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Kuinka voi 
menestyä työssä?

TUTKITTUA
TEKSTI: Satu Uusiautti, apulaisprofessori/KT, Lapin yliopisto

T
uoreen tutkimuksen 
mukaan menestyminen 
on myös onnistumisia, 
merkityksellisyyden 
kokemuksia ja tekemisen 
meininkiä.

Aiempien tutkimusten mukaan 
hyvinvoivat työntekijät ovat avoimia, 
rohkeita, auttavaisia ja tehokkaita. 

Lisäksi työtyytyväisyys ja hyvin-
vointi selittävät noin neljäsosan työssä 
suoriutumisesta. Myönteisesti sitou-
tuneet työntekijät pitävät vähemmän 
sairauslomapäiviä kuin työhönsä löy-
hästi sitoutuneet, jotka taas jättävät 
työpaikkansa jopa 10 kertaa myöntei-
sesti sitoutuneita todennäköisemmin. 

Työnlaadusta on todettu, että sitou-
tuneet ja hyvinvoivat työntekijät teke-
vät huomattavasti vähemmän virheitä 
ja saavuttavat parempia tuloksia kuin 
muut. 

Kun työntekijä kokee sekä työ-
tyytyväisyyttä että voi henkilökoh-
taisesti hyvin työssä suoriutuminen, 
tehokkuus ja työnlaatu ovat korkeim-
millaan. Aiempi tutkimukseni suo-
malaisista eri alojen työssä menesty-

jistä vahvisti, että he kokivat suurta 
työnimua työssään. 

Menestyminen riippuu yksilölli-
sistä ominaisuuksista kuten kompe-
tenssista, motivaatiosta ja myönteisten 
toimintastrategioiden käytöstä sekä 
ympäristötekijöistä kuten työpaikan 
mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Menestys edellyttää proaktiivi-
suutta työssä eli tilaisuuksiin tart-
tumista, omien vahvuuksien hyö-
dyntämistä sekä henkilökohtaiseen 
kehittymiseen panostamista. Me-
nestyminen ilmenee tuottavuutena, 
merkityksellisyyden tunteena ja työn 
myönteisenä kokemisena. 

LOPPUTULOS JA PROSESSI

Menestyminen voidaan määritellä 
kahdentasoisena. Se näyttäytyy loppu-
tuloksena, tulostavoitteiden saavutta-
misena ja työtehtävien menestyksek-
käänä suorittamisena. Mutta todellista 
menestystä on myös kaikki se, mitä 
työpaikalla tapahtuu ennen tavoittei-
den saavuttamista. 

Omien vahvuuksien hyödyntämi-
nen on ensiarvoista; ideaalitilanteessa 

työntekijä pääsee tekemään työtä, 
jossa hän on oikeasti hyvä. Tällöin 
työ tuottaa onnistumisen kokemuk-
sia, jotka ovat ratkaisevia menestys-
prosessissa. 

Menestykseen voi liittää siten työn-
tekijöiden ja esimiesten henkilökoh-
taisen kehittymisen ja työhyvinvoin-
nin. Työelämän muutokset edellyttävät 
kaikilta ammattitaidon ylläpitämistä ja 
halua kehittyä. Menestyksestä kertoo 
muutosten näkeminen kehittymisen 
mahdollisuutena, tilaisuutena päivittää 
osaamistaan ja oppia uutta.

Menestys ei silti riipu vain työn-
tekijästä itsestään. Työpaikka on  
sosiaalisten suhteiden verkko, joka  
voi parhaimmillaan johtaa työnteon 
iloon – ja pahimmillaan estää niin  
yksilöiden kuin koko yksikönkin  
menestyksen. 

Menestysprosessi kuvastaakin myös 
työyhteisön yhteistyökykyä: avoi-
muutta, reiluutta ja hyvää tekemisen 
meininkiä. Eniten työntekijöitä stres-
saavat ristiriidat työpaikalla. 

Yhteistyössä sen sijaan on syner-
gistä voimaa ja jokainen on vastuussa 

Perinteisesti menestykseen liitetään korkeaan 
asemaan nouseminen, iso työhuone ja 
huipputulot, mutta entäpä jos menestys 
olisikin merkki työntekijän myönteisestä 
kehityksestä ja työn kiinnostavuudesta.
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Menestyminen prosessina 

Työpaikan  
sosiaaliset suhteet 

Ulkoiset tekijät Työntekijään  
liittyvät tekijät

-

Menestyminen tuloksina

Yhteistyö,  
onnistumiset,  
tuottavuus,  
hyvinvointi

hyvän ilmapiirin edistämisestä. Tämä 
on tärkeää myös tavoitteiden saavutta-
misen näkökulmasta. Jokaisen onnis-
tuminen vaikuttaa työyksikön tavoit-
teiden saavuttamiseen. 

NELJÄ TAPAA PAREMPIIN TULOKSIIN 

Menestystä voi edistää konkreetti-
sin keinoin. Tutkimusten mukaan jo 
kerran viikossa toteutettu myönteinen 
toiminta on maksimaalisen tehokasta, 
sillä vaikutus laajenee työyhteisöön. 

Tutkimuksessani erottuivat neljä 
keinoa. Ensinnäkin muiden tiimin 
jäsenten auttaminen aina, kun se on 
mahdollista. 

– Toisen onnistuminen ei ole si-
nulta pois, vaan saat hyvän mielen au-

tettuasi ja apua itse sitä tarvitessasi. 
Toiseksi kollegan, esimiehen tai 

alaisen kehuminen ja myönteisen pa-
lautteen antaminen kannattaa tilaisuu-
den tullen.

– Iloitse omista onnistumistasi. 
Kolmanneksi on hyvä muistaa kiit-

tää avusta tai myönteisestä ja rakenta-
vasta palautteesta. 

– Kiitollisuuden osoittaminen edis-
tää myönteistä ja avointa ilmapiiriä.

Neljänneksi on uskallettava tar-
kastella omaa asennetta sekä nähtävä 
haasteet ja muutokset mahdollisuuk-
sina kehittyä. 

– Uskalla tunnistaa vahvuutesi ja 
heikkoutesi. Uskallus osoittaa toiveik-
kuutta työelämän muutoksissa.

MYÖNTEISET TEOT KERTAANTUVAT

On tärkeää ymmärtää myönteisten 
tekojen kerrannaisvaikutus ihmis-
suhteiden laatuun, optimistisempaan 
asenteeseen, parempaan itsetuntoon 
työntekijänä ja oman työnteon tuot-
tavuuteen – toisin sanoen juuri  
menestysprosessiin. 

Työssä menestyminen kuvastaa 
myönteistä kehittymistä työssä ja työn 
imua, halua oppia ja kehittää, mutta 
myös itsetuntemusta työn tekijänä. 

Jokainen voi olla menestyjä. Tär-
keintä on optimistinen asennoitumi-
nen ja myönteisistä kokemuksista am-
mentaminen.

– Jos pidät siitä, mitä teet, onnistut 
varmasti.

Menestyksen elementtien väliset suhteet. 
Lähde: Uusiautti, Satu. 2015 Menestyvä ja hyvinvoiva yritys positiivisen psykologian valossa. 
Yritysjohdon ja työntekijöiden käsityksiä menestyksestä. Helsinki: Bod.
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