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Työhyvinvointi ja 
toimintaympäristö 



Aineisto ja menetelmät 

• 4 yritystä, joilta työhyvinvointi-indeksitiedot 
vuosilta 2011 ja 2012 
 

• 𝑁2011= 799, 𝑁2012= 793 
 

• Muutokset testattu 
monimuuttujavarianssianalyysillä 
(MANOVA) 

 
 



Työhyvinvoinnin osa-tekijät 2011 vs. 
2012, alle 35-vuotiaat työntekijät 
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Työhyvinvoinnin parantuneet osa-tekijät: 
Alle 35-vuotiaat työntekijät,  p < .05 

Terveys Osaaminen Arvot, 
asenteet 

Työ Perhe, 
lähiyhteisö 

Työkyky-
muuttujat 

Koulutuksen 
riittävyys 
(13,0 %) 

Luottamus 
työnanta-
jaan (7,5 %) 

Työaika- 
Joustot  
(12,0 %) 

Voimavaro-
jen riittävyys 
(7,6 %) 

Työhön 
sitoutumi-
nen (6,6 %) 

Henkinen 
työkyky 
(4,9 %) 

Työmotivaa-
tio (11,1 %) 

Oikeuden-
mukainen 
kohtelu  
(12,1 %) 

Jaksaako 
vanhuus-
eläkeikään 
(15,1 %) 



Työhyvinvoinnin osa-alueet:  
Alle 35-vuotiaat työntekijät 

Muutos tilastollisesti merkitsevä, * p < .05 
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Parantuneet  työhyvinvoinnin osa-tekijät: 
Alle 35-vuotiaat toimihenkilöt,  p < .05 

Terveys Osaaminen Arvot, 
asenteet 

Työ Perhe, 
lähiyhteisö 

Työkyky-
muuttujat 

Luottamus 
työnanta-
jaan (21,7 
%) 

Esimiehen 
palaute  
(34,6 %) 

Työhön 
sitoutumi-
nen (10,8 
%) 



Yhteenvetoa työhyvinvoinnin 
paranemisesta  

 2011-  2012  
 

• Työhyvinvoinnin osa-tekijöistä paranivat 
merkitsevästi seuraavat: luottamus 
työnantajaan, työmotivaatio, työjärjestelyt 
sekä esimiehen palaute 

• Työhyvinvoinnin osa-alueista parannusta 
tapahtui Asenteiden ja motivaation 
kerroksessa   



Yhteenvetoa työhyvinvoinnin 
paranemisesta henkilöstö -ja ikäryhmissä 

2011 – 2012  
• Henkilöstöryhmistä työhyvinvointi parani  

työntekijöillä (3,1 %) 
• Ikäryhmistä alle 35-vuotialla työhyvinvointi 

parani 4,6 %; muilla ikäryhmillä muutosta ei vielä 
ollut havaittavissa 

• Ikä- ja henkilöstöryhmistä tulokset paranivat 
alle 35-vuotiailla työntekijöillä  (6,0 %) ja 
toimihenkilöillä (8,6 %) 



Yhteenvetoa työhyvinvoinnin osa-
alueiden paranemisesta 2011 – 2012  

• Työhyvinvoinnin osa-alueissa alle 35-vuotiailla 
työntekijöillä parannusta tapahtui sekä 
osaamisen (4,8 %), asenteiden ja motivaation 
(9,4 %) että työn kerroksessa (5,9 %) 

 
• Alle 35-vuotiailla toimihenkilöillä parani 

asenteiden ja motivaation kerros (12,7 %) 
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