden liian 
haastavat työtehtävät, huono työergonomia tai epäselkeä työnkuva. (Warr, 
2005). Työolojen on oltava otolliset, jotta työn imua voi ilmetä. Työn organi-
soinnilla voidaan parantaa työn oloja. Organisaatiossa tulisikin tarjota työnteol-
le suotuisat työolot ja resursseihin nähden sopivat työtehtävät. 

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan yrityksen normeja ja arvoja, jotka vaikutta-
vat yrityksen sisällä. Terveellinen ja työn imua tukeva yrityskulttuuri arvostaa 
työntekijöitä. Työn imua edistävä työkulttuuri tarjoaa työntekijälle edellytykset 
palautua vapaa-ajallaan, mahdollisuuden kehittyä ja oppia työpaikalla, huoleh-
tii työntekijöiden terveydestä, antaa palautetta ja kehuu. (Grawitch, Gottschalk 
ja Munz, 2006) Työkulttuurin kehittämiseen on olemassa hyviä käytänteitä. 
Työkulttuuri voi koostua kirjoitetuista käytänteistä, kuten päätöksentekoa oh-
jaavista periaatteista. Toisaalta työkulttuuri voi pitää sisällään kirjoittamattomia 
käytänteitä, jotka perustuvat enemmän periaatteisiin kuin sääntöihin ja rangais-
tuksiin. (Gravenkemper, 2007) 

Hyvällä johtamisella voidaan tukea työntekijän sitoutumista yritykseen ja 
mahdollistaa työn imun ilmeneminen.  Nykyaikainen suhteellisen paljon tutkit-
tu transformationaalisen johtajuuden on todettu olevan tehokas tapa edistää 
työn imua (Carasco-Saul, Kim & Kim, 2015). Transformationaalisessa johtamis-
tavassa esimies tarjoaa työntekijälle selkeän vision ja edistää työntekijän moti-
vaatiota työskennellä ja saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Transformationaa-
linen johtaja osoittaa todellisen kiinnostuksen työntekijöiden tarpeita kohtaan ja 
kuuntelee heitä. Muita tärkeitä taitoja ovat muun muassa aitous ja emotionaali-
nen kyvykkyys toimia toisten ihmisten kanssa. (Quick, Macik-Frey, & Cooper, 
2007) Transformationaalinen johtamistapa rakentaa luottamusta työntekijöiden 
ja työnantajan välille sekä parantaa erityisesti työntekijän työhön liittyvää itse-
luottamusta.  

Työn imun ilmenemistä estää, jos jossakin edellä mainituista työn imun 
edistämisen keinoista on merkittäviä puutteita. Lisäksi työn imun tasoa voi las-
kea tai jopa estää kokonaan esimerkiksi työtapaturma tai työpaikalla koettu 
häirintä. Työn imun edistämisessä keskeistä onkin tunnistaa keinot, joiden 
avulla työn imun kokemista voidaan lisätä sekä karsia pois työn imua haittaa-
via tekijöitä. (Attridge, 2009) 

2.5 Työn imun mittaaminen 

Työn imun mittaamiseen on kehitetty kolme yleisesti käytössä olevaa erilaista 
vaihtoehtoa, joita on sovellettu työn imun tutkimuksissa: Utrechtin työn imu 
asteikko - The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli and Bakker, 
2003; Schaufeli ym., 2002), Burnoutia mittaava Oldenburg Burnout Inventory 
(OLBI) (Demerouti & Bakker, 2008) sekä UWESia muistuttava ”three-dimensional 
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concept of engagement” eli työn imun kolmiulotteinen käsite, jossa esiintyvät 
ulottuvuudet vastaavat UWESin käsitteitä (tarmokkuus – fyysinen ulottuvuus, 
sitoutuminen – emotionaalinen ulottuvuus, uppoutuminen – kognitiivinen 
ulottuvuus).  (May ym., 2004).  

Työn imun mittaamisen työkaluista kaikkein eniten käytetty on Schaufelin 
ja Bakkerin kehittämä UWES, jota voi yksilötason lisäksi soveltaa ryhmiin tai 
koko organisaatioon (Attridge, 2009). UWESia on sovellettu myös Suomessa 
opettajille teetetyssä työn imu tutkimuksessa. (Hakanen, 2002.) Taulukossa 4. 
on esimerkki kysymyksistä, joiden avulla mitataan työn imun tasoa. Kyselyssä 
vastaaja arvioi esimerkkilauseen paikkansapitävyyttä asteikolla 0 (ei milloin-
kaan) – 6 (joka päivä). UWES on ladattavissa verkosta 22 eri kielellä. Tässä tut-
kimuksessa ei ole suoraan käytettä UWES kyselylomaketta, mutta sitä on sovel-
lettu haastattelukysymysten laadinnassa, jotta tässä tutkimuksessa puhutaan 
samasta työn imusta, kuin muissa työn imuun liittyvissä tutkimuksissa.  

 
TAULUKKO 4 Esimerkki UWES – kyselylomakkeesta 

Employee Version Työntekijöiden työn imu 
Vigor (VI) Tarmokkuus 

1. When I get up in the morning, I feel like 
going to work. 

1. Aamulla herätessäni, minusta on mielekäs-
tä lähteä töihin. 

2. At my work, I feel bursting with energy. 2. Työpaikalla tunnen olevani täynnä energi-
aa 

3. At my work I always persevere, even 
when things do not go well. 

3. Jatkan työtäni, vaikka se olisi joskus hanka-
laa. 

4. I can continue working for very long 
periods at a time. 

4. Jaksan työskennellä erittäin pitkiä aikoja 
kerrallaan. 

5. At my job, I am very resilient, mentally. 5. Työssäni olen henkisesti erittäin joustava 
6. At my job I feel strong and vigorous. 6. Töissä tunnen olevani vahva ja täynnä tar-

moa. 
Dedication (DE) Omistautuminen  
1. To me, my job is challenging. 1. Työni tarjoaa minulle haasteita. 
2. My job inspires me. 2. Työni inspiroi minua. 
3. I am enthusiastic about my job. 3. Olen innostunut työstäni 
4. I am proud on the work that I do. 4. Olen ylpeä työstä, jota teen. 
5. I find the work that I do full of meaning 
and purpose. 

5. Tekemäni työ on merkityksellistä ja sillä on 
tarkoitus.  

  
Absorption (AB) Työhön uppoutuminen 
1. When I am working, I forget everything 
else around me. 

1. Työskennellessäni en huomaa ympärilläni 
tapahtuvia asioita. 

2. Time flies when I am working. 2. Aika tuntuu lentävän työskennellessäni. 
3. I get carried away when I am working. 3. Koen olevani muualla, kun teen töitä. 
4. It is difficult to detach myself from my 
job. 

4. Minun on vaikea irrottautua töistä.  

5. I am immersed in my work. 5. Koen voimakasta uppotumista työssäni.  
6. I feel happy when I am working intense-
ly 

6. Koen intensiivisen työskentelyn tuottavan 
minulle iloa.  
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Työn imun mittaaminen on herättänyt paljon kiinnostusta yrityksissä. Monet 
konsultointityritykset ovat luoneet omia mittareita työn imun tason selvittämi-
seen. (Attridge, 2009) 

2.6 Työn imu ja yksilön terveys 

Tässä luvussa tarkastellaan työn imun ja yksilön terveyden välisiä yhteyksiä. 
Aihe on käsitelty suppeasti, koska se ei ole keskeinen osa tutkimusta. Aihetta 
on kuitenkin tutkittu ja siitä löytyy paljon mielenkiintoista tietoa. Ensimmäises-
sä alaluvussa tarkastellaan työn imun vaikutusta yksilön terveyteen. Työn imun 
käsite ja siihen liittyvä intohimoinen suhtautuminen työhön on toisinaan liitetty 
jopa työholismiin. Työholismin ja työn imun ilmiöihin liittyykin samankaltai-
suuksia. Toisessa alaluvussa tarkastellaan työholismin ja työn imun välistä yh-
teyttä. Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan työn imun vaikutuksia yksilön 
vapaa-aikaan.  

2.6.1 Yleinen käsitys työn imun vaikutuksista yksilön terveyteen 

Työn imun katsotaan yleisellä tasolla vaikuttavan positiivisesti yksilön tervey-
teen, vaikka varsinaista tutkimusnäyttöä nimenomaisesti työn imun ja yksilön 
terveyden väliltä on vain vähän. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin työn 
imun ja positiivisten työkokemusten läikkyvän työn rajojen ulkopuolelle. Tut-
kimuksen mukaan työn imua kokeneet henkilöt kertoivat, että innostuminen, 
energisyys ja jaksaminen näkyivät myös työn ulkopuolella esimerkiksi urhei-
lussa, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä. (Bakker ym., 2008). Schaufelin, Ta-
riksen ja Rhenen (2008) tekemän tutkimuksen mukaan, työn imua kokevat hen-
kilöt kokivat muita enemmän sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä. Lisäksi 
työn imua kokevat henkilöt näkevät sosiaaliset suhteet positiivisessa valossa 
(Van Beek, Taris & Schaufeli, 2011). 

Työn imua kokeville henkilöille on tyypillistä, että he myös arvioivat itse 
voivansa hyvin. Hakasen ym. (2006) mukaan esimerkiksi työn imua kokeville 
opettajille oli tyypillistä korkeampi itsearvioitu terveys ja työkyvykkyys. Deme-
routi (2001) puolestaan löysi tutkimusryhmänsä kanssa negatiivisen korrelaati-
on erityisesti tarmokkuuden ja yksilön kokemien psykosomaattisten oireiden, 
kuten päänsäryn ja rintakivun välillä. 

2.6.2 Työn imu, työuupumus ja burnout 

Työn imua ja työholismia on tutkittu jonkin verran rinnakkain ja kummallekin 
käsitteelle on tyypillistä työhön uppoutuminen ja heittäytyminen sekä halu 
tehdä suuriakin työmääriä. Työholismilla tarkoitetaan kuitenkin työntekijälle 
haitallista työskentelytapaa, jolle on ominaista kohtuuton työmäärä ja pakon-
omainen suhtautuminen työhön. (Schaufeli, Bakker, Van der Heijden & Prins, 
2009; Schaufeli, Shimazu & Taris, 2009) Työholismilla ja työn imulla on kuiten-
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kin selkeät erot. Työn imussa työhön uppoutumiseen liittyy sisäinen motivaatio 
ja intohimo työtä kohtaan. Työn imuinen henkilö kokee työn nautinnollisena ja 
palkitsevana. Työholismiin liittyy usein jokin ulkoinen tekijä; työhön saatetaan 
uppoutua, jotta voidaan irtautua muusta maailmasta ja työskennellä entistä 
enemmän. (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008) Työn imua määrittelevistä 
käsitteistä erityisesti tarmokkuus ja omistautuminen on tunnistettu burnoutia 
määrittelevien käsitteiden - uupumus ja kyynisyys - suoriksi vastakohdiksi 
(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Lisäksi Schaufeli ym. (2006) havaitsivat 
tutkimuksessa, että työn imu yhdistyy positiivisesti yksilön sisäiseen suoritus-
kykyyn, toisin kuin työholismi.  

 Työn imua kokevat henkilöt eivät ole kuitenkaan poikkeuksellisia yksilöi-
tä, vaan kuten aiemmin todettiin, kuka tahansa voi kokea työn imua (Robinson, 
2004). Myös työn imua kokevat henkilöt kokevat työn yhtä lailla toisinaan 
kuormittavan. Merkitsevä ero työholismin ja työn imun aiheuttaman väsymyk-
sen välillä on, että työn imussa henkilö kokee väsymisen miellyttäväksi tilaksi, 
koska siihen liittyy ensisijaisesti kokemus positiivisista suorituksista. Työn 
imussa työstä uupuminen johtuu ”oikeista asioista”. Työholismissa työuupu-
musta aiheuttaa työn pakonomainen suorittaminen, suuri työmäärä ja epäter-
veet tekijät, kuten esimerkiksi liian suuret tavoitteet ja riittämättömyyden tunne. 
(Bakker, Emmerik & Euwema 2007) Työn imun ja työholismin eroja tarkastel-
laan taulukossa 5.  

 
TAULUKKO 5 Työn imun ja työholismin vertailua 

 Työn teon intensiteetti Kuormitustekijät 
Työn imu Palo työtä kohtaan ja työstä innos-

tuminen. Usein sisäiset motivaa-
tiotekijät. 
 

Runsas työmäärä.  

Työholismi Pakonomainen tarve tehdä runsaas-
ti töitä. Työn tuottavuuden laske-
minen. Usein ulkoiset motivaa-
tiotekijät.  

Epäterveet tekijät: Riittä-
mättömyyden tunne, epä-
realistiset tavoitteet, muun 
elämän pakeneminen.  

 

2.6.3 Työn imun kiistelty vaikutus yksilön vapaa-aikaan 

Työn imulla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia yksilön vapaa-aikaan ja 
joidenkin tutkimusten mukaan työn imu ja positiivinen vire voivat jatkua työn 
ulkopuolella esimerkiksi työntekijän vapaa-ajan aktiivisuutena. Osa tutkijoista 
on kuitenkin sitä mieltä, että työn imu voi vaikuttaa vapaa-aikaan myös nega-
tiivisesti erityisesti silloin, jos työn imua kokeva henkilö nauttii työstään, käyt-
tää siihen paljon voimavaroja ja on taipuvainen tekemään pitkiä työpäiviä. Täl-
löin työn imulla voikin olla negatiivinen vaikutus yksilön vapaa-ajalle ja erityi-
sesti työn ja perhe-elämän tasapainolle. (Halbesleben, Harvey & Bolino, 2009) 
Yleisesti ottaen työelämä ja perhe voidaan parhaimmillaan nähdä toisiaan ri-
kastuttavina voimavaroina (Hakanen, Peeters & Perhoniemi, 2011). 
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3 OHJELMISTOKEHITYS JA TYÖN IMU 

Ohjelmistokehittäjien työn imun kokemusten mielekäs tarkastelu edellyttää, 
että tiedetään mistä ohjelmistokehityksessä on pääpiirteittäin kyse. Tässä luvus-
sa tarkastellaan ohjelmistokehitystä ja sen perusperiaatteita. Lisäksi ohjelmisto-
kehitystä peilataan työn imun käsitteeseen ja sen pohjalta kehitettyyn työn 
imun JD-R-malliin (Job demand-resources model of work engagement), joka 
tarkastelee työn resurssien ja työn haasteiden välistä suhdetta ja niiden merki-
tystä työn imun edistämisessä. JD-R-malli on esitelty luvussa 2.4.2.  

3.1 Ohjelmistokehityksen tarkastelua 

Tässä luvussa tarkastellaan ohjelmistokehityksen lähtökohtia, ohjelmistojen 
käyttötarkoituksia ja ohjelmistokehityksen periaatteita. Esitetyt periaatteet an-
tavat suuntaviivoja ohjelmistokehityksen tarkastelulle. Esitettyjä periaatteita ei 
tule kuitenkaan ottaa ainoana totuutena, koska ohjelmistokehitys on lukemat-
tomien mahdollisuuksien jatkuvasti kehittyvä viidakko. Ohjelmistokehityksen 
perusperiaatteiden ymmärtäminen auttaa kuitenkin ymmärtämään ohjelmoijan 
kokemaa työn imua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

3.1.1 Digitalisaatio edellyttää ohjelmistokehitystä 

Digitalisaatio ja teknologian kehitys muuttavat maailmaa, tapaamme olla ja 
toimia jatkuvasti ja nopeasti. Digitalisaatiolla tarkoitetaan yleisesti digitaalisten 
toimintatapojen integrointia osaksi arjen käytäntöjä. Digitalisaatiota onkin ver-
rattu jopa teolliseen vallankumoukseen. (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & 
Teppola, 2017) Digitalisaation vaikutukset ovat merkittävät ennen kaikkea liike-
toiminnan puolella ja digitaalisesta kehityksestä saavatkin nauttia eri liiketoi-
minnat toimialoista riippumatta. Uudenlaiset teknologiat ja digitaaliset ratkai-
sut luovat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia arvon luomiseen ja työn tekemi-
seen. (Lenka, Parida & Wincent, 2017). Erilaisia ohjelmistoja kehitetään jatku-
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vasti uusiin tarpeisiin ja ohjelmistokehityksen parissa työskentelee koko ajan 
enemmän ihmisiä. 

Ohjelmistokehityksellä on merkittävä ja keskeinen rooli uusien digitaalis-
ten tuotteiden ja palveluiden tuomisessa markkinoille (Gregory, Keil, Murter-
mann & Mähring, 2015). Digitalisaatio, uudenlaiset ohjelmistot ja tietojärjestel-
mät muuttavatkin yhteiskuntaa sen jokaisella osa-alueella (Legner ym., 2017). 
Digitalisaation ja digitaalisen kehityksen vaikutukset näkyvät alasta riippumat-
ta aina logistiikasta (Gunasekaran, Subramanian & Papadopoulos 2017) perus-
koulutukseen (Bodnar, Anastasio, Enszer, & Burkey 2016) ja terveydenhuoltoon 
(Wang, Kung & Byrd, 2018). Oikein hyödynnetyn IT:n avulla yritysten on mah-
dollista saavuttaa suhteellista kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Tehokkailla ja 
liiketoimintaa tukevilla ohjelmistoilla voidaan vähentää liiketoiminnan oheis-
toimintaa ja keskittää resursseja enemmän liiketoiminnan ydinalueisiin. Vas-
taavasti jälkeen jäänyt informaatioteknologia ja vanhentuneet ohjelmistot voivat 
pahimmillaan tiputtaa yrityksen pois markkinoilta. (Gunasekaran ym., 2017) 
Digitaalisiin ratkaisuihin siirtymisellä pyritäänkin usein saavuttamaan niin ajal-
lisia kuin taloudellisia säästöjä.  

Onnistunut ohjelmistokehitys ja ohjelmointityö edellyttävät asiakasorga-
nisaatiossa aina IT:n ja liiketoiminnan strategista yhteen linjaamista (engl. stra-
tegic allignment). Sillä tarkoitetaan, että varsinaisella liiketoiminnalla ja IT:llä 
on sama tavoite, joka on varsinaisen liiketoiminnan kehittäminen ja vahvista-
minen. Informaatioteknologiaa ei oteta osaksi liiketoimintaa irrallisena osana ja 
vain IT:n itsensä vuoksi, vaan sen käyttötavoilla ja tavoitteilla on selkeät liike-
toiminnalliset edellytykset ja perustelut. (Avison, Jones, Powell & Wilson, 2004) 
Liiketoiminnan ja IT:n yhteen linjaaminen tarkoittaa toisaalta myös sitä, että 
ohjelmistokehittäjän tulee tuntea asiakkaansa liiketoiminta ja aiemmin käytössä 
olleet järjestelmät. Ohjelmistokehittähän täytyy pystyä tuottamaan asiakkaille 
heidän todellisia tarpeitansa tukevat ratkaisut ja järjestelmät. 

Ohjelmistot ja digitaalinen muutos muuttavat tulevaisuuden työpaikkoja 
merkittävästi. Digitaaliset työkalut ja ohjelmistot mahdollistavat esimerkiksi 
liiketoiminnan toteuttamisen aiempaa tehokkaammin ja jopa kokonaan ilman 
ihmisen työtä. Toisaalta digitaaliset ratkaisut mahdollistavat kokonaan uuden-
laisten liiketoimintojen ja liiketoimintamallien syntymisen. On arvioitu, että 
merkittävä osa nykyisistä työtehtävistä tullaan korvaamaan robotiikalla ja eri-
laisilla ohjelmistoilla tulevaisuudessa. (Frey & Osborne, 2017) Koska ihmisen 
ajattelua edellyttävä kognitiivinen toiminta ja luovuus on toistaiseksi vaikeasti 
korvattavissa, ohjelmistoalalla riittänee töitä myös jatkossa ja ohjelmoijat voivat 
lähtökohtaisesti luottaa työn jatkuvuuteen. 

3.1.2 Ohjelmistokehitys tiivistetysti 

Ohjelmistokehitys on joukko erilaisia toimia tietokonepohjaisten ohjelmistojen 
luomiseen. Ohjelmistoprojekteja toteutetaan useimmiten jonkun tilaajan tarpee-
seen ratkaista jokin ongelma. Ohjelmistokehitys on monivaiheinen prosessi, 
johon liittyy muun muassa liiketoiminnan ja IT:n tarpeiden analysointia, ohjel-
miston suunnittelua, vaatimusmäärittelyä, ohjelmointia ja teknologioita, sovel-
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lusten implementointia ja ylläpitoa. (Brinkkemper, 1996) Tietojärjestelmien ke-
hityksen (Information system development, ISD) historiaa on luonnehdittu yri-
tyksenä löytää ratkaisuja tuottavuuden lisäämiseksi, järjestelmien vähentä-
miseksi viallisina tai järjestelmien kehittämiseksi tekniikoilla, joissa kiinnitetään 
enemmän huomiota loppukäyttäjiin ja heidän tarpeisiinsa. (Kataja & Tuunanen, 
2006)  

IT-projekteja voi olla monenlaisia ja niitä toteutetaan erilaisiin liiketoimin-
nan tarpeisiin. Useimmiten IT-projekteja toteutetaan liiketoiminnallisen hyödyn 
saamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi IT:n avulla. (Pavlou & El Sawy 
2010). IT-projekteja joudutaan toteuttamaan muun muassa liiketoiminnan koh-
taaman häiriön (disruption) johdosta (esim. toimialan kehitys ja digitalisoitu-
minen), aiempien järjestelmien aiheuttaman solmun korjaamiseksi tai IT:n im-
plementointi osaksi varsinaista liiketoimintaa (esim. liiketoiminnan siirtäminen 
osittain tai kokonaan verkkoon). 

Ohjelmiston elinkaaren tarkastelu tarjoaa yhden näkökulman ohjelmisto-
kehityksen ja sen eri vaiheiden tarkasteluun. Ohjelmistojen elinkaaren on ylei-
sesti määritelty koostuvan ohjelmiston kehityksestä ja ylläpidosta. Ohjelmisto-
suunnitteluun liittyy muun muassa vaatimusmäärittely, järjestelmäsuunnittelu 
ja ohjelmiston suunnittelu, ohjelmiston toteutus, testaus ja käyttöönotto. Ylläpi-
toon kuuluu järjestelmän ylläpidolliset tehtävät, kuten ohjelmiston toiminnan 
ylläpitäminen ja virheiden korjaus. Työtehtävät ohjelmistokehityksen eri vai-
heissa ovat luonteeltaan hyvin eri tyyppisiä. Jotta tutkimustuloksia voidaan 
ymmärtää, on keskeistä ymmärtää ohjelmistokehityksen ja erityisesti ohjel-
moinnin merkitys ohjelmistokehityksen eri vaiheissa. Taulukossa 6 on esitelty 
ohjelmistokehityksen elinkaari ja eri vaiheiden kuvaukset hyvin tiivistetysti. 
Taulukon laadinnassa on hyödynnetty Haikalan ja Mikkosen (2011) teosta Oh-
jelmistotuotannon käytännöt. 

 
TAULUKKO 6 Ohjelmiston elinkaari 

Elinkaaren vaihe Vaiheen kuvaus 
Vaatimusmäärittely 
 

Ohjelmistoprojektit lähtevät usein liikkeelle tilaajan tarpeesta. 
Aluksi määritellään, mitä tarvitaan, ja mitä ohjelmiston halutaan 
tekevän. Vaatimusmäärittely sisältää toiminnallisten vaatimusten, 
ei-toiminnallistenvaatimusten ja reunaehtojen määrittelyn. Vaati-
musten määrittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tilaajan ja 
toteuttajan välillä. Huolellisesti tehty vaatimus helpottaa myö-
hempää projektin suunnittelua.  

 
Järjestelmäsuunnittelu 

 
Järjestelmäsuunnittelussa määritellään järjestelmien välinen työn-
jako, ja miten business-case sekä aiemmat järjestelmät integroi-
daan osaksi uutta järjestelmää. 
 

(Jatkuu…)
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(Taulukko 6 jatkuu.) 
 
Ohjelmistosuunnittelu 

 
Ohjelmistosuunnitteluun kuuluu muun muassa ohjelmiston toi-
minnallinen määrittely ja tekninen määrittely. 
Toiminnallisen määrittelyn tarkoituksena on määritellä, miten 
ohjelmisto toimii eri kohdissa.  
Teknisen määrittelyn tarkoituksena on määritellä ohjelmistojen 
tekninen arkkitehtuuri. Tekniseen määrittelyyn kuuluvat mm. 
ohjelmointikielten valinta, ohjelmistokomponentit, komponenttien 
rakenne ja niiden välinen hierarkia sekä sovellusrajapinnat.  

 
Toteutus (ohjelmointi) 

 
Määrittelyjen jälkeen seuraa toteutus. Mitä paremmin suunnittelu 
on tehty, sitä helpompaa on tehdä varsinainen ohjelmiston toteu-
tus eli ohjelmointi. Toteutuksen lopputuote on valmis ohjelmisto. 
Ohjelmoija voi joutua tekemään ohjelmiston kannalta parhaaseen 
arvaukseen perustuvia päätöksiä, jos suunnitteluvaihetta ei ole 
toteutettu riittävän huolellisesti 

 
Testaus 
 

 
Testauksen tavoitteena on löytää ohjelmoinnin virheet ja puuttua 
niihin ennen varsinaista implementaatiota. Mitä aikaisemmassa 
vaiheessa virheet huomataan, sitä helpompaa ja halvempaa niiden 
korjaaminen on. Testaamiseen kuuluu myös testausmenetelmien 
suunnittelu ja testien dokumentointi. 

 
Julkaisu ja implemen-
tointi 

 
Kun ohjelmisto on valmis, se voidaan ottaa käyttöön varsinaisessa 
toimintaympäristössä ja integroida osaksi prosesseja.  

 
Ylläpito 

 
Ohjelmiston ylläpitäminen, virheiden korjaukset ja ohjelmistopäi-
vitykset.  

 
Elinkaaren loppu 

 
Ohjelmiston elinkaari päättyy, kun ohjelmisto poistetaan käytöstä 
tai korvataan uudella. 

 

3.1.3 Ketterä kehittäminen  

IT-projektien suunnittelu kokonaan etukäteen on käytännössä mahdotonta, 
koska monet projekteista ovat niin suuria kokonaisuuksia, että niiden toimintaa 
on mahdoton määritellä etukäteen. Lisäksi ohjelmistoprojekteissa on jatkuvasti 
tarpeita erilaisille muutoksille niin toimintatapoihin kuin tuotteeseen liittyen. 
Nykyajan ohjelmistokehitykselle onkin tyypillistä ketterät kehittämismenetel-
mät, eli ketterä ohjelmistokehitys (Agile Software Development). Ketterien me-
netelmien on jopa kuvattu olevan ohjelmistotuotannon keskeisimpiä innovaati-
oita. (Vlaanderen, Jansen, Brinkkemper, & Jaspers, 2011) Ketterä kehittäminen 
perustuu lyhyisiin iteraatioihin, eli ajan jaksoihin, joissa edistetään lyhyen ja 
pitkän aikavälin tavoitteita ja tuotetaan kokonaisuuden kannalta pieniä osia tai 
toimintoja aina iteraatioprosessin päätteeksi. Ketterissä menetelmissä keskeistä 
onkin jatkuva suunnittelu, tiivis asiakasyhteistyö ja muuttuneisiin tarpeisiin 
reagoiminen. Ketterät menetelmät lisäävät ennustettavuutta ja auttavat projek-
tin riskienhallinnassa. (Dybå & Dingsøyr, 2008) 
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Ketterissä menetelmissä käytännössä toistetaan taulukossa 6 esitettyjä oh-
jelmistokehityksen vaiheita lyhyinä iteraatioina, ja tuotetaan lopullisesta ohjel-
mistosta pienempiä kokonaisuuksia, jotka lopulta muodostavat valmiin ohjel-
miston. Lyhyillä iteraatioilla voidaan tuottaa arvoa jo kehitysprosessin aikana 
sekä hallita riskejä. Ketterät menetelmät kuitenkin edellyttävät projektiin sitou-
tunutta henkilöstöä. Kuviossa 6 vertaillaan ohjelmistokehityksen vesiputous-
mallin ja ketterän ohjelmistokehityksen eroja.  

 
KUVIO 3 Vesiputousmalli vs. Ketterä ohjelmistokehitys 

Vesiputousmallin ideana on, että prosessi viedään läpi kokonaisuutena, ja pro-
sessin päättyessä saavutetaan suurempi lopputulos. Ketterissä menetelmissä 
taas tuotetaan projektin osia lyhyissä iteraatioissa, ja projektia integroidaan ja 
toteutetaan pala kerrallaan, jotka lopulta muodostavat saman lopputuloksen, 
kuin vesiputousmallissakin. Ketterien menetelmien etu on parempi joustavuus 
ja riskienhallinta. Vesiputousmallin toiminta edellyttää hyvää suunnittelua ja 
ketterät menetelmät hyvää vuorovaikutusta.  

3.2 Ohjelmistokehitys, ohjelmointi ja työn imu  

Ohjelmoinnilla tarkoitetaan ohjelmistojen teknistä toteutusta sekä teknistä yllä-
pitoa. Onnistuneen ja laadukkaan ohjelmoinnin merkitys on keskeinen osa on-
nistunutta ohjelmistokehitystä. Työn imun tarkastelu ohjelmistokehityksen nä-
kökulmasta tarjoaakin mielenkiintoisen lähtökohdan tutkimuksen tekemiseen 
ja sisältää uutuusarvoa. Työn imua ja ohjelmistokehitystä ei ole varsinaisesti 
tutkittu rinnakkain, mutta tutkimustietoa ohjelmistokehittäjien työstä ja työ-
oloista on saatavilla. Tutkimusaiheena on ollut esimerkiksi burnout-
kokemukset IT-alalla (Pawlowski, Kaganer & Cater, 2007) sekä onnellisuuden 
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vaikutus ohjelmoijien työn tuottavuuteen (Graziotin, Fagerholm, Wang & Ab-
rahamsson, 2018). Graziotin ym. (2018) tekemän kyselytutkimuksen mukaan 
onnellisuus ja toisaalta onnettomuus vaikuttavat suoraan ohjelmoijien työn 
tuottavuuteen ja tuotteliaisuuteen. Graziotin ym. (2018) tutkimuksessa onnet-
tomuutta lisäävät tekijät on jaettu yksilöön itseensä liittyviin tekijöihin sekä ul-
koisiin tekijöihin. Merkittäviä onnettomuutta lisääviä tekijöitä olivat muun mu-
assa alhainen kognitiivinen suorituskyky, henkiset vaikeudet tai alentunut mo-
tivaatio. Ulkoisista tekijöistä merkittäviä olivat alentunut tuotteliaisuus tai työn 
huono laatu. Vastaavasti korkea kognitiivinen suorituskyky arvioitiin merkittä-
vimmäksi onnellisuutta lisääväksi tekijäksi. Keskeistä tutkimustuloksissa oli, 
että onnettomuutta lisäävistä tekijöistä 55 % oli ulkoisia, kun taas onnellisuutta 
lisäävistä tekijöistä suurempi osa 58 % oli yksilön sisäisiä tekijöitä. 

Ohjelmoijan onnellisuuden ja ohjelmoijan työn imun tarkastelu tarjoavat 
osittain samankaltaisen lähtökohdan tutkimukselle. Kummatkin käsitteet tar-
kastelevat työn mielekkyyteen liittyviä tekijöitä, kuten työympäristön viihty-
vyyttä ja työpaikan edellytyksiä työn tekemiselle. Tässä tutkimuksessa on kui-
tenkin pyritty ymmärtämään työn tekeminen onnellisuutta kokonaisvaltai-
semmin. Vaikka onnellisuustutkimukset tarkastelevatkin onnellisuutta objek-
tiivisesti positiivisten ja negatiivisten kokemusten summana (onnellisuuden 
kokemuksen subjektiivisesta luonteesta huolimatta), työn imulla ja onnellisuu-
della tarkoitetaan kuitenkin osittain eri asioita. Työn imun tarkastelussa ollaan 
kiinnostuneita niistä tekijöistä, jotka lisäävät työntekijän halua ponnistella entis-
tä enemmän tavoitteiden saavuttamiseksi niin työympäristössä, yksilötasolla, 
kuin työtehtävätasolla. Lisäksi työn imun tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 
työntekijän sitoutumisesta työpaikkaan ja työn merkityksellisyydestä, jotka 
ovat olennaisia osia nimenomaan työn imun kokemusta.  

Toisaalta tavoitteellinen työn imun lisääminen työympäristössä voidaan 
nähdä onnellisuutta lisäävänä tekijänä ja toisin päin. Graziotin, Wang ja Abra-
hamsson (2014) sanovatkin, että ohjelmistokehitysalalla on puhuttu jo vuosia, 
että työn tuottavuuden parantamiseksi tulisi keskittyä ihmisiin ja tarjota kan-
nustimia työntekijöiden sitouttamiseksi sekä tyytyväisyyden ja onnellisuuden 
lisäämiseksi.  

3.3 Ohjelmistokehitys – työhön liittyvät haasteet ja resurssit 

Bakker ja Demerouti (2008) esittivät tutkimuksessaan, että työn imun syntymi-
seen ja kokemiseen vaikuttavat olennaisesti yksilön resurssit, työhön käytössä 
olevat resurssit, työn haasteet sekä resurssien ja haasteiden tasapaino. IT-alalla 
työskentely tarkoittaa ainakin työskentelyä jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyväl-
lä alalla ja sen myötä jatkuvasti vaihtuvia haasteita.  

Ohjelmistokehitystä voidaan pitää haastavana työnä monestakin syystä. 
Ensinnäkin siinä täytyy olla kattavaa osaamista ohjelmistoalalta, ja työssä tulee 
hallita eri teknologioita sekä alan toimintatapoja ja käytänteitä. Lisäksi täytyy 
ymmärtää paljon muutakin, joka sijoittuu varsinaisen ohjelmistokehityksen ul-
kopuolelle. Kehitystyössä tulee muun muassa ymmärtää asiakasorganisaation 



33 

 

liiketoimintaan liittyviä tekijöitä ja business-case kehitettävän järjestelmän taus-
talla. (Xia & Lee, 2005) Lisäksi ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus edellyttävät 
tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Kun kehitetään asiakkaalle uutta ohjel-
mistoa, joudutaan pohtimaan, miten järjestelmä tukee parhaiten asiakkaan lii-
ketoimintaan ja miten järjestelmä saadaan integroitua saumattomasti jo olemas-
sa oleviin järjestelmiin. Muut käytössä olevat järjestelmät rajoittavat usein eri 
teknologioiden käyttömahdollisuuksia sekä järjestelmien infrastruktuurien ra-
kennetta.  

IT-alalla työskentely tarkoittaa jatkuvaa muutosta ja sen myötä uuden op-
pimista. Samalla ohjelmistokehittäjien täytyy pystyä tunnistamaan liiketoimin-
nan sekä IT:n toteutuksen kannalta toimivat menetelmät ja teknologiat. Dyba 
(2000) sanoi jo vuosituhannen alussa, että ohjelmistokehitys on alana kaikkea 
muuta kuin yksinkertaista ja ennustettavaa, eikä alan kehitys ole viimeisten 
vuosien aikana ainakaan hidastunut. Ohjelmistokehityksen parissa työskente-
leviltä henkilöiltä edellytetäänkin kykyä reagoida ympärillä tapahtuviin muu-
toksiin (Williams & Cocksburn, 2003). 

IT-alan haasteista kertovien tutkimuksen tarkastelu osoittaa, että kyseessä 
on kompleksinen ja monilta osin haastava ala.  IT-alan tutkimuksissa on tutkittu 
paljon muun muassa IT-projektien epäonnistumiseen johtaneita tekijöitä. IT-
projekteille onkin tyypillistä epäonnistua. Joidenkin arvioiden mukaan ainakin 
jossain määrin epäonnistuneita (viivästyminen, budjetin ylittyminen tai huono-
laatuinen lopputuote) projekteja voi olla jopa 70%. (Doherty, Ashurst & Pep-
pard, 2012). Baghizadeh Cecez-Kecmanovi ja Schlagwein (2019) muistuttavat 
artikkelissaan, että tietojärjestelmien kehitysprojektien korkea epäonnistumis-
projekti haastaa yritysten toimintaa jatkuvasti, mutta korkeista epäonnistumis-
luvuista huolimatta yritykset käyttävät entistä enemmän rahaa järjestelmien 
kehittämiseen, koska digitaalinen kehitys edellyttää sitä. 

 IT-projektien epäonnistuminen onkin innoittanut tiedeyhteisöitä tarkaste-
lemaan epäonnistumiseen johtaneita tekijöitä. Yksittäisten tekijöiden nimeämi-
nen on kuitenkin hankalaa ja projektin epäonnistuminen johtuu usein monista 
syistä. Mähring ja Keil (2008) arvioivat, että epäonnistuminen johtuu usein siitä, 
että projektit ovat kompleksisia, hankalasti havainnoitavia ja valvottajia, koska 
siinä on usein monta osapuolta ja sidosryhmää. Lisäksi projektien johtajilla on 
usein vain rajallinen määrä tietoa projektista. Myös Wiener, Mähring, Remus ja 
Saunders (2016) osoittavat, että keskeinen epäonnistumiseen johtava tekijä on 
kompleksisuudesta johtuva projektien hallittavuusongelma (lack of control). 
Hallittavuusongelmia aiheuttaa esimerkiksi se, että useat järjestelmäprojektit on 
ulkoistettu kokonaan tai osittain, koska tilaajaorganisaation sisäinen osaaminen 
ei riitä tarvittavien ohjelmistojen kehittämiseen. Ulkoistettu ohjelmistokehitys 
voi johtaa epäonnistumiseen koska tilaajalla ja ohjelmiston tekijällä voi olla eri-
laiset tavoitteet ja ajatukset. Projekti on käytännössä jo valmiiksi epäonnistunut, 
jos tilaaja haluaa toimivan ohjelmiston, mutta ohjelmiston toimittaja haluaa 
tuottaa ohjelmiston mahdollisimman helposti ja halvalla. Puhutaan niin sano-
tusta agenttiteoriasta (agency-theory), jossa sekä tilaaja, että toimittaja ajavat 
ensisijaisesti omia etujaan. (Eisenhardt 1989)  

Myös Kataja ja Tuunanen (2006) ovat artikkelissaan samoilla linjoilla. Hei-
dän mukaansa keskeinen eskaloitumiseen johtava tekijä on projektin tilaajan ja 
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projektin toteuttavan tahon välinen tiedon epäsymmetria. Heidän ehdotuksen-
sa mukaan ketterät menetelmät, jotka edellyttävät jatkuvaa vuorovaikutusta 
tilaavan ja toetuttavan tahon välillä pienentävät tiedon epäsymmetrian toden-
näköisyyttä, mutta toisaalta edellyttävät toimivaa ja mutkatonta vuorovaikutus-
ta. Baghizadeh ym. (2019) esittävät, että epäonnistuneiden projektien lisäksi 
olisi ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ISD-projektien ”hätätiloja”, eli tekijöitä, joi-
den avulla voidaan ennakoida projektien virheitä ja muuttaa projektin suuntaa 
ennen epäonnistumista. Taulukossa on esitetty ohjelmistokehitykseen liittyviä 
haasteita ja epäonnistumiseen johtaneita tekijöitä. 
 
TAULUKKO 7 Ohjelmistokehityksen haasteet 

Vaatimukset Vaatimuksen kuvaus 

Työhön liittyvät haasteet Aikarajoitteet 
Rajalliset kustannukset 
Epämääräiset vaatimusmäärittelyt 
Epäselvä visio ja tavoitteet 
Kompleksiset työtehtävät 
Huonolaatuinen vuorovaikutus 
Projektinhallinta 
Ym. 

 
Työn tekemiseen liittyvät emo-
tionaaliset haasteet 

 
Epäselkeä työnkuva ja esimiesten tuen puute 
Palautteen puute 

 
Työn tekemiseen liittyvät kogni-
tiiviset haasteet 

 
Laaja ymmärrys ja osaaminen toimialasta 
Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaa-
minen 
Paineensietokyky 
Työn abstrakti luonne 
Ym.  

 
Ohjelmistokehityksen tutkimukset osoittavat, että IT-alan tutkimusfokus on 
selkeästi enemmän työn haasteissa ja epäonnistumiseen johtavissa tekijöissä, 
kuin ohjelmistotyön voimavarojen tarkastelussa. Toisaalta epäonnistuneiden 
projektien tarkastelu on innostanut tiedeyhteisöä luomaan lukuisia pohjalta 
kehitettyjä luovia, joilla voidaan helpottaa työn suorittamista ja välttää keskei-
siä kompastuskohtia. Tunnettuja malleja ovat esimerkiksi DeLonen ja McClea-
nin (1992) eli tietojärjestelmän onnistumismalli (model for IS Success) sekä tek-
nologian käyttöä ja hyväksymistä tarkasteleva UTAUT-malli (Unified theory of 
acceptance and use of technology) (Venkatesh ym., 2003). 

Osittain ohjelmistokehityksen haasteiden kanssa rinnakkain kulkevat oh-
jelmistokehityksen resurssit. Monet haasteet tai epäonnistumiseen johtaneet 
tekijät johtuvat usein juuri puutteellisista resursseista. Alan kehitys houkuttelee 
työn pariin tietynlaisia ihmisiä. Ohjelmoijan työtehtävät koostuvat pääasiassa 
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loogisten asiaongelmien ratkaisemisesta. Ohjelmistokehittäjät saavat työssään 
tarkastella ikään kuin aitiopaikalta eri alojen työympäristöjen ja työn tekemisen 
tapojen muutosta ja olla osaltaan luomassa uudenlaisia menetelmiä ja käytäntö-
jä. Lisäksi alan korkea lähtövaatimustaso edellyttää luontaista kiinnostusta alaa 
kohtaan.  

Mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä voidaan pitää sekä työn haas-
teena, mutta myös keskeisenä tekijänä työn imun ja työn mielekkyyden lisää-
misessä. Toisaalta haastavat tehtävät edellyttävät työntekijältä muun muassa 
jatkuvaa halua oppia ja kehittyä, ongelmanratkaisutaitoja sekä yhteistyökykyä, 
koska ohjelmistokehitystä ja ohjelmointia tehdään useimmiten yhteistyössä lu-
kuisten osapuolten kanssa. 
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4 TUTKIMUKSEN ASETTELU 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen toteutukseen liittyvät asiat.  

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta – laadullinen tutkimus 

Tutkimusmenetelmä tulee valita sen mukaan, mitä halutaan selvittää, 
minkälainen on tutkittava ilmiö ja mitkä ovat määritellyt tutkimuskysymykset. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää työn imun ilmenemistä 
ohjelmistokehittäjän työssä.  
 
Tutkimuskysymykset ovat:  
 

1. Miten työn imu ilmenee ohjelmistokehittäjän työssä? 
2. Mitkä tekijät edistävät työn imun syntymistä ja työn imun kokemista, ja 

mitkä taas toisaalta voivat haitata työn imua?  
 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: Laadulli-
seen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen sekä määrälliseen eli kvantitatiiviseen 
tutkimukseen. Määrällisessä tutkimuksessa tavoitteena on usein tilastollisten 
päätelmien tekeminen, tutkimustulosten numeerinen arviointi ja määrälliset 
analyysimenetelmät. Laadullisessa, eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoit-
teena on jonkin tietyn ilmiön kokonaisvaltainen tarkastelu ja ilmiön ymmärtä-
minen sekä laadulliset analyysimenetelmät (Hirsjärvi, Remes & Sarjavaara, 2009) 
On kuitenkin huomioitava, etteivät laadullinen ja määrällinen tutkimus ole toi-
siaan poissulkevia, ja niitä voidaan käyttää samassa tutkimuksessa tai saman 
ilmiön tarkasteluun, joskin hieman eri lähtökohdista. 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa arvioitiin laadullisten tutkimusmene-
telmien soveltuvan paremmin tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Koska tut-
kimuksessa ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita ohjelmistokehittäjien subjektiivi-
sesta työn imun kokemuksesta, sitä on luontevinta kysyä ohjelmistokehittäjiltä 
itseltään heidän itsensä sanoittamina. Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan, 
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kun halutaan selvittää ihmisten mielipiteitä sekä tapaa olla ja toimia, on erittäin 
luontevaa tutkia sitä keskustelujen kautta. Yleisin tapa laadullisen aineiston 
keräämiseen onkin haastattelut.  

Haastattelujen toteuttamiseksi on olemassa lukuisia tapoja. Voidaan pu-
hua esimerkiksi strukturoiduista haastatteluista, jolloin haastattelija lukee en-
nalta määritellyt kysymykset läpi tietyssä järjestyksessä. Toisessa ääripäässä 
haastattelu voi olla hyvin keskustelun omaista, eikä sisällä lainkaan ennalta 
määrättyjä kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme, 2008) Tässä tutkimuksessa päädyt-
tiin puolistrukturoituun teemahaastatteluun, jossa käytettiin apuna teema-
alueisiin jaettua listaa, johon oli kirjattu teemaan sopivia kysymyksiä.  Teemo-
jen käsittelyjärjestystä ja kysymysten esitystapaa vaihdettiin haastattelujen vä-
lillä aina haastattelun luonteen mukaisesti. Haastattelukysymyksiä kehitettiin 
havaittujen puutteiden ja uusien ideoiden mukaan tutkimusten edetessä. Tee-
mahaastatteluissa oli tarkoitus säilyttää keskustelunomaisuus ja rentous. Puo-
listrukturoitu teemahaastattelu jättää enemmän tilaa lisäkysymyksille, tarken-
nuksille ja pohdinnalle, kuin tiukasti strukturoitu haastattelu. Ennalta määritel-
lyt teemat ja apukysymykset kuitenkin estävät keskustelun rönsyilyn ja ajau-
tumisen tutkittavan asian ulkopuolelle.  

4.2 Haastateltavien valinta 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään tyypillisesti harkinnanvaraista otantaa. 
(Eskola & Suoranta, 1998) Harkinnanvaraisella otannalla tarkoitetaan, ettei tut-
kimukseen osallistuvia henkilöitä valita sattumanvaraisesti, vaan heidän on 
täytettävä tietyt kriteerit, jotta he voivat osallistua tutkimukseen.  

 Tähän tutkimukseen valittiin kahdeksan henkilöä. Koska tutkimus koos-
tui suhteellisen pienestä otannasta, haastateltavien rajaus tehtiin mahdollisim-
man tiukaksi ja osallistumiselle asetettiin kolme ehtoa. Tutkimuksessa linjattiin, 
että (1) tutkimukseen osallistuvat henkilöt työskentelevät tai ovat työskennel-
leet päätoimisesti ohjelmistokehittäjinä, jossa (2) työskentely painottuu ensisi-
jaisesti ohjelmointityöhön. Lisäksi edellytettiin, että (3) haastateltavat ovat ko-
keneet työssään selvää työn imua. Varsinaisen ohjelmoinnin lisäksi haastatelta-
vat voivat myös tehdä esimerkiksi ohjelmistosuunnittelua, testausta tai jonkin 
sorttista projektijohtajan tai tiimijohtajan työtä, mutta pääpaino haluttiin pitää 
nimenomaan ohjelmoinnissa. Suuremmalle otannalle olisi käytännössä ollut 
perustelut syvällisemmän käsityksen saamiseksi, mutta toisaalta tiukasti rajattu 
kohdetyhmä aiheutti jo tällä otannalle selkeää toisteisuutta ja trendejä tutki-
mustuloksissa, joista voidaan tehdä tulkintoja ja johtopäätöksiä. 

 Haastateltavat etsittiin tutkijan omien verkostojen avulla. Mahdollisia 
haastateltavia etsittiin tuttavilta suoraan kysymällä (1), sähköpostikutsun avulla 
(1) sekä Facebook-päivityksen (5) avulla. Merkittävin väline haastateltavien et-
sinnässä oli tutkijan kirjoittama Facebook-päivitys, jossa pyydettiin ilmianta-
maan työstään innostuneita ohjelmoijia. Lisäksi hyödynnettiin haasteluun osal-
listuneita henkilöitä, ja kysyttiin mahdollisia suosituksia heidän omista kontak-
teistaan (1).  
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Lopulta tutkimukseen osallistui yhteensä 8 henkilöä. Tutkimukseen osal-
listujista seitsemän työskenteli sillä hetkellä ohjelmistokehityksen parissa ja yksi 
oli opintovapaalla. Haastateltavien taustatietoja on esitetty tarkemmin taulu-
kossa 8.  

 
TAULUKKO 8 Haastateltavien taustatietoja 

Tun-
niste 

Ikä Suku-
puoli 

Työsuhde Työnkuva Alan työ-
kokemus 
vuosina 

H1 33 M Yrittäjä Ohjelmistojen suunnittelu 
ja toteutus sekä yrittämi-
seen liittyvät tehtävät  

4  

H2 39 M Vakituinen  Ohjelmointi ja työnjohdon 
tehtävät 

15  

H3 29 M Vakituinen  Ohjelmistosuunnittelu ja 
toteutus 

3  

H4 30 M Vakituinen Ohjelmistojen suunnittelu, 
toteutus ja team-lead.  

5  

H5 31 M Yrittäjä Ohjelmistojen suunnittelu 
ja toteutus, yrittämiseen 
liittyvät tehtävät  

9  

H6 28 M Opintova-
paalla, 
aiemmin va-
kituinen työ-
suhde 

Ohjelmiston suunnittelu, 
toteutus ja team-lead 

4  

H7 28 M Vakituinen  Ohjelmistosuunnittelu ja 
toteutus 

6  

H8 24 M Vakituinen Ohjelmistosuunnittelu ja 
toteutus 

2  
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4.3 Haastatteluiden suunnittelu ja haastattelurunko 

Tutkimus on toteutettu teemahaastatteluina. Haastatteluissa selvitettiin työn 
imun kokemiseen ja toisaalta työn imun kokemuksen loppumiseen vaikuttanei-
ta tekijöitä. 

 Teemahaastattelut rakennettiin teema-alueittain jaettujen apukysymysten 
varaan. Apukysymykset toimivat keskusteluja ohjaavina. Tutkimuksen tavoit-
teena on, että haastatteluista kuuluu haastateltavan ääni ja haastateltavan ko-
kemus työn imusta ja siihen johtaneista tekijöistä, joten haastateltavan tarinalle 
ja pohdinnalle pyrittiin jättämään tilaa. Etukäteen määritellyt kysymykset ja 
teemat turvaavat kuitenkin tarvittavan tiedon saannin. Lisäksi etukäteen määri-
teltyjen teemojen avulla varmistetaan, että keskustelu kohdistuu tutkimuksen 
kannalta olennaisiin asioihin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008)   

Haastatteluissa kartoitettiin työn imun kokemista tutkittavien henkilöiden 
näkökulman lisäksi myös yleisemmällä tasolla kokonaisvaltaisemman ymmär-
ryksen rakentamiseksi. Haastattelussa kysyttiin esimerkiksi: Mitkä ominaisuudet 
tekevät sinusta hyvän ohjelmistokehittäjän, ja mitkä ovat mielestäsi hyvän ohjelmisto-
kehittäjän ominaisuuksia. Lisäksi kysyttiin, että miten työnantaja mahdollistaa työn 
imun ilmenemisen työpaikalla ja mitä asioita kaipaisit työpaikalle, jotta työn imun il-
meneminen olisi yleisempää?   

Joustavuuden periaatetta noudattaen haastattelija ei määritellyt tarkkaa 
järjestystä kysymyksille tai kysymyksen esittämisen tapaa. Haastatteluissa ha-
luttiin jättää mahdollisimman paljon tilaa luontevalle dialogille ja keskustelun 
annettiin elää haastateltavan rytmissä. 

 Haastatteluissa edellytetään joustavuutta usein myös käsitteellisellä tasol-
la. Tällä tarkoitetaan sitä, että haastattelija ja haastateltava puhuvat samaa kieltä. 
(Hirsjärvi ym., 2009) Hirsjärvi ja Hurme (2008) muistuttavat, että todellisuus on 
sosiaalisesti konstruoitu ja todellisuudessa puhuttaessa puhutaan aina yksilön 
omasta tulkinnasta. Haastattelukysymyksien esittämisessä huomioitiin, että 
työn imun käsite ei usein ole ihmisten puhekielessä tyypillinen ilmaisu. Työn 
imun käsitettä päätettiin kuitenkin käyttää haastattelussa, koska sen katsottiin 
tarkoittavan paljon enemmän kuin pelkästään työnteon mielekkyys tai työhön 
uppoutuminen. Siitä syystä käsite avattiin haastattelun alussa sekä kysymysten 
yhteydessä esimerkiksi: “Miten sun työnantaja on edistänyt mahdollisuutta kokea 
työn imua työpaikalla, eli sitä, että se työn tekeminen itsessään on mahdollisimman 
vaivatonta, kivaa ja että siihen voi heittäytyä”  

Haastatteluosuus jaettiin viiteen osaan seuraavien teema-alueiden mukai-
sesti:  

  
1. Haastateltavan taustatiedot 
2. Työn imun ulottuvuuksien tarkastelu ja niihin vaikuttavat tekijät:  

a. Tarmokkuus 
b. Uppoutuminen 
c. Omistautuminen  

3. Käytettävissä olevat resurssit 
a. Yksilön resurssit 
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b. Työresurssit 
c. Haasteiden ja resurssien välinen tasapaino 

4. Työn ulkopuolisen elämän vaikutus 
5. Kokoavat kysymykset.  
 

Haastattelurunko säilyi pääpiirteittäin muuttumattomana kaikkien 
haastattelujen ajan, mutta haastattelun tukena käytettyjä apukysymyksiä 
päivitettiin ja tarkennettiin haastatteluissa tehtyjen havaintojen mukaan. 
Tarkempi erittely haastattelun teemoista ja apukysymyksistä on tutkimuksen 
liitteenä. (Liite 1)  

4.4 Haastattelujen toteutus ja kulku 

Tutkimukset toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja haastatte-
lut tallennettiin myöhempää litterointia varten. Haastattelut etenivät useimmi-
ten luontevasti ja keskustelu saattoikin kulkea teema-alueelta toiselle. Pienen 
toisteisuuden kysymysten asettelussa ei annettu haitata. Haastattelujen tallen-
taminen mahdollisti sen, että haastattelija pystyi keskittymään haastateltavan 
kertomukseen, osallistumaan keskusteluun ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. 
Teemahaastatteluissa onkin olennaista, että haastattelija voi työskennellä ilman 
kynää ja paperia, ja että haastattelut etenevät ilman kirjaamisesta aiheutuvia 
keskeytyksiä. (Hirsjärvi & Hurme, 2008)   

 Haastattelut toteutettiin maaliskuun ja huhtikuun aikana vuonna 2020. 
Tutkimuksen toteuttamisen aikoihin Suomessa ja maailmalla vallitsivat poik-
keusolot koronaviruksen takia, ja kaikkia ylimääräisiä kontakteja tuli välttää. 
Poikkeustilanteen vuoksi haastattelut jouduttiin alkuperäisestä suunnitelmasta 
poiketen toteuttamaan etäyhteydellä muun muassa Google Meets-, Microsoft 
Teams ja Skype-palveluita hyödyntäen. Jokainen haastateltava sai esittää toi-
veensa käytettävästä alustasta. Kaikki haastateltavat olivat tottuneita viestintä-
teknologioiden ja tekniikan käyttäjiä, ja haastattelut etenivät ilman teknisiä häi-
riötekijöitä. Etäyhteys mahdollisti maantieteellisesti laajemman tutkimusotan-
nan. Haastattelujen kesto vaihteli 22-79 minuutin välillä. Haastattelujen keskipi-
tuus oli noin 45 minuuttia. Taulukossa on eritelty haastattelujen kerto ja toteu-
tustapa tarkemmin.  

 
TAULUKKO 9 Haastattelujen kesto ja haastattelun toteutustapa 

Tunniste H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

Kesto (min) 39 33 39 39 71 68 52 22 

Alusta Face-
time 

Puhelu Micro-
soft 
Teams 

Google 
Meets 

Google 
Meets 

Google 
Meets 

Google 
Meets 

Puhelu 

Video Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei 
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4.5 Haastatteluaineiston purkaminen ja analyysimenetelmät 

Tutkimushaastatteluille suoritettiin niin kutsuttu peruslitterointi mahdollisim-
man pian haastattelun toteuttamisen jälkeen. Haastattelun nopea purkamisen 
perusteena on muun muassa aineiston tuoreus sekä mahdollisten puutteiden 
täydentäminen pian haastattelujen toteuttamisen jälkeen. (Hirsjärvi & Hurme, 
2008) Peruslitteroinnilla tarkoitetaan sitä, että haastattelut kirjataan tekstimuo-
toon, josta on jätetty pois usein toistuvat täytesanat kuten niinku ja tavallaan. 
Lisäksi kesken jääneitä lauseita tai puheen nyansseja (huokaukset, tauot tai 
naurahdukset) tai selkeästi tutkimukseen liittymätöntä keskustelua ei kirjattu. 
Tutkimuksessa oltiin ensisijaisesti kiinnostuneita haastattelujen asiasisällöstä. 

Haastattelujen purkaminen ja analysointi etenivät seuraavassa järjestyk-
sessä: 

 
1. Haastattelujen purkaminen tekstimuotoon pian haastattelun jälkeen, ja 

keskeisimpien havaintojen kirjaaminen muistiin.  
2. Haastatteluaineistoon perehtyminen ja muistiinpanojen kirjaaminen. 
3. Haastatteluaineiston Excel-taulukointi 
4. Tutkimusaineiston lukeminen ja tarkastelu  
5. Excel-taulukoiden jakaminen tutkimuksen tarkastelun kannalta mielek-

kääseen muotoon. 
- Taulukoinnissa käytetyt teemat: 1. yksilön resurssit, 2. työn resurssit, 3. 

työn positiiviset haasteet, 5. työn negatiiviset haasteet, 6. vapaa-aika ja 
työn imu, 7. työn merkityksellisyys tekijät sekä 8. parasta ohjelmoijan 
työssä.  

6. Tutkimustulosten kirjaaminen tutkimukseen  
7. Teoriaohjaava sisällönanalyysi työn imun JD-R mallin pohjalta 
8. Sisällönanalyysi keskeisten havaintojen pohjalta. 

 
Tutkimustulosten analysointi on olennainen osa tutkimusprosessia. Siinä tut-
kimusaineistoa käydään läpi ja siitä tehdään tulkintoja ja päätelmiä. Sisäl-
lönanalyysin tavoitteena on, että tiivistämisen ja päättelyn avulla muodostetaan 
tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka voidaan liittää osaksi laajempaa 
kontekstia tai aiempaa tutkimustietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009)  

Tutkimuksen analyysissä hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällön analyysia. 
Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä tutkimusaineistoa tarkastellaan vuoroin 
teorian ja aineiston avulla. Tutkimustuloksia tarkasteltiin työn imun JD-R -
mallin kautta, jossa ollaan kiinnostuneita työn imua edistävistä resurssitekijöis-
tä sekä työn imua edistävistä haasteista. Teoreettinen viitekehys huomioitiin jo 
kysymysten suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tutkimustuloksia tarkasteltiin itse-
näisesti ja muihin aiempiin tutkimuksiin peilaten. Sisällön analyysissä pyrittiin 
tarkastelemaan tutkimusaineistoa myös JD-R mallin ulkopuolelta, ja keskityttiin 
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esimerkiksi työn merkityksellisyyteen vaikuttaviin tekijöihin, jotka eivät niin 
selkeästi ilmene työn imun JD-R -mallia sovrltamalla. 

Sisällönanalyysi eteni kolmivaiheisesti. Ensiksi tutkimusaineisto redusoi-
tiin eli pelkistettiin. Pelkistämisessä tutkimusaineistosta eroteltiin tutkimuksen 
kannalta olennaiset asiat erilaisten tekstinkäsittelykeinojen avulla, alleviivaa-
malla, lihavoimalla ja väreillä. Aineiston pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmi-
teltiin. Aineiston ryhmittely tehtiin Excel-ohjelman avulla. Ryhmittelyssä samaa 
tarkoittavat ilmaukset jaettiin suurempien käsitteiden alle. Lopulta ryhmitelty 
tutkimusaineisto abstrahoitiin eli käsitteellistettiin suurempien yläkäsitteiden 
alle. Pelkistämistä ja käsitteellistämistä tehtiin osittain rinnakkain. Tutkimustu-
losten abstrahoinnin hyödynnettiin työn imun JD-R -mallin kautta tulevia ylä-
käsitteitä 1. Yksilön resurssit, 2. Työn resurssit, 3. Työn haasteet. Taulukossa 10 
on esimerkki tutkimuksen abstrahoinnista. Sisällönanalyysin vaiheet on esitetty 
esimerkiksi Tuomen ja Sarajärven (2009) teoksessa.  

 
TAULUKKO 10 Esimerkki aineiston käsitteellistämisestä 

Pääluokka Yläkäsite Alakäsitteet 
Ulkoiset resurssit Palaute Asiakaspalaute 

Vertaispalaute 
Esimiespalaute 

Työympäristön joustavuus Mahdollisuus vaikuttaa 
työympäristöön 
Mahdollisuus joustaviin 
työaikoihin 

Työyhteisö Tukeva työyhteisö 
Työympäristön estetiikka 
Tiimityö 

 
Työn imun JD-R -mallin ei katsottu antavan riittävää kuvaa ohjelmistokehittä-
jien työn imun luonteesta. Sen vuoksi tutkimusaineisto abstrahoitiin lisäksi työn 
imun käsitteiden 1. Tarmokkuus, 2. Omistautuminen ja 3. Uppoutuminen alle, 
joiden avulla pystyttiin luomaan tarkempi kuva ohjelmistokehittäjien kokeman 
työn imun luonteesta. työn imun käsitteistä erityisesti uppoutuminen, ja sen 
alakäsite työn merkityksellisyys osoittautuivat analyysivaiheessa kiinnostaviksi. 
Lisäksi tutkimusaineistosta muodostettiin taulukot, joiden otsikot olivat 1. Työn 
imua estävät tekijät, 2. Työn imu ja vapaa-aika sekä 3. Parasta ohjelmoijan työs-
sä. 

4.6 Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimuksen toteutukseen liittyi joitakin rajoituksia. Yksi laadullisen tutkimuk-
sen tyypillisimpiä rajoituksia on tutkimuksen pieni otanta. (Hirsjärvi & Hurme, 
2008) Myös tässä tutkimuksessa jouduttiin tekemään kompromisseja tutki-
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musotannan koon suhteen, ja keskeisin tutkimuksen rajoite onkin, että varsinai-
seen tutkimukseen osallistui ainoastaan kahdeksan henkilöä. Laajempi populaa-
tio olisi mahdollistanut ohjelmistokehittäjien työn imun ilmiön syvällisemmän 
ymmärtämisen ja paremmat edellytykset tehdä tulkintoja tutkimusaineiston 
perusteella.  

Toinen olennainen tutkimuksen toteuttamista rajoittava tekijä on tutkijan 
kokemus tutkimustyöstä. Tämä tutkimus oli tutkijan ensimmäinen laajempi 
tutkimus ja ensimmäinen laadullinen tutkimus. Haastattelurunko, kyky tarttua 
mielenkiintoisiin yksityiskohtiin, keskustelujen luontevuus ja tutkijan itsevar-
muus kasvoivat jokaisen haastattelun myötä. Vaikka tutkimusaineisto onkin 
suhteellisen suppea, sen katsottiin olevan riittävän laadukasta päätelmien ja 
havaintojen tekemiseen. Tutkimukseen liittyvät rajoitukset tulee kuitenkin 
huomioida tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkimustulokset. Tutkimustulokset on jaettu yksilön ja 
työympäristön resursseihin, työn merkityksellisyyttä lisääviin tekijöihin ja työn 
haasteisiin. Lisäksi tarkastellaan teknologiaa osana ohjelmoijan työn imun ko-
kemusta sekä keskeisimpiä työn imua estäneitä tekijöitä. 

5.1 Työn imua edistävät yksilön resurssitekijät 

Yksilön sisäisillä resurssitekijöillä tarkoitetaan niitä voimavaratekijöitä, jotka 
mahdollistavat työn tekemisen. Työntekijällä täytyy olla varmuus siitä, että hän 
selviää hänelle asetetuista tavoitteista ja työtehtävistä. Haastatteluissa kysyttiin, 
Mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet mahdollistavat työn imun kokemisen ja Mitkä 
ovat mielestäsi ylipäätään sellaisia ominaisuuksia, joita hyvällä ohjelmistokehittäjällä 
täytyy olla, että voi kokea työn imua? Seuraavissa alaluvuissa on eritelty keskei-
simpiä esiin nousseita ominaisuuksia, jotka mahdollistavat työn imun ilmene-
misen. Alalukujen sisältö on esitetty tiivistetysti myös taulukossa 11. Numero 
resurssitekijän perässä ilmoittaa, kuinka monessa haastattelussa kyseinen tekijä 
mainittiin. Yksilölliset resurssitekijät on jaettu karkeasti luonteenpiirteisiin ja 
opittaviin taitoihin. Rajanvedon ei kuitenkaan tarvitse olla niin mustavalkoinen, 
ja monet luonteenpiirteisiin liittyvät tekijät voivat hyvinkin olla yksilön opitta-
vissa.  
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TAULUKKO 11 Yksilön resurssit haastattelujen mukaan 

Luokka Yläkäsite Alakäsite 
Yksilön resurssitekijät Luonteenpiirre Keskittymiskyky, kärsivälli-

syys ja periksi antamatto-
muus 5 
Kiinnostus ja uteliaisuus 4 
Oppimisen halu/kyky 3 
Kyky reagoida ja oppia pa-
lautteesta 1 
Kunnianhimo 1 

Opittavat taidot Looginen ajattelu 4 
Ongelmanratkaisukyky 4 
Suunnittelukyky 3 
Kyky hahmottaa kokonai-
suuksia 2 
Yhteistyökyky 2 
Ohjelmointitaidot 2 
Luovuus 1 

 

5.1.1 Keskittymiskyky, kärsivällisyys ja periksi antamattomuus 

Kaikkein merkittävimmäksi ohjelmoijan ominaisuudeksi arvioitiin riittävä kär-
sivällisyys ja periksiantamattomuus. Yhteensä viisi haastateltavaa nosti ne esiin 
tärkeinä ominaisuuksina, jotka edistävät työn imua. Haastatteluissa korostui, 
että ohjelmoijan työtehtävät ovat usein sellaisia, että niitä varten voi joutua te-
kemään paljon tausatatutkimusta, selvittelyä ja suunnittelua ennen kuin varsi-
naista ongelmaa pääsee ratkaisemaan. Työn lopputulosta tai näkyvää jälkeä 
voidaan toisinaan joutua odottamaan pitkään. Haastatteluissa tuli myös ilmi, 
että ohjelmistokehitys ja ohjelmointi on työskentelyä jatkuvien virheiden ja 
bugien kanssa. Niiden korjaaminen ja selvittäminen vaatii ohjelmoijalta kärsiväl-
lisyyttä ja pitkiä hermoja.  

H1: Periksiantamattomuus, että yrityksen ja erehdyksen kautta pakottaa sen toimi-
maan. Se on ehkä semmonen, mikä ajaa mua siihen, et pakkohan tän on onnistua.  

H6: Kyllä ainakin semmonen on, että bugeja ja virheitä tulee aika paljon ja ne saattaa 
aina välillä olla aika tiukassa, ni se kyllä vaatii aika paljon semmosta tahtoa oikeesti 
ratkasta ne. 

Keskittymiskykyä, kärsivällisyyttä ja periksiantamattomuutta voidaan pitää 
yksilön luonteeseen sidonnaisina ominaisuuksina, mutta toisaalta niiden voi-
daan katsoa yhtä hyvin liittyvän myös työtehtävään tai organisaation sitoutu-
miseen. Tässäkin tutkimuksissa ohjelmoijat kokivat, että keskittyminen ja haas-
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teiden voittaminen on helpompaa erityisesti silloin, kun työtehtävä on mielen-
kiintoinen ja työilmapiiri suotuisa.  

5.1.2 Henkilökohtainen kiinnostus työtehtävistä 

Kun puhuttiin ohjelmoijien yksilöllisistä työn imua edistävistä ominaisuuksista, 
neljä haastateltavaa oli sitä mieltä, että luontainen kiinnostus työtehtäviä koh-
taan edistää työn imua.  

H5: Et ehkä semmonen terve uteliaisuus, tai semmonen, et täs on nyt jotain, mikä pi-
täis ratkasta, tai mille pitäis tehä jotain tai saada valmiiks, niin ehkä se. 

H8: Ehkä kaikist tärkein on se mielenkiinto kuitenki. Se vaatii kuitenki aika paljon 
paneutumista ja opiskeluu. Ja se et jaksaa jatkuvasti opiskella lisää. Ja sit jos ei oo 
mielenkiintoo, ni sit ei välttämättä pysy kovin hyvin mukana. 

Vaikka henkilökohtainen mielenkiinto onkin nostettu tässä kohtaa yksilön 
luonteenpiirteeksi ja yksilölliseksi resurssitekijäksi, eräs haastateltava muistutti, 
että asiakkaalla ja projektilla voi olla suurikin merkitys siihen, motivoiko tehtä-
vä ponnistelemaan. Liian yksinkertainen tai epäselvä ongelmanratkaisu voivat 
vähentää ohjelmoijan motivaatiota, vaikka ohjelmointi tai IT-ala olisivatkin 
luontaisia mielenkiinnon kohteita. 

H2: No siinäki on tärkeetä, että asiakkaalla on myös ohjelmoijalle mielenkiintoinen 
ongelma ja haaste, jota ratkaista. Et se on semmonen motivoiva tekijä. 

5.1.3 Halu oppia ja kehittyä 

Halun oppia uutta koettiin olevan keskeinen osa ohjelmoijan työn imun koke-
musta. Kolme haastateltavaa katsoi sen olevan merkittävä työn imua edistävä 
tekijä. Koska ohjelmistoala on jatkuvasti kehittyvä ja esimerkiksi uusia teknolo-
gioita tulee käyttöön jatkuvasti, kiinnostus alaa kohtaan auttaa ohjelmistokehit-
täjää pysymään mukana kehityksessä.  

H7: Kyky omaksua tietoa ja kyky oppia, ja toisaalta halu oppia uusia asioita. Koska 
toi on semmosta työtä, missä on jatkuvasti pakko oppia uusia asioita, että saa ongel-
mia ratkastua, jotka suurimmaks osaks on aina vieraita tai saattaa tulla ensimmäisen 
kerran vastaan. 

Oppimisen halu kumpusi usein yksilöstä itsestään ja työntekijän henkilökohtai-
sesta motivaatiosta. Toisaalta luvussa 5.3 huomataan, että oppimisen halun toi-
sella puolella on usein myös työpaikan tarjoamat mahdollisuudet tai vaatimuk-
set oppia ja omaksua uusia asioita. Vaikka yksilö itse kokisikin halua oppia, 
mutta työnantaja tai työtehtävät eivät pysty tarjoamaan riittäviä haasteita, työ 
voi muuttua puuduttavaksi ja suorittavaksi.   
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5.1.4 Looginen ajattelu 

Ohjelmointityö ja asiaongelmien ratkaisu on useimmiten logiikkaa ja loogisuut-
ta vaativaa puuhaa. Neljässä haastattelussa nousi esiin loogisen ajattelun merki-
tys, että työn imua voidaan ylipäätään kokeilla.  

H7: Mä koen, että mulla on semmoset ihan hyvät matetmaattiset lahjat, ainakin logii-
kan suhteen ei ole ongelmia, se on semmonen, mitä tarvitaan tosi paljon, kun ohjel-
moidaan. 

Loogisen ajattelun katsottiin olevan vahvasti sidoksissa ohjelmoijan työn luon-
teeseen ja vaikuttavan alalle hakeutuvien henkilöiden mielenkiinnonkohteisiin. 
Ohjelmoinnin haasteet ovat usein loogisia ja asiakeskeisiä ja niiden ratkaisuta-
vat täytyy vain keksiä.  

5.1.5 Ongelmanratkaisukyky 

Ohjelmistokehitys edellyttää ohjelmoijalta luovaa ongelmanratkaisukykyä. Oh-
jelmoijan täytyy ensinnäkin pystyä luomaan selkeä kuva ratkaistavasta ongel-
masta ja toisaalta pystyä ratkaisemaan se tarkoitukseen sopivalla tavalla.  

H5: Tai se ongelmanratkasu on siinä yleensä se kaikkein, mikä niinku kiehtoo tai 
kiinnostaa eniten, että mikä on, jos sulla on ongelma, sulla on erilaisia ratkasuja sii-
hen, mikä niistä olis soveltuva ja minkä takia. Et se on ehkä mikä ittel on kaikkein 
eniten tossa. 

Ongelmanratkaisukyvyn voidaan nähdä olevan myös keskeinen osa työn imun 
uppoutumisen kokemusta, joka on keskeinen osa työn imun kokemusta helpos-
ti mukaansa. Mielekäs ongelma ja tieto siitä, että se on ratkaistavissa, tempaisee 
ohjelmoijan helposti mukaansa. 

H7: Sanotaan vaikka näin, et jos mul on joku ohjelmointipulma, jonka mä haluan rat-
kasta, niin se helposti se ongelmanratkasu tempasee ittensä mukaan, ja sitä ajanku-
lumista ei huomaa. 

5.1.6 Suunnittelukyky 

Ohjelmistotyöskentelyä helpottaa, kun pystyy suunnittelemaan ohjelmiston ja 
sen toteutuksen mahdollisimman hyvin etukäteen, ja tietää, mitä on alkamassa 
tekemään. Kun työ on hyvin suunniteltu etukäteen, on sen varsinainen toteu-
tuskin helpompaa. 

H3: Niin, siis enkä mä nyt tarkota sillä suunnittelulla sitä, että kun sä alotat tekemään 
ohjelmistoprojektia, että sun pitäis jo ehdottomasti tietää, että mikä se lopputulos, 
täysin valmis tuote tulee olemaan. Se että, jos sulle annetaan joku tämmönen ominai-
suus, niin sen yksittäisen ominaisuuden pitäis olla täysin selkee, mikä se on, et se on 
semmonen selkee palikka. 
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Haastatteluissa korostui, että hyvä suunnittelu on onnistuneessa ohjelmoinnissa 
erittäin merkittävässä roolissa. Kun ohjelmisto ja sen osat oli suunniteltu tar-
peeksi hyvin, itse käytännön toteutus saattoi muuttua yllättävän helpoksi.  

H1: Ohjelmoinnissa hyvin suunniteltu on ehkä enemmän kun puoliks tehty. Koska 
itseasiassa joskus tulee vähän semmonen vähän niinku jopa, että kun on suunnitellu 
sen tarpeeks hyvin, niin tulee semmonen jopa vähän semmonen, että oliks tää nyt 
näin helppoo. 

5.1.7 Muita ohjelmoijan työn imua edistäviä ominaisuuksia 

Lisäksi ohjelmoijat kokivat tärkeäksi, että ohjelmoijalla on kyky abstraktiin ajat-
teluun ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Monet ohjelmistoprojektit koostuvat 
abstrakteista palasista, joiden väliset yhteydet täytyy pystyä hahmottamaan.  

H2: Se on semmonen niinku mun vahvuus, että mä pystyn hahmottamaan aika no-
peesti, että mitä pitäs konseptuaalisella tasolla ratkaista. 

Myös perusohjelmointitaidot, luovuus, yhteistyökyky ja kyky vastaanottaa ja 
oppia palautteesta nostettiin esiin hyviksi ominaisuuksiksi, joiden katsottiin 
edistävän työn imua. Ulkoisten resurssitekijöiden (luku 5.2) tarkastelu osoittaa, 
että ohjelmoijat odottavat hyvää yrityksen sisäistä ja yrityksen ja asiakkaan vä-
listä vuorovaikutusta. Ohjelmoijat myös tunnistavat hyvät vuorovaikutustaidot 
työntekijälle merkittäviksi työn imua edistäviksi tekijöiksi ja toisaalta alalle sel-
keäksi kehityskohdaksi.  

H7: Kommunikointitaidot, sitä pitäis olla enemmän. Siihen pitäis järjestää koulutuk-
sia herran tähen, koska jotku perus asiatki tuntuu olevan vähän hakusessa välillä.  

5.1.8 Havaintoja yksilöllisistä resursseista 

Haastatteluissa ei pyydetty laittamaan yksilöllisiä työn imua edistäviä resurssi-
tekijöitä tärkeysjärjestykseen, mutta ensimmäisenä mainittujen resurssitekijöi-
den tarkastelu tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman. Jopa kolme haastateltavaa 
mainitsi loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen olevan merkittävin työn 
imua edistävä yksilöllinen resurssitekijä. Kaksi haastateltavaa mainitsi kyvyn ja 
halun oppia ensimmäiseksi. Innostus ja kiinnostus, halu suorittaa työt mahdol-
lisimman hyvin, ja abstraktien kokonaisuuksien hallinta saivat yhden ensisijai-
sen maininnan. Vaikka kahdeksasta haastateltavasta viisi pitikin keskittymis-
kykyä ja kärsivällisyyttä merkittävinä työn imua edistävinä ominaisuuksina, 
kukaan ei maininnut niitä ensimmäisenä. Ensisijaisuuksista ja mainintojen väli-
sestä yhteydestä ei kuitenkaan kannata vetää liian suoria johtopäätöksiä. Ensik-
si mainitut yksilölliset resurssitekijät on esitetty kootusti taulukossa 12.  
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TAULUKKO 12 Ensiksi mainitut ominaisuudet ja maininnat yhteensä 

Yksilöllinen resurssi Ensimmäinen maininta Maininnat yhteensä 

Kyky loogiseen ajatteluun ja ongel-
manratkaisuun 

3 4 

Kyky oppia 2 3 

Kyky hahmottaa kokonaisuuksia 1 2 
Halu suorittaa työt mahdollisimman 
hyvin (kunnianhimo) 

1 1 

Innostus ja kiinnostus 1 1 

Keskittymiskyky, kärsivällisyys ja 
periksiantamattomuus 

0 5 

 
Tutkimustuloksissa on huomionarvoista, että työn imua edistävissä yksilöllisis-
sä resurssitekijöissä on selkeää hajontaa ja vain keskittymiskyky ja kärsivälli-
syys mainittiin yli puolessa haastatteluista. Erilaisia työn imua resursseja mai-
nittiinkin verrattain paljon. Yksilöllisten resurssitekijöiden tarkastelu osoittaa-
kin, että ohjelmoijan työ on monipuolista ja haastavaa, ja se edellyttää monen-
laisia kyvykkyyksiä ja osaamista.   

5.2 Työn imua edistävät ulkoiset resurssitekijät 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työympäristöllä ja työympäristön 
tarjoamilla mahdollisuuksilla on suuri vaikutus ohjelmistokehittäjien työn 
imuun. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan työympäristöön ja työpaikkaan 
liittyviä yksilön ulkopuolisia tekijöitä, jotka koettiin merkittäviksi työn imua 
edistäviksi tekijöiksi. Alalukujen sisältö ja merkittävimmät ulkoiset resurssiteki-
jät on esitetty tiivistetysti myös taulukossa 13. Numero resurssitekijän perässä 
ilmoittaa, kuinka monessa haastattelussa kyseinen tekijä mainittiin. 
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TAULUKKO 13 Työn imua edistävät ulkoiset resurssit 

Luokka Yläkäsite Alakäsite 
Ulkoiset resurssit Vuorovaikutus Asiakasvuorovaikutus 8 

Palaute Asiakaspalaute 8 
Vertaispalaute 5 
Esimiespalaute 5 

Työympäristön joustavuus Mahdollisuus vaikuttaa 
työympäristöön 3 
Mahdollisuus joustaviin 
työaikoihin 3 

Työyhteisö Tukeva ja kannustava työ-
yhteisö ja sisäinen kommu-
nikaatio 8 
Esimiehen luottamus ja au-
tonomia 4 
Organisaatiokulttuuri 4 

Työkalut Teknologiat ja laitteisto 6 

Kompensaatio Palkka 2 

 
 

5.2.1 Asiakasvuorovaikutuksen merkitys työn imussa 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että asiakasvuorovaikutus on olennai-
nen osa työn imun kokemusta. Haastateltavat muistuttivat, ettei hyvä vuoro-
vaikutus ollut ainoastaan ohjelmistokehittäjän ja ohjelmoijan etu, vaan sillä näh-
tiin olevan aidosti positiiviset kaksisuuntaiset vaikutukset. Ensinnäkin hyvä 
asiakasvuorovaikutus helpottaa ohjelmoijan työtä, ja luo ohjelmoijalle varmuu-
den, mitä täytyy tehdä. Lopulta laadukas asiakasvuorovaikutus mahdollistaa ja 
varmistaa sen, että asiakas saa sellaisen tuotteen, kuin on halunnutkin. Keskei-
sintä asiakasvuorovaikutuksessa kuitenkin on, että se on tarkoituksenmukaista 
ja tarvittaessa saatavilla. 

H1: Se välitön vuorovaikutus palvelee sitä, et se asiakas saa siitä just ihan sellasen, ku 
se haluu. 

Aktiivinen asiakasvuorovaikutus on myös osoitus asiakkaan kiinnostuksesta 
kyseistä projektia kohtaan. Haastateltavien mukaan asiakkaan kiinnostuksen 
katsottiin lisäävän myös ohjelmoijan omaa sitoutumista projektiin.  
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H5: Jos asiakkaat on silleen, että jes, että tää on tosi siistii, tää on heistä hienoa, ni sit-
ten totta kai kumpuaa siinä vaiheessa koko tiimiin, mut sit jos asiakkaat on silleen, 
että no tehään nyt tätä koska heiltä joku organisaatiosta joskus kysy, että tällänen 
voidaan tarvita. Ni sit se asiakkaalta saatava palaute siitä heidän tuotteestaan, ja sit 
se asiakkaan kanssa käytävä vuorovaikutus ni se on sellasta hyvin latteeta. 

Työn mielekkyyttä lisäsivät myös pitkät asiakassuhteet, joissa ohjelmoija tunsi 
olevansa merkittävässä osassa asiakkaan liiketoiminnan edistämisessä. Pitkiä 
asiakassuhteita tosin arvostettiin toisinaan vain siihen asti, kun työtehtävät säi-
lyivät mielekkäinä, monipuolisina ja sopivan haastavina.  

H5: Ite tykkään pitkäkestosista projekteista siihen saakka, että siinä riittää uuden te-
kemistä tai uuden löytämistä.  

Asiakasvuorovaikutuksen keskeisin asia on kuitenkin se, että ohjelmoijan pitää 
pystyä luottamaan siihen, että tietää mitä tekee ja mitä asiakas haluaa. Se edel-
lyttää hyvää vuorovaikutusta ohjelmoijan ja asiakkaan välillä sekä viestintää 
projektin tavoitteista. 

H7: Se keneltä tulee se kaikkein konkreettisin ja oikein palaute siitä, mitä sä teet, tu-
lee asiakkaalta. Toki asiakas käsittää sen sun järjestelmän vähän eri tavalla kun miltä 
se näyttäytyy mulle, kun mä sitä teen. Mut kuitenki, sanotaan näin, et mä en välttä-
mättä ymmärrä sitä, mitä asiakas haluaa, ellen mä pääse juttelemaan asiakkaalle.  

Ohjelmoijat kokivat tärkeäksi työn imua edistäväksi tekijäksi sen, että ohjel-
moidessa tietää, miksi jokin ohjelmisto tehdään. Sen ymmärtäminen edellyttää 
asiakasvuorovaikutusta ja asiakkaan kykyä perustella projektin tarve. 

H7: Se mikä mua ahdistaa todella paljon tässä mun ammatissa on se, että mä en tiedä, 
miks mä teen tätä, mikä tää syy on, mikä tää bisnes-case on tän mun tekemän toteu-
tuksen suhteen. 

5.2.2 Asiakkailta saatu palaute 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet kaipasivat tekemästään työstä palautetta. 
Erityisesti positiivinen asiakaspalaute ja kiitos hyvästä työstä osoittavat ohjel-
moijan onnistuneen. Ohjelmistokehittäjät kokivat, että positiivinen asiakaspa-
laute motivoi ja lisäsi innostusta. 

H6: Kiitosta tuli aina, tai joka päivä yleensä joku asiakas vähintään kiitti. Kyl se luo 
jollain tavalla energiaa, tai saa sellasen kipinän, et kylhän se tuntuu hyvältä. 

Kuten aiemmin tutkimustuloksissa todettiin, ohjelmoijat arvostavat työssään 
mahdollisuutta oppia. Oppimismahdollisuuteen liittyen, ohjelmistokehittäjät 
kokivat myös rakentavan ja negatiivisen asiakaspalautteen tärkeänä, jotta epä-
onnistumisista ja kehityskohdista voitaisiin oppia. 

H5: Ja sitten totta kai, että jos he ei oo tyytyväisiä, niin mielellään kuulee, että minkä 
takia, ––, kun tehdään seuraavaks jotain, niin pystyisinkö mä huomioimaan joitain 
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seikkoja aikasemmin. Et mun mielestä niinku palaute negatiivisessa tai positiivisessa 
mielessä on aina erittäin tärkeetä. 

5.2.3 Työkavereilta ja esimiehiltä saatu palaute 

Työpaikalla saatu palaute ja erilaisten vaihtoehtojen vertailu voivat edistää oh-
jelmoijan omaa osaamista ja sitä kautta lisätä heidän kokemaa työn imua. Eri-
tyisesti vertaispalaute koetaan tärkeänä silloin, kun palautteen antajalla on riit-
tävästi kompetenssia antaa sitä. 

H4: Kyllä ihminen kaipaa sitä, että saa palautetta ja tietää, minne suuntaan on me-
nossa. Ja myös se, että saa positiivista palautetta. Kyllä se antaa energiaa, kun joku 
sanoo hyviä sanoja. Ja sitte tietysti se kehittäminen, muut ihmiset helposti saattaa 
nähdä helposti semmosia ominaisuuksia tai tapoja ihmisessä, joita ei ihminen itse 
näe yhtä helposti. Kyllä mä nään, että se palaute on myös siinä mielessä arvokasta ja 
että se on tärkeetä työn mielekkyyden kannalta. 

H5: Mun mielestä vertaispalaute sellasilta ihmisiltä, kenellä on osaamista ja silmää 
antaa sitä, on erittäin arvokasta. 

Positiivisen palautteen lisäksi, ohjelmoijat kaipaavat myös kriittistä palautetta, 
jotta voivat kehittyä työssään. Esimiehen kriittinen työn tarkastelu ja rakentava 
palaute nähtiinkin motivoivana asiana.  

H6: Palautetta olis voinu kyllä tulla ehkä enemmänki mun mielestä tuolta työnanta-
jan puolelta. Sillain et välillä tuntu siltä, ettei niinku saanu itelle semmosta kriittistä 
vastustusta tarpeeksi, et melkein kaikki ehdotukset tai muut, ni tuntu et ne meni aika 
kritiikittä läpi. Sillain et joskus ois jopa kaivannut sitä, et olis ollu joku änkyrä, joka 
vähän niinku pistää tarkemmin miettimään niitä asioita 

Eräs haastattelija kuitenkin muistutti, että palautteen laadulla on väliä. Kukaan 
ei kaipaa sisällötöntä selkään taputtelua, vaan oikea-aikaista palautetta, jossa on 
sisältöä. 

H7: Ja kun se palaute on oikea-aikaista ja mä tiedän et se on ansaittua, et jatkuvasti 
silleen, hyvä hyvä, taputtaa selälle, se ei tietenkään auta. Mutta sillon ku mä saan sitä 
hyvää palautetta just sillä oikeella hetkellä, niin se, jos mä sanon tällee bisnes-termein, 
se sitouttaa mua tähän yritykseen, mis mä oon nyt töissä. Ni muodostuu semmonen 
tunneside, varsinki sillon ku se on semmosta oikee-aikasta palautetta. 

Palaute voi olla ratkaisevassa roolissa. Oikea-aikainen palaute voikin vaikuttaa 
siihen, että työntekijä pystyy ottamaan itsestään vielä enemmän irti ja saavut-
tamaan parempia tuloksia. 

H7: Nyt kun mulla on ollu tosi rankka viikko töissä ja välil on oikeesti henkinen jak-
saminenki koetuksella, varsinki tän viikon aikana ja mä oon saanu hyvää palautetta 
mun työnteosta, ni se auttaa mua puristaa ittestä ne viimesetki mehut, että voin sitte 
sanoa tän viikon päätteeksi, että kaikki mitä on pystyny tekemään ja ollu tehtävissä, 
on tehty.   
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5.2.4 Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin ja työympäristöön 

Kolme haastatteluun osallistunutta ohjelmoijaa piti tärkeänä, että pystyi valit-
semaan työajat ja työympäristön aina työtehtävän luonteen mukaisesti. Esimer-
kiksi itsenäistä ohjelmointityötä tehtiin omissa oloissa ja vastaavasti ongelman-
ratkaisua ja tiimityötä suoritettiin avoimessa työympäristössä.  

H1: Ehottomasti sillä tavalla, että se ei oo mitenkään aikaan ja paikkaan sidottua, ja 
se voi tapahtuu ihan millon vaan, vaikka yöllä. 

H5: Toinen meil on taas se, et välillä voi just tehä vähän muuallaki töitä ku toiset, että 
jos on jotain sellasta, että tietää, että muilla on ns. sellasia kevyitä hommia, joita he 
nyt tekee siinä vähä samassa kun puhuu kaikkee muuta, niin ite voi mennä justiin 
asiakkaan luona vaikka toiseen huoneeseen tekemään. Tai sitte vaa sanoo suoraan, 
että hei nyt mä teen tän, että mua ei saa häiritä vaikka seuraavaan pariin tuntiin, ellei 
oo jotain tosi tärkeää, että minkä takia täytyis. 

5.2.5 Työyhteisön merkitys 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat sitä mieltä, että työyhteisöllä on suuri 
vaikutus työn imuun. Hyvällä ja luotettavalla työyhteisöllä voi olla merkittävä 
vaikutus työn teon mielekkyyteen, etenkin silloin kun työn tekeminen tuntuu 
vaikealta. 

H2: Se koodin kirjoittaminen on itsenäistä, mutta sit just monesti sen ongelman kon-
septuaalinen ratkaisu, niin siinä on hyötyä siitä, että voi, että on työkavereita, joiden 
kanssa voi asiasta keskustella ja miettiä parasta ratkaisumallia ja sitten mennä ite to-
teuttamaan sitä omalle työpöydälle. 

Hyvässä työyhteisössä tunnelma voi olla kaverillinen ja työpaikan ihmissuhteet 
sitouttavat työntekijöitä yritykseen ja työyhteisöön. Hyvä työyhteisö voi olla 
myös syy olla vaihtamatta työpaikkaa.  

H3: Mulla oli muun muassa semmonen tilanne tossa viime vuoden lopussa, että mä 
oisin saanu parempi palkkasen työpaikan, mutta sitten tuli semmonen fiilis, että niin 
tosiaan, että täällä on näitä tovereita, kenen kanssa mä oon ollu töissä nyt pari vuotta, 
ja et ne on ihan hyviä tyyppejä, et siinä vaiheessa kun mä ite lähden täältä meneen, 
niin sit siitä lähtee se mun laskutuspanos kokonaan pois. Tuli semmonen fiilis, että 
ehkä mun ei nyt tartte lähtee täältä menee, ainakaan saman tien. 

Hyvä työyhteisö myös motivoi tekemään töitä ja tavoittelemaan parempia lop-
putuloksia. Eräs haastateltava koki, että työyhteisö ja sen työpaikkakulttuuri 
ylläpitävät tietynlaista "odotustasoa". Kun työkulttuurin odotustaso on korkea, 
koetaan työn imua helpommin ja useammin, koska ensinnäkin työt tehdään 
huolellisesti ja toisaalta sen seurauksena työtä on mukava tehdä.  

H4: Pystyy ylipäätään luottamaan siihen, että lähes kaikki, kenen kanssa työskente-
lee haluu tehdä parasta mahdollista jälkeä, niin se on kans semmonen, mikä on siisti 
juttu. 
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Työyhteisön merkityksestä kertoo myös, että eräs haastateltava koki tämän het-
kisen työyhteisön liian pieneksi ja kaipaisi työyhteisöön lisää sosiaalisuutta.  

H8: Ehkä täl hetkel eniten haittaa nykysessä työssä se, että se on niin pieni se tiimi, 
ku kaipais kumminki vähän enemmän semmosta sosiaalista puolta siihen, et vois te-
hä isommalla porukalla. 

5.2.6 Esimiehen luottamus 

Ohjelmoijat kaipasivat työyhteisössä riittävästi vapauksia työn toteuttamiseen 
liittyen. Ohjelmoijat pitivät tärkeänä, että heillä oli tietynlainen autonomia ja 
valinnanvapaus käytettäviin työkaluihin ja toteutukseen liittyen. Autonomian 
voidaan katsoa myös olevan yksi ihmisen perustarpeista.   

H2: Vähän niinku tähän taiteilijan juttuun, että antaa kaverin valita omat kynät, jos se 
on vaan mahdollista tyyppistä, millä piirtää tai maalaa.  

5.2.7 Organisaatiorakenne ja työkulttuuri 

Neljässä haastattelussa tuli ilmi, että hyvin organisoidulla työpaikalla ja työ-
kulttuurilla on vaikutusta ohjelmoijan kokemaan työn imuun. Ohjelmistonke-
hittäjät kaipasivat yritykseltä selkeää rakennetta ja tehtävänjakoa. Sillä ei tarkoi-
ta sitä, että organisaatio olisi hierarkkinen. Kuitenkin jonkinlaista projektinjoh-
tamista ja vastuun jakamista kaivattiin, jonka avulla voitiin selkeyttää ohjelmoi-
jien työtehtäviä.  

H3: Siinä ehkä tapahtu sillä tavalla, et se meijän organisaatio sillain selkiyty, että sii-
hen tuli enemmän sitä projekti-liidiä, ni se työki muuttu vähän mukavammaks, ku ei 
ollu enää silleen, et pitäis alkaa arvailee, et mitähän kuuluis tehdä. 

On tärkeää, että työpaikka on sellainen, että se haluaa työntekijöiden onnistu-
misen, edistää sitä sekä osoittaa työntekijälle arvostusta ja on kiinnostunut hei-
dän asioistaan: 

H7: Firma, joka mahdollistaa sun onnistumiset, eikä oo sen esteenä 

H3: Siis sillain, että vähän tiedustellaan, että mitä on tekemässä ja mitä projektia 
meinaa tehdä. Jonkin verran träkätään sitä, että voitaisko saada joltain ihmiseltä 
hommia pois 

5.2.8 Työn taloudellinen kompensaatio 

Palkka ei muodostanut missään haastattelussa merkittävää osaa työn imun ko-
kemuksesta, mutta kaksi haastateltavaa kuitenkin kertoi työstä saatavan talou-
dellisen palkkion olevan vaikutusta imuun. Esimerkiksi tieto siitä, että kahden 
viikon työllä voi rahoittaa elämää pidemmän aikaa, kannusti tekemään työt 
tehokkaammin.  
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H1: Mä aattelen sillä tavalla, että se, että mä myyn jonku projektin, joka kestää ehkä 
kaks-kolme viikkoa, ni sit mun ei tarvi tehä kahteen kuukauteen mitään, koska sitte 
kyl siitä saa ihan hyvin sitä rahaa. Et kyl se potkii mua, et se on oikeestaan semmosta 
aika kivaa. 

5.3 Työn imua edistävät haasteet 

Työn imun JD-R-mallin mukaisesti, työn imuun vaikuttaa resurssien lisäksi 
olennaisesti työn haasteet.  Haastattelujen perusteella ohjelmistokehittäjät kai-
paavat työltään haasteita. Osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä oli sitä 
mieltä, että liian helpot työtehtävät alkavat ennen pitkää puuduttamaan. Tässä 
luvussa tarkastellaan haasteita, joiden ohjelmistokehittäjät arvioivat erityisesti 
lisäävän työn imun kokemusta. Työn imua edistävät haasteet on esitetty tiivis-
tetysti taulukossa 14. 
 
TAULUKKO 14 Työn imua edistävät haasteet 

Luokka Yläkäsite Alakäsite 
Työn imua edistävät haas-
teet 

Työtehtäviin liittyvät Työtehtävien vaihtelevuus 8 
Projekti, joissa saa oppia 8 
Projektit, jotka edellyttävät 
uuden luomista 7 

Alaan liittyvät Toimialojen monipuolisuus 
4  

 

5.3.1 Motivoivat ja haastavat työtehtävät 

Jokainen tutkimusta varten haastateltu henkilö sanoi kaipaavansa työltään 
haasteita ja haasteiden voittamista. Olennaista on kuitenkin haasteiden ja osaa-
misen välinen tasapaino.  

H3: Sillon ku ne haasteet on semmosia sopivan haastavia. Eli tota, tarkoittaa sitä, että 
ku sulla on jonkunlainen idea, että mikä sulla on se sun konteksti, mitä sä teet, ja tiiät 
suurin piirtein, että miten tätä lähtee ratkaseen, mutta et tiedä kokonaan. 

Haasteet saattavat olla liian suuria ja vaikeita yksittäisen ihmisen ratkaistaviksi, 
mutta hyvässä työyhteisössä saa oppia ja opettaa. 

H4: No mä nään, että tällä hetkellä mun työ on suht haastavaa, ja en todellakaan pys-
tyis tekemään kaikkia asioita, ilman ihmisten tukea, jotka on osaavampia jollakin tie-
tyillä osa-alueilla. Mut se just, että on se verkosto, jonka kanssa pystyy sparrailla eri-
laisia asioita, ja sit on hyvä tiimi, jonka kanssa sparrailla näitä asioita, niin ne helpot-
taa sitä työn haasteellisuutta aika paljon, ettei tarvi itse kantaa siitä ihan täyttä vas-
tuuta. 
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Ohjelmistokehityksen haasteissa on myös merkittävää, etteivät työn haasteet 
ole liian yksinkertaisia ja helposti ratkaistavia. Kun työtehtävää on jouduttu 
pureskelemaan enemmän, siitä saatu palkinto on usein myös suurempi. 

H5: No sanotaan, et varmaan sellaset, mihin sä et ihan suoraan minuutissa tiiä rat-
kasua. Okei sä saatat tietää, et miten se tehään ja kuinka se toteutetaan, mutta se vaa-
tii kummiski enemmän jotain teknillistä toteutusta sinne taustalle. Sitte kun se saa-
daan valmiiksi se kokonaisuus itsessään sitten on se, mikä motivoi.  

Ohjelmointiin liittyvät haasteet koettiin lähtökohtaisesti motivoivina ja sitä 
haluttiin oppia ja niistä haluttiin selvitä. Ohjelmistokehittäjät kokivat, että 
uudenlaiset haasteet tuovat erityisesti mielekkyyttä heidän työhönsä. 

H7: Ne haasteet, mitkä tempasee mukaansa on hyvin pitkälti ne, mitkä liittyy ohjel-
moimiseen. Et ne on ne, missä mulle tulee se työn teon imun tunne, kun mä teen töi-
tä. 

Sen lisäksi, että työtehtävät ovat haastavia, monet ohjelmistokehittäjät kokivat 
tärkeäksi, että työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia.  

H4: Mä oon nyt suurin piirtein ehkä 10 vuotta tehny ohjelmistoja enemmän tai vä-
hemmän työkseni, ja ei oo tullu niinku kovin samanlaista projektia vielä vastaan. Jo-
kainen projekti on vähän erilainen, vähän erilaiset haasteet, vähän erilaisessa ympä-
ristössä, niin se tuo aika paljon mielekkyyttä siihen hommaan. 

Eräs haastateltava kiteytti hyvin, että ohjelmistokehittäjät saavat tehdä työtä 
nimenomaan asiaongelmien kanssa, joihin löytyy usein selkeä ja looginen rata-
kisu. Hän arvioikin, että alalle hakeutuu töihin usein sellaisia ihmisiä, jotka pi-
tävät sen tyyppisten ongelmien ratkaisemisesta 

H4: Yleensä tänne ohjelmistokehitys alalle hakeutuu sellaset ihmiset, jotka tykkää täl-
läsistä niinkun järjestelmistä ja tykkää ratkasta sellasia ongelmia, jotka ei oo välttä-
mättä ihmisongelmia, vaan sellasia niinku asiaongelmia ja niitähän tässä työssä riit-
tää. 

5.3.2 Projektit, joissa saa oppia 

Sen lisäksi, että kaikki ohjelmoijat kokivat haastavat tehtävät tärkeänä, heille oli 
erityisen tärkeää se, että työssä sai oppia uusia taitoja ja asioita. Ohjelmointityö 
edellyttääkin jatkuvaa uusien asioiden omaksumista.  

H1: Yks toinen, mihin mulla liittyy tätä työn imuu, siihen vahvasti liittyy semmonen 
uuden oppimisen ajatus, että kun on oikeesti hakannu päätä seinään. –– Mut sit lo-
pulta kun on saanu tehtyä sen projektin, niin se on hirveen iso palkinto siinä. 

Haastattelujen mukaan uuden oppiminen aiheuttaa uppoutumista, joka taas 
puolestaan edesauttaa uuden oppimista.  
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H1: Se oli sitä uppotutumista, et sitä alko kehittämään ja siitä sai niitä voittoja siitä 
sitte matkan varrelta, et vitsi tää on siistiä tähän tuli tämmönen ja tämmönen ja täm-
möne. Ja vaikka sit se, se ei ihan sitä bisnestä ihan niin hyvin palvellu sitte, vaikka se 
palveli sitä omaa kehittymistä tietenki. 

Haastateltavien mukaan uuden oppiminen pitää mielen virkeänä ja tuo hyvää 
vaihtelua ja haastetta perustyöhön. Erään ohjelmistokehittäjän mukaan uuden 
oppiminen voi joissain tapauksessa olla jopa palkkaa suurempi motivaatio olla 
töissä. 

H6: Se oli oikeestaan yks suurimpia motivaattoreita, mitkä ittee vei eteenpäin. Koko 
aika oli semmonen fiilis, et täs tulee uutta oppimista ja oppia, et tota niin, kyl mä ite 
koin, et se oli ehkä suurin palkkio siitä, jopa ehkä tärkeempi ku palkka, niin ainakin 
aika pitkälle. Ehkä loppuvaiheessa alko tuntua sille, ettei tässä nyt niin kamalasti tuu 
uutta juttua, ja varmaan sen takia mä nyt jäinki opintovapaalle. Vähän niinku pelasin 
sen pelin läpi. 

Eräs haastateltava kertoi vaihtaneensa työpaikkaa, koska koki edellisen työn 
liian helpoksi. Uusi työ on haastavammista työtehtävistä huolimatta koettu 
edellistä ja helpompaa työtä paremmaksi. 

H7: Yks syy, minkä takia mä vaihdoin työpaikkaa siitä huolimatta, että mikä se by-
rokratia tilanne oli, ni mä koin, et mä en siellä oppinut tarpeeksi paljon uusia asioita. 
Eli nyt ku mä oon tuolla uudessa paikassa ja siellä selkeesti pääsee, oon huomannut 
sen, että joka viikko tulee aina joku uus asia, minkä mä huomaan, että mä en tiiä, mi-
tä pääsee opettelee, ni mä oon huomannu, et mä oon sit oppinut, kun mä oon siihen 
asiaan perehtynyt, ni se on yks tärkee syy, minkä takia mä tykkään mun nykysestä 
työpaikasta enemmän, ku mun vanhasta. 

5.3.3 Projektit, jotka edellyttävät uuden luomista 

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat sitä mieltä, että moni-
puoliset ja vaihtelevat työtehtävät lisäävät työn imua erityisesti silloin, kun pro-
jektissa pääsee luomaan jotain uutta. Vastaavasti liian yksipuoliset tai ilmeiset 
tehtävät ja ongelmanratkaisut, koettiin epämotivoivina.  

H2: Se on hienoo ku saa aikaan jotain, saa luoda jotain uutta, mitä ei oo ollu aika-
semmin. 

H8: No siihen liittyy monesti just sellasta, ku luodaan jotain uutta ja sit miettii sitä 
deignia, et miten se systeemi vois toimia. 

5.3.4 Monipuolinen asiakaskenttä 

Ohjelmistotyöntekijät pääsevät usein työskentelemään eri toimialojen kanssa. 
Neljä tutkimukseen osallistunutta henkilöä pitikin erityisen motivoivana sitä, 
että työnkuvaan kuului työskentely eri toimialojen kanssa. Sen katsottiin laajen-
tavan ohjelmistokehittäjän omaa osaamista ja tietämystä, ja se koettiin pääasias-
sa positiivisena ja työn imua edistävänä asiana. 
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H5: No mä siis itte henkilökohtasesti tykkään siitä, että pystyy tekemään monella eri 
toimialalla, koska se sitten lisää sitä omaa tietämystä ja ymmärrystä vähän siitä, että 
miten ehkä eri toimialoilla tehdään asioita, että mitkä on siellä eri lailla, kun muualla 
ja näin päin pois. Että itte suosin enemmän, että ois eri toimialoilta. 

Uuden toimialan haltuunotto ei kuitenkaan aina ollut täysin mutkatonta ja se 
edellyttää ohjelmistokehittäjältä taustatyötä. 

H6: Se tarkotti sitä, että ite joutu perehtymään kauheesti eri domain-alueisiin, ja että 
aina vaihto jostakin toiseen projektiin, tai se vaihdos ei kyllä menny aivan lennosta, 
et siinä joutu aika paljon tekemään kotiläksyjä. –– Mutta toisaalta aika hienoo, et pää-
see näkemään isolla skaalalla tota asiakaskenttää, et minkälaisia asiakkaita IT-talolla 
voi olla. 

5.4 Teknologia osana työn imun kokemusta 

Erilaiset teknologiat muodostavat merkittävän osan ohjelmistokehittäjien työstä 
ja siten niiden koettiin vaikuttavan myös työn imuun. Teknologioita voidaankin 
tarkastella työn imua edistävien ulkoisten resurssien, haasteiden sekä työn 
imun esteiden näkökulmasta. Koska teknologioiden katsottiin vaikuttavan työn 
imuun niin monelta osin, päädyttiin teknologiaa tarkastelemaan tutkimustulok-
sissa omana kokonaisuutena.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että suurin osa ohjelmistokehittäjistä pitää tek-
nologiaa työvälineenä ja suhteellisen neutraalina ja kiinteänä osana ohjelmoijan 
työtä. Teknologian katsottiin kuitenkin myös toisinaan lisäävän innostusta ja 
vaikuttavan työn imuun. Työn imun näkökulmasta teknologian tarkastelussa 
korostuu sen merkitys ulkoisena resurssitekijänä. Uusien ja kehittyneiden tek-
nologioiden koettiin muun muassa mahdollistavan tehokkaammat ja paremmat 
toimintatavat ja siten teknologian itsessään katsottiin helpottavan työn tekemis-
tä. Toisaalta relevanttien ja parhaiden teknologioiden käyttäminen lisäsi ohjel-
moijan kokemusta tekemänsä työn merkityksestä, kun ohjelmoija tiesi tekevän-
sä työn tarkoitukseen parhaiten sopivilla menetelmillä.  

H4: Ohjelmistokehittäjälle on tärkeetä, että pystyy pitämään itsensä relevanttina. Että 
voi olla silleen suht varma, että kun nyt teen näillä teknologioilla töitä, niin saan 
myös töitä tulevaisuudessa näillä taidoilla, mitä mä tässä kerrytän ja mitä mulla tässä 
on. 

H6: Ite on päässy oikeestaan aina käyttää niitä ehkä verrattain modernimpia tekno-
logioita. Ja siihen oon kyllä tosi tyytyväinen, että on periaatteessa päässy tekemään 
aika siisteillä jutuilla. Joo se kyllä motivoi. 

Teknologioille on tyypillistä muutokset ja niiden nopea vanheneminen. Tarve 
opiskella jatkuvasti uusia teknologioita nähtiin kuitenkin ennen kaikkea työn 
positiivisena haasteena. Kuten tutkimustuloksista jo aiemmin huomattiin, oh-
jelmoijat nauttivat siitä, kun saavat oppia tai joutuvat oppimaan jatkuvasti uut-
ta. Lisäksi ohjelmoijat kokivat, että uusien teknologioiden hypetysarvon lisäsi 
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uusien teknologioiden kiinnostavuutta. Monet tutkimukseen osallistuneet hen-
kilöt käyttivät myös vapaa-aikaansa uusiin teknologioihin tutustumiseen. Li-
säksi innostusta erilaisista teknologioista jaettiin työyhteisön sisällä.  

H4: Sitten nää teknologogiat vanhenee tosi nopeesti, pitää jatkuvasti olla kehittämäs-
sä itseään. Vaatii helposti myös sitä, että joutuu vapaa-ajalla käyttämään aikaa siihen, 
että lukee kirjoja tai kattoo konferensseja tai tekee tämmösiä juttuja. Niin se on myös 
tämmönen positiivinen haaste.  

H6: On sillä väliä, siinä mielessä että ku niissä on, toki se hypetysarvo on, kyl se vai-
kuttaa itteenki, et joku teknologia saattaa olla muodikas. Ja se on vähän sama asia, ku 
kulkis muodikkaissa vaatteissa, tai olis siisti kokeilla jotaki. Mutta semmone mielen-
kiinto-aspekti siihen tulee, mutta taas toisessa vaakakupissa, ni ne hienot ja moder-
neimmat työkalut monesti on vähän semmosella jopa hipsteristatuksella, et ei niitä 
sit kuitenkaan kehtaa aivan kuitenkaan oikeessa tuotantoympäristössä aivan suoril-
taan käyttää. 

H1: No jos joku käyttää jotain semmosta teknologiaa, jota ei oo aikasemmin käyttäny, 
tai jotain semmosta teknologiaa, mitä on käyttäny, mut niin uudella tavalla et se so-
veltaa sitte paljon erilaisia vanhoja juttuja. Ja se, että periaatteessa mitään, mitä sä teet, 
niin tai kaikki, mitä sä teet, on joku jo tehny aikasemmin ja sillon ei kannata keksii 
tietenkään pyörää uudelleen. Mutta sillon ku onnistuu yhdistelemään monta eri pyö-
rää ja tekemään jonkun uuden hienon ajoneuvon, ni se on kyllä ehkä semmonen, 
missä tulee hyvä fiilis. 

Haastatteluissa koettiin, että uudet teknologiat aiheuttivat ohjelmoijissa innos-
tusta. Tutkimuksen mukaan työyhteisössä olikin tyypillistä jakaa innostusta ja 
uusia teknologioita työkavereiden kanssa.  

H6: No onhan siinä aina tietenki semmosta niinku tutkimisen iloa jos on joku uus 
teknologia. Et tota, kyl mul on ainaki ittella jatkuvasti testissä joku uus teknologia.  –
– Ehkä semmonen innostus, se tarttuu aika helpostikki. Jos on joku uus tai vanha 
teknologia, tai kirjasto tai muu juttu, joku on hoksannu jotain, niin niistä halutaan jo-
pa jakaa niitä havaintoja ja sitä innostusta. Et se on ehkä ollu itellä semmonen siisti 
havainto, et miten se tosiaanki vaikuttaa se, että jos muut on innostunu jostaki jutus-
ta, ni se kyllä saa minutkin kyllä kiinnostumaan siitä, ja selvittämään, et mist on ees 
kyse. 

Teknologia ei kuitenkaan ole vain neutraali tai positiivinen tekijä työn imun 
kokemuksessa, vaan toisinaan teknologiat voidaan nähdä työn imua estävinä 
tekijöinä – erityisesi silloin kun teknologiat aiheuttavat rajoitteitta tai ongelmia. 
Esimerkiksi asiakkaan aiemmat teknologiset ratkaisut saattavat rajata joitakin 
teknologioita pois, ja siten vähentää ohjelmoijan vaihtoehtoja. Lisäksi aiemmin 
hyväksi koettu teknologia ei välttämättä soveltunutkaan tiettyyn projektiin 
enää jonkin ajan kuluttua.  

H5: Asiakkaan vaatimusmäärittelyistä ei oo tullu vaikka selväks, että tää meijän va-
litsema teknologia ei sovellukkaan yhtään sitten siihen, mitä he on vaikka aatellu 
tuoda heidän loppuasiakkaalle vaikka kuuden tai kaheksan kuukauden päästä. –– Se 
voi aiheuttaa aika ilkeitä pullonkauloja sitte jossain kohtaa. 
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H6: Paljon on eroja siinä tämmösessä teknologian koodari-ystävällisyydessä. Et ehkä 
esimerkiksi, jos jollain teknologialla voi olla vähän tuskasempaa tai hitaampaa se ke-
hittäminen, että on paljon semmosta jotaki odottelua tai se kehitysympäristö saattaa 
ladata jotakin juttua aika kauan, tai menee aika kauan aikaa sen varsinaisen koo-
daamisen ohjelmakoodin lukemiseen. 

Kaiken kaikkiaan teknologia on ennen kaikkea ohjelmoijan työkalu. Ohjelmoijat 
pitivät siitä, kun saivat suorittaa työnsä moderneilla teknologioilla, joihin oli 
integroitu ohjelmointia helpottavia ominaisuuksia. Tiivistetysti voisi muotoilla, 
että uusi ja mielenkiintoinen teknologia aiheutti työn imua ja kiinnostusta, toi-
miva ja hyväksi havaittu teknologia oli työn imun kannalta neutraali tekijä. 
Vastaavasti epävalidi tai toimimaton teknologia esti työn imun ilmenemistä ja 
jopa haittasi työn tekemistä. Teknologioiden vaikutus ohjelmoijan työn imun 
kokemukseen on esitetty tiivistetysti taulukossa 15. 

H4: Mulle se on vaan tärkeintä, että saa tehdä niillä teknologioilta, jotka tulee ole-
maan tulevaisuudessakin tärkeitä, mut myös se, että tehdään se, mikä asiakkaalle se 
paras vaihtoehto riippuen siitä, et mitä teknologioita asiakkaan softaprojekteissa on 
aikasemmin käytetty, ja jos niillä vaikka jotain muita preferenssejä, vaikka jotakin 
pilvialustoja käytössä, mitkä tekee omia rajotuksia niihin teknologiavalintoihin, niin 
sitten kunnioitetaan niitä. Mutta joo, kiteytettynä, on merkitystä teknologioilla. 

 
TAULUKKO 15 Teknologiat osana työn imun kokemusta 

Teknologia ulkoisena 
resurssitekijänä 

Teknologia mahdollistaa uudenlaiset ja tehokkaammat toimin-
tatavat 
Relevanttien teknologioiden käyttäminen lisää merkitykselli-
syyttä 
Teknologian uutuusarvo lisää kiinnostusta 
Kehittyneet teknologiat helpottavat työn tekemistä 
Innostus teknologiaa kohtaan jaetaan työkavereille 
Teknologia työyhteisön yhteinen kiinnostuksen aihe 
 
 

Teknologian positiiviset 
haasteet 

Teknologiat vanhenevat ja vaihtuvat suhteellisen nopeasti. 
Uusien teknologioiden opiskelu koettiin kiinnostavana ja mo-
tivoivana 

Teknologia työn imun 
esteenä 

Teknologioiden rajoitukset 
Toimimaton teknologia estää työn imun 
Väärin valitut teknologiat voivat viedä projektia lopulta vää-
rään suuntaan 
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5.5 Työn imun esteet 

Työn imun perusperiaate on, että yksilön kukoistus saadaan paremmin esille 
tarkastelemalla ja keskittymällä yksilön ja työn vahvuuksiin. On kuitenkin 
olennaista tunnistaa myös niitä tekijöitä, jotka estävät työn imun ilmenemisen 
ohjelmistokehityksessä. Koska tutkimuksen painopiste on haluttu pitää ensisi-
jaisesti työn positiivisten puolien ja työn imua edistävien tekijöiden tarkastelus-
sa, työn imua estävät tekijät on käsitelty suhteellisen tiiviisti. Seuraavissa lu-
vuissa on esitetty keskeisimpiä teemoja, jotka nousivat esiin haastatteluissa. 
Työn imua estävät tekijät on esitetty tiivistetysti taulukossa 16.   

 
TAULUKKO 16 Työn imun esteet 

Pääluokka Yläkäsite Alakäsite 
Työn imua estävät tekijät Työhön liittyvät esteet Keskeytykset 4  

Visuaalisesti haastava työ-
ympäristö 3 
Huono taloudellinen kom-
pensaatio 2 
Sisäiset kommunikaatio-
haasteet 2  
Työn aloittamisen vaikeus 1 
 
 

 Työtehtäviin liittyvät esteet Tehtävät, jotka eivät edistä 
varsinaista koodia 7 
Toisten koodin lukeminen 3 
Liian haastavat työtehtävät 
3 
Liian helpot tehtävät 3 
Liian tiukat aikataulut 2 
Viivästykset 1 
 

 Asiakkuuksiin liittyvät es-
teet 

Asiakaskommunikaation 
haasteet 6 

 

5.5.1 Keskeytykset 

Kuten aikaisemmassa luvussa huomattiin, ohjelmistokehittäjältä vaadittava 
tärkeä ominaisuus on keskittymiskyky. Ohjelmistokehityksessä varsinkin oh-
jelmointi on tarkkuutta ja keskittymistä vaativaa työtä. Neljä tutkimukseen 
osallistunutta henkilöä piti työn imua häiritsevänä tekijänä sitä, jos työn teke-
minen jouduttiin keskeyttämään itsestä riippumattomista ulkoisista häiriöteki-
jöistä johtuen.  
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H5: Kaikkein ärsyttävin on se, jos sä oot tekemässä jotain ja joku tulee ihan ohi men-
nen kysymään sellasta asiaa, mikä olis voinut oottaa tunnin tai kaks tai vaikka huo-
miseen. 

Lisäksi ohjelmoijat kokivat, että useat samanaikaiset projektit häiritsivät työn 
imua. Mikäli ohjelmoija joutui työskentelemään useammassa projektissa sa-
manaikaisesti ja poukkoilemaan eri projektien ja tehtävien välillä, työhön kes-
kittyminen koettiin vaikeaksi ja työn imun kokeminen oli käytännössä mahdo-
tonta.  

H8: Ku on kuitenki useempiki projekti, mis on ite mukana ni, jos on paljon semmosia 
pienia taskeja, mitä pitää tehä, ja joutuu vaihtaa päivän aikana fokusta, ni se monesti 
vähän rikkoo sitä uppoutumista. 

Työn imun kokemuksen turvaamiseksi, ohjelmistokehittäjän onkin kyettävä 
varaamaan itselle sopiva aika ja paikka keskeytymättömän työn tekemiseen. 
Lisäksi työyhteisön käytänteiden on oltava sellaiset, että ne antavat mahdolli-
suuden keskeytymättömälle työlle.  

5.5.2 Visuaalisesti haastava työympäristö 

Kolme haastateltavista mainitsi työympäristön, jossa on liikaa visuaalisia är-
sykkeitä, merkittäväksi työn imua haittaavaksi tekijäksi. Visuaalisesti haastava 
työympäristö voi aiheuttaa ohjelmoijalle ylimääräistä kuormaa ja väsymystä. 

H5: Mä voin neljän-viiden tunnin jälkeen olla ihan poikki siitä turhasta ympärillä ta-
pahtuvasta kuormituksesta. Mutta sitte jos me tehään toimistolla tai tehään asiak-
kaalla parin henkilön kanssa silleen, että jokainen ns. tekee omat työnsä, tai sit jos te-
kee kotona, niin sanotaan, että menee se 12-15 tuntia, niin et sä et välttämättä oo ees 
niin väsynyt, kun avokonttorin 5-6 tunnin jälkeen. Se ympäristön aiheuttama kuor-
mitus, siihen että sä voit keskittyä siihen omaan tekemiseen, niin on ittellä se kaik-
kein suurin ja väsyttävin asia. 

Haastateltavien välillä oli kuitenkin erilaisia preferenssejä siitä, mitkä tekijät 
työympäristössä häiritsevät. Toiset vaativat keskittymiseen ehdotonta hiljai-
suutta, kun taas toiset kokevat lähellä olevan avun ja avokonttorityöskentelyn 
motivoivaksi ja itselle sopivaksi.   

5.5.3 Huonon taloudellisen kompensaation aiheuttamat haasteet 

Vaikka palkan ei katsottukaan olevan merkittävä tekijä työn imun edistämises-
sä, heikolla taloudellisen kompensaation nähtiin kuitenkin haittaavan työn 
imua. Esimerkiksi yrittäjä koki työn imun kärsivän, mikäli huomasi myyneensä 
projektin liian halvalla, jolloin työn rahallinen kompensaatio ei ollut linjassa 
työn vaativuuden kanssa. Toinen haastateltava puolestaan mainitsi, että pienen 
yrityksen keskimääräistä matalampi palkkataso edellytti rekrytoinnin kohdis-
tamista opiskelijoihin tai vastavalmistuneisiin. Kokemattomien työntekijöiden 
kouluttaminen ja opastaminen kuormitti yrityksen työntekijöitä ja söi resursseja 
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varsinaiselta ohjelmointityöltä. Eräs haastateltava [H7] totesi neutraalisti, et-
tä ”Missä hommissa nyt ei haluis lisää palkkaa?”  

5.5.4 Sisäiseen kommunikointiin liittyvät ongelmat 

Ohjelmistokehitystä tehdään usein tiimityönä jonkinlaisella kokoonpanolla. 
Ohjelmistokehittäjän työn imu voikin estyä, jos kehittäjien sisäisessä kommuni-
kaatiossa on puutteita. Katkokset kommunikaatiossa aiheuttavat muun muassa 
sen, ettei kaikkien työntekijöiden osaamista päästä hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla.  

H6: Jos ne työelämäntaidot ei oo jollakin työkavereilla ollenkaan hallussa, ni se on 
vaikee saada sitä, ku ei tiiä yhtään mitä ne tekee siinä, ku ei saa, se tilannekuva ei py-
sy itellä, niin sillon ei välttämättä tuu ehkä käytettyäkään niitä kaikkia henkilöitä, mi-
tä ois mahollista käyttää joissakin projekteissa. 

5.5.5 Varsinaista työtä edistämättömät työtehtävät 

Jokaiseen työhön liittyy varmasti epämiellyttäviä työtehtäviä, jotka estävät työn 
imua. Ohjelmistokehittäjillä työn imun kokemus kärsi pahasti, mikäli he joutui-
vat tekemään puuduttavia työtehtäviä pitkään. Työn imua haittaavat työtehtä-
vät olivat usein sellaisia, jotka eivät edistäneet varsinaista koodin kirjoittamista 
ja varsinaista työtä. 

H3: Mä huomaan itessäni saman tien, että jos mun pitää alkaa validoimaan mun 
omaa tekemistä, niin sitten mun pitää oikeesti niinkun tsempata itteäni. 

H5: No sanotaan, että niitä esteitä on ehkä lähinnä kaikki turhanpäiväset palaverit. 

H7: Semmosia haasteita, mistä mä en pidä ja mitkä mun mielestä vaikeuttaa sitä työn 
tekoo, ni on mun mielestä kaikki koodaamiseen liittymätön, kaikenlainen byrokratia, 
joka voi liittyä esimerkiks siihen, että mitä pitää tehdä, jotta saadaan asennettua se 
ohjelmisto eri ympäristöihin tai testiympäristöstä tuotantoon tai sitten kaikki se by-
rokratia, mikä liittyy erilaisten asioiden tilaamiseen. 

5.5.6 Toisten kirjoittaman koodin lukeminen 

Toisinaan ohjelmointi edellyttää huonosti dokumentoidun, toisen henkilön kir-
joittaman ohjelmistokoodin lukemista. Kolme haastateltavaa mainitsi erikseen 
tällaisten tehtävien tuntuvan turhauttavilta.    

H3: Jos joutuu lukemaan ja tutkimaan ihmisen koodia, joka on jo lähtenyt projektista 
aikoja sitten menee, niin se on todella puuduttavaa, koska sä et voi kysyä yhtään mi-
tään, että minkä takia joku asia toimii niinkun toimii, ja sitte pitää yrittää ymmärtää, 
että miks tässä on tehty juuri näin ja onks täs ollu mitään syytä. Niin se on hirveen 
puuduttavaa, jos sitä joutuu tekeen. 
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5.5.7  Liian haastavat työtehtävät 

Vaikka ohjelmistokehittäjät osoittautuivatkin haastatteluissa haasteista pitäväk-
si henkilöiksi, olivat liian haastavat tehtävät työn imun kokemisen esteenä. 

H8: tälläset tosi vaikeet tehtävät, jos ei tiiä, että mistä pitäis alottaa, jos ei oo perehty-
ny siihen asiaan tarpeeks, että ymmärtäis vaikka sitä ongelmaa kunnolla ja tietäis, 
mitä pitää varsinaisesti lähtee tekemään. 

Haastateltavien mukaan liian haastavista ongelmista tosin selviää usein pienellä 
ajatustauolla tai pyytämällä apua. Ohjelmoijat olivat sitä mieltä, että itse ohjel-
moinnissa tulee harvoin eteen mahdottomia asioita.  

H2: Jos tulee joku semmonen tilanne, et on joku oikein vaikea ongelma, niin sitte voi 
hetkellisesti tulla semmonen fiilis, että pitäisköhän mun tehä jotain muuta välillä. 

Tehtävä saattoi tuntua liian haastavalta, jos työhön ei ollut käytössä tarpeeksi 
osaamista, tai aikaresursseja oli tehtävän suorittamista varten liian vähän.  

5.5.8 Ulkoiseen kommunikointiin liittyvät ongelmat 

Kaikki haastatteluihin osallistuneet henkilöt tekivät ohjelmistokehitystä ulko-
puolisille asiakkaille. Kuusi haastateltavaa oli kokenut huonon asiakaskommu-
nikaation haitanneen työn imun kokemista. Työhön voi liittyä paljon turhia ky-
symysmerkkejä ja asioiden selvittelyä, jos asiakkaan ja ohjelmistokehittäjän vä-
linen vuorovaikutus on huonolaatuista. Pahimmassa tapauksessa ohjelmistoke-
hittäjä voi joutua tekemään ohjelmistoon asiakkaan liiketoiminnasta oletuksia ja 
strategisia linjauksia, mikäli asiakas ei ole kykeneväinen viestimään haluaman-
sa ohjelmiston sisältöä.  

H7: Mut et ite on joutunu tekee aika semmosia isoja päätöksiä, mitä ei välttämättä 
asiakkaana haluis, et joku ohjelmistotalo tekee siitä. Et ne on saattanu perustua vaan 
parhaaseen arvaukseen siitä, että mikä tukee sitä, tai että miten se asiakkaan bisnes 
menee tossa kohtaa. 

5.5.9 Muita työn imua estäviä haasteita 

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi yksittäisiä mainintoja työn imun esteistä 
saivat muun muassa liian tiukat aikataulut, työn yksipuolisuus, liian helpot 
ongelmat, jatkuva tarve oppia, yksinkertaiset ja aikaa vievät tehtävät, mitkä oli-
sivat ”kenen tahansa” suoritettavissa, itsestä riippumattomat viivästykset tai 
epämotivoitunut työyhteisö. Laajempi tutkimusotanta olisi voinut aiheuttaa 
suuremmankin määrän työn imua estäviä tekijöitä, tai korostaa esiin nousseita 
asioita entisestään.  
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5.6 Mikä luo merkityksellisyyttä ohjelmoijalle? 

Työn imussa on keskeistä työlle omistautuminen. Omistautumiseen liittyy emo-
tionaalinen side työhön, mutta sen lisäksi siinä on olennaista kokemus työn 
merkityksellisyydestä. Tutkimushaastatteluissa kysyttiin, mitkä asiat luovat 
merkityksellisyyttä ohjelmoijan työssä. Työn merkityksien tarkastelu ei kuiten-
kaan tuntunut sopivan varsinaisesti työn imua edistäviin haasteisiin tai resurs-
seihin. Merkityksellisyys pitää sisällään tietynlaisen arvolatauksen ja siitä syys-
tä työn merkityksellisyyttä päätettiin tarkastella erillisenä kokonaisuutena.  Kun 
haastatteluissa kysyttiin asioita, jotka lisäävät työn merkityksellisyyttä, nousi 
vastauksissa esiin neljä keskeistä teemaa, jotka on esitetty taulukossa 17.  

 
TAULUKKO 17 Työn merkityksellisyys 

Pääluokka Yläkäsite Alakäsite 
Omistautuminen Merkityksellisyys Oppiminen ja itsensä kehit-

täminen 7  
Uuden luominen 7 
Oman panoksen merkitys 
asiakkaalle 4 
Oman panoksen merkitys 
työyhteisölle 3 
 

 
Kaikki tutkimukseen osallistuneet kokivat työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 
Merkityksellisyyden tunnetta tuotti esimerkiksi se, että ohjelmistokehittäjät 
saavat työssään tarkastella aitiopaikalta alan kehitystä ja oppia jatkuvasti uusia 
asioita. 

H5: No suurimmaks osaks se, että pystyy kehittää sitä omaa osaamista ja sitte pystyy 
teknisesti tekemään hienoja ja toimivia ratkaisuita. 

Uuden oppimiseen ja ohjelmistoalan kehityksen seuraamiseen liittyen, ohjel-
mistokehittäjät kokivat pääsevänsä luomaan uutta. Ohjelmoijat kokivat työnsä 
merkittäväksi nimenomaan siksi, että pääsivät työnsä kautta luomaan aivan 
uudenlaisia ratkaisuja.  

H2: Ehkä sitä merkityksellisyyttä on just se, että voi luoda jotain uutta, joka ajaa 
usein jotain toimintaa eteenpäin, että sitä softaa kehitetään, että saatais jotain ai-
kaseksi yleensä paremmin, nopeammin, helpommin, tehokkaammin, niin tota se on 
se yks merkittävä merkityksellisyystekijä. 

Neljä haastateltavaa koki työnsä merkitykselliseksi, koska he kokivat auttavan-
sa asiakasta ja tiesivät ohjelmointityön aidosti edistävän asiakasta heidän liike-
toimintaprosesseissaan. Kokemus asiakkaan auttamisesta lisäsi ohjelmoijan ko-
kemusta oman työnsä tärkeydestä. Parhaimmillaan omien projektien tuotokset 
saattoivat näkyä jopa yhteiskunnallisella tasolla.  
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H4: Ehkä yks iso asia täs on se, että pystyy omilla taidoillaan auttamaan asiakkaita, 
joilla on itsessään iso vaikutus koko yhteiskuntaan käytännössä, et ne on merkittäviä 
toimijoita täällä Suomessa, niin se, että pystyy auttamaan semmosissa projekteissa, 
mitkä näkyy hyvin monen ihmisen arjessa, niin se on siistiä. 

Työn imussa etenkin työn merkityksellisyyttä lisäsi se, että ohjelmistokehittäjä 
tuntee oman panoksensa merkitykselliseksi omalla työpaikallaan. Tämä koros-
tui etenkin pienemmissä yrityksissä.  

H3: Merkitys tulee mulla osakseen sen takia, ku meillä on tämmönen pieni firma, ni 
tavallan se, että se taistelee semmosen oman selviytymisen kanssa. Siinä tulee sem-
monen, että kerätään marjoja yhteiseen koriin tyyppisiä henkisiä juttuja aina sillon 
tällön. 

5.7 Vapaa-ajan vaikutus ohjelmistokehittäjän kokemaan työn 
imuun 

Haastattelujen mukaan myös vapaa-ajalla on osittain vaikutusta työn imun ko-
kemiseen. Hyvän ja terveellisen työn ja vapaa-ajan tasapainon katsottiin olevan 
neutraali tekijä työn imun näkökulmasta, ja huonon tasapainon haittaavan työn 
imua sen sijaan, että hyvän tasapainon katsottaisiin varsinaisesti lisäävän työn 
imua.  

H3: Mutta kuitenkin siis lähtökohtaisesti tosi tärkeetä on se, että voit sillein koko-
naisvaltaisesti hyvin, koska sit sä pystyt paljon enemmän aatteleen ja jaksat tehä 
enemmän duunia. 

Kolme tutkimukseen osallistunutta kuitenkin sanoi inspiroituneensa työn ulko-
puolisista ihmissuhteista, ja pystyneensä ammentamaan sieltä voimavaroja 
omaan työhönsä. Parhaimmillaan saman henkiset kaverukset saattoivat osallis-
tua IT-alan tapahtumiin, jakaa tietoa ja ideoida sekä pohtia työn merkitystä.  

H7: Ja siinä niinku pääsee tekemään semmosia asioita, mitkä ei oo sitä päivittäistä 
työtä, mut sit pääsee laajentamaan omaa tajuntaansa uusien ongelmien suhteen. Ja 
sitten me käydään hyvin paljon syvällisiä keskusteluita työn merkityksestä –– minkä-
laisia teknologioita käytetään, mikä on hyvää ja huonoo koodia ja sitte keskustellaan 
paljon myös siitä työn merkityksestä. –– Se on sitä tiätsä niinku bondailuu, –– Ja sit 
just kuulee sellasist teknologioista, mitä ei välttämättä töissä nouse esille tai oo ke-
rinny tutustua. 

5.8 Parasta ohjelmoijan työssä 

Jokaisen haastattelun viimeinen kysymys oli, Mikä on parasta sun työssä? Kysy-
myksellä haluttiin kartoittaa asioita, jotka innostavat ohjelmistokehittäjiä kaik-
kein eniten työn tekemiseen. Kaikkein parhaimman asian kysymisen katsottiin 
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kartoittavan asioita, jotka koetaan työssä kaikkein eniten energisoivina. Kaik-
kein parhaimmaksi asiaksi ohjelmistokehittäjän työssä koettiin yleisesti uuden 
oppiminen. Muita mainittuja asioita olivat muun muassa ajatustyö, ohjelmointi 
ja tekninen implementaatio, työkaverit, tiimityö ja työyhteisö sekä muiden ih-
misten ongelmien ratkaiseminen. Kaikkien haastateltavien vastaukset on esitet-
ty alla.  

H1: Uuden oppiminen ja semmonen et pysyy aivot silleen virkeenä. 

H2: No kaikkein parasta on semmonen, yks ainakin hirveen tärkee, en tiiä onko pa-
rasta, mut tulee ekana mieleen tämmönen uuden oppiminen, ja sitte just toisaalta se 
uuden luominen. Että jos ne saa jotenki kombinoitua yhteen, niin se on varmaan se 
tärkein juttu. Noi kaks tulee ekana mieleen. Ohjelmointityössä saa kehittyä aina, kos-
ka joutuu uusien asioiden äärelle jatkuvasti, ja jos on semmonen tyyppi, että tykkää 
oppia uutta, niin sillon varmasti viihtyy ohjelmointityössä.  

H3: Mä väitän, että hyvin pitkälle, se että jokainen päivä mä saan ajatella jotakin. Jo-
ka päivä, tai lähes joka päivä mulla on ollu tosi kivaa mennä töihin. Sitte myöskin tie-
tynlainen vapaus, mikä tässä työssä on, että kukaan ei ihan hirveesti tuu kattelee 
mun selän taakse, että minkä takia mä teen ja mitä mä teen. Et ne on semmosia asiota, 
mitkä on mun mielesetä tosi kivoja. 

H4: Kyllä mä silti tykkään tosta ihan ohjelmoinnista ja teknisestä implementaatiosta 
ja siitä, että yksin tai yhdessä mietitään noita teknisiä ongelmia, niin kyllä se on kui-
tenkin se kaikkein paras osuus itselle. Mutta on myös tärkeetä, että on kaikkee muuta 
siinä työssä, et se ei oo pelkästään sitä.  

 H5: No varmaan työkaverit ja sitte että pystyy toteuttamaan itteään, pystyy oppi-
maan lisää ja se että pystyy myöskin, ei nyt ehkä opettamaan muita, mutta siis mä it-
te koen hyvin paljon iloa siitä, että mä pystyn neuvomaan tai edesauttamaan muita 
heidän työssä tai heidän työurallaan. Tai no oikeestaan ihan missä tahansa. Lähinnä 
just se, mitä mä just sanoin, se, että ne omat onnistumiset totta kai, tiimin onnistumi-
set, oma oppiminen tai se että ite justiin kykenee oppimaan lisää ja pystyy ylläpitä-
mään sitä omaa osaamista, mutta myöskin se, että sä pystyt jakamaan sitä omaa 
osaamista muille. 

H6: Se on tiimityötä, ja siinä näkee työn jäljen aika selvästi yleensä. Se koodi ei kulu, 
se on loppumaton materiaali rakentaa, et se, käytin ehkä aiemmin jo lego-palikoilla 
rakentamisvertausta, ni mun mielestä parhaimmillaan se on semmosta, että saa ra-
kentaa jotain siistiä ja yleensä sillä saa jopa jonku ongelman ratkastua.  

H7: Mun työssä parasta on haasteet, oppiminen, muiden ihmisten ongelmien ratka-
seminen ja työympäristö, siihen kuuluu työkaverit ja työolosuhteet toimistolla.   

H8: Ehkä se ku kokee et on tehny työnsä hyvin ja näkee sen oman työnsä jälen ja ko-
kee et siit on hyötyä ja arvoa niille asiakkaille. 
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6 TULOSTEN TULKINTA, POHDINTA JA PÄÄTEL-
MÄT 

Ohjelmistokehitys on työnkuvana siinä mielessä erityinen, että se edellyttää 
tekijältään lähtökohtaisesti korkeatasoista ja erikoistunutta osaamista. Ensinnä-
kin ohjelmistokehittäjän täytyy tuntea IT-alan ja ohjelmistokehityksen käytän-
teet ja erilaiset käytettävät teknologiat. Ohjelmointitaitojen lisäksi ohjelmistojen 
suunnittelu ja toteutus asiakasyrityksille edellyttää myös asiakkaan liiketoi-
minnan ymmärtämistä ja toimivaa vuorovaikutusta asiakkaan ja kehittäjän vä-
lillä. Tässä luvussa tarkastellaan ohjelmistokehittäjien kokeman työn imun 
luonnetta tutkimustulosten ja aiemman kirjallisuuden perusteella. Seuraavissa 
alaluvuissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten ohjelmistokehittäjien koke-
ma työn imu ilmenee, miten se poikkeaa muiden alojen työn imusta ja mitkä 
ovat keskeisimpiä työn imun ajureita ja toisaalta esteitä. Lisäksi tutkimustulok-
sia tarkastellaan työn imun JD-R mallin avulla, sekä arvioidaan mahdollisia 
käytänteitä työn imun lisäämiseksi ohjelmoijan työssä.   

6.1 Tutkimustulosten arviointia 

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että työn imua voi ilmetä periaatteessa millä 
tahansa alalla tai missä tahansa työssä. Tämä tutkimusprosessi osoitti, että työn 
imua ilmenee myös ohjelmistokehittäjän työssä ja tutkimuksen perusteella työn 
imun voisi sanoa olevan itseasiassa varsin tyypillinen kokemus ohjelmistokehit-
täjillä.  Robinsonin (2004) osoitti, että työn imu on usein tyypillisempää esimies-
tehtävissä ja töissä, joissa edellytetään korkeaa osaamista tai korkeaa koulutusta. 
Tämän tutkimuksen tulokset ovat saman suuntaisia. Vaikka ohjelmointityö ei 
välttämättä olekaan koulutussidonnainen tehtävä, edellyttää se kuitenkin kor-
keatasoista osaamista ohjelmointiin liittyvistä käytänteistä ja teknologioista. 
Teknologioiden nopea kehitys ja alan muuttuminen edellyttävät ohjelmoijalta 
luontaista kiinnostusta alasta ja heille olikin tyypillistä halu oppia uutta. 

Tämän tutkimuksen tutkimustulokset osoittavat, että ohjelmoijat kokevat 
työn imua itseasiassa varsin tehtävälähtöisesti. Aikaisempien tutkimusten mu-
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kaan työhön käytössä olevilla resursseilla on usein ollut haasteita merkittäväm-
pi rooli työn imun ilmenemisessä (esim. Barkhuizen, Rothmann, & Van de 
Vijver, 2014). Ohjelmoijilla puolestaan riittävät haasteet lisäävät työn mielek-
kyyttä. Ohjelmoijat odottavat työltään mielenkiintoisia, vaihtelevia ja haastavia 
työtehtäviä, joita saavat päivittäin ratkoa. Ohjelmistokehittäjien yksilöllisiä re-
sursseja pidettiin ikään kuin työhön liittyvinä automaattisina tietotaidollisina 
vaatimuksina ja ulkoiset resurssit koettiin tarpeelliseksi etenkin vaikeampien 
haasteiden kohdalla. Tutkimustuloksista voidaan arvioida, että riittävän haas-
tavat työtehtävät koettiin jopa osoituksena työnantajan luottamuksesta työnte-
kijän suorituskykyyn ja osaamiseen. Kuten Rhoades ja Eisenberger (2002) tut-
kimuksessaan osoittivat, keskeisin organisaatiolta saatava tuki on organisaation 
luottamus työntekijöihin, ja että organisaatio osoittaa lisäresursseja tarpeen tul-
len. Ohjelmoijat olivat vaihtaneet jopa työpaikkaa haastavampien ja mielenkiin-
toisempien työtehtävien vuoksi tai jättäytyneet opintovapaalle työn muuttuessa 
liian helpoksi.  

Vaikka Bakker ym. (2003) tunnistivatkin tutkimuksessa liian haastavat 
työtehtävät keskeiseksi työstressiä aiheuttavaksi tekijäksi, ohjelmistokehittäjät 
uskoivat varsinaisten ohjelmointitehtävien olevan aina ratkaistavissa jollain 
tavalla, eikä työtehtäviä juurikaan koettu liian haastavina. Sen sijaan ohjelmoijat 
kokivat keskeytykset ja ohjelmointiin liittymättömät ylimääräiset työtehtävät 
turhauttavina ja työmotivaatiota laskevina. Tämän tutkimuksen tulokset ovat 
hyvin linjassa työn imun JD-R -mallin pohjalta tehtyjen tutkimusten kanssa, 
jossa työn imua koetaan erityisesti silloin, kun resursseja on käytössä runsaasti 
ja työn vaatimustaso on kuitenkin korkea. (Bakker & Demerouti, 2008) 

Sen sijaan, että ohjelmoijat olisivat odottaneet työnantajalta tehtäväkoh-
taista koulutusta tai valmennusta, he pitivät ohjelmoijalle tärkeimpinä ominai-
suuksina kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä ja halua oppia ja ottaa 
selvää. Ohjelmoijat pitivät työssään tärkeänä, että saivat suorittaa työnsä auto-
nomisesti ja valita menetelmät ja työkalut itse. Autonomia onkin yksi ihmisen 
perustarpeista ja sen toteutuminen sinällään olennainen osa työn imua (Bakker 
& Demerouti, 2007). Yksilöstä riippumattomissa resursseissa, ohjelmoijat sen 
sijaan arvostivat sitä, että jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön osaami-
nen olisi tiedossa ja tarvittaessa käytössä oman työn edistämiseen. Tiimityön 
parhaina puolina pidettiinkin sitä, että itse ei tarvitse osata kaikkea, vaan tiimin 
yhteenlaskettu osaamien edistää jokaisen omaa työtä.  

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työhyvinvoinnin ilmiöille 
(esim. työn imu ja burnout.) on tyypillistä niiden siirtyminen ja tarttuminen 
työyhteisön sisällä (Bakker, Emmerik & Euwema, 2006). Työn imu koettiin 
myös tässä tutkimuksessa sosiaalisena ilmiönä. Työn imun ilmenemiseen vai-
kuttivat työntekijän työyhteisön motivaatio ja asiakasorganisaation kiinnostus 
projektia kohtaan. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi työyhteisön toimintata-
voilla saatettiin ylläpitää jonkinlaista odotustasoa sekä työnteon intensiteettiä ja 
odotettua lopputulosta kohtaan. Kun työyhteisö työskenteli motivoituneesti ja 
intensiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi, ei omaa mielenkiintoa tehtävien 
suorittamiseen kyseenalaistettu. Vastaavasti taas, jos työyhteisö työskenteli 
epämotivoituneesti, saattoivat työntekijän omat ponnistelut ja korkeat tavoitteet 
tuntua ylimitoitetuilta työyhteisön yleiseen toiminnan tasoon nähden, jolloin 
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työn imun kokeminen oli mahdotonta. Useat ohjelmoijat olivat myös sitä mieltä, 
että asiakasorganisaation kiinnostus ohjelmistoprojektia kohtaan välittyi ohjel-
moijan kokemaan työn imuun. Kun asiakasorganisaatio oli sitoutunut projek-
tiin, osallistui aktiivisesti sen suunnitteluun ja osasi vastata projektin toteutuk-
sen aikana esitettyihin kysymyksiin, oli työn imun kokeminen ohjelmoijien 
keskuudessa helpompaa. Se myös lisäsi ohjelmoijan varmuutta tekemästään 
työstä ja takasi asiakkaalle paremman ja käyttötarkoitustaan vastaavan loppu-
tuloksen. Vastaavasti, jos asiakasorganisaatio ei osoittanut riittävää kiinnostusta 
ohjelmistoprojektia kohtaan, työn imun ilmeneminen oli haastavampaa. Ohjel-
moija saattoi tuntea tekemänsä työn merkityksettömäksi, jos työ ei nauttinut 
asiakkaan arvostusta ja jos asiakasyrityksen aika ei tuntunut riittävän projektin 
hoitamiseen, edistämiseen ja kysymyksiin vastaamiseen. Työn imua haittasi 
myös, jos ohjelmointityön liiketoiminnallinen funktio oli epäselvä, eli toisin sa-
noen, miksi sitä ylipäätään tehdään.  

Ohjelmoijille oli helppoa kertoa työn merkityksistä, työn merkitykselli-
syydestä ja työn tuottamasta ei-taloudellisesta arvosta. Tutkimusta suunnitelta-
essa, pohdittiinkin kysymyksen asettelua työn merkityksellisyydestä seuraa-
vien vaihtoehtojen välillä: Millaisia merkityksiä työ tarjoaa sinulle? ja Millaisia mer-
kityksiä työ tarjoaa sinulle palkan lisäksi? Kysymyksen asettelussa päätettiin kui-
tenkin jättää palkka mainitsematta, sillä jos palkka olisi ollut keskeinen osa työn 
merkityksellisyyttä, ohjelmoija olisi sanonut sen, ja se olisi ollut tutkimuksen 
näkökulmasta mielenkiintoinen lisätieto. Työn merkityksistä puhuttaessa ku-
kaan ohjelmoija ei kuitenkaan maininnut rahaa tai palkkaa ensisijaisena syynä 
nousta töihin joka päivä. Palkka nousi esiin itseasiassa vain kahdessa haastatte-
lussa työmotivaatiota lisäävänä tekijänä ja yhdessä työn imuun laskevasti vai-
kuttavana tekijänä. Sen sijaan ohjelmoijat kokivat suurempaa merkityksellisyyt-
tä siitä, että saivat työnsä kautta olla merkittävinä osapuolina asiakasorganisaa-
tion liiketoiminnan edistämisessä, merkittävinä osapuolina oman organisaation 
liiketoiminnassa ja saivat jakaa omaa osaamistaan työyhteisön sisällä ja ohjel-
mistokehitystyössä. Lisäksi he kokivat merkityksellisyyttä, erityisesti silloin, 
kun he pääsivät työssään luomaan aivan uudenlaisia ratkaisuja ja ohjelmistoja 
asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävin työn arvo ja merkityksellisyyttä lisäävä teki-
jä oli kuitenkin mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja oppimiseen.   

6.2 Työn imun JD-R -mallin soveltaminen ohjelmistokehittäjän 
työssä 

Bakker ja Demerouti (2007) sanoivat tutkimuksessaan toivovansa, että työn 
imun JD-R -malli innostaa tutkijoita ja työnantajia soveltamaan mallia erilaisissa 
työtehtävissä, erilaisissa ryhmissä ja eri maissa. Malli nauttiikin tutkijayhteisön 
suosiota, sillä alkuperäiseen tutkimukseen on viitattu Google Scholarissa tällä 
hetkellä 7892 kertaa. Mallin suosio ei yllätä, koska työn imun JD-R -malli tarjoaa 
mielenkiintoisen ja selkeän viitekehyksen työhön liittyvien resurssien ja haas-
teiden tarkasteluun. Vaikka työn imun JD-R -mallia on sovellettu paljon tutki-
muksissa, niin ohjelmistokehityksen tutkimukset puuttuvat. Kuviossa 4 on si-
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joitettu tutkimuksessa esiin nousseet keskeisimmät yksilön resurssit, yksilöstä 
riippumattomat työn resurssit ja työn positiiviset haasteet työn imun JD-R -
malliin.  

 

 
KUVIO 4 Työn imun JD-R -malli ohjelmistokehittäjän työssä. 

Tutkimustuloksia voidaan helposti soveltaa työn imun JD-R malliin. Ohjelmoi-
jien haastatteluista oli helposti löydettävissä yksilölliset työtä edistävät resurssit, 
yksilöstä riippumattomat resurssit sekä työn imua edistävät haasteet.  

Yksilöllisillä resursseilla tarkoitetaan niitä työntekijän henkilökohtaisia 
ominaisuuksia, joiden työntekijä kokee auttavan työtehtävien suorittamisessa 
(Hobfoll ym. 2003). Haastatteluissa mainituissa yksilön resursseissa näkyi oh-
jelmointityön kognitiivinen luonne. Ohjelmoija vastaa usein ohjelmistokehityk-
sen teknisestä toteutuksesta. Vaikka ohjelmointi on työtehtävänä usein luon-
teeltaan suorittavaa, ohjelmointityö edellyttää ohjelmoijalta keskittymiskykyä, 
alan tuntemusta sekä kykyä ottaa selvää asioista, joita ei etukäteen tiedä. Inten-
siivinen työskentely ja eteneminen uralla edellyttävät ohjelmoijalta kiinnostusta 
alaa kohtaan sekä halua oppia jatkuvasti lisää. Monet yksilölliset ominaisuudet 
ovat sellaisia piirteitä, jotka ennen kaikkea helpottavat työhön uppoutumista 
(keskittymiskyky, ongelmanratkaisukyky ja looginen ajattelu) ja sitä kautta li-
säävät työn imua. Kuten tutkimustuloksista huomataan, yksilöllisissä resurssi-
tekijöissä oli yllättävän paljon hajontaa, eikä niissä ollut havaittavissa yhtä voi-
makkaita trendejä, kuin esimerkiksi yksilöstä riippumattomissa resursseissa. 
Hajonta voi johtua pienestä otannasta, mutta myös siitä, että yksilöllisten re-
surssien ei koettu olevan niin vahvasti sidoksissa työn imun kokemukseen. Yk-
silöllisissä resursseissa keskeisintä oli kuitenkin ohjelmoijan kokemus siitä, että 
pystyy suoriutumaan työstään ja ottamaan selvää.  
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Työn resurssit ovat yksilöstä riippumattomia työympäristöön liittyviä 
psyykkisiä, fyysisiä ja organisatorisia resurssitekijöitä, jotka vähentävät työn 
kuormittavuutta (Bakker & Demerouti, 2008). Tämän tutkimuksen mukaan 
keskeisimmät yksilöstä riippumaton resurssitekijät työn imun kokemisen näkö-
kulmasta olivat tukeva ja kannustava työyhteisö sekä laadukas asiakasvuoro-
vaikutus, joiden merkitys tuli ilmi jokaisessa haastattelussa. Ohjelmoija kaipaa 
taustalleen työyhteisön, joka uskoo hänen kykyihinsä, kannustaa ja auttaa tar-
peen tullen, mutta antaa ennen kaikkea riittävät vapaudet työtehtävien suorit-
tamiseen. Kuten Ryan ja Frederick (1997) osoittavat, luottamus ja riittävä tuki 
ovat osaltaan ihmisen perustarpeita ja sikälikin olennaisia työn imun kokemuk-
sessa.  

Kuten IT-alan tutkimukset ovat osoittaneet, yksi merkittävä IT-projektien 
epäonnistumiseen johtava tekijä on puutteellinen ohjelmistokehittäjän ja tilaa-
jan välinen vuorovaikutus (esim. Katja & Tuunanen, 2006). Keskeisimmäksi 
asiakkaaseen liittyväksi resurssitekijäksi nousikin ohjelmistokehittäjän ja asiak-
kaan välinen onnistunut vuorovaikutus. Ohjelmoijan on ensiarvoisen tärkeää 
tietää, mitä tekee ja miksi, jotta työn imua voidaan ylipäätään kokea. Asiakkaal-
la onkin tärkeä rooli viestiä projektin tarpeista ohjelmistokehitystiimille ja pro-
jektijohtajalla on tärkeä rooli viestiä se eteenpäin ohjelmoijalle niin, että työhön 
liittyisi mahdollisimman vähän epäselvyyttä. Selkeä ja mutkaton viestintä edis-
tävät etenkin työhön uppoutumista ja estävät turhia katkoksia. Hyvän asiakas-
vuorovaikutuksen avulla voidaan tunnistaa mahdolliset puutokset ohjelmis-
toissa ja varmistua, että tuotettava ohjelmisto varmasti toimii liiketoiminnan 
kannalta niin kuin sen on tarkoitus. IT:n ja liiketoiminnan yhteen linjaaminen 
(Strategic allignment) on olennainen osa liiketoiminnan toimenpiteitä (Avison 
ym. 2004). Hyvä vuorovaikutus on olennainen osa IT-projektin onnistumista. 

Yksi merkittävä työn imua edistävä tekijä ohjelmistokehityksessä on tek-
nologiat. Teknologioilla on merkittävä rooli etenkin ulkoisena resurssitekijänä. 
Kaikki tutkimukseen osallistuneet ohjelmoijat olivat kiinnostuneita IT-alasta ja 
teknologioista, ja he kokoivat uudet teknologiat mielenkiintoisina ja kokeilivat 
niitä usein myös vapaa-ajallaan. Ohjelmistokehittäjälle on kuitenkin erityisen 
tärkeää, että he saavat työskennellä aina käyttötarkoitukseen parhaiten sopivilla 
teknologioilla. Teknologian ei kuitenkaan tarvinnut olla uusin ja hienoin.   

Työ -ja organisaatiokulttuurilla oli myös suuri vaikutus työn imuun. Oh-
jelmistokehitystä tehdään useimmiten tiimityönä ja ohjelmoijat kokivatkin, että 
motivoitunut ja työhön kannustava työyhteisö ja työkaverit edistivät henkilö-
kohtaista työn imua. Kun työilmapiiri suhtautui positiivisesti ja intohimoisesti 
työn tekemiseen, sen koettiin tarttuvan myös omiin työskentelytapoihin. Vas-
taavasti epämotivoitunut työyhteisö haittasi omaa työskentelyä. Myös asiak-
kailta ja työkavereilta saatu palaute motivoivat sekä auttoivat oman osaamisen 
kehittämistä, minkä koettiin olevan merkittävä osa työn imun ilmenemisessä. 
Yksi haastateltava mainitsi, ettei ottanut vastaan työpaikkaa, josta olisi saanut 
parempaa palkkaa, koska viihtyi hyvin nykyisessä työyhteisössä ja tunsi ole-
vansa siinä merkityksellinen. Työyhteisön voidaan katsoa vahvistavan työn 
emotionaalista sidettä ja lisäävän työntekijän sitoutumista.  

Tutkimustulosten perusteella etenkin työtehtäviin liittyvien haasteiden 
koettiin olevan keskeisessä roolissa kokonaisvaltaisen työn imun edistämisessä. 
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Ohjelmoijat ovat alansa ammattilaisia, ovat kiinnostuneita alasta ja pitivät työs-
sään erityisesti siitä, että se sisälsi monipuolisia ja haastavia työtehtäviä, joissa 
he saivat oppia. Haastavat ja mielenkiintoiset tehtävät lisäsivät ohjelmoijien 
energisyyttä ja tarmokkuutta heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Haastavat työ-
tehtävät lisäsivät kokemusta oman osaamisen merkityksellisyydestä ja vastaa-
vasti tehtävät, jotka kuka tahansa voisi suorittaa, koettiin puuduttavina. Haastei-
den merkitystä tarkastellaan seuraavassa luvussa.  

 

6.3 Haasteet työn imun edistäjinä 

Tutkimuksen ehkä mielenkiintoisin havainto liittyi siihen, että ohjelmoijat kai-
paavat työltään haasteita. Aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu (esim. Bakker & 
Demerouti, 2008), että erityisesti työhön käytettävissä olevilla resursseilla voi-
daan edistää työn imun kokemista. Ohjelmistokehittäjillä tilanne oli hieman 
toisenlainen. Henkilökohtaista osaamista ja työhön soveltuvia resurssitekijöitä 
pidettiin oletusarvoisesti ohjelmoijan ominaisuuksina. Voidaankin sanoa, että 
ohjelmoijan yksilölliset resurssivaatimukset ovat suhteellisen korkeat, koska 
ohjelmointityö edellyttää jatkuvaa asioiden selvittelyä ja parhaiden käytäntei-
den löytämistä, joko tutkimalla tai opin ja erehdyksen kautta. Haastateltavat 
arvioivat, ettei alalle useinkaan hakeudu sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole alasta 
ja teknologiasta lähtökohtaisesti kiinnostuneita – tai jos hakeutuu, työn imun 
kokeminen ei ole käytännössä mahdollista.  

Kuten aiemmassa luvussa todettiin, ohjelmoijilla oli korkeita odotuksia 
yksilöstä riippumattomiin resursseihin. Etenkin asiakasvuorovaikutuksen ja 
työyhteisön tunnistettiin olevan keskeinen osa työn imun ilmenemistä. Ohjel-
moijat arvostivat asiakasvuorovaikutusta ja työyhteisöä, jossa voitiin sparrata tai 
pallotella ideoita, ja josta sai tarpeen tullen ammennettua voimavaroja työteh-
tävien ratkaisemiseen. Koska ohjelmistokehitys edellyttää jatkuvaa uudistumis-
kykyä ja työskentelytapojen arviointia, ovat työskentelytavat useissa työpai-
koissa verrattain modernit. Työtä tehdään useimmiten verkostoissa ja työyhtei-
söissä, joissa on tyypillistä, että tietoa ja hyviä käytänteitä jaetaan eteenpäin. 
Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät pitävät työn jatkuvan edistymisen konk-
reettisesti esillä, ja ohjelmoija näkee työnsä käden jäljen ja toiminnan usein nope-
asti. Ilman riittäviä haasteita ja mielenkiintoisia tehtäviä, ohjelmoijat kokivat 
työnsä muuttuvan puuduttavaksi ja suorittavaksi.  

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet kaipasivat työltään sitä, että sai-
vat oppia uutta. Kun työtehtävät koettiin riittävän haastavina, liittyi niihin 
usein myös mahdollisuus oppia. Tutkimukseen osallistuneiden ohjelmoijien 
mukaan työstä saatava palkinto työn valmistuttua oli sitä suurempi, mitä haas-
tavammalta työ oli tuntunut. Työn haasteisiin liittyen, ohjelmoijat pitivät myös 
tärkeänä sitä, että pääsivät työssään luomaan jotain aivan uudenlaista, josta oli 
selkeästi hyötyä projektin tilaajalle. Ohjelmistokehitys onkin usein käytännöllis-
ten ongelmien ratkaisemista, ja työn lopputulos usein aidosti helpottaa asiakas-
organisaatiota.  
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Ohjelmistokehittäjien työn imu on tiivistetty kuvioon 5, jossa on määritel-
ty työn imun kolme T:tä ja A. Ohjelmistokehittäjien kokemassa työn imussa 
keskeistä on motivoitunut työntekijä, joka kykenee ottamaan asioista selvää itse-
näisesti, ja kehittämään luovia ratkaisuita monipuolisiin haasteisiin. Tukeva työ-
yhteisö pitää yllä työlle otollista ilmapiiriä. Työyhteisö tukee, kannustaa ja luot-
taa. Kuvion kolmas T on työtehtävät. Ohjelmistokehittäjät nauttivat usein asia-
ongelmien ratkaisemisesta ja siitä, että teknologian avulla voidaan tehdä asioita 
nopeammin, tehokkaammin ja paremmin kuin aiemmin. Ohjelmistokehittäjä 
tietää, että ratkaisu on olemassa ja se on löydettävissä.  

Ohjelmistokehitystyö on asiakaslähtöistä työtä ja merkittävän osan työn 
imun kokemuksesta muodostaa asiakas. Työn imun kokemuksen varmistaa pro-
jektiin sitoutunut asiakas, joka osoittaa sitoutumisensa ensisijaisesti laadukkaal-
la vuorovaikutuksella, eikä jätä ohjelmistokehittäjää arvailemaan liiketoiminta-
prosessia, jonka tueksi ohjelmistoa kehitetään.  

 
KUVIO 5 Ohjelmistokehittäjien työn imun kolme T:tä + A 

6.4 Tutkimustulosten soveltaminen 

Tämän tutkimuksen mukaan ohjelmoijille on tyypillistä työn imun kokemus, 
mutta yksilöllisen työn imun taso voi vaihdella työhön liittyvien tekijöiden seu-
rauksena. Seuraavissa luvuissa on esitetty tutkimustulosten perusteella esiin 
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nousseista tekijöitä, joiden avulla työn imun kokemista voidaan lisätä ohjelmis-
tokehityksessä ja ohjelmoijan työssä. 

6.4.1 Työpaikan mahdollisuudet vaikuttaa työtehtäviin 

Tutkimuksen mukaan ohjelmistokehittäjät ja ohjelmoijat kokevat työn imua 
varsin tehtävälähtöisesti. Ohjelmistoyrityksessä voitaisiinkin tarkastella, minkä-
laiset mahdollisuudet yrityksessä on vaikuttaa toteutettaviin projekteihin, ja 
miten työtehtävät jaetaan yrityksen sisäisesti.  Mikäli yrityksellä on mahdolli-
suudet vaikuttaa toteutettaviin projekteihin, voidaan pohtia esimerkiksi, 

 
1. Minkälaista uutuusarvoa projekti tarjoaa ohjelmistokehittäjille? 
2. Miksi tämä projekti on asiakkaalle tärkeä? 
3. Minkälaiselle tiimille kyseinen tehtävä sopii? 
4. Miten voidaan hyödyntää työyhteisön osaamista parhaalla mahdolli-

sella tavalla? 
 

Kummatkin tutkimukseen osallistuneet yrittäjät sanoivat valitsevansa pääasias-
sa projekteja, joiden toteuttaminen vaikuttaa mielekkäältä. Isommissa yrityksis-
sä mielekkäiden ohjelmointitehtävien järjestäminen ei aina ole mahdollista, 
mutta kuten tutkimuksessa tuli ilmi, hyvin perusteltu ohjelmistoprojekti lisää 
ohjelmoijan työmotivaatiota. Työn imun kokemus lisääntyy etenkin silloin, kun 
ohjelmoija tietää ohjelmiston aidosti auttavan asiakasorganisaatiota ja paranta-
van heidän liiketoimintaansa. Jokaisessa projektissa onkin tärkeää, että ohjel-
moijalle pystytään perustelemaan ohjelmiston funktio sekä miksi se on hyödyl-
linen.   

Myös sisäisellä yrityksen tehtävänjaolla on merkitystä. On tärkeää, että 
työtehtävät ja projektit voidaan jakaa työyhteisön sisällä niin, että ne hyödyntä-
vät tiimin potentiaalia ja osaamista parhaalla mahdollisella tavalla.  

On kaikkien etujen mukaista, että ohjelmoija saa tehdä työssään mahdolli-
simman paljon sellaisia työtehtäviä, mistä inspiroituu, ja mahdollisimman vä-
hän mitään ylimääräistä työhön liittymätöntä. ”Antakaa koodarin koodata”, kuten 
eräs haastateltava muistutti.  

6.4.2 Työpaikan mahdollisuudet vaikuttaa työyhteisön populaatioon ja yksi-
lön resursseihin  

Tutkimustulokset osoittavat, että työyhteisöllä on keskeinen merkitys työn 
imun kokemisessa.  Onnistunut ja mielekäs työ perustuu pitkälti työpaikan si-
säisten voimavarojen ja työntekijöiden tuntemiseen. Työpaikan populaatioon 
voidaan vaikuttaa etenkin rekrytoinnissa.  Hakijoiden joukosta tulisikin tunnis-
taa henkilöt, jotka:  

 
1. Omaavat kohtuulliset tekniset valmiudet 
2. Ovat valmiita oppimaan jatkuvasti lisää 
3. Ovat kyvykkäitä selvittämään asioita, joita eivät entuudestaan osaa 
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4. Kykenevät luovaan, abstraktiin ja loogiseen ajatteluun ja ongelmanrat-
kaisuun 

5. Ovat kärsivällisiä ja jaksavat keskittyä haastaviin tehtäviin 
6. Sopivat työyhteisöön ja pystyvät sitoutumaan yrityksen arvoihin 

 
Rekrytointia helpottaa, mikäli yrityksellä on hyvä maine ja avoimiin työpaik-
koihin riittää hakijoita. Suuremmista hakijamääristä on varaa valita laaduk-
kaampi ja työyhteisöön paremmin sopiva populaatio.  

Onnistuneen rekrytoinnin lisäksi työyhteisön resurssit pitää pystyä orga-
nisoimaan kunkin projektin tarpeiden mukaisesti. Haastateltavat kokivat, että 
riittävä resursointi oli osoitus työntekijöille, että projektista välitetään ja projek-
tin halutaan onnistuvan.   

6.4.3 Työpaikan mahdollisuudet vaikuttaa työn resursseihin 

Työn ulkoisilla resursseilla on tutkimusten mukaan merkittävä rooli työn imun 
kokemisessa. (Bakker & Demerouti, 20008) Työpaikalla tulisikin tarkastella työ-
hön käytössä olevia ulkoisia resursseja, joita tämän tutkimuksen mukaan ovat 
esimerkiksi:  

 
1. Työn tekoa tukeva työyhteisö 
2. Asiakasvuorovaikutus 
3. Asiakaspalaute 
4. Esimiesten ja työkavereiden palaute 
5. Teknologiat 
6. Työkulttuuri 
7. Työympäristö ja työajat 
8. Palkka 
 

Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan työn imu on luonteeltaan sosiaalista ja 
tarttuvaa (Bakker & Demerouti, 2009). Siksi työpaikalla olisikin tärkeää luoda 
työn imulle ja työhyvinvoinnille suotuisat olosuhteet. Työn imun sosiaalinen 
luonne kävi ilmi myös tässä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuneet henki-
löt sanoivat työyhteisössä koetun työn imun ja motivoituneen ilmapiirin vaikut-
taneen myös henkilökohtaiseen työn imun kokemiseen. Vastaavasti epämoti-
voituneiden työkavereiden toiminta sai ohjelmoijan kyseenalaistamaan omien 
ponnistelujen tarvetta. Ohjelmoijat kaipasivatkin työntekoa tukevaa työyhteisöä. 
Työpaikalla täytyisikin pystyä luomaan työn tekoon kannustava ja tavoitteelli-
nen ilmapiiri, jossa halutaan saada aikaan asioita ja ponnistella vähän enemmän. 
Se voi edellyttää esimerkiksi yhteistyötaitojen kehittämistä, hengen rakentamis-
ta tai erilaisia kannustimia.  

Toinen olennainen tutkimuksessa esiin noussut teema oli asiakkaan ja oh-
jelmistokehittäjän välinen vuorovaikutus. Jokainen ohjelmistokehittäjä pitikin 
tärkeänä, että vuorovaikutus on reaktiivista ja mutkatonta. Asiakasvuorovaiku-
tus näkyy myös ohjelmistokehityksen perusperiaatteissa ja on olennainen osa 
ketterää ohjelmistokehitystä. Hyvä tiedonkulku tilaajan ja toteuttajan välillä 



77 

 

parantaa lopputuotteen laatua ja auttaa riskienhallinnassa.  (Dybå & Dingsøyr, 
2008). Ohjelmistoprojekteja toteutettaessa olisikin varmistuttava siitä, että pro-
jektin tilaaja on sitoutunut ohjelmistokehitystyöhön, esittää omat toiveensa, 
osaa perutella ohjelmiston tarpeen ja antaa kehittäjille palautetta tehdystä työs-
tä.  

Asiakasvuorovaikutuksen lisäksi suurin osa tutkimukseen osallistuneista 
henkilöistä kaipasi palautetta myös työyhteisön sisällä. Esimiehiltä saatu kiitos 
ja positiivinen palaute auttoivat puristamaan viimeisetkin mehut. Lisäksi kehit-
tävät ja kriittiset kommentit auttoivat ohjelmoijia kehittymään työssään pa-
remmiksi. Myös esimerkiksi Rhoades ja Eisenberger (2002) muistuttavat sosiaa-
lisen tuen ja palautteen olevan keskeinen osa työssä viihtymistä. Ohjelmoija ei 
kuitenkaan kaipaa sisällötöntä selälle taputtelua, vaan oikea-aikaista ja ansait-
tua palautetta ja kriittistä arviointia. Organisaatiossa täytyykin kehittää käytän-
teitä, jotta ohjelmoijat saavat riittävästi hyvässä hengessä annettua palautetta 
tekemästään työstä.  

Teknologioilla oli keskeinen merkitys ohjelmistokehittäjän työssä. Ohjel-
mistotyöskentelyssä ohjelmoijalle täytyykin pystyä mahdollisuuksien mukaan 
tarjota vapaus valita eri teknologioiden väliltä sekä kannustaa uusien teknolo-
gioiden pariin. Ohjelmoijalle on myös tärkeää, että käytettävä kalusto on toimi-
vaa, ja että työtä varten on esimerkiksi riittävästi näyttöjä saatavilla.  

Työkulttuurilla tarkoitetaan työpaikan normeja ja arvoja, jotka ohjaavat 
yrityksen toimintaa (Grawitch, Gottschalk ja Munz, 2006). Ohjelmistokehitystä 
tehdään useimmiten projektityönä jollakin projektikokoonpanolla. Ohjelmisto-
kehityksessä ei usein ole nähtävillä vahvaa hierarkkista rakennetta, jossa pro-
sessia johdettaisiin ylhäältä päin. Päinvastoin – onnistuneet ohjelmistoprojektit 
edellyttävät useimmiten tiivistä yhteistyöstä jokaisen projektiin osallistuvan 
osapuolen välillä ja onnistunut projekti on riippuvainen jokaisen työntekijän 
panoksesta. Työpaikalle ja projekteihin tulisikin luoda työkulttuuri, joka on 
työn tekemistä tukeva.   

Ohjelmointityöskentely ja digitaaliset työkalut tarjoavat hyvät mahdolli-
suudet työn tuunaamiseen. Työn tuunaamisella tarkoitetaan työtapojen ja työ-
tehtävien organisointia niin, että ne vastaavat työntekijän mieltymyksiä (Barling, 
Kelloway & Frone, 2005). Työpaikan tuleekin pyrkiä organisoimaan työtehtävät 
niin, että ne vastaavat työntekijän osaamista. Vastuu ei ole kuitenkaan yksin-
omaa yrityksellä, vaan myös työntekijällä on vastuu tuoda ilmi erityiset kiin-
nostuksenkohteet ja oma osaaminen, jotta sitä voidaan hyödyntää työn organi-
soinnissa. Yksilötasolla ohjelmistokehittäjä voi tuunata työtään esimerkiksi vai-
kuttamalla työaikoihin ja työoloihin. Se toki edellyttää, että työpaikan käytän-
teet mahdollistavat esimerkiksi etätyöt tai joustavat työajat.  

Vaikka palkka ei noussutkaan kenenkään kohdalla merkittävimmäksi 
työn imua edistäväksi tekijäksi, huonolla taloudellisella kompensaatiolla näh-
tiin kuitenkin olevan haitallisia vaikutuksia. Keskitason alapuolelle jäävä palk-
kataso saattoi tarkoittaa rekrytoinnin kohdistamista pääasiassa opiskelijoihin tai 
vastavalmistuneisiin.  Korkeampi palkkataso mahdollistaa osaavamman henki-
löstön palkkaamisen, joka lisää työyhteisön potentiaalia ja sitä kautta parantaa 
mahdollisuuksia työn tekemiseen.  
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6.4.4 Häiriötekijöiden minimoiminen 

Työn imussa on olennaista keskittyminen ennen kaikkea työn positiivisiin re-
sursseihin ja haasteisiin. Työn imun kannalta on kuitenkin tärkeää myös tunnis-
taa ja minimoida työn imua häiritsevät tekijät. Tutkimuksessa keskeisiä työn 
imua häiritseviä tekijöitä olivat muun muassa:  

 
1. Työn keskeytykset 
2. Visuaalisesti huono työympäristö 
3. Epämiellyttävät työtehtävät, kuten 

a. Toisen kirjoittaman huonosti dokumentoidun koodin luke-
minen ja korjaaminen  

b. Liian helpot tehtävät 
c. Liian haastavat tehtävät  

4. Rikkonainen kommunikaatio  
 

Monessa haastattelussa kävi ilmi, että ohjelmoijat kaipasivat keskeytymätöntä 
työaikaa. Työnantajan onkin pystyttävä tarkastelemaan työympäristöä ohjel-
mistokehittäjän silmin. Onhan työympäristössä riittävät mahdollisuudet itse-
näiseen työskentelyyn sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen, ja eihän työympäris-
tö sisällä ylimääräisiä häiriötekijöitä. 

6.5 Tutkielman luotettavuus, sovellettavuus ja laadun arviointi 

Tämä tutkimus tarjoaa suuntaviivoja ohjelmistokehittäjien työn imun tarkaste-
luun. Tutkimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tämän tutkimuksen 
perusteella voidaan esittää arvioita, mitkä tekijät liittyvät ohjelmistokehittäjien 
kokemaan työn imuun ja miten se eroaa muiden alojen työn imusta. Koska oh-
jelmistotyöskentelyä ja ohjelmointia voidaan kuitenkin tehdä hyvin erityyppi-
sissä työpaikoissa ja hyvin erilaisiin tarkoituksiin, tämän tutkimuksen perus-
teella ei voida tehdä aukottomia yleistyksiä. Sen sijaan tästä tutkimuksesta voi-
daan päätellä, että ohjelmistokehittäjät kokevat erityisesti mielenkiintoiset ja 
sopivan haastavat työtehtävät motivoivina ja nauttivat työstään suuresti silloin, 
kun he pääsevät luomaan työssään jotain uutta ja saavat itse oppia luomispro-
sessista. Ohjelmoijat voivat olla työtehtävien suhteen vaativia, jotta työn imua 
voi ilmetä. He haluavat usein tietää toteuttamansa ohjelmiston taustalla olevan 
liiketoiminnallisen tarkoituksen, jotta työn ohjelmointityön tavoite ja tarkoitus 
konkretisoituvat ja työn imua voidaan kokea.  

Jotta ohjelmoijien kokemasta työn imusta voitaisiin tehdä validimpia joh-
topäätöksiä, tarvittaisiin aiheesta laadullista tutkimusta laajemmalla tutki-
musotannalla sekä lisäksi määrällistä tutkimusdataa. Onkin selvää, ettei tämän 
tutkimuksen, jossa tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta työn imua kokenees-
ta ohjelmoijasta, voida pitää ainoana totuutena. Ohjelmoijien kokeman työn 
imun kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttäisi tarkempaa ja analyytti-
sempaa syy-yhteyksien selvittämistä työn imuun liittyvien tekijöiden ja työn 
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imun ilmiöiden korrelaatioista. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kui-
tenkin tunnistaa ohjelmistokehitykseen liittyviä erityispiirteitä sekä ohjelmoi-
jien työn imua edistäviä ja estäviä tekijöitä, jotka ovat keskeisiä nimenomaan 
ohjelmoinnissa. 

6.6 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämä tutkimus tarjoaa poikkileikkauksen ohjelmistokehittäjien kokemaan työn 
imuun. Tutkimuksessa tarkasteltiin ohjelmistokehittäjien menneitä työn imun 
kokemuksia. Jatkotutkimuksessa olisi kuitenkin syytä tarkastella ohjelmistoke-
hittäjän kokemaa työn imua ja sen tason vaihtelua pitkittäistutkimuksessa ja 
pidemmällä aikavälillä. Työn imun merkittävä pitkittäistutkimus käsittelee 
Suomessa työskentelevien hammaslääkäreiden ja hammashoitajien kokemaa 
työn imua. Verrattuna ohjelmistokehittäjään, hammaslääkärin työnkuvalle ja 
toimintaympäristöille on huomattavasti tyypillisempää pysyvyys. Ohjelmisto-
alalla menetelmät, teknologiat ja työympäristöt ovat alttiimpia ympäristön no-
peille vaihteluille ja kehittyvät teknologiat mahdollistavat jatkuvasti täysin uu-
sia toimintatapoja. Lisäksi alan sisäinen kilpailu on todella kovaa. Olisikin kiin-
nostavaa tutkia, miten työn luonteen, työpaikan tai ajan ja teknologian muutok-
set vaikuttavat pitkällä aikavälillä yksilön kokemaan työn imuun, työhyvin-
vointiin ja terveyteen ohjelmistokehitysalan dynaamisissa toimintaympäristöis-
sä. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ohjelmistokehittäjien kokemaa työn imua. 
Työn imun ilmiö on aiheuttanut paljon kiinnostusta niin tutkimusyhteisöissä 
kuin työpaikoilla. Se ei ole yllättävää, sillä aiemmin tehtyjen tutkimusten mu-
kaan työn imua kokevat työntekijät kykenevät luovaan ongelmanratkaisuun, 
rakentavat hyvää henkeä työpaikoille ja ovat tuottavampia työntekijöitä. Tut-
kimusten mukaan työn imuun vaikuttavat olennaisesti työhön käytössä olevat 
yksilölliset resurssit, ulkoiset resurssit, työn haasteet sekä resurssien ja haastei-
den välinen tasapaino.  

Ohjelmistokehittäjän työ on uusien käytänteiden luomista sekä digitalisaa-
tion hyödyntämistä ja integroimista osaksi eri toimialojen liiketoimintoja. Oh-
jelmistokehityksen teknisestä toteutuksesta vastaavat ohjelmoijat, jotka kirjoit-
tavat ohjelmiston suunnitelmat ohjelmistokoodiksi, joka lopulta muodostaa 
valmiin ohjelmiston. Ohjelmistokehitystä vaivaa kuitenkin ohjelmistoprojektien 
epäonnistuminen, ja ohjelmistokehityksen tutkimuksissa onkin tarkasteltu pal-
jon ohjelmistoprojektien epäonnistumiseen johtaneita tekijöitä. 

Tätä tutkimusta varten haastateltiin kahdeksan ohjelmistokehittäjää, joi-
den työn pääpaino oli ohjelmoinnissa. Tämän tutkimuksen perusteella ohjel-
mistokehittäjille työn imun kokemus on varsin tyypillinen ja ohjelmistokehittä-
jät kokevat työn imua usein hyvin tehtävälähtöisesti. Kaikki ohjelmistokehittä-
jät sanoivat nauttivansa työssään erityisesti mielenkiintoisista ja haastavista työ-
tehtävistä, joissa he pääsivät ratkaisemaan uudenlaisia ongelmia ja näkivät sel-
västi auttavansa asiakasyritystä. Monet aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että etenkin työhön käytössä olevilla resursseilla on merkittävä rooli työn imus-
sa. Tässä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että ohjelmoijat pitivät korkeaa 
osaamista ja kykyä selvittää asioita itsenäisesti olennaisena osana ohjelmistoke-
hittäjän työnkuvaa. Sen sijaan, että he olisivat kaivanneet työhönsä suoria neu-
voja tai opastusta, heitä kiinnosti enemmän ideoiden pallottelu kollegoiden 
kanssa ja ongelman ratkaiseminen. Ulkoisista resursseista merkittävimpiä työn 
imua edistäviä tekijöitä olivat työn tekemiseen kannustava ja tukeva työyhteisö 
sekä laadukas vuorovaikutus asiakkaan ja ohjelmistokehittäjän välillä. 

Ohjelmistokehityksen korkea kognitiivinen vaatimustaso ja työn luonne 
näkyivät selvästi työn imun esteissä. Merkittävimmät työn imua estäneet tekijät 
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olivat ohjelmointiin liittymättömät yksinkertaiset tehtävät, keskeytykset ja 
heikko asiakasvuorovaikutus.  

Työn imun tarkoituksenmukainen edistäminen on yrityksille taloudellisen 
näkökulman lisäksi eettisestä näkökulmasta tavoiteltava asia. Vaikka tutkimus-
näytöt yksilön kokeman työn imun ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä ovat 
toistaiseksi suhteellisen ohuet, on työ, jossa yksilö voi työskennellä energisesti, 
tuntea merkityksellisyyttä, ja johon voi heittäytyä, tavoittelemisen arvoista. 
Tutkimusten mukaan työpaikat, joissa esiintyy enemmän työn imua, on myös 
vähemmän aikeita irtisanoutua työstä. Työn imulle suotuisan työympäristön 
etuna on lisääntynyt tuottavuus ja työssä viihtyminen.  

Tämä tutkimus on hyvä päättää Bedarkarin ja Panditan (2014) muistutuk-
seen, että yritykset ja työntekijät ovat lopulta kumpikin riippuvaisia toisistaan 
omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Siksi työn imun lisäämistä ei tulisi kos-
kaan pitää kertaluontoisena projektina, vaan työn imulle otollisen työympäris-
tön tarjoamisen pitäisi olla integroituna yrityksen toimintakulttuuriin. 
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HAASTATTELURUNKO 

1. Taustatiedot 

1. Ikä 
2. Sukupuoli 
3. Työn kuva 
4. Työkokemus vastaavanlaisista työtehtävistä 
5. Tyypillinen työpäivä 

2. Työn imun tarkastelua 

TARMOKKUUS 

6. Miksi uskot, että työn tekeminen on ollut silloin erityisen miellyttävää? 
7. Minkälaisia haasteita koit silloin? 
8. Minkälaiset haasteet erityisesti lisäsivät työmotivaatiota? 

 
OMISTAUTUMINEN 

9. Mikä inspiroi ja innosti tekemään töitä? 
10. Minkälaisia erityistä merkityksellisyyttä työhön on liittynyt työn imun 

kokemuksessa? 

 
UPPOUTUMINEN 

11. Oliko töihin uppoutuminen helppoa? 
12. Teitkö silloin tavallista enemmän töitä? 
13. Mikä auttoi jaksamaan? 
14. Milloin koet työn tekemisen uuvuttavana? 

3. Resurssit 

YKSILÖN RESURSSIT 

15. Mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, että työn imua 
on helppo kokea? 

LIITE 1 HAASTATTELURUNKO 
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16. Mikä tekee sinusta hyvän ohjelmistokehittäjän? 
17. Miten arvioisit hyviä ohjelmistokehittäjiä ylipäätään? Minkälaisia 

ominaisuuksia heillä on? 
18. Miten tärkeää työn imun kokemuksessa on se, että kokee oppivansa 

jotain uutta? 
 
 
ULKOISET RESURSSIT 
 

19.  Miten työpaikka on edistänyt sitä, että siellä voidaan kokea työn imua? 
20. Millainen merkitys palautteella on työn imun kokemisessa? 
21. Millainen merkitys työyhteisöllä on työn imun kokemisessa? 
22. Millainen merkitys erilaisilla työtehtävillä on työn imun kokemisessa? 
23. Miten teknologia vaikuttaa työn imuun? 
24. Miten asiakasvuorovaikutus vaikuttaa työn imuun? 
25. Minkälaisia resursseja kaipaisit, jotta työn imun kokeminen olisi 

helpompaa ja yleisempää? 

HAASTEIDEN JA RESURSSIEN VÄLINEN TASAPAINO 

26. Milloin työn haasteiden ja resurssien välinen tasapaino tukee työn imua 
kaikkein eniten? 

27. Miten arvioisit haasteiden ja resurssien välisen tasapainon toteutuvan 
työpaikalla? 

4. Vapaa-aika ja työn imu 

28. Miten työn ulkopuolinen elämä vaikuttaa työn imuun? Milloin se estää 
ja milloin se edistää? 

5. Kokoavat kysymykset 

29. Jos voidaan olettaa, että työn imun taso vaihtelee: toisinaan sitä kokee 
enemmän ja toisinaan taas työ tuntuu puuduttavalta. Mitkä ovat 
mielestäsi keskeisimmät tekijät, jotka edistävät työn imua ja mitkä taas 
estävät? 

30. Mikä on parasta ohjelmistokehittäjän työssä? 


