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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia positiivisen juoruamisen vaikutustatyöilmapiirin rakentumiseen. Tutkimuskysymyksenä on, miten positiivinen juoruaminenvaikuttaa työilmapiiriin. Tutkielmassa ensin perehdytään juoruamiseen käsitteenä sekätarkemmin positiivisen juoruamisen määritelmään ja syihin. Tämän jälkeen käsitellääntyöilmapiirin rakentumista organisaation ryhmätasolla sekä siihen vaikuttavia tekijöitäesimerkiksi työntekijöiden välisiä suhteita ja ryhmän koheesiota. Lopussa aiheet yhdistetään jaselvitetään positiivisen juoruamisen vaikutuksia työilmapiiriin.
Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa käytetään akateemisia artikkeleita sekämuita julkaisuja lähteinä. Lähteitä on eniten otettu johtamisen, käyttäytymistieteellisen japsykologian alan julkaisuista. Valittujen lähteiden ja tutkimuksien avulla tutkielmaan sainostettua monia eri näkökulmia esiin niin johtamisajattelun, kuin myös yksilön kokemuksiennäkökulmista.
Tutkielman perusteella positiivisella juoruamisella on vaikutusta työilmapiirinmuodostumiseen organisaation ryhmätasolla. Positiivista juoruamista tapahtuu jatkuvasti ja seerottuu negatiivisesta juoruamisesta hyväntahtoisella tarkoitusperällä. Työilmapiirinulottuvuuksista positiivisen juoruamisen avulla voidaan vaikuttaa ainakin ryhmän jäsenten elityöntekijöiden välisiin suhteisiin sekä työntekijöiden motivaatioon. Näiden lisäksi positiivisellajuoruamisella voidaan vaikuttaa myös ryhmän koheesioon.
Tutkielma antaa laajan katsauksen työilmapiirin rakentumisesta, positiivisen juoruamisenmääritelmästä sekä näiden yhteyksistä. Juoruamista on tutkittu tieteellisesti suhteellisen vähän jajo olemassa olevista tutkimuksista vain murto-osa keskittyy positiiviseen juoruamiseen.Negatiivinen ja positiivinen juoruaminen kuitenkin vaikuttavat työelämässä toimimiseen, jotenaihetta olisi mielenkiintoista jatkossa tutkia vielä laajemmin. Etenkin etätyöskentelynlisääntyessä, mielekästä olisi tutkia myös netissä tapahtuvaa juoruamista ja sen vaikutuksiaesimerkiksi työilmapiiriin.
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1 JOHDANTO
Tässä tutkimuksessa käsitellään juoruamista ja sen merkitystä työpaikalla. Juoruamista
tapahtuu joka puolella erilaissa ympäristöissä, mutta silti useat tutkijat sivuuttavat sen
merkityksen työpaikoilla ja usein ammattilaiset myös kritisoivat sitä (Kniffin & Wilson, 2010).

Tutkimuskysymyksenäni on, miten positiivinen juoruaminen vaikuttaa työilmapiiriin?
Epävirallisen kommunikaation eri muodot ovat esillä työpaikoilla yhä enemmän, virallisten
kommunikaatiokanavien rinnalla. Juoruaminen onkin yksi epävirallisen kommunikaation
lajeista ja se määritellään muun muassa tiedonvaihdantana kolmannesta persoonasta, joka ei
ole paikalla (Foster, 2004). Ihmiset usein mieltävät juoruamisen pahaksi ja epämiellyttäväksi
asiaksi, mutta kuten monet muutkin asiat myös juoruaminen luokitellaan positiiviseen sekä
negatiiviseen juoruamiseen (Grosser et al., 2010). Haluankin keskittyä tutkielmassani tuohon
vähemmän tunnettuun juoruilun muotoon eli positiiviseen juoruamiseen ja sen vaikutuksiin
työpaikalla.

Dunbar (2004) toteaa tutkimuksissaan, että noin 65 % ihmisten käymistä keskusteluista on
juoruilua. Toisaalta aiemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että jopa 80 % tai 90 % ihmisten
jokapäiväisistä keskusteluista liittyvät juoruamiseen (Emler, 1994, artikkelissa Beersma & Van
Kleef, 2012) ja suurin osa ihmisten käymistä keskusteluista sosiaalisissa tilanteissa liittyvät
kolmanteen osapuoleen (Dunbar et al., 1997). Samanaikaisesti kokoaikaisessa päivätyössä
käyvät ihmiset käyttävät viikossa noin 33 % ajastaan työpaikalla (Veitch, 2011). Siispä on
tärkeää myös työnteon kannalta selvittää mitä on positiivinen juoruaminen keskustelunlajina ja
miten se ilmenee tai vaikuttaa työelämässä.

Tutkin työelämän ja positiivisen juoruamisen yhteyttä toisiinsa tässä tutkielmassa työilmapiirin
ominaisuuksien kautta. Spector (1997) kuvailee työympäristön rakentuvan työntekijän
turvallisuudesta, työn jatkumisen takaamisesta, työntekijöiden välisistä suhteista, motivaatiosta
hyvään suoriutumiseen sekä päätöksentekoprosessiin osallistumisesta. Koska juoruaminen ei
liity fyysiseen työympäristöön, määrittelen Spectorin (1997) avulla työilmapiirin koostuvan
työn jatkuvuudesta, työntekijäsuhteista, työntekijöiden motivaatiosta ja osallistamisesta
yrityksen toimintaan. Käsiteltävänä ovat siis työympäristöön vaikuttavat tekijät, jotka eivät liity
fyysiseen työympäristöön. Tässä tutkimuksessa keskityn etenkin työntekijäsuhteiden ja
työntekijöiden motivaation kannalta merkityksellisiin tekijöihin.
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Tekstissä ensin käsittelen juoruamista ja etenkin positiivista juoruamista. Tämän jälkeen
kuvailen työilmapiiriä ja tiimien merkitystä työpaikoilla sekä ryhmän rakentumisen vaiheita.
Erityisesti tiimit ovat tärkeässä asemassa työelämän toiminnassa edelleen (Benishek & Lazzara,
2019).

Tutkielmassa selviää, että positiivisen juoruamisen avulla voidaan vaikuttaa työntekijän
imagoon tai vaikutelmaan hänestä. Toisaalta positiivisella juoruamisella voidaan vaikuttaa
myös mielikuvaan, joka syntyy organisaatiosta. Organisaation sisällä etenkin
ryhmätyöskentelyn tasolla työntekijöiden väliset suhteet vaikuttavat merkittävästi
työilmapiiriin ja näihin suhteisiin voidaan myös vaikuttaa parantavasti positiivisen juoruamisen
avulla. Tutkielmani mukaan positiivinen juoruaminen vaikuttaa myös vahvasti ryhmän
koheesion paranemiseen, lisäämällä esimerkiksi yksilöiden välistä positiivista vuorovaikutusta.

2 JUORUAMISESTA TUTKIMUSKIRJALLISUUDESSA
2.1 Juoruaminen viestintämuotona
Juoruaminen on käsite, joka on monelle ihmiselle arkipäiväisistä tilanteista normaali, mutta jota
harvoin kuitenkaan mielletään puhumisen muodoksi, jota kannattaisi tutkia. Juoruilu nykyään
mielletään lähinnä ilkeäksi ja haitalliseksi puheeksi muista ihmisistä (Wu et al., 2015). Dunbar
(2004) kuitenkin väittää tutkimuksessaan, joka koskee juoruilun evolutionistista kehitystä, että
yksi syy ihmislajin puheen keksimiselle on ollut välittää tietoa muutoksista sosiaalisissa
ryhmissä. Sosiaaliset ryhmät voivat muodostua esimerkiksi ulkonäön, sukupuolen tai etnisen
ryhmän mukaan (Jenkins et al., 2018). Toisaalta sosiaaliset ryhmät voivat yksinkertaisesti
muodostua ihmissuhteiden tai itse määritellyn sosiaalisen identiteetin perusteella (Platow et al.,
2012). Tässä tapauksessa sosiaalisista ryhmistä tarkoitetaankin niitä ryhmiä, joiden kanssa
henkilö on itse vuorovaikutuksessa ja joiden kanssa tuntee olevansa osa ryhmää.

Foster (2004) painottaa ihmisten tarvetta suoriutua nykyajan monimutkaisesta sosiaalisesta
ympäristöstä mahdollisimman tehokkaasti. Tätä varten ihmiset tarvitsevat tietoa ympärillään
olevista henkilöistä. Sosiaalisten kontaktien paljouden vuoksi ihmiset eivät kuitenkaan voi olla
kuulemassa kaikkia tietoja suoraan henkilöiltä itseltään, joten monet ovat valmiita ja jopa
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innokkaita kuulemaan tietoja toisten ihmisten kautta. Näin on siis syntynyt juoruaminen
Fosterin (2004) mukaan. Nämä kaksi edellä mainittua teoriaa (Foster, 2004; Dunbar, 2004)
myös tukevat toisiaan, joten voidaan päätellä, että juoruaminen on syntynyt ihmisen tarpeesta
pysyä mukana sosiaaliseen ympäristöönsä kuuluvien ihmisten toiminnasta ja kuulumisista.

Niin kuin ihmisten kuulumisia myös juoruamista on sekä positiivista että negatiivista ja
molempia näistä muodoista nähdään välitettävän organisaatioissa (Grosser et al., 2010). Foster
(2004) määrittelee juoruamisen tiedonvaihdantana kolmannesta persoonasta, joka ei ole
paikalla. Tähän tiedonvaihdantaan liittyy oleellisesti sosiaalinen konteksti, jossa kaikki
osapuolet ovat tunnettuja. Juoruaminen ei siis voisi Fosterin (2004) mukaan tapahtua kahden
ihmisen välillä esimerkiksi julkisuuden hahmosta, jos kumpikaan henkilöistä ei
henkilökohtaisesti tunne kyseistä julkisuuden hahmoa.

Baumeister et al. (2004) kuitenkin puoltavat ajatusta, että juoruilua voisi tapahtua myös
ihmisistä, joita ei henkilökohtaisesti tunne. En näe tätä kuitenkaan merkityksellisenä
lähtökohtana, sillä suurimmassa osassa juoruilua käsittelevistä teksteistä juoruaminen
määritellään esimerkiksi Dunbarin (2004) tai Fosterin (2004) mukaan, jolloin juoruilun
kohteena olevan henkilön täytyy olla henkilökohtaisesti tunnettu. Baumeisterin et al. (2004)
lähtökohtana tähän eriävään näkemykseen oli muiden virheistä oppiminen ja yhteiskunnan
sosiaalisten ohjeiden ja sääntöjen helpompi selitettävyys. Aiemmin mainitun sosiaalisen
kanssakäymisen tavoin tässäkin näkökulmassa keskitytään kuitenkin juuri ihmisen
selviytymiseen kommunikaation avulla.

Kuva 1, Kaavio juorun kulusta
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2.2 Positiivisen juoruamisen määritelmä
Yleinen uskomus on, että juoruamisella on aina negatiivinen tarkoitusperä ja sillä halutaan
aiheuttaa harmia yksilöille ja organisaatioille (Wu et al., 2018). Nykyisin monet tutkijat
kuitenkin puoltavat ajatusta juoruamisen positiivisuudesta (Baumeister et al., 2004; Dunbar,
2004; Foster, 2004; Tassiello et al., 2018) väittäen, että juoruaminen on tärkeää ja
merkityksellistä sosiaalista toimintaa.  Tämä sosiaalinen toiminta ja juoruamisen merkitys
voivat käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kuulumisten vaihtoa kolmannen osapuolen avulla.

Positiivisen juoruamisen käsite voi olla vaikeasti ymmärrettävissä, sillä toisin kuin
juoruamiselle, positiiviselle juoruamiselle ei ole selkeitä määritelmiä kehitetty. Seuraavan
esimerkin avulla pyrin havainnollistamaan positiivisen juoruamisen käsitettä. Kuvitellaan
tilanne, jossa hyvä ystäväsi X on vaihto-opiskelijana Floridassa ja toinen ystäväsi Y on mennyt
lomalle Floridaan. Y ja X ovat viettäneet päivän yhdessä Floridassa ja vaihtaneet kuulumisiian
siellä. Kun ystävä Y palaa lomaltaan takaisin Suomeen, hän kertoo muille ystäväpiirin jäsenille
ystävän X kokemuksista vaihto-opiskeluiden ajalta. Tämä on siis positiivista juoruamista, sillä
sen tarkoituksena on tiedottaa ystävän X kuulumisia kolmansille osapuolille ja se on
hyväntahtoista. Myös ystävän X negatiivisten kokemuksien kertominen voi olla positiivista
juoruamista, jos sen tarkoituksena ei ole pahantahtoisuus tai harmin aiheuttaminen ystävälle X.

Dunbar (2004) väittää, että yksi syy ihmislajin puheen keksimiselle on ollut välittää tietoa
muutoksista sosiaalisissa ryhmissä ja sen perusteella ihmisen puhumisen ydin kehkeytyisi siis
juoruamiseen. Tämä Dunbarin (2004) teoria siis vahvistaa edellä mainitun esimerkkini
juoruamiseksi. Juoruamista ei ole siis tässäkään tutkimuksessa lokeroitu pelkästään haitalliseksi
puheeksi vaan myös positiivisten uutisten välittämiseksi. Tässä kohdassa täytyy kuitenkin myös
todeta, että ihmiset voivat kokea heistä kerrotut asiat hyvin eri tavoin. Siinä missä joku tuntee
uudesta työpaikasta kertomisen positiiviseksi juoruamiseksi voivat yksittäiset henkilöt kokea
saman asian pahantahtoiseksi puheeksi. Positiivisen juoruamisen päämerkitys kiteytyy
kuitenkin hyväntahtoiseen tiedon välittämiseen.

Aiemmin totesin Baumeisterin et al. (2004) kokevan, että juoruilua voi tapahtua myös
henkilöstä, joka ei ole henkilökohtaisesti tunnettu ja sitä näkökulmaa en tässä tutkimuksessa
huomioi. Heidän tutkimuksessaan on kuitenkin ilmennyt muita hyviä näkökulmia joita aion
hyödyntää tässä tutkielmassa. He tekevät nimittäin merkittävän huomion juoruamisen
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luokittelusta positiiviseen juoruamiseen. He puoltavat ajatusta juoruamisen käytöstä juuri
positiivisena kommunikoinnin välineenä. Sen avulla pyritään muuttamaan yhteisön ja
kulttuurin säännöt narratiiviseen muotoon, jotta ne on helpompi kertoa eteenpäin ja
havainnollistaa. On siis positiivisen juoruamisen tutkimisen etuna, että myös heidän
tutkimustuloksiaan hyödynnetään ja jatketaan laajemmin tulevaisuudessa.

2.3 Positiivisen juoruamisen syyt
Ihminen on laumaeläin, jonka sosiaaliset kontaktit ovat hyvin tärkeitä niin työelämässä kuin
vapaa-ajallakin. Keskusteleminen ja juoruaminen ovat osa näiden sosiaalisten kontaktien
ylläpitoa, ja tutkijat ovat jopa väittäneet juoruamisen olevan edellytys ihmisyydelle ja
sosiaaliselle kanssakäymiselle (Dunbar, 2004). Myös Gluckman (1963) klassisesti kuvaa
juoruamista yksilön velvollisuudeksi tai tunnusmerkiksi yhteisön jäsenenä olemiselle.
Positiivista juoruamista tapahtuu monien eri syiden takia ja alla kuvailen niistä kolme tutkittua
esimerkkiä.

Ensimmäisenä syynä muun muassa Berger (2004) esittää juoruilun avulla täytettävän tyhjää
tilaa. Tässä yhteydessä tyhjällä tilalla tarkoitetaan taukoa keskustelussa. Tannen (2000)
huomauttaa, että kun ihminen alkaa tuntea hiljaisuuden kiusalliseksi hän nopeasti sanoo jotain,
jotta keskustelu voisi pelastua. Tämän näkemyksen avulla on myös helpompi ymmärtää
positiivisen juoruamisen syyt, sillä positiivista juoruamista tapahtuu todennäköisimmin
yksilöiden välillä, jotka kuuluvat samaan sisäpiiriin (Tassiello et al., 2018) eivätkä täten halua
keskusteluvälien muuttuvan kiusalliseksi, kun tuleekin epämiellyttävä hiljaisuus. Toisaalta
tyhjän tilan täyttäminen negatiivisella juoruamisella voi luoda ikävän tunnelman
keskustelijoiden välille, jolloin positiivinen juoruaminen on parempi vaihtoehto. Myös
Baumeister et al. (2004) mukaan ihmiset osallistuvat juoruiluun ilman ilmeistä syytä tai vain
täyttääkseen aikaansa.
Toisena syynä positiiviselle juoruamiselle on halu tehdä vaikutus muihin. Sosiaalisessa
ympäristössä jokaiselle ihmiselle muodostuu oma paikkansa ja roolinsa, jotka saattavat muuttua
ajan ja kokemuksien myötä, mutta jotka vaikuttavat jokapäiväiseen toimintaan. Positiivisen
vaikutuksen tekemiselle voikin olla monia eri tapoja. Tassiello et al. (2018) kuvailevat ihmisillä
olevan halu tehdä vaikutus muihin jakamalla positiivista informaatiota. Myös Dunbar (2004)
kuvailee juoruilua ihmisen tavoitteeksi tehdä vaikutus muihin henkilöihin. Onkin siis täysin
rationaalista, että ihmiset kertovat positiivisia juoruja muista, jos he saavat sillä nostettua omaa
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statustaan. Statuksella tarkoitetaan vaikutusvallan, kunnioituksen ja arvostuksen määrää, jota
muut ihmiset kokevat yksilöä kohtaan (Anderson et al., 2006).  Positiivisten juorujen
kertominen voi tässä yhteydessä viestiä muun muassa siitä, että henkilöllä on paljon sosiaalisia
kontakteja ja toisaalta, että hän ei ole pahantahtoinen muita ihmisiä kohtaan.
Jotkut tutkielmat ehdottavat, että ihmiset jakavat huomattavasti enemmän positiivista
informaatiota puhuessaan henkilölle, joka on korkeammalla status hierarkiassa kuin itse (Du
Plessis & Dubois, 2013). Tämä voi johtua ihmisten halusta tehdä vaikutus henkilöihin, joilla on
korkeampi status tai halusta olla jollakin tavalla tekemisissä heidän kanssaan (Berger, 2014).
Toisin sanoen ihmiset haluavat hallita vaikutelmaa, jonka muut henkilöt saavat hänestä
(impression management). Korkean statuksen saaneen henkilön kanssa puhuessa muut ihmiset
voivat saada vaikutelman juorun kertojan olevan miellyttävä tai mielenkiintoinen henkilö, jos
korkeammankin statuksen omaavat henkilöt haluavat jutella hänen kanssaan.
Kolmantena syynä positiiviselle juoruamiselle on ryhmään kuulumisen vahvistaminen.
Tutkimuksessaan Ellwardtille et al. (2012) selvisi, että positiivista juoruamista tapahtui
useinten työntekijöistä, jotka kuuluivat samaan tiimiin ja sitä tapahtui laajemmin kuin
esimerkiksi negatiivista juoruamista, joka keskittyi ryhmän ulkopuolisiin henkilöihin.
Sisäpiirillä voidaan tarkoittaa työelämäkontekstissa esimerkiksi ryhmää, jonka jäsenet ovat
positiivisesti toisistaan riippuvaiset yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Sherif, 1966; Sherif
& Sherif, 1953, artikkelissa Brewer, 1999).
Kawakami et al. (2012) määrittelevät ihmisen selviytymiselle olevan kriittistä kuulua
sosiaalisiin ryhmiin ja tuntea yhteyttä muiden ihmisten kanssa. On siis ymmärrettävää, että
ihmiset jakavat mielellään juoruja yhteisesti tunnetuista henkilöistä, sillä sen avulla voi myös
määritellä kuuluvansa johonkin sisäpiiriin tietämällä toisen henkilökohtaisia asioita. Myös
Tassiello et al. (2018) saivat tutkimuksessaan selville, että ihmiset jakavat todennäköisemmin
positiivisia ja hyväntahtoisia juoruja, jos niiden kohteena ovat henkilöt, jotka kuuluvat samaan
sisäpiiriin tai joiden kanssa juorun kertoja on muuten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Mainitut positiivisen juoruamisen syyt
1. Tyhjän tilan täyttäminen
2. Halu tehdä vaikutus tai nostaa omaa statusta
3. Ryhmään kuuluminen
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3 TYÖILMAPIIRI ORGANISAATION RYHMÄTASOLLA
3.1 Työilmapiirin rakentuminen
Työilmapiiri on osa työympäristöä. Työympäristö on monien osien kokonaisuus ja tässä
tutkimuksessa jätänkin työympäristön fyysisen osan kokonaan pois tarkastelusta. Spector
(1997) kuvailee työympäristön rakentuvan työntekijän turvallisuudesta, työn jatkumisen
takaamisesta, työntekijöiden välisistä suhteista, motivaatiosta hyvään suoriutumiseen sekä
päätöksentekoprosessiin osallistumisesta. Koska juoruaminen ei liity suoraan fyysiseen
työympäristöön, määrittelen Spectorin (1997) avulla työilmapiirin koostuvan työn
jatkuvuudesta, työntekijäsuhteista, työntekijöiden motivaatiosta ja osallistumisesta yrityksen
päätöksentekoon. Olen siis päätynyt käyttämään työympäristöön liittyvistä ei-fyysisistä
ominaisuuksista termiä työilmapiiri. Tutkimuksessa keskityn etenkin työntekijäsuhteiden ja
työntekijöiden motivaation kannalta merkityksellisiin tekijöihin.
Tässä tutkielmassa tarkastelen työilmapiiriä organisaation ryhmätasolla koko organisaatiotason
sijaan. Tämä rajaus johtuu siitä, että monet juoruamiseen liittyvät teoriat ovat nimenomaan
ryhmätason tekijöitä huomioivia ja näin ollen teoriat ovat helpommin ymmärrettävissä ja
yhdisteltävissä, kun keskitytään ryhmätason työilmapiiriin. Ryhmätasolla on myös
yksinkertaisempi arvioida työntekijöiden välisiä suhteita kuin koko organisaatiotasoa
huomioitaessa.
Työilmapiirin on todettu vaikuttavan merkittävästi työntekijöiden työtyytyväisyyteen (Ashraf,
2019; Raziq & Maulabakhsh, 2015; Lee & Brand, 2005). Onkin siis työntekijöiden
tyytyväisyyden kannalta tärkeää, että organisaatiossa on hyvä työilmapiiri. Työilmapiirin
vaikutus voi vaihdella yrityksestä toiseen huomattavasti riippuen etenkin siitä, kuinka paljon
muiden työntekijöiden kanssa tehdään yhteistyötä. Luontaisesti ryhmässä työskentelyä
korostavassa organisaatiossa työilmapiirillä on suurempi merkitys kuin organisaatiossa, jossa
kaikki työt tehdään yksilöinä. On kuitenkin jokaisen organisaation etu, jos työilmapiiri on
viihtyisä työntekijöiden mielestä, sillä se voi muun muassa lisätä sitoutuneisuutta organisaatiota
kohtaan (McCormack et al., 2006).
Työilmapiirin yhtenä osana ovat työntekijäsuhteet (Spector, 1997). Bolon (1997) on määritellyt
työntekijäsuhteiden ylläpidon olevan käytännössä ylimääräistä työtä, jota organisaatiossa tulee
tapahtua sen toiminnan säilymiseksi. Suhteet työpaikalla voivat rakentua esimiehen,
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työkavereiden tai asiakkaiden kanssa muodostetuista suhteista. Työkavereiden välisistä
suhteista etenkin organisaation ryhmätasolla muodostetut suhteet ovat merkityksellisiä
tutkimukseni kannalta.
Työntekijöiden välisten suhteiden vaikutusta muun muassa työn koettuun viihtyvyyteen on
tutkittu paljon (McCormack et al., 2006; Bolon, 1997). McCormack et al. (2006) toteavat
tutkimuksessaan työkavereihin tyytyväisyyden nostavan emotionaalista organisaatioon
sitoutumista. Organisaatioon luodaan siis tunneside työkavereiden kanssa toimimisen
seurauksena ja tällöin sitoutuminen toimintaan suurenee. Tutkimuksessa selvisi, että hyvät
suhteet työkavereiden kanssa vahvistavat sitoutumista ja huonot suhteet taas heikentävät sitä
(McCormack et al., 2006). Myös Bolon (1997) toteaa, että hyvät suhteet muihin työntekijöihin
lisäävät koettua viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä organisaatiota kohtaan. Toisaalta vaikutukset
saattavat mennä myös käänteisesti eli koettu positiivinen tyytyväisyys yleisesti työympäristöä
kohtaan, vaikuttaa positiivisesti myös työntekijöiden välisiin suhteisiin (Bolon, 1997).
Suhteiden vaikuttaessa viihtyvyyteen suhde esimieheen vaikuttaa kaikkiin muihin työpaikalla
muodostuviin suhteisiin ja niiden tehokkuuteen (Maccoby, 2010). Esimies on niin vahvassa
roolissa monissa yrityksessä, että hyvin todennäköisesti huono suhde esimiehen kanssa
vaikuttaa negatiivisesti myös muihin työpaikalla luotuihin suhteisiin. McCormack et al. (2006)
ja Peterson et al. (2003) saivat yhteneviä löydöksiä siitä, että tyytyväisyys esimieheen lisää
emotionaalista sitoutumista organisaatioon. Esimiehen kanssa toimeen tuleminen on siis yhtä
tärkeää ellei jopa tärkeämpää kuin työkavereiden kanssa toimeen tuleminen niin yksilön
viihtyvyyden kannalta kuin myös organisaation toimivuuden kannalta. Organisaatiolle on hyvin
todennäköisesti vahva voimavara, jos sen työntekijät ovat sitoutuneet siihen myös
emotionaalisesti.
Toisaalta myös aiemmat kokemukset työntekijöiden välisistä suhteista voivat vaikuttaa uusiin
muodostettaviin suhteisiin (McCormack et al., 2006). Aina siis erinomaiset lähtökohdat hyville
työntekijäsuhteille eivät auta, jos työntekijällä on ennestään huonoja kokemuksia tai jopa
traumoja työntekijöiden välisistä suhteista. Näistä aiemmista kokemuksista varsinkin
työpaikkakiusaaminen voi olla merkittävä vaikuttava tekijä uudessa työpaikassa suhteita
luotaessa (McCormarck et al., 2006). Työpaikkakiusaamisen vaikutusta työhön sitoutumiseen
ja sen linkittymistä työntekijöiden välisiin suhteisiin on myös tutkittu jonkin verran
(McCormack et al., 2006; Tepper, 2000). Näissä molemmissa tutkimuksissa (McCormack et
al., 2006; Tepper, 2000) työpaikkakiusaamisen ja organisaatioon sitoutumisen välillä oli
negatiivinen korrelaatio. On ymmärrettävää, että työntekijä ei halua sitoutua organisaatioon
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ainakaan pitkäksi ajaksi, jos hän joutuu siellä kiusaamisen kohteeksi. Vaikka kiusaamista ei
tapahtuisikaan kaikkien työntekijöiden toimesta, voi se silti jäädä helposti varjostamaan myös
muiden suhteiden luomista työpaikalla siellä aiemmin koettujen negatiivisten kokemuksien
takia.
Kuten Spector (1997) toteaa, työympäristö rakentuu työntekijöiden välisten suhteiden lisäksi
myös työntekijöiden motivaatiosta. Motivaatio on hyvin laaja käsite eikä se ole aina
yksiselitteinen, mutta työilmapiirin kuvailun kannalta koen, että motivaation rakentuminen ja
merkitys on tärkeää käydä lyhyesti läpi tässä tutkimuksessa juuri työnteon näkökulmasta.
Michael Maccoby (2010) on määritellyt juuri tämän tutkielmani kontekstiin sopivan neljän
tekijän yhdistelmän, joiden avulla johtajat voivat motivoida työntekijöitään. Nämä neljä
motivaatioon vaikuttavaa tekijää ovat työtehtävät (responsibilities), syyt (reasons), palkkiot
(rewards) ja ihmissuhteet (relationships). Alla kuvailen yksinkertaisuudessaan nämä kaikki
tekijät ja tutkielman loppupuolella tulen arvioimaan positiivisen juoruamisen vaikutuksia
työntekijöiden motivaatioon juuri näiden neljän tekijän näkökulmasta.
Työtehtävät motivoivat työntekijöitä, kun ne ovat merkityksellisiä ja ovat yhteyksissä
työntekijän kykyjen ja arvojen kanssa. Kaikista motivoivimmat työtehtävät ovatkin sellaisia,
jotka haastavat ja kehittävät työntekijän kykyjä sekä ovat työntekijän arvojen kannalta
merkittäviä. Samalla työntekijän syyt tehdä työtä ovat kaikkein merkittävin mittari työntekijän
motivaatiossa. Vaikka ihminen tekisi linjatyötä, hän voi olla siihen hyvin motivoitunut, jos hän
kokee työstä olevan suurempaa hyötyä esimerkiksi yhteiskunnalle tai läheisille. Tästä
esimerkkinä mainitaan sota-ajan työskentely yksinkertaisella linjastotyöllä, sillä sen työn avulla
autettiin voittamaan sota ja näin ollen työ oli merkityksellistä työntekijöille. (Maccoby, 2010)
Palkkiot voivat olla yksilökohtaisesti hyvin erilaisia, mutta niiden on todettu parantavan
työtekijöiden motivaatiota. Palkkiot voivat olla esimerkiksi ylimääräinen bonusraha tai
ylennys, mutta ne voivat olla myös yksinkertaisesti tunnustus hyvin tehdystä työstä tai
kunniamaininta. Hyvät ihmissuhteet työpaikalla taas ovat motivaatiota lisääviä tekijöitä
työntekijöille. Hyvillä suhteilla voidaan tarkoittaa niin työkavereiden, työnantajan kuin
asiakkaiden kanssa syntyviä suhteita. Näistä merkityksellisin on suhde työnantajaan, sillä se
määrittää muiden työpaikkaan liittyvien suhteiden tuottavuuden. (Maccoby, 2010)
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3.2 Työntekijöiden väliset suhteet ryhmissä
Yhä useammin työtä tehdään ryhmissä ja erilaisten tiimien käyttö työelämässä kasvaa koko
ajan. Työelämässä ryhmät ovatkin usein tiimejä eli niillä on selkeä yhteinen päämäärä tai
tehtävä, jonka vuoksi tehdään töitä ryhmässä. (Bravo et al., 2019) Kaikki tiimit ovat siis
yksilöistä rakentuvia ryhmiä, mutta kaikki yksilöistä rakentuvat ryhmät eivät ole tiimejä
(Michalski & King 1998). Tiimin kuvaillaan rakentuvan pienestä ryhmästä ihmisiä, joilla on
toisiaan tukevia taitoja ja yhtenäiset toimintatavoitteet, sitoutuneisuus yhteiseen päämäärään
sekä yhtenäiseksi koettu vastuu tuloksien saavuttamisesta (Kraft, 1999, artikkelissa Al-Rawi,
2008).
Tiimien käytöstä työpaikoilla voi olla monia hyviä vaikutuksia, sillä eihän niitä muuten
hyödynnettäisi niin paljoa kuin tällä hetkellä. Monet työtehtävät ovat niin isoja prosesseja, että
niitä olisi luultavasti hankalaa tai ainakin hyvin hidasta toteuttaa ilman kollegoiden apua.
Graesser et al. (2018) ovat tutkineet tiimityöskentelyn mallia ja he ovat määrittäneet tiimityön
hyödyiksi neljä keskeistä asiaa, jotka esittelen seuraavaksi.
Ensimmäisenä artikkelissa mainitaan työn laadun parantuminen tiimityön ansiosta (Graesser et
al., 2018). Kun useampi ihminen on tekemässä samaa projektia tai tehtävää, voidaan työ jakaa
pienempiin osiin. Tällöin voidaan keskittyä esimerkiksi jokaisen henkilön erikoisalueeseen ja
jakaa työt niiden mukaan tai yksinkertaisesti pienentää yhdelle henkilölle suuntautuvaa
kuormitusta, jolloin työn laatu hyvin todennäköisesti paranee.
Toisena tiimityöskentelyn hyötynä mainitaan resurssien moninaisuus (Graesser et al., 2018).
Mitä enemmän ihmisiä on mukana projektissa tai tehtävässä, sitä enemmän on myös
hyödynnettävissä erilaisia näkökulmia, tietoa ja taitoja sekä aikaisempia kokemuksia. Yleensä
juuri tähän kiteytyy tiimityöskentelyn päähyöty. Esimerkiksi projekteissa, jotka koskettavat
koko organisaatiota, on yleensä mukana ihmisiä kaikista yksiköistä. Näin saadaan
saumattomasti suunniteltua esimerkiksi uusi tuote, sen kustannukset ja myyntihinta sekä sen
markkinointi.
Kolmas tiimityöskentelyn hyöty on vuorovaikutus ihmisten välillä (Graesser et al., 2018). Kun
projektiin määrätään tietyt ihmiset, he myös yleensä kommunikoivat projektiin liittyvistä
asioista hyvin paljon keskenään. Vuorovaikutuksessa ihmiset joutuvat ja saavat kertoa omia
näkökulmiaan ja yhdistää niitä muiden näkemysten kanssa. Tällöin voi monesta kohtalaisen
hyvästä erillisestä ideasta syntyä täydellinen kokonaisuus. Avoimen vuorovaikutuksen avulla
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ihmiset siis kertovat omat mielipiteensä, mutta joutuvat myös perustelemaan ne ollakseen
vakuuttavia. Juuri mielipiteiden perustelun avulla, ryhmässä voi syntyä uusia oivalluksia.
Viimeisenä eli neljäntenä tiimityön hyötynä toimii valmiin työn arvioinnin kehittyminen
(Graesser et al., 2018). Projektin tai työtehtävän lähestyessä loppuaan täytyy arvioida, onko
saatu niitä tuloksia aikaan mitä haluttiinkin. Tällöin on hyvä, että tiimin kesken arvioidaan eri
ominaisuuksien onnistumista. Ihminen voi helposti sokaistua omalle tekstilleen tai
ratkaisuilleen ja tiimityön ansiosta jokaisen tekemää työtä arvioi muutkin kuin vain yksilö itse.
Tällöin voidaan varmistua siitä, että kaikkien osa-alueiden toimivuus otetaan huomioon ja
ratkaisuja pyritään arvioimaan kriittisesti usean henkilön näkökulmasta.

Benishek & Lazzara (2019) kertovat tutkimuksessaan tiimeistä ja niiden nykypäiväisistä
muodoista ja tarkoitusperistä. Tiimit ovat olleet työelämässä kaikkialla läsnä lähes koko
ihmishistorian ja ne ovat tärkeitä toiminnan komponentteja edelleen. Vaikka jotkut tutkijat
ovatkin todenneet, että tiimeissä työn tekeminen tuo välillä paljon negatiivisia seurauksia
esimerkiksi kommunikaatio-ongelmia ja vastuun jakamiseen epäselvyyttä, ovat tiimit ja niissä
työskentely kuitenkin edelleen ajankohtainen aihe. Lähinnä aiempaan verrattuna tiimien muoto
on muuttunut kiinteistä tiimeistä joustaviin tiimeihin, jotta pystytään paremmin vastaamaan
kunkin organisaation tarpeisiin. (Benishek & Lazzara, 2019)
Myös Al-Rawi (2008) kertoo yritysten ymmärtäneen tiimityöskentelyn arvon etenkin
työntekijöiden sitoutumisen lisääjänä. Nykyään tiimit ovat työelämässä useimmiten joustavia
ja ne rakentuvat eri vastuualueiden ihmisistä (Curşeu et al., 2012). Joustavissa tiimeissä
ihmisten valta, arvot ja asenteet saattavat kuitenkin aiheuttaa konflikteja. Ryhmän
rakentamisessa onkin mietittävä, keitä henkilöitä tiimiin valitaan, mitä tiimiä tukevia toimintoja

Tiimityön hyödyt:
1. Työn jakaminen voi parantaa laatua
2. Hyödynnetään useampia näkökulmia ja tietoja
3. Esiin nousevat ideat kehittyvät

vuorovaikutuksessa
4. Jäsenten moninaisuus edistää valmiin työn

arviointia
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otetaan käyttöön ja minkä kokoinen tiimi on sopiva. Seuraavaksi ennen ryhmän toiminnan
alkamista on tärkeää, että organisaation johto kertoo selkeästi tiimille, miksi heidät on koottu
yhteen ja toisaalta, mitä kukin yksilö tuo ryhmään. (Al-Rawi, 2008) Kun oikean kokoinen ja
oikeista henkilöistä koostuva tiimi on valittu, alkaa ryhmän muodostuminen tehokkaaksi
toimijaksi.
Psykologi Bruce Tuckman on luonut hyvin tunnetun ryhmän muodostumisen mallin, jossa
käydään läpi ryhmän muodostumisen vaiheet ja kuhunkin kohtaan liittyvät ominaiset tekijät.
Ryhmän muodostuminen lähtee liikkeelle muodostumisvaiheesta (forming), jossa
muodostetaan ryhmä ja tutustutaan sen jäseniin. Tätä seuraa kuohuntavaihe (storming), jonka
aikana selvitetään kunkin ryhmän jäsenen roolit ja kyvykkyydet. Sopimisvaiheessa (norming)
muodostuu ryhmähenki ja ryhmän keskinäiset säännöt ja käytännön toimintatavat selviävät.
Neljäs vaihe on hyvin toimiva ryhmä (performing), jonka aikana toteutetaan ryhmälle annettu
tehtävä ja ryhmän toiminta on tehokasta ja tuottavaa, mutta myös virheille annetaan tilaa. Viides
vaihe, joka on lisätty alkuperäiseen malliin myöhemmin, on ryhmän lopetus (adjourning),
johon voi liittyä surua tai iloa jäsenten erkaantuessa toisistaan valmiin työn jälkeen. (Tuckman,
1965)

Ryhmän kehityksen vaiheet ovat työilmapiirinkin muodostumisen kannalta tärkeää ymmärtää,
sillä eri vaiheissa ryhmän muodostumista on erilaisia tiimityötä estäviä riskejä, jotka olisivat
tärkeää neutraloida mahdollisimman vähäisiksi. Huomioimalla esimerkiksi lopetusvaiheen
tärkeys ja toimittamalla asianmukainen palaute ryhmälle, jätetään työilmapiiriin hyvä tunnelma

Kuva 2, Ryhmän muodostumisen vaiheet, mukaillen (Tuckman, 1965)
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toteutetun projektin jälkeen. Toisaalta esimerkiksi kuohuntavaiheen ymmärtäminen ja
hyväksyminen auttaa sopimaan ryhmän ristiriitoja ja voi jopa parantaa työilmapiiriä, kun
työntekijöiden väliset suhteet paranevat tai esille tulleita ristiriitoja saadaan ratkottua.

Hyvin toimivassa ryhmässä on yleensä ainakin jonkin asteinen koheesio ryhmän tai tiimin
sisällä. Koheesiolla tarkoitetaan yhteenlaskettuna kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat
yksilön haluun pysyä mukana ryhmässä (Festinger, 1950). Toisaalta koheesio voidaan nähdä
myös kiinnostuksena tehtävää kohtaan (Zaccaro, 1991), mutta tämä näkökulma ei ole aiheeni
kannalta niinkään oleellinen, joten jätän sen huomioimisen vähemmälle.

Koheesion rakentumiselle on olemassa monta eri teoriaa. Yhtenä esimerkkinä Carless & De
Paola (2000) päätyivät tutkimuksensa perusteella luokittelemaan koheesion rakentuvaksi
tehtävään liittyvästä koheesiosta, sosiaalisesta koheesiosta ja yksilön kiinnostuksesta ryhmää
kohtaan. Tässä kiinnostuksella tehtävää kohtaan tarkoitetaan tehtävään sitoutumisen tasoa ja
sosiaalisella koheesiolla tarkoitetaan ryhmän jäsenten sosiaalisen vuorovaikutuksen tasoa.
Tutkimuksessa on hyvin kattavasti perusteltu juuri nämä koheesioon vaikuttavat tekijät.
Tulenkin tutkielmassani tarkastelemaan koheesiota juuri näiden mainittujen näkökulmien
kautta.

Vaikka näkemyksiä koheesion rakentumisesta on monia, selkeää on se, että koheesio on
työtiimien toiminnassa avaintekijänä (Cohen & Bailey, 1997; Sundstrom et al., 1990; Müceldili
& Erdil, 2015; Bravo et al., 2019). Bravon et al. (2019) tutkimus on antanut merkittävää
lisätietoa koheesion vaikutuksista ryhmän toimintaan, sillä aihetta ei ole liian paljon aiemmin
tutkittu. Kyseisessä tutkimuksessa koheesion todettiin olevan keskeinen elementti, joka
yhdistää tiimiin tuodut panokset ja resurssit sekä tavoitteet ja tuotoksen toisiinsa. Tutkijat
totesivat yksilötekijöillä eli yhteistyökyvyllä ja yhteisen edun mukaan käyttäytymisellä olevan
positiivinen vaikutus tiimin koheesioon ja tiimin koheesiolla olevan positiivinen vaikutus
tiimiin tehokkuuteen (Bravo et al., 2019). Myös muut tutkijat ovat löytäneet positiivisen
vaikutuksen tiimin koheesion ja sen suoriutumisen välillä (Daley, 1978; Evans & Dion, 2012).
Bravo et al. (2019) tutkivat tiimin tehokkuutta koetun oppimisen, ryhmään tyytyväisyyden sekä
odotetun työn laadun avulla, sillä esimerkiksi saatujen arvosanojen tai tulosten käyttämistä
tehokkuuden mittarina on kritisoitu, sen jättäessä pois muut ryhmän toimintaan vaikuttavat
tekijät. Tutkijat yllättyivät siitä, että tyytyväisyys ryhmään oli suurin koheesioon vaikuttava
tekijä (Bravo et al., 2019).
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4 POSITIIVISEN JUORUAMISEN VAIKUTUS
TYÖILMAPIIRIIN

4.1  Työntekijäkuvan ylläpitäminen positiivisen juoruamisen kautta
Kurland & Pelled (2000) määrittelevät juoruamisen informatiiviseksi ja arvioivaksi puheeksi
organisaatiossa muutaman ihmisen välillä henkilöstä, joka ei ole paikalla, mutta kuuluu
organisaatioon. Juoruaminen organisaatiossa voi palvella montaa tarkoitusta. Toisinaan ihmiset
juoruavat henkilökohtaisen hyödyn takia riippumatta vaikutuksista organisaatioon ja toisinaan
ihmiset juoruavat organisaation kehityksen vuoksi riippumatta henkilökohtaisesta riskistä
(Kniffin & Wilson, 2010). Myös Tassiello et al. (2018) demonstroivat artikkelissaan, kuinka
juoruaminen voi olla hyödyllistä sekä yksilöille että organisaatiolle.
Työpaikalla on tärkeää pitää yllä laadukasta työntekijäkuvaa, ja juoruilun avulla voidaan jopa
johtaa vaikutuksen tekemistä muihin (Tassiello et al., 2018). Nykyajan työelämässä sosiaaliset
suhteet ja verkostot, mitä työntekijät luovat, ovat hyvin arvostettuja ainakin omien kokemusteni
mukaan. Verkostoja on kuitenkin vaikea luoda, jos henkilöstä saa työntekijänä huonon
vaikutuksen. Näin ollen positiivisen juoruamisen avulla henkilöt voivatkin vaikuttaa
parantavasti muiden mielipiteisiin hänestä, mikä helpottaa myös työntekijöiden välisten
suhteiden luomista (Bolon, 1997).
Työntekijöiden välisten suhteiden muodostaminen on osa oman sosiaalisen ympäristön
muodostamista. Foster (2004) määrittelee ihmisellä olevan tarve suoriutua näistä
monimutkaisista sosiaalisista ympäristöistä mahdollisimman tehokkaasti. Työilmapiirin
merkittävänä osana ovat työntekijöiden väliset suhteet (Spector, 1997) ja ne voivat jo itsessään
muodostaa monimutkaisen sosiaalisten verkostojen vyyhdin, jota täytyy hallita jotenkin. Tähän
tarpeeseen vastataan positiivisen juoruamisen avulla. Tassiello et al. (2018) määrittelevätkin
juoruamisen tärkeäksi ja merkitykselliseksi sosiaaliseksi toiminnaksi. Tässä kohtaa korostaisin
etenkin positiivisen juoruamisen merkitystä sosiaalisena toimintana. Tämän sosiaalisen
toiminnan avulla työntekijät pystyvät paremmin hallitsemaan työntekijäsuhteitaan ja pysymään
ajan tasalla itselle merkityksellisten työntekijöiden tilanteesta niin työelämässä kuin
henkilökohtaisessa elämässä.
Dunbar (2004) kuvailee juoruamista muutosten välittämisen työkaluksi. Niin kuin äsken
mainittiin, työntekijät pysyvät ajan tasalla toisten työntekijöiden asioista osittain juoruamisen



15

avulla. Tällä on tekemistä myös vaikutelman hallinnassa. Muutokset työelämässä voivat olla
negatiivisia, esimerkiksi huono lopputulos jostakin projektista tai positiivisia, esimerkiksi
ylennyksen saaminen. Juuri näiden positiivisten muutosten kertominen muille työntekijöille voi
nostaa hyvää vaikutelmaa työntekijästä muiden silmissä ja siksi positiivinen juoruaminen voi
olla hyödyllistä työntekijälle.
Hyvä vaikutelma on liitettävissä myös työntekijän statukseen. Anderson et al. (2006) ovat
määritelleet statuksen koostuvan vaikutusvallasta, kunnioituksesta ja arvostuksesta henkilöä
kohtaan. Niin kuin aiemmin tutkielmassa totesin, Berger (2004) viittaa ihmisillä olevan halu
tehdä positiivisen juoruamisen avulla vaikutus henkilöihin, jotka ovat korkeammalla
statushierarkiassa kuin itse. Tämä hierarkia muodostuu lähes pakosti jokaisessa organisaatiossa
kokemuksien ja esimerkiksi työtehtävien myötä. Hierarkian voidaan ymmärtää vaikuttavan
myös työntekijöiden välisiin suhteisiin, joiden on mainittu olevan osana työilmapiirin
muodostumista. Vaikutuksen tekeminen korkeamman statuksen hallitsevaan ihmiseen on
ymmärrettävästi tärkeää, sillä esimerkiksi Maccoby (2010) on määrittänyt suhteen esimieheen
vaikuttavan merkittävästi myös työntekijän muihin muodostettaviin suhteisiin. Tällöin voisin
päätellä, että kun positiivisen juoruamisen avulla saadaan tehtyä vaikutus korkeamman
statuksen omaavaan henkilöön esimerkiksi esimieheen, tämä parantaa työntekijän ja esimiehen
välistä suhdetta vaikuttaen positiivisesti myös työntekijän muihin muodostamiin suhteisiin.
Tietenkin näiden syy-seuraussuhteiden paikkansapitävyyttä tulisi tutkia vielä tarkemmin, mutta
vahvat perustelut tässä näkyvät sen mahdolliselle paikkansapitävyydelle.
Anderson et al. (2006) toteavat statuksen rakentuvan vaikutusvallan sekä koetun kunnioituksen
ja arvostuksen määrästä. Nämä samat tekijät voidaan nähdä myös osana työntekijän
motivaation rakentumista. Motivaation osien tarkasteluksi hyödynsin aiemmin Maccobyn
(2010) jaottelua työntekijöiden motivaation rakentumisesta. Nämä osat olivat työtehtävät, syyt,
palkkiot ja ihmissuhteet. Osa työntekijöistä voi kokea saavansa palkkioita, kun he saavat
kunnioitusta ja arvostusta. Toisaalta kunnioituksen ja arvostuksen ylläpitäminen voi olla myös
työntekijälle merkityksellinen työnteon syy nostaen täten työntekijän motivaatiota. Statuksen
nostaminen esimerkiksi koetun kunnioituksen avulla voi siis vaikuttaa myös työntekijän
motivaatioon. Motivaation rakentumisen tarkastelu taas on tärkeä osa työilmapiirin arvioimista,
sillä Spector (1997) on määritellyt työntekijöiden motivaation olevan osana työilmapiirin
rakentumista.
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Muun muassa hyvillä työpaikan ihmissuhteilla ja työntekijän arvostamilla palkkioilla voi
nostaa työntekijöiden motivaatiota (Maccoby, 2010). Dunbar (2004) ja Tassiello et al. (2018)
toteavat ihmisillä olevan halu tehdä vaikutus muihin ihmisiin jakamalla positiivista
informaatiota. Tällä positiivisella tiedon jakamisella tai positiivisella juoruamisella voi siis olla
merkitystä työntekijöiden välisten suhteiden parantumiseen positiivisen ilmapiirin lisääntyessä,
mikä lisää työntekijän motivaatiota. Lisäksi positiivisen tiedon jakaminen ja leviäminen
voidaan nähdä myös epäsuorina palkkioina hyvin tehdystä työstä. Aiemmin mainitsin, että
yksinkertaisesti tunnustus hyvin tehdystä työstä voi olla palkkiona työntekijälle. Kun tällainen
tieto siis leviää positiivisen juoruamisen avulla, saa työntekijä siitä todennäköisemmin
tunnustusta useammaltakin henkilöltä nostaen hänen motivaatiotaan ja parantaen työilmapiiriä.

4.2  Positiivinen juoruaminen vaikuttaa ryhmän jäsenten suhteisiin
Niin kuin aiemmin on todettu, työilmapiiri rakentuu osittain työntekijöiden välisten suhteiden
varaan (Spector, 1997). Minä sanoisin, että yksilöiden väliset suhteet voivat etenkin ryhmässä
työskentelyä korostavissa organisaatioissa muodostua merkittäviksi työilmapiiriin
vaikuttaviksi tekijöiksi. Negatiivinen työilmapiiri voi vaikuttaa työntekijän haluun lähteä
organisaatiosta. McCormackin et al. (2006) mukaan huonot suhteet muihin työntekijöihin ja
esimieheen vaikuttavat negatiivisesti organisaatioon sitoutumiseen. Tämän tutkimuksen
mukaan työntekijät eivät siis halua sitoutua organisaatioon, jossa on negatiivinen ilmapiiri
(McCormack et al., 2006).

Kuva 3, Työilmapiirin rakentuminen, mukaillen (Spector, 1997)
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Mainitsin, että varsinkin ryhmässä työskentelyä korostavissa organisaatioissa työntekijöiden
väliset suhteet ovat tärkeitä. Tämän väitteen toin esille, sillä tiimejä käytetään työelämässä
erittäin paljon esimerkiksi monimutkaisten projektien  järjestämiseksi. Benishek & Lazzara
(2019) kertovat tutkimuksessaan tiimien olleen työelämässä kaikkialla läsnä lähes koko
ihmishistorian ja niiden olevan tärkeitä työelämän komponentteja edelleen. Tiimit rakentuvat
niissä toimivien ihmisten ympärille ja ryhmän toimivuuden määrittelee juuri henkilöiden
yhteistyökyky. Jos näin ei olisi, niin erilliset työtehtävät voitaisiin vain jakaa yksittäisille
henkilöille organisaatiossa ja yhdistää valmiit työt toisiinsa.
Ryhmässä tai tiimissä muodostuviin suhteisiin pystyy oletettavasti juoruamisella vaikuttamaan,
sillä vaatiihan juoruaminenkin ryhmän toimiakseen. Tämän perustelen sillä, että Foster (2004)
määrittelee juoruamisen tapahtuvan kahden tai useamman henkilön välillä kolmannesta
osapuolesta, joka ei ole paikalla. Kolme henkeä ei siis enää muodosta paria vaan he keskenään
muodostavat ryhmän. Tämän lisäksi, kuten muun muassa Tasiello et al. (2018) ovat maininneet,
positiivista juoruamista tapahtuu todennäköisemmin henkilöiden välillä, jotka kuuluvat samaan
sisäpiiriin. Saman näkökulman työelämäpainotteisesti ovat todenneet myös Ellwardt et al.
(2012), joiden mukaan positiivista juoruamista tapahtuu useimmiten henkilöistä, jotka kuuluvat
saamaan tiimiin.
Baumeister et al. (2004) toteavat positiivisen juoruamisen muodostuvan ryhmän
kirjoittamattomien sääntöjen ja esimerkin avulla ohjeiden kertomisesta eteenpäin. Myös
tiimeissä muodostuu sisäisiä sääntöjä ja toimintatapoja, jotka eivät ole kirjoitettuina vaan
oletettuina jäsenten kesken. Näissä tilanteissa positiivisen juoruamisen avulla tiimin jäsenten
välisiin suhteisiin voidaan vaikuttaa sillä, että kaikille on selvillä samat säännöt ja toimintatavat.
Tällöin voidaan välttää mahdollisia konflikteja ja työntekijöiden väliset suhteet pysyvät
positiivisempina.
Yhteisön tai ryhmän hyvänä jäsenenä toimiminen vaatii tietynlaista toimintaa ja asennetta.
Ryhmän sääntöjen noudattaminen on yksi hyvän ryhmän jäsenen ominaisuuksista. Gluckman
(1963) on esittänyt juoruamisen olevan yksi yhteisön jäsenenä olemisen tunnusmerkeistä tai
jopa vaatimuksista. Hänen väitteensä perusteella jokaisen tiimin jäsenen tulisi juoruta,
mielellään positiivisesti, ollakseen pätevä tiimin jäsen. Tämä voi olla kärkäs väite juoruamisen
hyödystä, mutta mielestäni tiimityöskentelyssä on tärkeää, että keskustellaan toimintatavoista
ja kuulumisista, vaikka se tapahtuisikin osittain välillisesti juoruamisen kautta.
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Graesser et al. (2018) ovat määrittäneet yhdeksi tiimin hyödyistä juuri vuorovaikutuksen
ryhmän jäsenten välillä. Tähän vuorovaikutukseen lukeutuu myös palautteen antaminen tiimin
jäsenten välillä. Vaikka palautteen antaminen olisi tietenkin suotavaa tehdä suoraan henkilölle
itselleen, voi myös epäsuoran palautteen antamisesta olla hyötyä. Positiivisen juoruamisen
kautta esiin tuotu palaute voi herättää tiimin jäsenissä hyvää mieltä ja innostusta myös omaa
työtä kohtaan. Tällöin ryhmän jäsenten väliset suhteet voisivat myös parantua. Lisäksi jos juoru
kulkeutuu sen alkuperäiselle kohteelle saakka, on kyseinen henkilö luultavasti mielissään
saamastaan positiivisesta palautteesta ja näin kokee taas välien muiden tiimin jäsenten eli
työkavereiden kanssa olevan entistä parempia.
Ryhmän muodostumisen eri vaiheissa voidaan ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin vaikuttaa
positiivisen juoruamisen avulla. Ryhmän muodostumisvaiheessa ryhmä luodaan ja sen jäsenet
tutustuvat toisiinsa. Entuudestaan toisille tutut henkilöt saattavat jo tässä vaiheessa aloittaa
juoruamisen, mutta luultavasti juoruamista alkaa muodostumaan vasta ryhmän
kuohuntavaiheessa. Toisten kyvykkyyksien ja ryhmän jäsenten rooleja huomioidessa
positiivisen juoruamisen avulla voisi nousta esille esimerkiksi kyvykkyyksiä, joita yksilö ei itse
osaisi tunnistaa tai kertoa. Tämän jälkeen tulee ryhmän sopimisvaihe, jolloin luodaan ryhmälle
omat toimintatavat ja säännöt. Baumeister et al. (2004) ovat esittäneet positiivisen juoruamisen
olevan hyödyllistä juuri tällaisessa ryhmän tai yhteisön sääntöjen opetteluvaiheessa.
Positiivisen juoruamisen avulla voidaankin helpottaa ryhmän sääntöjen ymmärtämistä, kun sen
jäsenet oppivat positiivisen juoruamisen avulla kerrottujen esimerkkien avulla parhaat
toimintatavat.
Aiemmin mainittu palautteen antaminen on myös luonnollinen osa esimerkiksi ryhmän
lopetusvaihetta. Niin kuin Tuckman (1965) on esittänyt, ryhmän muodostumisessa on viisi eri
vaihetta, joihin kaikkiin liittyy omia huomioita laadukkaan ryhmä- tai tiimityöskentelyn
varmistamiseksi. Ryhmän tai tiimin muodostumisvaiheissa on erilaisia mahdollisuuksia myös
juorujen leviämiselle. Etenkin ryhmän muodostumis- ja kuohuntavaiheissa saattaa helpommin
tapahtua negatiivista ja ennakkoluuloihin perustuvaa juoruamista, kun ei vielä täysin tunneta
toisten kyvykkyyksiä. Tämä ennakkoluuloihin perustuva negatiivinen juoruaminen voi olla
haitallista ryhmän jäsenten välisille suhteille. Etenkin jos ryhmän henkilöt kuuluvat erilaisiin
sosiaalisiin ryhmiin esimerkiksi etnisen ryhmän mukaan (Jenkins et al., 2018), on
ennakkoluuloihin perustuvan juoruamisen leviäminen todennäköisempää (Tassiello et al.,
2018).
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4.3  Ryhmän koheesioon vaikuttaminen positiivisen juoruamisen avulla
Usein juoruaminen koetaan yksilön tavoitteeksi ajaa omaa etuaan, mutta Kniffin & Wilson
(2010) kuitenkin toteavat, että ihmiset voivat ajatella yksilö- tai ryhmätason etua juorutessaan.
Juoruamisella voidaan siis tavoitella myös ryhmän toiminnan etua. Niin kuin aiemmin on
käsitelty ryhmän jäsenten suhteet ovatkin työilmapiirin ja hyvän suoriutumisen kannalta
tärkeitä tekijöitä. Tähän liittyy myös ryhmän koheesio, sillä koheesio rakentuu hyvin suurelta
osin ihmissuhteiden ja yksilöiden ryhmään tyytyväisyyden varaan (Carless & De Paola, 2000).
Tutkielman alussa totesin, että positiivinen juoruaminen on hyväntahtoista keskustelua
kolmannesta osapuolesta, joka ei ole paikalla. Useat tutkijat ovat kuitenkin todenneet, että
juoruamista tapahtuu useimmiten ihmisistä, jotka kuuluvat samaan tiimiin tai ryhmän sisäpiiriin
(Tssiello et al., 2018; Ellwardt et al., 2012). On siis todennäköistä, että saman tiimin henkilöistä
juorutessa myös ryhmän sisällä olevien suhteiden dynamiikka muuttuu. Ryhmän henkilöiden
välisillä suhteilla on myös vaikutusta ryhmän koheesioon (Carless & De Paola, 2000), joten
positiivisen juoruamisen avulla voidaan todennäköisesti vaikuttaa myös ryhmän koheesioon
ainakin välillisesti.
Festinger (1950) kuvailee ryhmän koheesion muodostuvan yhteenlaskettuna kaikista niistä
tekijöistä, jotka vaikuttavat yksilön haluun jäädä tai kuulua ryhmään. Kawakami et al. (2012)
kuvailevat kuitenkin ihmisen selviytymiselle olevan luontaista kuulua sosiaalisiin ryhmiin ja
tuntea yhteyttä muihin, joten jos ihminen ei halua jäädä ryhmään ryhmän koheesion täytyy olla
suhteellisen huono. Yksilö voi kokea suurta halua kuulua ryhmään esimerkiksi silloin, kun
ryhmän jäsenet ainakin näyttävät toimivan tiiviisti keskenään ja ryhmässä on positiivinen
ilmapiiri. Itse ainakin havaitsen tällaisen positiivisen ilmapiirin esimerkiksi silloin, jos ryhmän
jäsenet puhuvat toisistaan mukavasti ja ihailevasti myös silloin kun keskustelun kohteena olevat
jäsenet eivät ole paikalla. Ryhmän jäsenten positiivinen juoruaminen voi siis viestiä ryhmän
positiivisesta ilmapiiristä.
Carless & De Paola (2000) jakavat koheesion tehtävään liittyvään ja sosiaaliseen koheesioon
sekä yksilön kiinnostukseen ryhmää kohtaan. Tehtävään liittyvään koheesioon on vaikeampi
positiivisen juoruamisen kautta vaikuttaa, mutta kaksi jälkimmäistä tekijää taas liittyvät
vahvasti ihmissuhteisiin, joten niihin on mahdollista vaikuttaa juoruamisella. Carless & De
Paola (2000) viittaavat sosiaalisella koheesiolla juuri työntekijöiden väliseen kommunikoinnin
tasoon. Koen kommunikoinnin olevan yleisesti hyvällä tasolla silloin, kun se on avointa ja
kehittävää eikä pahantahtoista. Tämän perusteella positiivinen juoruaminen voidaan laskea
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hyväksi kommunikaatioksi, joka voi parantaa ryhmän koheesiota, sillä sen ei ole tarkoitus
aiheuttaa pahaa kellekään vaan päinvastoin, sillä voidaan saavuttaa hyvää mieltä ja innostusta
ryhmän jäsenten välillä muun muassa toimimalla esimerkin tavoin ryhmän sääntöjä
läpikäytäessä (Baumeister et al., 2004).
Useat tutkijat ovat todenneet koheesion olevan työtiimien toiminnassa avaintekijänä(Cohen &
Bailey, 1997; Sundstrom et al., 1990; Müceldili & Erdil, 2015; Bravo et al., 2019). Tiimin
toiminta ja tehokkuus vaikuttavat hyvin todennäköisesti myös yleiseen työilmapiiriin ainakin
työntekijäsuhteiden osalta, joten tutkimuksen kannalta on mielekästä, että nostan myös tämän
näkökulman esiin. Bravon et al. (2019) tutkimuksessa selvisi, että tiimin koheesiolla oli
positiivinen vaikutus myös tiimin tehokkuuteen. Tehokkuutta mitattiin tässä koetun oppimisen,
ryhmään tyytyväisyyden sekä työn odotetun laadun kautta. Tyytyväisyys ryhmään oli Bravon
et al. (2019) tutkimuksen mukaan suurin ryhmän koheesioon ja sitä kautta myös tehokkuuteen
vaikuttava tekijä, mikä on mielenkiintoinen havainto positiivista juoruamista käsiteltäessä.
Tässä tutkielmassa olen jo useaan kertaan todennut positiivisen juoruamisen vaikuttavan
ryhmän tai työntekijöiden välisiin suhteisiin, joten sillä voidaan myös välillisesti vaikuttaa
koheesioon edellä mainitun tutkimustuloksen perusteella.
Graesser et al. (2018) määrittelevät yhdeksi tiimityön hyödyistä työn jakamisen eri osapuolille.
Koheesion kannalta olisi tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet ymmärtävät oman roolinsa tiimissä
ja työtehtävien jakamisen osaamisen mukaan. Jos työntekijät kokevat, että työt jaetaan
epätasaisesti voivat he hermostua tästä ja aloittaa negatiivisen juoruamisen kierteen. Tämä
tilanne olisi kuitenkin hyvä välttää ryhmän koheesion säilymiseksi. Siispä negatiivisen
juoruamisen sijaan voitaisiin positiivisella juoruamisella esimerkiksi tuoda esiin työntekijöitä,
jotka näyttävät tekevän enemmän kuin muut henkilöt ja näin positiivisen ilmapiirin myötä
parantaa myös ryhmän koheesiota.
Työn jakamiseen liittyy myös palkkioiden saaminen tehdystä työstä. Kuten aiemmin
tutkielmassani totesin, palkkiot vaikuttavat työntekijän motivaatioon (Maccoby, 2010) ja
työntekijöiden motivaatio taas on osa työilmapiirin muodostumista (Spector, 1997). Palkkioilla
voidaan kuitenkin vaikuttaa myös ryhmän koheesioon. Jos ryhmässä tai tiimissä jaetaan
palkintoja yksilöille heidän omista suorituksistaan, ryhmän koheesio heikkenee (Boos et al.,
2015). Olisikin siis perusteltua ryhmän koheesion kannalta hyödyntää ryhmäpalkintoja
yksilöpalkintojen sijaan. Nämä ryhmäpalkinnot organisaatiossa taas tutkitusti helpottavat
ryhmän kannalta hyödyllisen juoruamisen näkymistä (Kniffin & Wilson, 2010), joka taas
edelleen parantaa ryhmän toimintaa. Ryhmätason palkitsemisen avulla syntyy siis kierre, jossa
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positiivinen juoruaminen lisääntyy ja koheesio parantuu ja toisaalta koheesio parantuu, kun
ryhmän toimintaa palkitaan, mikä edistää ryhmän parempaa ja tehokkaampaa toimintaa.
Positiivisella juoruamisella voidaan siis vaikuttaa ryhmän koheesioon, joka vaikuttaa edelleen
työntekijöiden välisiin suhteisiin. Työntekijöiden väliset suhteet taas vaikuttavat työilmapiiriin
(Spector, 1997). McCormack et al. (2006) sekä Bolon (1997) ovat tutkimuksissaan saaneet
selville, että työntekijöiden tyytyväisyydellä toisiinsa eli käytännössä hyvillä
työntekijäsuhteilla ja työntekijöiden työhönsä sitoutumisen välillä on positiivinen korrelaatio.
Vahva työhön sitoutuminen voi toimia myös motivoivana syynä työnteolle ja työntekijöiden
motivaation parantuessa myös työilmapiiri paranee (Maccoby, 2010). Koheesio ryhmässä luo
yleisesti tyytyväisyyttä ryhmän jäseniä kohtaan, mikä taas edellä mainittujen tutkimuksien
(McCormack et al. 2006; Bolon, 1997) mukaan lisää työntekijöiden yksilöllistä sitoutumista
organisaatioon. Positiivisella juoruamisella pystytään mahdollisesti siis positiivisesti
vaikuttamaan ainakin välillisesti hyvin moniin työelämässä esiintyviin työilmapiiriä koskeviin
asioihin.
5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkielmassa kiinnitin huomiota juuri yksilön ja ryhmän toiminnan kannalta
merkityksellisiin asioihin. Tutkielman rajallisuuden takia keskityin vain positiiviseen
juoruamiseen, mutta joissain kohdissa hyödynsin tutkimuksia, joissa ei ollut spesifisti eritelty
positiivista tai negatiivista juoruamista. Näiden kahden eroavaisuuksia voisikin olla
mielenkiintoista tutkia tulevaisuudessa vielä lisää.

Käsittelin työilmapiiriä sen ei-fyysisten ominaisuuksien kannalta ja tarkastelin etenkin
työntekijöiden välisten suhteiden ja työntekijöiden motivaatioon vaikuttavia tekijöitä.
Työilmapiirin monipuolisuuden takia työhön sai tuotua monia eri näkökulmia ihmisten välisten
suhteiden rakentumisesta sekä työntekijöiden motivaatiosta. Motivaation rakentumista
tarkasteltiin tässä työssä Maccobyn (2010) määrittelemien neljän tekijän kautta. Nämä tekijät
olivat työtehtävät, syyt, palkkiot ja ihmissuhteet.

Tutkimuksen mukaan ihmiset käyttävät positiivista juoruamista muun muassa vaikutuksen
tekemiseen muihin. Työpaikalla positiivinen juoruaminen on yleisempää henkilöistä, jotka
kuuluvat samaan sisäpiiriin ja työntekijät jakavat positiivista informaatiota etenkin henkilöiden
kanssa, jotka ovat korkeammalla statushierarkiassa kuin he itse. Tähän syynä hyvin
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todennäköisesti oman statuksen nostaminen.  Tutkielmani mukaan työntekijä voi ylläpitää
omaa hyvää vaikutelmaansa positiivisen juoruamisen avulla.

Työntekijäkuvan ylläpitämisen ohella myös mielikuvaan organisaatiosta voidaan vaikuttaa
positiivisella juoruamisella. Koska keskityin tutkielmassani työilmapiiriin ja ihmissuhteisiin en
tuonut tätä organisaation hyötyjä korostavaa näkökulmaa esiin, mutta tulevaisuuden
tutkimuksien kannalta tämä voisi olla mielenkiintoinen näkökulma. Esimerkiksi tehtävien
jakamiseen liittyvät reilut oikeudenmukaiset näkemykset vaikuttavat positiivisen juoruamisen
lisääntymiseen organisaatiota kohtaan (Kim et al., 2019). Benishek & Lazzara (2019) myös
toteavat tiimien työelämässä koostuvan yhä useammin eri organisaatioiden jäsenistä. Tällöin
ihmiset pystyvät positiivisella juoruamisella vaikuttamaan mielikuvaan sekä työntekijästä että
organisaatiosta, jota hän edustaa.

Positiivisella juoruamisella pystytään vaikuttamaan myös ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin.
Ihmisten välisiin suhteisiin ryhmässä vaikuttaa luonnollisesti vuorovaikutus henkilöiden välillä
ja esimerkiksi Tassiello et al. (2018) ovat todenneet positiivisen juoruamisen tapahtuvan
todennäköisimmin ryhmän jäsenten välillä kuin sen ulkopuolella olevasti henkilöistä. Otin
tarkasteluun myös ryhmän eri muodostumisvaiheissa olevat mahdollisuudet positiivisen
juoruamisen hyödyntämiselle ja selvisi, että varsinkin ryhmän kuohunta- ja sopimisvaiheissa,
positiivisen juoruamisen avulla voitaisiin parantaa työntekijöiden välisiä suhteita ryhmässä.
Ryhmän eri muodostumisvaiheiden ja juoruamisen välisiä suhteita ei ole kuitenkaan vielä
tieteellisesti laajemmin tutkittu, joten niihin olisi ryhmän muodostumisen ja toiminnan kannalta
mielekästä tarttua tulevaisuuden tutkimuksissa.

Tutkimukseni mukaan myös ryhmän koheesioon voidaan vaikuttaa positiivisen juoruamisen
avulla. Ryhmän koheesio vaikuttaa etenkin työntekijöiden välisiin suhteisiin sekä osittain myös
työntekijöiden motivaatioon, jotka vaikuttavat työilmapiirin rakentumiseen (Spector, 1997).
Ryhmän koheesio muodostuu vahvasti ryhmän jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta ja ryhmän
houkuttelevuudesta yksilön näkökulmasta. Näitä molempia olisi luultavasti mahdollista
tutkielmani perusteella parantaa positiivisen juoruamisen avulla.

Positiiviseen juoruamiseen työpaikalla liittyy vahvasti myös esimerkiksi vallan käyttö, mutta
sitä oli mahdotonta käsitellä tässä tutkielmassa aihepiirin ollessa niin laaja. Esimerkiksi
Kurland & Pelled (2000) ovat esitelleet vakuuttavan mallin positiivisen sekä myös negatiivisen
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juoruamisen käytöstä vallan eri tarkoituksissa. Tästä olisikin siis jatkossa mielenkiintoista
lähteä tekemään enemmän tutkimusta.

Positiivisen juoruamisen merkitystä työilmapiiriin tutkin vain fyysisten kontaktien kautta tässä
tutkielmassa. Internetin ja sosiaalisen median käytön lisääntyessä yhä useammin juoruamista
tapahtuu kuitenkin myös verkossa. Esimerkiksi Romera et al. (2018) tekivät mielenkiintoisen
tutkimuksen aikuisten nettijuoruamisen määrästä. Seuraavat tutkimukset voisivatkin painottua
myös netissä tapahtuvan juoruamisen muotoihin ja määrään verrattuna kasvokkain käytävään
juoruamiseen.

Tulevaisuudessa voitaisiin myös tutkia, miten juoruamista ja esimerkiksi sen johtamista
voitaisiin käyttää hyväksi työilmapiirin parantamisessa ja toisaalta olisiko negatiivisen
juoruamisen ja haitallisen puheen osuutta mahdollista pienentää työilmapiirissä.
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