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Tiivistelmä	  

Motivaatio	  on	  pitkään	  puhuttanut	  ja	  paljon	  tutkittu	  aihe.	  Motivaation	  liikkeelle	  paneva	  voima	  
tunnistetaan,	  mutta	  keinot,	  joilla	  motivaatiota	  yritetään	  hallita	  ja	  synnyttää	  työpaikoilla	  voivat	  olla	  
ristiriidassa	  sen	  kanssa,	  mitä	  asiasta	  tutkimusperusteisesti	  tiedetään.	  Ihmisten	  motivointi	  ulkoisilla	  
palkinnoilla	  on	  usein	  hallitseva	  käytäntö,	  vaikka	  tutkimus	  ei	  tue	  niiden	  toimivuutta.	  Tehokkaimmaksi	  
motivaation	  tyypiksi	  usein	  todettu	  sisäinen	  motivaatio	  jää	  käytännössä	  huomiotta	  ihmisiä	  lähestyttäessä	  
kontrolloinnilla	  ja	  muilla	  ulkoisen	  motivaation	  hallinnan	  keinoilla.	  Tutkimuksellisesti	  katsoen	  ei	  siten	  
saavuteta	  optimaalisen	  hyviä	  tuloksia.	  Sisäinen	  motivaatio	  on	  perusta,	  jonka	  nojalla	  syntyy	  tehokasta	  ja	  
kestävää	  toimintaa.	  Yksi	  keskeinen	  mahdollinen	  tapa	  saada	  ihmisen	  koko	  potentiaali	  käyttöön	  on	  
tunnistaa	  sisäiseen	  motivaatioon	  vaikuttavia	  tekijöitä.	  
	  
Käsillä	  oleva	  tutkimus	  toteutettiin	  Pääkaupunkiseudun	  Kierrätyskeskus	  Oy:ssä	  haastattelemalla	  
kymmentä	  työntekijää.	  Yhteiskunnallisena	  ja	  sosiaalisena	  yrityksenä	  organisaatio	  palkkaa	  
syrjätymisvaarassa	  olevia	  henkilöitä.	  Analyysi	  tehtiin	  työntekijöiden	  haastattelumateriaalista.	  
Tutkimusmateriaali	  analysoitiin	  teemallisen	  sisällönanalyysin	  keinoin	  hyödyntäen	  Decin	  ja	  Ryanin	  
(1985,	  2000a,	  2000b)	  sisäisen	  motivaation	  teoriaa.	  Tutkimuksen	  tavoitteena	  oli	  selvittää	  sisäiseen	  
motivaatioon	  vaikuttavia	  tekijöitä	  ja	  tunnistaa	  Kierrätyskeskuksen	  toiminnan	  vaikutuksia	  
työntekijöiden	  motivaatioon.	  Lisäksi	  tutkimuksessa	  tarkasteltiin	  tekijöitä,	  jotka	  ovat	  motivaation	  kasvun	  
tiellä.	  
	  
Empiirisen	  tutkimuksen	  perusteella	  vaikuttaa	  siltä,	  että	  Decin	  ja	  Ryanin	  teorian	  identifioimien	  
psykologisten	  perustarpeiden	  tyydyttäminen	  työpaikalla	  lisää	  sisäisen	  motivaation	  lisäksi	  myös	  
kokonaisvaltaista	  hyvinvointia	  ja	  elämänhallintaa.	  Kierrätyskeskuksen	  työllistämät	  henkilöt	  raportoivat	  
seurauksista,	  jotka	  Decin	  ja	  Ryanin	  teorian	  mukaan	  vahvistavat	  hyvinvointia.	  Nämä	  johtopäätökset	  
tukevat	  sitä	  aikaisemmassa	  tutkimuksessa	  esiinnostettua	  johtopäätöstä,	  että	  psykologisten	  
perustarpeiden	  lisääminen	  johtaa	  kohti	  vahvistuvaa	  hyvinvointia.	  Lisäksi	  empiirisen	  aineksen	  
perusteella	  onnistumisen	  kokemukset	  ja	  myönteinen	  palaute	  ovat	  motivaatiota	  vahvistavia	  tekijöitä.	  
Havainto	  tukee	  aikaisemman	  tutkimuksen	  käsitystä	  siitä,	  että	  motivaatiota	  ei	  voi	  tehokkaasti	  johtaa	  
palkintojen	  tai	  rangaistuksien	  avulla.	  
	  
Avainsanat:	  motivaatio,	  sisäinen	  motivaatio,	  psykologiset	  tarpeet	  
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Abstract	  
	  
Motivation	  has	  been	  explored	  and	  researched	  extensively.	  The	  power	  of	  motivation	  has	  been	  
widely	  recognised	  but	  the	  ways	  to	  control	  and	  develop	  motivation	  in	  working	  environments	  calls	  
for	  more	  research.	  Often	  motivation	  is	  approached	  on	  the	  basis	  of	  external	  rewards	  and	  
punishments.	  Earlier	  studies	  indicate	  that	  sticks	  and	  carrots	  approach	  might	  work	  if	  employees	  are	  
driven	  by	  external	  motivation.	  However,	  when	  inner	  motivation	  is	  dominant	  external	  sticks	  and	  
carrots	  can	  be	  somewhat	  useful.	  Inner	  motivation	  helps	  people	  to	  conduct	  efficient,	  sustainable	  way	  
of	  working.	  Literature	  indicates	  that	  one	  key	  route	  to	  the	  whole	  potenital	  of	  a	  human	  being	  is	  to	  
recognise	  the	  fundamental	  role	  of	  inner	  motivation.	  	  
	  
This	  research	  was	  conducted	  in	  Pääkaupunkiseudun	  Kierrätyskeskus	  Oy	  (Recycling	  Center)	  by	  
interviewing	  ten	  employees.	  The	  interview	  material	  is	  analyzed	  with	  thematic	  analysis	  method.	  The	  
analysis	  applies	  Deci’s	  and	  Ryan’s	  (1985,	  2000a,	  2000b)	  framework	  of	  inner	  motivation.	  	  
	  
The	  objective	  of	  this	  study	  is	  to	  shed	  light	  on	  inner	  motivation	  in	  the	  context	  of	  the	  employees	  of	  
the	  Greater	  Helsinki	  Recycyling	  Center.	  In	  addition,	  the	  goal	  is	  to	  discuss	  the	  effects	  that	  some	  of	  the	  
Recycling	  Center’s	  policies	  have	  for	  employee’s	  motivation.	  The	  research	  also	  discusses	  issues	  
which	  bear	  on	  the	  factors	  that	  can	  influence	  inner	  motivation	  and	  its	  growth	  processes.	  	  
	  
Based	  on	  the	  literature	  review	  and	  the	  empirical	  study,	  it	  seems	  that	  when	  psychological	  needs	  are	  
satisfied	  inner	  motivation	  and	  also	  well-‐being	  increases.	  Inner	  rewards	  and	  the	  experiences	  of	  
success	  also	  correlate	  positively	  with	  inner	  motivation.	  Furthermore,	  it	  seems	  that	  positive	  
feedback	  is	  one	  of	  the	  most	  efficient	  ways	  to	  increase	  inner	  motivation.	  
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Kiitokset	  

	  

Olen	  kiitollinen	  siitä,	  että	  sain	  tehdä	  diplomityöni	  mielenkiintoisesta	  ja	  ihmisläheisestä	  

aiheesta.	  Idea	  tutkimukseen	  lähti	  kiinnostuksesta	  Pääkaupunkiseudun	  Kierrätyskeskus	  

Oy:n	  toimintaa	  kohtaan.	  Koin,	  että	  organisaatiossa	  tehdään	  tärkeää	  työtä	  ja	  tutkimuksen	  

myötä	  alkuperäinen	  havainto	  sai	  todellisen	  vahvistuksen.	  Yrityksen	  toimipisteiden	  lisäksi	  

myös	  Kalasataman	  toimistolla	  on	  hyvä	  henki.	  Sain	  uuden	  elämänmyönteisen	  ja	  iloisen	  

ystävän.	  	  Lounaat	  Helin	  ja	  muiden	  työkavereiden	  kanssa	  oli	  yksi	  eteenpäin	  kantava	  tekijä	  

prosessissa.	  Haluan	  kiittää	  työni	  ohjaajaa	  Eeva	  Oinosta	  keskusteluista,	  opastuksesta	  ja	  

työyhteisöön	  mukaan	  ottamisesta.	  	  

	  

Suurin	  kiitos	  kuuluu	  kuitenkin	  työni	  valvojalle	  Professori	  Esa	  Saariselle.	  Hän	  kulki	  pitkän	  ja	  

kivisen	  tien	  kanssani	  ja	  piti	  mielialaani	  korkealla	  viikottaisilla	  tsemppiviesteillä.	  En	  voi	  

sanoin	  kuvailla	  arvostustani	  häntä	  kohtaan.	  Kiitos	  kuuluu	  myös	  Frank	  Martelalle,	  joka	  

kärsivällisesti	  vastaili	  sähköposteihini	  ja	  rohkaisi	  eteenpäin.	  

	  

Kiitoksia	  satelee	  lisäksi	  kaikille	  läheisilleni,	  jotka	  ovat	  tavalla	  tai	  toisella	  eläneet	  prosessia	  

kanssani.	  Ystäväni	  Riina	  ohjasi	  minut	  sivupoluilta	  takaisin	  päätielle	  puolivälissä	  tutkimusta	  

ja	  piti	  minua	  kädestä	  kiinni	  koko	  työn	  tekemisen	  ajan.	  Heidi	  tuki	  minua	  koko	  opintojeni	  

ajan	  ja	  erityisesti	  diplomityön	  aloitusvaiheessa.	  Liisa	  kuunteli	  ja	  tuki	  niin	  kuin	  koko	  

ystävyytemme	  ajan.	  Iida,	  Riikka,	  Laura	  ja	  Annariitta	  lukivat	  osia	  työstä	  ja	  kannustivat	  

jatkamaan.	  Johanne	  teki	  samaan	  aikaan	  kandia	  flow	  -‐teoriasta	  ja	  auttoi	  ideoinnissa	  

kertomalla	  omista	  oivalluksistaan.	  Virkistystoiminnasta	  vastasi	  rakkaat	  kalliotiimin	  jäsenet	  

Timo,	  Paavo	  ja	  Laura.	  Kiitos	  Sakelle	  nohevasta	  toiminnasta	  työn	  muotoilussa.	  Äiti	  auttoi	  

lohduttamalla	  epätoivon	  hetkinä	  tutkimuksen	  alussa	  ja	  lopussa.	  Molempien	  mummien	  tuki	  

on	  ollut	  korvaamatonta	  työn	  loppuunviemisessä	  ja	  muutenkin	  elämässä.	  	  

	  

Vihdoin	  ja	  viimein	  on	  uusien	  seikkailujen	  aika!	  

	  

Espoo	  16.5.2016	  

	  

Eeva	  ”Eevi”	  Aronen	  
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“Tää	  on	  ollut	  semmonen	  kulminaatio,	  joka	  on	  auttanut	  mua	  eteenpäin.”	  

-‐Anna	  

	  

“Et	  kyl	  tää	  on	  avannu	  itelleen	  elämää	  uudelleen	  vähän	  parempaan	  suuntaan.”	  
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1	  
	  

Tausta	  &	  Johdanto	  
	  

Johdanto	  
	  

Ajantaju	  katoaa.	  Tekeminen	  tuottaa	  iloa.	  Keskittyminen	  on	  huipputasolla.	  Halu	  oppia	  lisää	  

ja	  tulla	  paremmaksi,	  kannustaa	  jatkamaan.	  Tekeminen	  kiehtoo	  ja	  innostaa.	  Elämä	  tuntuu	  

elämisen	  arvoiselta,	  arvokkaalta.	  Monta	  tuntia	  kuluu	  ja	  nälkää	  ei	  tunnu.	  Tärkeintä	  on	  jatkaa	  

tekemistä.	  Pää	  on	  täynnä	  ideoita	  ja	  luovuus	  jyllää.	  Päivä	  muuttuu	  illaksi,	  mutta	  tekemisen	  

intensiteetti	  ei	  muutu.	  	  

	  

Me	  kaikki	  tunnistamme	  tunteen,	  kun	  joku	  asia	  tai	  tekeminen	  innostaa	  ja	  kiinnostaa,	  jopa	  

imee	  mukaansa.	  Innostavan	  tekemisen	  kohteet	  vaihtelevat	  ihmisestä	  riippuen,	  mutta	  voi	  

olla,	  että	  kaikki	  eivät	  ole	  löytäneet	  tarpeeksi	  motivoivaa	  tekemistä	  elämäänsä.	  Motivoivaa	  

tekemistä	  kuvaa	  se,	  että	  sitä	  haluaa	  tehdä	  ja	  siihen	  haluaa	  panostaa.	  On	  vaikea	  selittää,	  

miksi	  sen	  tekeminen	  tuntuu	  niin	  tärkeältä	  tai	  kiehtovalta.	  Ihmisen	  sisimmästä	  lähtevää	  

tekemistä	  ohjaa	  sisäinen	  motivaatio.	  Se	  on	  tehokas	  eteenpäin	  kannustava,	  näkymätön	  

voima.	  Sen	  voimakkuuden	  voi	  kokea	  lähes	  missä	  tahansa	  itseään	  kiinnostavassa	  

tekemisessä.	  Viherpeukalo	  kokee	  sen	  puutarhassa,	  sellisti	  voi	  tuntea	  sen	  harjoitellessaan	  ja	  

kiipeilijää	  se	  vie	  eteenpäin	  vuoren	  rinteellä.	  	  

	  

Työntekoa	  pidetään	  joskus	  pakollisena	  pahana,	  jota	  pitää	  tehdä,	  että	  voi	  tehdä	  jotain	  

mukavampaa	  palkkarahoilla.	  Voiko	  sisäisen	  motivaation	  eteenpäin	  ajavaa	  voimaa	  tuntea	  

myös	  ansiotyössä	  ja	  minkälaisia	  vaikutuksia	  sillä	  on	  työskentelyyn?	  	  

	  

Työ	  on	  välttämätöntä	  suurelle	  osalla	  ihmisistä	  toimeentulon	  vuoksi,	  mutta	  se	  voi	  tuoda	  

elämään	  myös	  merkitystä	  ja	  hyvinvointia.	  Työnteko	  vaikuttaa	  ihmisen	  mielialaan	  ja	  

käsitykseen	  itsestä.	  Työttömyyden	  sattuessa	  omalle	  kohdalle	  kokemus	  voi	  usein	  järkyttää	  

ja	  masentaa.	  Wanberg,	  Kammeyer-‐Mueller	  ja	  Shi	  (2001)	  tunnistavat	  kolme	  ilmiötä	  

työttömyyden	  vaikutuksista.	  Ensimmäiseksi	  työttömien	  psykologinen	  ja	  fyysinen	  

hyvinvointi	  vaikuttaa	  olevan	  matalammalla	  tasolla	  kuin	  työllistyneiden.	  Toiseksi,	  

pidempiaikaiset	  tutkimukset	  ovat	  osoittaneet	  hyvinvoinnin	  kasvavan,	  kun	  ihminen	  menee	  

takaisin	  töihin	  verrattuna	  niihin,	  jotka	  eivät	  työllisty	  uudestaan.	  Kolmanneksi	  tutkimukset	  
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ovat	  osoittaneet	  hyvinvoinnin	  laskevan,	  kun	  henkilö	  on	  ollut	  työssä	  ja	  sen	  jälkeen	  joutunut	  

työttömäksi.	  	  

	  

Työttömyys	  on	  kasvava	  haaste	  yhteiskunnassamme.	  Työn	  tekeminen	  nähdään	  kunnon	  

kansalaisen	  tunnuspiirteenä	  ja	  sen	  tekemistä	  arvostetaan.	  Sosiaalitukien	  varassa	  eläviin	  

kohdistuu	  ennakkoluuloja.	  Heitä	  saatetaan	  pitää	  laiskoina	  ja	  aikaansaamattomina.	  

Yhteiskunta	  saa	  verotuloja	  jokaisesta	  tehdystä	  työtunnista	  ja	  hallitusten	  päämääränä	  on	  

saada	  jokaisen	  kansalaisen	  panos	  mukaan	  yhteiseen	  hyvään.	  Optimaalisessa	  tilanteessa	  

kansalaiset	  tekevät	  työtä,	  josta	  nauttivat.	  Frank	  Martelan	  ja	  Karoliina	  Jarenkon	  

selvityksessä	  eduskunnalle	  (2014)	  todetaan,	  että	  innostus	  on	  työntekijöiden	  keskeinen	  

hyvinvoinnin	  lähde.	  Jos	  tekee	  työtä,	  jonka	  kokee	  olevan	  merkityksellistä,	  on	  todennäköistä,	  

että	  työntekijä	  on	  innostunut.	  Heidän	  mukaan	  innostuneet	  työntekijät	  palvelevat	  yrityksen	  

päämääriä	  pitkälle	  tulevaisuuteen,	  koska	  he	  sitoutuvat	  organisaatioon	  ja	  heillä	  ei	  ole	  

tarvetta	  vaihtaa	  työpaikkaa.	  

	  

Innostuneet	  työntekijät	  ovat	  motivoituneita	  suoriutumaan	  työtehtävistään	  

mahdollisimman	  hyvin	  (Martela	  &	  Jarenko	  2014).	  Motivoituneena	  ihminen	  toimii	  

tehokkaasti.	  Aikaisemman	  käsityksen	  mukaan	  ulkoiset	  palkinnot	  ajavat	  ihmiset	  

huippusuorituksiin	  ja	  yritykset	  menestykseen.	  Työntekijöiden	  motivointiprosessi	  perustui	  

ja	  yhä	  perustuu	  pitkälti	  palkankorotuksiin	  ja	  lisääntyneeseen	  päätösvaltaan.	  

	  

Keskeistä	  yritysmaailmassa,	  sekä	  myös	  laajemmin	  yhteiskunnassa,	  on	  ihmisten	  potentaalin	  

näkeminen	  ja	  hyödyntäminen.	  Positiivinen	  psykologia	  tarjoaa	  näkökulmia	  hahmottaa	  

ihmisen	  potentiaalia.	  Eri	  mahdollisista	  viitekehyksistä	  tässä	  työssä	  hyödynnetään	  Richard	  

Ryanin	  ja	  Edward	  Decin	  itseohjautuvuusteoriaa	  (Deci	  &	  Ryan	  1985;	  Ryan	  &	  Deci	  2000a,	  

2000b),	  jonka	  ansiot	  motivaatioteoriana	  tunnetaan	  laajasti.	  	  

	  

Ihmisen	  halut	  ja	  motivaatiot	  työskennellä	  luovat	  monikerroksisen	  ilmiön	  kentän.	  Kyseessä	  

on	  laaja	  ja	  monimutkainen	  kokonaisuus,	  joka	  on	  monen	  palapelin	  palasen	  summa.	  Kun	  

työntekijä	  tekee	  töitä	  omasta	  tahdostaan	  ja	  omia	  arvojaan	  noudattaen,	  on	  se	  kaikkien	  etu.	  

Ideaalitilanteessa	  työpaikka	  on	  linjassa	  henkilön	  omien	  arvojen	  kanssa,	  jolloin	  toiminta	  on	  

tehokasta	  ja	  tuntuu	  oikealta.	  Tämä	  tutkimus	  tarkastelee	  syrjäytymisvaarassa	  olevien	  

työntekijöiden	  sisäistä	  motivaatiota	  ja	  sitä	  kysymystä,	  minkälaisia	  vaikutuksia	  työn	  
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tekemisellä,	  on	  ihmisen	  kokonaisvaltaiseen	  hyvinvointiin	  ja	  elämänhallintaan.	  

Tutkimuksessa	  etsitään	  vastauksia	  siihen,	  mitkä	  tekijät	  lisäävät	  sisäistä	  motivaatiota	  

työpaikalla.	  

	  

Tutkimuksen	  konteksti	  
	  
Tutkimus	  toteutettiin	  Pääkaupunkiseudun	  Kierrätyskeskus	  Oy:ssä.	  Lyhennän	  yrityksen	  

nimen	  jatkossa	  Kierrätyskeskukseksi.	  Tutkimuksen	  aineisto	  on	  kerätty	  viidestä	  

toimipisteestä	  haastatteluilla.	  Toimipisteet	  sijaitsevat	  eri	  puolella	  pääkaupunkiseutua;	  

Kyläsaaressa,	  Nihtisillassa,	  Koivukylässä,	  Suomenojalla	  ja	  Itäkeskuksessa.	  Aineisto	  

kerättiin	  joulukuun	  2015	  ja	  tammikuun	  2016	  välisenä	  aikana.	  

	  

Kierrätyskeskus	  on	  sen	  perustamisesta	  1990-‐luvulta	  lähtien	  tehnyt	  yhteistyötä	  työ-‐	  ja	  

elinkeinopalveluiden	  (TE-‐palvelut)	  kanssa.	  Yritys	  palkkaa	  matalan	  väylän	  työntekijöitä	  TE-‐

toimistojen	  kautta.	  Matalan	  väylän	  työntekijöitä	  ovat	  syrjäytymisvaarassa	  olevat	  henkilöt,	  

esimerkiksi	  pitkäaikaistyöttömät,	  maahanmuuttajat	  ja	  vankilasta	  vapautuvat.	  Lisäksi	  

Kierrätyskeskus	  työllistää	  vajaakuntoisia	  henkilöitä	  ja	  auttaa	  työkokemuksen	  

kartuttamisessa.	  Organisaation	  pyrkimyksenä	  on	  tarjota	  matalan	  väylän	  työntekijöille	  

ponnahduslauta	  takaisin	  avoimille	  työmarkkinoille.	  Onnistumiseksi	  koetaan	  se,	  että	  

työntekijä	  löytää	  töitä	  avoimilta	  työmarkkinoilta	  työjakson	  jälkeen.	  	  

	  

Kierrätyskeskuksella	  seurataan	  työntekijöiden	  työllistymistä	  työjakson	  jälkeen.	  Työjakson	  

vaikuttavuutta	  mitataankin	  työjakson	  jälkeisenä	  työhön	  sijoittumisena.	  Työn	  sisältöjen	  ja	  

käytäntöjen	  arviointi	  on	  jäänyt	  vähäiseksi.	  	  Kierrätyskeskuksen	  johto	  on	  kiinnostunut	  

työntekijöihin	  kohdistuvasta	  tutkimuksesta	  yksilö-‐	  ja	  lähiyhteisötasolla.	  Työllistymisen	  

vaikutukset	  työntekijän	  lähiympäristöön	  on	  mielenkiintoa	  herättävä	  aihe	  

Kierrätyskeskuksen	  johdon	  näkökulmasta.	  Työllistymistä	  seurataan	  systemaattisesti,	  

koska	  työvoimapoliittisten	  toimien	  ensisijainen	  tavoite	  on	  työllistyminen	  (Pehkonen-‐Elmi,	  

Kettunen,	  Surakka	  &	  Piirainen	  2015).	  Tilastoissa	  näkymättömiksi	  tuloksiksi	  jää	  helposti	  

työntekijöiden	  kokonaisvaltaisen	  hyvinvoinnin	  kasvu	  työjakson	  aikana.	  Työpaikkaa	  ei	  

välttämättä	  löydy	  avoimilta	  työmarkkinoilta	  työjakson	  jälkeen	  ja	  tärkeät	  vaikutukset	  

hyvinvoinnin	  kasvuun	  jäävät	  huomaamatta,	  jos	  mitataan	  vain	  työllistymislukuja.	  

Kierrätyskeskuksen	  työntekijä	  on	  voinut	  kokea	  valaistumisia	  tai	  voimaantumiskokemuksia	  
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työjakson	  aikana	  ja	  niillä	  voi	  olla	  suurta	  painoarvoa	  yksilön	  elämän	  kannalta.	  Tämä	  

havainto	  oli	  yksi	  tutkimukseni	  lähtökohdista,	  koska	  koin,	  että	  on	  tärkeää	  huomioida	  

yksilölliset	  kasvuprosessit	  ja	  tuoda	  niitä	  esille.	  

	  

Arvokkaiksi	  Kierrätyskeskuksen	  työllistämisjakson	  tuloksiksi	  voidaan	  siis	  nähdä	  myös	  

sellaisia	  asioita,	  joita	  ei	  pysty	  suoraan	  seuraamaan	  työllistymisluvuista.	  Kierrätyskeskus	  

toteutti	  “Hyvään	  kierteeseen”	  -‐hankkeen	  vuosina	  2012-‐2014.	  Sen	  tarkoituksena	  oli	  

parantaa	  työntekijöiden	  työllistymisen	  valmiuksia	  parantamalla	  ammattiosaamista.	  

Hankkeen	  loppuraportissa	  painotettiin	  laadullisen	  tiedon	  keräämistä	  työntekijöiden	  

elämänhallintaan	  liittyen.	  Loppuraportin	  mukaan	  vastaavissa	  hankkeissa	  tulisi	  kiinnittää	  

huomiota	  tiedon	  keräämiseen	  ja	  kartoittamiseen	  myös	  muista	  kuin	  työllistymistuloksista.	  

Laadullisia	  seurauksia	  kuten	  elämänhallinnan	  ja	  itsetunnon	  parantumista,	  hyvinvoinnin	  

lisääntymistä	  ja	  osaamisen	  kehittymistä	  pidettiin	  relevantteinta	  tutkimuskohteina	  (Währn	  

2014a).	  Arvokkaita	  tuloksia,	  kuten	  työntekijöiden	  sisäisen	  motivaation	  kasvuprosessit,	  voi	  

jäädä	  piiloon	  kvantitatiivisten	  lukujen	  taakse.	  Organisaatiossa	  oli	  selvästi	  tarvetta	  tehdä	  

laadullista	  tutkimusta	  työntekijöiden	  hyvinvoinnin	  ja	  elämänlaadun	  näkökulmasta.	  

	  

Tutkimuskysymys	  
	  

Työnteon	  vaikutus	  syrjäytymisvaarassa	  olevien	  henkilöiden	  elämänhallintaan	  on	  

keskeinen	  yhteiskunnallinen	  kysymys.	  Vaikeasti	  työllistettäville	  henkilöille	  tarjotaan	  

Suomessa	  lakipykälin	  säädeltyjä	  tuettuja	  työllisyysmahdollisuuksia,	  joilla	  heitä	  pyritään	  

jatkossa	  työllistämään	  avoimilla	  työmarkkinoilla.	  Yhteiskunnan	  tukitoimintoja	  ovat	  

palkkatuettu	  työsuhde,	  työharjoittelu	  ja	  kuntouttava	  työtoiminta.	  Olennaista	  on	  selvittää,	  

miten	  syrjätymisvaarassa	  olevat	  henkilöt	  kokevat	  tukitoimet	  ja	  miten	  ne	  vaikuttavat	  heihin	  

yksilötasolla.	  Meneekö	  yhteiskunnan	  raha	  hukkaan,	  kun	  työttömiä	  pidetään	  kädestä	  kiinni?	  

Missä	  tulokset	  näkyvät?	  Entä	  jos	  ei	  työllisty	  avoimille	  työmarkkinoille	  tukitoimien	  jälkeen?	  	  

	  

Yhteiskunnallisesti	  tavoiteltavaa	  on,	  että	  kansalaiset	  tekevät	  palkallista	  työtä.	  Näin	  

henkilön	  työttömyyden	  hoitoon	  ei	  kulu	  yhteiskunnan	  varoja	  ja	  toisaalta	  hän	  tuottaa	  

verotuloja,	  joita	  maksaa	  saamastaan	  palkasta.	  Pohdinnan	  alla	  on,	  että	  onko	  palkallinen	  

työnteko	  jokaisen	  kansalaisen	  henkilökohtainen	  velvoite	  tai	  voidaanko	  olettaa,	  että	  se	  olisi	  
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jokaiselle	  relevantti	  tavoite.	  Voiko	  ihmistä	  motivoida	  tähän	  tavoitteeseen	  ja	  minkälaisia	  

keinoja	  siihen	  mahdollisesti	  löytyy?	  

	  

Tehokkaan	  työnteon	  kannalta	  on	  luonnollista	  miettiä	  sitä,	  miten	  ihmisestä	  saa	  parhaat	  

puolet	  esiin.	  Ihmisen	  potentiaalin	  löytäminen	  ja	  sen	  kehittäminen	  voimavaraksi	  on	  tämän	  

tutkimuksen	  ytimessä.	  Tutkimuksen	  kannalta	  relevanttia	  on	  miettiä,	  miten	  sisäiseen	  

motivaatioon	  voi	  vaikuttaa.	  Lisäksi	  muutos	  itsensä	  käsittämisessä	  ja	  määrittelemisessä	  

ovat	  tutkittavia	  näkökulmia.	  Omien	  potentiaalien	  löytäminen	  työskentelyn	  lomassa	  voi	  

vaikuttaa	  yksilön	  elämään	  merkittävästi.	  

	  

Syrjäytymisvaarassa	  olevien	  henkilöiden	  sisäisen	  motivaation	  tutkiminen	  tarjoaa	  

mahdollisuuden	  selvittää	  uudesta	  näkökulmasta,	  mitkä	  tekijät	  vaikuttavat	  haluun	  tehdä	  

työtä.	  Voiko	  ihmisiä	  motivoida	  tekemään	  työtä	  ja	  minkälaisia	  keinoja	  siihen	  mahdollisesti	  

löytyy?	  Mikä	  merkitys	  on	  henkilön	  sisäisellä	  motivaatiolla	  työnteossa	  ja	  työhön	  

hakeutumisessa?	  Mitkä	  tekijät	  tuetussa	  työssä	  lisäävät	  tai	  vähentävät	  työmotivaatiota	  

jatkossa?	  	  	  

	  

Lopulta	  hahmotin	  tutkimuskysymykset	  kahteen	  kokonaisuuteen:	  

	  

1. Minkälainen	  on	  Pääkaupunkiseudun	  Kierrätyskeskus	  Oy:n	  työntekijöiden	  sisäinen	  

motivaatio?	  

2. Mitkä	  tekijät	  edistävät	  tai	  vähentävät	  Pääkaupunkiseudun	  Kierrätyskeskus	  Oy:n	  

työntekijöiden	  sisäistä	  motivaatiota?	  

	  

Näiden	  kysymysten	  kautta	  voidaan	  saada	  selvennystä	  myös	  siihen,	  mikä	  motivoi	  

syrjätymisvaarassa	  olevia	  henkilöitä	  hakemaan	  töitä.	  Ja	  miten	  sisäistä	  motivaatiota	  voi	  

herättää	  ja	  miten	  sisäisen	  motivaation	  saa	  säilymään	  ja	  sitä	  vaalittua	  ja	  parannettua.	  	  

	  

Työ	  rakentuu	  kuudesta	  osasta:	  johdannosta	  &	  taustasta,	  teoriaosuudesta,	  empiirisestä	  

tutkimuksesta,	  tulosten	  esittämisestä,	  pohdinnasta	  ja	  johtopäätöksistä.	  Johdannossa	  kävin	  

läpi	  työn	  taustaa,	  tutkimuksen	  kontekstin	  ja	  tutkimuskysymyksen.	  Teoriaosuudessa	  esitän	  

relevantteja	  käsitteitä	  ja	  tutkimuksen	  teoreettiset	  viitekehykset.	  Empiirisessä	  osassa	  

selitän	  tutkimuksen	  kulkua	  eli	  kuinka	  tietoa	  on	  kerätty,	  miten	  analysoitu	  ja	  tulkittu.	  
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Neljännessä	  luvussa	  kerron	  tutkimuksen	  tulokset.	  Tutkimuksen	  pohdinnan	  ja	  

johtopäätökset	  esitän	  viidennessä	  ja	  kuudennessa	  luvussa.	  	  
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Teoreettinen	  tausta	  
	  

Teoriakatsauksessa	  käyn	  läpi	  työlle	  asettamani	  viitekehykset	  ja	  ympäröivät	  käsitteet.	  

Kerron	  motivaatiosta	  ja	  motivoinnista	  työn	  teossa.	  Tutkimuksessa	  käytetään	  

viitekehyksenä	  motivaatioprofessoreiden	  Edward	  Decin	  ja	  Richard	  Ryanin	  kehittämää	  

itseohjautuvuusteoriaa	  (Deci	  &	  Ryan	  1985;	  Ryan	  &	  Deci	  2000a,	  2000b).	  	  

	  

Motivaation	  monet	  puolet	  
	  

Motivaatiota	  ei	  voi	  nähdä,	  mutta	  sen	  voi	  tuntea.	  Motivaatio	  on	  voima,	  joka	  ajaa	  ihmistä	  

toimintaan.	  	  Motivoituneena	  saa	  asioita	  aikaan	  tehokkaasti	  ja	  nopeasti.	  Motivaatiota	  on	  

erilaista	  ja	  erilaiset	  asiat	  motivoivat	  ihmisiä.	  Motivaatio	  on	  laaja	  käsite,	  mutta	  kaikessa	  

yksinkertaisuudessan	  motivaation	  voi	  määritellä	  yhdellä	  englanninkielisellä	  lauseella.	  	  

	  

”To	  be	  motivated	  means	  to	  be	  moved	  to	  do	  something”	  (Ryan	  &	  Deci	  2000b)	  

	  

Motivaatio	  edustaa	  käyttäytymisen	  syitä	  ja	  siksi	  se	  on	  liitetty	  vahvasti	  energian	  lähteeksi	  ja	  

toiminnan	  liikkeelle	  panevaksi	  voimaksi	  (Chatzisarantis,	  Biddle	  &	  Meek	  1997).	  	  Tietoisuus	  

motivaation	  ruokinnasta	  voi	  olla	  kriittinen	  osatekijä,	  joka	  tarvitaan	  pysyviin	  muutoksiin	  tai	  

onnellisuuden	  lisäämiseen	  (Deci	  &	  Ryan	  2000a).	  Toisin	  sanoen	  tietoisuus	  siitä,	  miten	  

motivaatiota	  voi	  kasvattaa	  ja	  hallita,	  voi	  johtaa	  onnellisempaan	  elämään.	  	  

	  

Olennaista	  on	  ymmärtää,	  miten	  ihmisen	  voimavarat	  saadaan	  käyttöön	  parhaalla	  

mahdollisella	  tavalla.	  Ihmisen	  käyttäytymisen	  analysoijat	  Edward	  Deci	  ja	  Richard	  Ryan	  

ovat	  tutkineet	  motivaatiota	  ja	  psykologisia	  tarpeita	  useamman	  vuosikymmenen	  ajan.	  Deci	  

on	  tutkinut	  motivaatiota	  1970-‐luvulta	  lähtien	  Rochesterin	  yliopistossa	  USA:ssa.	  

Vuosikymmenen	  loppupuolella	  Ryan	  tuli	  hänen	  aisaparikseen	  ja	  heidän	  yhteistyönsä	  

tuloksena	  syntyi	  teoria	  motivaatiosta,	  joka	  on	  yhä	  edelleen	  jalostunut	  vuosikymmenten	  

aikana	  tehdyn	  empiirisen	  tutkimuksen	  myötä	  (Martela	  2015).	  Heidän	  tutkimuksen	  mukaan	  

ihmiset	  ovat	  luontaisesti	  aktiivisia,	  mutta	  heillä	  on	  alttius	  passivoitua	  (Deci	  &	  Ryan	  2000a).	  	  
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Decin	  ja	  Ryanin	  (2000a)	  mukaan	  motivaatio	  voidaan	  jaotella	  useaan	  luokkaan	  ja	  niiden	  

muotoja	  esiintyy	  ihmisillä	  ajasta	  ja	  paikasta	  riippuen.	  Osittain	  luokitelmat	  menevät	  

päällekkäin	  ja	  voivat	  esiintyä	  myös	  samanaikaisesti.	  	  	  

	  

	  

	  
Kuva	  1.	  Motivaation	  luokat	  ja	  niiden	  säätely	  Ryanin	  &	  Decin	  (2000a)	  mukaan.	  

	  

Kuvassa	  1	  motivaatio	  on	  jaettu	  kolmeen	  luokkaan;	  epämotivaatioon,	  ulkoiseen	  

motivaatioon	  ja	  sisäiseen	  motivaatioon.	  Epämotivaatio	  on	  tila,	  jossa	  motivaatiota	  ei	  ole.	  

Siten	  sitä	  ei	  voi	  säädellä.	  Ihminen,	  joka	  toimii	  epämotivaation	  ohjaamana	  ei	  toimi	  

laisinkaan	  tai	  toimii	  ilman	  tarkoitusta.	  Hän	  vain	  käy	  läpi	  ulkopäin	  määrätyt	  liikkeet	  (Deci	  &	  

Ryan	  2000a).	  Epämotivaatio	  johtuu	  arvostuksen	  puutteesta	  tekemistä	  kohtaan	  (Ryan	  

1995),	  pätevyyden	  tunteen	  puutteesta	  (Bandura	  1986)	  tai	  toivotun	  lopputuloksen	  ja	  

odotusten	  yhteyden	  puutteesta	  (Seligman	  1975).	  	  

	  

Kuviossa	  epämotivaatiosta	  kauimmaisena	  on	  sisäinen	  motivaatio,	  jota	  ohjaa	  synnynnäinen	  

ja	  luontainen	  halu	  tekemiseen.	  Sisäisen	  motivaation	  säätely	  on	  itsenäistä	  ja	  prosessiin	  ei	  

vaikuta	  esimerkiksi	  ulkoiset	  palkinnot	  (Deci	  &	  Ryan	  2000a).	  Epämotivaatio	  ja	  sisäinen	  

motivaatio	  ovat	  kuvion	  mukaisesti	  ääripäitä.	  Perehdyn	  sisäiseen	  motivaatioon	  seuraavassa	  

osiossa	  tarkemmin.	  Niiden	  väliin	  kuuluu	  Decin	  ja	  Ryanin	  (2000a)	  mallin	  mukaisesti	  

ulkoinen	  motivaatio.	  Se	  ohjaa	  käyttäytymistä,	  kun	  asioita	  pitää	  saada	  tehdyksi,	  vaikka	  

tekeminen	  ei	  erityisesti	  innosta.	  Esimerkiksi	  jokainen	  työtehtävä	  ei	  voi	  olla	  kiehtova,	  

Ulkoinen	  
motivaatio 

Välittävä	  
säätely 

Ulkoinen	  
säätely 

Ei	  
säätelyä 

Sisäinen	  
säätely 

Identifioitu	  
säätely 

Integroitu	  
	  säätely 

Epämotivaatio Sisäinen	  	  
motivaatio 

Autonominen Kontrolloitu 

Itseohjautuvuus	  kasvaa 
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mielenkiintoinen	  ja	  mukaansatempaava.	  Silloin	  ihmisen	  toimintaa	  ohjaa	  ulkoinen	  

motivaatio.	  Siinä	  käyttäytymisen	  tulos	  on	  tärkeämpi	  ja	  arvostetumpi	  kuin	  itse	  aktiviteetti.	  

	  

Ulkoista	  motivaatiota	  voi	  Decin	  ja	  Ryanin	  (2000a)	  mukaan	  säädellä	  neljällä	  tavalla,	  jotka	  

vaihtelevat	  koetun	  autonomisuuden	  määrällä.	  Ensimmäistä	  ulkoisen	  motivaation	  

säätelymekanismia	  kutsutaan	  ulkoiseksi	  säätelyksi.	  Sen	  mukainen	  käyttäytyminen	  on	  

vähiten	  autonomista	  ja	  ulkoa	  ohjattua.	  Käyttäytymisen	  syynä	  on	  halu	  tyydyttää	  ulkoiset	  

vaatimukset	  tai	  odotus	  palkinnosta.	  Yksilöt	  kokevat	  käyttäytymisen	  kontrolloiduksi	  ja	  

etäiseksi	  ja	  heidän	  toimiaan	  ohjaavat	  ulkoiset	  tekijät.	  (Deci	  &	  Ryan	  2000a,	  deCharms	  1968).	  

Toiminta	  tapahtuu	  rangaistuksen	  välttelyn	  tai	  ulkoisen	  palkinnon	  kannustamana.	  Kun	  

palkinto	  poistetaan,	  motivaatio	  vähenee.	  Esimerkiksi	  työntekijän	  motivaatio	  voi	  laskea	  jos	  

mahdollisuus	  palkankorotukseen	  poistetaan	  tai	  ylentämistä	  ei	  pidetä	  todennäköisenä.	  

Koulumaailmassa	  opiskelijoiden	  motivaatio	  laskee,	  jos	  työtä	  ei	  arvostella	  arvosanoin.	  (Deci	  

&	  Ryan	  2000a)	  

	  

Toinen	  ulkoisen	  motivaation	  luokka	  on	  välittävä,	  missä	  käyttäytymistä	  ohjaa	  esimerkiksi	  

syyllisyydentunto	  ja	  kunniakkuus.	  Koulussa	  opiskelija	  lukee	  kokeeseen,	  jotta	  tuntisi	  

kunniaa	  tai	  välttyisi	  syyllisyyden	  tunteelta.	  	  Egon	  osuus	  tässä	  luokassa	  on	  merkittävä	  ja	  

itsetunto	  on	  vahvasti	  yhteydessä	  suorituksiin.	  Egon	  ohjatessa	  toimintaa,	  henkilö	  tuntee	  

sisäistä	  painetta	  suoritua	  hyvin	  välttääkseen	  häpeän	  ja	  tunteakseen	  itsensä	  arvokkaaksi.	  

(Deci	  &	  Ryan	  2000a).	  	  

	  

Seuraavan	  motivaation	  luokan	  säätelyä	  kuvataan	  identifioiduksi.	  Siinä	  toiminta	  sopii	  

yhteen	  yksilön	  arvojen	  kanssa.	  Toiminnan	  tavoitteet	  hyväksytään	  ja	  ne	  koetaan	  

henkilökohtaisesti	  tärkeiksi.	  (Deci	  &	  Ryan	  2000a)	  	  

	  

Neljäs	  ulkoisen	  motivaation	  luokka	  on	  integroitu	  säännöstely.	  Siinä	  toiminta	  itsessään	  on	  

miellyttävää	  ja	  mielenkiintoista.	  Käyttäytymisen	  säätely	  on	  täysin	  sisäisten	  palkintojen	  

varassa	  ja	  syyt	  toimia	  ovat	  sisäisiä.	  Integraatiota	  voi	  kuvata	  sisäisen	  motivaation	  tilana	  

(Ryan	  &	  Deci	  2000a).	  Martela	  (2014)	  on	  muokannut	  Decin	  ja	  Ryanin	  esittämää	  kuviota	  niin,	  

että	  sisäiseen	  motivaatioon	  luetaan	  automaattisesti	  integroitu	  säätely,	  koska	  

käyttäytymisen	  liikkeelle	  panevat	  voimat	  ovat	  yhtenevät	  sisäisen	  motivaation	  liikkeelle	  

panevien	  voimien	  kanssa.	  	  
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Välittävä	  ja	  ulkoinen	  säätely	  edustavat	  kontrolloitua	  motivaatiota	  (Ryan	  &	  Deci	  2000a).	  

Ulkoisen	  säätelyn	  motivaatiossa	  kontrolloijana	  toimivat	  ulkoiset	  voimat	  ja	  välittävän	  

säätelyn	  motivaatiossa	  kontrollin	  tunteeseen	  vaikuttavat	  	  sisäiset	  voimat.	  Autonomiseen	  

motivaatioon	  luetaan	  kuvan1	  mukaiset	  seuraavat	  kaksi	  luokkaa,	  identifioitu	  ja	  integroitu,	  

jotka	  edustavat	  sisäistä	  säätelyä	  käytöksessä.	  Autonomisessa	  motivaatiossa	  kontrollointi	  

tapahtuu	  sisäisesti	  ja	  siihen	  vaikuttaa	  vähenevissä	  määrin	  ulkoiset	  tekijät.	  	  

	  

Itseohjautuvuus	  tarkoittaa	  kykyä	  vaikuttaa	  oman	  toimintansa	  aloittamiseen	  ja	  säätelyyn.	  

Se	  näkyy	  valintojen	  kokemisessa	  oman	  toiminnan	  aloittamisessa	  ja	  toiminnan	  säätelyssä.	  

(Deci,	  Connell	  &	  Ryan	  1989)	  Itseohjautuvuuden	  määrä	  kasvaa	  vasemmalta	  oikealle	  

kuviossa1.	  Viimeaikaisten	  tutkimusten	  mukaan	  itseohjautuvuus	  yhdistetään	  

vahvistuneeseen	  luovuuteen,	  konsepti	  oppimiseen,	  itsetuntoon	  ja	  yleiseen	  hyvinvointiin.	  

Tutkimukset	  pyrkivät	  selventämään	  tilaa,	  mikä	  edistää	  itseohjautuvuuden	  kasvua	  ja	  

yksityiskohtaistaa	  itseohjautuvuuden	  tärkeyttä.	  

	  

Ihminen	  toimii	  optimaalisesti	  kuva	  1:n	  oikeassa	  reunassa.	  Jos	  ihminen	  toimii	  

tehokkaammin,	  kun	  on	  sisäisesti	  motivoitunut,	  on	  se	  kaikkien	  etu	  pyrkiä	  löytämään	  

ihmisestä	  ja	  toimintaympäristöstä	  asiat,	  jotka	  vaikuttavat	  sisäiseen	  motivaatioon.	  

Jokaisella	  on	  työssään	  sekä	  sisäisesti	  että	  ulkoisesti	  motivoituneita	  hetkiä.	  Vaikka	  työssä	  

pääosin	  on	  molempia	  elementtejä,	  on	  jompikumpi	  motivoitumistapa	  useimmiten	  

dominoiva.	  (Martela	  &	  Jarenko	  2014)	  Olennaista	  on	  pohtia,	  miten	  voimme	  vahvistaa	  

sisäisesti	  motivoituneiden	  hetkien	  määrää	  (Martela	  2015).	  	  

	  

Sisäisen	  motivaation	  voima	  
	  
Sisäisen	  motivaation	  tunnistaa	  Martelan	  (2016)	  mukaan	  kuudesta	  asiasta.	  Lähtökohtana	  

sille	  on	  omasta	  itsestä	  kumpuava	  innostus	  tekemiseen.	  Toiseksi	  tekeminen	  itsessään	  vetää	  

puoleensa.	  Lisäksi	  sisäinen	  motivaatio	  laajentaa	  näkökulmaa,	  etsiytyy	  myönteisyyteen,	  

energisoi	  ja	  on	  proaktiivista.	  Sisäisen	  motivaation	  ohjaama	  käyttäytyminen	  ilmentää	  

sisäistä	  halua	  oppia,	  vastaanottaa	  haasteita	  ja	  ratkaista	  ongelmia.	  	  
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Innostus	  syntyy,	  kun	  tehtävän	  suorittaja	  on	  kiinnostunut	  tekemisestään.	  Innostuksen	  

määrä	  voi	  vaihdella.	  Toisessa	  ääripäässä	  on	  orastava	  kiinnostus	  tekemiseen	  ja	  toisessa	  

päässä	  on	  intohimoinen	  omistautuminen.	  

	  

Kun	  tekeminen	  vetää	  puoleena	  siihen	  haluaa	  panostaa	  ja	  se	  priorisoidaan.	  Se	  näkyy	  

valinnoissa,	  joita	  ihminen	  tekee.	  Se,	  mihin	  kuluttaa	  rahansa	  ja	  voimavaransa,	  kertoo	  omista	  

mielenkiinnon	  kohteista	  ja	  siitä	  minkälainen	  tekeminen	  vetää	  puoleensa.	  Valintojen	  edessä	  

ihminen	  etsiytyy	  sisäisen	  motivaation	  ohjaamiin	  askareisiin	  ja	  siten	  omat	  valinnat	  ohjaavat	  

itseään	  kiinnostavan	  tekemisen	  pariin.	  	  

	  

Sisäinen	  motivaation	  ohjaama	  tekeminen	  johtaa	  innostuksen	  kaltaisiin	  myönteisiin	  

tunteisiin,	  joka	  saa	  katsomaan	  asioita	  laajemmasta	  perspektiivistä	  avaten	  uusia	  

näkökulmia	  tekemisen	  kautta.	  Näkökulman	  laajenemisen	  positiivisten	  tunteiden	  kautta	  on	  

tuonut	  esiin	  Fredrickson	  (2001)	  ”Broaden	  and	  built”	  -‐teoriassaan,	  jonka	  mukaan	  

myönteiset	  tunteet	  saavat	  ihmisen	  katsomaan	  asioita	  laajemmasta	  näkökulmasta	  ja	  

lisäävät	  älyllistä,	  fyysistä	  ja	  sosiaalista	  resurssien	  kirjoa.	  	  

	  

Sisäisen	  motivaation	  ohjaama	  tekeminen	  etsiytyy	  lisäksi	  myönteisyyteen	  ja	  energisoi.	  

Tekeminen	  etsiytyy	  pois	  negatiivisuudesta	  kohti	  positiivisuutta.	  Tekeminen	  tuntuu	  

virkistävältä	  ja	  tuo	  energiaa	  enemmän	  kuin	  vie	  sitä	  pois.	  Frank	  Martelan	  mukaan	  ulkoisen	  

motivaation	  ohjaamassa	  toiminnassa	  on	  kyse	  defensiivisestä	  toiminnasta	  eli	  kielteisiä	  

asioita	  pyritään	  torjumaan.	  Negatiivisen	  tuloksen	  välttely	  kannustaa	  toimimaan	  tietyllä	  

tavalla.	  Kun	  taas	  sisäisen	  motivaation	  ohjaamassa	  toiminnassa,	  ihminen	  etsiytyy	  kohti	  

myönteisyyttä	  ja	  sellaista	  toimintaa,	  jonka	  kokee	  kiinnostavaksi	  ja	  arvokkaaksi.	  

(henkilökohtainen	  tiedonanto	  27.4.2016)	  

	  

Tuomas	  Mikkola	  (2013)	  tutki	  proaktiivista	  käyttäytymistä	  organisaatioissa.	  Mikkola	  

määritteli	  proaktiivisuuden	  työntekijän	  aktiiviseksi,	  oma-‐aloitteiseksi,	  

muutosorientoituneeksi,	  sinnikkääksi	  ja	  tulevaisuuspainotteiseksi	  käyttäytymiseksi.	  

Psykologisesti	  turvallinen	  ilmapiiri	  edistää	  proaktiivista	  käyttäytmistä	  organisaatioissa.	  

Todennäköisyys	  proaktiiviseen	  käyttäytymiseen	  organisaatiossa	  kasvaa,	  kun	  

organisaatiossa	  vallitsee	  turvallinen	  ja	  kannustava	  ilmapiiri.	  Psykologista	  turvallisuutta	  

tarjoava	  ilmapiiri	  kuvaa	  työympäristöä,	  jossa	  työntekijöiden	  on	  helppo	  puhua	  ilman	  
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väheksyntää	  tai	  rankaisua	  (Baer	  ja	  Frese	  2003).	  Tälläisessä	  ilmapiirissä	  työntekijät	  

todennäköisemmin	  ottavat	  riskejä	  ja	  ehdottavat	  ideoita,	  koska	  niiden	  esittäminen	  ei	  johda	  

hyökkäykseen,	  pilkkaamiseen	  tai	  rangaistukseen.	  Proaktiivinen	  käyttäytyminen	  edistää	  

henkilön	  työllistymistä,	  urakehitystä	  ja	  vaikuttaa	  myönteisesti	  menestykseen	  ja	  

innovatiivisuuteen	  organisaatiotasolla.	  (Mikkola	  2013)	  

	  

Sisäinen	  motivaatio	  on	  proaktiivista:	  tekeminen	  itsessään	  sytyttää	  henkilön	  ja	  hän	  etsiytyy	  

tekemään	  itseään	  innostavia	  asioita	  (Martela	  &	  Jarenko	  2014).	  Hyvät	  

vaikutusmahdollisuudet	  omaan	  työhönsä	  luovat	  puitteet	  proaktiivisuudelle.	  Tutkimusten	  

mukaan	  proaktiivisilla	  työpaikoilla	  on	  muita	  parempi	  ja	  avoimempi	  yhteishenki	  (Hakanen	  

2009).	  	  

	  

Sisäinen	  motivaatio	  siis	  syntyy,	  kun	  ihminen	  kokee	  tekemisen	  kohteen	  mielekkääksi.	  Työ	  

tuntuu	  itsessään	  miellyttävältä	  ja	  onnistumisen	  kokemukset	  riittävät	  usein	  palkinnoksi	  

tehdystä	  työstä.	  Onnistumisen	  kokemukset	  kannustavat	  jatkamaan	  tekemistä.	  

Ohjausprosesseja	  kuvaavia	  säätelymekanismeja	  ovat	  ilo,	  mielenkiinto,	  luontaisuus	  ja	  

intohimo	  (Deci	  &	  Ryan	  2000a).	  

	  

Ihmisen	  toimiessa	  sisäisen	  motivaation	  ohjaamana	  hänestä	  tuntuu	  hyvältä	  ja	  oikealta.	  

Tunteet	  ovat	  vahvasti	  sidoksissa	  motivaation	  syntymiseen.	  Henkilö	  kokee	  tuovansa	  

lisäarvoa	  ympäristöönsä	  omalla	  tekemisellään.	  Sisäisesti	  motivoituneet	  työntekijät	  ovat	  

luovempia	  ja	  sitoutuneempia	  työhönsä	  (Martelea	  &	  Jarenko	  2014).	  Innostuksen	  ja	  sisäisen	  

motivaation	  tuottavuusvaikutuksista	  on	  olemassa	  tieteellistä	  näyttöä.	  Työntekijät,	  jotka	  

ovat	  innostuneita,	  tekevät	  parempaa	  tulosta.	  Innostus	  ennustaa	  tuloksellisuutta	  paremmin	  

kuin	  työtyytyväisyys.	  (Christian	  &	  Garza	  2011)	  (Harter	  &	  Schmidt	  2002)	  Kun	  taas	  

työtyytyväisyyden	  ja	  tuottavuuden	  väliltä	  ei	  ole	  löydetty	  vahvaa	  yhteyttä	  tieteellisessä	  

tutkimuksessa	  (Martela	  &	  Jarenko	  2015).	  	  

	  

Kun	  ihminen	  on	  sisäisesti	  motivoitunut,	  hänellä	  on	  halu	  oppia	  uutta,	  kehittyä	  tehtävässään	  

ja	  tehdä	  merkittävää	  työtä	  (Peltonen	  &	  Ruohotie	  1987).	  Sisäiseen	  motivaatioon	  kuuluu	  

spontaaniutta,	  uteliaisuutta	  ja	  kiinnostusta.	  (Ryan	  &	  Deci	  2000b)	  Samoja	  piirteitä	  on	  lapsen	  

päivittäisessä	  toiminnassa.	  Lapset	  suhtautuvat	  maailmaan	  uteliaisuudella	  ja	  kiinnostuvat	  

herkästi	  uusista	  asioista.	  Lapsenomainen	  innostus	  kuvastaa	  sisäistä	  motivaatiota.	  Aito	  ilo,	  
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hetkeen	  tarttuminen	  ja	  onnistumisen	  riemu	  ovat	  tunnusomaisia	  piirteitä	  lapsen	  

käytöksessä.	  Nämä	  piirteet	  kuvastavat	  myös	  sisäisen	  motivaation	  ohjaamaa	  käytöstä.	  	  

	  

Sisäisesti	  motivoituneet	  työntekijät	  eivät	  ole	  vain	  tuottavia,	  vaan	  myös	  hyvinvoivia	  

(Martela	  &	  Jarenko	  2015).	  Sisäinen	  motivaatio	  on	  optimaalinen	  tila	  sekä	  työntekijän	  että	  

työnantajan	  näkökulmasta.	  Sisäisesti	  motivoitunut	  työntekijä	  voi	  hyvin,	  mutta	  on	  myös	  

tuottavimmillaan.	  Innostus	  on	  yhteydessä	  yrityksen	  tuottavuuden	  kanssa.	  (Martela	  &	  

Jarenko	  2014)	  

	  

Csikszentmihalyi	  (1996)	  kertoo	  kirjassaan,	  kuinka	  ihmisen	  motiivit	  toimia	  ovat	  

muuttuneet	  vuosien	  saatossa.	  Aiemmin	  kilpailu,	  materiaaliset	  edut	  ja	  ruoan	  saannin	  

turvaaminen	  ovat	  ajaneet	  ihmistä	  oppimaan,	  kehittymään	  ja	  innovoimaan.	  Nykyään	  

länsimaissa	  ei	  tarvitse	  enää	  kilpailla	  ruoasta	  mittaamalla	  kuka	  juoksee	  koviten	  tai	  ampuu	  

tarkimmin.	  Käytän	  esimerkkinä	  metsästämistä.	  Lihan	  saa	  kaupasta	  huokeaan	  kilohintaan,	  

mutta	  silti	  joku	  ajaa	  metsästäjiä	  metsään	  tappamaan	  eläimiä.	  Ennen	  metsästettiin	  sen	  takia,	  

että	  ilman	  eläinten	  saalistamista	  ei	  olisi	  ruokaa	  syötäväksi.	  Nykyään	  sitä	  tehdään	  omasta	  

ilosta.	  Se	  tuottaa	  onnistumisen	  kokemuksia,	  jonka	  vuoksi	  sitä	  halutaan	  tehdä.	  Metsästäjät	  

menevät	  luontoon,	  rämpivät	  suossa	  ja	  odottavat	  useita	  tunteja,	  vaikka	  yhtä	  hyvin	  he	  

voisivat	  ostaa	  luomulihan	  kaupasta	  valmiina.	  Metsästäjää	  ajaa	  metsään	  se	  onnistumisen	  ilo,	  

kun	  onnistuu	  saalistamaan	  eläimen.	  

	  

Csikszentmihalyi	  (1996)	  kertoo	  sisäisen	  motivaation	  vaikutuksesta	  esimerkiksi	  sellon	  

soiton	  opettelussa,	  oikeiden	  sanojen	  löytämisessä	  runoon	  ja	  parempien	  mikrosirujen	  

kehittämisessä.	  Jos	  luovat	  ihmiset	  eivät	  kokisi	  sisäisiä	  onnistumisen	  iloja,	  ulkoiset	  

palkinnot	  eivät	  ajaisi	  heitä	  vastaaviin	  suorituksiin.	  Ilman	  sisäisiä	  palkintoja	  ihmiset	  eivät	  

laittaisi	  voimavarojaan	  tai	  uhraisi	  loputtomasti	  aikaa	  tärkeäksi	  kokemansa	  asian	  eteen.	  

Tekemisen	  riemu	  ja	  onnistumisen	  kokemukset	  kannustavat	  tutkijoita	  jatkamaan	  

tutkimuksia	  ja	  muusikkoja	  jatkamaan	  harjoituksia.	  	  

	  

Itsetuntemus	  liittyy	  sisäisen	  motivaation	  kokemukseen.	  Itsetuntemus	  voi	  olla	  omaa	  

kokemusta	  tai	  enemmän	  tai	  vähemmän	  muiden	  kautta	  peilautuvaa.	  Muiden	  kautta	  

peilautuvan	  itsetuntemuksen	  ja	  sisäisen	  motivaation	  väliltä	  on	  tunnistettu	  negatiivinen	  

yhteys.	  Alttius	  olla	  ulkoapäin	  kontrolloituva,	  näyttää	  vähentävän	  sisäistä	  motivaatiota.	  
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(Deci	  &	  Ryan	  1985)	  Ulkoapäin	  ohjautuvuuden	  perusteella	  voi	  olla	  mahdollista	  jaotella	  

ihmisiä	  persoonallisten	  erojen	  mukaan.	  

	  

Tunteiden	  vaikutus	  motivaatioon,	  oppimiseen	  ja	  energisyyteen	  on	  tunnistettu	  (Uusitalo-‐

Malmivaara	  2014).	  Sisäisen	  motivaation	  määrittelyyn	  liittyy	  järjen	  lisäksi	  myös	  tunteet.	  

Ratkaisevaa	  on	  siis	  löytää	  vastaus	  siihen,	  millaisissa	  olosuhteissa	  työntekijöistä	  tuntuu	  

hyvältä.	  Silloin	  työntekijät	  antavat	  parhaansa	  ja	  saavuttavat	  parhaan	  mahdollisen	  tuloksen.	  

Tieteellisen	  tutkimuksen	  avulla	  joitain	  vastauksia	  edellä	  esitettyyn	  kysymkseen	  on	  saatu.	  

	  

Sisäisen	  motivaation	  vahvistaminen	  -‐Itseohjautuvuusteoria	  
	  

Ihmisillä	  on	  sekä	  fyysisiä	  että	  psykologisia	  perustarpeita.	  Fyysisiin	  perustarpeisiin	  kuuluu	  

esimerkiksi	  syöminen	  ja	  nukkuminen.	  Psykologisiin	  perustarpeisiin	  luetaan	  

motivaatiopsykologian	  professoreiden	  Decin	  ja	  Ryanin	  (2000a)	  mukaan	  kolme	  aspektia.	  Ne	  

ovat	  autonomisuus,	  kyvykkyys	  ja	  yhteisöllisyys.	  Näiden	  tarpeiden	  tunnistuksen	  pohjalta	  on	  

syntynyt	  itseohjautuvuusteoria	  (Self-‐Determination	  Theory,	  SDT).	  Sitä	  on	  käytetty	  

viitekehyksenä	  tuhansille	  motivaatioon	  liittyville	  tutkimuksille.	  Googlen	  artikkelihaussa	  

“Self-‐Determination	  Theory”	  tuottaa	  yli	  kolme	  miljoonaa	  osumaa.	  Suomalainen	  Frank	  

Martela	  (2015)	  on	  tehnyt	  perusteellista	  tutkimustyötä	  yhteistyössä	  Ryanin	  kanssa	  

neljännen	  aspektin	  lisäämiselle	  psykologiseksi	  perustarpeeksi.	  Martelan	  näkökulmasta	  

ihmisellä	  on	  neljäs	  psykologinen	  perustarve,	  joka	  on	  hyväntekeminen.	  	  

	  

Autonomisuudella	  (autonomy)	  tarkoitetaan	  vapaaehtoisuutta	  ja	  vapautta	  valita.	  

Itseohjautuvuuden	  kokeminen	  on	  autonomisuuden	  ytimessä.	  Se	  on	  mahdollisuutta	  

vaikuttaa	  omaan	  elämään.	  Se	  ei	  tarkoita	  sitä,	  että	  elää	  ilman	  sääntöjä,	  vaan	  sitä,	  että	  

valitsee	  ne	  säännöt	  mitä	  noudattaa.	  Autonomisuus	  on	  omien	  arvojen	  mukaan	  elämistä.	  

	  

Kyvykkyyden	  (competence)	  aspekti	  kuvaa	  ihmisen	  kykyjä.	  Se	  on	  asioiden	  aikaan	  saamista	  

haluamallaan	  tavalla.	  Kyvykkääksi	  itsensä	  kokeva	  henkilö	  kokee	  pystyvänsä	  suorittamaan	  

hänelle	  annetut	  tehtävät	  menestyksekkäästi.	  Tunne	  siitä,	  että	  voi	  kehittää	  taitojaan	  ja	  oppia	  

uutta,	  on	  kyvykkyyden	  lähtökohta.	  

	  



	  

	  
	  

15	  

Yhteenkuuluvuus	  (relatedness)	  on	  tunne	  siitä	  että	  ihmisestä	  välitetään	  ja	  hän	  välittää	  

toisista	  ihmisistä.	  Yhteyden	  kokeminen	  toisten	  ihmisten	  kanssa	  on	  yhteenkuuluvuuden	  

perusta.	  Yhteisöllisyys	  liittyy	  tiukasti	  yhteenkuuluvuuteen.	  	  

	  

Hyväntekeminen	  (benevolence)	  on	  kokemus	  siitä,	  että	  ihmisen	  toiminnalla	  on	  positiivinen	  

vaikutus	  toisten	  ihmisten	  elämään.	  Hyväntekemisen	  tunne	  erotetaan	  hyvistä	  teoista,	  

vaikka	  	  ne	  usein	  liittyvät	  tiiviisti	  yhteen.	  Hyväntekemisellä	  on	  itsenäinen	  vaikutus	  ihmisten	  

kokemaan	  psykologiseen	  hyvinvointiin,	  mitä	  ei	  pystytä	  selittämään	  autonomisuuden,	  

kyvykkyyden	  tai	  yhteisöllisyyden	  perusteella.	  	  (Martela	  2015,	  Martela	  2014)	  

	  

	   	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kuva	  2.	  Psykologisten	  tarpeiden	  toteutus	  kukkamallin	  avulla.	  

	  
Psykologisten	  perustarpeiden	  täyttymisen	  vaikutusta	  voidaan	  mallintaa	  kukan	  

kasvuprosessilla.	  (Martela	  2015)	  Kun	  kukka	  saa	  tarpeeksi	  valoa,	  ravinteita,	  tilaa	  ja	  vettä	  

siitä	  kasvaa	  kukoistava	  yksilö.	  Jos	  siltä	  jää	  joku	  näistä	  neljästä	  saamatta	  tai	  saa	  niitä	  liian	  

vähän,	  kukka	  kasvaa	  vaillinnaiseksi.	  Se	  on	  kyllä	  pystyssä,	  mutta	  nuupahtaneena	  ja	  

heikkona.	  Kukan	  potentiaali	  jää	  piiloon	  huonojen	  kasvuolosuhteiden	  takia.	  Kuvassa	  2	  

vasemman	  puoleinen	  kukka	  kukoistaa,	  mutta	  oikean	  puoleisen	  kukan	  perustarpeita	  ei	  ole	  

tyydytetty.	  Jos	  oikeanpuoleisen	  kukan	  kasvuympäristöä	  muutetaan,	  sillä	  on	  mahdollisuus	  
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kasvaa	  ja	  vahvistua	  yksilönä.	  Sopivalla	  määrällä	  vettä,	  valoa,	  tilaa	  ja	  ravinteita	  voidaan	  

vaikuttaa	  kukan	  vahvistumiseen	  ja	  potentaalin	  löytymiseen.	  

	  

Ihmisen	  geneettinen	  koodi	  tarjoaa	  perustan	  aivojen	  kehitykselle,	  kuten	  siemen	  kukalle.	  

Ympäristöllä	  on	  suuri	  merkitys	  tämän	  perustan	  jatkokehityksessä,	  muokkautumisessa	  ja	  

toiminnassa.	  Neurologisissa	  tutkimuksissa	  on	  pystytty	  osoittamaan	  psykologisten	  

aktiviteettien	  vaikutusta	  aivojen	  kehityksessä.	  Psykologisten	  tarpeiden	  tyydytyksellä	  on	  

vaikutusta	  aivojen	  sensorikartan	  kehittymisessä,	  jalostumisessa	  ja	  ylläpidossa.	  (Fox	  2010)	  

Lisäksi	  	  neurotutkimuksessa	  on	  todettu,	  että	  kokemukset	  ja	  tunnetilat	  muokkaavat	  aivojen	  

rakennetta	  (Lupien	  2009).	  Krooninen	  altistuminen	  stressihormoneille,	  missä	  tahansa	  

elämän	  vaiheessa,	  ohjaa	  kognitiivisen	  aivojen	  osien	  kehittymistä.	  Aivosolujen	  yhteydet	  

kehittyvät	  eri	  tavalla	  riipuen	  siitä,	  minkälaisia	  kokemuksia	  ja	  tunnetiloja	  ihminen	  kokee.	  

Siis,	  jos	  psykologiset	  perustarpeet	  tyydytetään,	  ihmisen	  aivoista	  kehittyvät	  erilaiset,	  kun	  

jos	  niitä	  ei	  tyydytetä.	  	  

	  

Huomattava	  osa	  sekä	  päivittäin	  kokemistamme	  myönteisistä	  tunteista	  että	  pitkäaikaisesta	  

subjektiivisesta	  hyvinvoinnistamme	  voidaan	  selittää	  psykologisilla	  perustarpeilla.	  (Martela	  

2014)	  Sisäistä	  motivaatiota	  voi	  vahvistaa	  ja	  jopa	  aikaansaada	  psykologisten	  

perustarpeiden	  tyydyttämisellä.	  Itseohjautuvuusteorian	  avulla	  pääsemme	  käsiksi	  sisäiseen	  

motivaatioon.	  Kun	  ihminen	  on	  sisäisesti	  motivoitunut,	  hän	  toimii	  itseohjautuvasti.	  (Martela	  

&	  Jarenko	  2015)	  Sisäistä	  motivaatiota	  voi	  ruokkia	  itseohjautuvuusteorian	  puitteissa.	  

Vahvistamalla	  psykologisia	  perustarpeita	  ihmisistä	  kasvaa	  tasapainoisia	  aikuisia.	  

Psykologiset	  perustarpeet	  ovat	  olennaisia	  yksilön	  kasvussa	  ja	  kehityksessä.	  Näitä	  tekijöitä	  

tukevat	  kasvuolosuhteet	  tuottavat	  hyvinvoivia	  aikuisia.	  (Martela	  2015)	  Ryanin	  ja	  Decin	  

(2000a)	  mukaan	  psykologisten	  perustarpeiden	  esiintyvyys	  ihmisen	  elämässä	  selittää	  

suuren	  osan	  sisäisestä	  motivaatiosta.	  	  

	  

Ulkoisen	  motivaation	  ohjaama	  käytös	  voi	  muuttua	  itseohjautuvaksi	  jos	  yksilöt	  integroivat	  

tekemisen	  kohteen	  arvot	  itselleen	  (Ryan	  &	  Deci	  2000b).	  Sisäisen	  motivaation	  ohjaama	  

käytös	  on	  prototyyppi	  itseohjautuvasta	  asioiden	  hoidosta,	  itsestä	  lähtevä	  stemma.	  Käytös	  

on	  autenttista.	  Ulkoisen	  motivaation	  ohjaama	  käytös	  voi	  siis	  muuttua	  itseohjautuvaksi,	  jos	  

yksilöt	  tunnistavat	  ja	  täysin	  sisäistävät	  toiminnan	  tarkoituksen	  itselleen	  järkeväksi.	  

Sisäisen	  motivaation	  sitoutuminen	  ja	  autenttisuus	  on	  mahdollista	  integroida	  ulkoisen	  
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motivaation	  ohjaamasta	  käytöksestä,	  kun	  yksilöt	  kokevat	  kyvykkyyttä,	  autonomiaa	  ja	  

yhteenkuuuvuutta.	  (Ryan	  &	  Deci	  2000a)	  Toisin	  sanoen	  tekeminen	  voi	  aluksi	  olla	  ulkoisen	  

motivaation	  ohjaamaa,	  mutta	  ajan	  saatossa	  psykologisten	  perustarpeiden	  tyydyttyessä	  

tekemistä	  alkaa	  ohjata	  sisäinen	  motivaatio.	  

	  

Lisääntynyt	  tietoisuus	  positiivisen	  motivaation	  ruokinnan	  hyödyistä	  kannustaa	  tutkijoita	  

tutkimaan	  aihetta	  lisää.	  Johtajat	  haluavat	  motivoida	  työntekijänsä	  huippusuorituksiin,	  

psykoterapeutit	  ja	  terveyden	  alan	  ammattilaiset	  käyttävät	  tietoa	  potilaiden	  auttamisessa.	  

Vanhemmat	  ja	  valmentajat	  ovat	  auktoriteetteja,	  jotka	  haluavat	  luotsata	  kasvattinsa	  

hyvinvointiin	  ja	  parhaisiin	  mahdollisiin	  suorituksiin.	  (Ryan	  &	  Deci	  2000a)	  Kun	  

itseohjautuvuusteorian	  mukaiset	  psykologiset	  perustarpeet	  ovat	  tyydytetty,	  Ryanin	  ja	  

Decin	  (2000a)	  mukaan	  on	  optimaalinen	  tilanne	  kehittää	  ja	  kehittyä.	  Olosuhteet	  ovat	  

optimoitu	  hyvinvointiin.	  Henkilöt,	  joiden	  psykologiset	  perustarpeet	  ovat	  tyydytetty,	  ovat	  

sisäisesti	  motivoituneita.	  He	  ovat	  kyvykkäitä	  käyttämään	  omia	  potentiaaleja	  ja	  etsimään	  

itseään	  kehittäviä	  haasteita.	  Motivaatioprofessorit	  etsivät	  sosiaalisia	  konteksteja,	  jotka	  

tukevat	  psykologisia	  perustarpeita	  ja	  sellaisia,	  jotka	  ovat	  persoonallisen	  kehityksen	  tiellä.	  

Osana	  heidän	  tutkimuksessa	  on	  se,	  miten	  ihminen	  voi	  säilyttää	  autonomiansa	  tilanteessa,	  

jossa	  se	  vaikuttaa	  ulkoisesti	  mahdottomalta	  (Ryan	  &	  Deci	  2000a).	  He	  tutkivat	  tekijöitä,	  

jotka	  edistävät	  tai	  estävät	  sisäistä	  motivaatiota,	  itsesäätelyä	  ja	  hyvinvointia.	  Teoriassa	  

tarkastellaan	  sosiaalisia	  ympäristöjä,	  jotka	  estävät	  myönteistä	  kehitystä.	  Toisaalta	  

tutkimuksen	  kohteena	  on	  myös	  myönteisten	  kehityskaarien	  suomat	  toiminnalliset	  

ympäristöt	  ja	  tekijät.	  Sisäisen	  motivaation	  toteutumista	  voidaan	  tutkia	  

itseohjautuvuusteorian	  avulla	  (Uusitalo-‐Malmivaara	  2014).	  	  	  

	  

Flow-‐tilakokemuksista	  työn	  imuun	  
	  

”Sisäinen	  motivaatio	  kutsuu	  ihmistä	  flow-‐tilaan.”	  (Uusitalo-‐Malmivaara	  2014)	  

	  

Lenkkeilijät	  tietävät	  tilan	  ”runner’s	  high”.	  Siinä	  ajan	  ja	  paikan	  taju	  katoaa	  ja	  askel	  tuntuu	  

kepeältä.	  Tämä	  on	  esimerkki	  flow-‐tilasta.	  Parasta	  työn	  tulosta	  syntyy,	  kun	  työntekijät	  

pääsevät	  flow-‐tiloihin	  omassa	  työssään.	  Csikszentmihalyin	  (1996)	  mukaan	  flow-‐tila	  on	  

sellainen	  virtaamisen	  kokemus,	  jossa	  ihminen	  uppoutuu	  keskittyneesti	  koko	  

olemuksellaan	  tavoitteelliseen	  toimintaan	  sulkien	  kaiken	  muun	  mielen	  ulkopuolelle.	  Flow-‐
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tilan	  edellytykset	  ovat	  selkeät	  tavoitteet,	  välitön	  palaute	  toiminnasta	  ja	  hallinnan	  tunne	  ja	  

ne	  synnyttävät	  pysyvää	  työn	  imua	  (Hakanen	  2014).	  Työn	  imu	  on	  tunne-‐	  ja	  

motivaatiotäyttymyksen	  tila,	  jota	  luonnehtii	  uppoutumisen,	  tarmokkuuden	  ja	  

omistautumisen	  kokemukset	  työnteossa	  (Schaufeli,	  Salanova,	  Gonzalez-‐Roma	  &	  Bakker	  

2002).	  Työn	  imun	  ja	  flow-‐tilan	  käsitteet	  eroavat	  kuitenkin	  toisistaan.	  Flow-‐tila	  ei	  rajaudu	  

pelkästään	  työskentelyn	  aikana	  koettuihin	  tiloihin	  vaan	  se	  koskee	  yksittäisiä	  huippuhetkiä	  

ja	  niitä	  voi	  kokea	  myös	  vapaa-‐ajalla.	  Työn	  imu	  on	  kokonaisvaltainen	  mielen	  tila,	  jota	  pienet	  

keskeytykset	  eivät	  vie	  pois	  (Hakanen	  2014)	  toisin	  kuin	  flow-‐tilassa.	  	  

	  

Nykyajan	  työssä	  tarvitaan	  luovuutta	  ja	  ongelmanratkaisukykyä,	  koska	  yksinkertaiset	  

tehtävät	  usein	  automatisoidaan.	  Mutta	  myös	  ajattelua	  vaatimattomia	  työtehtäviä	  on	  

mahdollista	  tuunata	  	  (job	  crafting)	  mielekkäämmiksi	  ja	  lisätä	  työn	  imua.	  Lisäksi	  jokaisen	  

työssäkäyvän	  henkilön	  työtehtäviin	  kuuluu	  asioita,	  jotka	  eivät	  miellytä	  ja	  tuntuvat	  

rasitteelta.	  Luovankin	  työn	  tekijät	  joutuvat	  tekemään	  käytännön	  työtehtäviä.	  Työn	  

tuunaamisella	  tarkoitetaan	  työntekijöiden	  oma-‐aloitteisia	  toimia	  työn	  merkityksen	  ja	  

mielekkyyden	  lisäämiseksi	  työn	  sisältöön	  ja	  puitteisiin	  vaikuttamalla	  (Wrzesniewski	  &	  

Dutton	  2001).	  Hakanen	  (2014)	  kertoo	  kolmesta	  keinosta	  tuunata	  työtehtäviä	  

mielekkäämmiksi	  ja	  lisätä	  työn	  imua.	  	  

	  

Ensimmäiseksi	  työntekijät	  voivat	  muokata	  työtehtäviään.	  Se	  onnistuu	  sisällyttämällä	  

vanhoihin	  tehtäviin	  uusia	  tehtäviä,	  vähentämällä	  vanhoja	  tehtäviä	  tai	  muokkaamalla	  

tehtävien	  luonnetta.	  Työntekijät	  voivat	  itse	  säädellä	  kuinka	  paljon	  aikaa	  ja	  energiaa	  he	  

kuluttavat	  tiettyyn	  asiaan	  tai	  kuinka	  he	  priorisoivat	  työtehtäviä.	  

	  

Toiseksi,	  työntekijällä	  on	  mahdollisuus	  tuunata	  sosiaalisia	  suhteita	  työympäristössä.	  

Sosiaalisia	  ympyröitä	  voi	  muokata	  säätelemällä	  omaa	  käytöstä	  ja	  sitä,	  kenen	  kanssa	  on	  

vuorovaikutuksessa.	  	  

	  

Työn	  kognitiivinen	  muokkaaminen,	  kolmas	  keino	  tuunata	  työtä,	  tuo	  merkitystä	  omalle	  

työlle.	  Mitä	  laajemman	  merkityksen	  työntekijä	  ajattelee	  työllään	  olevan,	  sitä	  

arvokkaammalta	  ja	  tärkeämmältä,	  se	  tuntuu.	  	  
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Hakanen	  (2014)	  painottaa,	  että	  tuunaus	  lähtee	  työntekijästä	  itsestään,	  täysin	  omasta	  

tahdosta	  ja	  aloitteesta.	  Liikkeelle	  panevana	  voimana	  pidetään	  sitä,	  minkä	  työntekijä	  kokee	  

tekevän	  työstään	  voimavarojaan,	  vahvuuksiaan,	  tarpeitaan	  ja	  arvojaan	  paremmin	  

vastaavan.	  Työn	  imu	  edistää	  proaktiivista	  käyttäytymistä	  (Mikkola	  2013).	  	  
	  

Työn	  imun	  lisäämisellä	  on	  yhteys	  sisäisen	  motivaation	  vahvistamiseen.	  Muokkamalla	  omia	  

työtehtäviä,	  työntekijöiden	  sisäinen	  motivaatio	  voi	  parhaimmillaan	  kasvaa.	  Työntekijät	  

sitoutuvat	  työhönsä	  tiiviimmin.	  Sisäistä	  motivaatiota	  voidaan	  vahvistaa	  lisäämällä	  

autonomisuutta,	  kyvykkyyttä,	  yhteisöllisyyttä	  ja	  hyväntekemistä	  työntekijöiden	  

työpäivissä.	  Hakasen	  (2014)	  mukaan	  työn	  imua	  voidaan	  lisätä	  tuunaamalla	  tehtävää,	  

työhön	  liittyviä	  ihmissuhteita	  tai	  ajatuksia	  työstä.	  Sisäisen	  motivaation	  ja	  työn	  imun	  

vahvistamiskeinoilla	  on	  monia	  yhteneväisyyksiä.	  Esimerkiksi	  työn	  muokkaaminen	  liittyy	  

kyvvykkyyteen.	  Työtehtävien	  muuntelu	  ja	  uusien	  tehtävien	  sisällyttäminen	  voi	  lisätä	  

kyvkkyyden	  tunnetta.	  Yhteisöllisyyden	  lisääminen	  liittyy	  sosiaalisten	  suhteiden	  

työstämiseen	  työpaikoilla.	  Työn	  imua	  lisäämällä	  voidaan	  siis	  vahvistaa	  sisäistä	  

motivaatiota.	  	  

	  

Motivaatioteorioiden	  kehittyminen	  sisäisiksi	  
	  

Ensimmäisten	  motivaatioteorioiden	  pohjalla	  oli	  ajatus	  siitä,	  että	  ihmisissä	  syntyy	  halu	  

toimia,	  kun	  heidän	  olemassaolonsa	  on	  uhattuna.	  Näiden	  motivaatioteorioden	  lähtökohtana	  

voidaan	  pitää	  ihmisen	  viettejä.	  Varhaisimpien	  teorioiden	  mukaan	  ihmistä	  ohjaa	  pääasiassa	  

tiedostamattomat	  motiivit.	  Sigmund	  Freud	  kertoi	  havainnoistaan	  vuonna	  1915	  julkaistussa	  

kirjassaan	  motivaatioon	  vaikuttavista	  tekijöistä.	  Seksuaaliset	  toiveet,	  kunnianhimo	  ja	  

itsesuojeluun	  liittyvä	  aggressiivisuus	  lukeutuvat	  vietteihin,	  jotka	  ajavat	  toimintaan.	  Hänen	  

jatkoajatuksensa	  mukaan	  ihminen	  pyrkii	  kohti	  elämää	  samalla	  välttäen	  kuolemaa.	  (Juuti	  

2006)	  Hull	  laajensi	  Freudin	  tunnistamia	  perusviettejä.	  Hänen	  mukaansa	  nälkä,	  jano,	  

seksuaalisuus	  ja	  kivun	  välttäminen	  ovat	  ne	  tarpeet,	  jotka	  ohjaavat	  ihmisten	  käyttäytymistä.	  

(Jaakkola	  &	  Liukkonen	  2002)	  

	  

Behavioristiset	  teoriat	  syntyivät	  viettiteorioiden	  jälkeen.	  Niissä	  kuvataan	  ulkoapäin	  

havaittavaa	  käyttäytymistä,	  joten	  ne	  edustvat	  mekaanista	  lähestymistapaa	  motivaation	  

tutkimuksessa.	  Behavioristisissa	  teorioissa	  motivaatio	  nähdään	  välineenä,	  jota	  voidaan	  
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ohjailla.	  Ne	  pitävät	  sisällään	  ajatuksen	  siitä,	  että	  tietystä	  äsrykkeestä	  seuraa	  tietynlainen	  

reaktio.	  Pavlov,	  Bandura	  ja	  Skinner	  edustavat	  behavioristisia	  motivaatioteorioita	  ja	  

esimerkkeinä	  teorioista	  ovat	  ehdollistuminen,	  välineellinen	  ehdollistuminen	  ja	  

mallioppiminen.	  (Jaakkola	  &	  Liukkonen	  2002)	  Näiden	  teorioiden	  perusteella	  ihmisiä	  

motivoi	  rangaistuksen	  pelko	  tai	  palkinnon	  saaminen.	  Vertauskuvallisesti	  puhutaan	  

kepeistä	  ja	  porkkanoista.	  Tämä	  ajattelumalli	  on	  edelleen	  vahvasti	  läsnä	  työelämässä	  lähes	  

kaikilla	  toimialoilla.	  	  

	  

Behaviorististen	  teorioiden	  jälkeen	  motivaatiotutkimuksiin	  tuli	  humanistisempi	  ote.	  

Tämän	  käsityksen	  mukaan	  tarpeet	  ja	  kannusteet	  saavat	  ihmiset	  toimimaan.	  Abraham	  

Maslow	  oli	  yksi	  humanistisen	  suunnan	  edustaja	  ja	  keskittyi	  ihmisen	  tarpeisiin	  

motivaatiotutkimuksessa.	  (Jaakkola	  &	  Liukkonen	  2002)	  1960-‐luvulla	  tapahtui	  

kognitiivinen	  vallankumous.	  Ihmisen	  tajunnan	  sisältö,	  ajattelu,	  tulkinnat	  ja	  havaitseminen	  

oli	  perustana	  ihmisen	  käyttäytymisen	  selvittämiselle.	  Näiden	  motivaatiomallien	  

lähtökohtana	  pidetään	  ajatteluprosessin	  ja	  kognitioiden	  vaikututusta	  käyttäytymiseen.	  

Tutkimusten	  perusteella	  huomattiin,	  että	  oppiminen	  ja	  motivoituminen	  ovat	  kompleksisia	  

ilmiöitä,	  joita	  fysiologiset	  tarpeet	  tai	  ympäristön	  ärsykkeet	  eivät	  riitä	  selittämään.	  (Jaakkola	  

&	  Liukkonen	  2002)	  Uusimpien	  motivaatioteorioiden	  mukaan	  ihmiset	  toimivatkin	  

tehokkaimmin	  sisäisen	  motivaation	  ohjatessa	  toimintaa.	  Silloin	  he	  toimivat	  omien	  

arvojensa	  mukaisesti,	  vahvistavat	  kykyjään	  ja	  heillä	  on	  tunne	  siitä,	  että	  tekemisellä	  on	  

merkitystä.	  Kepit	  ja	  porkkanat	  eivät	  toimi	  nykyajan	  luovuutta	  vaativissa	  työtehtävissä.	  Sen	  

sijaan	  vanhanaikainen	  palkitsemisjärjestelmä	  voi	  jopa	  heikentää	  motivaatiota.	  

	  

Minkälaiset	  palkinnot	  johtavat	  onnellisuuteen?	  
	  

Tutkimuksien	  perusteella	  on	  syntynyt	  käsitys	  siitä,	  että	  työn	  tulokset	  eivät	  parane	  

palkinnon	  avulla	  tai	  rangaistuksen	  uhalla	  (Ryan	  &	  Deci	  2000b).	  Csikszentmihalyi	  (1996)	  on	  

tunnistanut	  sellaisia	  syitä	  itsensä	  kehittämiseen,	  jotka	  eivät	  ole	  yhteydessä	  esi-‐isiemme	  

kilpailuviettiin	  tai	  materiaaliseen	  hyötyyn.	  Tekemisestä	  voi	  saada	  sisäisiä	  palkintoja,	  jotka	  

eivät	  liity	  vallan,	  kunniahimon,	  vaurauden	  tai	  ihalun	  tavoitteluun.	  Sisäinen	  onnistumisen	  

tunne	  toimii	  motivaatiota	  vahvistavana	  tekijänä.	  Lisäksi	  tutkimukset	  ovat	  osoittaneet,	  että	  

psykologisten	  perustarpeiden	  tyydyttäminen	  edistää	  ihmisen	  hyvinvointia	  ja	  motivaatiota	  
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(Martela	  &	  Jarenko	  2014).	  Ulkoisten	  palkintojen	  vahingollista	  vaikutusta	  motivaatioon	  on	  

tutkittu	  empiirisin	  kokein.	  

	  

Lepper,	  Green	  &	  Nisbett	  (1973)	  tutkivat	  palkintojen	  merkitystä	  lasten	  innostuksella	  piirtää.	  

Tutkimuksessa	  muodostettiin	  kolme	  ryhmää.	  Ensimmäiselle	  ryhmälle	  luvattiin	  

kunnianosoitus	  ennen	  tehtävää,	  toiselle	  ryhmälle	  annettiin	  kunnianosoitus	  yllätyksenä	  ja	  

kolmannelle	  ryhmälle	  ei	  annettu	  kunnianosoitusta	  lainkaan.	  Kokeen	  jälkeen	  lasten	  

piirrustusinnostusta	  tarkkailtiin.	  Toisen	  ja	  kolmannen	  ryhmän	  jäsenten	  innostus	  piirtää	  

säilyi	  ennallaan,	  eli	  he	  jatkoivat	  piirrustusta	  niin	  kuin	  ennen	  koetta.	  Ensimmäisen	  ryhmän	  

lapset,	  eli	  ne	  joille	  oli	  luvattu	  palkinto	  etukäteen,	  piirsivät	  kokeen	  jälkeen	  huomatavasti	  

vähemmän.	  Palkitsemisjärjestelmä	  siis	  vähensi	  ensimmäisen	  ryhmän	  lasten	  sisäistä	  

motivaatiota	  piirtää.	  

	  

Luovuus	  voi	  vähentyä	  ulkoisten	  kannustimien	  myötä.	  Glucksberg	  (1962)	  tutki	  tehtävän	  

suorittamista,	  kun	  siitä	  palkittiin.	  Koe	  tehtiin	  kahdella	  eri	  tehtäväsetillä.	  Toinen	  koostui	  

yksinkertaisesta	  vähän	  ajattelua	  vaativasta	  tehtävästä	  ja	  toinen	  oli	  luovaa	  ajattelua	  vaativa	  

tehtävä.	  Yksinkertaiset	  tehtävät	  suoritettiin	  nopeammin	  kun	  palkinto	  oli	  tiedossa,	  mutta	  

ajattelua	  vaativissa	  tehtävissä	  suoritus	  huononi.	  Palkinnot	  siis	  vähensivät	  huomiota	  itse	  

ongelmanratkaisusta.	  

	  

Toivottu	  käytös	  voi	  jopa	  vähentyä.	  Mellstrom	  &	  Johannesson	  (2008)	  osoitti,	  että	  

verenluovuttajille	  maksaminen	  vaikutti	  negatiivisesti	  henkilöiden	  halukkuuteen	  luovuttaa	  

verta.	  Tutkimukseen	  osallistui	  153	  henkilöä.	  Ryhmässä	  jossa	  luovutus	  oli	  vapaaehtoista,	  

50%	  henkilöistä	  luovuttaisi	  verta	  ja	  ryhmässä	  jossa	  rahaa	  tarjottiin	  luovutusta	  vastaan	  vain	  

30	  %	  henkilöistä	  luovuttaisi	  verta.	  

	  

Epäeettinen	  käytös	  lisääntyi	  kokeessa,	  jossa	  asetettiin	  rangaistus	  epätoivotusta	  

käytöksestä.	  Gneezy	  &	  Rustichini	  (2000)	  tutkivat	  myöhästymismaksun	  vaikutusta	  lasten	  

hakuun	  päiväkodista.	  Vanhemmat	  myöhästelivät	  lasten	  haussa	  päiväkodista	  ja	  rangaistus	  

asetettiin	  myöhästelijöille,	  jotta	  käytös	  vähenisi.	  Tulos	  olikin	  päinvastainen.	  Sakkomaksu	  

johti	  siihen,	  että	  vanhempien	  myöhästely	  lisääntyi.	  Monet	  vanhemmat	  näkivät	  sakon	  

maksamisen	  keinona	  puhtaan	  omantunnon	  ostamiseen.	  	  
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Palkinnot	  voivat	  myös	  addiktoida.	  Suvorov	  (2003)	  osoitti,	  että	  palkinnot	  kasvattavat	  

motivaatiota	  tietyn	  tyyppisessä	  käyttäytymisessä	  lyhyellä	  aikavälillä.	  Ihmiset	  kuitenkin	  

tottuivat	  palkintoihin	  ja	  palkintoja	  odotettiin	  aina	  uudestaan	  ja	  uudestaan	  samasta	  

käyttäytymisestä.	  Tilanne	  kulminoitui,	  kun	  tietyn	  ajan	  jälkeen	  palkintoja	  pidettiin	  

itsestäänselvyytenä.	  Silloin	  palkinnon	  suuruutta	  piti	  kasvattaa,	  jotta	  motivaatio	  säilyi	  edes	  

ennallaan.	  

	  

Ulkoisten	  palkintojen	  vaikutusten	  tutkiminen	  liittyy	  kuitenkin	  vain	  murto-‐osaan	  asioista,	  

jotka	  vaikuttavat	  ihmisen	  motivaatioon	  kokonaisvaltaisessa	  elämässä.	  Tutkimuksissa	  

todettiin	  sisäisen	  motivaation	  heikkenemistä	  ulkoisten	  kannustumien	  asettamisen	  jälkeen.	  

Niemiec,	  Ryan	  ja	  Deci	  (2009)	  huomasivat	  ihmisen	  kokonaisvaltaisen	  hyvinvoinnin	  

lisääntyneen	  ,	  kun	  sisäisesti	  motivoituneet	  ihmiset	  saavuttivat	  tavoitteitaan.	  

Vertailuajanjakso	  oli	  vuosi.	  Jos	  vapaus,	  työn	  innostavuus	  ja	  autenttiset	  ihmissuhteet	  olivat	  

tavoitteina,	  hyvinvointi	  lisääntyi.	  Tutkimuksessa	  todettiin	  jotakin	  vieläkin	  merkittävämpää.	  

Jos	  henkilöä	  motivoi	  ulkoiset	  tekijät,	  tavoitteiden	  saavuttaminen	  ei	  lisännyt	  hyvinvointia.	  

Sen	  sijaan	  negatiiviset	  tunteet,	  stressi	  ja	  huonovointisuus	  oli	  vuoden	  jälkeen	  hieman	  

lisääntynyt.	  Rahan,	  maineen	  ja	  kunnian	  tavoittelu	  lisää	  siis	  huonovointisuutta,	  jopa	  silloin	  

kun	  siinä	  onnistuu	  (Martela	  2015).	  	  

	  

Työntekijöiden	  henkilökohtaisen	  talouden	  perustana	  pidetään	  sitä,	  että	  he	  vastaavat	  

kannustimiin	  eli	  useimmissa	  tapauksissa	  rahaan.	  Ajatus	  siitä,	  että	  ulkoisen	  palkinnon	  

suuruus	  ja	  työntekijöiden	  työpanos	  ovat	  suoraan	  verrannollisia,	  vallitsee	  vahvasti	  

länsimaisissa	  yhteiskunnissa	  (Lazear	  2000).	  Työpanos	  ja	  palkinnon	  suuruus	  kulkevatkin	  

tietyissä	  tilanteissa	  käsi	  kädessä.	  Yksinkertaisissa	  tehtävissä	  “jos	  teet	  tätä	  niin	  saat	  tätä”,	  

palkinnot	  voivat	  lisätä	  työtehoa.	  Suoritusperusteinen	  palkitseminen	  toimii	  parhaiten	  

yksinkertaisissa	  tehtävissä	  ja	  kun	  työllä	  on	  määrällisiä	  tavoitteita.	  Vaikutukset	  tuloksiin	  

ovat	  heikkoja	  luovuutta	  vaativissa	  tehtävissä	  tai	  tehtävissä,	  joissa	  on	  laadulliset	  tavoitteet.	  

(Jenkins,	  Mitra,	  Gupta	  &	  Shaw	  1998)	  Nykyajan	  työtehtävissä	  tarvitaan	  yhä	  enemmän	  

luovuutta	  ja	  siksi	  raha-‐	  ja	  talouskeskeisyys	  on	  hyvinvoinnin	  kannalta	  heikko	  strategian	  

pohja	  palkintojärjestelmien	  rakentamiselle	  (Järvilehto	  2014).	  Materiaalisten	  palkintojen	  

avulla	  ei	  pystytä	  luomaan	  kestäviä,	  ihmistä	  eteenpäin	  kannustavia	  rakenteita,	  varsinkaan	  

luovuutta	  vaativissa	  tehtävissä.	  	  
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Mitä	  enemmän	  teemme	  tehtäviä	  hyvällä	  tyylillä	  ja	  täydellisyyttä	  tavoitellen	  sitä	  sisäisesti	  

palkitsevammaksi	  elämä	  tulee	  (Csikszentmihalyi	  1996).	  Siksi	  palkitsemisjärjestelmät	  tulisi	  

rakentaa	  tukemaan	  sisäistä	  motivaatiota.	  Myönteisellä	  palautteella,	  vapauden	  tunnulla	  ja	  

yhteisöllisyyden	  lisäämisellä	  on	  merkittävä	  vaikutus	  vahvistavana	  tekijänä	  sisäiselle	  

motivaatiolle.	  Erityisesti	  positiivisella	  palautteella	  on	  suora	  yhteys	  sisäisen	  motivaation	  

vahvistajana.	  Vastaavasti	  negatiivinen	  vähentää	  tunnetta	  pätevyydestä	  ja	  

itsemääräämisestä.	  (Deci	  1976)	  

	  

Sisäisen	  motivaation	  johtaminen	  
	  
Johtamisella	  tarkoitetaan	  johtajan	  toimenpiteitä,	  joiden	  avulla	  hän	  saa	  organisaation	  ja	  sen	  

jäsenten	  toiminnan	  suuntautumaan	  kohti	  asetettuja	  tavoitteita.	  Johtaminen	  on	  

tavoitteellista	  toimintaa,	  jossa	  alaisten	  ja	  johtajan	  välillä	  on	  selkeä	  vuorovaikutussuhde.	  

(Peltonen	  &	  Ruohotie	  1991)	  Johtajan	  tehtäviin	  kuuluu	  kehittää	  toimintaa	  organisaation	  

tavoitteiden	  mukaisesti.	  Lisäksi	  johtajan	  tehtävänä	  on	  tiedon	  ja	  osaamisen	  jakaminen,	  

kannustavan	  ilmapiirin	  luominen	  sekä	  erilaisten	  osaajien	  yhteensaattaminen.	  (Luoma	  

2004)	  

	  

Nykyajan	  johtajien	  tärkein	  tehtävä	  on	  työntekijöidensä	  sisäisen	  motivaation	  vaaliminen.	  

(Martela	  &	  Jarenko	  2015)	  Suuri	  osa	  tämän	  päivän	  yrityksistä	  on	  yhä	  kiinni	  

vanhanaikaisissa	  toimintatavoissa,	  joissa	  hierarkkinen	  organisaatiokulttuuri	  passivoi	  

työntekijät	  kontrolloitujen	  tehtävien	  suorittajiksi.	  Palkinnoilla,	  rangaistuksilla,	  säännöillä	  ja	  

käskyillä	  pyritään	  kontrolloimaan	  työntekijöiden	  toimia	  (Martela	  &	  Jarenko	  2015),	  vaikka	  

sisäisen	  motivaation	  vahvistamiseksi	  työntekijöiden	  ajatusprosessit	  ja	  tunteet	  ovat	  

olennaisia.	  Sisäistä	  motivaatiota	  johdetaan	  ymmärtämällä,	  että	  esimiehen	  rooli	  on	  

mahdollistaja,	  valmentaja,	  innostaja	  ja	  tukihenkilö.	  (Martela	  &	  Jarenko	  2015)	  Johtajan	  

tarkoituksena	  on	  luoda	  työntekijöille	  edellytykset	  tehdä	  oma	  työ	  mahdollisimman	  hyvin.	  

Havainto	  sopii	  ajatukseen	  siitä,	  että	  johtajuus	  on	  palveluammatti.	  	  

	  

Kuitenkin	  yrityksissä	  tarvitaan	  selkeää	  järjestystä	  ja	  vastuunjakoa,	  jotta	  asiat	  tulee	  

hoidetuksi.	  Funktionaalinen	  hierarkia	  on	  nykykäsityksen	  mukaan	  toimivampi	  ratkaisu	  kuin	  

statushierarkia.	  Niiden	  välille	  pitää	  Martelan	  &	  Jarenkon	  (2015)	  mukaan	  tehdä	  selkeä	  ero.	  

Funktionaalisen	  hierarkian	  ideana	  on	  organisoida	  yrityksen	  toiminta	  niin,	  että	  tiedetään	  
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kuka	  on	  vastuussa	  mistäkin	  asiasta.	  (Martela	  &	  Jarenko	  2015)	  Olennaista	  on	  pohtia,	  kuka	  

vastaa	  mistäkin	  kokonaisuudesta,	  kenet	  pidetään	  lähtökohtaisesti	  mukana	  missäkin	  

keskustelussa	  ja	  keneltä	  kysytään	  apua,	  jos	  ollaan	  umpikujassa	  tai	  pitää	  tehdä	  isoja	  

päätöksiä.	  Statushierarkiaa	  kuvastaa	  työntekijöiden	  arvojärjestykseen	  laittaminen	  

statussymboleilla,	  työhuoneen	  koolla	  ja	  bonuksilla.	  Martela	  ja	  Jarenko	  (2015)	  tuovat	  esiin	  

ajatuksen,	  että	  yhdellä	  työntekijällä	  voi	  olla	  useita	  rooleja.	  Työntekijä,	  tittelistään	  

huolimatta,	  voi	  vetää	  joitakin	  projekteja,	  mutta	  samalla	  olla	  asiantuntijana	  toisessa	  

projektissa.	  

	  

Proaktiivisuuden	  seurauksena	  työntekijöiden	  vastuu	  lisääntyy	  ja	  hierarkkinen	  

johtamistyyli	  ei	  ole	  optimaalinen	  tila	  työntekijöiden	  motivaation	  ruokkimisessa	  (Hakanen	  

2009).	  Työntekijät	  tarvitsevat	  vapautta	  ja	  tilaa	  tehdä	  päätöksiä.	  Näin	  he	  ottavat	  vastuuta	  ja	  

oma	  työ	  tuntuu	  merkitykselliseltä.	  	  

	  

Havainnollistaisin	  esimiehen	  ja	  työntekijän	  suhdetta	  autoesimerkin	  avulla.	  Johtaja	  käyttää	  

vaihdekeppiä	  ja	  vaihteina	  on	  itseohjautuvuusteorian	  mukaiset	  neljä	  aspektia.	  Kyvykkyys,	  

autonomisuus,	  yhteisöllisyys	  ja	  hyväntekeminen	  ovat	  auton	  vaihteet.	  Johtaja	  ohjailee	  näitä	  

neljää	  aspektia	  vaihdekepin	  avulla.	  Hänellä	  on	  kokonaiskuva	  tilanteesta	  ja	  hän	  käyttää	  

tarvittavia	  keinoja	  ja	  tukitoimia	  vaihteiden	  vaihtamiseen.	  Johtajan	  tehtävänä	  on	  siis	  pyrkiä	  

ymmärtämään	  vivut,	  jotka	  liikuttavat	  työntekijöitä.	  Jokaisella	  henkilöllä	  ne	  ovat	  erilaiset	  ja	  

niitä	  tulee	  liikutella	  eri	  tavoin.	  Hyvän	  johtajan	  rooli	  korostuu	  siinä,	  miten	  hän	  löytää	  ne	  

vivut	  ja	  miten	  hän	  niitä	  kääntää.	  Oppimalla	  tuntemaan	  työntekijöitä,	  johtajalla	  on	  

paremmat	  mahdollisuudet	  tunnistaa	  vivut	  ja	  oppia	  kääntämään	  niitä	  niin,	  että	  

lopputuloksena	  on	  paras	  mahdollinen	  teho	  kunkin	  työntekijän	  kohdalla.	  Esimies	  tuntee	  

omat	  alaisensa	  ja	  optimaalisessa	  tilanteessa	  kykenee	  tunnistamaan	  ,	  mikä	  saa	  heidät	  

toimimaan.	  Esimies	  tietää	  myös	  alaistensa	  vahvuudet	  ja	  kehittämisen	  kohteet.	  (Luoma	  

2004)	  

	  

Johtajat	  voivat	  vaikuttaa	  rajattuihin	  osa-‐alueisiin.	  Johtaja,	  joka	  johtaa	  tehokkaasti	  sisäistä	  

motivaatiota,	  arvostaa	  jokaista	  työntekijää	  (Martela	  &	  Jarenko	  2015).	  Työntekijöiden	  

arvostus	  on	  avainasemassa	  tasa-‐arvoisen	  työpaikkakulttuurin	  syntymiselle.	  Matalan	  

hierarkian	  yrityksissä	  vältetään	  turhia	  tasoja	  ja	  näin	  edistetään	  työntekijöiden	  

kanssakäymistä.	  Kun	  sihteerit	  ja	  yritysjohtajat	  voivat	  lounastaa	  samassa	  pöydässä,	  
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kuvastaa	  se	  työpaikan	  hierarkian	  olevan	  matala.	  Hierarkinen	  yrityskulttuuri	  ei	  palvele	  

sisäistä	  motivaatiota	  vaan	  eristää	  ihmisiä	  toisistaan,	  hankaloittaa	  informaation	  kulkua	  ja	  

toiminnan	  kehittämistä.	  (Martela	  &	  Jarenko	  2015)	  Tietoinen	  kuilujen	  rakentaminen	  ja	  

ihmisten	  jaottelu	  eri	  tasoille	  estää	  yhteenkuuluvuuden	  syntymistä.	  Hierarkinen	  

johtamistyyli	  tuo	  jäykkyyttä	  organisaatioihin	  eikä	  tue	  sisäisen	  motivaation	  ruokkimista.	  

	  

Johtajilla	  on	  merkittävä	  rooli	  siinä,	  minkälainen	  henki	  työpaikalla	  on.	  Erityisesti	  

työntekijöiden	  potentiaalien	  löytäminen	  ja	  ympäristön	  muokkaaminen	  inspiroivaksi	  ovat	  

tärkeitä	  johtajan	  tehtäviä	  sisäisen	  motivaation	  kannalta.	  Kannustaminen	  ja	  kuunteleminen	  

ovat	  tärkeimpiä	  johtajan	  kykyjä.	  Johtajat	  voivat	  vaikuttaa	  yrityksen	  arvoihin,	  kulttuuriin,	  

henkeen.	  Martela	  &	  Jarenko	  (2014)	  kertovat,	  että	  työntekijöiden	  viettäessään	  aikaa	  myös	  

työajan	  ulkopuolella	  henki	  työpaikalla	  paranee.	  Kun	  työtoverit	  oppivat	  tuntemaan	  toisensa	  

paremmin,	  he	  osaavat	  myös	  työskennellä	  tehokkaammin	  yhdessä.	  Ihmistuntemus	  on	  

hyvän	  johtajan	  tunnuspiirteitä.	  	  

	  

Sisäisen	  motivaation	  johtamisen	  ytimessä	  on	  usko	  ihmiseen.	  Usko	  siihen,	  että	  jokainen	  

työntekijä	  haluaa	  tehdä	  työnsä	  hyvin.	  (Martela	  &	  Jarenko	  2015)	  Näin	  johtaja	  voi	  luottaa	  

työntekijöihin	  ja	  antaa	  vapauden	  toimia	  heidän	  parhaaksi	  katsomallaan	  tavalla	  ilman	  

kontrollin	  tarvetta.	  Sisäisen	  motivaation	  johtaja	  luottaa	  työntekijän	  itsenäiseen	  

työskentelyotteeseen.	  Tilan	  antaminen,	  kontrollin	  vähentäminen	  ja	  tsemppaus	  kuuluvat	  

ydiasioihin	  sisäisen	  motivaation	  johtamisessa.	  Lähtökohtana	  sisäisen	  motivaation	  

johtamiselle	  on,	  että	  työntekijät	  kehittävät	  proaktiivisesti	  työtään	  ja	  osaamistaan.	  He	  

kykenevät	  itsenäisesti	  edistämään	  organisaation	  päämääriä	  ja	  kokevat	  ne	  myös	  omiksi	  

tavoitteiksi.	  	  

	  

Martela	  ja	  Jarenko	  (2015)	  painottaa	  rekrytoinnin	  merkitystä.	  Työyhteisön	  kuuluvien	  

henkilöiden	  tulee	  jakaa	  samankaltaiset	  arvot,	  jotta	  yhteisöstä	  kehittyy	  tiivis	  ja	  syntyy	  

optimaalinen	  tilanne	  sisäisen	  motivaation	  ruokinnalle.	  	  	  
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Empiirinen	  tutkimus	  
	  

Tutkimusosuudessa	  selvitän,	  miten	  Kierrätyskeskuksen	  tarjoama	  työskentelyjakso	  

vaikuttaa	  sisäiseen	  motivaatioon	  työntekijöiden	  elämässä.	  Käsittelen	  luvussa	  työssä	  

käytettyä	  tutkimusmetodia.	  Tuon	  esiin	  mitä	  kvalitatiivinen	  tutkimus	  on	  ja	  mitä	  

aineistonkeruu	  menetelmää	  käytin.	  Kerron	  sisällön	  analyysin	  vaiheet	  miten	  Braun	  &	  Clarke	  

(2006)	  ne	  esittävät.	  Valotan	  heidän	  kuvailemansa	  analyysin	  eri	  vaiheita	  oman	  prosessini	  

kautta.	  Empiirinen	  osuus	  koostuu	  tutkimusmenetelmän,	  aineiston	  hankinnan,	  tutkimuksen	  

eettisyyden	  ja	  aineiston	  analyysin	  kuvailusta.	  	  

	  

Tutkimusmenetelmä	  
	  
Toteutin	  tutkimuksen	  kvalitatiivisena	  eli	  laadullisena,	  koska	  tavoitteena	  oli	  ymmärtää	  

ilmiötä	  sisäisen	  motivaation	  ympärillä.	  Sisäinen	  motivaatio	  on	  tunteisiin	  perustuva	  

kokonaisuus	  ja	  sen	  tutkiminen	  onnistuu	  parhaiten	  laadullisen	  tutkimuksen	  keinoin.	  

Syrjäläisen,	  Erosen	  ja	  Värrin	  (2008)	  mukaan	  kvalitatiivinen	  tutkimus	  on	  ottanut	  

ihmistieteissä	  vakiintuneen	  paikan.	  Siinä	  pyritään	  menemään	  pinnan	  alle	  ja	  selvittämään	  

mistä	  asiat	  johtuvat.	  Pyrkimyksenä	  on	  ymmärtää	  syyseurassuhteden	  lisäksi	  myös	  

laajempaa	  kuvaa.	  	  

	  

Tutkimustehtävä	  sanelee	  sen,	  millaisten	  menetelmien	  avulla	  tutkija	  saa	  parhaiten	  

vastauksia	  tutkimuskysymyksiin	  (Syrjäläinen,	  Eronen	  &	  Värri	  2008).	  Koska	  tutkimuksen	  

tavoitteena	  oli	  ymmärtää	  sisäisen	  motivaation	  ilmiötä,	  josta	  on	  vaikea	  saada	  

kokonaisvaltaista	  kuvaa	  kvantitatiivisilla	  menetelmillä,	  oli	  luontaista	  päätyä	  

kvalitatiiviseen	  tutkimukseen.	  	  

	  

Hirsjärven,	  Remeksen	  ja	  Sajavaaran	  (2004)	  mukaan	  laadullinen	  tutkimus	  on	  juoneltaan	  

etenevä	  kertomus.	  Se	  kuvaa	  laadullisen	  tutkimusprosessin	  kulkua	  tarkemmin	  kuin	  

kvantitatiivisen	  tutkimuksen	  raportit.	  Tuomen	  &	  Sarajärven	  mukaan	  (2002)	  

kvalitatiivisessa	  tutkimuksessa	  tyypillisiä	  aineistonkeruumenetelmiä	  ovat	  haastattelu,	  

kysely,	  havainnointi	  ja	  erilaisiin	  dokumentteihin	  perustuva	  tieto.	  Laadullinen	  tutkimus	  

vaatii	  aineiston	  perinpohjaista	  tuntemista.	  	  Tutkimusprosessi	  on	  monivaiheinen.	  Se	  lähtee	  

liikkeelle	  empiirisistä	  havainnoista.	  Sitten	  tutkija	  tulkitsee	  havaintomateriaalia,	  nostaa	  
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esiin	  analyysin	  ja	  muistiipanojen	  avulla	  merkittäväksi	  katsottavia	  teemoja,	  koodaa	  ne	  ja	  

muotoilee	  yleisemmiksi	  luokittelukategorioiksi.	  (Hirsjärvi,	  Remes	  &	  Sajavaara	  2004)	  

	  

Tutkimustulosten	  esittely	  ja	  pohdinta	  ovat	  laadullisessa	  tutkmuksessa	  joustavaa	  ja	  niihin	  

tarvitaan	  yleensä	  pohtiva	  loppuluku,	  joka	  sitoo	  päätelmät	  laajempiin	  yhteyksiin	  (Hirsjärvi,	  

Remes	  &	  Sajavaara	  2004).	  Esittelen	  tutkimukseni	  tulokset	  ilman	  kytköksiä	  teoriaan	  ja	  

vasta	  pohdinnassa	  peilaan	  tuloksia	  teoreettisen	  viitekehyksen	  kautta.	  	  

	  

Aineiston	  hankinta	  
	  
Haastattelin	  kymmentä	  Kierrätyskeskuksen	  työntekijää.	  He	  olivat	  työskennelleet	  

Kierrätyskeskuksessa	  haastatteluhetkellä	  3,5-‐36	  kuukautta.	  Haastattelin	  työntekijät	  

Kierrätyskeskuksen	  myymälätilojen	  kahvihuoneissa	  viidessä	  toimipisteissä,	  kussakin	  kaksi	  

henkilöä.	  	  

	  

Ennen	  haastatteluja	  koin	  jännityksen	  tunteita	  siitä,	  miten	  saan	  haastateltavat	  kertomaan	  

avoimesti	  elämästään.	  Haastattelutilanteen	  vuorovaikutuksen	  onnistumiseen	  tai	  

epäonnistumiseen	  kulminoituu	  paljolti	  se,	  miten	  haastateltava	  saadaan	  kertomaan	  

kokemuksistaan	  juuri	  kyseisessä	  tilanteessa	  (Hyvärinen	  &	  Löyttyniemi	  2005).	  

Luottamuksen	  synty	  haastattelutilanteessa	  on	  avain	  onnistuneeseen	  haastatteluun.	  Tiedon	  

saanti	  on	  suuresti	  riippuvainen	  mahdollisimman	  syvän	  luottamuksen	  saavuttamisesta	  

(Grönfors	  1982).	  	  Aloitin	  haastattelut	  nykyhetken	  kuvailulla,	  koska	  ajattelin,	  että	  siitä	  voi	  

olla	  helpompi	  aloittaa	  puhuminen	  kuin	  ajasta	  ennen	  Kierrätyskeskuksessa	  työskentelyä.	  	  

	  

Koin	  vaikeaksi	  muodostaa	  toimivaa	  haastattelupohjaa.	  Haasteiksi	  koin	  lisäksi	  liian	  

johdattelun,	  luottamuksen	  puutteen	  ja	  hiljaiset	  hetket.	  Pohdin	  myös	  sitä,	  että	  jos	  

haastateltava	  ei	  puhuisi	  suomea	  niin	  miten	  olisi	  parasta	  toimia.	  Huomasin	  haastatteluissa,	  

että	  minulla	  on	  hyvin	  osallistuva	  tapa	  haastatella.	  Pyrin	  täydentämään	  lauseita	  ja	  jopa	  

keskeytin	  puheen	  tehdäkseni	  tarkentavia	  kysymyksiä.	  Mitä	  arkaluonteisemmista	  asioista	  

oli	  kyse,	  sitä	  helpommin	  sukelsin	  tutkittavien	  tunteisiin	  mukaan.	  Välillä	  hermostutti.	  

Samaan	  aikaan	  olin	  kovin	  kiitollinen,	  että	  haastateltavat	  jakoivat	  asioita	  kanssani.	  Toisaalta	  

välillä	  turhautti,	  kun	  osa	  haastateltavista	  jätti	  kertomukset	  pinnalliselle	  tasolle.	  	  
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Martela	  ja	  Jarenko	  (2015)	  tuovat	  esiin,	  että	  perinteinen	  keskustelu	  työntekijöiden	  

psykologisista	  voimavaroista	  supistuu	  tavallisesti	  työhyvinvoinnin	  tarkasteluksi.	  Halusin	  

välttää	  ilmiön	  ja	  sukeltaa	  syvällä	  tutkittavien	  näkemyksiin	  ja	  ymmärtää	  heidän	  tapojaan	  

toimia	  ja	  motivoitua.	  Aluksi	  harkitsin	  kahta	  haastattelukierrosta	  niin,	  että	  ensimmäinen	  

kierros	  olisi	  silloin	  kuin	  tutkittavat	  henkilöt	  olisivat	  juuri	  aloittaneet	  työt	  ja	  toinen	  kahden	  

kuukauden	  jälkeen.	  Tarkoituksena	  oli	  verrata	  henkilöiden	  sisäisen	  motivaation	  tilaa	  

kahden	  otoksen	  perusteella.	  Keskusteltuani	  työni	  ohjaajan	  kanssa	  päädyin	  kuitenkin	  

yhteen	  haastattelukierrokseen,	  koska	  silloin	  voisin	  tavoittaa	  henkilöitä,	  jotka	  ovat	  

työskennelleet	  kauemmin	  Kierrätyskeskuksella.	  Kaksi	  kuukautta	  vaikutti	  lyhyeltä	  ajalta	  

muutosten	  havaitsemisessa.	  Toteutin	  haastattelut	  puolistrukturoiduin	  teemahaastatteluin,	  

joissa	  oli	  neljä	  teemaa	  itseohjautuvuusteorian	  pohjalta.	  Tutkimuskysymysten	  puitteissa	  

päädyin	  siihen,	  että	  haastattelupohja	  rakentui	  niin,	  että	  kyselin	  kattavasti	  ajasta	  ennen	  

Kierrätyskeskuksella	  työskentelyä	  ja	  nykyhetkestä.	  Vedin	  selkeän	  janan	  kahden	  aikajakson	  

välille,	  jotta	  voisin	  analysoida	  muutoksia	  haastateltujen	  elämässä	  tutkimuskysymysten	  

puitteissa.	  Näiden	  kahden	  aikajakson	  sisällä	  pääteemat	  haastatteluissa	  olivat	  teoreettisen	  

viitekehyksen	  mukaiset.	  

	  

1.	  Kyvykkyys	  

2.	  Autonomisuus	  

3.	  Läheisyys	  

4.	  Hyväntekeminen	  

	  

Haastatellut	  edustivat	  Kierrätyskeskuksen	  työvoimaa	  laajalti.	  Toiveena	  oli	  haastatella	  

henkilöitä,	  joilla	  on	  hyvät	  valmiudet	  kertoa	  itsestään	  ja	  kokemuksistaan	  liittyen	  

työskentelyyn	  Kierrätyskeskuksessa	  ja	  aikaan	  ennen	  sitä.	  Kierrätyskeskuksen	  kaksi	  

työhönvalmentajaa	  valitsivat	  haastateltavat.	  Kymmenestä	  henkilöstä	  kolme	  oli	  

maahanmuuttajataustaisia.	  Kahden	  kanssa	  haastattelu	  jäi	  pintapuoliseksi	  pienen	  

kielimuurin	  takia.	  Myös	  kulttuurierot	  saattoivat	  vaikuttaa,	  koska	  työ	  koetaan	  usein	  

erilaisena	  eri	  kulttuureissa.	  Haastattelussa	  painotettiin	  tunteiden	  merkitystä	  työnteossa	  ja	  

niiden	  kuvailu	  osoittautui	  vaikeaksi	  toisella	  kielellä.	  Ehkä	  myös	  luottamuksen	  puute	  

vaikutti	  asiaan.	  En	  saanut	  tarpeeksi	  selkeästi	  ilmaistua	  työni	  tarkoitusta	  ja	  käytin	  liian	  

monimutkaisia	  sanoja.	  Tutkimuksen	  kannalta	  oli	  tärkeää	  saada	  Kierrätyskeskuksen	  Suomi	  

–kerhoon	  osallistuneita	  henkilöitä	  mukaan.	  Haastateltavat	  olivat	  joko	  työharjottelussa	  tai	  



	  

	  
	  

29	  

työkokeilussa	  haastatteluhetkellä.	  Yhtenä	  poikkeuksena	  oli	  uudelleen	  kouluttautuja,	  joka	  

oli	  työssäoppimassa.	  	  

	  

Tutkimuksen	  eettisyys	  
	  
Tutkijan	  velvollisuus	  on	  selvittää	  oma	  asemansa	  ja	  tutkimusongelmansa	  siten,	  että	  

tutkittavat	  ymmärtävät	  sen	  (Grönfors	  1982).	  Haastattelun	  alussa	  esittelin	  itseni	  ja	  asemani	  

ja	  kerroin	  tutkimukseni	  tarkoituksen.	  Kysyin	  lupaa	  haastattelun	  nauhoittamiseen	  ja	  

selvensin	  haastatelluille	  selkeästi,	  miten	  käytän	  tutkimusmateriaalia.	  Painotin	  sitä,	  että	  

lopullisesta	  työstä	  ei	  voi	  tunnistaa	  heitä.	  Huolehdin,	  että	  haastateltavat	  pysyvät	  

tunnistettamattomana.	  Annoin	  haastateltaville	  tutkimusnimet.	  Ne	  alkavat	  A:kirjaimella	  ja	  

niistä	  voi	  tunnistaa	  henkilön	  sukupuolen.	  Vaihtoehtoiset	  nimikkeet	  kuten	  “Haastateltava1”	  

tai	  “H1”	  koin	  liian	  epäinhimilliseksi.	  Ihmisten	  numerointi	  tuntuu	  vieraalta	  ja	  kylmältä.	  

Nimet	  antavat	  ihmisille	  kasvot	  ja	  oikean	  tuntuisen	  äänen.	  Kerron	  haastateltavista	  myös	  iän	  

ja	  työtehtävät.	  Toimipaikan	  jätän	  kertomatta,	  koska	  sen	  tiedon	  avulla	  haastateltavat	  

voitaisiin	  mahdollisesti	  tunnistaa.	  Kierrätyskeskuksen	  kahdella	  työhönvalmentajalla	  on	  

mahdollisuus	  tunnistaa	  haastateltavat	  tekstistä,	  koska	  he	  valitsivat	  haastateltavat.	  

Työhönvalmentajilla	  on	  kuitenkin	  luottamuksellinen	  suhde	  haastateltaviin	  jo	  ennestään,	  

joten	  en	  koe	  tunnistuksesta	  aiheutuvan	  suurta	  haittaa.	  	  

	  

Kerroin	  myös	  jokaisen	  haastattelun	  alussa	  mahdollisuudesta	  keskeyttää	  haastattelu,	  jos	  

siltä	  tuntuu.	  Yksi	  valittu	  haastateltava	  perui	  osallistumisensa	  ennen	  haastattelua	  vedoten	  

muuttuneeseen	  elämäntilanteeseen.	  Hän	  oli	  lupautunut	  työhön	  valmentajalle	  

haastateltavaksi	  ennen	  joulua	  2015	  ja	  kun	  otin	  yhteyttä	  häneen	  tammikuussa	  2016	  hän	  

kertoi,	  että	  “kiinnostus	  on	  aika	  vähissä	  vastailla	  mihinkään.	  On	  sattunu	  ja	  tapahtunu	  kaiken	  

näköistä”.	  Eettisyyden	  puitteissa	  toivotin	  hänelle	  hyvää	  jatkoa	  ja	  toivoin	  asioiden	  

kohenevan	  hänen	  osaltaan,	  enkä	  suostutellut	  tai	  painostanut	  häntä	  osallistumaan	  

haastatteluun.	  Etsin	  uuden	  haastateltavan	  kyseisestä	  tavaratalosta	  esimiesten	  avulla	  

sovittuna	  haastattelupäivänä.	  
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Aineiston	  analyysi	  
	  
Aineiston	  analyysia	  on	  pidetty	  suurimpana	  haasteena	  kvalitatiivisessa	  tutkimuksessa	  

(Syrjäläinen,	  Eronen	  &	  Värri	  2008).	  Aineisto	  on	  usein	  hyvin	  laaja	  ja	  sen	  muotoa	  pitää	  

muuttaa	  helpommin	  käsiteltäväksi;	  esimerkiksi	  puhutusta	  äänestä	  kirjoitetuksi	  tekstiksi.	  

Litteroinnin	  tarkoituksena	  on	  muuttaa	  haastateltavien	  puhe	  kirjalliseksi	  kokonaisuudeksi.	  

Litteroin	  kymmenen	  haastattelua	  tarkasti	  “niinku”-‐sanoineen	  ja	  toistoineen.	  Varsinaisen	  

tekstiosan	  lomassa	  on	  merkintöjä	  nonverbaalisesta	  viestinnästä,	  esimerkiksi	  naurusta.	  

Empimisiä	  ja	  taukoja	  kuvasin	  kahdella	  tai	  kolmella	  pisteellä	  riippuen	  tauon	  pituudesta.	  

	  

Tutkimusmenetelmänä	  käytin	  teemallista	  sisällön	  analyysia.	  Analysoin	  aineistoa	  

kuusiosaisen	  ohjeen	  mukaan,	  minkä	  Braun	  ja	  Clarke	  (2006)	  esittävät	  artikkelissaan.	  Kuusi	  

vaihetta	  ovat	  tutustuminen	  dataan,	  koodien	  synnyttäminen	  datan	  sisällä,	  teemojen	  

etsiminen,	  teemojen	  arviointi,	  teemojen	  määrittely	  ja	  loppuraportin	  tuottaminen	  (Braun	  &	  

Clarke	  2006).	  Aineistolähtöinen	  sisällönanalyysi	  tarjoaa	  mahdollisuuden	  

yksityiskohtaiseen	  tiedon	  tulkintaan.	  Tutkijalla	  ja	  kontekstilla	  on	  sisällöllisessä	  analyysissa	  

suuri	  rooli.	  Tutkijan	  taustat	  raamittavat,	  miten	  tutkija	  kohtaa	  tutkittavansa,	  millaisena	  hän	  

tutkittavat	  ilmiöt	  käsittää	  ja	  miten	  hän	  tuloksensa	  raportoi	  ja	  tulkitsee	  (Syrjäläinen,	  Eronen	  

&	  Värri	  2008).	  	  

	  

Jo	  vakiintuneiden	  menetelmien	  soveltaminen	  käytännön	  tutkimuksenteossa	  edellyttää	  

kuitenkin	  sekä	  luovuutta	  että	  oivalluksia	  ja	  käsityömäistä	  otetta	  (Syrjäläinen,	  Eronen	  &	  

Värri	  2008).	  Käsityön	  merkitys	  tässä	  tutkimuksessa	  tuli	  ilmi	  teemojen	  etsimisessä.	  	  

	  

Tutustuin	  aineistoon	  litteroinnin	  lomassa.	  Sen	  jälkeen	  tiivistin	  haastateltavien	  

kommentteja	  eli	  synnytin	  koodeja	  datan	  sisällä.	  Käytin	  word-‐	  ohjelman	  

kommentointimahdollisuutta.	  Kommentteja	  koko	  aineistosta	  tuli	  900	  kappaletta.	  Samalla	  

kirjasin	  mahdollisia	  teemoja	  ylös	  ja	  poimin	  relevantteja	  kommentteja	  talteen.	  Sen	  jälkeen	  

tulostin	  koko	  materiaalin	  ja	  leikkasin	  kommentit	  irti	  toisistaan	  ja	  käsityönä	  järjestelin	  

aineistoa	  eri	  teemojen	  alle.	  Osa	  kommenteista	  ei	  liittynyt	  tutkimukseen	  mitenkään	  tai	  

olivat	  niin	  irrallisia,	  että	  sivuutin	  ne.	  Tutkimuksen	  liittymättömiä	  kommentteja	  oli	  yhteensä	  

33.	  
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Teemojen	  etsimisessä	  ensimmäisellä	  kierroksella	  löytyi	  7	  pääteemaa	  ja	  40	  alateemaa.	  

Teemojen	  löydyttyä	  kävin	  aineistoa	  uudestaan	  läpi	  ja	  järjestelin	  teemoja	  ja	  alateemoja	  

uuteen	  muotoon.	  Uudelleen	  järjestelyn	  ja	  teemoittelun	  muokkaamisen	  jälkeen	  aineisto	  

koostui	  877	  koodimerkinnästä,	  jotka	  oli	  jaettu	  kolmeen	  pääteemaan	  ja	  44:ään	  alateemaan.	  

	  

Tarkistin	  aineiston	  ja	  teemoittelun	  viimeisen	  kerran,	  kun	  kirjoitin	  tuloksia	  niin	  kuin	  Braun	  

ja	  Clarke	  (2006)	  ohjeistavat.	  Tämän	  vaiheen	  aikana	  teemat	  ja	  alateemat	  saivat	  lopullisen	  

muotonsa.	  Näin	  varmistin,	  että	  teemat	  eivät	  mene	  päällekkäin	  keskenään	  ja	  aineistosta	  

muodostui	  looginen	  kokonaisuus.	  Viimeisen	  järjestelyn	  jälkeen	  aineisto	  koostui	  kuudesta	  

pääluokasta,	  20	  teemasta	  ja	  19	  alateemasta.	  	  
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Tulokset	  
	  
	  
Aineisto	  jakaantui	  kuuteen	  pääluokkaan	  ja	  20	  teemaan	  ja	  19	  alateemaan.	  Kuudeksi	  

pääluokaksi	  muodostui	  haastateltavien	  tausta,	  motivaatiota	  vahvistavat	  tekijät,	  

motivaatiota	  heikentävät	  tekijät,	  autonomisuus,	  elämänhallinta	  ja	  arvot.	  

	  

	  
	  Kuva	  3.	  Kuusi	  pääluokkaa	  ja	  20	  teemaa.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	   	  

Tausta 

Arvot Elämänhallinta Autonomisuus 

Motivaatiota	  
heikentävät	  
tekijät 

Motivaatiota	  
vahvistavat	  
tekijät 

Yhteisöt Rajat Kyvyt Perehdytys 

Tulevaisuuden	  
suunnitelmat 

Työn	  
kuormittavuus 

Esimiehet 

Tila	  
(epä)onnistua 

Työ-‐ 
yhteisö 

Hienot	  
löydöt 

Kykyjen	  
karttuminen 

Työhön-‐
valmennus 

Tyytyväiset	  
asiakkaat 

Tylsyys 

Työaika 

Kiire 

Työ-‐ 
turvallisuus 

Kaaos 

Ahtaus 

Hankalat	  
asiakkaat 
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Tausta	   	  
	  
Sisäisen	  motivaation	  kokemisen	  muutos	  työntekijöiden	  elämässä	  on	  relevanttia	  ja	  siksi	  

analysoin	  taustaa.	  Taustan	  teemoja	  on	  yhteensä	  neljä.	  Taustan	  teemoja	  aineistossa	  on	  

kyvyt,	  rajat,	  yhteisöt	  ja	  perehdytys.	  	  

	  

	  

Nimi	   Ikä	   Työtitteli	   	  	  	  	  	  	  Työaika	  (kk)	   Työnimike	  
Aatu	   26	   Palkkatuettu	   5	   huonekalumyyjä	  
Anna	   21	   Työharjoittelu	   4	   asiakaspalvelija	  
Ahti	   54	   Palkkatuettu	   16	   tavaran	  vastaanotto	  
Aino	   54	   Palkkatuettu	   12	   pientavara	  
Alma	   40	   Palkkatuettu	   10	   kassa	  
Aki	   43	   Palkkatuettu	   15	   tavaran	  vastaanotto	  
Alli	   41	   Työssäoppija	   9	   vaatteiden	  lajittelija	  
Akseli	   21	   Työharjoittelu	   3,5	   asiakaspalvelija	  
Asko	   25	   Palkkatuettu	   36	   varasto	  
Asta	   36	   Työharjoittelu	   5	   vaateosasto	  
	  
Taulukko	  1.	  Haastateltavien	  tutkimusnimet	  ja	  tausta	  taulukoituna.	  

	  

	  

Taulukossa	  1	  on	  esitetty	  haastateltavien	  tutkimusnimet,	  iät,	  työtittelit,	  työaika	  ja	  

työnimikkeet.	  Haastateltavien	  tausta	  on	  hyvin	  moninainen.	  Aatun	  sanojen	  mukaisesti	  

työntekijät	  ovat	  päätyneet	  Kierrätyskeskukseen	  töihin	  eri	  taustoista.	  

	  

“-‐-‐Kaikki	  on	  samassa	  tilanteessa,	  mut	  eri	  lähtökohdista-‐-‐.”	  

	  

Yhteistä	  kaikille	  oli	  se,	  että	  he	  olivat	  olleet	  työttömänä	  ja	  viettäneet	  pitkän	  jakson	  kotona	  

ennen	  työskentelyä	  Kierrätyskeskuksessa.	  Haastateltavat	  suhtautuivat	  työttömyysjaksoon	  

eri	  tavoin.	  Jotkut	  kertoivat,	  että	  päivärytmi	  menee	  heti	  sekaisin	  työttömänä	  ollessa,	  kun	  

taas	  toiset	  kokivat	  työttömyyden	  hyvänä	  aikana	  pitää	  huolta	  itsestään.	  	  

	  

”Työttömän	  aika	  n	  paha.	  Ei	  tehny	  mitään.	  Menee	  ulkona	  kahvi	  istumaan.	  Takasin.	  Netissä.	  

Katot	  telkkaria.	  On	  tylsää.	  Ilman	  töitä	  ei	  ole	  ihmisellä	  normaali	  minun	  mielestä.”-‐Aki	  
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Mieliala	  vaihteli	  työttömänä	  ollessa	  mittavasti	  henkilön	  mukaan.	  Enemmistöllä	  mieliala	  oli	  

matala	  ja	  koettiin	  masennuksen	  tunteita	  ja	  vähemmistöllä	  mieliala	  oli	  pääosin	  hyvä.	  

	  

”Mulla	  menee	  päivärytmi	  tosi	  nopeesti	  sekasin.	  Ja	  sit	  mä	  en	  jaksa	  tehä	  oikeesti	  mitään.	  Mä	  

niinku	  mä	  saan	  ajan	  kulumaan.	  Ja	  sitten	  mä	  en	  oo	  tehny	  mitään.	  On	  menny	  kaks	  kuukautta	  ja	  

mä	  en	  oo	  tehny	  mitään.	  Se	  on	  oikeesti	  tosi	  ärsyttävää	  ja	  turhauttavaa.-‐-‐”	  -‐Alma	  

	  

Askolla	  mieliala	  oli	  hyvä	  työttömänä,	  mutta	  tekemisen	  puute	  kyllästytti.	  

	  

”-‐-‐Mut	  olihan	  se	  välillä	  vähän	  pitkästyttävää	  ku	  oli	  vaan	  kotona	  et	  ei	  ollu	  mitään	  tekemistä.	  -‐-‐	  

Et	  ihan	  jees	  tulla	  välillä	  pois	  sieltä	  pimeydestä.”	  –Asko	  

	  

Kolme	  kymmenestä	  haastatelluista	  oli	  työkokeilijana	  haastatteluhetkellä.	  Työkokeilija	  

rinnastetaan	  työntekijään	  ja	  järjestävä	  taho	  työnantajaan.	  Työkokeilusta	  kirjoitetaan	  

määräaikainen	  sopimus	  työntekijän,	  työnantajan	  ja	  Työ-‐	  ja	  elinkeinotoimiston	  välille.	  

Kirjallisessa	  sopimuksessa	  pitää	  käydä	  ilmi	  työkokeilun	  tavoitteet,	  suoritusaika	  ja	  

ohjauksesta	  vastaava	  henkilö.	  Työkokeilun	  päivittäinen	  kesto	  voi	  vaihdella	  neljän	  ja	  

kahdeksan	  tunnin	  välillä.	  Lisäksi	  työpäivien	  määrä	  viikossa	  voi	  vaihdella,	  mutta	  voi	  

enimmillään	  olla	  viisi	  päivää.	  (Työvoima-‐	  ja	  yrityspalvelulaki	  28.12.2012/916)	  	  

	  

Kuusi	  haastatelluista	  oli	  palkkatuetussa	  työsuhteessa.	  Työ-‐	  ja	  elinkeinotoimisto	  voi	  

myöntää	  työnantajalle	  tukea	  palkkauskustannuksiin	  edistämään	  työttömän	  työnhakijan	  

työllistämistä.	  Tavoitteena	  on	  parantaa	  palkkatuetun	  työntekijän	  ammatillista	  osaamista	  ja	  

edistää	  työllistymistä	  avoimille	  työmarkkinoille.	  Palkkatuen	  myöntämisen	  edellytys	  on	  

toteamus	  palkattavan	  henkilön	  tuottavuuden	  alentumasta	  ammatillisessa	  osaamisessa.	  

(Työvoima-‐	  ja	  yrityspalvelulaki	  28.12.2012/916)	  	  

	  

Yksi	  haastateltava	  oli	  työssäoppimisjaksolla	  eli	  työskentely	  Kierrätyskeskuksessa	  kuului	  

hänen	  opintoihinsa.	  
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Yhteisöt	  
	  

Haastateltavien	  yhteisöt	  olivat	  myös	  hyvin	  vaihtelevat.	  Esimerkkejä	  yhteisöistä	  ennen	  

Kierrätyskeskusta	  ovat	  perhe,	  harrastukset,	  asuintoverit	  ja	  ystävät.	  Perheen	  merkitys	  

elämänrytmin	  ylläpidossa	  korostui.	  Perheelliset	  haastateltavat	  totesivat,	  että	  	  “	  ilman	  

perhettä	  olis	  heti	  menny	  sekaisin”.	  Kerrottiin,	  että	  eletään	  perheen	  sääntöjen	  mukaan	  ja	  

kotona	  vallitsee	  tietynlainen	  rytmi,	  kun	  on	  perhettä.	  	  

	  

”Siis	  oman	  perheen	  pelisäännöt,	  koska	  on	  kaks	  lasta	  niin	  se	  meni	  aika	  pitkälti	  siinä.	  -‐-‐	  Pitkälti	  

mentiin	  lasten	  toimintojen	  mukaan.	  -‐-‐Jos	  yksinään	  ois	  ollu..	  ..Tai	  vaan	  aikuisia..	  ..Ois	  kyllä	  

repsahtanut	  äkkiä.	  Ei	  olis	  mitään	  minkä	  takia	  pitää	  säännöistä	  kiinni.”	  –Alli	  

	  

Kun	  kyselin	  minkä	  sääntöjen	  mukaan	  elettiin	  ennen	  Kierrätyskeskusta.	  Vastauksena	  oli	  

oman	  pään	  mukaan	  ja	  perheen	  sääntöjen	  mukaan.	  	  

	  

”Lasten	  päivärytmi	  aika	  paljon	  ja	  sitten	  se	  et	  ite	  mietti	  et	  kuinka	  paljon	  on	  saanut	  aikaseks	  ja	  

mitä	  on	  tehnyt	  ja	  mitä	  jäänyt	  tekemättä”	  -‐	  Alma	  

Rajat	  
	  

Yksin	  asuvat	  kertoivat	  huolehtineensa	  elämästään	  oman	  päänsä	  mukaan	  ja	  muodostavansa	  

rajat	  itselleen.	  Sai	  tehdä	  mitä	  halusi	  milloin	  halusi.	  Äärimmäisissä	  tapauksissa	  

elämänrytmissä	  pysyttiin	  kirjoitetun	  lukujärjestyksen	  avulla.	  Osa	  yksinasuvista	  kertoi	  

olleensa	  “tuuliajoilla”	  ja	  he	  toimivat	  oman	  järkensä	  mukaisesti.	  Heitä	  eivät	  ohjailleet	  

mitkään	  tietyt	  säädökset.	  Nuoremmilla	  haastateltavilla	  vanhempien	  merkitys	  ja	  kotona	  

asuminen	  korostui.	  	  

	  

”Se	  oli	  huomattavasti	  vapaampaa	  ja	  näin,	  mutta	  tietyllä	  tavalla	  yritin	  myös	  niinkun	  elämäni	  

hallita	  ja	  organisoida	  ja	  suunnitella	  tietyllä	  tavalla.-‐-‐Että	  teet	  mitä	  teet	  sillon	  kun	  haluut.”	  -‐

Anna	  

	  

”Sai	  mennä	  ja	  tulla	  ihan	  miten	  halus-‐-‐”	  -‐Aatu	  
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Kyvyt	  
	  
Lähes	  kaikki	  haastateltavat	  kertoivat	  käyttäneensä	  kykyjään	  käsillä	  tekemiseen.	  Erilaiset	  

käsityöt,	  puutyöt,	  korjaustyöt	  ja	  maalaustyöt	  toimivat	  foorumina	  omien	  kykyjen	  

käyttämiseen	  ennen	  Kierrätyskeskuksella	  työskentelyä.	  Koulutustaustasta	  löytyy	  hitsaria,	  

autopeltiseppää	  ja	  maalaria.	  Ja	  opittuja	  taitoja	  pidettiin	  yllä	  työttömyysajanjakson	  aikana.	  

Kotia	  remontoitiin,	  autettiin	  isovanhempia,	  pelattiin	  tietokoneella	  ja	  hoidettiin	  kotia	  ja	  

puolisoa.	  

	  

”Mä	  autoin	  mun	  isovanhempia.	  Niitten	  piha	  meni	  uusiks.	  Pistettii	  kivetyksiä	  ja	  parkkipaikkaa	  

uusiks.	  Sellasta”	  –Asko	  

	  

”Mä	  piirtelin	  aika	  paljon.	  Tietenkin	  olin	  koneella	  ja	  vähän	  opettelin	  ohjelmia	  et	  miten	  niitä	  

käytetään”	  –Akseli	  

	  

Perehdytys	  
	  
Haastateltavat	  löysivät	  Kierrätyskeskuksen	  useimmiten	  TE-‐toimiston	  avulla,	  mutta	  osa	  

suunnisti	  paikalle	  sanomalehti-‐ilmoituksen	  perusteella	  ja	  ottivat	  vasta	  työhaastattelun	  

jälkeen	  yhteyttä	  paikalliseen	  TE-‐toimistoon.	  Kaikki	  haastateltavat	  olivat	  käyneet	  

työhaastattelussa	  ja	  he	  kertoivat	  sen	  olevan	  normaali	  haastattelutilanne	  ja	  paikalla	  olleen	  

useimmiten	  kaksi	  esimiestä.	  Heti	  haastattelussa	  selvisi	  hakijalle	  työn	  aloituksen	  ajankohta	  

ja	  siitä	  tuli	  kiitosta.	  	  

	  

”-‐-‐Mulle	  soitettiin.	  Mä	  tulin	  Markon	  juttusille.	  Se	  katto	  mun	  paperit	  läpi	  ja	  sano:	  ’Valmis	  

tapaus.	  Tervetuloa	  töihin.’	  ”-‐Aino	  

	  

”Työhaastattelu	  meni	  sillee	  et	  mä	  tulin	  tänne	  ja	  puhuttiin	  niitä	  näitä	  perusjuttuja.	  Kuka	  sä	  

oot	  mitä	  sä	  teet	  mistä	  sä	  tykkäät.	  Lyötiin	  nimet	  paperiin	  ja	  se	  oli	  siinä.-‐-‐”	  -‐Akseli	  

	  

Alussa	  oli	  paljon	  hämmennyksen	  tunteita,	  niin	  kuin	  varmasti	  useimmiten,	  kun	  aloittaa	  

uudessa	  työpaikassa.	  Paljon	  uusia	  käytäntöjä,	  ihmisiä	  ja	  asioita.	  Keskimäärin	  noin	  

muutamassa	  viikossa	  oppii	  Kierrätyskeskuksen	  työtehtävät.	  Kaikki	  haastateltavat	  

kierrätettiin	  työjakson	  alussa	  ympäri	  taloa	  esimiehen	  kanssa.	  
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”Siinä	  alussa	  tuli	  ihan	  törkeesti	  asioita	  et	  sit	  mä	  olin	  niinku	  et	  herran	  jumala	  et	  mä	  en	  näitä	  

pysty.	  Milloinkohan	  mä	  niinku	  opin	  nää.	  Mut	  siinä	  alussa	  tulee	  siis	  koko	  hiton	  talo.	  Voi	  luoja.	  

Monta	  asiaa.”	  –Anna	  	  

	  

Työjakson	  alussa	  painotettiin	  työkavereiden	  merkitystä.	  Työkaverit	  näyttivät,	  opastivat	  ja	  

auttoivat	  työelämästä	  kiinni	  saamisessa.	  Moni	  kertoi	  toivoneensa	  enemmän	  tukea	  

esimieheltä	  perehdytystilanteessa.	  He	  kokivat	  jääneensä	  esimerkiksi	  liian	  nopeasti	  yksin	  

asiakaspalvelutilanteisiin	  ja	  oli	  turhauttavaa	  etsiä	  apua	  tiuhaan	  tahtiin.	  	  

	  

”-‐-‐Silloin	  kun	  uus	  tulee	  asiakaspalveluun,	  mä	  jouduin	  hirveen	  nopeesti	  siihen	  tilanteeseen	  et	  

mä	  olin	  mun	  vuoroissa	  yksin.	  Se	  oli	  painostavaa.-‐-‐”	  –Anna	  

	  

”Perehdytysjakso,	  ehkä	  olisin	  kaivannu	  enemmän	  niinku	  sellasta	  tukee	  siinä.	  Tääl	  on	  vähän	  se	  

et	  ku	  on	  niin	  kiire	  niin	  sanotaan	  et	  muut	  työntekijät	  neuvoo.-‐-‐”	  –Asta	  

	  

”Jossain	  määrin	  olisin	  toivonut	  vähän	  semmosta	  kädestä	  pitäen	  perehdytystä	  että	  näin	  tää	  

homma	  menee.”	  –Aatu	  

	  

Haastateltavat	  kokivat,	  että	  saivat	  rauhassa	  tutustua	  talon	  käytäntöihin	  ja	  heitä	  ei	  

painostettu	  asioiden	  sisäistyksessä.	  

	  

”-‐-‐Ei	  hengitetty	  niskaan	  et	  noni	  nyt	  sun	  pitää	  tässä	  vauhdissa	  oppia	  tää	  homma,	  sillee	  niinku	  

sain	  ottaa	  oman	  ajan…”	  

	  

Tutkimuksen	  lähtökohtana	  voisi	  olettaa,	  että	  kaikki	  Kierrätyskeskuksen	  työntekijät	  ovat	  

sisäisesti	  motivoituneita.	  Työntekijät	  saavat	  samaa	  kokoluokkaa	  olevan	  korvauksen	  

työskennellessään	  organisaatiossa	  kun	  saisivat	  silloin,	  jos	  olisivat	  kotona	  ja	  nostaisivat	  

työttömyyskorvausta.	  Siis	  ulkoinen	  motiivi	  rahallisen	  palkkion	  muodossa	  ei	  erota	  työtä	  ja	  

kotona	  oloa.	  Decin	  ja	  Ryanin	  (2000a)	  olettamus	  siitä,	  että	  ihminen	  on	  luonnostaan	  

aktiivinen	  ja	  pyrkii	  mielekkään	  tekemisen	  pariin	  tukee	  työntekijöiden	  lähtötilannetta.	  

Tämä	  toteamus	  tuli	  esiin	  haastatteluissa	  useaan	  otteeseen,	  mutta	  hieman	  eri	  kanteilta.	  	  
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“Mul	  on	  niin	  rehellinen	  into	  ja	  luontainen	  tarve	  työntekoon.	  Se	  et	  mä	  saan	  olla	  työnteossa	  

mukana.	  Se	  on	  jo	  semmonen	  mikä	  potkasee	  sisään.	  Ja	  myös	  se	  et	  mä	  viihdyn	  täällä.	  Mä	  

viihdyn	  siinä	  työssä	  mitä	  mä	  saan	  tehdä.	  Koska	  mä	  oon	  huomannu	  et	  toi	  on	  niinku	  semmonen	  

minkä	  mä	  niinku	  handlaan.”	  

-‐Anna	  

	  

”Vaik	  mä	  saisin	  niinku	  saman	  verran	  rahaa	  ku	  mä	  oon	  kotona	  niin	  k	  yl	  mä	  sit	  mieluummin	  

tuun	  tänne.”	  -‐Aino	  

	  

Osalla	  oli	  selkeitä	  tavoitteita	  työjaksolta.	  Astalla	  on	  taustalla	  pitkä	  masennuskausi	  ja	  hän	  

toivoi	  yksinkertaista	  työtä,	  missä	  voisi	  kohdata	  ihmisiä.	  

	  

”-‐-‐Jos	  se	  on	  ollu	  niin	  hiton	  vaikeeta	  se	  oma	  oleminen	  niin	  tekee	  semmosta	  simppeliä	  työtä,	  mis	  

on	  mukavia	  ihmisiä.	  Siitä	  varmaan	  poikii	  jossain	  vaiheessa	  jotain	  enemmän.”	  –Asta	  

	  

Alma	  halusi	  kassakokemusta,	  jotta	  tuleva	  työnhaku	  helpottuisi.	  	  

	  

”Koska	  se	  kassakokemus	  on	  mulle	  tällä	  hetkellä	  kaikista	  hyödyllisintä.	  Et	  mä	  saan	  niinku	  

työtodistuksen	  et	  mä	  oon	  ollu	  kassassa	  pitkä	  aika,	  et	  mul	  on	  kokemus	  siihen”	  -‐	  Alma	  

	  

Motivaatiota	  vahvistavat	  tekijät	  

	  
Motivaatiota	  vahvistavat	  tekijät	  jaetaan	  kuuteen	  luokkaan	  ja	  ne	  ovat	  tila	  (epä)onnistua,	  

kykyjen	  karttuminen,	  työyhteisö,	  työhönvalmennus,	  hienot	  löydöt	  ja	  tyytyväiset	  

asiakkaat.	  	  

	  

Tila	  (epä)onnistua	  
	  
Neljä	  kymmenestä	  haastateltavasta	  kertoi	  onnistumisten	  hetkien	  motivoivan	  heitä	  eniten	  

työssään.	  	  

	  

”Varmaan	  se	  et	  ku,	  kun	  on	  kokenut	  sen	  et	  ei	  oo	  mitään.	  Et	  oot	  yksin	  kotona,	  pyörität	  sitä	  

arkee.	  Et	  se	  miten	  tosi	  paljon	  se	  tuo	  sitä	  positiivista	  energiaa.	  Tapaa	  työkavereita	  ja	  on	  se	  
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tietty	  rutiini.	  Se	  semmonen	  sisältö	  mikä	  siitä	  tulee.	  Onnistumisen	  tunne.	  Et	  musta	  onkin	  

johonkin.	  –Asta	  

	  

”-‐-‐Hirveen	  vaikee	  sanoo,	  kun	  on	  niin	  paljon	  hyvää	  kaiken	  kaikkiaan	  tuolla.	  Se	  ku	  onnistuu	  

jossain	  ku	  jotain	  etitään	  jostain	  tai	  tarvii	  jostain.	  Välillä	  tulee	  tilauksia.	  Huonokuntoisia	  

farkkuja.	  Oli	  jotain	  mattoa	  tekemässä	  ilmeisesti.	  Ja	  sitten	  saadaan	  ne	  kerättyä.	  Siinä	  menee	  se	  

hetki.	  Sen	  laatikon	  voi	  viedä	  pois	  et	  se	  on	  valmiit.	  Et	  ihanaa	  saatiin	  tehtyä,	  lähti!”-‐Alli	  

	  

”Sanoisin	  ehkä,	  tää	  on	  laaja	  vastaus,	  niinku,	  onnistumisen	  elämykset”	  –Aatu	  

	  

”Onnistuminen.	  Sillon,	  kun	  niinku	  vaikkapa	  asiakkaalta	  tulee	  palaute.	  Niinku	  

ensimmäisenäkin	  päivänä	  tuli	  palaute	  et	  hyvää	  asiakaspalvelua	  niin	  se	  on	  aina,	  sen	  muistaa	  

pitkään.	  Se	  on	  palkitsevaa.-‐-‐”	  –Anna	  

	  

Kierrätyskeskuksessa	  on	  rento	  ilmapiiri	  ja	  se	  luo	  tilan	  myös	  epäonnistua.	  	  

	  

”Asiat	  ei	  oo	  menny	  niin	  hyvin	  kun	  olis	  pitänyt,	  mutta	  täällä	  on	  annettu	  mahdollisuus	  tehdä	  

niitä	  mogia.	  Koko	  ajan	  on	  kuitenkin	  oppinut	  kaikenlaista.-‐-‐”	  –Aatu	  

	  

”Se	  on	  auttanut	  paljon	  et	  on	  semmosia	  ihmisiä,	  jotka	  on	  sillee	  et	  ei	  haittaa.	  Et	  ei	  se	  mitään.	  

Tietää	  kuitenkin	  et	  itte	  yrittää	  parhaansa.”	  –Asta	  

	  

Kykyjen	  karttuminen	  
	  
Kahdeksan	  kymmenestä	  haastateltavasta	  kertoi	  kehittyneensä	  työjakson	  aikana.	  Kehitystä	  

on	  tapahtunut	  sekä	  taitojen	  karttumisena	  että	  luonteen	  muovautumisena.	  Kehittymisen	  

alateemat	  ovat	  luonnekehitys,	  konkreettinen	  kehitys,	  mahdollisuudet	  kehittyä,	  

työelämäkurssit,	  kielten	  oppiminen	  ja	  eri	  osastoilla	  kierto.	  	  	  

	  

Moni	  haastatelluista	  kertoi	  luonteenpiirteiden	  kehittymisestä.	  Työjakson	  alussa	  oli	  

hermostuneempi,	  mutta	  ajan	  mittaan	  oli	  tapahtunut	  muutosta	  rennommaksi	  sekä	  

työtehtävissä	  että	  työn	  ulkopuolisessa	  elämässä.	  	  Lisäksi	  moni	  koki	  itsetuntonsa	  

parantuneen.	  
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“-‐-‐Ehkä	  se	  niinku	  vahvistuu	  koko	  ajan	  se	  semmonen	  niinku	  jonkun	  näkönen	  ehkä	  itsetunto	  tai	  

joku.	  Hirveen	  monessa	  paikassa	  ei	  voi	  olla	  ihan	  täysin	  oma	  itsensä.	  Ja	  sit	  joutuu	  vähän	  pitää	  

semmosta	  työroolia,	  kotiroolia	  ja	  sit	  on	  se	  lasten	  harrastusrooli..	  ..Niinku	  monta	  erilaista	  

roolia	  ja	  nyt	  niinku	  vahvistuu	  vaan	  se	  et	  mä	  nyt	  oon	  tämmönen	  ja	  sillä	  selvä.	  Se	  vaan	  

vahvistuu	  koko	  ajan-‐-‐“	  -‐Alli	  

	  

“-‐-‐Ehkä	  se	  niinku	  vahvistuu	  koko	  ajan	  se	  semmonen	  niinku	  jonkun	  näkönen	  ehkä	  itsetunto	  tai	  

joku.”	  -‐Alma	  

	  

Toiveikkuutta	  on	  tullut	  lisää.	  Työjakso	  on	  myös	  auttanut	  ottamaan	  elämän	  vähän	  

kevyemmin.	  Se	  on	  tuonut	  varmuutta	  omasta	  elämästä.	  

	  

“-‐-‐Oppinut	  ajattelemaan	  rennommin	  asioista.”	  -‐Aatu	  

	  

“-‐-‐Itsellä	  tuo	  semmosta	  varmuutta	  siihen.	  Et	  ei	  niinku	  hätäänny	  vaikka	  joku	  asia	  ei	  onnistu.	  

Vaikka	  hakemukset	  tai	  muut	  ei	  oo	  ajoissa	  perillä-‐-‐.“	  -‐Asta	  

	  

“-‐-‐Ja	  ei	  niinku	  kyllä	  nyt	  vähän	  jään	  vatvomaan	  mitä	  tuli	  sanotuks..	  ..Suomalainen	  ajatus	  mitä	  

ne	  ajattelee	  nyt	  musta,	  mut	  se	  menee	  yllättävän	  nopeesti	  ohi.	  Totta	  kai	  mietin	  et	  oisinko	  voinu	  

tehdä	  jotain	  paremmin.	  Mut	  mä	  en	  jää	  sitä	  enää	  sillee	  vatvomaan-‐-‐.“	  -‐Alli	  

	  

“-‐-‐Mua	  ei	  jännitä	  enää	  yhtään.	  Mä	  oon	  ite	  paljon	  rennompi.	  Sitä	  kautta	  niinku	  se	  

asiakaspalvelu	  menee	  tosi	  paljon	  rennommin.”	  -‐Alma	  

	  

Asiakaskohtaamiset	  ovat	  vaatineet	  myös	  jämäkän	  luontenpiirteen	  opettelua.	  	  

	  

“Siinä	  on	  oppinut	  semmosen	  jämäkän	  luonteen.	  Että	  vaikka	  niinku	  tuleeki	  ehkä	  vihaisempia	  

reaktioita	  siltä	  asiakkaalta	  niin	  se	  niinku	  se	  ei	  oo	  mitään	  henkilökohtaista.	  Et	  se	  vaan	  on	  

niinku	  vaan	  et	  tää	  homma	  toimii	  täällä.	  Jämäkkyyden	  on	  oppinut	  ja	  semmonen	  niinku	  

tilannetaju.	  Kaikenkaikkiaan…”	  -‐Aatu	  

	  

Yksi	  haastateltavista	  analysoi	  omaa	  jämäkkyyden	  kehittymistä	  jo	  liialliseksi.	  
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“-‐-‐Nyt	  oon	  onneks	  oppinut	  niinku	  sillee,	  että	  oon	  aika	  tiukka	  välillä,	  vähän	  liian	  tiukka	  välillä.	  

Ei	  oo	  riittävän	  joustava.”	  -‐Alma	  

	  

Osa	  koki	  muuttuneensa	  avoimemmaksi	  ja	  ihmisten	  kohtaamisen	  helpottuneen.	  	  

	  

“-‐-‐semmosta	  ekstroverttiyttä	  on	  tullu	  mukaan.	  Löytää	  niitä	  sanoja	  miten	  rupatella.”-‐Aatu	  

	  

Osa	  koki	  jopa	  kasvaneensa	  paremmaksi	  ihmiseksi.	  

	  

“Sillon	  oli	  sillee	  sulkeutuneempi.	  En	  niin	  hyvä	  tyyppi	  kun	  nytten.”-‐Aatu	  

	  

Lisäksi	  Aatu	  koki	  löytäneensä	  itsestään	  täysin	  uuden	  puolen.	  	  

	  

“Täällä	  kun	  pääsee	  kokeilee	  myös	  semmosia	  asioita	  mitä	  on	  vältellyt	  työelämässä	  jo	  

pidemmän	  aikaa.	  Just	  sillon	  kun	  tulin	  tänne	  haastatteluun	  niin	  sanoin	  et	  mä	  en	  oo	  mikään	  

asiakaspalvelija	  enkä	  myyjä.	  Vähän	  niinku	  avantoon	  heitettiin	  ja	  mut	  laitettiin	  

elektroniikkapuolelle	  myymään.	  Tuli	  onnistumisen	  hetkiä.	  Se	  vähän	  ruokki	  semmosta.	  Tuli	  

tietynlainen	  motivaatio	  et	  voisin	  kokeilla	  erilaisia	  juttuja.-‐-‐“	  -‐Aatu	  

	  

Aatun	  mielikuva	  itsestä	  muuttui	  uuden	  kokemuksen	  myötä.	  Hän	  on	  onnistumisen	  jälkeen	  

valmis	  kokeilemaan	  uusia	  asioita	  ja	  löytämään	  itsestä	  uusia	  puolia.	  Aatu	  näkee	  enemmän	  

mahdollisuuksia	  elämässä	  kuin	  aikaisemmin.	  	  

	  

Konkreettisena	  kehittymisenä	  voidaan	  pitää	  esimerkiksi	  kassakoneen	  käytön	  oppimista.	  

	  

”Joo	  kyl	  mun	  mielestä,	  et	  toi	  kassatyö	  on	  semmosta	  mis	  joutuu	  aika	  paljon	  niitä	  paperiasioita	  

hoitamaan.	  Kuinka	  se	  kassajärjestelmä	  toimii.	  Se	  on	  ollu	  haastava	  juttu.”	  -‐Asta	  	  

	  

Yksi	  maahanmuuttajataustainen	  kertoi	  Suomen	  kielen	  parantuneen.	  
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”Täällä	  mä	  opin	  paljon.	  Mä	  olen	  joka	  paikan	  työ	  erikoi	  ihmisiä.	  Sama	  täällä	  mä	  opin	  ihan	  

hyvin.	  Esimerkiksi	  suomen	  kieli	  mä	  opin	  vielä	  enempi.	  Paljon	  sanat	  en	  mä.	  Nyt	  puhuu	  ihan	  

hyvin.	  -‐-‐”	  	  

-‐Ahti	  

	  

Mahdollisuuksiin	  kehittyä	  suhtauduttiin	  eri	  tavoin.	  Suurin	  osa	  koki	  kehittymisen	  

mahdolliseksi,	  mutta	  vähemmistö	  haastateltavista	  kertoi,	  että	  eivät	  koe	  mahdollisuutta	  

kehittyä	  Kierrätyskeskuksen	  suomissa	  puitteissa.	  Varsinkin	  pidempään	  työelämässä	  ollut	  

Aino	  ei	  nähnyt	  mahdollisuuksia	  kehittyä.	  

	  

”Mul	  on	  niin	  vankka	  työkokemus	  takana	  et	  mä	  en	  tässä	  talossa	  kehity.	  Niin	  mä	  en	  kehity	  täs	  

talossa.	  Mä	  osaan	  näitä	  kaikkii..	  Nää	  on	  niin	  päivän	  selviä	  asioita.”	  -‐Aino	  

	  

Monet	  haastateltavista	  pystyivät	  nimeämään	  mahdollisuuksia	  omaan	  kehitykseen.	  Yksi	  

halusi	  suorittaa	  trukkikortin,	  toinen	  halusi	  oppia	  kassan	  ja	  kolmatta	  kiinnosti	  laajentaa	  

osaamista	  eri	  osastoilla.	  

	  

Kierrätyskeskuksessa	  pystyy	  kouluttamaan	  itseään	  erilaisilla	  työelämäkursseilla.	  Kaikki	  

Kierrätyskeskuksen	  työntekijät	  käyvät	  ekopassikoulutuksen.	  Sen	  suorittaminen	  kuuluu	  

jokaiselle	  uudelle	  työntekijälle	  ja	  kaikki	  haastateltavat	  olivat	  suorittaneet	  tai	  suorittamassa	  

korttia.	  Ekopassikoulutus	  koostuu	  viidestä	  eri	  aiheisesta	  opetustuokiosta	  ja	  niitä	  

järjestetään	  jokaisessa	  toimipisteessä.	  Ekopassikoulutuksessa	  käydään	  läpi	  jätteiden	  

käsittelyä,	  kierrättämistä	  ja	  energian	  säästöä.	  

	  

Muita	  työelämäkortteja,	  joita	  on	  mahdollista	  suorittaa,	  on	  hygieniapassi,	  trukkikortti	  ja	  

asiakaspalvelukurssi.	  Osa	  oli	  suorittanut	  hygieniapassin,	  Kyläsaaren	  molemmat	  

haastateltavat	  olivat	  käyneet	  asiakaspalvelukurssin	  ja	  yksi	  haastateltava	  suunnitteli	  

suorittavansa	  trukkikortin.	  Toisilla	  työntekijöillä	  oli	  enemmän	  tietoa	  mahdollisuuksista	  

suorittaa	  työelämäkortteja	  kuin	  toisilla.	  

	  

Työelämäkortteja	  monet	  olivat	  suorittaneet	  jo	  ennen	  Kierrätyskeskusta.	  Näistä	  

esimerkkeinä	  manittakoon	  hygieniapassi,	  trukkikortti,	  paloturvallisuuskortti	  ja	  

työturvallisuuskortti.	  Kortteja	  pystyy	  suorittamaan	  myös	  TE-‐toimistojen	  tai	  esimerkiksi	  
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Respan	  kautta.	  Respa	  on	  Helsingin	  kaupungin	  hanke	  yhteiskuntatakuun	  toteuttamiseksi	  

alle	  30-‐vuotiaille	  työttömille	  helsinkiläisille.	  TE-‐toimisto	  ohjaa	  työnhakijan	  Respaan.	  	  

	  

Osa	  haastateltavista	  kertoi	  kielitaitonsa	  parantuneen	  työskennellessään	  

Kierrätyskeskuksessa.	  Yritys	  järjestää	  erilaisia	  englanninkielen	  kursseja.	  Kahdeksan	  kerran	  

englannin	  kielen	  kurssi	  sai	  kiitosta	  kummaltakin	  Kyläsaaren	  toimipisteen	  haastateltavalta.	  

	  

”Asiakaspalvelu	  englanninkurssi.	  Aattelin,	  että	  vähän	  terästän	  sitä	  englannin	  kieltä.”	  -‐Aatu	  

	  

Erityisesti	  maahanmuuttajataustaiset	  henkilöt	  kokivat	  kielitaidon	  karttuneen.	  Heille	  

järjestetään	  suomikerhoja,	  joissa	  pääsee	  harjoittelemaan	  kieltä.	  Yksi	  haastateltava	  kertoi,	  

että	  ei	  malta	  istua	  Suomi	  –kerhossa,	  että	  mieluummin	  tekee	  töitä.	  Kieli	  on	  parantunut	  

kerhon,	  mutta	  myös	  ekopassikoulutusten	  ja	  työyhteisössä	  toimimisen	  ansiosta.	  	  

	  

Aatu	  oli	  päässyt	  puhumaan	  myös	  saksaa.	  Joskus	  joutuu	  turvautumaan	  omatekoiseen	  

viittomakieleen,	  jos	  ei	  löydy	  yhteistä	  puhuttua	  kieltä	  asiakkaan	  kanssa.	  	  

	  

”Tuli	  yks	  semmonen	  asiakas,	  et	  hän	  ei	  puhu	  muutaku	  saksaa.	  Oon	  yhen	  kurssin	  yläasteella	  

lukenut.	  Se	  oli	  kyllä	  semmosta	  ’sinä	  etsi	  tämä	  kone’.	  -‐-‐	  Kyl	  mä	  tulin	  ymmärretyksi.	  Pitää	  

suhtautua	  huumorilla.	  Että	  vaikka	  vähän	  rallikielellä.”	  -‐Aatu	  

	  

Työntekijät	  kokivat	  kielten	  käyttämisen	  positiivisena	  mahdollisuutena	  treenata	  omaa	  

kielipäätään.	  

	  

”Pikkasen	  pystyy	  sitten	  omaa	  kielitaitoakin	  harjottaa,	  jos	  tulee	  joku	  et	  pitää	  englantia	  puhuu	  

tai	  muuta.”	  -‐Aino	  

	  

Eri	  osastoilla	  kiertäminen	  on	  mahdollista	  mutta	  ei	  kuitenkaan	  kovin	  tavanomaista.	  

Osastojen	  vaihtaminen	  on	  myös	  hyvin	  toimipistekohtaista.	  	  

	  

”-‐-‐Tää	  homma	  menee	  sillä	  lailla,	  että	  kierretään	  jokainen	  yksikkö.	  Se	  on	  niinku	  että	  

Kierrätystyöntekijät	  kiertää.-‐-‐”	  -‐Aatu	  
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Toisessa	  toimipisteessä	  taas	  koettiin	  vaikeaksi	  ja	  miltei	  mahdottomaksi	  vaihtaa	  työtehtäviä.	  

	  

”-‐-‐Mutta	  täällä	  sisäisesti	  työtehtävien	  vaihto	  niinkun	  eeeh..	  ..Se	  ei	  oo	  ihan	  mahoton	  mut	  se	  ei	  

oo	  hirveen	  helppoo	  myöskään.”	  -‐Alma	  

	  

Yhdessä	  tavaratalossa	  osaston	  vaihdosta	  voi	  sopia	  palavereissa.	  

	  

”-‐-‐Jos	  haluatte	  välillä	  tai	  on	  porukkaa	  lomalla	  tai	  sairaslomalla	  et	  haluaako	  joku	  mennä	  

kenkiin	  et	  meil	  ei	  oo	  kengissä	  mitään.-‐-‐”	  -‐Alli	  

	  

Asiakaspalvelutehtävissä	  oleva	  henkilö	  kertoi	  haluavansa	  mennä	  kassalle	  ja	  oppia	  

kassakoneen	  käyttöä.	  Hän	  uskoo	  sen	  olevan	  mahdollista	  ja	  aiheesta	  oli	  keskusteltu	  

esimiehen	  kanssa	  haastatteluhetkellä.	  

	  

”-‐-‐Yks	  mitä	  mä	  haluisin	  koittaa	  vielä	  tossa	  on	  toi	  kassatyö.	  Ku	  välillä	  on	  sillee	  et	  pitää	  tuuraa	  

jotain.	  Se	  ois	  ihan	  hyvä	  et	  osais	  käyttää	  vähän	  jotain	  konetta.	  Voi	  hakee	  johonkin	  kaupan	  

kassalla	  niin	  se	  helpottaa	  jos	  on	  tehny	  ennenkin.	  ”	  -‐Akseli	  	  

	  

Työyhteisö	  
	  
Yhteisön	  löytäminen	  elämään	  on	  parantanut	  merkittävästi	  työntekijöiden	  elämänlaatua	  ja	  

se	  on	  ollut	  iso	  muutos	  aikaisempaan	  työttömyysjaksoon.	  Haastateltavat	  kertoivat,	  että	  

työttömänä	  ollessa	  sosiaaliset	  ympyrät	  jäivät	  niukoiksi	  ja	  ihmisiä	  ei	  tullut	  tavattua.	  

Ihmisten	  tapaaminen	  on	  yksi	  seikka,	  mikä	  motivoi	  tekemään	  työtä.	  

	  

”-‐-‐Mä	  pääsen	  tapaamaan	  uusia	  ihmisiä	  päivittäin.	  -‐-‐Se	  et	  pääsee	  ylipäätänsä	  puhumaan	  

toisten	  ihmisten	  kanssa.	  -‐-‐Mul	  oli	  se	  pari	  kuukautta	  et	  mä	  en	  oikein	  tavannut	  ketään.	  Olin	  

vaan	  omaa	  aikaa	  viettämässä..	  ..ei	  siinäkään	  mitään	  vikaa.	  Sit	  tuli	  vähän	  semmonen	  fiilis	  

nähä	  ihmisiä.	  Motivoi	  mua	  siinä	  mielessä.-‐-‐”	  -‐Akseli	  

	  

”Mä	  en	  oikestaan	  tavannu	  hirveesti	  ihmisiä.	  Et	  normaali	  päivä	  saatto	  olla	  semmonen	  et	  herää	  

aamulla	  ja	  syö	  ja	  käy	  salilla,	  tulee	  kotiin,	  pesee	  pyykkiä,	  käy	  kävelyllä,	  käy	  nukkumaan.	  Et	  se	  

on	  niinku	  tosi	  niitä	  tosi	  niitä	  perus...	  Et	  mie	  oon	  ollu	  aika	  epäsosiaalinen	  monta	  vuotta.”	  -‐Asta	  
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Työyhteisöä	  kuvaa	  nopea	  vaihtuvuus,	  huumorintajuisuus,	  rentous,	  matala	  hierarkia	  ja	  

monipuolisuus.	  Työntekijät	  kokevat	  yhteisön	  hyväksi,	  rennoksi	  ja	  hauskaksi.	  Kun	  kysyin	  

työyhteisöstä,	  kaikki	  kymmenen	  haastateltavaa	  sanoivat	  myönteisiä	  asioita	  siitä.	  Töihin	  on	  

kiva	  tulla	  ja	  moni	  tekee	  sen	  hymyillen.	  Työyhteisö	  on	  vastaanottavainen	  ja	  siinä	  saa	  olla	  

oma	  itsensä.	  	  

	  

”On	  tää	  sillee	  ihan	  mielenkiintonen	  paikka,	  kun	  täällä	  on	  porukkaa	  ihan	  laidasta	  laitaan.	  

Meitä	  jolla	  on	  työtilanne	  huono	  ja	  sitten	  on	  maahanmuuttajia,	  ja	  semmosia	  jotka	  tulee	  

petraamaan	  suomenkieltä.	  Hyvin	  kaikenlaista	  taustaa.-‐-‐”	  -‐Aatu	  

	  

Työyhteisön	  alle	  lukeutuu	  viisi	  teemaa.	  Teemat	  ovat	  ystävät,	  lempinimet,	  

monikulttuurisuus,	  mentorointi	  ja	  virkistystoiminta.	  

	  

Kaksi	  haastatelluista	  koki	  saaneensa	  ystäviä,	  joita	  tapaa	  myös	  työajan	  ulkopuolella.	  

	  

”-‐-‐Sillee	  niinku	  on	  täällä	  muutamia	  tosi	  hyviä	  ystäviä	  saanut.	  Sinetöity	  facebookissa	  tää	  

homma,	  niinku	  nykymaailmassa	  tää	  menee.”	  -‐Aatu	  

	  

”Ite	  on	  ainakin	  saanu	  sillee	  ystäviä.	  Et	  sanotaan	  et	  vanhemmalla	  iällä	  se	  ei	  oo	  sillee	  helppoo..	  

Parikymppisenä	  tutustuu	  helposti	  opiskelun	  kautta	  ja	  uuden	  työn.	  Mut	  et	  kyl	  täältä	  on	  

ainakin	  saanu	  ja	  ihan	  työn	  ulkopuolellakin	  tavataan.”	  -‐Asta	  

	  

Lempinimet	  kertovat	  työntekijöiden	  rentoudesta.	  Muutamat	  haastateltavat	  kertoivat	  

lempinimien	  muodostumisesta	  työyhteisössä	  osoituksena	  vapautuneesta	  ilmapiiristä.	  

	  

”-‐-‐Sit	  ku	  mut	  nimitettiin	  ekotukihenkilöks	  nii	  ei	  kestänyt	  montaakaan	  tuntia	  ku	  se	  väänty	  jo	  et	  

mä	  oon	  sekotukihenkilö.”	  -‐Alli	  

	  

”Täällä	  on	  kaveri.	  Nuori	  poika,	  tosi	  ystävällinen.	  En	  mä	  ikinä	  hänen	  kanssaan	  nimiä.	  Hän	  

sanoo	  minulle	  Pappa.	  Minä	  sanon	  hänelle	  pappa.	  Tykkään	  tulla	  täällä.	  Tää	  työkaverit.	  

Huumori	  hyvä.”	  -‐Ahti	  
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Monikulttuurisuus	  koetaan	  työyhteisöä	  rikastavana	  tekijänä.	  Haastateltavat	  kertoivat	  

kuuntelevansa	  mielellään	  toisten	  maiden	  kulttuurista	  ja	  tavoista.	  	  

	  

”-‐-‐Semmonen	  monikulttuurisuus	  on	  vahvasti	  läsnä.	  Must	  se	  on	  aina	  ollu	  tosi	  siistii,	  et	  kaikki	  ei	  

oo	  samasta	  muotista.	  Oppii	  tutustumaan	  kaikenlaisiin	  ihmisiin.-‐-‐”	  -‐Aatu	  

	  

”Just	  se	  et	  tapaa	  erilaisia	  ihmisiä.	  Just	  tulee	  nää	  kulttuurit.	  Vähän	  tietää	  miten	  missäkin	  

maassa	  käyttäydytään	  ja	  miten	  ne	  juhlii	  ja	  jouluja	  ja	  näitä	  muita	  juhlapyhiä.”	  -‐Aino	  

	  

”Musta	  on	  kauheen	  kiva	  kuulla	  ihmisten	  erilaisia	  tapoja.	  En	  mäkään	  oo	  ihan	  normaali	  ja	  

tavalline	  ihminen-‐-‐”	  -‐Alli	  

	  

Yhdessä	  toimipisteessä	  kaikki	  eivät	  suhtaudu	  monikulttuurisuuteen	  pelkästään	  

positiivisesti	  ja	  se	  tuli	  ilmi	  molemmilta	  haastateltavilta.	  

	  

”-‐-‐Kyllähän	  täällä	  huomaa	  välillä	  aina	  ihmisistä	  et	  kaikille	  se	  ei	  oo	  niin	  itsestään	  selvää	  eikä	  

aina	  niinku	  miellyttävääkään.-‐-‐”	  -‐Alli	  	  	  

	  

”-‐-‐On	  täällä	  ollut	  niitä.	  Sillon	  kun	  tossa	  ku	  avattiin	  se	  vastaanottopiste.	  Kävi	  aika	  paljon	  

semmosia,	  jotka	  kävi	  vetelee	  hintalappuja	  ja	  vaihtaa	  hintalappuja	  en	  nyt	  sano	  et	  ne	  oli	  just	  ne.	  

Kyllä	  sellasta	  on	  ollu	  aika	  paljon-‐-‐”	  -‐Akseli	  

	  

Akseli	  painotti,	  että	  hänelle	  on	  yhdentekevää	  kuka	  on	  töissä,	  mutta	  arvostaa	  sääntöjen	  

noudattamista	  ja	  hyvää	  käytöstä.	  

	  

Työntekijät	  mentoroivat	  toisiaan	  ja	  työkavereiden	  tuki	  ja	  kannustus	  koetaan	  tärkeäksi.	  	  

	  

”-‐-‐Minä	  teen	  töitä	  mun	  työparin	  kanssa	  suurimmaks	  osaks.	  Meillä	  on	  tosi	  hyvä	  henki.	  Hän	  on	  

sambialainen.	  Me	  tullaan	  tosi	  hyvin	  toimeen.	  Tuetaan	  toisiamme.	  Minä	  häntä	  suomenkielessä	  

ja	  hän	  minua	  englanninkielessä	  esimerkiksi.”	  -‐Alma	  
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Vanhempana	  työntekijänä	  Aino	  on	  kannustanut	  nuoria	  työn	  tekoon	  ja	  kertonut	  työelämän	  

säännöistä.	  Vaikka	  nuoret	  ovat	  jo	  lopettaneet	  työskentelyn	  Kierrätyskeskuksella,	  he	  pitävät	  

yhteyttä.	  

	  

”Ei	  oo	  talossa	  enää.	  Päätty	  molemmilla	  sopimukset	  jo.	  Mut	  oon	  facebook	  kavereina	  kuitenkin.	  

Kyl	  mä	  sit	  aina	  välillä	  niitä	  muistan.	  ’No,	  miten	  menee?’.	  Mun	  mielestä	  on	  kiva	  tehä	  ihmisille	  

sillee	  et	  niille	  tulee	  hyvä	  mieli.	  -‐-‐”	  -‐Aino	  

	  

Virkistystoimintaan	  luetaan	  työhyvinvointi	  ja	  työn	  tuunaus.	  Yksi	  haastateltavista	  kuului	  

työhyvinvointi	  ryhmään.	  Työhyvinvointiryhmään	  kuuluu	  kaksi	  henkilö	  kustakin	  

toimipisteestä	  ja	  toimipisteiden	  työhyvinvointihenkilöt	  tapaavat	  kerran	  vuodessa.	  

Tapaamisissa	  suunnitellaan	  työhyvinvointitempauksia.	  Esimerkiksi	  keilausta	  ja	  

metsäretkiä	  on	  järjestetty	  yhteiseksi	  tekemiseksi	  työhyvinvoinnin	  kautta.	  Vuoden	  2015	  

pikkujoulut	  järjestettiin	  Kaapelitehtaalla,	  Helsingissä	  Talvisirkuksen	  katsomisen	  merkeissä.	  	  

	  

Työn	  tuunaukseen	  kuuluu	  yhteiset	  liikuntahetket,	  t-‐paitagalleria	  ja	  huomionosoitukset	  

työkavereille.	  Yksi	  liikunnallinen	  työntekijä	  kertoi	  vetävänsä	  jumpparyhmää	  koko	  

työporukalle	  kerran	  viikossa.	  

	  

”Mähän	  vedän	  tota	  meijän	  jumpparyhmää	  keskiviikkosin.	  Meil	  on	  ollu	  semmonen	  keskiviikon	  

circuit	  training	  jumppa.	  Meil	  on	  yleensä	  aika	  hauskaakin,	  et	  se	  ei	  oo	  mitenkään	  semmosta	  

pakollista.	  Et	  sitä	  omaa	  liikunnan	  alaa	  on	  tuonut	  sit.”	  -‐Asta	  

	  

Yksi	  kertoi	  ripustavansa	  hauskoja	  t-‐paitoja	  parantamaan	  työskentely	  miljöötä.	  

	  

”-‐-‐Se	  on	  ehkä	  just	  se,	  löytää	  sieltä	  sen	  kaiken	  roskan	  ja	  kaaoksen	  keskeltä	  se	  helmi.	  Sit	  sieltä	  

tulee	  jotain	  hauskaa..	  ..tulee	  välillä.	  Meillä	  on	  semmonen,	  paitagalleriaksi,	  nimitän	  sitä	  tai	  se	  

on	  meidän	  tai	  minähän	  sitä	  ylläpidän.	  Siellä	  on	  semmosia	  hauskoja	  t-‐paitoja,	  mitkä	  ei	  mee	  

myyntiin.”	  -‐Alli	  

	  

Yksi	  haastateltava	  kertoi,	  että	  ostaa	  välillä	  suklaalevyn	  piristääkseen	  työkavereiden	  päivää.	  
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”-‐-‐Sit	  täällä	  voi	  yllättää	  kaikkia.	  Voi	  käydä	  vaikka	  tauolla	  ostaa	  jotain.	  Positiivista	  yllättää.	  

Sellasta.	  Ostaa	  vaikka	  jonkun	  suklaalevyn	  tai	  jotain	  siihen	  asiakaspalvelupisteelle	  ja	  sitten	  

siinä	  voi	  olla	  sillee	  että	  no	  kiitos	  ja	  syödä	  sen	  pois.”	  -‐Akseli	  

	  

Suomenojan	  pisteellä	  oli	  juuri	  valmistumassa	  myymäläpäällikön	  valmistava	  jouluateria,	  

kun	  menin	  sinne	  haastattelemaan.	  Kierrätyskeskuksessa	  on	  paljon	  vapaaehtoista	  ja	  

omaehtoista	  toimintaa,	  mutta	  se	  vaihtelee	  paljon	  toimipisteiden	  välillä.	  	  

	  
	  

Työhönvalmennus	  
	  

Kahdeksan	  kymmenestä	  on	  osallistunut	  työhönvalmennukseen.	  Toisilla	  työhönvalmennus	  

on	  ollut	  intensiivisempää	  kuin	  toisilla.	  Osa	  koki,	  että	  kaikki	  työntekijät	  osallistuvat	  

työhönvalmennukseen	  ja	  se	  on	  osa	  Kierrätyskeskuksen	  toimintaa,	  varsinkin	  pienemmissä	  

toimipisteissä.	  Osa	  haastateltavista	  siis	  koki,	  että	  työhönvalmennus	  kuuluu	  automaattisesti	  

työjaksoon.	  

	  

”Se	  tuli	  jotenkin	  automaattisesti.	  Se	  vaan	  tarjottiin	  ja	  sit	  mä	  otin	  sen	  vastaan.”	  -‐Alma	  

	  

”Siis	  multa	  vaan	  kysyttiin	  et	  haluuks	  mä	  mennä	  sinne.	  Ja	  sit	  miksei.	  Ja	  sit	  mä	  vaan	  menin	  

sinne.”	  -‐Asko	  

	  

Työvalmennus	  koostuu	  kahdenkeskisistä	  tapaamisista	  valmentajan	  kanssa	  ja	  työn	  haun	  

prosessin	  tukemisesta	  myös	  tapaamisten	  ulkopuolella.	  Työvalmennuksessa	  mennään	  

työntekijän	  tarpeiden	  mukaan.	  Jokaisen	  valmennettavan	  tilanne	  on	  ainutlaatuinen.	  Toisilla	  

on	  ansioluettelot	  kunnossa,	  kun	  toiset	  tarvitsevat	  apua	  sen	  rakentamisessa.	  

Työhönvalmennus	  on	  kokonaisvaltainen	  tukitoimenpide	  työntekijöille.	  Haastateltavat	  

kertoivat,	  että	  työhönvalmentajat	  tulevat	  vaihtamaan	  kuulumisia	  myös	  työpisteelle.	  	  

	  

Aatu	  kertoi,	  että	  työhönvalmennus	  on	  ollut	  foorumi,	  missä	  saa	  sanoa	  ne	  kaikista	  

hulluimmatkin	  ideat	  ääneen.	  	  
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”On	  niinku	  tosiaan	  saanut	  purkaa	  ajatuksiaan.	  Ihan	  niinku	  et	  mitä	  haluaisin	  tehdä.	  On	  saanut	  

sanoo	  ne	  kaikista	  absurdimmatkin	  jutut	  ja	  sit	  on	  tsempattu.	  Sit	  tosiaan	  semmonen	  CV	  käyty	  

läpi	  ja	  miltä	  se	  lista	  näyttää.	  Mä	  oon	  kokenut	  sen	  henkiseksi	  tsemppaukseksi.-‐-‐”	  -‐Aatu	  

	  

Asta	  kertoi	  työhönvalmennuksen	  herätelleen	  ajattelemaan	  tulevaisuutta.	  Lisäksi	  

huolenpito	  siitä,	  että	  ei	  jää	  tyhjän	  päälle	  työharjoittelun	  loputtua,	  oli	  lohduttavaa.	  	  

	  

”On	  siinä	  varmaan	  se,	  että	  kuitenkin	  on	  semmonen	  ihminen,	  joka	  näkee	  kaikennäköstä	  et	  hän	  

sit	  kyselee	  niitä	  et	  voisko	  ajatella	  et	  opiskelis	  ja	  mille	  alalle.	  Kylhän	  se	  herättää	  

semmosta..	  ..alitajuisesti	  alkaa	  pohtia,	  et	  jos	  jossain	  vaiheessa	  hakis	  opiskelemaan.	  Kyl	  se	  

inspiroi.”	  -‐Asta	  

	  

Työhönvalmennus	  kannustaa	  jatkon	  suunnitteluun.	  	  

	  

”Tää	  niinku	  vielä	  enemmän	  skarppas	  siihen,	  kun	  mä	  sain	  sen	  valmentajan	  tuen	  siihen.	  Niin	  

sekin	  ehkä	  jollain	  tavalla	  hyvällä	  tavalla	  hallinnoi,	  on	  niinku	  auttanut	  ja	  motivoinut	  mua.	  Sen	  

myötä	  mä	  oon	  oikeesti	  päässy	  työhaastatteluihin,	  johon	  on	  hakijoita	  lukematon	  määrä.”	  -‐

Anna	  

	  

Työhönvalmennus	  koetaan	  motivaatiota	  vahvistavana	  tekijänä,	  mutta	  osa	  toivoi	  vielä	  

enemmän	  työvalmentajan	  aikaa.	  

	  

”Niit	  vois	  olla	  vähän	  enemmän	  että	  täällä	  vois	  tosiaan	  vähän	  useemmin	  käydä	  täällä.	  Sen	  

takia	  vois	  olla	  enemmän	  et	  ei	  olis	  vaan	  niinku	  kerran	  viikossa	  että	  ja	  sillee.	  ”	  -‐Asko	  	  

	  

Kaksi	  haastateltavaa,	  jotka	  eivät	  olleet	  työhönvalmennuksessa,	  olivat	  	  kummatkin	  samasta	  

isosta	  tavaratalosta.	  Pienemmissä	  toimipisteissä	  työhönvalmentajat	  tuntevat	  tai	  vähintään	  

tietävät	  kaikki	  työntekijät.	  Oma-‐aloitteisuutta	  kaivataan	  isommissa	  toimipisteissä,	  mutta	  

toisaalta	  Aleksi,	  joka	  ei	  ole	  ollut	  valmennuksessa,	  kertoi	  työvalmentajan	  sanoneen	  hänelle,	  

auttavansa	  mielellään	  opiskelujen	  selvittämisessä.	  	  	  

	  

”Mutta	  sitte	  se	  sitä	  sano	  et	  jos	  mä	  haluun	  tota	  noin	  nii	  opiskelee	  niin	  sit	  se	  sano	  et	  se	  voi	  

auttaa	  mua	  siinä.”	  -‐Akseli	  
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Hienot	  löydöt	  
	  

Hienot	  löydöt,	  joko	  työntekijän	  itsensä	  tai	  asiakkaan	  tekemänä,	  ovat	  motivaatiota	  

vahvistava	  tekijä.	  Työntekijä	  itse	  voi	  tehdä	  hienon	  löydön	  joka	  ilahduttaa,	  mutta	  myös	  

asiakkaan	  tekemät	  löydöt	  tuottavat	  hyvää	  mieltä	  myös	  työntekijöille.	  	  

	  

”Jos	  asiakkaalle	  on	  myynyt	  tuotteen	  ja	  se	  on	  saanu	  hyvän	  fiiliksen	  siitä	  et	  jes	  mä	  löysin	  jotain	  

itelleni.	  Niin	  se	  on	  tosi	  mahtavaa.”-‐Aatu	  

	  

Kierrätyskeskuksen	  työntekijät	  ovat	  tehneet	  hyviä	  löytöjä	  halvalla	  ja	  se	  on	  ilahduttanut.	  

Moni	  kertoi	  pitävänsä	  tavarasta	  ja	  sen	  takia	  myös	  työskentely	  miljöö	  on	  miellyttävä.	  	  

	  

”Must	  on	  ollu	  hirveen	  palkitsevaa	  se,	  et	  mä	  oon	  löytänyt	  semmosia	  tavaroita	  mitä	  mulla	  ei	  oo	  

ollu	  koskaan	  varaa	  ostaa.	  Saanu	  mökille	  kaikkee	  kivaa.	  Se	  on	  niinku	  plussa	  ton	  palkan	  päälle”	  

–Aino	  

	  

”-‐-‐Mun	  mielestä	  tää	  on	  aika	  hyvä	  koska	  mä	  ostin	  tossa	  kymmenen	  euron	  takin	  vaik	  se	  maksaa	  

oikeesti	  500.	  Lampaannahkatakki.	  Mä	  olin	  ihan	  viboissa	  siitä.	  Mun	  mielestä	  se	  oli	  hyvä.	  Ja	  

sitten	  muutenkin	  niin,	  ne	  jotka	  osaa	  arvostaa	  sitä	  niin	  ne	  tekee	  tosi	  hyvii	  löytöjä	  täältä.”	  -‐

Akseli	  	  

	  

Tyytyväiset	  asiakkaat	  
	  

Yhdeksän	  kymmenestä	  haastateltavasta	  oli	  asiakasrajapinnassa	  töissä	  ja	  päivittäin	  

tekemisissä	  asiakkaiden	  kanssa.	  	  

	  

”Se	  on	  niin	  sosiaalista	  se	  kanssakäyminen	  noiden	  asiakkaiden	  kanssa.	  Ne	  tulee	  tänne	  kun	  ne	  

olis	  vanhoja	  tuttuja.	  Ja	  sit	  ku	  sä	  rupattelet	  niitten	  kanssa	  se	  on	  vähän	  sama	  ku	  mä	  olin	  

Alepassa	  kassalla.	  Ne	  ihmiset,	  jotka	  koki	  olevansa	  yksinäisiä	  niistä	  oli	  ihan	  kiva	  tulla	  kassalle	  

turisemaan.	  Täällähän	  ne	  saattaa	  kans	  jutella	  ummet	  ja	  lammet.	  Mut	  se	  on	  ihan	  kiva,	  mä	  

tykkään	  jutella	  asiakkaiden	  kanssa.	  Kun	  sen	  pitää	  siinä	  tietyssä	  rajassa,	  et	  ne	  hommat	  ei	  kärsi”	  

-‐Aino	  
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Työntekijöiden	  näkökulmasta	  tyytyväiset	  asiakkaat	  ovat	  yksi	  palkitsevimmista	  asioista	  

Kierrätyskeskuksessa	  .	  Haastateltavat	  kertoivat,	  että	  positiivinen	  palaute	  asiakkailta,	  

koetaan	  motivoivana	  ja	  se	  tuo	  hyvää	  mieltä.	  	  

	  

”-‐-‐Asiakkaat	  on	  niinku	  ilosia	  siitä,	  et	  ne	  löytää	  jotain	  kivoja	  juttuja	  ja	  hyödyllisiä	  juttuja.	  Ihan	  

se	  semmonen,	  sosiaaliset	  kontaktit	  asiakkaan	  kanssa,	  et	  voi	  auttaa	  jotain.	  -‐-‐”	  -‐Asta	  

	  

Asiakkaan	  tyytyväisyys	  tuntuu	  hyvältä.	  

	  

”-‐-‐Se	  et	  näkee	  et	  asiakas	  on	  tyytyväinen	  siitä	  mitä	  oot	  häntä	  kohtaan	  tehnyt.”	  -‐Anna	  

	  

”No	  se	  että	  asiakkaalla	  on	  hyvä	  mieli	  ja	  lähtee	  ilosena	  pois	  ja	  tulee	  ilosena	  takasin	  tänne.	  

Ilmapiiri	  on	  hyvä	  niin	  se	  on	  aika	  palkitsevaa.	  Palkitsevaa	  tulla	  töihin	  taas	  uudestaan	  

seuraavana	  päivänä.”	  -‐Asko	  

	  

”Tyytyväiset	  asiakkaat.	  Joskus	  tulee	  ihan	  sanomaan,	  että	  mun	  suosikkimyyjä	  täällä	  kassalla.	  

Se	  on	  niinku	  palkitsevaa.”	  -‐Alma	  

	  

”-‐-‐Ne	  on	  tosi	  tyytyväisen	  näkösiä.	  Niin	  se	  on	  mulle	  ihan	  tarpeeks.	  Saa	  omaa	  mielihyvää	  siitä.”	  

–Akseli	  

	  

Motivaatiota	  heikentävät	  tekijät	  
	  

Konkreettisia	  motivaatiota	  heikentäviä	  tekijöitä	  nousi	  esille	  haastatteluissa.	  Jaottelin	  

motivaatiota	  heikentävät	  tekijät	  seitsemään	  luokkaan,	  jotka	  ovat	  kiire,	  ahtaus,	  työaika,	  

kaaos,	  tylsyys,	  työturvallisuus	  ja	  hankalat	  asiakkaat.	  

	  

Kiire	  
	  
Monet	  puhuivat	  siitä,	  että	  työntekijöitä	  on	  liian	  vähän	  ja	  joutuu	  hajaantumaan	  moneen	  

paikkaan.	  Työ	  koetaan	  välillä	  hektiseksi	  ja	  kiireiseksi.	  
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”Haaste	  on	  myös	  ollu	  se,	  että	  välillä	  on	  ollut	  henkilökuntavajausta	  eli	  sua	  saatetaan	  tarvita	  

kolmeen	  eri	  suuntaan.	  Okei	  se	  opettaa	  työnhallintaa	  mutta	  se	  on	  myös	  haaste,	  koska	  välillä	  

kun	  on	  tossa	  asiakaspalveluinfossa	  yksin,	  niin	  se	  on	  vähän	  rasittavaa	  jos	  kuus	  soittaa	  

puhelimeen	  yhtä	  aikaa,	  kaks	  on	  jonossa	  tiskillä	  ja	  joku	  viel	  huutaa	  sua	  jostain.-‐-‐”	  –Anna	  

	  

”Ihan	  hyvä	  fiilis	  ja	  sillee	  niinku	  mut	  onhan	  tää	  rankkaa	  duunia.	  Tääl	  on	  niin	  vähän	  

työntekijöitä,	  joutuu	  venymään	  joka	  paikkaan.	  Et	  sillee	  ihan	  mielenkiintosta	  sinänsä	  et	  tääl	  

on	  niin	  vähän	  työntekijöitä	  vaik	  on	  niin	  paljon	  työttömiä.”	  -‐Asko	  

	  

Joskus	  kiire	  oli	  syynä	  siihen,	  miksi	  ei	  pysty	  vaihtelemaan	  työtehtäviä	  ja	  sitä	  kautta	  

laajentamaan	  osaamista.	  	  

	  

”-‐-‐Täällä	  ei	  oo	  aikaa.	  Ei	  oo	  riittävästi	  työntekijöitä	  ja	  tarvii	  enempi	  varastopuolella.”	  -‐Ahti	  

	  

”Joskus	  on	  iltavuorossa.	  On	  töissä	  on	  ei	  oo	  paljon	  ihmisiä.	  On	  tiedätkö	  on	  esim	  töissä	  kok	  

viikko.	  Sen	  jälkeen	  kaks	  päivä	  vapaa.	  Sen	  jälkeen	  on	  kaksi	  jotka	  puuttuu.	  Paljon	  asiakas	  tulee.	  

Vaikee	  on	  työpaikka.	  Ei	  ole	  aik	  mennä	  vessaan.	  Hirvee.	  Joo	  kiirettä	  koko	  ajan.”	  -‐Aki	  

	  
	  

Ahtaus	  
	  
Haastateltavat	  kertoivat	  	  yhdeksi	  työn	  haasteeksi	  ahtauden.	  	  	  

	  

”Välillä	  on	  ihan	  käytännön	  ongelmia.	  On	  ahdasta.	  Ei	  ole	  rullakkoja	  tai	  laatikoita	  mitä	  me	  

tarvitaan.	  Et	  niitä	  juostaan	  sit	  tuolla	  ettimässä.-‐-‐”	  -‐Alli	  

	  

”Varastokin	  nyt	  on	  ku	  se	  on	  niin	  pieni.	  Välillä	  kertyy	  vaarallisiakin	  juttuja,	  kasoja	  ja	  sellasta.	  

Se	  on	  niin	  pieni	  se	  varasto.”	  -‐Asko	  

	  
Rajallinen	  varastotila	  aiheuttaa	  myös	  hankalia	  asiakaskohtaamisia.	  	  
	  
”Toi	  meijän	  halli	  on	  sillee	  rajallinen	  alue	  nii	  sit	  joskus	  myös	  ihan	  senki	  takia	  että	  se	  on	  täynnä,	  

joskus	  joudutaan	  ihan	  senki	  takia	  kieltäytymään	  jostain	  huonekalusta.-‐-‐”	  -‐Aatu	  	  
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Työaika	  
	  
Työajan	  alle	  lukeutuu	  kaksi	  teemaa:	  työsopimusten	  lyhyys	  ja	  työvuorot.	  

Kierrätyskeskuksella	  työntekijöiden	  vaihtuvuus	  on	  suuri	  ja	  työsopimuksia	  tehdään	  

enintään	  vuodeksi.	  Se	  turhauttaa	  monia	  hyvin	  viihtyviä	  työntekijöitä.	  	  

	  

”-‐-‐Kierrätyskeskuksessa	  on	  vaan	  yksi	  paha.	  Koska	  työntekijät	  oppii	  kaiken	  nyt	  tulee	  sopimus	  

ja	  loppuu.	  Sinä	  tarvii	  lähtee	  pois.	  En	  voi	  mitään.	  Sopimus	  pois.	  Aina	  tiedät	  sopimuksen	  ja	  

lähdet	  pois	  ja	  tulee	  huono	  tunne	  hyvä	  ystävä	  ja	  kaveri	  joskus	  ei	  jaksa.	  Tää	  on	  vain	  huonosti.	  -‐-‐	  

Mä	  haluan	  jos	  mä	  voin	  jatkaa	  lisää	  täällä.	  Jos	  mä	  voin	  jatkaa	  eläke.	  Mutta	  ei	  voi.-‐-‐”	  -‐Ahti	  

	  

”Harmi	  vaan,	  kun	  pestit	  on	  niin	  lyhkäsiä,	  et	  sitten	  tota	  kun	  ehtii	  niinku	  tavallaan	  tulee	  juttuu	  

jonku	  kanssa	  ja	  sitten	  menee	  pari	  kolme	  viikkoa	  niin	  sit	  se	  onki	  jo	  et	  sen	  työsuhde	  loppuu.-‐-‐”	  

-‐Aino	  

	  

”-‐-‐Harjottelu	  ja	  palkkatuki	  loppuu	  nopeesti.	  Parempi	  on	  sopimus.”	  -‐Aki	  

	  

”-‐-‐Tää	  menee	  niin	  nopeesti	  ohi,	  tää	  harjottelu,	  jos	  ei	  tuu	  jatkoa	  niin	  ei	  tuu	  sitä	  pysyvyys..	  ..ei	  

tuu	  sitä	  jatkumoa..	  ..sellasta	  varmuutta	  asioihin.”	  -‐Asta	  

	  

Kaksi	  henkilöä	  haluaisi	  vaikuttaa	  työvuoroihin.	  Ainon	  mielestä	  työaikojen	  suunnittelussa	  

tulisi	  huomioida	  työntekijöiden	  tarpeita	  nykyistä	  paremmin.	  

	  

”No	  must	  ois	  ihan	  järkevää	  et	  niille,	  jotka	  haluu	  tehä	  iltoja	  annetaan	  tehä	  iltoja	  ja	  niille	  jotka	  

haluu	  tehä	  aamuja	  ja	  pitää	  ne	  viikonloput	  vapaana	  niin	  annettais	  siihen	  mahdollisuus.	  -‐–

Työaikoja	  vois	  miettiä	  niinku	  ihmisen	  mukaan-‐-‐”	  -‐Aino	  

	  

Kaaos	  
	  

Kahdessa	  toimipisteessä	  yhteensä	  kolmen	  henkilön	  suusta	  tuli	  spontaanisti	  termi	  ”kaaos”	  

esiin.	  Toiminnan	  kuvailtiin	  olevan	  kaaottista	  ja	  työntekijöiden	  päätehtävänä	  on	  ehkäistä	  

kaaoksen	  lisäämistä	  ja	  omalla	  toiminnallaan	  hallita	  kaaosta.	  	  
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”Sitä	  tavaraa	  tulee	  niin	  hirveesti	  ja	  sitten	  et	  kaikelle	  löytäis	  paikan	  ja	  paikat	  pysyis	  siistinä	  et	  

ei	  tulis	  kaaosta.	  Helposti	  kerääntyy	  tonne	  tiskin	  taakse	  kaiken	  maailman	  ylimääräset	  tavarat.	  

-‐-‐Siel	  on	  koruja	  varmaan	  semmoset	  viis	  muovikassillista.	  Se	  on	  vähän	  semmosta	  kaaottista.”	  

-‐Asta	  

	  

”Tää	  nyt	  on	  kaaosta,	  mutta	  pyritään	  parhaaseen,	  mutta	  aina	  välillä	  sattuu	  ja	  tapahtuu	  

asioita.	  Et	  se	  nyt	  on	  semmosta.”	  -‐Aatu	  

	  

”Täällä	  tää	  systeemi	  on	  niinsanottu	  kaaos.	  Se	  ei	  näy	  ulospäin,	  mut	  siis	  tääl	  on	  oikeesti	  niin	  et	  

verenpaine	  välil	  nousee.	  On	  tavallaan	  ohjeet	  mut	  oikeesti	  kaikki	  soveltaa	  niitä.”	  -‐Anna	  

	  

Tylsyys	  
	  
Kolme	  haastateltavaa	  kertoi	  tylsyyden	  ongelmasta	  työtehtävissään.	  Tylsyyteen	  lukeutuu	  

kaksi	  alaluokkaa,	  jotka	  ovat	  rutiinityö	  ja	  tekemisen	  puute.	  Rutiinityö	  tuli	  erityisesti	  esiin	  

kassahenkilökunnalla	  ja	  lajittelussa.	  Työ	  koettiin	  yksitoikkoiseksi.	  	  

	  

Kassatyötä	  kuvailtiin	  tylsäksi	  silloin,	  kun	  ei	  ole	  asiakkaita	  palveltavana.	  

	  

”Siis	  aika	  usein	  se	  on	  vaan	  istumista	  ja	  odottamista,	  mikä	  on	  hyvin	  pitkästyttävää	  et	  se	  on	  

niinku	  se	  mitä	  mä	  välillä	  mietin	  et	  ’Apua	  mä	  en	  jaksa	  enää	  päivääkään’,	  mutta	  koska	  ennen	  

mun	  työ	  oli	  tekemistä.	  Enemmän	  tai	  vähemmän	  koko	  ajan	  tekemistä.	  Joskus	  niin	  paljon	  et	  

tauko	  unohtui,	  jäi	  ihan	  vahingossa	  tauot	  väliin,	  kun	  oli	  niin	  kiire-‐-‐.”	  -‐Alma	  

	  

Alma	  pyrkii	  rikkomaan	  rutiinia	  vierailemalla	  muilla	  osastoilla,	  kun	  on	  ylimääräistä	  aikaa.	  

Varsinkin	  vuoronvaihdossa,	  kun	  kassatyöntekijöitä	  on	  paljon	  paikalla,	  hän	  menee	  oma-‐

aloitteisesti	  auttamaan	  muille	  osastoille.	  Haastavaksi	  tilanteen	  tekee	  se,	  että	  koko	  ajan	  

jonkun	  pitää	  kuitenkin	  olla	  kassalla	  mahdollisten	  asiakkaiden	  varalta.	  Alman	  motivaatio	  

työskennellä	  Kierrätyskeskuksella	  on	  jopa	  heikentynyt.	  

	  

”Mutta	  mulla	  oli	  vaan	  niin	  pakko	  päästä	  takas	  töihin.	  Mä	  olin	  niin	  motivoitunut.	  Mä	  lupasin	  

että	  jos	  bussia	  ei	  tule	  niin	  tulen	  vaikka	  tuntia	  ennen	  odottamaan	  omaa	  työvuoroa.	  Nyt	  mä	  
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aika	  usein	  kyllä	  juoksen	  viimesellä	  minuutilla.	  En	  mä	  kerkee	  aikasemmalla	  bussilla,	  en	  mä	  oo	  

mitenkään	  pahasti	  myöhästynyt	  ja	  meillä	  on	  kellokortit...	  Mutta	  tota	  mietin	  että	  en	  oo	  

esimerkiksi	  puoli	  tuntia	  aikasemmin	  täällä.	  Mä	  aattelin	  et	  jos	  ne	  muistaa	  mitä	  kaikkea	  mä	  

oon	  luvannu..”	  -‐Alma	  

	  

Lajittelupisteeellä	  työskentelevä	  Alli	  myönsi	  ajoittaisen	  tylsyyden.	  

	  

”Tunnustan,	  välillä	  puuduttaa,	  mut	  onneks	  meillä	  välillä	  pääsee	  tekemään	  jotain	  muutakin.”	  -‐

Alli	  

	  

Alli	  kertoo	  kuitenkin,	  että	  hänen	  on	  mahdollista	  laajentaa	  osaamistaan	  ja	  rikkoa	  rutiineja	  

vierailemalla	  muilla	  osastoilla.	  	  

	  

”Kyllä	  yleensä	  sitten	  jos	  haluaa	  mennä	  kokeilemaan	  jotain	  muuta	  niin	  sitten	  sovitaan	  niin	  voi	  

mennä.	  Mä	  oon	  ollut	  myös	  kenkiä	  hinnottelemassa.	  -‐-‐	  Mä	  pörrään	  siinä	  ja	  ehkä	  mä	  siinäkin	  

imen	  sitä	  kokemusta	  muualtakin.”	  -‐Alli	  

	  

Tekemisen	  puutetta	  koettiin	  asiakaspalvelupisteellä,	  jos	  asiakkaita	  ei	  ole.	  

	  

”Ja	  sitten	  tota	  noin	  ni	  meilläkin	  on	  niinku	  paljon	  mukavampaa	  olla	  täällä	  jos	  on	  paljon	  

asiakkaita.	  Jotain	  tekemistä	  koko	  ajan,	  koska	  muuten	  siit	  tulee	  tosi	  tylsää	  täällä.”	  -‐Akseli	  

	  

Työturvallisuus	  
	  
Työturvallisuus	  tuli	  esiin	  usean	  haastateltavan	  kanssa.	  Se	  koettiin	  vaillinnaiseksi.	  	  

	  

”On	  tehty	  riskikartoituskyselyä	  useana	  vuonna,	  mä	  oon	  kuullu	  ihmisiltä,	  et	  mikään	  ei	  koskaan	  

muutu.	  Mä	  en	  nyt	  oo	  ihan	  varma	  mitkä	  siellä	  on	  ne	  seikat	  ollu.	  Mä	  oon	  ite	  sen	  verran	  nuuka	  et	  

mä	  en	  tajuu	  jos	  joku	  asia	  on	  työturvallisuusmielessä	  pielessä.	  Mut	  se	  on	  ilmeisesti	  semmonen	  

asia	  mitä	  pitäis	  muuttaa.”	  -‐Anna	  

	  

Yhtenä	  haasteena	  oli	  työtehtävien	  suorittaminen	  turvallisesti.	  Esimerkkinä	  oli	  

rikkoutuneet	  lasiset	  astiat	  muovipusseissa.	  	  
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”Haasteena	  on	  se,	  että	  sä	  teet	  sen	  turvallisesti	  sen	  työn.	  Koska	  siel	  kassissa	  voi	  olla	  ihan	  mitä	  

vaan.	  Et	  pitää	  niinku	  omasta	  työturvallisuudesta	  pitää	  huoli.	  Ettei	  sit	  tuu	  viiltoja	  tai	  muuta.-‐-‐”	  

-‐Aino	  

	  

Lisäksi	  varastojen	  ahtaus	  ja	  korkeat	  pinot	  koettiin	  hankalaksi.	  

	  

”No	  esimerkiks	  tuolla	  meillä	  on	  toi	  varasto	  aika	  täynnä	  sillee	  että	  jos	  sinne	  tulis	  joku	  

semmonen	  turvallisuushenkilö	  katsomaan	  niin	  menis	  kyllä	  uusiks	  se	  koko	  varasto.”	  -‐Akseli	  

	  

Hankalat	  asiakkaat	  
	  

Kaikki	  haastateltavat,	  jotka	  toimivat	  asiakaspalvelutehtävissä	  kertoivat	  haasteeksi	  vaikeat	  

asiakkaat.	  Yksi	  haastateltava	  toimi	  lajittelijana	  varaston	  puolella	  ,	  joten	  hän	  ei	  kohdannut	  

jokapäiväisesti	  asiakkaita.	  	  

	  

”Ensimmäisenä	  (haasteena)	  tulee	  tietysti	  mieleen	  asiakkaat.	  Koska	  täällä	  käy	  ihan	  todella	  

laidasta	  laitaan	  porukkaa.	  Eli	  joskus	  tulee	  oikeesti	  tosi	  kranttuja,	  vaikeita,	  vaativia	  tapauksia.	  

Se	  on	  yks	  semmonen	  mikä	  on	  semmonen	  päivittäinen	  haaste.”	  -‐Anna	  

	  

“On	  asiakas	  joka	  huutaa	  ja	  sanoo	  pahaa	  asiaa.	  -‐-‐Kerron	  pomolle	  ja	  pomo	  sanoo	  älä	  ota	  

itseen.-‐-‐”	  -‐Ahti	  

	  

“Sanotaan	  näin	  että	  enemmän	  ehkä	  päänvaivaa	  aiheuttaa	  sit	  jos	  jonkun	  asiakkaan	  kanssa	  

tulee	  joku	  suukopu.	  -‐-‐Sit	  on	  parempi	  vaan	  sanoo	  asiakkaalle	  että	  oo	  päällikköön	  yhteydessä.”	  	  

-‐Aino	  

	  

”Kyllä	  tietenkin	  sit	  jos	  tulee	  sellasia	  ongelma-‐asiakkaita.	  Kyl	  se	  voi	  sit	  hetkeks	  olla	  sillee	  et	  

kaikki	  on	  vähän	  hiljaa	  ittekseen	  miettii.	  Kyl	  se	  sit	  sen	  jälkeen	  joku	  heittää	  jonku	  vitsin	  tai	  

vastaavaa.”	  	  

-‐Akseli	  

	  

Pahimmillaan	  asiakkaat	  saattavat	  tulistua	  niin,	  että	  alkavat	  uhkailemaan.	  Tavaran	  

vastaanottopisteissä	  asiakkaat	  saattavat	  vaatia	  rahaa	  lahjoittamistaan	  huonekaluista.	  
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Lisäksi	  tuotepalautuksissa	  ja	  -‐vaihdossa	  syntyy	  ristiriitoja.	  Hankalat	  asiakkaat	  aiheuttavat	  

mielipahaa.	  Tilanteita	  puidaan	  työporukalla,	  mutta	  joskus	  ne	  kulkeutuvat	  myös	  kotiin.	  

Vaikeat	  tilanteet	  ovat	  opettavaneet	  jämäkkyyttä	  ja	  tiukkuutta.	  Yksi	  haastateltava	  kertoi	  

myös	  oppineensa	  tunteiden	  hallintaa.	  Hän	  ei	  mene	  enää	  mukaan	  asiakkaan	  

tunnekuohuihin.	  Vaikeisiin	  tilanteisiin	  asiakkaan	  kanssa	  joudutaan	  erityisesti	  silloin,	  kun	  

tavaran	  vastaanottaja	  arvioi	  tavaran	  kelvottomaksi.	  	  

	  

“-‐-‐joku	  huono	  huonekalu,	  mikä	  tuodaan,	  mikä	  on	  asiakkaan	  mielestä	  ihan	  ok	  vielä,	  mut	  jos	  

siinä	  on	  joku	  kosteusvaurio	  niin	  ei	  me	  voida	  sitä	  eteenpäin	  myydä.	  -‐-‐Ne	  tykkää	  vähän	  

kyttyrää	  siitä,	  kun	  me	  sanotaan	  et	  ei	  me	  voida	  ottaa	  sitä	  vastaan.”	  -‐Aino	  

	  

Myös	  rasisimia	  on	  kuultu	  asiakkaiden	  suusta.	  

	  

”-‐-‐Minä	  olen	  suomalainen.	  Sinä	  ei	  oo	  suomalainen	  sinä	  musta	  ihminen.	  Musta	  on	  valkoinen.	  

Työpaikka	  on	  tämä	  paikka.”	  -‐Aki	  	  

	  

Esimiehen	  tuki	  koetaan	  tärkeäksi	  hankalissa	  asiakaspalvelutilanteissa.	  Esimieheltä	  

kysytään	  apua	  asiakkaiden	  kohtaamiseen	  ja	  tilanteista	  puhutaan	  myös	  jälkikäteen.	  

Työntekijät	  kokevat	  tärkeäksi,	  että	  esimies	  tukee	  heitä	  asiakkaan	  edessä.	  Haastateltavat	  

kertoivat,	  että	  ovat	  oppineet	  pyytämään	  esimieheltä	  apua	  nopeammin	  eivätkä	  jää	  hankalan	  

asiakkaan	  kanssa	  kahden.	  	  

	  

”-‐-‐Sitten	  niistä	  asiakaspalvelutilanteista	  ollaan	  juteltu.	  Ja	  varsinkin	  ja	  sitten	  ollut	  helena	  

läsnä.	  Sitten	  niistä	  ollaan	  puhuttu	  ja	  keskusteltu.	  Helena	  siinä	  sukka-‐asiassa	  tuki	  mua.	  Sit	  

meinas	  tulla	  niinku	  isompi	  riita.	  Helena	  tuli	  paikalle	  ja	  sitten	  sano	  et	  kassa	  tietää	  hinnat.	  -‐-‐

Hän	  piti	  mun	  puolia.-‐-‐”	  -‐Alma	  

	  

Autonomisuus	  
	  

Kaikki	  haastateltavat	  kertoivat	  voivansa	  suorittaa	  työtehtäviä	  omaehtoisesti.	  Työpäivät	  voi	  

rakentaa	  omatoimisesti.	  Tauoista	  sovitaan	  työkavereiden	  kanssa	  ja	  työtehtävät	  

organisoidaan	  itsenäisesti.	  Ei	  tunnu	  siltä,	  että	  joku	  hengittää	  niskaan.	  Autonomisuuden	  
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kokeneminen	  oli	  suurta	  ja	  turhaa	  kontrollointia	  ei	  oltu	  havaittu	  organisaation	  tai	  

esimiesten	  puolesta.	  	  

	  

”Oikeesti	  tosi	  vapaasti	  mietin	  päivien	  aikana	  et	  mitä	  mä	  teen	  nyt	  tänään.”	  -‐Anna	  

	  

”Kunhan	  ne	  perussäännöt	  on	  ittellään	  kunnossa,	  ei	  sitä	  kukaan	  tuu	  mitenkään	  

kommentoimaan	  tai	  sanomaan.”	  -‐Asta	  

	  

Avun	  pyytäminen	  tuntui	  helpolta	  ja	  työntekijät	  kokivat	  saavansa	  apua	  tarvittaessa.	  Usein	  

työkaverilta	  kysytään	  ensin	  apua.	  Työkaverit	  ovat	  tärkeässä	  roolissa	  avunantajina	  ja	  

erityisesti	  alun	  perehdytyksessä.	  Esimiehiltä	  kysytään	  apua	  vasta,	  kun	  kukaan	  lähellä	  oleva	  

työkaveri	  ei	  osaa	  auttaa.	  Ongelmia	  tuottaa	  kuitenkin	  informaatiokatkokset	  ja	  epäselvät	  

säännöt.	  Joissain	  tapauksissa	  työkavereiden	  kesken	  muodostuu	  kirjoittamattomia	  sääntöjä.	  

Esimerkiksi	  silloin	  kun	  kielimuurin	  tai	  muun	  kommunikaatiokatkosten	  takia	  määräys	  on	  

epäselvä.	  Silloin	  työntekijät	  turhautuvat	  ja	  sopivat	  yhteisen	  protokollan,	  miten	  toimia	  

tietyssä	  tilanteessa.	  

	  

“Jokainen	  työntekijä	  oli	  eri	  mieltä	  tästä	  asiasta,	  vaikka	  me	  käytiin	  kysymässä	  esimieheltä	  niin	  

hän	  ei	  itekkään	  muistanut..	  ..silti	  sano	  eri	  tavalla	  ihmisille.	  Sovittiin	  sitten	  työntekijöiden	  

kesken	  miten	  toimitaan.”	  -‐Asta	  

	  

Joissain	  tapauksissa	  työntekijät	  ottavat	  ohjat	  omiin	  käsiin,	  vaikka	  heillä	  on	  selkeä	  

toimintamalli	  kirjoitetussa	  oppaassa.	  Se	  saattaa	  turhauttaa	  muita	  työntekijöitä,	  koska	  he	  

haluaisivat	  toimia	  sääntöjen	  mukaan,	  mutta	  käytännön	  kokemuksen	  kautta,	  toimii	  

työntekijöiden	  rakentaman	  mallin	  mukaan.	  Huolenaiheena	  oli	  asiakkaiden	  epätasa-‐

arvoinen	  kohtelu.	  	  

	  

“Mä	  olin	  alussa	  niin	  lukenut	  sitä	  ohjetta	  et	  tää	  menee	  sit	  tasan	  näin.	  Sit	  mä	  rupesin	  kattoo	  et	  

miten	  muut	  hoitaa,	  niin	  sit	  mä	  olin	  et’	  häh	  tää	  menee	  näin’.	  Mut	  sit	  mä	  tajusin	  et	  tää	  toimii	  

täällä	  näin.	  Et	  toi	  (opas)	  on	  se	  pohja,	  mut	  paljon	  sovelletaan.”	  -‐Anna	  
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Työharjottelijoilla	  on	  erilaisia	  rajoituksia.	  Harjottelijat	  eivät	  saa	  hinnoitella	  tuotteita	  ja	  

tuotepalautuksissa	  lomakkeen	  täyttöön	  tarvitsee	  vastuuhenkilön	  allekirjoituksen.	  Se	  

aiheuttaa	  välillä	  turhautumista.	  	  

	  

”Ainoot	  kinkkiset	  tilanteet	  on	  sillon	  kun	  tarvis	  jonku	  vastuuhenkilön.	  Ku	  harjottelijana	  on	  

tietyt	  rajotukset.	  Esimerkiks,	  jos	  tulee	  asiakaspalautus,	  sellanen	  lomake	  pitäs	  täyttää.	  Yleensä	  

jostain	  elektroniikkatuotteista.	  Niin	  sitten	  tarvii…	  …tarvii	  vastuuhenkilön	  allekirjotuksen.	  Nii	  

sitte	  ei	  saa	  ite	  antaa	  ulos.	  Jos	  ne	  ei	  oo	  paikalla.	  Sit	  pitää	  soittaa.	  Voi	  kestää	  hyvän	  tovin.”	  -‐

Akseli	  

	  

Tietoa	  vaihdetaan	  päasiassa	  viikkopalavereissa,	  muissa	  palavereissa	  ja	  työntekijöiden	  

kesken.	  

Erityisesti	  yhdessä	  toimipisteessä	  informaation	  kulun	  katkonaisuus	  tuli	  voimakkaasti	  esiin	  

kummaltakin	  haastateltavalta.	  	  

	  

”Se	  on	  yleenä	  niin,	  et	  aamupalaverissa	  keskiviikkosin..	  Muuten	  se	  on	  sitten	  toi	  puskaradio	  

työntekijöiden	  kesken.”	  -‐Asta	  

	  

”No	  se	  nyt	  on	  perjaatteessa	  kaikissa	  Kierrätyskeskuksessa	  on	  et	  ohjeet	  ei	  niinku	  mee	  

eteenpäin.	  Sanat	  ei	  mee	  eteenpäin	  hirveen	  hyvin.	  Tökkii	  siellä	  sun	  täällä.”	  -‐Asko	  

	  

Välillä	  jotkut	  määräykset	  turhauttavat.	  Lajittelussa	  työskentelevä	  Alli	  joutui	  harmilliseen	  

tilanteeseen.	  

	  

”Jotain	  oon	  välillä	  eri	  mieltä	  siitä	  et	  mitä	  toi	  myymälä	  meille	  viestittää.	  Mä	  en	  tykännyt	  

yhtään	  siitä	  käskystä	  et	  ryppysiä	  vaatteita,	  et	  ne	  ei	  halua	  niitä	  sinne.	  Ehkä	  välillä	  pitäs	  

muistuttaa	  ihmisiä	  vähän	  siitä	  että	  tuolla	  ulkona	  lukee	  kuitenkin	  Kierrätyskeskus.	  -‐-‐”	  -‐Alli	  

	  

Mutta	  hän	  tiiminsä	  kanssa	  kehitti	  keinon	  säädöksen	  viilaukseen.	  Hän	  keksi,	  että	  	  sellaiset	  

ryppyset	  vaatteet,	  jotka	  voi	  laittaa	  myyntiin	  keväällä	  tai	  syksyllä,	  voi	  pakata	  laatikkoon,	  

jolloin	  ne	  suoristuu.	  Hän	  myöntää	  että	  välillä	  tulee	  muutosvastarintaa	  ja	  hän	  laittaa	  

ryppyisiä	  vaatteita	  myyntiin	  pienemmällä	  hinnalla	  ja	  toteaa	  ”Tuokoon	  takasin	  jos	  ei	  kelpaa”.	  
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Sääntöjen	  noudattamista	  arvostetaan	  ja	  niitä	  pidetään	  tärkeänä.	  Toiveena	  on	  asiakkaiden	  

tasa-‐arvoinen	  kohtelu	  ja	  se	  onnistuu	  vain,	  jos	  on	  selkeät	  säännöt	  ja	  ohjeet	  miten	  toimitaan	  

kussakin	  tilanteessa.	  	  

	  

”-‐-‐On	  tavallaan	  ohjeet	  mut	  oikeesti	  kaikki	  soveltaa	  niitä.	  Se	  on	  sit	  välillä	  haasteellista	  et	  sä	  

päätät	  miten	  sä	  jonkun	  ongelmatilanteen	  hoidat.	  Ei	  oo	  sitä	  tiettyä	  ehdotonta	  mallia	  miten	  

täytyy	  toimia.	  Se	  on	  vaan	  kirjotettu	  mut	  kukaan	  ei	  vaan	  tee	  niin.	  Ja	  siinä	  menee	  aika	  usein	  

hermo.”	  -‐Anna	  

	  

Selkeiden	  sääntöjen	  puuttuminen	  johtaa	  myös	  siihen,	  että	  työntekijöillä	  on	  mahdollisuus	  

tehdä	  mukavia	  tekoja	  asiakkaille,	  hyväntekemistä.	  Aatu	  työskenteli	  myyjänä	  

elektroniikkaosastolla	  ja	  hän	  myi	  alennuksella	  levyjä	  vakioasiakkaalle.	  	  

	  

”Siel	  elektroniikkapuolella	  kävi	  yks	  asiakas	  varmaan	  jonkun	  sortin	  kehitysvammanen	  se	  oli,	  

semmonen	  kova	  vinyylidiggari.	  Sit	  se	  aina	  näytti	  ’Mul	  on	  tän	  verran	  rahaa,	  että	  paljonko	  mä	  

saan	  näillä?’	  Sit	  sillä	  oli	  kaks	  euroo.	  Se	  ilo	  minkä	  se	  saa	  siitä.	  Se	  tuo	  semmosen	  tyytyväisyyden.	  

Semmosia	  hyviä	  hetkiä.”	  -‐Aatu	  

	  	  

Autonomisuuden	  tarve	  on	  myös	  osaltaan	  yksilöllistä	  ja	  yksi	  haastateltava	  kertoi	  pitävänsä	  

siitä,	  että	  hänelle	  annetaan	  tehtäviä.	  Näin	  hän	  tunsi	  olonsa	  tarpeelliseksi,	  koska	  pystyi	  

auttaa.	  	  

	  

”	  -‐-‐Mä	  tykkään	  tehä	  paljon	  käsillä	  ja	  muutenkin	  tehä	  jotain	  ylipäätänsä.	  Ei	  tarvii	  miettiä	  	  sit	  

muuta	  ku	  mitä	  tekee.	  Niin	  se	  on	  sillee	  aika	  upot-‐	  upottavaa.	  Ja	  varsinki	  ku	  mä	  oon	  vähän	  

sellanen	  et	  mut	  aina	  passitetaan	  tekee	  jotain	  esim.	  tuomaan	  uusii	  huonekaluja	  tonne	  

myymälään	  tai	  purkaa	  jotain	  tavaroita	  ja	  sellasta.	  Nii	  ei	  sit	  tarvii	  miettii	  mitään.	  	  ’Tee	  tää’	  ja	  

mä	  meen	  tekemään	  ja	  ’seuraava	  tehtävä	  kiitos.’”	  -‐Akseli	  

	  

Esimiehet	  
	  
Työntekijät	  ovat	  pääpiirteissään	  tyytyväisiä	  esimiehiinsä.	  Heistä	  puhuttiin	  ystävälliseen	  

jopa	  ylistävään	  sävyyn.	  Työntekijöillä	  on	  oma	  osastovastaava,	  joka	  on	  heidän	  

lähiesimiehensä.	  Seuraavaksi	  hierarkiassa	  esimiehinä	  toimii	  myymäläpäällikkö	  ja	  
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myymälävastaava.	  	  Esimiehiä	  kuvailtiin	  hyviksi	  tyypeiksi,	  jotka	  kuuntelevat	  työntekijöitä.	  

Heidän	  kanssaan	  tullaan	  toimeen	  joko	  hyvin	  tai	  todella	  hyvin.	  	  

	  

Alateemat	  ovat	  kanssakäyminen,	  negatiiviset	  esimiehet,	  matala	  hierarkia	  ja	  palaute.	  

	  

Perehdytysvaiheessa	  kanssakäyminen	  perustui	  kyselylle	  ja	  asioiden	  selvittelylle.	  

Myöhemmin	  kommunikaatiota	  kuvailtiin	  morjestuksella,	  asioiden	  tarkistuksella,	  

työvuorojen	  vaihtamisella	  ja	  keskustelulla.	  Riippuen	  toimipisteen	  koosta	  kanssakäyminen	  

oli	  joko	  päivittäistä	  tai	  viikottaista.	  Varsinkin	  osastovastaavat	  ovat	  paljon	  läsnä,	  mutta	  

myymälävastaava-‐	  ja	  päällikkö	  ovat	  usein	  myös	  pois	  talosta.	  

	  

Haastateltavat	  kokivat,	  että	  esimiehet	  ovat	  sopivan	  saatavilla,	  helposti	  lähestyttäviä	  ja	  

mukavia.	  Vain	  kolmella	  haastateltavalla	  oli	  mitään	  negatiivista	  sanottavaa	  esimiehistä.	  

Joskus	  esimies	  saattaa	  latistaa	  tunnelman.	  

	  

”Että	  se	  niinku	  vetää	  välillä	  sillee	  maton	  ihmisten	  jalkojen	  alta	  ja	  välillä	  aina	  latistaa	  sen	  

tunnelman	  kyllä	  sillee	  että	  niinku.	  Vois	  ehkä	  vähän	  hellittää	  välillä.	  -‐-‐	  Joskus	  voi	  miettiä	  

tarviiko	  asiat	  sanoo	  aina	  niin	  negatiivisesti.-‐-‐”	  -‐Alli	  

	  

Alli	  toteaa,	  että	  ystävällisellä	  ja	  kannustavalla	  käytöksellä	  on	  vaikutusta	  työntekijöiden	  

tehokkuuteen.	  

	  

”Et	  sit	  jos	  miettii	  et	  ***	  on	  tommonen	  ku	  se	  on,	  se	  saa	  paljon	  enemmän	  aikaseks	  siellä	  päivän	  

aikana.	  Koska	  ihan	  sen	  takia	  ku	  se	  on	  tommonen,	  ihmiset	  lähtee	  tekemään	  niitä	  asioita	  

hymyillen.	  Niin	  sehän	  on	  työtehokkuudenkin	  kannalta	  paljon	  parempi	  et	  on	  hyvällä	  tuulella.-‐-‐

Mut	  sit	  taas	  ku	  ***	  tulee	  sanoomaan	  semmosella	  asenteella	  ja	  äänellä,	  et	  tulee	  aina	  

semmonen	  tunne	  ähh	  ei..	  ..siit	  jää	  semmonen..	  ..tulee	  vähän	  huonolle	  tuulelle..	  ..just	  

nimenomaan	  paha	  maku	  jää	  sitä.-‐-‐”	  -‐Alli	  	  

	  

Kierrätyskeskuksessa	  on	  matala	  hierarkia.	  Esimiehet	  auttavat	  työntekijöitä	  päivittäisissä	  

askareissa	  sen	  lisäksi,	  että	  hoitavat	  hallinnollisia	  asioita.	  	  
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”Jos	  on	  kiire	  siellä	  tulee	  auttamaan.	  Ei	  sano	  minä	  olen	  pomo.	  -‐-‐Täällä	  ei	  ole	  kukaan	  pomo.	  

Kaikki	  on	  täällä	  työntekijöitä.	  Pomo	  -‐-‐	  on	  tosi	  ystävällinen.”	  -‐Ahti	  

	  

”Mul	  menee	  jotenkin	  noi	  ***	  ja	  ***	  tittelit	  sekasin	  ke	  ne	  on	  aina	  vaan	  ***	  ja	  ***.”-‐Alli	  

	  

”***	  tekee	  kaikkea.	  Tekee	  kenkiä	  ja	  tekee	  laukkuja.	  Hinnottelee	  vaatteita	  ja	  laittaa	  

hintalappuja	  kodintekstiileissä	  myöskin.	  Ihan	  kaikkee	  mitä	  muutkin,	  sen	  lisäks	  et	  se	  hoitaa	  

hallinnollisen	  puolen.	  Se	  lisäksi	  istuu	  palavereissa.”-‐Alli	  

	  

Esimiehiltä	  tulevan	  positiivisen	  palautteen	  kerrotaan	  olevan	  yksi	  palkitsevimmista	  

asioista.	  	  

	  

”Ne	  on	  aina	  kehunut	  mun	  asennetta	  ja	  tota	  niin	  tykkää	  siitä	  miten	  mä	  teen	  työni.	  -‐-‐”	  -‐Anna	  

	  

”-‐-‐Jaa	  kyl	  niinku	  ihan	  hyvällä	  tavalla	  tsemppaa.	  On	  semmosta	  hyvää	  fiilistä	  siinä	  kehutaan	  jos	  

asiat	  on	  hyvin-‐-‐”	  -‐Asta	  

	  

”-‐-‐Mä	  oon	  aika	  ahkera	  tekemään	  niin	  siitä	  on	  tullu	  aika	  paljon	  palautetta	  esimerkiksi	  ***:lta	  

ja	  sitte	  parilta	  muultakin	  vastuuhenkilöltä	  siitä	  meijän	  pisteeltä.	  Niitten	  mielestä	  mä	  oon	  ollu	  

tosi	  hyvä	  siinä	  mielessä	  et	  mä	  oon	  aina	  positiivinen	  ja	  autan	  ja	  teen.	  En	  paljon	  moiti	  mitään.”	  

-‐Akseli	  

	  

”-‐-‐Paljon	  kiitosta	  on	  kumminki	  saanu.	  Mul	  on	  niin	  pitkä	  työtausta	  ja	  monelta	  alalta	  

työkokemusta.”	  –Aino	  

	  

Elämänhallinta	  
	  
Elämänhallinta	  on	  moniulotteinen	  seikka.	  Siihen	  vaikuttaa	  työn	  lisäksi	  moni	  muu	  asia,	  

mutta	  työ	  tuo	  tarvetta	  hallita	  omaa	  elämää.	  Elämänhallinnan	  alateemat	  ovat	  työn	  

kuormittavuus	  ja	  tulevaisuuden	  suunitelmat.	  Haastatteluiden	  perusteella	  

elämänhallinta	  on	  huomattavasti	  vaikeampaa	  työttömänä	  ollessa	  kuin	  työelämässä.	  Vaikka	  

aikaa	  on	  paljon	  työttömänä,	  useasta	  haastateltavasta	  tuntui,	  että	  mitään	  ei	  saanut	  aikaan.	  	  
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”Mulla	  menee	  päivärytmi	  tosi	  nopeesti	  sekasin.	  Ja	  sit	  mä	  en	  jaksa	  tehä	  oikeesti	  mitään.	  Mä	  

niinku	  mä	  saan	  ajan	  kulumaan.	  Ja	  sitten	  mä	  en	  oo	  tehny	  mitään.	  On	  menny	  kaks	  kuukautta	  ja	  

mä	  en	  oo	  tehny	  mitään.	  Se	  on	  oikeesti	  tosi	  ärsyttävää	  ja	  turhauttavaa.-‐-‐”	  -‐Alma	  

	  

Kierrätyskeskuksen	  työntekijät	  tekevät	  vuorotyötä.	  Se	  määrittää	  pitkälle	  elämänrytmin.	  

Muu	  elämä	  suunnitellaan	  työn	  mukaan.	  

	  

“-‐-‐Ei	  voi	  unohtaa	  sitä	  että	  on	  töissä.	  -‐-‐	  Koska	  vuorotyönkin	  myötä	  sun	  vapaa-‐aika	  on	  

huomattavasti	  rajallisempi.	  Sun	  pitää	  suunnitella	  millon	  sä	  teet	  mitäkin.-‐-‐”	  -‐Anna.	  	  

	  

Ajanhallinta	  on	  kokonaisuudessaan	  parantunut	  työskentelyn	  aloittamisen	  jälkeen.	  

	  

”No	  mul	  oli	  unirytmi	  sellanen	  et	  mä	  nukuin	  päivät	  ja	  olin	  hereillä	  yöt.	  Ja	  sitten	  ei	  siinä	  mitään	  

eroo	  nyt	  oikestaan..	  ..Kyl	  mä	  siivoon	  kämpän	  ja	  syön	  ruoat	  ja	  teen	  mun	  jutut	  mutta	  nytte	  

sitten	  pitää	  vähän	  kontrolloida	  mihin	  jää	  aikaa	  ja	  millon	  tekee	  mitäkin”	  -‐Akseli	  

	  

Työ	  tuo	  rytmin	  elämään	  ja	  muut	  tekemiset	  joutuu	  järjestämään	  työaikojen	  mukaan.	  Mutta	  

monessa	  haastattelussa	  tuli	  ilmi,	  että	  haastateltavat	  saavat	  myös	  kotona	  enemmän	  aikaan,	  

kun	  käy	  töissä	  ja	  aikaa	  on	  vähemmän	  kotioloissa.	  Työ	  on	  tuonut	  aktiivisuutta	  myös	  muihin	  

elämän	  osa-‐alueisiin	  kuten	  harrastuksiin	  ja	  ystävien	  tapaamiseen.	  	  

	  

”Tosi	  paljon	  auttanut	  siihen,	  et	  jaksan	  arkisinki	  enemmän	  kotona..	  ..Jotain	  muutakin	  niin	  tosi	  

paljon	  on	  auttanut	  siihen	  et	  jaksan.	  Se	  rytmi	  ja	  kaikki.”	  -‐Asta	  

	  

”On	  tässä	  niinku	  sillee	  pirteemmin	  ja	  hyvällä	  tavalla	  miettii	  kaikenlaisia	  asioita.	  On	  toi	  

elämänrytmikin.	  Aktiivisemmin	  työn	  ulkopuolella	  tekee	  kaikennäköstä	  muutakin	  tai	  sit	  

ainakin	  ajattelee	  et	  vois	  tehä	  jotakin.”	  -‐Aatu	  

	  

”Joskus	  on	  väsynyt,	  mutta	  mieliala	  on	  niinku	  parempi.	  On	  semmonen	  niinku..	  ..on	  töissä	  se	  on	  

tärkeä	  asia..	  ..päivärytmi..	  -‐-‐Saman	  verran	  saan	  kotona	  aikaseksi	  kun	  mä	  olin	  kotona	  

työttömänä.-‐-‐”	  -‐Alma	  
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”-‐-‐Jaksaa	  suunnitella	  asioita	  vähän	  pidemmälle	  itelleenki.	  Et	  oottaa	  jonkun	  ystävän	  

tapaamista,	  sukulaisten..	  ..Joulukin	  tuntu	  joululta	  kun	  on	  ollu	  syksyn	  töissä.”	  -‐Asta	  

	  

Mieliala	  todettiin	  hyväksi	  työskentelyn	  aloittamisen	  jälkeen.	  

	  

”Tosi	  ilonen	  ylipäätään.	  Et	  semmonen	  niinku	  tulee	  varmaan	  tulee	  semmonen	  perustyömoodi	  

päälle.	  Se	  on	  varmaan	  se	  mikä	  auttaa.	  Omassa	  arjessa	  murehtii,	  jos	  on	  murehdittavaa	  niin	  

jättää	  töissä	  pois,	  ku	  tääl	  on	  muita	  ihmisiä..	  ..ei	  voi	  ajatella	  omia.”	  –Asta	  

	  

Työn	  kuormittavuus	  	  
	  
Kun	  sitten	  ovet	  aukesivat	  Kierrätyskeskukseen	  työn	  kuormittavuus	  osoittautui	  

todelliseksi.	  Monen	  haastateltavan	  työ	  koostuu	  tavaroiden	  nostelusta	  ja	  siirtelystä.	  Työn	  

kuormittavuutta	  ei	  pidetty	  negatiivisena	  asiana	  vaan	  ennemminkin	  positiivisena.	  Ei	  

tuntunut	  laiskalta	  ja	  rasitus	  tuntui	  hyvältä	  ja	  iltaisin	  väsyttää.	  	  

	  

”-‐-‐Noo	  mä	  ehkä	  jossain	  määrin	  väsyneempi	  ollut	  työn	  aikana.	  Mut	  toisaalta	  taas	  se	  on	  

semmosta	  hyväksyttävää	  väsymystä,	  kun	  tässä	  tulee	  tehtyä	  kaikenlaista.-‐-‐”	  -‐Aatu	  

	  

”Nyt	  on	  niinku	  sillee	  hyvä	  fiilis	  ja	  hyvä	  mieliala,	  vaikka	  onkin	  raskaskin	  välillä.-‐-‐Silti	  jotenkin	  

se	  on	  motivoivaa	  tää	  työssä	  käynti.-‐-‐”	  -‐Alma	  

	  

”Paljon	  painavat	  sängyt	  ja	  sohvat	  tulee.	  Sen	  jälkeen	  takasin	  kotiin	  selkä	  kipee.-‐-‐”	  -‐Aki	  

	  

Työ	  tuntuu	  hyvältä	  Astan	  mukaan,	  mutta	  tavaroiden	  nostelu	  on	  myös	  kuormittavaa.	  	  

	  

”-‐-‐Tietysti	  välillä	  rankaltakin.	  Mut	  et	  fyysistähän	  se	  on	  ku	  sä	  koko	  ajan	  purat	  tavaraa.	  Tosi	  

hyvältä.”	  -‐Asta	  

	  

Asta	  teki	  alussa	  työharjottelua	  viisi	  päivää	  viikossa,	  mutta	  hän	  otti	  yhteyttä	  TE-‐toimistoon	  

ja	  pyysi	  kevennystä,	  koska	  täyden	  työviikon	  tekeminen	  tuntui	  liian	  kuormittavalta.	  

Haastatteluhetkellä	  hän	  teki	  kolme	  päivää	  viikossa.	  
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Osalle	  haastateltavista	  myös	  sosiaalinen	  kontaki	  oli	  kuormittavaa.	  

	  

”-‐-‐Joillekin	  ihmisille	  myös	  niinku	  sosiaalinen	  kontakti	  on	  raskasta,	  esimerkiks	  mulle.	  Niin	  

alussa	  se	  oli	  semmonen	  et	  se	  niinku	  kulutti	  mua	  tosi	  paljon	  mut	  nyt	  mä	  oon	  siihen	  päässy	  

sopeutuu.”	  	  

-‐Anna	  

	  

Kassalla	  työskentely	  on	  jatkuvaa	  ihmisten	  kohtaamista	  ja	  Alma,	  joka	  on	  tottunut	  edellisessä	  

työssä	  fyysiseen	  rasitukseen	  joutui	  totuttelemaan	  sosiaalisen	  rasituksen	  tuomiin	  tunteisiin.	  

	  

”Mut	  sitten	  taas	  se	  et	  se	  on	  kuitenkin	  semmosta	  keskustelua.	  Se	  ei	  oo	  semmosta	  vaan	  fyysinen	  

työ	  mitä	  maalarin	  työ	  on,	  missä	  sä	  teet	  sitä	  yksin,	  ei	  tarvii	  koko	  ajan	  olla	  jonkun	  kanssa	  

tekemisissä.	  Sä	  rauhallisesti,	  nopeesti	  teet	  sun	  omaa	  työtä.	  Se	  myyminen	  jos	  sä	  myyt	  myyt	  

myyt.	  Uutta	  ja	  hakemista,	  että	  se	  on	  toisella	  tavalla	  raskasta.-‐-‐”	  -‐Alma	  

	  

Raskaaksi	  koetaan	  myös	  tilanteiden	  selvittely	  asiakkaiden	  kanssa.	  

	  

”Välillä	  se	  on	  aika	  raskastakin	  duunia.	  Että	  kun	  täällä	  on	  asiakkaita,	  jotka	  on	  vähän	  niinku	  

eteenpäin	  myyjiä,	  trokareita.	  Niin	  sit	  niitten	  kanssa	  joutuu	  hirveen	  paljon	  sumplii	  asioita.	  

Kättä	  vääntämään.	  -‐-‐Duunipäivän	  jälkeen	  kun	  tulee	  himaan	  niin	  on	  sillee	  et	  huh	  huh	  

semmonen	  päivä	  taas-‐-‐.”	  -‐Aatu	  

	  

Tulevaisuuden	  suunnitelmat	  
	  
Tulevaisuuden	  suunnitelmat	  olivat	  vahvistuneet	  joillakin.	  Toisilla	  se	  oli	  hieman	  arka	  

paikka,	  koska	  he	  olisivat	  halunneet	  jatkaa	  työskentelyä	  Kierätyskeskuksella	  nykyisten	  

työsopimusten	  jälkeen.	  Tulevaisuudensuunnitelmina	  haastateltavilla	  oli	  harjoittelusta	  

siirtyminen	  palkkatuelle,	  opiskelu,	  muihin	  töihin	  hakeutuminen	  ja	  yrittäjäksi	  ryhtyminen.	  

Osalla	  työjakson	  loppuminen	  Kierrätyskeskuksella	  oli	  sen	  verran	  kaukaisuudessa,	  että	  he	  

eivät	  olleet	  suunnitelleet	  niin	  pitkälle.	  	  

	  

”-‐-‐Haluu	  edelleen	  vahvistuu	  ihmisenä	  ite.	  Ja	  sitte	  tiiän	  et	  se	  tulee	  eteen	  et	  haluun	  opiskella	  tai	  

muuta	  lähiaikoina.-‐-‐”	  -‐Asta	  
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Kahdella	  työjakson	  loppuminen	  oli	  edessä	  parin	  kuukauden	  päästä	  ja	  heillä	  ei	  ollut	  

tarkkoja	  suunnitelmia.	  Toinen	  (Ahti)	  on	  lähempänä	  eläkeikää	  ja	  hän	  ei	  tiennyt	  missä	  on	  

kolmen	  kuukauden	  päästä	  ja	  hän	  koki	  asian	  ahdistavaksi.	  	  

	  

”-‐-‐Kolmen	  kuukauden	  päästä	  en	  tiedä	  	  missä	  olen.”	  -‐Ahti	  

	  

Toisella	  (Asko)	  oli	  suunnitelmissa	  selvittää	  vielä	  mahdollisuuksia	  jatkotyöskentelyyn	  

Kierrätyskeskuksella,	  mutta	  totesi	  mahdollisuuksien	  olevan	  pienet,	  koska	  hän	  on	  ollut	  

talossa	  jo	  36	  kuukautta.	  	  

	  

”Mul	  on	  kaks	  kuukautta	  täs	  viel	  jäljellä.	  Mä	  oon	  soittanut	  tonne	  TE-‐toimistoon	  et	  onks	  

mahollisuuksia	  vielä	  mut	  en	  usko.	  Kolme	  vuotta	  kumminki.-‐-‐Jos	  ei	  tuu	  jatkoo	  täällä	  niin	  sit	  se	  

on	  työnhakuu	  ja	  sellasta	  sitten.-‐-‐”	  -‐Asko	  

	  

Arvot	  	  
	  

Haastateltavat	  kokivat	  Kierrätyskeskuksen	  arvot	  joko	  hyvin	  läheiseksi	  tai	  neutraaleiksi.	  

Moni	  haastateltava	  arvosti	  erityisesti	  kierrätystä	  ja	  syrjäytymisvaarassa	  olevien	  

henkilöiden	  palkkaamista.	  He	  kokivat	  työnsä	  tärkeäksi	  ja	  työn	  teon	  edistävän	  jotain	  

suurempaa	  hyvää.	  Raha	  nousi	  myös	  esille.	  

	  

”-‐-‐Mä	  olen	  vihreä	  ihminen.-‐-‐	  Siinä	  mielessä	  tää	  on	  ollut	  hyvä	  ja	  oikee	  paikka	  mulle.”	  -‐Alma	  

	  

”-‐-‐Mut	  siis	  tosiaan	  se	  et	  mitä	  me	  täällä	  työnä	  tehdään,	  se	  on	  tärkeetä	  ja	  hyvää	  työtä.”	  -‐Anna	  

	  

”-‐-‐Saa	  vielä	  tehdä	  semmosta	  työtä	  millä	  on	  mun	  mielestä	  merkitystä.”	  -‐Alli	  

	  

Joillekin	  kierrätyskeskuksella	  työskentely	  on	  vahvistanut	  tai	  jopa	  luonut	  arvopohjaa	  ja	  

opettanut	  vihreitä	  arvoja.	  	  
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”No	  oikestaan	  tää	  on	  luonut	  mulle	  enemmän	  arvomaailmaa	  esimerkiksi	  mä	  oon	  sisäistänyt	  

kierrätyksen	  ja	  ekologisuuden	  olennaisuuden	  ja	  tärkeyden	  koulutusten	  kautta	  ja	  sen	  mitä	  

täällä	  puhutaan	  ja	  tiedotetaan.-‐-‐”	  -‐Anna	  

	  

”Se	  on	  niinku	  mun	  mielestä	  se	  on	  niinku	  oikein.	  Että	  näin	  kuuluukin	  tehdä	  ja	  mua	  koko	  ajan	  

kiinnostaa	  enemmän	  ja	  enemmän.	  Mua	  kiinnostaa	  se	  oikestaan	  voisko	  vielä	  enemmän	  keksiä.	  

Kyl	  ne	  on	  mun	  mielestä..	  ..ja	  vahvistuu	  koko	  ajan.	  Et	  mitä	  enemmän	  oppii	  ja	  tietää	  niin	  sitä	  

enemmän	  mä	  haluun	  oppia	  ja	  tietää	  lisää	  ja	  lisää	  ja	  lisää.-‐-‐Vahvistuu	  koko	  ajan.-‐-‐”	  -‐Alli	  

	  

Lisäksi	  ajatusmallit	  ovat	  kehittyneet	  kierrätysmyönteisemmiksi.	  

	  

”-‐-‐Tulee	  semmosia	  ahaa	  elämyksiä,	  et	  tästä	  vois	  duunaa	  sitä	  tai	  tota.	  Sillee	  ollu	  

mielenkiintosta.	  Sitte	  kehittänyt	  sitä	  omaa	  ajatusmaailmaa	  sitte.”	  -‐Aino	  

	  

Ja	  työskentely	  Kierrätyskeskuksessa	  on	  vaikuttanut	  myös	  kierrättämiseen	  kotioloissa.	  

	  

”Se	  tosi	  ovelasti	  vaikuttaa	  myös	  omaan	  arkeen,	  kierrättäminen,	  ihan	  kotitaloudessakin.	  Sitku	  

se	  on	  niin	  järjestelmällistä	  täällä	  niin	  se	  on	  helpomi	  sit	  kotonakin	  toteuttaa.”	  -‐Asta	  

	  

Laajimmillaan	  kierrätyskeskuksen	  arvot	  ovat	  levinneet	  lähiyhteisöihin.	  Yhden	  työntekijän	  

lapsen	  vaatteet	  ostetaan	  Kierrätyskeskuksesta	  ja	  lapsen	  kaveri	  vaati,	  että	  he	  menevät	  oman	  

äidin	  kanssa	  ostoksille	  Kierrätyskeskukseen,	  koska	  piti	  niin	  paljon	  kaverin	  vaatteista.	  

	  

”Nuoremman	  tyttären	  kaveri	  oli	  vaatinut	  äitiään	  tuomaan	  hänetkin	  kierrätyskeskukseen,	  

koska	  meidän	  tytöllä	  on	  niin	  kivoja	  vaatteita	  mitä	  hän	  on	  löytänyt	  kierrätyskeskuksesta.-‐-‐”	  -‐

Alli	  

	  

Kaksi	  haastateltavista	  kertoivat	  tykkäävänsä	  tavaroista	  ja	  siksi	  työskentely	  miljöö	  oli	  

miellyttävä.	  

	  

”Sen	  lisäks	  että	  mä	  oon	  vihree	  ihminen	  niin	  mä	  tykkään	  myös	  tavarasta	  ja	  tavaroista.	  Niin	  

siten	  mä	  olen	  tavaroiden	  keskellä.	  Mä	  nään	  niitä	  ihania	  kaikenlaisia	  juttuja	  niin	  sitten	  ihan	  

hyvä	  mieli.	  -‐-‐”	  –Alma	  



	  

	  
	  

68	  

	  

Yhteiskunnallisissa	  vaikutuksissa	  tuli	  ilmi,	  että	  työntekijät	  arvostavat	  vähäosaisten	  

mahdollisuutta	  löytää	  kivoja	  tavaroita.	  Lisäksi	  työttömien	  työntekijöiden	  ja	  nuorten	  

palkkaamista	  arvostettiin.	  

	  
Raha	  yhtenä	  arvona	  tuli	  myös	  esiin.	  Työtä	  arvostetaan,	  koska	  siitä	  saa	  rahaa.	  	  
	  

”Kyllä	  mä	  arvostan	  sitä	  koska	  mä	  saan	  siitä	  rahaa.”	  -‐Akseli	  

	  

”Ensinnäkin	  mul	  rupes	  rahat	  loppuu	  ja	  sit	  toiseks	  tuli	  vähän	  sellanen	  tylsä	  olo.”	  -‐Akseli	  

	  

”No	  palkka	  nyt	  on	  yks..	  (joka	  motivoi)”	  -‐Asko	  

	  

”Sinä	  otat	  ne	  kotiin.	  Kaikki	  työntekijöille	  ilmainen	  annetaan.	  Joo.	  Ja	  keittiössä	  nähny	  sinä	  

ilmainen	  pulla.	  Ja	  kouluaikaa	  lämmintä	  ruokaa	  tulee.	  Tässä	  ruokaa	  yhteensä	  ehkä	  300	  

jokaiselle.”	  -‐Aki	  

	  

”Kolme	  vuotta.	  Ei	  oo	  rahapulaa.	  Tämä	  paikka	  on	  rahapula.	  Aina	  on	  lasku	  maksettavana.	  

Sama	  juttu	  sinä	  on	  työtön	  kela	  maksaa	  sen.	  Paljonko	  sinun	  tilille	  jää.	  On	  kolmesataa.	  Istun	  

vaan	  kotona.	  Pakko	  minun	  lasku	  maksaa.	  Sen	  jälkeen	  viisikymmentä	  on	  tilille.	  Parempi	  mä	  

oon	  töissä.”	  –Aki	  
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Pohdinta	  
	  

Tutkimuksen	  tulokset	  tukevat	  Ryanin	  ja	  Decin	  (2000a)	  olettamusta	  siitä,	  että	  kolmen	  

psykologisen	  perustarpeen	  tyydytys	  kasvattaa	  motivaatiota	  ja	  tuntuu	  ihmisestä	  hyvältä.	  

	  

Ensimmäiseksi	  Kierrätyskeskus	  on	  toiminut	  foorumina	  käyttää,	  tunnistaa	  ja	  löytää	  omia	  

kykyjä.	  Kierrätyskeskus	  on	  tarjonnut	  alustan	  omien	  kykyjen	  ja	  potentiaalien	  löytämiseen.	  

Työtehtävien	  kirjo	  on	  laaja	  ja	  esimiehet	  ja	  työhönvalmentajat	  tukevat	  työntekijöiden	  

kehitystä.	  Hyvässä	  tapauksessa	  uusien	  asioiden	  kokeilu	  johtaa	  uusien	  puolien	  löytämiseen	  

itsestä.	  Parhaimmassa	  tapauksessa	  työntekijän	  koko	  ajatusmalli	  muuttuu.	  Hänelle	  selviää	  

omien	  potentiaalien	  löytämiseen	  tarvittavaa	  uskallusta	  ja	  rohkeutta.	  Lähes	  kaikki	  

haastateltavat	  kokivat	  kehittyneensä	  työjakson	  aikana	  ja	  osa	  oli	  hankkinut	  uusia	  kykyjä.	  

Kehitystä	  oli	  tapahtunut	  sekä	  konkreettisena	  kykyjen	  karttumisena,	  että	  myös	  luonteen	  

muovautumisena.	  Lisäksi	  omia	  kykyjä	  pääsi	  hyödyntämään	  Kierrätyskeskuksen	  

virkistystoiminnan	  myötä.	  Liikunnalliset	  henkilöt	  laittoivat	  pottiin	  omaa	  taitoaan	  

taukojumpan	  vetäjänä	  ja	  puutöistä	  innostuneet	  nikkaroivat	  tauluja	  tavaratalon	  seinään.	  

Kaikki	  haastateltavat	  eivät	  kuitenkaan	  kokeneet	  mahdollisuutta	  kehittyä	  

Kierrätykeskuksen	  luomissa	  puitteissa,	  varsinkaan	  pidempään	  työelämässä	  olleet	  eli	  

vanhemmat	  haastateltavat.	  

	  

Toiseksi	  Kierrätyskeskus	  on	  tuonut	  tärkeän	  yhteisön	  työntekijöiden	  elämään.	  

Yhteisöllisyyden	  lisääminen	  on	  vaikuttanut	  positiivisesti	  haastateltavien	  sosiaalisuuden	  

kokemiseen.	  Työyhteisön	  löytyminen	  on	  tukenut	  omaa	  hyvinvointia	  ja	  helpottanut	  

sosiaalisten	  kontaktien	  luontia.	  Haastateltavat	  arvostivat	  sitä,	  että	  tapaavat	  ihmisiä	  

työskentelyn	  ohessa.	  

	  

Kolmanneksi	  työntekijät	  nauttivat	  autonomisuuden	  tunteesta	  työskennellessään.	  

Autonomisuus	  oli	  hyvin	  edustettuna	  ja	  työntekijät	  kuvailivat,	  että	  kukaan	  ei	  hengitä	  

niskaan	  ja	  työpäivät	  saa	  rakentaa	  itsenäisesti.	  Deci	  näkee,	  että	  autonomia	  on	  ehdoton	  

edellytys	  sisäiselle	  motivaatiolle.	  (Deci	  1976,	  Deci	  &	  Ryan	  1985).	  Ilman	  autonomiaa	  on	  siis	  

mahdotonta	  kokea	  sisäistä	  motivaatiota.	  Haastattelujen	  perusteella	  työntekijät	  nauttivat	  

Kierrätyskeskuksessa	  työskennellessään	  autonomian	  tunteesta.	  Kukaan	  haastateltavista	  ei	  

maininnut	  haastatteluissa	  kontrolloinnin	  olevan	  liian	  tiukkaa,	  päinvastoin	  he	  kokivat,	  että	  
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työtehtävät	  sai	  suorittaa	  autonomisesti.	  Pohdintaa	  herättää	  autonomian	  yksilöllinen	  tarve.	  

Yksi	  haastateltava	  nimenomaan	  kertoi	  pitävänsä	  siitä,	  että	  hänelle	  annetaan	  tehtäviä	  ja	  

hänen	  ei	  tarvitse	  miettiä,	  mitä	  tekisi	  seuraavaksi.	  Tämä	  toteamus	  sopii	  Decin	  &	  Ryanin	  

(1985)	  havaintoon	  siitä,	  että	  kontrolloinnin	  tarpeet	  ovat	  yksilöllisiä.	  Kierrätyskeskuksen	  

esimiehien	  haaste	  on	  löytää	  sopiva	  ohjaamisen	  taso.	  Ensin	  tunnistaa	  työntekijän	  

kontrolloinnin	  tarve	  ja	  siten	  säätää	  omaa	  esimiestyötä,	  tehtävien	  antoa	  ja	  tilan	  luomista	  

sopivaksi	  jokaiselle	  työntekijälle.	  

	  

Haastatteluiden	  perusteella	  hyväntekeminen	  oli	  motivaatiota	  vahvistava	  tekijä.	  Tämä	  

havainto	  tukee	  Martelan	  ja	  Decin	  (2015,2016)	  tutkimuksia	  motivaation	  neljännestä	  

psykologisesta	  ulottuvuudesta.	  Asiakkaiden	  ja	  työkavereiden	  ilahduttamisen	  lisäksi	  hyvää	  

koettiin	  tehtävän	  myös	  itse	  työtä	  tekemällä.	  Suurin	  osa	  haastateltavista	  kertoi	  

kierrättämisestä	  hyväntekemisenä.	  Haastateltavat	  kertoivat	  arvostavansa	  työtään	  ja	  

pitävän	  sitä	  tärkeänä.	  	  

	  

Hyvä	  suullinen	  palaute	  sekä	  asiakkailta	  että	  esimiehiltä	  koettiin	  erityisen	  kannustavana	  ja	  

johti	  sisäisiin	  onnistumisen	  tunteisiin,	  mikä	  ruokkii	  sisäistä	  motivaatiota.	  Haastattelujen	  

perusteella	  positiivinen	  palaute	  työkavereilta	  ja	  esimiehiltä	  oli	  motivaatiota	  edistävä	  tekijä.	  	  

	  

Negatiivinen	  palaute	  tavaratalojen	  asiakkaalta	  koettiin	  isoimmaksi	  haasteeksi.	  Tämä	  

huomio	  sopi	  Decin	  (1976)	  huomioon	  siitä,	  että	  pätevyyden	  tunne	  ja	  itsemäärääminen	  

vähenee	  negatiivisen	  palautteen	  myötä.	  Lisäksi	  kiire,	  työaika,	  tylsyys,	  ahtaus,	  kaaos	  ja	  

työturvallisuus	  vähensivät	  motivaatiota.	  Monet	  motivaatioita	  heikentävistä	  tekijöistä	  ovat	  

käytännön	  asioita,	  joihin	  olisi	  helpohkoa	  vaikuttaa.	  Työtilan	  organisointia	  turvallisemmaksi,	  

paremmaksi	  ja	  toimivammaksi	  voi	  harkita	  resurssien	  riittävyyden	  mukaan.	  Rutiinityö	  

kassalla	  tuntui	  olevan	  erityisesti	  Allille	  motivaatiota	  heikentävä	  tekijä.	  Hän	  kaipasi	  

lisähaasteita	  työhönsä.	  Mahdollisuutta	  kiertää	  työtehtävissä	  voisi	  tuoda	  ehkä	  vahvemmin	  

esille	  työntekijöille.	  	  

	  

Martela	  ja	  Jarenko	  (2015)	  painottavat	  rekrytoinnin	  merkitystä.	  Työyhteisön	  tulee	  jakaa	  

samanlaiset	  arvot,	  jotta	  kehittyisi	  hyvä	  ja	  tiivis	  työporukka,	  missä	  sisäistä	  motivaatiota	  

pystytään	  ruokkimaan	  tehokkaalla	  tavalla.	  Kierrätyskeskuksen	  rekrytointiprosessi	  eroaa	  

tavallisesta	  yrityksestä.	  Sosiaalisena	  ja	  yhteiskunnallisena	  yrityksenä	  Kierrätyskeskus	  on	  
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jatkuvassa	  yhteistyössä	  TE-‐palveluiden	  kanssa.	  Rekrytoinnissa	  ei	  painoteta	  tai	  tarkisteta	  

työntekijöiden	  arvoja,	  vaan	  kykyä	  selviytyä	  Kierrätyskeskuksen	  työtehtävistä.	  Esteenä	  

palkkaamiselle	  voidaan	  pitää	  esimerkiksi	  akuuttia	  päihde-‐	  tai	  mielenterveysongelmaa	  

(Währn	  2014b).	  Jos	  esimiehet	  uskovat,	  että	  työnhakija	  pystyy	  suoritumaan	  työtehtävistä,	  

hänet	  palkataan.	  Kierrätyskeskuksen	  esimiehillä	  ei	  siis	  ole	  mahdollisuutta	  käydä	  tarkkaa	  

seulontaprosessia	  läpi	  ja	  tarkistaa	  työnhakijoiden	  arvoja.	  Kuitenkin	  kymmenestä	  

haastateltavasta	  lähes	  kaikki	  kokivat	  Kierrätyskeskuksen	  arvot	  läheisiksi	  tai	  hyvin	  

läheisiksi	  omien	  arvojen	  kanssa	  ja	  kukaan	  ei	  kokenut	  niiden	  olevan	  ristiriidassa	  omiensa	  

kanssa.	  

	  

Voidaan	  sanoa,	  että	  Kierrätyskeskuksen	  toiminta	  tukee	  hyvin	  työntekijöiden	  sisäistä	  

motivaatiota	  tyydyttämällä	  Ryanin	  ja	  Decin	  (2000a,	  2000b)	  nimeämiä	  psykologisia	  

perustarpeita	  erilaisilla	  toiminnoillaan	  sekä	  aktiivisesti	  että	  passiivisesti.	  Passiivisena	  

tukemisena	  voidaan	  pitää	  työyhteisön	  tuomaa	  hyvää	  ilmapiiriä.	  Aktiivista	  psykologisten	  

perustarpeiden	  tyydyttämistä	  on	  esimerkiksi	  työhönvalmennus,	  joka	  osaltaan	  lisää	  

yhteisöllisyyttä	  ja	  tukee	  kyvykkyyden	  aspektia.	  Haastateltavat	  kokivat,	  että	  

työhönvalmentajat	  ovat	  heidän	  tukenaan	  ja	  auttavat	  eteenpäin.	  Moni	  haastateltava	  kertoi,	  

että	  esimiehet	  ja	  työhönvalmentajat	  tukivat	  ja	  kannustivat.	  	  

	  

Asiakaspalvelu	  koettiin	  välillä	  haasteena	  ja	  negatiivisena	  tekijänä.	  Siihen	  

Kierrätyskeskuksen	  johtohenkilöiden	  on	  vaikea	  vaikuttaa.	  Koska	  kauppa	  ei	  voi	  valita	  

asiakkaitaan,	  on	  panostettava	  tukitoimiin	  hankalien	  asiakkaiden	  kohtaamisessa.	  Vaikeissa	  

asiakaskohtaamisissa	  työntekijät	  kokivat,	  että	  esimies	  on	  heidän	  turvanaan.	  Työntekijät	  

joutuvat	  välillä	  rajun	  kuuloisiin	  tilanteisiin.	  Jos	  he	  ovat	  tai	  ovat	  olleet	  syrjätymisvaarassa	  

elämässään,	  niin	  raivoavien	  asiakkaiden	  puuskaukset	  voivat	  ottaa	  koville.	  Moni	  kertoikin	  

hankalien	  asiakkaiden	  kohtaamisen	  kannustaneen	  kehittämään	  omaa	  luonnettaan.	  

Vaikuttaa	  siltä,	  että	  työntekijöiden	  on	  ollut	  pakko	  kehittää	  topakkuutta	  ja	  jämäkkyyttä	  

selviytyäkseen	  työtehtävistään.	  	  

	  

Sisäistä	  motivaatioita	  ei	  voi	  hallita	  rangaistuksen	  pelolla	  tai	  palkintojen	  avulla	  (Ryan	  &	  Deci	  

2000b)	  .	  Raha	  oli	  kuitenkin	  osalle	  motivaatiota	  vahvistava	  tekijä.	  Esimerkiksi	  halu	  pitää	  

asunto	  motivoi	  Akselia	  käymään	  töissä.	  Osan	  haastateltavista	  kanssa	  raha	  ei	  tullut	  

puheeksi	  ollenkaan.	  Työssä	  ollessa	  monet	  sisäisen	  motivaation	  piirteet	  tulivat	  ilmi	  
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haastatteluissa.	  Haastatteluissa	  painotettiin	  työhön	  hakeutumisen	  syiksi	  halua	  nähdä	  

ihmisiä	  ja	  saada	  aikaan	  jotain	  järkevää.	  Tämä	  havainto	  tukee	  Ryanin	  ja	  Decin	  (2000a)	  

olettamusta	  ihmisen	  luontaisesta	  aktiivisuudesta.	  	  

	  

Oma-‐aloitteiset	  työntekijät	  pyrkivät	  lisäämään	  työn	  imua	  erilaisin	  keinoin.	  Esimerkiksi	  Alli	  

muokkasi	  omaa	  työympäristöään	  luomalla	  lajittelupisteelle	  t-‐paitagallerian.	  Omiin	  

työtehtäviin	  pystyi	  Kierrätyskeskuksesta	  ja	  työtehtävistä	  riippuen	  vaikuttamaan.	  	  

	  

Tutkimusmetodi	  toimi	  tarkoituksenmukaisesti.	  Haastatteluissa	  saatiin	  pääosin	  aikaan	  hyvä	  

ja	  rento	  ilmapiiri.	  Haastateltavat	  jakoivat	  elämästään	  hieman	  arkaluontoisiakin	  asioita,	  

joten	  luottamus	  syntyi	  tutkijan	  ja	  haastateltavan	  välille.	  Haastattelu	  on	  aina	  reflektiotilanne,	  

jossa	  haastateltavat	  käyvät	  läpi	  omia	  kokemuksiaan	  ja	  oman	  kasvuaan.	  Haastateltavat	  

analysoivat	  omaa	  muuttumistaan	  ja	  kehitystään	  työjakson	  aikana.	  Haastattelussa	  tarjoutui	  

hetki	  reflektoida	  miten	  elämä,	  elämänhallinta	  ja	  mieliala	  ovat	  muuttuneet	  työskentelyn	  

aikana.	  Haastattelijan	  rooli	  kvalitatiivisessa	  tutkimuksessa	  korostuu.	  Sopiva	  määrä	  

tarkentavia	  lisäkysymyksiä	  osoittaa	  kiinnostusta	  haastateltavan	  elämään.	  	  Aineiston	  

analyysissa	  oli	  vaikea	  rajata	  haastateltavien	  kommentteja	  aiheeseen	  kuulumattomaksi	  ja	  

siksi	  yritin	  saada	  mahdollisimman	  suuren	  osan	  kommenteista	  sopimaan	  johonkin	  teemaan.	  

Tämä	  johti	  siihen,	  että	  teemoja	  tuli	  lopulta	  todella	  monta	  ja	  kokonaisanalyysista	  hieman	  

sekava.	  	  
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Johtopäätökset	  
	  

Tutkimuksen	  tavoitteena	  oli	  selvittää	  Kierrätyskeskuksessa	  työskentelevien	  sisäiseen	  

motivaatioon	  vaikuttavia	  tekijöitä	  ja	  muutoksia	  sisäisen	  motivaation	  kokemisessa.	  

Viitekehyksenä	  käytettiin	  Ryanin	  ja	  Decin	  (2000a,	  2000b)	  itseohjautuvuusteoriaa.	  

Tutkimus	  toteutettiin	  haastattelemalla	  kymmentä	  Kierrätyskeskuksen	  työntekijää.	  

Empiirisen	  tutkimuksen	  jälkeinen	  analyysi	  tuki	  kirjallisuuskatsauksessa	  esiteltyä	  ja	  tämän	  

tutkimuksen	  viitekehyksenä	  käytettyä	  itseohjautuvuusteoriaa.	  Autonomisuuden,	  

yhteisöllisyyden,	  kyvykkyyden	  ja	  hyväntekemisen	  kokemuksen	  lisääminen	  ihmisen	  

elämässä	  tukee	  sisäisen	  motivaation	  ohjaamaa	  elämää.	  Vaikuttaa	  siltä,	  että	  

itseohjautuvuusteorian	  raameissa	  voidaan	  edelleen	  parantaa	  työntekijöiden	  kokemuksia	  

Kierrätyskeskuksessa.	  	  

	  

Tutkimuksen	  tulosten	  perusteella	  tila	  (epä)onnistua,	  hienot	  löydöt,	  työyhteisö,	  kykyjen	  

karttuminen,	  työhönvalmennus	  ja	  tyytyväiset	  asiakkaat	  olivat	  motivaatiota	  vahvistavia	  

tekijöitä.	  Erityisesti	  onnistumisen	  hetket	  ja	  niistä	  seuranneet	  positiiviset	  palautteet	  

työkavereilta,	  esimiehiltä	  ja	  asiakkailta	  koettiin	  tärkeiksi.	  Motivaatiota	  uhkaavat	  tekijät	  

olivat	  lähinnä	  ulkoisia	  ja	  käytännön	  asioita.	  Kiire,	  työajat,	  tylsyys,	  ahtaus,	  kaaos,	  

työturvallisuus	  ja	  hankalat	  asiakkaat	  olivat	  motivaatiota	  heikentävät	  tekijät.	  Erityisesti	  

kiire,	  rutiinityö	  ja	  ahtaus	  koettiin	  päivittäisiksi	  haasteiksi.	  	  

	  

Työpaikka	  on	  ihmiselle	  tärkeä	  ja	  arjessa	  kiinni	  pitävä	  instituutio.	  Jos	  työpaikassa	  

psykologiset	  perustarpeet	  tyydytetään,	  motivaatio	  kokonaisvaltaiseen	  elämänhallintaan	  

voi	  kasvaa.	  Työelämässä	  sisäisesti	  motivoituneiden	  hetkien	  määrän	  lisääminen	  auttaa	  

kokonaisvaltaisen	  hyvinvoinnin	  lisäämisessä.	  Tutkimustulosten	  perusteella	  työpaikka	  

lisäsi	  aktiivisuutta	  ja	  suunnitelmallisuutta	  myös	  vapaa-‐ajalla.	  Kotityöt	  ja	  harrastukset	  

koettiin	  mielekkäämmiksi	  töissä	  käydessä	  kuin	  työttömänä.	  Lisäksi	  sosiaalinen	  elämä	  

parani	  ja	  suunnitelmallisuus	  ystävien	  ja	  perheen	  näkemisessä	  konkretisoitui.	  Tämän	  

tutkimuksen	  perusteella	  näyttää	  siltä,	  että	  sisäinen	  motivaatio	  on	  hyvin	  tehokas	  voima,	  

mikä	  ajaa	  ihmistä	  eteenpäin	  ja	  tuo	  onnellisuutta.	  	  

	  

Minuun	  teki	  vaikutuksen	  Kierrätyskeskuksen	  työntekijöiden	  kasvun	  kokemukset.	  He	  

todella	  arvostivat	  saamaansa	  työskentelymahdollisuutta	  ja	  pitivät	  sitä	  tärkeänä.	  Lisäksi	  
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minua	  kosketti	  se,	  kuinka	  osa	  työntekijöistä	  todella	  koki	  muuttuneensä	  ja	  kokivat	  elämänsä	  

kääntyneen	  parempaan	  suuntaan.	  Arvostin	  sitä,	  että	  haastateltavat	  halusivat	  jakaa	  asioita	  

kanssani	  ja	  puhuivat	  avoimesti	  kokemuksistaan.	  Lisäksi	  minua	  kosketti	  

työhönvalmentajien	  ja	  työntekijöiden	  välinen	  kanssakäyminen.	  Se,	  miten	  paljon	  

työhönvalmentajat	  haluavat	  auttaa	  työntekijöitä	  eteenpäin,	  oli	  uskomatonta.	  He	  jopa	  

printtasivat	  työpaikkailmoituksia	  Kierrätyskeskuksen	  taukotilojen	  ilmoitustauluille	  ja	  

ehdottelivat	  työpaikkoja	  työntekijöille.	  Työntekijät	  todella	  kokivat,	  että	  työhönvalmentajat	  

olivat	  heidän	  tukenaan	  ja	  auttoivat	  heitä.	  Lisäksi	  minuun	  teki	  syvän	  vaikutuksen	  se,	  miten	  

yksi	  haastateltava	  kertoi	  koko	  elämänasenteensa	  muuttuneen	  työskentelyjakson	  aikana.	  

Kun	  häntä	  oli	  voimakkaasti	  kannustettu	  kokeilemaan	  hänelle	  vierasta	  myyntityötä,	  hän	  

löysi	  itsestään	  uuden	  puolen.	  Koko	  ajatusmalli	  muuttui	  hänen	  päässään	  ja	  hän	  kertoi	  

haluavansa	  kokeilla	  muitakin	  uusia	  asioita.	  Hän	  löysi	  itsestään	  uudenlaista	  rohkeutta	  

onnistumisen	  elämyksen	  kautta.	  Parhaimmillaan	  Kierrätyskeskuksen	  luoma	  

työmahdollisuus	  aiheuttaa	  tälläisiä	  muutosprosesseja.	  Tietysti	  myös	  työnteon	  

aloitusolosuhteilla	  on	  merkitystä	  oman	  kasvun	  mahdolliseen	  määrään.	  Erityisesti	  

nuoremmat	  haastateltavat	  kokivat	  tärkeäksi	  työkokemuksen	  saantia	  ja	  vaikutti	  siltä,	  että	  

heidän	  kasvuprosessit	  olivat	  merkittäviä.	  	  

	  

Jokaisen	  työntekijän	  kasvuprosessi	  Kierrätyskeskuksessa	  on	  oma	  yksilöllinen	  matka,	  jota	  

voidaan	  tukea	  eri	  tavoin.	  Työkaverit,	  esimiehet	  ja	  työhönvalmentajat	  ovat	  tärkeitä	  tukijoita	  

tällä	  matkalla.	  Lisäksi	  minuun	  teki	  vaikutuksen	  se,	  että	  haastateltavat	  olivat	  harmissaan	  

siitä,	  että	  työjaksot	  olivat	  niin	  lyhyitä.	  He	  viihtyivät	  Kierrätyskeskuksessa	  niin	  hyvin,	  että	  

monet	  toivoivat	  pidempää	  työjaksoa	  ja	  olivat	  harmissaan	  määräaikaisuudesta.	  	  

	  

Yllätyin	  siitä,	  miten	  teoria	  tuki	  empiiristä	  tutkimusta	  ja	  aineistosta	  nousi	  esiin	  teorian	  

tukemia	  asioita	  esimerkiksi	  ihmisen	  luontaisesta	  aktiivisuudesta.	  Haastateltavat	  sanoivat	  

spontaanisti	  lauseita,	  jotka	  sopivat	  Ryanin	  ja	  Deciin	  teoriaan	  itseohjautuvuudesta	  ja	  

sisäisestä	  motivaatiosta.	  Työn	  tekeminen	  sai	  minut	  miettimään	  sisäisen	  motivaation	  

herättämistä	  jo	  aikaisessa	  vaiheessa	  elämää.	  Minkälainen	  rooli	  koululla	  ja	  harrastuksilla	  on	  

sisäisen	  motivaation	  herättäjänä?	  Aloin	  pohtia	  sisäisen	  motivaation	  tutkimuksen	  tulosten	  

peilaamista	  	  työelämästä	  myös	  koulumaailmaan	  ja	  kasvatukseen.	  Ehkä	  koko	  elämää	  pitäisi	  

rakentaa	  alun	  perin	  sisäisen	  motivaation	  ohjaamaan	  suuntaan.	  Mutta	  mistä	  syntyy	  palo	  
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tehdä	  jotain	  asiaa?	  Mistä	  syntyy	  innostus	  ja	  potentiaali?	  Mitkä	  tekijät	  vaikuttavat	  haluun	  

oppia	  sellon	  soittamista,	  kiipeillä	  vuorilla	  tai	  hoitaa	  puutarhaa?	  	   	  
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Liitteet	  
	  
Haastattelupohja	  
	  
Hei,	  
	  
Olen	  Eeva	  Aronen	  ja	  teen	  tutkimusta	  siitä,	  miten	  Kierrätyskeskuksella	  työskentely	  
vaikuttaa	  ihmisten	  motivaatioon	  ja	  elämänhallintaan.	  Haastattelen	  kymmentä	  ihmistä	  eri	  
toimipisteistä	  ja	  puhun	  tutkimuksessani	  haastateltavista	  nimettömästi.	  Eli	  haastateltavia	  ei	  
voi	  tunnistaa	  tutkimuksesta.	  	  
	  
Sopiiko,	  jos	  nauhoitan	  haastattelun?	  Säilytän	  nauhoitukset	  itselläni	  ja	  tuhoan	  ne	  
tutkimuksen	  jälkeen,	  kun	  en	  niitä	  enää	  tarvitse.	  Nauhoitus	  auttaa	  minua	  muistelemaan	  
meidän	  keskusteluja.	  Lisäksi	  teen	  vähän	  muistiinpanoja	  haastattelun	  aikana.	  	  
	  
Ensinnäkin	  kiitos	  tosi	  paljon,	  kun	  tämä	  haastattelu	  onnistuu.	  Haluan	  selventää,	  että	  jos	  
jossain	  vaiheessa	  tuntuukin,	  että	  et	  halua	  jatkaa	  keskustelua	  voit	  sanoa	  sen	  minulle	  ja	  
keskeytämme	  haastattelun.	  Haastattelussa	  keskitytään	  kahteen	  eri	  ajanjaksoon	  ja	  
aloitamme	  nykyhetkestä.	  Haastattelun	  toinen	  osuus	  liittyy	  aikaan	  ennen	  
Kierrätyskeskuksella	  työskentelyä.	  	  
	  
Tausta	  
Ikä	  ja	  sukupuoli	  
Kuinka	  kauan	  olet	  työskennellyt	  Kierrätyskeskuksella?	  
Mitä	  kautta	  tulit	  tänne	  töihin?	  
	  
Itseohjautuvuusteoria	  
Minkälaisia	  työtehtäviä	  sulla	  on?	  
Minkälaisia	  haasteita	  sun	  työssä	  on?	  
Miten	  olet	  kehittynyt	  tämän	  työskentelyjakson	  aikana?	  
Oletko	  suorittanut	  työelämäkortteja?	  
Onko	  sinulla	  jotain	  erityisosaamista?	  
	  
Miten	  sinun	  omat	  arvot	  eroaa	  yrityksen	  arvoista?	  
Kuinka	  paljon	  sua	  kontrolloidaan?	  
Miten	  esimies	  ohjeistaa	  sinua?	  
Arvostatko	  työtäsi?	  
Kuinka	  itsenäisesti	  toimit	  työssäsi?	  
	  
Minkälainen	  työyhteisö	  teillä	  on?	  
Minkälainen	  esimies	  sinulla	  on?	  
Minkälaisia	  työkavereita?	  
Onko	  työpaikalle	  hyvä	  henki?	  
	  
Mitä	  hyvää	  saat	  aikaan	  työlläsi?	  
Mitä	  ajattelet	  kierrättämisestä?	  
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Työvalmennus	  
	  
Mitä	  hyötyä	  työhön	  valmennuksesta	  on	  ollut?	  
Miten	  kehittäisit	  sitä?	  
Kuinka	  usein	  olette	  tavanneet	  valmentajan	  kanssa?	  
Miten	  hakeuduit	  työhön	  valmennukseen?	  
	  
	  
Muut:	  
	  
Miltä	  työ	  tuntuu?	  
Minkälainen	  mieliala	  sulla	  on?	  
Mikä	  on	  vaikeinta	  työssäsi?	  
Mikä	  on	  palkitsevinta?	  
Mikä	  sinua	  motivoi	  tekemään	  tätä	  työtä?	  
Miten	  neuvoisit	  aloittavaa	  työntekijää	  toimimaan	  täällä?	  
	  
Menneisyys	  &	  Elämänhallinta:	  
	  
Miten	  työjakso	  on	  vaikuttanut	  elämänhallintaasi?	  
Mitä	  muutoksia	  olet	  huomannut	  itsessäsi	  työjakson	  aikana?	  
Miten	  itse	  arvioisit	  muutosta?	  Mistä	  muutokset	  johtuivat?	  
Mitä	  asioita	  muuttaisit	  työskentely	  ajanjaksossa?	  
Selvensikö	  työjakso	  tulevaisuuden	  suunnitelmiasi?	  
Ennen	  Kierrätyskeskuksella	  työskentelyä	  minkälainen	  oli	  normaali	  päivä?	  
Minkälaisiin	  yhteisöihin	  kuuluit?	  
Toimitko	  itsenäisesti?	  
Miten	  käytit	  kykyjäsi?	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  


