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TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä ovat tärkeimmät upseerien työn imua ennakoivat 

voimavaratekijät. Tutkimuksen kohteena ovat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa 

työskentelevät upseerit. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa upseerien työn imuun 

vaikuttavista tekijöistä positiiviseen psykologiaan nojaten. Tutkimuksen aineisto koostuu vuoden 2021 

loka-marraskuussa kerätyistä kyselyvastauksista, joita saatiin kaikkiaan 286 aineistoon soveltuvaa 

vastausta. Kysely toteutettiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa työskentelevien 

upseerien parissa. Aineiston keräämisen lähtökohtana oli satunnaisotanta (N=836), ja vastausprosentti 

oli kokonaisuudessaan 38 %. Aineiston analyysi on toteutettu lineaarisella regressioanalyysillä sekä 

klusterianalyysillä. Aineiston analyysin kautta saadut tutkimustulokset on pyritty liittämään laajempaan 

kontekstiin ja aihetta käsittelevään teoreettiseen viitekehykseen tutkimuksen Pohdinta -luvussa sekä 

työn loppuvaiheen johtopäätöksissä. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu erityisesti työn imun ja voimavarojen käsitteiden määrit-

telemisen (Schaufeli ym. 2002a) sekä JD-R-teorian (Demerouti ym., 2001; Hakanen, 2009) tarkastelun 

ympärille. Työn imun mittaamiseen ja arvioimiseen on käytetty UWES9 -mittaria, joka on todettu käyt-

tökelpoiseksi ja luotettavaksi työn imun arviointimenetelmäksi (Seppälä ym., 2009). Tutkimuksen filo-

sofiset juuret ovat realistisessa ontologiassa, ja tutkimus noudattaa pääasiassa positivistista ja nomoteet-

tista tiedonhankinnan ja -tuottamisen tapaa. Tutkimus nojaa galileiseen tutkimusperinteeseen ja on luon-

teeltaan määrällinen tutkimus (Siren & Pekkarinen, 2017, 5). Realistiseen ontologiaan ja positivistiseen 

epistemologiaan tukeutuen, tämä tutkimus edustaa psykologista ja käyttäytymistieteellistä empiiristä 

tutkimusta. Tutkimuksen metodologisia valintoja on lisäksi ohjannut työpsykologinen tutkimusaihe ja 

työn imua ja työhyvinvointia käsittelevä aikaisempi tutkimus. 

Tutkimuksessa keskeisenä tuloksena löydettiin kaksi upseerien korkeampaa työn imua ennakoivaa työn 

voimavaraa: työn kehittävyys ja voimaannuttava työtiimi. Useista muista ammattiryhmistä poiketen 

upseerien työn imua heikentäväksi voimavaraksi puolestaan osoittautui työkavereilta saatu sosiaalinen 

tuki ja palaute. Yksilöllisistä voimavaroista sekä optimismi että sinnikkyys ennustivat upseerien 

korkeampaa työn imua, ja sinnikkyyden havaittiin olevan voimakkaasti korreloiva ja välittävä muuttuja 

voimavarojen ja työn imun välillä. Upseerien sinnikkyydessä havaittavien erojen kautta löydettiin 

kolme eri sinnikkyysprofiilia, joiden tarkastelu toi esiin myös muita työn imuun vaikuttavia 

voimavaroja. Näin ollen työn imuun vaikuttivat myös palaute, roolin selkeys, sosiaalinen tuki 

esimieheltä ja sosiaalinen tuki läheisiltä. Tutkimustulosten perusteella upseerien työn imua lisäävien 

toimien tulisi keskittyä työn kehittävyyden lisäämiseen sekä voimaannuttavien työtiimien luomiseen. 

Näihin upseereilla on mahdollisuus itse vaikuttaa. Sinnikkyysprofiilit puolestaan osoittavat työn imua 

lisäävien toimien vaihtelevan upseerien sinnikkyyden ja muiden yksilöllisten tekijöiden mukaan. 

Tulokset osoittavat myös upseerien ammattiryhmän poikkeavan monista muista ammattiryhmistä.   
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VOIMAVAROJEN YHTEYS UPSEERIEN TYÖN IMUUN 

 

 
 

”Yleensä taisteluun liittyessä käytetään suoria toimia. Epäsuoria toimia käyttämällä voite-

taan. Taitavat epäsuorat toimet ovat rajattomia kuin taivas ja maa sekä ehtymättömiä kuin 

joet ja meret.”  Sunzi, Sodankäynnin taito V luku 

 

1. JOHDANTO  

Upseerin fyysiset ja henkiset voimavarat ovat kuin Sunzin kuvaamat epäsuorat toimet; voittoi-

san toiminnan kannalta välttämättömät. Ilman voimavaroja haasteiden ja vaatimusten kohtaa-

minen käy raskaaksi, jopa ylitsepääsemättömäksi. Oikeilla voimavaroilla on ratkaiseva merki-

tys paitsi haasteiden kohtaamisessa ja työstä suoriutumisessa, myös kokonaisvaltaisen työhy-

vinvoinnin kannalta. Kun voimavarojen ehtymättömyyden luonne upseerin ja koko organisaa-

tion hyvinvoinnin kannalta ymmärretään, ollaan jo voittoisalla tiellä. 

Noin 30 vuotta sitten upseerin kuormitusta ja voimavaroja tutkinut Juhani Sinivuo (1990) totesi 

väitöksessään, että suomalainen upseeri pitää työstään eikä juuri kärsi stressin oireista. Sinivuon 

vuonna 1990 julkaistu kirja Kuormitus ja voimavarat upseerin uralla on eräänlainen suunnan 

näyttäjä suomalaiselle upseerien työhyvinvoinnin mittaamiselle ja tutkimukselle. Teos on osal-

taan ollut innoittamassa myös tätä tutkimusta. Viime vuosien aikana otsikoihin on toistuvasti 

noussut upseerien työuupumusta ja kuormitusta käsitteleviä aiheita ja uutisia (esim. Akava ry, 

17.12.2020; Orell, 16.4.2021; Arosuvi, 2022). Herääkin kysymys: onko tilanne muuttanut Si-

nivuon ajoilta näin radikaalisti? Uhkaako väsymys ja työuupumus upseerin henkeä ja jopa koko 

maanpuolustuskykyä, kuten Kalevan lehtiotsikossa ennustetaan? Työhyvinvointi ja etenkin 

henkinen kestävyys osana hyvinvointia ovat tärkeä osa jokaista työyhteisöä, ja siihen tuleekin 

kiinnittää erityistä huomiota. 

Tämä tutkimus selvittää mitkä voimavarat ovat yhteydessä upseerin työn imuun. Upseerin työ 

ei ole pelkästään haitallisesti kuormittavaa, vaan siihen liittyy paljon myönteisiä psyykkistä ja 

fyysistä hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Tutkimuksessa tuodaan esiin niitä työn piirteitä ja sosi-

aalisia olosuhteita, jotka mahdollistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin Puolustusvoi-

missa. Tarkastelun kohteena ovat upseerit ja upseerien työyhteisö. 
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Työn imun arviointimenetelmällä (UWES, Schaufeli & Bakker, 2004a) tehtyjä tutkimuksia ei 

löydy julkisina Puolustusvoimista. Työhyvinvointiin liittyvää seurantatutkimusta toteutetaan 

Puolustusvoimissa osana henkilöstöjohtamista. Henkilökunnalle näkyvin vuosittain kerättävä 

kysely on työilmapiirikysely. Sen sijaan työhyvinvointia ja hyvinvointia yleensä sotilashenki-

löstön parissa on tutkittu jonkin verran kansainvälisessä kentässä keskittyen kuitenkin melko 

rajattuihin ja spesifeihin alueisiin. Kansainvälisiä tutkimuksia on tehty mm. sotilaiden sivii-

lielämään sopeutumiseen liittyvien hyvinvointitoimien tehokkuudesta (Bauer ym., 2018) sekä 

henkisyyden ja mielenterveyden välisestä suhteesta taisteluveteraanien keskuudessa (Smith-

MacDonald ym., 2017). Työuupumuksen ja työn imun tarkasteleminen sotilasyhteisöissä on 

jäänyt kuitenkin melko vähäiseksi kansainvälisissä tutkimuksissa. Artikkelissaan Militaries 

Burnout and Work Engagement: A Qalitative Systematic Rewiev Chambel ym. (2019) käsitte-

levät työuupumusta ja työn imua sotilaisyhteisössä melko kattavasti. Erityisesti kotimaisessa 

kentässä nykyaikainen tutkimus upseerien työhyvinvoinnista ja työn imusta on vähäistä. Työ-

terveyslaitoksen tutkijat Karhula ja Härmä (2019) ovatkin todenneet upseereiden työaikoihin ja 

työhyvinvointiin keskittyvässä kirjallisuuskatsauksessaan, että juuri upseereiden työhyvinvoin-

nin ja työn imun tutkimukselle olisi tarvetta. 

Upseerien työtä tarkastellaan tässä tutkimuksessa positiiviseen psykologiaan nojaten työn imun 

ja siihen vaikuttavien voimavarojen näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat pe-

rustuvat erityisesti työn imun ja voimavarojen käsitteisiin sekä työn vaatimukset-voimavarat-

teoriaan eli JD-R-teoriaan (Demerouti ym., 2001; Hakanen, 2009). JD-R-teorian mukaan juuri 

työn voimavarat selittävät työn imua. Kuormittumisen ja työuupumuksen tarkastelun sijaan tut-

kimuksen katse kiinnittyy erityisesti niihin voimavaroihin, jotka JD-R-teorian mukaan edistävät 

parempaa työn imua. Parempi työimu puolestaan vaikuttaa myönteisesti työhyvinvointiin ja 

terveyteen sekä motivationaalisiin tekijöihin (Demerouti ym., 2001). Tutkimuksen teoreettinen 

tausta esitellään työn imun käsitteestä alkaen teoria luvussa 2. Teoreettiset lähtökohdat.   

Tutkimuksen tavoitteena on mitata yhdentoista eri voimavaran suhteellista merkitystä työn 

imulle ja selvittää mitkä työn voimavarat ennustavat upseerien työn imua. Lisäksi tavoitteena 

on tarkastella, miten yksilölliset voimavarat vaikuttavat työn imun ja voimavarojen välisiin 

yhteyksiin. Päätutkimuskysymys näihin tavoitteisiin nojaten on seuraava: 

 Mitkä voimavarat ovat yhteydessä upseerien työn imuun? 

 

Lisäksi tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin alakysymyksiin: 

 Ovatko työn voimavarat yhteydessä upseerien kokemaan työn imuun? 

 Ovatko työn voimavarat yhteydessä yksilöllisiin voimavaroihin? 
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 Miten sinnikkyys välittää upseerien työn voimavarojen ja työn imun yhteyksiä? 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselyn muodossa vuoden 2021 loka-marraskuussa. Kyselyyn 

vastasi 317 upseeria Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksesta, ja aineistoon ana-

lyysiin soveltuvia vastauksia saatiin yhteensä 286. Aineiston keräämiseen käytettiin satunnais-

otantaa (N = 836), ja kokonaisuudessaan vastausprosentti oli 38 %. Aineiston pääanalyysi to-

teutettiin lineaarisella regressioanalyysilla sekä klusterianalyysillä.    
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2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Tutkimuksen teoreettinen perusta rakentuu upseerin ammatin ja sen erityispiirteiden kuvaami-

sen kautta tutkimuksen tärkeimpien taustateorioiden ja käsitteiden avaamiseen. Upseerin toi-

mintaympäristön kuvauksen jälkeen siirrytään työn imun käsitteen määrittelyn kautta JD-R teo-

rian kuvaamiseen ja edelleen voimavarojen käsitteiden tarkasteluun. JD-R-teorian perusteella 

on asetettu tutkimuksen hypoteesit voimavarojen ja työn imun yhteyksien selvittämiseksi.  

2.1. Puolustusvoimat työympäristönä ja upseerin ammatti 

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos organisaatioina ja työyhteisöinä täyttävät lakisääteisiä teh-

täviä, jotka luovat perustan puolustushallinnon upseerien tehtäville. Puolustusvoimista annettuun 

lakiin (11.5.2007/551) perustuva organisaatio asettaa upseerin työlle erityisiä vaatimuksia, joita 

Karhulan ja Härmän (2021, s. 3) katsauksen mukaan ovat vaaralliset ja traumatisoivat tilanteet, 

pitkäkestoiset komennukset, pitkät työajat, aikapaine ja työstressi. Äärimmäisenä esimerkkinä 

voidaan pitää aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan ulkoisen uhan kohdistumista Suomeen, 

jolloin Suomen aluetta turvataan tarvittaessa sotilaallisin voimakeinoin. Puolustusvoimien toi-

mintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat välittömästi upseerin työhön, ammattiin 

ja henkilökohtaiseen elämään. Upseerin työ poikkeaa sodan olosuhteissa muista ammateista 

merkittävästi (Hoot, 2018, s. 18). Esimerkiksi poikkeusolojen suorituskykyvaatimukset ja val-

miusvelvoitteet asettavat upseereille paitsi fyysisen, myös psyykkisen toimintakyvyn vaati-

muksia.  

Puolustusvoimissa työskentelee yli 3000 upseeria, jotka muodostavat samalla puolustusvoi-

mien suurimman henkilöstöryhmän (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös, 2020, s. 6). Raja-

vartiolaitoksessa palvelee yhteensä 383 upseeria (Rajavartiolaitoksen tilinpäätös, 2021, s. 25). 

Upseerin ammatissa erityistä on toimintaympäristö, siirtymisvelvollisuus, pitkäaikaisen harjoi-

tustoiminnan aiheuttamat haasteet, jatkuvan koulutuksen periaate, kyky ja tarve reagoida laki-

sääteisiin tehtäviin, nousujohteinen ura-ja palkkakehitys, tehtäväkierto ja kansainväliset tehtä-

vät (Hoot, 2018, s. 20–24). Lisäksi koko upseerikuntaa kuvaavia työn piirteitä ovat ympärivuo-

rokautinen valmius, korkea työstä suoriutuminen ja joustavuus (Karhula & Härmä, 2021, s. 3). 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit palvelevat eri puolustushaaroissa monissa eri-

laisissa johtotehtävissä, joista ei voida luoda yksiselitteistä ammatti- tai tehtäväkuvausta.  
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Johtajan käsikirjan (2022) mukaan toimintaympäristöllä tarkoitetaan upseerin ammatin fyysistä 

ja henkis-kulttuurista ympäristöä, jossa johtaja toimii ympäristöä havainnoiden. Teoreettisesti 

organisaation toimintaympäristöjä luokitellaan sodan, rauhan, kriisinhallinnan ja kokonais-

maanpuolustuksen toimintaympäristöihin, jotka ovat erityisiä paikkaan ja aikaan sidottuja soti-

laiden toiminnan kehyksiä. Lisäksi toimintaympäristöjä luokitellaan yksilön näkökulmasta 

avoimeen, rajoitettuun ja minimaaliseen toimintaympäristöön. (Johtajan käsikirja, 2022, s. 20–

24.) 

Upseerin uran nousujohteisuus ja siirtovelvollisuus tarkoittavat käytännössä valmiutta vaihtaa 

tehtävää ja joukko-osastoa koulutuksen ja työkokemuksen karttuessa vaativimpiin tehtäviin 

siirryttäessä. Kaikki upseerit koulutetaan sotilasjohtajiksi, mikä ilmenee laaja-alaisuutena niin 

toiminnan tavoitteiden kuin tilannetekijöidenkin suhteen (Nissinen, 2000). Upseerin työssä 

laaja-alaisuudella tarkoitetaan yleisjohtajan taitojen lisäksi Virran (2007) listaamia sotilasam-

matillisia taitoja, joita ovat muun muassa jatkuva tilanteen seuraamisen kyky sekä toimintaym-

päristön ja tilanteen arviointi. Sotilasammatillisiin taitoihin kuuluu myös kyky suunnitella ja 

tehdä toteuttamiskelpoisia päätöksiä eri toimintaympäristöissä. Lisäksi upseerin työssä koros-

tuvat tehtävästä riippumatta toiminnan ohjaus- ja valvontataidot sekä toimeenpano- ja järjeste-

lykyky. (Virta, 2007, s. 21–23.) 

Upseerin ammattiin ja uraan liittyy useita erityispiirteitä. Lindroosin (2012) tutkimus on osoit-

tanut upseerin ammatille olevan ominaista sotilasjohtajuus ja sotilasasiantuntijuus sekä vaati-

mukset akateemisuudesta ja kansainvälisyydestä. Vaikka upseerin työ ja tehtävät rakentuvat 

lakisääteisten tehtävien ja Suomen puolustamisen perusteella, näyttäytyy työ moninaisesti hal-

linnollisena johtamisena, sotilaskoulutuksena sekä käytännön sotilaallisena toimintana. Erityis-

piirteenä voidaan pitää myös ammattiin liittyviä veljesverkostoja, monilta osin yhteisiä arvoja 

ja noin kahden-neljän vuoden välein tapahtuva tehtävä- ja urakiertoa, minkä tavoitteena on up-

seerien kouluttaminen laaja-alaisesti eri tehtävissä. (Lindroos, 2012, 42–45, 61; s. 94–96.) 
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Työn erityispiirteenä ovat myös toimintakyvylle asetetut erityisvaatimukset. Puolustusvoimien 

henkilöstöstrategian (2015) mukaan henkilön fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen toi-

mintakyky korostuvat poikkeusoloissa, kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä sekä erilai-

sissa rauhan ajan muutostilanteissa (Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 17). Toimin-

takyvyn vaatimukset vaihtelevat tehtävästä riippuen.  Esimerkiksi yksi tehtäväkohtainen upsee-

rin ammattiin liittyvä toimintakyvyn vaatimus on fyysisen toimintakyvyn tasot, joita testataan 

vuosittaisissa fyysisissä testeissä (Fyysinen toimintakyky, 2021). Fyysisen toimintakyvyn tes-

taamisen ohella myös psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn arvioiminen ja kehittä-

minen olisi hyödyllistä ja tarpeellista vuosittain, ottaen huomioon työn kokonaisvaltaisen ja 

kuormittavan luonteen. 

2.1. Työn imu 

”Työn imun edistäminen ei vaadi ihmeitä eikä suotuisia taloussuhdanteita. Se edellyttää ennen 

kaikkea kyynisyydestä luopumista, inhimillisyyttä ja halua parantaa voimavaralähtöisesti työ-

yhteisön arkisia toiminta- ja vuorovaikutustapoja.” (Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori 

Jari Hakanen, 2011, s. 7–8.) 

Keskeinen nykyaikaiseen työhyvinvointiin ja tähän tutkimukseen liittyvä käsite on työn imu, 

jota on mahdollista tutkia ja arvioida luotettavasti erityisen työn imun mittarin avulla (Schaufeli 

& Bakker, 2004a) sekä tilastollisia menetelmiä käyttäen (ks. Seppälä ym., 2009). Työn imun 

tärkeys perustuu siihen, että työn imun kokemuksella on osoitettu olevan myönteinen vaikutus 

paitsi työntekijän fyysiseen terveyteen, myös mielenterveyteen ja hyvään työsuoritukseen 

(esim. Hakanen 2011, s. 42). Työn imu onkin tärkeä ja merkityksellinen ilmiö aivan jokaiselle 

työntekijälle paitsi henkilökohtaisesti, myös erilaisten työyhteisöjen näkökulmasta (esim. 

Wang ym., 2017). 

Alkujaan 2000-luvun alussa esitelty työuupumuksen vastakohdaksikin määritelty englannin-

kielinen termi ’work engagement’ (Schaufeli ym., 2002a; Schaufeli ym., 2002b) on sittemmin 

käännetty ’työn imuksi’ suomalaisen sosiaalipsykologi ja Työterveyslaitoksen (TTL) tutkimus-

professori Jari Hakasen (2002) tutkimustyön myötä. Viime vuosikymmenen aikana työn imu 

on saanut lisää tutkimushuomiota ja levinnyt laajaan käyttöön myös arkikielessä ja erilaisissa 

työorganisaatioissa ja -yhteisöissä. Aiheesta koottu ensimmäinen perusteellinen teos Work En-

gagement, A Handbook of Essential Theory and Research (Toim. Bakker & Leiter, 2010) ko-

koaa yhteen aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja tarjoaa mahdollisuuden syventyä perusteellisesti 

työn imun käsitteeseen ja sen moniin ulottuvuuksiin.  
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Yksinkertaisimmillaan työn imulla tarkoitetaan työhön liittyvää myönteistä tunne- ja motivaa-

tiotilaa sekä työn myönteistä kokemuksellista ulottuvuutta (Hakanen 2009, s. 9). Käytännössä 

työn imu koetaan paitsi innokkuutena tehdä työtä, myös työhön liittyvinä merkityksellisyyden 

ja mielekkyyden kokemuksina. Tarkemmin määriteltynä työn imu käsitetään positiiviseksi, tyy-

dyttäväksi, työhön liittyväksi mielentilaksi, jolle on ominaista tarmokkuus, omistautuminen ja 

uppoutuminen (Schaufeli ym., 2002a). Työn imua luonnehditaan myös pysyväksi ja myön-

teiseksi tunne- ja motivaatiotilaksi (Schaufeli ym., 2002a; Schaufeli & Salanova, 2007). Työn 

imu ei täten ole vain hetkellinen tunne tai lyhytaikainen huippukokemus, vaan pysyvämpi tila 

(Hakanen, 2011, s. 39–42, 49), jota ei kuitenkaan voida verrata työntekijän persoonallisuuteen 

(Schaufeli ym., 2002a; Seppälä ym., 2009).  

Työn imua luonnehtivalla tarmokkuudella tarkoitetaan energisyyttä, vireyttä ja sinnikkyyttä 

sekä halukkuutta panostaa työhön ja ponnistella vastoinkäymistenkin aikana (Hakanen, 2002). 

Tarmokkaita työntekijöitä voisikin kuvailla energisiksi ja henkisesti kestäviksi henkilöiksi, 

joilla on halua panostaa työhön ja sinnikkyyttä kohdata myös eteen tulevat haasteet ja vaati-

mukset (Hakanen 2011, s. 39). Omistautumisella puolestaan viitataan työntekijän kokemaan 

tunteeseen työn merkityksellisyydestä. Tällöin työn tekemisessä yhdistyvät innostuminen, in-

spiraatio, ylpeyden tunne ja toisaalta myös kokemus työn riittävästä haasteellisuudesta (Haka-

nen 2002; 2011, s. 39). Omistautuminen voidaan käsittää myös emotionaalisella tasolla työhön 

sitoutumiseksi (Hakanen, 2002), ja omistautuneita työntekijöitä voisi kuvailla onnellisesti työ-

hönsä sitoutuneiksi. Tällaisille työntekijöille työ on merkityksellistä ja innostavaa, ja siitä voi-

daan kokea ylpeyttä. Työhönsä uppoutunut työntekijä nauttii tekemästään työstä eikä välttä-

mättä huomaa ajankulua keskittyessään syvästi tekemäänsä työhön. Uppoutuminen kuvastaa-

kin sanan mukaisesti mielekästä työhön uppoutumista ja syvää keskittymistä sekä vaikeutta 

irrottautua työnteosta. (Hakanen, 2011, s. 39; Schaufeli ym., 2002.) 

Työn imun tason on osoitettu riippuvan työntekijän voimavaroista (Hakanen 2011, s. 49–51; 

Bakker & Demerouti, 2017). Voimavarat voivat olla työntekijän ulottuvilla olevia niin sanottu-

ja työn voimavaroja tai ne voivat olla työntekijässä itsessään henkilökohtaisina tai persoonalli-

sina tekijöinä niin kutsuttuina yksilöllisinä voimavaroina. Työn imu selittyy sekä yksilöllisten 

voimavarojen että työn voimavarojen kautta, jotka vahvistavat toisiaan (Hakanen, 2009, s. 17; 

Xanthopoulou ym., 2009b).  
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Työn imun tasoa voidaan arvioida ja analysoida tilastollisesti Hollannissa kehitetyllä työn imun 

menetelmällä (UWES eli Utrecht Work Engagement Scale; Schaufeli & Bakker, 2004a). Suo-

menkielisissä tutkimuksissa pääasiassa käytetyt versiot ovat alkuperäinen työn imun arvioimi-

seen kehitetty 17-osioinen kysely, UWES-17, sekä siitä myöhemmin kehitetty lyhyempi 9-osi-

oinen kysely, UWES-9. Tässä tutkimuksessa työn imun tason arvioimiseen on käytetty UWES-

9-versiota, sillä aikaisempien tutkimusten valossa juuri 9-osioinen versio on osoittautunut al-

kuperäistä kyselyä käyttökelpoisemmaksi ja luotettavammaksi (Seppälä ym., 2009). Suomen-

kielinen työn imun arviointimenetelmä on kokonaisuudessaan kuvattuna Jari Hakasen (2009) 

kirjoittamassa käsikirjassa Työn imun arviointimenetelmä (Utrecht Work Engagement Scale).  

Kansainväliset sotilashenkilöstöä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että sotilaiden kokema 

työn imu on yhteydessä sotilaiden korkeampaan työmotivaatioon sekä sotilaiden kokonaisval-

taiseen hyvinvointiin (Castanheira ym., 2016; Gillet ym., 2017). Esimerkiksi tutkijat Britt ja 

Bliese (2003) havaitsivat korkeaa työn imua kokevien sotilaiden oireilevan vähemmän psyyk-

kisistä ongelmista. Eri tutkimukset ovat myös osoittaneet, että sotilaiden työn imu on myöntei-

sessä yhteydessä työtyytyväisyyteen, työhön sitoutumiseen ja yleiseen työhyvinvointiin 

(Chambel ym., 2015; Gillet ym., 2017). Työn imun merkitystä osoittaa myös se, että monet 

tutkijat ovat johtopäätöksissään korostaneet työn imun tärkeyttä ja sen edistämistä sotilaiden 

työssä ja ympäristössä (esim. Britt ym., 2001; Britt & Bliese, 2003; Chambel & Oliveira-Cruz, 

2010). Työn imu voidaankin nähdä motivaation näkökulmasta merkittävänä sotilaallisen toi-

mintakyvyn mittarina. 

2.2. JD-R-teoria  

2000-luvun alussa esiteltiin tiedeyhteisölle JD-R-malli (engl. Job Demands-Resources-model) 

(Demerouti ym., 2001), joka on käännetty suomeksi Työn vaatimukset – voimavarat -malliksi 

(Hakanen, 2009). Tästä lähtien JD-R-malli on ollut yleisin ja eniten käytetty taustateoria työn 

imua koskevissa ja selittävissä tutkimuksissa (Hakanen, 2009; Bakker & Albrecht, 2018, s. 5). 

JD-R-mallia on kehitetty edelleen JD-R-teoriaksi erityisesti vuosina 2011–2016 (Bakker & De-

merouti, 2016).  
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JD-R-mallissa yhdistyvät stressi- ja motivaatiotutkimusperinteet, joiden avulla voidaan tarkas-

tella työn vaatimusten ja niiden vastapainona olevien voimavarojen merkitystä työhyvinvoin-

tiin (Demerouti ym., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004b). Alun perin kaikki työn piirteet on luo-

kiteltu joko työn vaatimuksiin tai voimavaroihin juuri JD-R-mallissa (Demerouti ym., 2001). 

Sekä vaatimukset että voimavarat jaotellaan fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin ja organisato-

risiin tekijöihin, joiden on havaittu heijastavan joko työntekijän hyvinvointia tai pahoinvointia 

(Demerouti ym., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004b; Xanthopoulou ym., 2009a). Työn vaati-

muksilla tarkoitetaan sellaisia työhön liittyviä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai organisatori-

sia tekijöitä, jotka kuormittavat työntekijöitä fyysisesti tai henkisesti. Työn vaatimukset muo-

dostavat perustan työn rasituksen ja uupumuksen kokemukselle (Schaufeli & Bakker, 2004b).  

Työn voimavarat puolestaan ovat niitä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai organisatorisia teki-

jöitä, jotka auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, vähentävät työn vaatimuksia ja niihin liittyviä 

työn kustannuksia sekä edistävät muun muassa henkilökohtaista oppimista, kasvua ja sitoutu-

mista (Demerouti ym., 2001). Vuoteen 2014 mennessä Schaufeli ja Taris (2014) ovat tunnista-

neet vähintään 31 erilaista työn voimavaraa, 12 yksilöllistä voimavaraa ja 30 eri työn vaatimusta 

(Schaufeli & Taris, 2014). Myöhemmin voimavarojen listaa on täydennetty yksittäisillä uusilla 

voimavaroilla eri tutkimuksissa (ks. Mazzetti ym., 2021; Hakanen ym., 2021). Voimavarojen 

perusteellisempaan tarkasteluun siirrytään luvussa 2.3. 

 

Kuva 1: JD-R-malli (mukaillen Bakker & Demerouti, 2017). 
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JD-R-mallin ja siitä kehitetyn teorian mukaan voimavarat ovat yhteydessä työn imuun ainakin 

kahdella tavalla. Ensimmäinen näistä on niin kutsuttu terveyden heikentymisen prosessi (engl. 

health-impairment process), jossa työssä koetut vaatimukset aiheuttavat esimerkiksi työuupu-

musta, stressiä, masentuneisuutta ja edelleen terveyden heikentymistä. Ylimitoitetut vaatimuk-

set suhteessa voimavaroihin ennustavat sairastelujen ja poissaolojen lisäksi myös heikkoa 

työstä suoriutumista (Demerouti ym., 2001; Hakanen, 2009; Bakker & Demerouti, 2017). Toi-

nen, huomattavasti positiivisempi näkökulma, ehdottaa motivaatioprosessia (engl. motivational 

process), jossa riittävät työn voimavarat ja yksilölliset voimavarat vahvistavat työn imua. Kor-

keampi työn imu puolestaan ennustaa myönteisiä vaikutuksia paitsi yksilötasolla myös organi-

satorisesti. (Hakanen 2009, s. 17). JD-R-teoriassa on siis esitetty, että tietyt työn voimavarat 

yhdessä tiettyjen yksilöllisten voimavarojen kanssa tukevat ja vahvistavat työn imua.  

JD-R-mallin mukaan käytössä olevat voimavarat määrittävät työn imua kaikkein eniten. Työn 

vaatimusten laadullakaan ei välttämättä ole väliä, jos vaatimusten kohtaamiseen on riittävästi 

voimavaroja (Hakanen & Roodt, 2010). Lisäksi voimavaroilla on positiivinen yhteys motivaa-

tioon. Etenkin haastavissa, vaativissa ja raskaissa työtilanteissa työn voimavarat mahdollistavat 

työstä suoriutumisen, työssä onnistumisen ja työssä jaksamisen (Bakker ym., 2007). Työn voi-

mavarojen ja niitä seuraavan työn imun yhteys myös vähäisiin työpaikan vaihtoaikeisiin on 

osoitettu joissain tutkimuksissa (esim. Hakanen ym., 2008).  

Huomionarvoista JD-R-teoriassa on myös sen kaksisuuntaisuus. Työn voimavarat eivät pelkäs-

tään yksisuuntaisesti ennusta parempaa työn imua ja siitä seuraavaa kokonaisvaltaista hyvin-

vointia. Työn imulla voidaan nimittäin nähdä olevan myönteisiä vaikutuksia vastavuoroisesti 

yksilöllisiin ja työn voimavaroihin (Hakanen, 2009, s. 17; Xanthopoulou ym., 2009b). Tutki-

musten valossa näyttää siis siltä, että riittävät yksilölliset ja työhön liittyvät voimavarat ennus-

tavat parempaa työn imua, mikä puolestaan lisää voimavaroja entisestään. Työntekijä ei aino-

astaan reagoi työympäristöönsä tai käytössä oleviin voimavaroihin, vaan myös itse aktiivisena 

toimijana vaikuttaa niihin. (Hakanen, 2009.) 
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2.3. Voimavarat 

Voimavarat määritellään fyysisinä, psyykkisinä, sosiaalisina tai organisatorisina tekijöinä, 

jotka auttavat työn tavoitteiden saavuttamisessa, vähentävät työn vaatimuksia ja edistävät työn-

tekijöiden henkilökohtaista oppimista, kasvua ja sitoutumista (Demerouti ym., 2001). Voima-

varat jaetaan JD-R teorian mukaisesti yksilöllisiin voimavaroihin (engl. personal resources) ja 

työn voimavaroihin (engl. job recources) (Bakker & Demerouti, 2017). Viimeisen kymmenen 

vuoden aikana voimavarojen empiirinen tutkimus on luokitellut ja tunnistanut yhä enemmän 

erilaisia työn voimavaroja, jotka vaikuttavat myönteisesti työntekijään, työhön ja työyhteisöi-

hin. Esimerkiksi Schaufeli ja Taris (2014) tunnistivat 31 erilaista työn voimavaraa ja 12 erilaista 

yksilöllistä voimavaraa, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa 1. 

Taulukko 1  

Yksilölliset ja työn voimavarat (Schaufeli ja Taris, 2014) 

Yksilölliset voi-

mavarat 

1. Emotionaalinen ja henkinen osaaminen, 2. Ekstraversio, 3. Toivo, 4. Si-

säinen motivaatio, 5. Alhainen neuroottisuus, 6. Tyytyväisyys perustar-

peissa (itsenäisyys, yhteenkuuluvuus, pätevyys), 7. Optimismi, 8. Organi-

saatiolähtöinen itsetunto, 9. Sinnikkyys, 10. Minä-pystyvyys, 11. Ar-

vosuuntautuminen ja 12. Itsesääntely. 

Työn voimavarat 1. Eteneminen, 2. Arvostus, 3. Itsenäisyys, 4. Käsityötaito, 5. Taloudelliset 

palkkiot, 6. Tavoitteen selkeys, 7. Informaatio, 8. Innovatiivinen ilmapiiri, 

9. Haastavauus, 10. Tieto, 11. Johtajuus, 12. Mahdollisuudet ammatilliseen 

kehittymiseen, 13. Päätöksentekoon osallistuminen, 14 Palaute, 15. Tuki 

perheestä, 16. Ammattiylpeys, 17. Oikeudenmukaisuus, 18. Positiiviset 

kontaktit työssä, 19. Suhde esimieheen, 20. Turvallinen ilmapiiri, 21. Tur-

vallisuus rutiinit, 22. Sosiaalinen ilmapiiri, 23. Sosiaalinen tuki työkave-

reilta, 24. Sosiaalinen tuki esimieheltä, 25. Taitojen hyödyntäminen, 26. 

Strateginen ja ennakoiva suunnittelu, 27. Esimiesvalmennus, 28. Monipuo-

lisuus, 29. Työryhmän koheesio, 30. Työryhmän harmonia ja 31. Luotta-

mus johtamiseen. 
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2.3.1. Yksilölliset voimavarat 

Yksilöllisillä voimavaroilla tarkoitetaan sellaisia kehitettävissä olevia yksilön ominaisuuksia, 

jotka eivät ole yhtä pysyviä kuin persoonallisuuden piirteet (Xanthopoulou ym., 2009b) ja jotka 

liittyvät erityisesti yksilön uskomuksiin itsestään ja ympäristöstään (van den Heuvel ym., 

2010). Nämä uskomukset pysyvät riippumatta siitä, kuinka paljon työntekijät kokevat hallintaa 

suhteessa työympäristöönsä (Bakker & Demerouti, 2017). Toinen yksilöllisten voimavarojen 

määritelmä sisältyy psykologisen pääoman käsitteeseen. Tällöin yksilöllisillä voimavaroilla 

tarkoitetaan neljää ihmisen sisäistä kykyä; minä pystyvyyttä, toivoa, optimismia ja sinnikkyyttä 

(Luthans ym., 2007).  

Vaikka yksilöllisiä voimavaroja ja niiden vaikutuksia työn imuun on tutkittu paljon psykologi-

assa, ei kuitenkaan ole täysin selvää, miten yksilölliset voimavarat, työn voimavarat ja työn 

imun ovat kokonaisuudessaan yhteydessä toisiinsa. Eräs teoreettinen kuvaus on Bakkerin ja 

Demeroutin (2017) esittämä JD-R mallin kuvaus (ks. kuva 1, s. 9), jossa yksilölliset voimavarat 

ovat suorassa myönteisessä yhteydessä työn imuun. Näin ollen yksilölliset voimavarat pusku-

roivat työn vaatimusten vaikutuksia ja lisäävät haastevaatimusten myönteistä vaikutusta moti-

vaatioon (Bakker & Demerouti, 2017). Kattava JD-R-malliin perustuva empiirinen näyttö viit-

taa myös siihen, että työn voimavarat voivat epäsuorasti lisätä työntekijöiden työn imua vah-

vistamalla yksilöllisiä voimavaroja (Mazzetti ym., 2016; 2019). Onkin esitetty, että yksilölliset 

voimavarat kuten sinnikkyys toimii työn voimavarojen ja työn imun yhteyksien välittäjinä 

(Mazzetti ym., 2019). On myös näyttöä siitä, että työn voimavarat ja yksilölliset voimavarat 

vahvistavat toisiaan (Llorens ym., 2007). 

Tässä tutkimuksessa työn imua tukevia ja työn voimavaroja välittäviä yksilöllisiä voimavaroja 

ovat sinnikkyys ja optimismi. Tutkimusten mukaan optimismi ja sinnikkyys ovat sotilaiden 

kaksi tärkeintä yksilöllistä voimavaraa. Tämä korostuu sotilaiden työn toimintaympäristöissä, 

joissa vaaditaan korkeaa suoriutumista ja toimitaan monimutkaisissa ja stressaavissa tehtävissä 

(Binsch ym., 2017). Sinnikkyyttä on tutkittu myös Puolustusvoimissa (esim. Vaahtovuo, 2021) 

ja laajasti eri sotilasympäristöissä (esim. Bartone, 1995; Lo Bue ym., 2013). Sotilaan psyykkistä 

toimintakykyä tutkitaankin usein sinnikkyyden kautta toimintaympäristöjen korkeiden vaati-

musten takia (Vaahtovuo, 2021, s. 10).  
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Optimismin ja sinnikkyyden valintaa yksilöllisten voimavarojen osalta tukee myös se, että op-

timismi ja sinnikkyys ovat osa psykologisen pääoman yläkäsitettä (engl. psychological capital). 

Luthansin ym. (2007) mukaan psykologinen pääoma on malli, joka muodostuu neljästä yksi-

löllisestä voimavarasta, joihin voidaan vaikuttaa johtamisen keinoilla. Näistä optimismi kuvaa 

luottoa menestymiseen vaikeuksienkin keskellä. Sinnikkyys puolestaan kuvastaa yksilön kykyä 

selviytyä, sopeutua tilanteisiin ja muuttaa suunnitelmia joustavasti (Luthans ym., 2007). Psy-

kologinen pääoma edistää myös työn imua (Xanthopoulou ym., 2007).  

Sotilailla optimismia tutkitaan harvoin irrallaan psykologisen pääoma käsitteestä (esim. Varas 

& Silgo, 2021). Optimismi määritellään Scheierin ja Carverin (1992) mukaisesti myönteiseksi 

asenteeksi tulevaisuutta kohtaan. Psykologiassa optimismi nähdään myös yleisenä ajatteluta-

pana, joka voi olla hyödyksi terveysvaikutusten kannalta (Scheier & Carver, 1992). Tutkimuk-

seen valittu LOT-R- mittari arvioi vastaajan optimismia. Optimismin mittaaminen heijastaa 

vastaajan suotuisia odotuksia tulevaisuuden suhteen (Carver ym., 2010).  

Sinnikkyyden ja optimismin on esitetty olevan yhteydessä korkeampaan työn imuun (Bakker 

& Leiter, 2010). Myös Puolustusvoimien tutkimuskeskuksen tutkimusraportin (2016) mukaan 

on myös näyttöä siitä, että yksilön ominaisuuksista juuri sinnikkyys ja taipumus reagoida asi-

oihin positiivisesti edesauttoivat tehtävistä suoriutumista ja jaksamista vaativissa sotilasympä-

ristöissä (Nyman, 2016). Tulos viittaa siihen, että kuormittuminen on vähäisempää sinnikkäillä 

ja optimistisilla sotilailla.  

Perinteisesti sinnikkyys määritellään mallina, joka koostuu kolmesta keskenään korreloivasta 

ulottuvuudesta. Näitä ovat sitoutuminen (engl. commitment), kontrolli (engl. control) ja haas-

teisiin suhtautuminen (engl. challenge) (Kobasa, 1979). Nyman (2016) on esittänyt tutkimuk-

sessaan, että sitoutumisella tarkoitetaan henkilölle luonteenomaista sitoutumista omaan toimin-

taympäristöön, kuten annettuihin tehtäviin ja ihmisiin. Kontrolli kuvastaa henkilölle ominaista 

pyrkimystä vaikuttaa ja kontrolloida omaa toimintaympäristöään. Haasteisiin suhtautumisella 

tarkoitetaan myönteistä tapaa suhtautua hankalina ja vaikeina pidettäviin asioihin sekä pyrki-

mystä oppia niin kielteisistä kuin myönteisistäkin kokemuksista. Yksinkertaisimmillaan sinnik-

kyys voidaan määritellä sellaiseksi luonteen piirteiden ja asenteiden yhdistelmäksi, mikä auttaa 

yksilöä kääntämään stressaavien tilanteiden kielteiset vaikutukset myönteisiksi mahdollisuuk-

siksi parantaa omaa suoritustaan, kehittymistään ja psyykkistä terveyttään. (ks. Maddi, 2008; 

Nyman, 2016, s. 16–17.) 
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että sinnikkyys auttaa sotilaita selviytymään paremmin haasta-

vissa olosuhteissa ja löytämään tehtävästä mielekkyyttä ja merkitystä (Bartone & Barry, 2011). 

Bartonen (2000) mukaan sinnikkyyden yksilölliset erot voivat vaihdella erittäin sinnikkäistä 

aina vain vähän sinnikkäisiin. Erittäin sinnikkäät uskovat siihen, että he pystyvät hallitsemaan 

tapahtumia sekä vaikuttamaan niihin. Tämä näkyy muun muassa halussa ponnistella ja käyttää 

voimavaroja eteen tulevissa tilanteissa ja tapahtumissa. Sinnikkäät henkilöt ovat useimmiten 

vahvasti sitoutuneita tekemäänsä toimintaan, ihmissuhteisiinsa sekä itsensä kehittämiseen. He 

myös tunnistavat omat oman arvonsa ja ovat tavoitteellisia, mikä näkyy selkeinä prioriteetteina 

elämässä. Sinnikkäät ihmiset ovat myös kykeneviä suhtautumaan stressaaviin tapahtumiin 

myönteisesti ja rakentavasti, ja tulkitsemaan niitä oppimismahdollisuuksiksi. (Bartone, 2000). 

Sotilaiden parissa havaittavan sinnikkyyden perusteella on myös luotu sinnikkyysprofiileja 

(Johnsen ym., 2014; Ladstätter ym., 2018), joita käytetään tässä tutkimuksessa upseerien luo-

kitteluun työn voimavarojen ja työn imun välisten yhteyksien tarkastelussa. Profiilien perus-

teella sotilaat jakautuvat neljään eri profiiliin, joita ovat erittäin sinnikkäät (engl. high hardy), 

vain vähän sinnikkäät (engl. low hardy), jännitystä etsivät (engl. sensation seeker) ja joustamat-

tomat (engl. rigid control). Erittäin sinnikkäiden profiili muodostuu niistä sotilaista, jotka saavat 

korkeita pisteitä kaikilla kolmella sinnikkyyden osa-alueella. Vain vähän sinnikkäät vastavuo-

roisesti saavat alhaisia pisteitä sinnikkyyden eri ulottuvuuksista. Jännitystä etsivien profiili 

muodostuu niistä sotilaista, jotka saavat matalia arvoja sitoutumisen ja kontrollin osa-alueista, 

mutta korkeita arvoja haasteisiin suhteutumisessa. Joustamattomien sotilaiden profiilille on 

ominaista alhainen suhteutuminen haasteisiin, mutta korkeat tai keskitason arvot sitoutumisen 

ja kontrollin osa-alueilla. (Johnsen ym., 2014.) Tässä tutkimuksessa upseerien vastausjoukosta 

muodostettiin klustereita Johnsenin ym. (2014) ja Ladstätterin ym. (2018) tuloksiin perustuvien 

sinnikkyyden arvojen ja tutkimustulosten mukaisesti. Muodostuneet klusterit esitellään Tulok-

set -luvun alaluvussa 5.5. 

2.3.2. Työn voimavarat 

Työn voimavaroja määritellään ja luokitellaan monin eri tavoin. Työn voimavarojen luokittelu 

vaihtelee yksilöllisten voimavarojen luokittelua enemmän. Yleisesti työn voimavaroilla viita-

taan kaikkiin sellaisiin työn piirteisiin tai asioihin, jotka lisäävät työn tekijän jaksamista ja mo-

tivaatiota ja parantavat työn tuloksia (Demerouti ym., 2001.) Yksi työn voimavarojen luokitte-

lun tapa on jakaa voimavarat määritelmän mukaisesti fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja or-

ganisatorisiin voimavaroihin. Monet tutkimustulokset ovat osoittaneet, että työn voimavarat 

ovat positiivisessa yhteydessä työn imuun (esim. Hakanen ym., 2008; Xanthopoulou ym., 

2009b). 
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Tähän tutkimukseen työn voimavarojen luokittelutavaksi valittiin Bakkerin ja Demeroutin 

(2007) esittämä nelikenttää noudattava voimavarojen jakotapa. Nelijakoinen näkökulma on sel-

keä, ja se rajaa yksilölliset voimavarat ja johtamisen luokittelun ulkopuolelle. Työn voimava-

rojen luokittelun valintaan vaikutti myös luokittelun yhteensopivuus puolustusvoimien johta-

miskulttuurin erilaisten johtamisteorioiden kanssa. Esimerkiksi Johtamisen ja sotilaspedagogii-

kan laitoksen tutkimuksissa ja oppaissa paljon esillä ollut johtamisen nelikenttä noudattaa liki-

main Bakkerin ja Demeroutin (2007) mukaista jakoa. Lisäksi sotilaiden toimintaympäristöjen 

teorian mukainen jako yksilö ja organisaatiokulttuuri kättelevät mallin kanssa. (ks. Huhtinen, 

2006; Johtajankäsikirja, 2022, s.17–20.) Yhteen sopiva työ voimavarojen esitystapa selkeyttää 

ilmiötä sotilaslukijakunnalle. 

 

Kuva 2. Työn voimavarojen tasot (Bakker & Demerouti, 2007) ja johtamisen nelikenttä (Huh-

tinen, 2006, s. 42–49) 

Bakkerin ja Demeroutin (2007) esityksen mukaan (ks. kuva 2.) työn voimavaroja voidaan luo-

kitella neljään luokkaan tai tasolle. Alimpana ovat tehtävätason voimavarat, kuten itsenäisyys, 

työn kehittävyys, työn tavoitteet ja palaute. Seuraavalla tasolle asettuvat työn organisointiin 

liittyvät voimavarat, esimerkiksi roolin ja tavoitteiden selkeys osana ryhmää tai yksikköä. Kol-

manneksi on luokiteltu ihmissuhteiden ja sosiaalisen ympäristön voimavarat. Tällaisia ovat esi-

merkiksi työkavereilta ja esimiehiltä saatu tuki sekä yleisesti työilmapiiri. Ylimpänä hierarki-

assa ovat organisaation tai sen kulttuurin voimavarat, kuten oikeudenmukaisuus ja muut arvot. 

(Bakker & Demerouti 2007; Hakanen ym., 2021).  
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Toinen ja viimeaikaisin tapa luokitella voimavaraoja on Mazzettin ym. (2021) meta-analyysin 

mukainen jaottelu kuuden tyyppisiin voimavaroihin. Tällöin voimavarat jakaantuvat 1) sosiaa-

lisiin voimavaroihin (engl. social resources), 2) tehtävän voimavaroihin (engl. job resources), 

3) organisaation voimavaroihin (engl. organizational resources), 4) kehityksellisiin voimava-

roihin (engl. developmental resources), 5) yksilöllisiin voimavaroihin (engl. personal resour-

ces) ja 6) johtamiseen (engl. engaging leadership). Mazzettin ym. (2021) tutkimuksissa työn 

voimavarojen kanssa rinnakkain asettuvat myös yksilölliset voimavarat ja johtaminen.  

Bakkerin ja Demeroutin (2007) sekä Mazzettin ym. (2021) voimavarojen jaottelun taustalla on 

oletus voimavarojen tärkeydestä työn imun, sitoutumisen ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta. 

Viime vuosien aikana tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin avanneet voimavarojen monimutkai-

sempaa luonnetta. Voimavarat eivät vaikuta samalla tavalla kaikissa ympäristöissä ja amma-

teissa, minkä vuoksi eri ammateille ja organisaatioille voidaan erotella tyypillisiä erityisiä voi-

mavaaroja (van Veldhoven ym., 2020; Hakanen ym., 2021). Kolmas tapa jaotella työn voima-

varoja onkin ajan ja paikan suhteen jakaa voimavarat kahteen pääryhmään: ammattikohtaisiin 

kontekstisidonnaisiin voimavaroihin (engl. context-specificity resources) sekä yleisiin voima-

varoihin (engl. universal resources), joista molemmat vaikuttavat nykyiseen ja tulevaan työn 

imuun (Hakanen ym., 2021).  

Voimavaroja on tutkittu eri ammattiryhmien parissa (ks. Hakanen ym., 2021), mukaan lukien 

sotilasorganisaatioissa (esim. Sinivuo, 1990; Alarcon ym., 2010). Tutkimusten perusteella näyt-

tää siltä, että kontekstisidonnaisista voimavaroista ja yksilöllisten voimavarojen vaikuttavista 

tekijöistä tiedetään varsin vähän. Tehtävä- ja ammattikohtaiset voimavaratutkimukset ovat 

osoittaneet, että voimavaroja ja työn ominaisuuksista yhdistämällä voidaan löytää niitä kon-

tekstikohtaisia voimavaroja ja piirteitä, jotka lisäävät työn imua (Hakanen ym., 2021; Mazzetti 

ym., 2021). Upseerien työn voimavaroja ei ole juurikaan tutkittu viime vuosina Puolustusvoi-

missa, eikä nykytutkimuksen valossa ole tarkkaa tietoa siitä, millaiset työn voimavarat ovat 

tärkeitä juuri upseerien työssä. Voidaan vain olettaa, että upseerien korkeampaan työn imuun 

vaikuttavat samat yleiset työn voimavarat kuin muissakin ammateissa. Lisäksi voidaan päätellä, 

että johtamisasemassa olevilla upseereilla on käytössään enemmän voimavaroja kuin muilla 

henkilöstöryhmillä, sillä heillä on mahdollisuus vaikuttaa päivittäiseen työhönsä ja yksikön toi-

mintaan muita henkilöstöryhmiä enemmän.  



17 
 

Työpsykologian ja positiivisen psykologian tutkimuksen mukaan työn imuun vaikuttavia ylei-

siä voimavaroja ovat sosiaalinen tuki työtovereilta ja esimiehiltä, työstä saatu palaute, työn it-

senäisyys ja kehittävyys sekä tehtävien monipuolisuus (Schaufeli & Salanova, 2007). Voima-

varojen ja työn imun välillä onkin löydetty eri tasoisia yhteyksiä (ks. Mazzetti ym., 2021). Esi-

merkiksi Lesenerin ym. (2020) viimeaikaisen meta-analyysin mukaan tehtävätason voimava-

roista työnhallinnalla ja kehitysmahdollisuuksilla vaikuttaa olevan voimakkain vaikutus työn 

imuun. Hakasen ym. (2021) tutkimuksessa puolestaan todettiin, että tehtävätason voimavaroista 

työn kehittävyys ja palaute sekä sosiaalisen ympäristön voimavaroista tiimien voimaantuminen 

osoittautuivat tärkeimmiksi työn imun pitkäaikaisiksi ennustajiksi eri työtehtävissä.  

Tässä tutkimuksessa upseerien voimavarojen osalta tutkittavia tehtävätason voimavaroja ovat 

työn itsenäisyys (engl. job autonomy), työn kehittävyys (engl. skill discretion) sekä työstä saatu 

subjektiivinen palaute (engl. feedback). Työn imun kannalta tehtävätason voimavarat koetaan 

yleensä merkittävimmiksi (Hakanen, 2011). Työn itsenäisyyttä ja kehittävyyttä tutkitaan usein 

yhtenä muuttujana, jota kutsutaan työnhallintamahdollisuudeksi (engl. job control) (Karasek, 

1979), sillä työn kehittävyys eliminoi työn itsenäisyyden vaikutuksen työn imuun (Hakanen 

ym., 2012, s. 38). Tässä tutkimuksessa kuitenkin tarkasteltiin näitä voimavaroja erikseen Ha-

kasen ym. (2021) tavoin.  

Upseerien työssä itsenäisyys liittyy esimiesaseman muodostamaan monipuoliseen vastuuseen. 

Jokainen upseeri odottaa alaisiltaan kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Esimerkiksi osana teh-

tävätaktiikkaa (Mälkki, 2009, s.70), itsenäisyys on niin keskeinen osa upseerien työtä, ettei sitä 

aina osata ottaa huomioon kuormittavana tekijänä (Karasek, 1979). Upseereilla korkea työn 

itsenäisyyden piirre on todennäköisesti myös haaste voimavarojen mittaamisen näkökulmasta. 

Lisäksi päätöksentekovastuun laaja lisääminen aiheuttaa usein myös ongelmia, jotka ilmenevät 

työ ollessa jopa liian itsenäistä (Sinivuo, 1990, s. 31). Näin ollen itsenäisyys ei ole pelkästään 

positiivinen työn piirre ja voimavara upseerin ammatissa. Todennäköistä kuitenkin on, ettei 

upseerien työn itsenäisyys riitä selittämään työn kuormittavuutta. Työn itsenäisyyden voima-

vara on seurausta työntekijän mahdollisuudesta itsesäätelyyn työssä (Karasek, 1979). Itsenäi-

nen työ mahdollistaa työn omistajuuden kokemuksen ja vastuun kantamisen, jotka molemmat 

ovat tärkeitä työntekijän hyvinvoinnille ja tuloksellisuudelle (Hackman & Oldham, 1975). 

Tässä tutkimuksessa työn itsenäisyydellä tarkoitetaan työntekijän vaikutusmahdollisuuksia 

suhteessa omaan työhönsä, vapautta toteuttaa itsenäisesti tehtäviään sekä mahdollisuutta osal-

listua työntekoaan koskeviin päätöksiin (Hakanen ym., 2012, s. 8).  
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Työn kehittävyys voimavarana määritellään upseerin työn piirteeksi, joka mahdollistaa työssä 

kykyjen ja kokemusten monipuolisen hyödyntämisen. Upseerien tehtävät ja nousujohtoinen 

tehtävänkierto vaativat kapasiteettia jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Vaahtolammin 

(2013, s. 202–203.) mukaan upseerin tuleekin olla sitoutunut itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 

Työn kehittävyys kuvaa parhaimmillaan sitä, miten työntekijä itse kokee hyödyntävänsä omia 

vahvuuksiaan työssä. Tämä luonnollisesti kasvattaa uskoa itseen ja edelleen lisää työn merki-

tyksellisyyden kokemusta (Karasek, 1979). Tässä tutkimuksen osalta työn kehittävyys kuvaa 

upseerien mahdollisuuksia tehdä ja oppia työssään erilaisia asioita sekä käyttää laajasti kyky-

jään ja luovuuttaan (Hakanen ym., 2012, s. 8). 

Kolmas upseerien tehtävätason voimavara on työstä saatu palaute. Tieto tehdyn työn vaikutuk-

sista ja merkityksestä on yksi merkittävä työntekijää motivoiva tekijä (Hackman & Oldham, 

1975). Yleensä palautteella viitataan esimiehen tai työkavereiden antamaan palautteeseen. Pa-

lautteella voimavarana ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan tarkoiteta perinteistä niin sanottua or-

ganisaation ylemmiltä tasoilta annettua palautetta, vaikka se onkin erityisen tärkeä työn merki-

tyksen kokemuksen kannalta. Tarkastelun kohteena sen sijaan oli välittömästi työsuorituksesta 

saatu subjektiivinen palaute, jossa keskeistä on upseerien itsereflektio ja oman työn arviointi 

(ks. Hakanen, 2011, s. 53).  

Työn organisointitason voimavaroista tähän tutkimukseen on valittu tavoitteiden selkeys (engl. 

task clarity) ja rooliodotukset (engl. role clarity). Hakasen (2011) mukaan työn organisointita-

solla mahdollistetaan työntekijän suoriutuminen parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti 

hyvä johtaminen liittyy organisointitason voimavaroihin, sillä se mahdollistaa tehtävätason voi-

mavarojen hyödyntämisen (Hakenen, 2011, s. 55). Upseerien näkökulmasta tarkasteltuna ta-

voitteiden selkeys määritellään upseerien työn piirteenä, jossa työllä on selkeä suunta ja merki-

tys. Tämä on upseerin työssä olennaista, sillä upseerit, jotka tietävät työtehtävänsä puitteet sekä 

työhön liittyvät ensisijaiset tavoitteet ja roolit, voivat paremmin suunnata toimintaansa ja muo-

kata työtään itselleen sopivaksi (Brown & Leigh, 1996). Työn tavoitteiden selkeys on myös 

yksi kolmesta tekijästä upseerien toimintahalun ja motivaation kannalta. Ropen ja Kettusen 

(2012) mukaan tavoitteeseen liittyy kolme tekijää, jotka vaikuttavat työntekijän motivaation 

tasoon. Yksi niistä on tässä tutkimuksessa mitattu tavoitteiden selkeys voimavarana. Toinen on 

tavoitteen houkuttelevuus ja saavutettavuus. Kolmas on tavoitteen saavuttamisen todennäköi-

syys (Rope & Kettunen 2012, s. 110–112). 
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Toinen työn organisointiin liittyvä voimavara on rooliodotukset. Rooliodotukset voimavarana 

pitävät sisällään esimiehen tarjoamat riittävät tiedot ja ohjeet työn odotuksiin ja omaan rooliin 

liittyen (Rizzo ym., 1970). Rooliodotuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että upseeri tietää 

mitä häneltä odotetaan, eikä hänen tarvitse kamppailla rooliepäselvyyden ja -konfliktien 

kanssa. Rooliodotukset työn piirteenä ja voimavarana mahdollistaa upseerien ajan ja voimava-

rojen suuntaamisen tehtävien täyttämiseen. Rooliepäselvyys puolestaan aiheuttaa ajan ja voi-

mavarojen käyttämisen rooliodotusten selvittämiseen. Sotilasorganisaatioissa ja sotilashenki-

löstön parissa rooliodotuksiin vaikuttaa erityisesti johtaminen (Alacon, ym., 2010). 

Ihmissuhde- ja sosiaalisentason voimavaroja tässä tutkimuksessa ovat sosiaalinen tuki esimie-

heltä (engl. social support supervisor), sosiaalinen tuki työkavereilta (engl. social support co-

workers), sosiaalinen tuki läheisiltä (engl. social support family and friends) sekä voimaannutta 

työtiimi (engl. group empowerment). Hakasen (2011) mukaan työn sosiaaliset voimavarat ra-

kentavat työn imua osana arkea. Ne voivat olla epävirallisia, kuten työilmapiiri, tai virallisia, 

kuten työn järjestelyyn liittyvät tekijät. Työn sosiaaliset voimavarat ovat aineettomia ja toimin-

tatapoihin ja -kulttuuriin liittyviä (Hakanen 2011, s. 56).  

Upseerin sosiaalista tukea tarkastellaan työn parissa ja sen ulkopuolella. Upseereiden saama 

tuki omalta puolisolta, perheeltä ja läheisiltä voi olla ratkaisevaa uraan liittyvissä päätöksissä 

(Hoot, 2018, s. 58–59), sillä työn ja läheisten väliset rajat sotilasammateissa ovat epäselvemmät 

kuin monissa muissa ammateissa (Alacon ym., 2010). Tämän vuoksi sosiaalista tukea voima-

varana laajennettiin tässä tutkimuksessa myös työn ulkopuolelle. Cohen ja Symen (1985) mu-

kaan sosiaalisella tuella tarkoitetaan sosiaalisiin suhteisiin liittyvää terveyttä edistävää tai stres-

siä ehkäisevää tekijää. Sosiaalinen tuki määritellään yksinkertaisesti myös sosiaalisista suh-

teista saatavaksi voimavaraksi (Cohen ja Syme, 1985). Lähemmin tarkasteltuna sosiaaliseen 

tukeen kuuluvat työhön ja sen tuloksiin liittyvä tiedonkulku, aineellinen tuki, myönteinen ar-

vostus ja henkinen tuki sekä mahdollisuus tukeutua esimieheen haastavien asioiden tai vaikeuk-

sien kohdatessa (Mostertin ja Rathbonen, 2007, s. 48).  



20 
 

Neljäs ja viimeinen tähän tutkimukseen mukaan otettu työhön liittyvä voimavara on sosiaalisen 

tason voimaannuttava työtiimi. Tutkimusten mukaan sotilaiden kokemus jaetuista ja yhteisistä 

tavoitteista näyttää lisäävän työn imua (ks. Alacon ym., 2010). Voimaannuttava työtiimi on 

ennen kaikkea kokemus, jolla viitataan työryhmässä jaettuun kokemukseen työn vaikuttavuu-

desta, merkityksellisyydestä ja kyvystä toimia itsenäisesti ja tehokkaasti (Kirkman & Rosen, 

1997). Voimaannuttavan työtiimin teoreettinen käsite sisältää neljä tiimin ulottuvuutta, joita 

ovat tehokkuus, mielekkyys, autonomia ja vaikutus (Kirkman & Rosen, 1999). Useat tiimien 

tai työyhteisöjen rakenteet, kuten resilienssi, tehokkuus, itsehallinta, tiimin kestävyys ja tiimi-

työ voivat ennustaa korkeampaa työn imua (Hakanen ym., 2021). 

Puolustushallinnon organisaation, eri toimintaympäristöjen sekä upseerin ammatin erityispiir-

teiden perusteella on selvää, että upseerin työ sisältää useita toisiinsa kietoutuneita vaatimuksia. 

Tutkimusten perusteella on jo aikaisemmin havaittu, että upseerin työn vaatimukset aiheuttavat 

erilaisia kuormittumisoireita noin 18–33 %:lle upseereista (esim. Sinivuo, 1990, s. 238–239). 

Myös Karhulan ja Härmän (2021, s. 4) viimeaikaisessa katsauksessa tuodaan esiin upseereiden 

kokeman työstressin olevan normaalia, joskin työhön liittyvän kuormittumisen oireita havai-

taan vaihtelevasti 10–70 %:lla upseereista. Upseerien kokemukset haitallisen stressin olemas-

saolosta viittaavat selvästi upseerin työssä oleviin kuormitustekijöihin, jotka heijastuvat osaksi 

yksiköiden arkea. Sinivuo (1990, s. 240) on jo aikanaan esittänyt omassa tutkimuksessaan, että 

työn järjestelyyn liittyvät tekijät ovat upseerien työkuormitukseen vaikuttavia keskeisimpiä te-

kijöitä.  

Syitä kuormittumiseen on monia, mutta olennaista olisi keskittyä niihin voimavaroihin ja up-

seerin työn myönteisiin piirteisiin, joilla kuormittumista voidaan vähentää ja jopa ehkäistä. Tut-

kimusten perusteella voimavarat ovat työn vaatimuksia tärkeämpiä työn imun ennustajia (Le-

sener ym., 2019). Tästä syystä voimavarat ovat upseerien työhyvinvoinnin lisäämisen kannalta 

yhtä tärkeitä, ellei tärkeämpiä, kuin työn vaatimusten tarkastelu. Upseerin työn kuormittavuu-

den vuoksi voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen ovat entistä tärkeämpiä upseerien työs-

säjaksamisen kannalta. Voimavarat ovat keino, jonka avulla vastuuta työhyvinvoinnista voi-

daan antaa myös työntekijälle (esim. Arosuvi, 2022). Upseerien vaativat työtehtävät luovat toi-

saalta otolliset olosuhteet työn voimavarojen ilmenemiselle työssä ja työyhteisöissä.  
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Sotilaskontekstissa keskeisiä voimavaroja ovat johtaminen, työyhteisö, roolien selvyys ja orga-

nisaatiokulttuuri. Erityisesti johtamisen vaikutus välittyi myönteisesti työn imuun rooliselvyy-

den ja organisaatiokulttuurin kautta (Alacon ym., 2010). Myös Nissinen (2000) korostaa johta-

miskäyttäytymisen ratkaisevaa merkitystä koko työyhteisön tehokkuuden kannalta. Monet up-

seerit toimivat esimiestehtävissä, joissa johtamisen perustana on tehtäväkohtainen ja toimin-

taympäristöihin sidottu ammattitaito (Nissinen, 2000). Upseerit sotilasjohtajina voivat olla kes-

keinen työyhteisön työn imua korottava tekijä, mikä näkyy korkeasti sitoutuneina työntekijöinä. 

Käänteisesti voidaan olettaa, että huonolla johtamisella saavutetaan matalampaa työn imua ja 

heikkoa sitoutumista organisaation tavoitteisiin. Myös Sinivuo (1990) on todennut tutkimuk-

sessaan upseerin työn voimavaroja olevan sosiaalinen tuki, työn järjestelyjen selkeys, esimie-

hen johtamistyyli ja mahdollisuus säädellä työtä ja suoritustapoja. Työn imun kaltaista affektii-

vista myönteisiä reaktioita selitti Sinivuon mukaan työn mielenkiintoisuus, merkityksellisyys 

ja haastavuus. Työn itsenäisyys oli voimakkain upseerin työn myönteistä psyykkistä tilaa selit-

tävä tekijä (Sinivuo 1990, s. 249). Työn imun ilmiötä ei oltu Sinivuon (1990) tutkimuksen ai-

kaan vielä käsitteellistetty, mutta tulokset tukevat nykyaikaista voimavarojen ja työn imun vä-

lisiä tuloksia.  
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3. TUTKIMUSONGELMA JA HYPOTEESIT 

3.1. Upseerit tutkimuksen kohteena 

Upseerien tutkimuksilla on pitkät perinteet Puolustusvoimissa, ja upseerien sotatieteellinen tut-

kimus ulottuu myös sotatieteitä laajemmalle. Sotilaspsykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

upseereita on tutkittu Puolustusvoimissa monista eri syistä, mukaan lukien työhyvinvointi, 

stressi ja psyykkinen toimintakyky. Upseerit ovat helposti rajattava homogeeninen tutkimus-

joukko, joita Sinivuon (1990) mukaan tutkitaan kolmesta eri syystä. Ensimmäisenä perusteluna 

Sinivuo pitää upseerien muodostamaa pohjakoulutuksen osalta yhtenäistä ryhmää, jota on 

helppo tutkia. Toiseksi upseerin ura on jaettavissa nousujohteisesti eri vaiheisiin, jotka ovat 

tilastolliseen tutkimukseen riittävän suuria. Kolmanneksi upseerit toimivat uran eri vaiheissa 

eriasteisissa johtamistehtävissä. (Sinivuo 1990, s. 2–3.) 

Tutkimuskohteena upseerit voidaan liittää sotatieteisiin. Sotatieteillä on monta erilaista määri-

telmää. Tietosanakirjan (Jordan, 2013) mukaan sotatiede tutkii sotilaallisia prosesseja, instituu-

tioita, käyttäytymistä, sodankäyntiä sekä järjestelmällisen sotilaallisen voimankäytön teoriaa ja 

soveltamista. Toisen määritelmän mukaan sotatieteisiin kuuluu sotilaallisiin toimintoihin liit-

tyvä reaalitieteiden tutkimus, joka tuottaa turvallisuusongelmien ratkaisuun vaikuttavia tietoja 

(Viitasalo, 2002). 

Tässä tutkimuksessa upseereita tarkastellaan edellisten lisäksi työpsykologisesta näkökulmasta, 

joka yhdistää ihmistieteiden tutkimusta ja teorioita (Luoma, 2000, s. 11). Tutkimuksessa ei tut-

kita kaikkia Puolustusvoimien upseereita, vaan tutkimus on rajattu karkeasti kapteenin palve-

lusarvolla palveleviin upseereihin. Kapteenit on valittu tutkimuskohteeksi käytännöllisistä 

syistä. Esimiesasemassa toimivien kapteenien työn imun tutkiminen ja sitä ennustavien voima-

varojen lisääminen todennäköisesti myös ennalta ehkäisee työn negatiivisia heijastevaikutuksia 

muuhun henkilöstöön (ks. Aura ym., 2011, s. 20, 57). Se vaikuttaa yksiköiden toiminnan laa-

tuun, tehokkuuteen ja valmiuteen.  
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Upseereja tutkittaessa tulee ottaa huomioon tulosten sovellettavuus ja upseerien läheinen yhteys 

organisaatioon. Nokkala ym. (2015, s. 7–13) on esittänyt kuusi sotatieteellisen tutkimuksen ja 

upseerien tutkimuksen ympäristöllistä ja kulttuurista tekijää, jotka vaikuttavat tulosten tulkin-

taan aiheuttaen tutkimuksellisia ristiriitoja. Näiden tekijöiden vuoksi osa pitää jopa mahdotto-

mana ajatusta siitä, että sotatieteitä voisivat tyhjentävästi tutkia muut kuin sotilaskoulutetut tut-

kijat (Nokkala ym., 2015, s. 20–15). Olennaista on tässä kohtaa huomauttaa Nokkalan ja kump-

paneiden esittämiin tekijöihin peilaten, ettei tämänkään tutkimuksen tavoitteena ole kehittää 

työhyvinvointia kriisikestävyyden kustannuksella. Kaikessa sotilastoiminnassa päämääränä on 

sotilaallinen valmius ja toiminnan turvaaminen. 

Nokkalan ym. (2015) esittämät tekijät ovat seuraavat: (1) Puolustusvoimat toimeenpanevat val-

takunnan sotilaallisen puolustamisen. Puolustusjärjestelmässä upseerit ovat osa organisaatiota, 

jossa tilanteet ja olot eroavat yhteiskunnan normaalista toiminnasta. Kun tutkitaan upseereita, 

tutkitaan myös puolustusjärjestelmää. (2) Upseerien tutkimuksessa taustalla vaikuttaa vahva 

kansallinen intressi. Toisin sanoin tutkimuksen tavoitteet eivät ole täysin avoimia, mikä poik-

keaa tieteen tekemisen periaatteiden tasolla yleisistä hyväksytyistä tieteen tehtävistä ja päämää-

ristä. (3) Puolustusjärjestelmään liittyvä varautuminen edellyttää operatiivista suunnittelua, 

joukkojen koulutusta ja sotilaallista toimintavalmiutta, jota myös upseerien tutkimus ja tieto 

pyrkivät systemaattisesti palvelemaan. (4) Puolustusvoimien johtohenkilöstö koostuu upsee-

reista, joilla on vahva ammatillinen kulttuuri, monilta osin yhtenäinen arvomaailma, sekä am-

matillinen virallinen ja epävirallinen normisto. Upseereiden homogeenisuutta lisää valinta-

koejärjestelmä, koulutusjärjestelmä, jaettu sotiluus ja yhteiset arvot (ks. Lindroos, 2012). (5) 

Upseereilla on erityisiä ammatillisia kyky- ja tahtovaatimuksia, jotka vaikuttavat tutkimustu-

losten tulkintaan. Upseerin ammattiin liittyy sotilastodellisuus, joka näkyy erityisesti sodan-

käynnin, laajamittaisen aseellisen voimankäytön ja sotilasjohtamiseen kautta. (6) Upseeri tut-

kimuksen ja tieteen tulee palvella kriisiajan tarpeita. (Nokkala ym., 2015, s. 7–13.) 
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3.2. Tutkimusongelma 

Suomalaisten upseerien voimavarojen ja työn imun välisiä yhteyksiä on tutkittu vähäisesti. On 

mahdollista, että upseerin ammatissa voimavarat ovat merkittävä positiivisten työsuoritusten 

ennakoija. Yleisten voimavarojen lisäksi suomalaisten upseerien työssä saattaa olla erityisiä 

kontekstisidonnaisia voimavaroja, joita ei ole tunnistettu. Korkea työstä suoriutuminen ei ni-

mittäin ole yhteydessä ainoastaan työntekijän persoonallisiin tekijöihin, ja voimavaroja tunnis-

tamalla pystytään lisäämään korkeaan työstä suoriutumiseen liittyvää ymmärrystä (Mazzetti 

ym., 2021). Tunnistamalla upseerien voimavaroja pystytään kohdentamaan resursseja näyttöön 

perustuvan tiedon avulla. Tämä puolestaan mahdollistaa upseerin työn johtamisen siten, että 

työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen voivat kasvaa. Erityisesti upseerit yksiköiden ja sekto-

rien esimiehinä ja sotilasjohtajina ovat asemassa, jossa he pystyvät lisäämään työn voimavaroja 

työyhteisössä ja omassa työssään.  

Tutkimuksessa keskitytään erityisesti työn tehtävätason voimavaroihin, koska ne ovat esimies-

ten vaikutusvallan alla olevia voimavaroja. Lisäksi selvitetään sotilastyön kannalta keskeiseksi 

osoittautuneiden yksilöllisten voimavarojen ja sosiaalisen organisaatiotason voimavarojen 

mahdollista myönteistä vaikutusta työn imulle. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

myös yksilöön itseensä kohdistuvat tekijät (Mazzetti ym., 2021) ja ihmisten väliset sosiaalisen 

ympäristön tekijät (Alacon ym., 2010) ovat olennaisia työn imun ennakoijia. 

Työn imun edistäminen on olennainen ja ajankohtainen aihe upseereiden keskuudessa. Esimer-

kiksi sotilasaikakausilehti (2022) nostaa esiin nuoren kapteeniluutnantin kertomuksen omakoh-

taisesta työuupumuksesta. Lisäksi uuden henkilöstöstrategian on tarkoitus olla valmiina 2023 

vuoden alussa samalla kun upseeriliiton ja Puolustusvoimien tilannekuva hieman eriää henki-

löstöasioissa. (ks. Sotilasaikakausilehti, 2022). Näin ollen on tärkeää löytää ne keskeisimmät 

upseerin työn imua edistävät tekijät, jotta tulevaisuudessa voimavaroja voidaan tunnistaa, lisätä 

ja kehittää koko Puolustusvoimissa. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että niissä tilan-

teissa, joissa työntekijään kohdistuu suuria vaatimuksia ja työ on haastavaa, voimavarojen jak-

samista lisäävä merkitys korostuu (Chambel & Oliveira-Cruz, 2010). Näin ollen voimavarat 

todennäköisesti lisäävät upseerin toimintakykyä rauhan aikana ja myös poikkeusoloissa. 

3.3. Tutkimuskysymykset, -hypoteesit ja -asetelma 

Tutkimuksen päätavoite on mitata yhdentoista eri voimavaran suhteellista merkitystä työn 

imulle ja selvittää mitkä työn voimavarat ovat yhteydessä upseerien työn imuun. Toinen tavoite 

on selvittää miten työn voimavarat ovat yhteydessä sinnikkyyteen ja optimismiin. Lisäksi ta-

voitteena on tarkastella, miten yksilölliset voimavarat vaikuttavat työn imun ja voimavarojen 

välisiin yhteyksiin. Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit ovat seuraavat:  
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Päätutkimuskysymys: Mitkä voimavarat ovat yhteydessä upseerien työn imuun? 

Tutkimuskysymys 1: Ovatko työn voimavarat yhteydessä upseerin työn imuun?  

H1: Työn voimavarat ovat yhteydessä upseerien työn imuun. 

H0₁: Työn voimavarat eivät ole yhteydessä työn imuun? 

Tutkimuskysymys 2: Ovatko työn voimavarat yhteydessä upseerin yksilöllisiin voimavaroihin?  

H2: Työn voimavarat ovat positiivisessa yhteydessä yksilöllisiin voimavaroihin. 

H0₂: Työn voimavarat eivät ole yhteydessä yksilöllisiin voimavaroihin. 

Tutkimuskysymys 3: Miten sinnikkyys välittää upseerien työn voimavarojen ja työn imun yh-

teyksiä? 

Alatutkimuskysymys 3.1: Millaisia ovat upseerien sinnikkyysprofiilit? 

Alatutkimuskysymys 3.2: Miten työn voimavarat ovat yhteydessä työn imuun eri sinnik-

kyysprofiileilla?  

H3: Työn voimavarat ovat positiivisessa yhteydessä työn imuun sinnikkyysprofiileilla. 

H0₃: Työn voimavarat eivät ole yhteydessä työn imuun sinnikkyysprofiileilla. 

 

Kuva 3. Tutkimusasetelma ja hypoteesit 

Tutkimukseen valittiin myös työn voimavarojen yhteys yksilöllisiin voimavaroihin ja sen vai-

kutus työn imuun. Yksilöllisten voimavarojen mukaan ottamisella tuodaan esiin se, että työn 

imu on myös henkilökohtainen ominaisuus. Yksilöllisten voimavarojen valintaan vaikutti Ny-

manin (2016) tutkimuksen tulokset, joissa sinnikkyys ja optimismi ennustivat sotilaan parem-

paa toimintakykyä vaativissa ja kuormittavissa olosuhteissa.  
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Työn imu ei ole seurausta vain yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista, vaan siihen liittyy 

yksilön ja ympäristön väliset työhön liittyvät eri tekijät. Tutkimuksen mukaan työhön liittyvät 

tekijät korreloivat työn imuun vähemmän kuin yksilön henkilökohtaiset tekijät (Mazzetti ym., 

2021). Tämän takia hypoteesien testaamista varten valittiin yhdeksän erilaista työn voimavaraa. 

Tutkimukseen valittiin laajasti erilaisia voimavaroja, jotka ovat tutkimuksen ja teorian perus-

teella todennäköisesti myös upseerien työn imun ennakoijia. Työn voimavaroja vaalittiin kol-

melta eri tasoilta, joita olivat tehtävätaso, työn organisoinnin taso ja ihmissuhde ja sosiaalisen 

ympäristön taso. Organisatorisia eli kulttuuriin liittyviä voimavaroja ei tässä tutkimuksessa tar-

kasteltu. Alimman tason eli tehtävätason voimavaroiksi valittiin teoria perustella kolme voima-

varaa, jotka olivat työn itsenäisyys, työn kehittävyys ja palaute. Työn organisointiin liittyviä 

voimavaroja oli kaksi; rooliodotukset ja tavoitteiden selkeys. Ihmissuhde ja sosiaalisen tason 

voimavaroja valittiin neljä; sosiaalinen tuki esimieheltä, työkavereilta ja läheisiltä, sekä voi-

maannuttava työtiimi. 
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4. MENETELMÄT JA METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT  

4.1. Filosofiset ja metodologiset valinnat 

Tutkimuksen filosofinen tausta on realistisessa ontologiassa, jolloin kaikkea kerättyä tietoa ja 

aineistoa tarkastellaan ja analysoidaan objektiivisesti kirjoittajan omista aiheeseen liittyvistä 

käsityksistä riippumatta (ks. Siren & Pekkarinen 2017, s. 4). Tutkimuskohdetta, tässä työssä 

upseerien työn imuun vaikuttavia voimavaroja, voidaan kuvata numeerisesti ja mallien avulla. 

Tiedonhankinnan osalta tutkimuksessa noudatetaan positivismin periaatteita, minkä mukaan 

kerätty aineisto ja siitä saatava tieto perustuu mittaamisen perusteella muodostettuihin syy-seu-

raussuhteisiin. Tiedon tuottamisen osalta puolestaan tutkimus edustaa nomoteettista suuntausta, 

joka kattaa kyselyt ja muut standardoidut tutkimusinstrumentit (Burrel & Morgan, 1998). Tässä 

tutkimuksessa näitä ovat muun muassa työnimun ja eri voimavarojen mittarit.  

Positivistinen tieteenfilosofia edustaa niitä tutkimusmenetelmiä, joissa katsotaan ilmiöiden vä-

litöntä ja mahdollisimman objektiivista havainnointia ja mittausta erilaisten määrällisten muut-

tujien avulla (Britannica, 2021). Objektiivisuuden pyrkimyksestä huolimatta on huomioitava, 

että tilastollisin menetelmin analysoitua tietoa on tulosten ymmärtämiseksi avattava kirjoittajan 

omien, osittain subjektiivisten tulkintojen avulla. Positivistiseen epistemologiaan nojaten tutki-

mus noudattaa galileisen tutkimusperinteen käytäntöjä. Kuten monissa muissakin positivistista 

tieteenfilosofiaa noudattavissa tutkimuksissa yleensä, myös tässä tutkimuksessa tukeudutaan 

galileiseen tutkimusperinteeseen. Galileisella tutkimusperinteellä tarkoitetaan luonnontieteelli-

selle tutkimukselle tyypillistä määrällistä eli kvantitatiivista tutkimuksen tekemisen tapaa ja ra-

portointia. (Sirén & Pekkarinen, 2017, s. 5.)  

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu kvantitatiiviseen aineistoon ja siitä syntyneeseen analyy-

siin. Kvantitatiivisen tutkimusotteen valintaan vaikutti työ- ja organisaatiopsykologian aikai-

sempi tutkimus. Lisäksi tutkimuksen psykologisessa taustateoriassa (JD-R-teoria) yhdistyvät 

stressi- ja motivaatiotutkimusperinteet (Demerouti ym., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004b), 

jotka osaltaan ohjaavat metodologisia valintoja. Tutkimuskysymyksiin vastataan kvantitatiivi-

sella tutkimusotteella tilastollisten analyysien avulla. Tämä mahdollistaa laajan aineiston ana-

lyysin ja antaa kattavan ja puolueettoman kuvan aineistosta. Tutkimuksessa yhteyksien tarkas-

telun painopiste on upseerien työn imua ennustavissa tekijöissä. Kvantitatiivinen tutkimusote 

mahdollistaa laajan otannan, minkä johdosta tutkimustulosten yleistäminen koko tutkimusjouk-

koon on mahdollista. 
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Lopulta tämä tutkimus on ennen kaikkea psykologinen ja käyttäytymistieteellinen empiirinen 

tutkimus, joka pyrkii objektiivisesti osoittamaan upseerien voimavarojen yhteyksiä työn imuun 

tilastollisia analyysimenetelmiä hyödyntäen. Psykologian osalta positivistinen tutkimus liittyy 

psykologian monitieteelliseen tutkimus kenttään. Esimerkiksi Denzin ja Lincoln (2000) ovat 

esittäneet, että psykologian tutkimusmenetelmät kuuluvat luonnontieteiden puolelle positivis-

tisiin tieteisiin. Toisaalta psykologialle löytyy myös koulukunnat, jotka käsittävät psykologian 

ihmistieteisiin tai kasvatustieteisiin kuuluvaksi tieteenalaksi laadullisine tutkimusmenetelmi-

neen. 

Edellisten lisäksi tämä tutkimus voidaan nähdä osittain eksploratiivisena. Tutkimuksessa tar-

kasteltavat voimavarat on valittu asiantuntijoiden kanssa käytyjen eksploratiivisten keskustelu-

jen avulla. Eksploratiivisella lähestymistavalla pyritään yleisesti asettamaan painoalueita ja sel-

keyttämään käsitteitä, kun tutkimusongelmien määrittäminen hypoteesitasolla on vaikeaa tai 

kun tutkimusalue on uusi (Sarajärvi & Tuomi, 2017). Tässä tutkimuksessa tutkimusongelman 

haasteellisuus näkyi työn voimavarojen runsaana määränä, kun yksilöllisten voimavarojen tar-

kastelu jätetiin kahteen voimavaraan. Eksploratiivinen tutkimusote mahdollistaa upseerien voi-

mavarojen tarkastelun avoimesti, ilman tiukkaa teoreettista ohjausta. Aikaisempi tutkimus ei 

ole kuvannut upseerin työhön liittyviä kontekstisidonnaisia voimavaroja. 

Tutkimuksen metodologisia valintoja on ohjannut työpsykologinen tutkimusaihe ja työn imua 

käsittelevä aikaisempi tutkimus. Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kysely tutkimusongel-

man asettamisen yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on muuttujien välisten yhteyksien tutki-

minen, ja kyselyn päämääränä oli löytää ne voimavarat, jotka ovat yhteydessä työn imuun. Pro 

gradu tutkimuksen laajuuden sekä vastaajien tavoitettavuuden takia tutkimuksen perusjoukoksi 

valittiin sotatieteiden maisterikurssin jo läpäisseet upseerit ja Maanpuolustuskorkeakoululla 

vuosina 2020–2021 opiskelevat tutkinto-opiskelijat. Valintaan vaikutti myös se, että sotatietei-

den maisteritutkinnon opiskelijat ovat helposti rajattava ja tutkimuksellisesti saavutettavissa 

oleva joukko. Kyselyn valintaa aineistonkeruumenetelmäksi vahvisti myös se, että kyselyllä 

pystytään keräämään pro gradu työhön riittävän kattava aineisto taloudellisesti ja nopeasti. Li-

säksi valintaa helpotti se, että työn imun mittaria (UWES-9) käytetään kyselyissä, mikä mah-

dollistaa laadullisia menetelmiä laajempien otosten keräämisen analyysiä varten. 
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Tutkimusjoukon valintaa tuki myös upseerin työn piirteet. Useimmiten rauhanajan päällikkyys 

sijoittuu sotatieteiden maisteritutkinnon valmistumisen jälkeiseen työelämäjaksoon. Päällik-

könä upseeri kantaa vastuu yksin joukkoyksikön toiminnasta. Voimavaratutkimuksen kannalta 

tämä tekee tutkimuksesta mielenkiintoisen siksi, että JD-R-teorian mukaan voimavarat ovat 

merkityksellisempiä niissä tehtävissä, joissa vaatimukset ovat korkeat ja resurssit vähäiset. Up-

seerin uralla päällikkyys on uran vaihe, jonka aikana voimavarat saattavat merkittävästi enna-

koida parempaa työstä suoriutumista, oppimista ja hyvinvointia.   

Kyselyn luomisen ja aineiston analyysin aikana havaittiin joitakin tutkimuksellisia haasteita. 

Mittausongelmia pyrittiin vähentämään valitsemalla aikaisemmin luotettaviksi havaittuja päte-

viä mittareita. Kyselytutkimusta suunniteltaessa työn imun ennustajat valittiin Työterveyslai-

toksen tutkimuksen, Puolustusvoimien oman tutkimuksen ja seminaariryhmissä käytyjen kes-

kustelujen perusteella. Työn imun ennustajiksi valittiin lopulta upseerin työssä ominaisista yk-

silöllisitä voimavaroista kaksi ja työn voimavaroista yhdeksän. Kaikkia voimavaroja ei voitu 

ottaa mukaan tutkimukseen.  

Toiseksi eksploratiivinen tutkimusote vaikutti mitattavien muuttujien määrään. Useat mahdol-

liset työn imua lisäävät voimavarat upseerin työssä aiheuttivat sen, että lopullisesta kyselylo-

makkeesta tuli pitkä; 19 erillistä domografista tausta- ja summamuuttujaa tai mittaria ja yh-

teensä 124 vastaus kohtaa. Kyselyä tehtäessä tiedostettiin, että pitkään kyselyyn vastaaminen 

saattaa aiheuttaa vastaajille väsymystä, mikä puolestaan saattaa näkyä vastauksissa. Tämä nä-

kyi muutaman vastaajan poikkeavina havaintoina. Laajan kyselyn tekeminen vaikutti myös ky-

symysten laatuun. Analyysivaiheessa muutama huono kysymys jouduttiin hylkäämään heikon 

pätevyyden takia, vaikka kysely esitestattiin ennen kuin se lähetettiin vastaajille. Osa kysymyk-

sistä ja mittareista hylättiin myös heikon hajonnan ja vinouden takia. Lopulliseen regressio-

analyysiin otettiin mukaan vain ne muuttujat, jotka olivat luotettavia ja merkittäviä tutkimus-

kysymyksiin vastaamisen kannalta. 
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Aineistoa analysoitaessa poikkeavat havainnot poistettiin aineistosta. Poikkeavien havaintojen 

karsiminen ei vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin tai niistä tehtäviin päätelmiin. Poikkeavina ha-

vaintona pidettiin sellaisia muuttujan arvoja, jotka poikkesivat suuresti valtaenemmistöstä. Tut-

kimukseen vastasi yhteensä 317 upseeria. Näistä 11 upseerin vastauksissa (3.5 %) oli poik-

keavia arvoja virheiden takia. Vastauksissa oli suuria ristiriitaisuuksia ja puutteita, jotka tulkit-

tiin virheellisiksi. Loput tutkimuksesta poistetut poikkeavat arvot (n = 20; 6.3 %) saattoivat olla 

oikeita, mutta vastausten arvot poikkesivat valtaenemmistöstä suuresti. Näillä poikkeavilla ar-

voilla havaittiin vääristävä vaikutus käytettyihin tilastollisiin tunnuslukuihin. Tutkimuksen 

kannalta merkittävimmät poistettavat poikkeavat havainnot olivat työn imusta (n=4; 1.3 %), 

sinnikkyydestä (n=5; 1.6 %) ja optimismista (n=7; 2.3%). Sen lisäksi äärimmäisiä poikkeavia 

havaintoja oli myös eri voimavarojen summamuuttujissa, joista poistettiin (n=4; 1.3 %) muu-

tama vääristymien vähentämiseksi. Moni poistettu havainto vääristi tulosta monessa muuttu-

jassa (multivariate outlier). Lopulliseen analyysiin jäi 286 vastaajaa. 

4.2. Aineisto ja osallistujat 

Tutkimuksen aineisto kerättiin lokakuun lopussa vuonna 2021. Korkeamman vastausprosentin 

saavuttamiseksi kysely lähetettiin uudestaan marraskuun alussa 2021. Kysely oli auki yhteensä 

kolmen viikon ajan, ja siihen vastasi 317 upseeria Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen pal-

veluksesta. Mukana olivat yliluutnantit (71; 22,4 %) ja kapteenit (246; 77,6 %). Aineiston ke-

räämiseen käytettiin satunnaisotantaa (N=836). Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen lähe-

tettiin TUVE sähköpostilla kaikille SM4-SM11 upseereille sekä YEK60 ja YEK61 opiskeli-

joille. Sähköinen kysely oli TUVE PV Moodlessa. Kyselyn vastausprosentti oli 38 %.  

Tutkimukseen otettiin mukaan 286 upseeria (91,0 % vastanneista). Hyväksytyistä vastaajista 

miehiä oli 96,9 % (n = 277) ja naisia 3.1 % (n=9). Tutkimukseen hyväksyttyjen upseerien keski-

ikä oli 33,9 vuotta (s = 3.4; Min/Max: 28/ 45). Työkokemusta varusmiespalvelusaika mukaan 

luettuna oli keskimäärin 13,1 vuotta (s = 3.3). Vastaajista naimisissa oli 46,9 % (n = 134), avo-

liitossa 35,0 % (n=100), naimattomia 13.3 % (n = 13.3) ja eronneita tai asumuserossa 4.9 % (n 

= 14). Vastaajista 43,7 %:lla ei ollut lapsia, 21.7 %:lla oli yksi lapsi, 26,2 %:lla oli kaksi lasta 

ja 8.4 %:lla oli kolme lasta tai enemmän.  

Pääosa tutkimuksen osallistujista oli sotatieteiden maisterin tutkinnon läpäisseitä upseereita 

kursseilta SM4-SM9. Tyypillisiä sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden upseerin teh-

täviä ovat perusyksikön päällikön, varapäällikön, sektorinjohtajan ja koulutusalan osastoupsee-

rin tehtävät. Lentäjän koulutuksen saaneilla tehtävinä ovat lisäksi lennonopettajan tehtävät ja 

meriupseereilla aluksen ensimmäisen upseerin tai keskusupseerin tehtävät. (Puolustusvoimien 

henkilöstöstrategia, 2015, s. 30) 



31 
 

4.3. Mittarit 

Kyselylomake muodostui 19 osiosta. Kysely piti sisällään kysymyksiä työn imusta, sinnikkyy-

destä ja optimismista. Lisäksi kyselyssä selvitettiin vastaajien kokemuksia työn voimavaroista 

paitsi työtehtävien osalta, myös työn sosiaalisella ja organisatorisella tasolla. Myös työhön liit-

tyvistä haastevaatimuksista ja fyysistä voimavaroista oli kysymyksiä. Lisäksi osallistujilta ky-

syttiin demografien lisäksi työuraan ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Kyselyn 19 osiosta 

vain 13 valittiin osaksi tämän tutkimuksen raportointia. Syynä osioiden pois jättämiseen oli 

tarve rajata laajaa voimavaratutkimusta. Pois raportista jätettiin organisatorisen tason voimava-

roista oikeudenmukaisuus, tehtävätason voimavaroista innovatiivisuus, haastevaatimuksista ai-

kapaine ja vastuullisuus sekä fyysiset voimavarat kokonaisuudessaan. Tutkimuksen analyysiin 

valitut osiot ja käytetyt mittarit on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2  

Tutkimuksessa käytetyt mittarit ja niiden asteikot 

Osio Mittari Asteikko  Lähde 

1 Taustamuuttujat Nominaali Tutkijan itse laatimat 

2 Työn imu  Intervalli Schaufeli ym., 2003; Seppälä ym., 2009 

3 Sinnikkyys  Intervalli Bartone, 1995; Hystad ym., 2010 

4 Optimismi  Intervalli Scheier ym., 1994 

5 Työn itsenäisyys Intervalli Karasek, 1979 

6 Työn kehittävyys Intervalli Karasek, 1979 

7 Palaute Intervalli Hackman ym., 1975 

8 Tavoitteiden selkeys Intervalli Van der Hoek ym., 2018 

9 Rooliodotukset  Intervalli Pejtersen ym., 2010 

10 Sos. tuki esimieheltä Intervalli Karasek ym., 1998 

11 Sos. tuki työkavereilta Intervalli Karasek ym., 1998 

12 Sos. tuki läheisiltä Intervalli Baruch-Feldman ym., 2002 

13 Voimaannuttava työtiimi Intervalli Kirkman ym., 1999 

Huom: Osioden 2, 5, 6 ja 13 lähteenä myös Hakanen, Bakker ja Turunen (2021). 
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Kyselyn taustamuuttujat valittiin aiempien tutkimusten perusteella. Osiossa yksi kysyttiin vas-

taajien demografisia ja työuran tietoja. Taustatiedoista kysyttiin ikä ja sukupuoli, ja työuran 

tiedoista sotilasarvo, palvelusaika Puolustusvoimissa varusmiespalvelus mukaan lukien sekä 

vastaajien vuosittainen sotaharjoitus- ja komennusvuorokausien määrät. 

Osiossa kaksi työn imua mitattiin Utrecht Work Engagement Scale -mittarilla (UWES; 

Schaufeli ym., 2003). Mittarin validiteetti on havaittu hyväksi (Seppälä ym., 2009) ja UWES-

9 mittaa hyvin työn tekemisen merkitystä tekijälleen. Mittari koostuu 9 kysymyksestä, joissa 

vastaajaa pyydetään arvioimaan myönteisiä, mielihyvän täyteisiä virittyneisyyteen ja innostu-

neisuuteen liittyviä tuntemuksiaan seitsemän kohtaisella asteikolla, missä 0 = ei koskaan ja 6 = 

päivittäin. Mittari käsittää työn imun kolme ulottuvuutta: tarmokkuuden, omistautumisen ja up-

poutumisen. Analyysissä käytettiin työn imun mittarista yhtä kokonaispistemäärää. Summa-

muuttuja pystyi saamaan arvoja 0–6. Kolmea ulottuvuutta ei tarkasteltu erikseen. Tässä tutki-

muksessa Cronbachin alpha arvo koko työnimun mittarille oli 0.96.  

Yksilöiden yksilöllisiä ominaisuuksia mitattiin kyselyssä osioissa kolme ja neljä. Sinnikkyyden 

mittaamiseen käytettiin lyhennettyä Dispositional Resilience Scale -mittaria (DRS-15; Bartone, 

1995). DRS-15 mittarilla on tyydyttävä sisäinen reabiliteetti (Hystad ym., 2010), joka näkyy 

eri tutkimusten raportoiduista Cronbachin alfan arvoista, jotka yleensä ovat välillä 0,60–0,70 

(esim. Hystad ym., 2011; Bartone ym., 2008). Myös Puolustusvoimien omissa tutkimuksissa 

(esim. Nyman, 2016; Valkeapää, 2020) sinnikkyyttä on mitattu 15-kohtaisella suomalaisella 

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen DRS-15R-mittarilla. Tässä tutkimuksessa Suomessa ai-

kaisemmin käytetty DRS-15R tiivistettiin 12-kohtaiseksi (vrt. Lo Bue ym., 2013), joka näyttää 

sopivan paremmin eurooppalaisille vastaajille (Hystad et al., 2010).  

Heikkojen psykometristen ominaisuuksien takia alkuperäisestä suomalaisesta mittarista hylät-

tiin kysymykset 4, 9, ja 11. Nämä olivat: "Minusta tuntuu, että elämäni on jokseenkin merki-

tyksetöntä", " En usko, että voin paljoa vaikuttaa tulevaisuuteeni." ja " Päivittäin toistuvien 

työtehtävieni yllättävä keskeytyminen häiritsee minua.”. Lopullinen sinnikkyyden mittari muo-

dostui 12 väittämästä, joissa vastaajaa pyydettiin arvioimaan taipumustaan nähdä vaikeudet on-

gelmien sijaan haasteina neljäportaisella Likert-asteikolla, joka vaihteli asteikolla 0 (= ei ollen-

kaan totta) - 3 (= täysin totta). Mittari käsittää sinnikkyyden kolme alakäsitettä: sitoutuminen, 

kontrolli ja haasteisiin suhtautuminen. Analyysissä käytettiin sinnikkyydestä yhtä kokonaispis-

temäärää, joka pystyi saaman arvoja 0–36. Kolmea alakäsitettä ei tarkasteltu erikseen. Tässä 

tutkimuksessa Cronbachin alpha arvo sinnikkyyden mittarille oli 0.71.  
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Optimismia mitattiin Life Orientation Test Revised -testillä (LOT –R; Scheier ym., 1994). Mit-

tari on todettu validiteetiltaan hyväksi (Chiesi, ym., 2013). Vastaajia pyydettiin arviomaan suh-

tautumistaan väittämiin, joista kolme kuvaa odotusten myönteistä ja kolme odotusten kielteistä 

lopputulosta. Mittari koostui kuudesta eri väittämästä, joihin vastattiin viisiportaisella Likert-

asteikolla, missä 0 = täysin eri mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä. Vastaajan antama suurempi 

arvo kuvaa korkeampaa optimismia. Summamuuttuja pystyi saamaan arvoja 0-24. Tässä tutki-

muksessa Cronbachin alpha arvo optimismi mittarille oli 0.87.  

Tehtävätason voimavaroja mitattiin kolmella osiolla (5–7), ja tehtävätason voimavaroihin vas-

tattiin viisi portaisella Likert-asteikolla, missä 1 = hyvin harvoin ja 5 = hyvin usein. Summa-

muuttujat pystyivät saamaan arvoja 1–5. Työn itsenäisyyttä mitattiin Job Content kyselylomak-

keen kolmella väittämällä (JCQ; Karasek, 1979), jotka olivat: "Voin tehdä paljon itsenäisiä 

päätöksiä työssäni.", "Minulla on paljon sananvaltaa omiin töihini." ja "Minulla on hyvin vähän 

vapautta päättää, miten teen työni." Tässä tutkimuksessa Cronbachin alpha arvo työn itsenäi-

syyden mittarille oli 0.74 (vrt. Hakanen ym., 2021; α = .80). Työn kehittävyyttä mitattiin Job 

Content kyselylomakkeen neljällä väittämällä (JCQ; Karasek, 1979), jotka olivat: " Työni tar-

joaa minulle mahdollisuuden oppia uusia asioita.", "Voin työssäni olla luova.", "Voin käyttää 

työssäni tietojani ja taitojani monipuolisesti." ja "Työssäni on usein mahdollista tehdä erilaisia 

asioita." Tässä tutkimuksessa Cronbachin alpha arvo työn kehittävyyden mittarille oli 0.86 (vrt. 

Hakanen ym., 2021; α = .85).  

Työstä saatua palautetta mitattiin Job Diagnostic Survey -kyselylomakkeen kolmella väittä-

mällä (JDS; Hackman & Oldham, 1980), jotka olivat: "Työtä tehdessäni voin päätellä, kuinka 

hyvin olen suoriutumassa.", "Pystyn näkemään, millainen merkitys työlläni on laajemminkin 

yhteiskunnassa." ja "Minun on helppo nähdä tekemäni työn myönteiset tulokset." Tässä tutki-

muksessa Cronbachin alpha arvo palautteen mittarille oli 0.75 (vrt. Hakanen ym., 2021; α = 

.72).  Työn organisointiin liittyviä voimavaroja mitattiin kahdella osiolla (8–9). Väittämiin vas-

tattiin viisi portaisella Likert-asteikolla, missä 1 = hyvin harvoin ja 5 = hyvin usein. Summa-

muuttujat pystyivät saamaan arvoja 1–5. 
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Työn tavoitteiden selkeyttä mitattiin kootulla kolmella väittämällä, jotka on johdettu kolmesta 

eri tutkimuksesta (van der Hoek ym., 2018). Väittämät sopivat hyvin myös upseerin tehtävien 

tavoitteiden selkeyden mittaamiseen. Väittämät olivat "Olen selvillä oman työsi tehtävistä ja 

tavoitteista.", "Yksikölläni on selkeät tavoitteet." ja Yksikön sisällä olemme samaa mieltä työn 

tavoitteista." Tässä tutkimuksessa Cronbachin alpha arvo palautteen mittarille oli 0.85 (vrt. van 

der Hoek ym., 2018; α = .88). Rooliodotuksia mitattiin Copenhagen Psychosocial Question-

naire II kyselylomakkeen kolmella väittämällä (COPSOQII; Pejtersen ym., 2010), jotka olivat: 

"Onko työllesi määritelty selkeä tavoite?", "Tiedätkö tarkalleen, mitkä asiat ovat sinun vastuul-

lasi?" ja "Tiedätkö tarkalleen, mitä sinulta odotetaan työssäsi?" Tässä tutkimuksessa 

Cronbachin alpha arvo rooliodotusten mittarille oli 0.88.  

Ihmissuhde ja sosiaalisen tason voimavaroja mitattiin neljällä osiolla (10–13). Väittämiin vas-

tattiin viisi portaisella Likert-asteikolla, missä 1 = hyvin harvoin ja 5 = hyvin usein. Summa-

muuttujat pystyivät saamaan arvoja 1–5. Sosiaalinen tuki esimiehiltä mitattiin The Job Content 

Questionnaire kyselylomakkeen neljällä väittämällä (JCQ; Karasek ym., 1998) jotka olivat: 

"Saan tarvittaessa tukea ja apua työssäni esimieheltäni.", "Lähin esimieheni kuuntelee tarvitta-

essa, jos kerron työhön liittyvistä ongelmistani.", "Esimieheni on auttaa minua työssäni." ja 

"Esimiehesi on hyvä johtaja ja organisoija." Tässä tutkimuksessa Cronbachin alpha arvo sosi-

aaliselle tuelle esimieheltä mittarille oli 0.92.  

Sosiaalinen tuki työkavereilta mitattiin The Job Content Questionnaire -kyselylomakkeen kol-

mella väittämällä (JCQ; Karasek ym., 1998) jotka olivat: "Saan tarvittaessa tukea ja apua työs-

säni työtovereilta.", "Työtoverini kuuntelevat tarvittaessa, jos kerron työhön liittyvistä ongel-

mistani." ja "Työkaverini ovat kiinnostuneita minusta." Tässä tutkimuksessa Cronbachin alpha 

arvo sosiaaliselle tuelle esimieheltä mittarille oli 0.81. Sosiaalinen tuki läheisiltä mitattiin So-

cial Support Scale -kyselylomakkeen The Family support osion kolmella väittämällä (Baruch-

Feldman ym., 2002), joita olivat: "Ystävät tai perhe ovat kiinnostuneita siitä, miltä työ minusta 

tuntuu.", "Ystävät ja perhe tukevat minua työssäni. " ja "Ystävät ja perhe ovat kiinnostuneita ja 

ylpeitä kun jotain hyvää tapahtuu työpaikalla." Tässä tutkimuksessa Cronbachin alpha arvo so-

siaaliselle tuelle läheisiltä mittarille oli 0.88. (vrt. Baruch-Feldman ym., 2002; α = .91). 
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Voimaannuttava työtiimiä mitattiin Kirkmanin ja Rosenin (1999) 26-kohtaisen kyselylomak-

keen kahdeksalla väittämällä (vrt. Hakanen ym., 2021), jotka kattoivat kaikki neljä voimaan-

nuttavan työtiimin ulottuvuutta; tiimin itsenäisyys, teho, mielekkyys ja vaikutus. Heikkojen 

psykometristen ominaisuuksien takia Hakasen ym. (2021) lyhennetystä versiosta hylättiin väit-

tämät 5 ja 6 eli " Yksikköni / osastoni tai työryhmäni pystyy valitsemaan erilaisia toimintatapoja 

työnsä tekemiseen." ja "Yksikköni / osastoni tai työryhmäni päättää yhdessä, kuinka ryhmässä 

asiat hoidetaan.". Upseerin työssä kumpikaan väittämä ei täysin toteudu. Lopullinen voimaan-

nuttavan työtiimin mittari muodostui 6 väittämästä, joita olivat: " Yksikköni / osastoni tai työ-

ryhmäni voi saada paljon aikaiseksi työskennellessään lujasti.", "Yksikköni / osastoni tai työ-

ryhmäni uskoo voivansa olla todella tuottelias.", "Yksikköni / osastoni tai työryhmäni luottaa 

siihen, että sen tehtävät ovat tärkeitä.", "Yksikössäni / osastossani tai työryhmässäni koetaan, 

että sen työ on merkityksellistä.", "Yksikköni / osastoni tai työryhmälläni on myönteinen vai-

kutus työpaikkamme ilmapiiriin ja tavoitteisiin." ja "Yksikölläni / osastollani tai työryhmälläni 

on tärkeä rooli työpaikallamme." Tässä tutkimuksessa Cronbachin alpha arvo voimaannuttavan 

työtiimin mittarille oli 0.89. (vrt. Hakanen ym., 2021; α = .91). 

4.4. Analyysimenetelmät 

Tulokset analysoitiin IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmalla. Tutkimusaineiston analyysissä tilas-

tollisia tunnuslukuja olivat keskiarvo (ka), keskihajonta (s), vaihteluväli (min. / max.). Ennen 

tilastollista analyysia tarkastettiin muuttujien välisten yhteyksien lineaarisuus ja homoskedati-

suus. Lisäksi varmistettiin, ettei muuttujien välillä ollut multikollineaarisuutta. Sen lisäksi tes-

tattiin tutkimusaineiston muuttujat faktorianalyysillä, jonka perusteella muodostettiin lopulliset 

keskiarvosummamuuttujat (ks. liite 4, s. 76). Summamuuttujien sisäistä johdonmukaisuutta ar-

vioitiin Cronbachin alfakertoimilla. Ensin valittujen muuttujien yhteyksiä tarkasteltiin korre-

laatioanalyysillä. Korrelaatiota kuvattiin Pearsonin järjestyskorrelaatiokertoimella. Korre-

laatioanalyysin tulokset on esitelty liitteessä 2 (s. 74).  

Pääanalyysinä oli työn voimavarojen ja persoonallisten voimavarojen erilliset ja yhtäaikaisvai-

kutukset työn imuun. Yhteyksiä tarkasteltiin käyttämällä hierarkkista regressioanalyysiä. Ensin 

regressioanalyysissä testattiin taustamuuttujien yhteyksiä työn imuun. Koska taustamuuttujat 

eivät osoittautuneet merkitseväksi, loput regressioanalyysit toteutettiin ilman taustamuuttujia. 

Regressioanalyysien tulokset on esitetty taulukoissa 3 (s. 39) ja taulokossa 4 (s. 41). 
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Lisäksi tarkasteltiin sinnikkyyden välittävää vaikutusta työn imuun. (ks. taulukko 6; s. 47). Tätä 

varten muodostettiin aikaisemman tutkimuksen perusteella kolme erilaista upseerien sinnik-

kyysprofiilia, jotka tehtiin eksploratiivisellä klusterianalyysillä. Klusterianalyysin avulla muo-

dostettiin ryhmiä sinnikkyyden ulottuvuuksien yhteisten ominaisuuksien kautta. Tässä tutki-

muksessa klusterianalyysin pääkomponentit olivat sinnikkyyden eri ulottuvuudet; sitoutumi-

nen, kontrolli ja haasteisiin suhteutuminen. Klusterianalyysin tulokset on esitetty tulosten ala-

luvussa 5.5 ja liitteessä 3 (s. 75). 

4.5. Eettiset ratkaisut 

Tutkimus toteutettiin Puolustusvoimien kehittämisen ja tutkimusprosessin mukaisesti. Tutki-

muksen eri vaiheissa on otettu huomioon tutkimuksen eettiset säännöt (Kylmä ym., 2002, s.70–

73). Oikeutuksen osalta Maanpuolustuskorkeakoulun opinnäytetöissä ei tarvita erillistä tutki-

muslupaa. Lisäksi tutkimuksessa on pyritty noudattamaan kaikilta osin hyvää tieteellistä käy-

täntöä ja rehellisyyttä. 

Tutkimusmenetelmien valinnassa korostui tutkittavien suojaaminen ja anonymiteetti. Kysely 

lähetettiin suoraan vastaajien sähköpostiin, ja sähköposti lähetettiin sotatieteiden maisterikurs-

seittain niin, etteivät viestin vastaanottajat nähneet muita viestin vastaanottajia. Ennen tutki-

mukseen vastaamista tutkittaville lähetettiin saatekirje (ks. liite 6), jossa kuvattiin tutkimus ja 

sen tavoitteet. Anonymiteettiä pyrittiin turvaamaan kysymällä kysymyksiä, joista ei voida yk-

silöidä vastaajia. Esimerkkinä puolustushaaran poisjättäminen kyselystä oli yksi ratkaisu, jolla 

turvattiin pienten puolustushaarojen vastaajia. Menetelmät valittiin niin, että upseereiden tutki-

minen yhtenä joukkona mahdollistui. Tutkimusaineiston analyysissä vastaajia käsiteltiin kai-

kissa vaiheissa tunnuksilla. Tutkimukseen kerättyä aineistoa ei voida käyttää muihin tutkimuk-

siin, sillä vastaajilta ei kysytty lupaa aineiston mahdolliseen jatkokäyttöön. 
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5. TULOKSET 

5.1. Työn imun taustamuuttujien analyysit 

Tutkimuksen demografisia taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty ja lasten määrä. 

Sukupuoli ei vaikuttanut upseerien kokemaan työn imun arvoihin merkitsevästi (mies n = 277, 

ka = 4.26, nainen n = 9, ka = 4.63). Naiset kokivat korkeampaa työn imua kuin miehet. Upsee-

rien ikä, siviilisääty tai lasten määrä ei vaikuttanut upseerien kokemaan työn imuun. Tutkimuk-

sessa kuitenkin havaittiin, että naimisissa olevilla upseereilla (47 %; ka = 4.37) oli hieman kor-

keampi työn imu kuin naimattomilla (13 %; ka = 4.24) tai avoliitossa (26 %; ka = 4.18) asuvilla 

upseereilla.  

Työuran muuttujia olivat palvelusaika, viikoittainen työaika (ylityöt) ja sotaharjoitus- komen-

nusvuorokausimäärät. Palvelusaikaa tarkastellessa havaittiin, että varusmiespalvelus mukaan 

lukien yli 16 vuotta palvelleet upseerit (14 %; ka = 4.60) kokivat merkitsevästi korkeampaa 

työn imua kuin 1113 vuotta (37 %; ka = 4.24) tai 1416 vuotta (26 %; ka = 4.11) palvelleet 

upseerit F (3, 285) = 2.20; p = .05; eta² =.027. Työajan tarkastelussa havaittiin, että viikoittaiset 

ylityöt eivät vaikuttaneet upseerien työn imuun merkitsevästi. Mielenkiintoinen havainto kui-

tenkin oli, että viikoittain noin kaksi tuntia (27 %; ka = 4.43) ja noin neljä tuntia (15 %; ka = 

4.35) ylitöitä tekevien upseerien työn imu oli hieman korkeampi kuin suunniteltua työaikaa 

tekevien (50 %; ka = 4.19) ja yli viisi tuntia viikossa ylitöitä tekevien upseerien (8 %, ka = 

4.15). Sotaharjoitus- ja komennusvuorokausien tarkastelussa havaittiin, että niiden määrät eivät 

vaikuta upseerien työn imuun olipa niitä alle 25 päivää (20 %; ka = 4.29), 2549 päivää (28 %; 

ka = 4.29), 5074 päivää (27 %; ka = 4.12), 7599 päivää (16 %; ka = 4.33) tai yli 100 päivää 

(9 %; ka = 4.51) vuodessa. Työn imu näytti kasvavan sotaharjoitus- ja komennuspäivien määrän 

kasvaessa. 

Upseerien fyysinen taustamuuttuja oli henkilökohtainen arvio 12-minuutin juoksutestin tulok-

sesta. Tarkastelussa havaittiin, että yli 3000 metrin tuloksen 12-minuutin juoksutestissä juos-

seiden ryhmässä (10 %; ka = 4.76) ja alle 2600 metriä juosseiden upseerien ryhmissä (36 %; ka 

= 4.10) työn imun keskiarvot erosivat melkein merkitsevästi toisistaan F (4, 285) = 3.11; p = 

.016; eta² =.04. Tulosta voidaan Cohenin (1988) mukaan pitää tieteellisesti merkitykseltään 

pienenä. Vaikutuksen efekti koko työn imuun oli 4 %. Tuloksen 2600. 2800 metriä juosseiden 

(31 %; ka = 4.28) upseerien ryhmässä ja 28003000 metriä juosseiden (23 %; ka = 4.33) ryhmät 

eivät eronneet merkittävästi muista. 
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5.2. Muuttujien väliset korrelaatiot 

Korrelaatio analyysi (ks. liite 2) tarkasteli työn imun ja eri voimavarojen yhteisvaihtelua. Kor-

relaatio analyysin perusteella nähtiin, että kaikkien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet oli-

vat positiivisia. Työn imun ja voimavarojen välillä havaittiin pelkästään myönteisiä yhteyksiä. 

Suuri aineisto vaikutti korrelaatio analyysiin niin, että lähes kaikki yhteydet työn imun yhteydet 

olivat erittäin merkitseviä (p< .001). Myös alhaiset korrelaatiot saivat tilastollisesti merkitseviä 

korrelaatioita.  

Upseerien työn imun ja sinnikkyyden välillä havaittiin myönteinen keskinkertainen yhteys (r = 

.57, p<.001): mitä sinnikkäämpiä sotilaat olivat, sitä korkeampi oli työn imu. Lisäksi havaittiin, 

että tehtävätason voimavara työn kehittävyys (r = .46, p<.001) ja sosiaalisen tason voimavara 

voimaannuttava työtiimi (r = .39, p<.001) olivat yhteydessä keskinkertaisella voimakkuudella 

upseerien työn imuun. Sinnikkyyttä tarkasteltaessa havaittiin, että se muuttujana korreloi voi-

makkaammin, jokaiseen voimavaraan kuin työn imu. Sinnikkyys oli myönteisessä yhteydessä 

keskinkertaisella voimakkuudella työn imun lisäksi työn kehittävyyteen (r = .47, p<.001), pa-

lautteeseen (r = .41, p<.001) ja voimaannuttavaan työtiimiin (r = .40, p<.001). 
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5.3. Työn voimavarojen yhteydet upseerien työn imuun 

 

  

Taulukko 3 

Regressioanalyysi voimavarojen yhteydestä työn imuun (n =286) 

 Malli 1  

Adjusted R² = .206, p < .001  

Malli 2  

Adjusted R² = .220, p < .001 

Malli 3  

Adjusted R² = .243, p < .001 

Muuttuja B t p B t p B t p 

1. Työn itsenäisyys 0.032 0.412 .680 0.006 0.078 .938 0.011 0.144 .886 

2. Työn kehittävyys 0.575 6.192 <.001*** 0.530 5.653 <.001*** 0.478 4.934 <.001*** 

3. Palaute 0.118 1.529 .127 0.083 1.065 .288 0.048 0.609 .543 

4. Tavoitteiden selkeys    0.125 1.168 .244 0.026 0.229 .819 

5. Rooliodotukset    0.126 1.371 .172 0.124 1.363 .174 

6. Tuki esimieheltä       0.162 1.838 .067 

7. Tuki työkavereilta       -0.280 -2.353 .019* 

8. Voimaannuttavatyötiimi       0.346 2.496 .013* 

R² change      .016   .023 

Huom. Sosiaalinen tuki läheisiltä jätetty pois analyysistä. Merkitsevät yhteydet korostettu. 

*.  Melkein merkitsevä p<.05; ** Merkitsevä p<.01; ***, Erittäin merkitsevä p<.001.  
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Regressioanalyysit (Taulukko 3) osoittivat kolmen voimavaran olevan merkitsevästi yhtey-

dessä ja yhden voimavaran suuntaa-antavassa yhteydessä upseerein työn imuun. Työn kehittä-

vyys (β=0,333, p < .001) oli voimakkain ja erittäin merkitsevästi yhteydessä upseerein työn 

imuun. Työn kehittävyys selitti 33 % työn imun vaihtelusta. Toinen työn imuun myönteisessä 

melkein merkitsevästi olevassa yhteydessä oli voimaannuttava työtiimi (β=0,186, p = .013), 

joka selitti 19% työn imun vaihtelusta. Myönteisessä suuntaa-antavassa yhteydessä oli myös 

sosiaalinen tuki esimieheltä (β=0,114, p = .067), joka selitti 11% vaihtelusta. Neljäs voimavara, 

joka selitti upseerien työn imun vaihtelua, oli sosiaalisen tuki työkavereilta (β= -0,157, p = 

.019), joka oli kielteisessä melkein merkitsevästi yhteydessä työn imuun. Ne upseerit, jotka 

saivat korkeampia arvoja sosiaalisesta tuesta työkavereilta, saivat todennäköisesti matalampia 

työn imun arvoja kuin ne upseerit, jotka saivat korkeampia arvoja työkaverien sosiaalisesta tu-

esta. 

Malli 1. kuvaa upseerien tehtävätason voimavarojen yhteydet työn imuun. Upseerien (n = 286) 

työn itsenäisyydet (Ka = 4.07, s = 0.68), työn kehittävyyden (Ka = 4.03, s = 0.64) ja palautteen 

(Ka = 3.51, s = 0.72) vaikutusta työn imun (Ka = 4.27, s = 0.92) testattiin lineaarisella regres-

sioanalyysilla. Työn tehtävätason voimavarat selittivät 21% työn imun muutoksesta F (3,285) 

= 25,584, p >.001.  

Mallissa 2. kuvataan upseerien (n = 286) työn järjestelyyn liittyvien voimavarojen yhteydet 

työn imuun. Työn tavoitteiden selkeys (Ka = 4.13, s = 0.57) ja rooliodotukset (Ka = 4.04, s = 

0.67) lisättiin erillisenä askeleena lineaariseen regressioanalyysiin. Työn järjestelyyn liittyvät 

voimavarat lisäsivät mallin selitysvoimaa vain 1.6%; F (5,285) = 17,031, p >.001. Työn järjes-

telyn voimavarojen muuttujat ei täyttänyt täysin testin oletuksia: jakaumat olivat oikealle hie-

man vinoja ja kattoarvo (5) oli huipukas. Tämän takia muuttujien residuaalit eivät olleet nor-

maalisti jakautuneet. 

Malli 3. kuvaa lisäksi upseerien ihmissuhde ja sosiaalisen tason voimavarojen yhteydet työn 

imuun. Upseerien (n = 286) sosiaalinen tuki esimieheltä (Ka = 4.20, s = 0.65), sosiaalinen tuki 

työkavereilta (Ka = 4.34, s = 0.52) ja voimaannuttava työtiimi (Ka = 4.23, s = 0.50) lisättiin 

askeleena lineaariseen regressioanalyysiin. Työn ihmissuhde ja sosiaalisen tason voimavarat 

lisäsivät mallin selitysvoimaa 2.3%. Kaikki voimavarat yhteensä selittivät 24% työn imun muu-

toksesta F (8,285) = 12,450, p >.001.  
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5.4. Työn voimavarojen yhteydet yksilöllisiin voimavaroihin 

  Taulukko 4 

Regressioanalyysi voimavarojen yhteydet sinnikkyyteen ja optimismiin  

 Sinnikkyys 

Adjusted R² = .321, p < .001  

Optimismi 

Adjusted R² = .243, p < .001 

Muuttuja B t p B t p 

1. Työn itsenäisyys 0.167 0.532 .595 0.817 2.391 .017* 

2. Työn kehittävyys 1.605 4.131 <.001*** 0.461 1.088 .278 

3. Palaute 0.958 3.046 .003** 0.638 1.861 .064 

4. Tavoitteiden selkeys 1.180 2.619 .009** 0.717 1.458 .146 

5. Rooliodotukset 0.078 0.214 .830 -0.277 -.0.695 .487 

6. Tuki esimieheltä 0.676 2.053 .041* 0.696 1.938 .054 

7. Tuki työn läheisiltä 0.755 2.444 .015* 0.865 2.569 .011* 

8. Voimaannuttavatyötiimi -0.123 -0.226 .822 -0.033 -0.055 .956 

Huom. Muuttuja tuki työkavereilta jätetty pois analyysistä. Merkitsevät yhteydet korostettu. 

*.  Melkein merkitsevä p<.05; ** Merkitsevä p<.01; ***, Erittäin merkitsevä p<.001. 
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Regressioanalyysit (Taulukko 4) osoittivat työn voimavarojen myönteisen yhteyden persoonal-

lisiin tekijöihin (sinnikkyys ja optimismi). Tutkimuksen viisi työn voimavaraa olivat yhtey-

dessä upseerien sinnikkyyteen ja kaksi optimismiin. Regressiomalli, jossa selitettiin työn voi-

mavarojen yhteyksiä sinnikkyyteen, oli tilastollisesti merkitsevä F (8, 285) = 17.84, p<.001 

(Adj. R²=.32). Työn voimavarat selittivät 32% upseerien sinnikkyyden muutoksesta. Työn ke-

hittävyys (β=0,264, p < .001) oli voimakkain selittäjä ja erittäin merkitsevästi yhteydessä up-

seerein sinnikkyyteen. Työn kehittävyys selitti 26 % sinnikkyyden vaihtelusta. Palaute 

(β=0,177, p = .003) ja työn tavoitteiden selkeys (β=0,174, p = .009) olivat merkitsevästi yhtey-

dessä sinnikkyyteen. Lisäksi sosiaalinen tuki esimieheltä (β=0,112, p = .041) ja tuki läheisiltä 

(β=0,131, p = .015) olivat melkein merkitsevästi yhteydessä sinnikkyyteen. 

Regressiomalli, jossa selitettiin työn voimavarojen yhteyksiä optimismiin, oli tilastollisesti 

merkitsevä F (8, 285) = 7.38, p<.001 (Adj. R²=.15). Työn voimavarat selittivät 15% upseerien 

optimismin muutoksesta. Sosiaalinen tuki läheisiltä (β=0,154, p = .011) oli voimakkain selit-

täjä. Toinen optimismia lisäävä voimavara oli työn itsenäisyys (β=0,146, p = .017), joka oli 

myös melkein merkitsevästi yhteydessä upseerein optimismiin. Myös suuntaa antavia yhteyksiä 

löytyi kaksi. Upseerien optimismia lisäsivät mallissa myös sosiaalinen tuki esimieheltä 12 % 

(β=0,118, p = .054) ja palaute 12 % (β=0,121, p = .064). Ne upseerit, jotka saivat korkeampia 

arvoja sosiaalisesta tuesta esimieheltä, olivat optimistisempia kuin ne upseerit, joilla esimiehen 

sosiaalinen tuki oli matala. 
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5.5. Upseerien sinnikkyysprofiilit ja yhteydet työn imuun 

Tässä tutkimuksessa upseerien sinnikkyysprofiilit kuvataan neljän profiilin kautta, joita ovat 

erittäin sinnikkäät "High Hardy", vain vähän sinnikkäät "Low Hardy", jännitystä etsivät "Sen-

sation Seeker" ja joustamattomat "Rigid Control" (vrt. Johnsen ym., 2014; Ladstätter ym., 

2018). Upseerien sinnikkyysprofiilit työstettiin aikaisemman tutkimuksen mittojen mukaisiksi 

tekemällä k-means-klusterianalyysejä kahden, kolmen, neljän, viiden, kuuden, seitsemän ja 

kahdeksan klusterin kanssa.  

Taulukko 5 

Bayeslainen informaatiokriteeri eri klusteriratkaisuille 

Solution BIC 

 

1 Klusteri 627.155 

2 Klusteria 522.554 

3 Klusteria 490.817 

4 Klusteria 479.152 

5 Klusteria 482.631 

6 Klusteria 486.616 

7 Klusteria 497.389 

8 Klusteria 512.841 

Huom. Parhaiten aineistoon sopinut ratkaisu on kursivoitu.  

Upseerien sinnikkyys profiileissa havaittiin korkeita sinnikkyyden (Ka = 33.7, s = 3.90) arvoja, 

jotka myös näkyivät sinnikkyyden kolmessa alakäsiteessä: sitoutuminen (Ka = 11.6, s = 2.07), 

kontrolli (Ka = 12.6, s = 1.85) ja haasteisiin suhtautuminen (Ka = 9.40, s = 1.59). Tämän takia 

klustereita ei muodostettu suoraan analyysin aineistoon parhaiten sopineen (4 klusteria) ratkai-

sun kautta (ks. taulukko 5). Neljän klusterin ratkaisulla oli heikko sisältövaliditeetti, eli upsee-

rien korkea sinnikkyys ei vastannut ulkopuolisia kriteereitä. Analyysin tulokset olivat harhaisia, 

ja moni upseeri oli aikaisempaan tutkimukseen verrattuna väärässä ryhmässä. Esimerkiksi vain 

vähän sinnikkäiden profiiliin sopineita upseereita sopivimmassa neljän klusterin ratkaisussa oli 

21.3 % (n = 61 upseeria), vaikka sinnikkyyden arvot eivät kuvanneet matalia arvoja. Lopulli-

sessa ratkaisussa matalan sinnikkyyden profiilin upseereita ei ollut yhtään (ks. liite 3). 
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Tässä tutkimuksessa sopivimpaan kolmen profiilin ratkaisuun päädyttiin tiivistämällä kahdek-

san klusterin ratkaisun (ks. liite 3) neljän ennalta valitun profiilin mukaa. Vain vähän sinnik-

käitä upseereita ei havaittu aineistossa lainkaan. Tiivistetty kolmen klusterin kolmen profiilin 

ratkaisu oli sopivin, koska klusterianalyysi toistettiin useita kertoja. Näistä kahdeksan kohtai-

nen ratkaisu kuvasi parhaiten aineistosta noussutta lopullista kolmen profiilin ratkaisua, jossa 

oli vähän sisältövaliditeetti ongelmia. Vain vähän sinnikkäitä upseereita, joilla sekä sitoutumi-

nen, kontrolli että haasteisiin suhteutuminen olivat matalalla (ka. < 8.0), ei havaittu aineistossa. 

Kolmiklusteriratkaisu oli helppo tulkita olemassa olevan teoreettisen tiedon perusteella. Vari-

anssianalyysit eri klusteri ratkaisuille osoittivat kolmiklusteriratkaisun merkitsevät erot työn 

imun, sinnikkyyden ja optimismin arvojen ja ryhmien välillä.  

Klusterianalyysin (ks. liite 3) mukaisten keskiarvojen perusteella havaittiin, että ensimmäinen 

klusteri (Erittäin sinnikkäät; n = 56) sai korkeita arvoja kaikilla kolmella sinnikkyyden ulottu-

vuudella. Tästä muodostettiin erittäin sinnikkäiden upseerien profiili. Toinen klusteri (jousta-

mattomat; n = 50), kolmas klusteri (joustamattomat; n = 51), neljäs klusteri (joustamattomat; n 

= 33) ja viidesklusteri (joustamattomat; n = 19) yhdistettiin yhdeksi joustamattomien upseerien 

ryhmäksi (n = 153), joka muodosti suurimman upseerien sinnikkyysprofiilin. Joustamattomien 

ryhmään kuuluivat ne, joilla oli korkeita tai keskinkertaisia arvoja sitoutumisen ja kontrollin 

ulottuvuuksista, mutta joiden haasteisiin suhtautuminen laski.  

Kolmas, eli jännitystä etsivien upseerien ryhmä noudatti sinnikkyysprofiilia (ks. kuva 4, s. 45), 

jossa vastaajat saivat alhaisia tai keskinkertaisia arvoja sitoutumisen ja kontrollin ulottuvuuk-

sista, mutta joiden haasteisiin suhtautuminen oli korkealla. Kuudes klusteri (jännitystä etsivät, 

n =33), seitsemäs klusteri (jännitystä etsivät, n = 32) ja kahdeksas klusteri (jännitystä etsivät = 

12) yhdistettiin yhdeksi jännitystä etsivien ryhmäksi (n = 77). Vain vähän sinnikkäitä upseereita 

ei ollut yhtään tässä tutkimuksessa. Vähän sinnikkäille upseereille olisi ollut tyypillistä kaikkien 

kolmen sinnikkyys ulottuvuutta matalat arvot.  
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Kuva 4. Sinnikkyyden ulottuvuuksien keskiarvot sinnikkyysprofiileilla (n = 286). 

Kaikkien upseerien sinnikkyyden keskiarvo arvo (n = 286; ka = 33.65, s = 3.9) oli erittäin kor-

kealla verrattuna muiden tutkimusten DRS15- mittarilla tehtyihin tutkimuksiin (esim. Bartone 

ym., 2008) riippumatta siitä, että sinnikkyyttä mitattiin vain 12-kohtaisella mittarilla. Erityisesti 

kontrollin arvot olivat korkeita suomalaisilla upseereilla (n = 286; ka = 12.61, s = 1.9). Eri 

persoonallisuusprofiilien tarkastelun perusteella havaittiin (ks. kuva 4), että sinnikkyyden kes-

kiarvoissa oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero F (2,285) = 98,31, p<0,01 kaikkien ryhmien 

välillä. 
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Kuva 5. Työn imun ulottuvuuksien keskiarvot sinnikkyysprofiileilla (n = 286). 

Kaikkien upseerien työn imu oli kansallisiin viitearvoihin verrattuna keskimääräistä korkeam-

malla tasolla (n = 286; ka = 4.27, s =.92). Keskimääräistä korkeampi työn imun arvo on välillä 

4.54  5.30 ja kohtuullinen työn imu arvo on välillä 3.44  4.53 (Hakanen, 2009, s. 34). Eri 

persoonallisuusprofiilien tarkastelun perusteella havaittiin (ks. kuva 5), että työn imun keskiar-

voissa oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero F (2,285) = 18,71, p<0,01. Erittäin sinnikkäillä 

upseereilla (n = 56; ka = 4.72, s =.68) keskiarvo oli korkeampi kuin muilla ryhmillä. Jousta-

mattomilla upseereilla työn imun keskiarvo (n = 153; ka = 4.34, s =.96) oli keskisuuri ja jänni-

tystä etsivillä (n = 77; ka = 3.81, s =.80) matalin. Bonferroni-korjattu posthoc-testit osoittivat 

myös, että erittäin sinnikkäillä oli tilastollisesti melkein merkitsevästi korkeampi työn imu (p = 

.018) kuin joustamattomilla upseereilla. 
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Taulukko 6 

Regressioanalyysi voimavarojen yhteydestä työn imuun eri sinnikkyys profiileilla  

 Erittäin sinnikkäät (n = 56) 

Adj. R² = .179, p = .030*  

Joustamattomat(n = 153) 

Adj. R² = .151, p < .001*** 

Jännitystä etsivät (n = 77) 

Adj. R² = .282, p < .001*** 

Muuttuja B t p B t p B t p 

1. Työn itsenäisyys -0.059 -0.385 .702 -0.015 -0.134 .893 -0.101 -0.659 .512 

2. Työn kehittävyys 0.740 2.973 .005** 0.356 2.503 .013* 0.565 3.398 .001** 

3. Palaute -0.400 -1.962 .056ª 0.065 0.563 .574 0.060 0.492 .625 

4. Tavoitteiden selkeys 0.043 0.157 .876 -0.135 -0.844 .400 0.300 1.534 .130 

5. Rooliodotukset 0.054 0.299 .766 0.243 1.844 .067ª -0.177 -0.991 .325 

6. Tuki esimieheltä -0.076 -0.376 .708 0.122 0.978 .330 0.285 1.730 .088ª 

7. Tuki työkavereilta -0.100 -0.383 .704 -0.343 -2.033 .044* -0.488 -2.097 .040* 

8. Tuki työn läheisiltä -0.123 -0.689 .494 0.013 0.110 .913 0.236 1.824 .073ª 

9. Voimaannuttava työtiimi 0.580 1.822 .075ª 0.446 2.055 .042* 0.292 1.216 .228 

Huom. ª,  Suuntaa-antava yhteys *.  Melkein merkitsevä p<.05; ** Merkitsevä p<.01; ***, Erittäin merkitsevä p<.001.  
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Regressioanalyysit (Taulukko 6) osoitti työn voimavarojen olevan yhteydessä työn imuun eri-

tavoilla eri persoonallisuusprofiileilla. Tuloksista havaittiin voimavarojen selittävät 28% jänni-

tystä etsivien työn imun vaihtelusta (p <.001), 18% erittäin sinnikkäillä (p = .030) ja noin 15% 

joustamattomilla upseereilla.  

Ensimmäinen regressiomallissa (taulukko 6) kuvattiin työn voimavarojen yhteyksiä työn imuun 

erittäin sinnikkäillä upseereilla. Tuloksista havaittiin, että yhteys voimavarojen ja työn imun 

välillä oli tilastollisesti melkein merkitsevä F (9, 55) = 2.33, p=.030 (Adj. R²=.18). Voimakkain 

työn imun muutosta selittäviä voimavara oli työn kehittävyys, joka selitti 49% (β=0,487, p = 

.005) työn imun vaihtelusta. Suuntaa antavia yhteyksiä voimavarojen ja työn imun välillä ha-

vaittiin kaksi. Erittäin sinnikkäillä upseereilla palaute (β= -0,312, p = .056) oli negatiivisessa ja 

voimaannuttava työtiimi (β=0,318, p = .075) oli positiivisessa suuntaa antavassa yhteydessä 

työn imuun. Erittäin sinnikkäiden upseerien palautteen ja työn imun välinen suhde havaittiin 

mielenkiintoiseksi. Erittäin sinnikkäillä upseereilla työn palaute ennusti matalaa 31% työn imun 

muutoksesta. Siis ne upseerit, jotka eivät voineet päätellä suoriutumista tai nähneet työn mer-

kitystä kokivat korkeampaa työn imua. 

Toisessa regressiomallissa (taulukko 6) selitettiin työn voimavarojen yhteyksiä työn imuun 

joustamattomilla upseereilla, joka oli tilastollisesti merkitsevä F (9, 152) = 4.01, p<.001 (Adj. 

R²=.15). Voimakkain työn imun muutosta selittäviä voimavaroja olivat työn kehittävyys 25% 

(β=0,253, p = .013), voimaannuttava työtiimi 22% (β=0,222, p = .042) ja sosiaalinen tuki työ-

kavereilta -19% (β= -0,188, p = .044), jotka olivat melkein merkitsevästi yhteydessä työn 

imuun. Lisäksi joustamattomille upseereille rooliodotukset (β=0,167, p = .067) oli suuntaa an-

tavassa yhteydessä työn imuun ja selitti 17% työn imun muutoksesta. Tuloksista havaittiin jous-

tamattomien upseerien tehtävän rooliselvyyden lisäävän todennäköisesti työn imua. 

Regressiomalli (taulukko 6), jossa selitettiin työn voimavarojen yhteyksiä työn imuun jänni-

tystä etsivillä upseereilla, oli tilastollisesti merkitsevä F (9, 76) = 4.31, p<.001 (Adj. R²=.28). 

Työn kehittävyys (β=0,428, p = .001) oli voimakkain selittäjä ja merkitsevästi yhteydessä työn 

imuun. Työn kehittävyys selitti 43 % koko työn imun vaihtelusta jännitystä etsivillä upseereilla. 

Myös sosiaalinen tuki työkavereilta oli melkein merkitsevästi ja kielteisesti yhteydessä tunne 

työn imuun (β= -0,293, p = .04). Mitä enemmän jännitystä etsivät kokivat saavansa sosiaalista 

tukea työkavereilta, sen todennäköisemmin työn imun sai matalampia arvoja kuin niillä, joilla 

sosiaalista tukea oli vähemmän. Lisäksi havaittiin kaksi suuntaa antavaa yhteyttä voimavarojen 

ja työn imun välillä. Sosiaalinen tuki läheisiltä 19% (β=0,189, p = .073) ja sosiaalinen tuki 

esimieheltä 23% (β=0,225, p = .088) olivat selitti tämän sinnikkyys profiilin upseerien työn 

imun vaihtelua.  
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6. POHDINTA 

Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää, miten voimavarat ovat yhteydessä upseerien työn 

imuun. Tutkimukseen valittiin aikaisempien tutkimusten perusteella kaksi yksilöllistä ja yhdek-

sän työn voimavaraa. Työn voimavarojen ja työn imun yhteyttä varten asetettiin kolme hypo-

teesia. Ensimmäiseksi selvitettiin miten työn voimavarat ovat yhteydessä työn imuun, ja 

toiseksi miten työn voimavarat ovat yhteydessä upseerien sinnikkyyteen ja optimismiin. Kol-

manneksi selvitettiin sinnikkyyden välittävää vaikutusta työn voimavarojen ja työn imun väli-

siin yhteysiin eri sinnikkyysprofiileilla. 

Ensimmäinen hypoteesi "Työn voimavarat lisäävät upseerien työn imua", osoittautui oikeaksi 

työn kehittävyyden ja voimaannuttavan työtiimin osalta. Upseerien aineistoista nousi esille 

myös työkavereilta saadun sosiaalisen tuen kielteinen yhteys työn imuun. Löydös poikkeaa ai-

kaisemmasta tutkimuksesta (esim. Christian ym., 2011; Mazzetti ym., 2021) ja JD-R -teorian 

oletuksesta, jonka mukaan sosiaalinen tuki työkavereilta voi vahvistaa työn imua (esim. Bakker 

& Demerouti, 2017). Lisäksi tulos on poikkeava verrattuna moniin muihin ammattiryhmiin, 

joissa työkavereilta saadulla sosiaalisella tuella on suurempi merkitys (löytyisikö tähän joku 

lähde?). Poikkeava tulos laajentaa ymmärrystä esimiesasemassa olevien upseerien työstä ja 

suhteesta työkavereihin voimavarojen näkökulmasta. 

Toinen hypoteesi "Työn voimavarat lisäävät yksilöllisiä voimavaroja", osoittautui oikeaksi 

kaikkien muiden tutkimukseen valittujen työn voimavarojen paitsi rooliodotusten ja voimaan-

nuttavan työtiimin suhteen. Tutkimus osoitti selvästi työn voimavarojen lisäävän etenkin up-

seerien sinnikkyyttä (vrt. Xanthopoulou ym., 2009b). Myös upseerien työn itsenäisyyden ja 

optimismin välinen yhteys tukee aikaisempia havaintoja upseereilla (esim. Sinivuo, 1990, s. 

249). 

Kahden edellisen hypoteesin lisäksi myös kolmas hypoteesi sinnikkyyden välittävästä vaiku-

tuksesta työn voimavarojen ja työn imun välisiin yhteyksiin osoittautui oikeaksi (kts. Mazzetti 

ym., 2019). Sinnikkyysprofiilien vaikutuksesta työn voimavarojen yhteydet muuttuvat niin, että 

työn imua lisääviä voimavaroja löydettiin lisää kolme. Joustamattomilla upseereilla työn imua 

lisäsi rooliselvyys ja jännitystä etsivillä upseereilla työn imua lisäsivät sosiaalinen tuki esimie-

heltä ja läheisiltä. Toisaalta aineistosta nousi esiin myös toinen poikkeava tulos työn voimava-

rojen ja työn imun välillä. Erittäin sinnikkäillä upseereilla työn imua vähensi työstä saatu pa-

laute. Tämä oli uusi löytö verrattuna aikaisempaan tutkimukseen (esim. Xiao ym., 2017; Haka-

nen ym., 2021).  
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6.1. Upseerien työn imu 

Suomalaisiin tutkimuksiin perustuva vertailu osoitti upseerien työn imun olevan melko korke-

alla tasolla. Esimerkiksi Matilaisen (2019, s. 173) tutkimuksessa työn imun arvot olivat upsee-

reilla korkeita (N = 934; ka = 4.59), kun tässä tutkimuksessa havaittiin upseerien työn imun (ka 

= 4.27) olevan kansallisiin viitearvoihin verrattuna hyvällä tasolla (Hakanen, 2009, s.28). Yli 

80% upseereista koki keskimääräistä korkeampaa työn imua, mikä osoittaa sen, että valtaosa 

upseereista viihtyy työssään. Työn imun melko korkeat arvot tässä tutkimuksessa ja korkeat 

arvot Matilaisen (2019) tutkimuksessa viittaavat myös siihen, että Puolustusvoimissa upseerien 

työhyvinvointi ja motivaatio ovat hyvällä tasolla. 

Kansainvälisiin sotilasympäristössä tehtyihin tutkimuksiin perustuvat vertailut osoittivat upsee-

rien työn imun arvojen olevan yhtä hyvällä tasolla kuin muiden valtioiden ja kansakuntien ar-

meijoissa. Vertailuun on suhtauduttava varauksella, sillä eri maiden sotilaiden työn imun tulok-

set eivät ole suoraan vertailukelpoisia mittarien vaihtelevuuden ja suomalaisen puolustusjärjes-

telmän erityispiirteiden takia. Työn imun arviointimenetelmällä on tutkittu sotilaita kahdek-

sassa tutkimuksessa, ja mittarin sovelluksilla on tutkittu sotilaita yhteensä 15 eri tutkimuksessa 

(Chambel ym., 2019).  Korkeimmat raportoidut työn imun arvot on mitattu Portugalissa upsee-

rien ja aliupseerien ryhmältä, missä n=322 ja ka = 5.43 (Castanheira ym., 2016). Kuitenkin 

pääosa tuloksista on saman suuntaisia kuin tässä tutkimuksessa saadut työn imun tulokset. Esi-

merkiksi työn imun mitatut arvot Kanadan armeijan henkilökunnan tutkimuksessa (n=1224; ka 

= 4.56) (Ivey ym., 2014), Portugalin sotilaiden työn imun tulos (n=1045; ka =4.37) (Castanheira 

ym., 2016) tai Hollannin rauhanturvaajien tulos (n =971; ka = 4.28) (Boermans ym., 2014).  

Tämän tutkimuksen perusteella upseerien kokemaan työn imun arvoon ei vaikuttanut demogra-

fiset muuttujat kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty tai lasten määrä. Myöskään viikoittainen yli-

työtuntimäärä tai harjoitusvuorokaudet eivät vaikuttaneet työn imun arvoihin. Ylityöt (24 tun-

tia / työjakso) ja maltillisina säilyvät harjoitusmäärät nostivat hieman upseerien kokemaa työn 

imua, mutta niillä ei ollut tilastollista merkitystä. Noin puolet upseereista teki töitä virka-ajan 

puitteissa ja toiselle puolikkaalle suunniteltu työaika ei täysin riittänyt tehtävien tekemiseen. 

Saman suuntainen tulos oli myös Upseeriliiton jäsenkyselyssä (2018), jonka mukaan noin kah-

delle kolmannesta upseereista virka-aika ei riittänyt kunnolla tai lainkaan työtehtävien hoitoon. 

Upseeriliiton näkemys (Ylönen, 2021; Viita, 2021) ylitöihin ja "harmaisiin" työtunteihin on 

ollut kielteinen, mutta toisaalta tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää enemmän siltä, 

että motivoituneemmat upseerit tekevät keskimäärin 24 tuntia ylitöitä viikossa. Perustellusti 

voidaan kysyä vähentävätkö työaikalain muutokset todellisuudessa lainkaan upseerien korkeaa 

työmoraalia ja työn imua? 
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Tulosten perusteella ei oteta kantaa keskusteluun upseerien heikosta palautumisesta, työuupu-

muksesta tai väsymyksestä ylitöiden tai harjoituspäivien perusteella. Sen sijaan voidaan todeta, 

että kapteenina palvelevilla upseereilla syyt uupumuksen tai heikon palautumisen takana eivät 

liity työtuntien tai harjoitusvuorokausien määrään. Tulokset viittaavat enemmän siihen suun-

taan, että ylityötä tekevät upseerit ovat hieman motivoituneempia kuin virka-ajan puitteissa 

työtä tekevät. Työn imun taustalla saattaa siis vaikuttaa korkea omistautumisen kokemus (ks. 

kuva 5, s.46), joka rakentuu työn merkityksellisyydestä ja haasteellisuudesta sekä työhön liit-

tyvästä innokkuudesta, inspiraatiosta ja ylpeydestä (Hakenen, 2009, s.10) Työn imusta seuraa 

työstä irrottautumisen vaikeus, joka saattaa näkyä upseerien kohdalla maltillisena ylityönä. Tu-

losten perusteella komentajien suhtautuminen kapteenina palvelevien upseerien ylitöihin tuli-

sikin olla salliva, mikäli se tapahtuu maltillisissa rajoissa lisäten työn motivaatiota ja ammatil-

lista itsetuntoa. Tutkimuksen mukaan kapteenien työn imun kokonaistulokset eivät viittaa sii-

hen, että upseerit olisivat heikosti motivoituneita tai huonosti työhönsä sitoutuneita. 

6.2. Voimavarojen yhteydet upseerien työn imuun 

Tutkimuksen ensimmäinen analyysi osoittaa työn kehittävyyden ja voimaannuttavan työtiimin 

lisäävän upseerien työn imua. Tulokset tukevat osittain Hakasen ym. (2021) tutkimuksen tu-

losta, jossa tärkeimmiksi työn voimavaroiksi nousivat työn kehittävyys, palaute ja voimaannut-

tava työtiimi. Sen sijaan aineiston perusteella työstä saatu palaute ei ole yhteydessä upseerien 

työn imuun. Lisäksi tulokset osoittivat JD-R-teorian vastaisesti työkavereilta saadun sosiaalisen 

tuen vähentävän upseerien kokemaa työn imua.  

Hakanen ym. (2021) tutkimuksen tuloksia vahvistaen myös tässä tutkimuksessa korkeampaa 

työn imua ennustivat työn kehittävyys ja voimaannuttava työtiimi. Työn kehittävyyden upsee-

rin työn voimavarana on tuonut esiin myös Valkovirta (2018), jonka mukaan upseerien mah-

dollisuudet ammatilliseen itsensä kehittämiseen tulee huomioida, jatkokoulutuksiin osallistu-

mista tulee helpottaa ja riittävään ammattitaitoon uuteen tehtävään määrätessä tulee kiinnittää 

huomiota (Valkovirta, 2018, s. 56). Työn kehittävyys on tehtävätason voimavara ja siihen voi-

daan vaikuttaa johtamisen keinoilla. Työn kehittävyyden näkökulmasta erinomainen organisaa-

tion henkilöstöjohtamisen toimintapa on kehityskeskustelut, jossa esimiehet määrittävät työhön 

liittyvät kehittymiskohteen ja tavoitteet tulevalle vuodelle. Organisaation toimenpiteiden lisäksi 

myös upseerien on löydettävä työstään mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.  
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Upseerin ammatissa vahvuuksina ovat uran nousujohteisuus ja nopea urakierto, jotka yhdessä 

mahdollistavat yksilön jatkuvan itsensä kehittämisen ja uusien tavoitteiden luomisen. Upseerin 

uraan on rakennettu mahdollisuus hyödyntää laaja-alaisesti taitoja, oppia uutta ja kehittyä työs-

sään. Työn kehittävyyden lisääminen upseerin uralla vaatii organisaation tavoitteiden ja yksilön 

tavoitteiden suuntaamista yhdenmukaisiksi. Työn kehittävyyden lisääminen organisaation ta-

solla vaatii laajaa suunnitelmaa, jotta yksilöllinen kehittävyys on linjakasta. Hyvä esimerkki 

upseerin työn kehittävyyden lisäämisestä upseerin työuralla on Heikkisen (2021) diplomityö 

Puolustusvoimien erikoisjoukkojen upseerien osaamisen kehittäminen, jossa kuvataan upseerin 

osaamisen tarpeet ja menetelmät niiden saavuttamiseksi lähitulevaisuudessa.  

Toinen upseerien korkeampaa työn imua selittävä voimavara oli voimaannuttavassa yksikössä 

tai osastossa työskentely. Voimaannuttava työtiimi sosiaalisen tason voimavarana kuvaa soti-

laiden yhdessä ohjautuvia työosastoja, jolla on itsenäisyyttä, kyvykkyyttä ja jossa upseerit ko-

kevat tekevänsä mielekästä ja vaikuttavaa työtä (Chen ym., 2007). Tulos on yhdenmukainen 

aikaisemman tutkimuksen kanssa (Hakanen, ym., 2021). Tulosta tukee myös sotatieteellinen 

tutkimus. Esimerkiksi joukon kiinteyttä pidetään yhtenä keskeisenä tekijänä selitettäessä jou-

kon suorituskykyä (Salo, 2011, s. 3). Valkovirta (2018, s. 45) kuvaakin, kuinka avoimuus työ-

yhteisössä, oppivan organisaation periaatteet toiminnassa ja työn tekeminen yhteisten päämää-

rien saavuttamisen eteen yhdessä lisäävät upseerien hyvinvointia.  

Voimaannuttavan työtiimin voimavaran lisääminen upseerien työssä liittyy ihmissuhteiden ja 

sosiaalisen toiminnan muutoksiin, joihin upseereilla esimiehinä on valta vaikuttaa. Johtajien 

vaikutus voimaannuttavan tiimin luomisessa on keskeistä. Esimerkiksi sotilasjohtajan käsikirja 

(2022, s.132133) tuo esiin sosiaalisen toimintakyvyn ja siihen vaikuttavat johtajien käytännön 

keinot. Tärkein keino voimaannuttavan työtiimin lisäämiseksi on johtamistaidon lisääminen 

Puolustusvoimissa. Upseerin työssä esimerkiksi tehtävätaktiikka on toimiva keino lisätä tiimien 

itsenäisyyttä. Kouluttaminen ja harjoittelu puolestaan ovat hyviä keinoja lisätä sotilasjoukon 

kyvykkyyttä. Mielekkyyttä voidaan lisätä syväjohtamisen keinoilla. Vaikuttavuus liittyy toi-

minnan tavoitteisiin, jotka sotilaskontekstissa ovat toimintaan sidottuja.  
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Kolmanneksi tutkimustuloksista noussut havainto negatiivisesta yhteydestä upseerien työn 

imun ja työkavereilta saadun sosiaalisen tuen välillä ei tue JD-R-teoriaa ja meta-analyysien 

näyttöä sosiaalisen tuen myönteisestä yhteydestä työn imuun (esim. Christian ym., 2011, 

Mazzetti, 2021). Tämän tutkimuksen perusteella näyttää sitä vastoin siltä, että korkea sosiaali-

nen tuki työkavereilta ennustaa matalampaa työn imua. Tulos voi myös tarkoittaa sitä, että 

enemmän työkavereiden tukea tarvitsevat upseerit kokevat matalampaa työn imua. Toiseksi 

poikkeavan tuloksen taustalla saattaa vaikuttaa upseerien nopean urakierron ilmiö, mikä aiheut-

taa osaamisen puutetta. Toisaalta syynä voi olla upseerin tehtävien korkeat vaatimukset, jotka 

vaikuttavat upseerien kokemukseen työkavereiden tuesta. Esimerkiksi Valkovirta (2018) tutki-

muksensa johtopäätöksissä nostaa esiin havainnon upseerien riittävästä ammattitaidosta uusiin 

tehtäviin määrättäessä. Riittämätön ammatillinen kompetenssi vähentää Valkovirran tutkimuk-

sen mukaan upseerien työhyvinvointia ja työssäjaksamista (Valkovirta, 2018, s. 56). Tämän 

tutkimuksen tulos voi selittyä upseerin uran tehtävien nopeista muutoksista. Uudet tehtävät 

saattavat olla toivottua yhtä lailla kuin ei-toivottuja. Samalla uusi tehtävä voi aiheuttaa osalle 

upseereista tarpeen tukeutua työkavereihin. Tätä vaihtoehtoa tukee myös tämän tutkimuksen 

tulos, jossa erittäin sinnikkäillä upseereilla työkavereilta saadulla sosiaalisella tuella ei ollut 

myönteisestä tai kielteisestä yhteydettä työn imuun.  

Hakasen ym. (2021) tutkimuksen vastaisesti palaute ei ollut yhteydessä upseerien työn imuun. 

Tämän tutkimuksen osalta palautteella voimavarana tarkoitetaan pääasiassa upseerin työstään 

muodostamaa subjektiivista palautetta, joka ei tule ulkopuolelta annettuna, vaan työntekijän itse 

muodostamaa kokemusta suhteessa työn tavoitteisiin. (ks. Hackman ym. 1975; Csikszentmi-

halyin, 1990, s. 91). Yksi mahdollinen selitys palautteen vähäiselle merkitykselle voi olla suo-

malaisten upseerien luottamukseen perustuva ja yksilökeskeinen kulttuuri, jonka on havaittu 

heijastuvan työn imun ja palautteen väliseen yhteyteen (Chaudhary, 2014; Mazzetti ym., 2021). 

Toinen näkökulma voi olla Handolinin (2013) esityksen mukainen, missä upseerin suhde pa-

lautteeseen liittyy enemmän kokemukseen ammatillisesta arvostuksesta ja upseerina kehittymi-

sestä kuin suoraan työn tavoitteisiin. Tätä tukee myös esimerkiksi Rousu (2020), joka on esit-

tänyt palauteen olevan nimenomaan yksilöllisen sotilasjohtajuuden kehittämisen tärkein mene-

telmä. 
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Näyttää siltä, etteivät upseerit näe työstä saatavaa palautetta työnsä voimavarana. Upseereille 

palaute ei ole pelkästään arvokasta toiminnan kehittämisen kannalta, vaan se on sidottu myös 

samalla esimiestehtävissä palvelevien upseerin ammatilliseen osaamiseen ja osaksi työuraa. 

Toisaalta osalle upseereista palaute saattaa olla tärkeä voimavara. Analyysin perusteella tätä 

palautteen yksilöllistä eroa ei voida osoittaa. Upseerien ammatillisen itsetunnon rakentajana 

palaute voi kuitenkin tulosten perusteella olla tärkeä voimavara. Tätä kuvaa tutkimuksessa ha-

vaittu palautteen myönteinen yhteys upseerien sinnikkyyteen ja optimismiin (taulukko 4, s. 43). 

Upseerin työstään saama palaute eli käsitys siitä, miten hyvin suoriutuu työstään, saavuttaa ta-

voitteet ja miten työtä arvostetaan, lisäsi sinnikkyyttä. Vastaavasti matalan palautteen vaiku-

tuksena havaittiin tilastollisesti matalampi sinnikkyys.  

Jos upseerien ammatillinen arvostus ja itsetunto sekä ammatillinen kehittyminen liittyvät osaksi 

palautetta voimavarana, tulisi komentajien ja upseerien korostaa ja ohjata alaisiaan näkemään 

päivittäin työnsä tulokset ja työn palaute. Käytännössä tämä voi tarkoittaa keskustelua siitä, 

yksittäisen upseerin arvosta kokonaisuudelle ja konkreettisten onnistumisten ja kehityskohtei-

den osoittamista. Tämän ei kuitenkaan voida suoraan ajatella lisäävän upseerien työn imua, 

vaan enemmänkin vaikuttavan yksilöllisiin voimavaroihin, kuten sinnikkyyteen ja optimismiin.  

6.3. Upseerien työn voimavarojen yhteys yksilöllisiin voimavaroihin 

Tämän tutkimuksen toinen päätulos osoittaa työn voimavarojen lisäävän upseerien sinnikkyyttä 

ja optimismia. Työn voimavarat selittävät enemmän upseerien yksilöllisten voimavarojen vaih-

telua kuin työn imun vaihtelua. Tulokset tukevat Mazzettin ym. (2021) meta-analyysin tuloksia, 

jossa yksilöllisillä voimavaroilla on suurempi merkitys työn imulle. Näyttääkin siltä, että voi-

mavarat ovat tärkeämpiä upseereille yksilöllisten voimavarojen näkökulmasta kuin motivaation 

lisääjinä. Analyysin tulokset (Taulukko 4, s. 41) osoittaa työn voimavarojen selittävän 32 % 

sinnikkyyden vaihtelusta. Optimismin muutoksia työn voimavarat selittivät vähemmän 24 %. 

Lisäksi analyysin tulokset tukevat yksilöllisten voimavarojen ja työn voimavarojen myönteistä 

vaikutusta toisiinsa (esim. Llorens ym., 2007). 

Tulosten perusteella voidaan olettaa kaikkien voimavarojen lisäävän sekä upseerien yksilöllistä 

sinnikkyyttä, että motivaatiota. Tämä on tärkeä tulos upseerien motivaatioon ja työhyvinvoin-

tiin vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisen kannalta. Upseerin tehtävässä ja sen järjestelyssä 

sekä sosiaalisessa ympäristössä on paljon voimavaroja, joilla nostetaan ja ylläpidetään upsee-

rien korkeaa yksilöllistä toimintakykyä ja motivaatiota.  
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Tulosten perusteella näyttää siltä, että upseerit osaavat käyttää runsaasti ympäristössä tarjolla 

olevia eri voimavaroja yksilöllisen sinnikkyyden lisäämiseksi. Sinnikkyyttä lisääviä voimava-

roja ovat esimerkiksi työn kehittävyys, palaute, tavoitteiden selkeys ja sosiaalinen tuki esimie-

heltä ja läheisiltä. Vain työn itsenäisyys, rooliselvyys, sosiaalinen tuki työkavereilta ja voi-

maannuttava työtiimi eivät lisänneet upseerien sinnikkyyttä. Ne voimavarat, jotka eivät vaikut-

taneet suoraan upseerien sinnikkyyteen toisaalta tukevat motivaatiota työn imun kautta. Tulok-

set vahvistavat Perhonimen ja Hakasen (2013) esitystä kasautuvista voimavaroista, minkä taus-

talla on laajempi voimavarojen säilyttämisen teoria. Stevan Hobfollin (2001) voimavarojen säi-

lyttämisen teorian mukaan ihmiset, joilla on riittävästi erilaisia voimavaroja, pystyvät ylläpitä-

mään ja myös hankkimaan niitä lisää. Upseerien ammatissa näyttää olevan hyvät mahdollisuu-

det kasata voimavaroja sinnikkyyden lisäämiseksi. Toisaalta sinnikkyys mahdollistaa upseerien 

runsaan voimavarojen käytön. Kaiken kaikkiaan tulos on myönteinen työhyvinvoinnin ja toi-

mintakyvyn kannalta. 

6.4. Upseerien sinnikkyys profiilit ja niiden välittävä vaikutus työn imuun 

Tutkimuksen kolmas merkittävä analyysi osoitti sinnikkyyden olevan välittä tekijä upseerien 

työn voimavarojen ja työn imun välillä. Kolmen sinnikkyysprofiilin vaikutus näkyi erityisesti 

painotuseroina voimavarojen ja työn imun välillä. Tulos noudattaa aikaisempia havaintoja sin-

nikkyyden välittävästä vaikutuksesta työn imuun ja parempaan hyvinvointiin (Mazzetti ym., 

2021). Sinnikkyysprofiilien avulla tehty analyysi voimavarojen yhteydestä työn imuun osoitti, 

että upseerien kolme sinnikkyysprofiilia muutti hieman voimavarojen yhteyksiä työn imuun. 

Tämä havainto on upseerien työn johtamisen näkökulmasta tärkeä. Esimiehellä on vastuu alai-

sena toimivan upseerin käytössä olevista voimavaroista, ja esimiehen johtamistaidot ja alaisen 

tunteminen korostuvat upseerien voimavarojen lisäämisessä. Myös tämän tutkimuksen perus-

teella voidaan osoittaa, ettei jokaista alaista voi johtaa samalla tavalla. Lisäksi voimavarojen 

käytössä korostuu upseerin oma vastuu. Upseeri vastaa sotilasjohtajana voimavarojen käytöstä 

ja lisäämisestä myös itse. Kyky johtaa ensin itseään on ehdoton edellytys sinnikkyyden johta-

miseen (Valli, 2020, s. 78).  
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Upseerien sinnikkyysprofiileja muodostettiin kolme. Tulosten perusteella suomalaisten upsee-

rien yhtenä yhdistävänä piirteenä on korkea sinnikkyys. Erityisesti korkeat tulokset sinnikkyy-

den ulottuvuuksien (sitoutuminen ja kontrolli) osalta viittaavat upseerien olevan sitoutuneita 

tehtäviinsä ja toimintaympäristöihinsä, joihin he pyrkivät aktiivisesti myös vaikuttamaan ja 

kontrolloimaan. Tulos noudattaa (esim. Karhula & Härmä, 2021) havaintoja upseerien korke-

asta sitoutumisesta. Korkean sinnikkyyden taustalla saattaa vaikuttaa upseeriston pääsykoejär-

jestelmä. Toisaalta myös Puolustusvoimat ympäristönä työtehtävineen kasvattavat upseereita 

sinnikkyyteen. Mielenkiintoinen havainto oli myös kontrollin ulottuvuuden korkea arvo, joka 

voi selittyä upseerin ammatissa esimiesaseman vaatimuksilla. Upseerit sotilasjohtajina asete-

taan johtaviin tehtäviin, mikä ohjaa vastuun kantamiseen ja johtajana kehittymiseen.  

Klusterianalyysin perusteella havaittiin, että erittäin sinnikkäitä on 20 % upseereista, ja heillä 

on korkein työn imu. Näiden upseerien työn imuun vaikutti koko aineistolle yhteisten voima-

varojen (työn kehittävyys ja voimaannuttava työtiimi) lisäksi palaute, mikä poikkeuksellisesti 

vähensi työn imua. Joustamattomilla, joita on 53 % upseereista, työn imua lisäsivät yhteisten 

voimavarojen lisäksi rooliodotukset. Myös joustamattomilla upseereilla työn imu on korkealla 

tasolla. Joustamattomilla upseereilla erityisesti voimaannuttava työtiimi lisää työn imua, kun 

taas sosiaalinen tuki työkavereilta laskee työn imua. Tulokset viittaavat siihen, että suurin osa 

upseereista motivoituu työskentelystä silloin, kun työtä tehdään voimaannuttavassa työtiimissä, 

jolla on selkeä tehtävä ja toimintasuunta. Tämä muistuttaakin hieman tehtävätaktiikan periaat-

teita johtamisessa. Tutkimuksen perusteella voidaan esittää tehtävätaktiikan lisäävän joka toi-

sen upseerin työn imua. Kolmannen sinnikkyysprofiilin, jännitystä etsivien edustajia on 27 % 

upseereista, ja heidän työn imu havaittiin matalaksi. Jännitystä etsiville sosiaalisen ja ihmissuh-

detason voimavarat selittivät voimakkaimmin työn imua, kun taas voimaannuttavan työtiimillä 

ei ollut merkitystä. Jännitystä etsiville haasteisiin suhtautuminen eli halu oppia ja myönteinen 

suhtautuminen haasteisin korostui. Tulosten perusteella näyttää siltä, että joka neljännelle up-

seerille itsensä kehittäminen ja oppiminen korostuvat tehtäviin sitoutumisen ja ympäristöön ak-

tiivisesti vaikuttamisen sijaan. Tärkeää tälle joukolle on myös työn sosiaalinen tuki. 
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Lopuksi tulosten perusteella voidaan esittää työn kehittävyyden olevan ainoa kaikkia upseereita 

koskeva työn voimavara. Kaikki muut tutkitut voimavarat näyttävät olevan konteksti-sidonnai-

sia ja vaihtelevan upseereilla tehtävän, työn järjestelyn, sosiaalisen toimintaympäristön ja sin-

nikkyyden perusteella. Tulos tukee van Veldhoven ym. (2020) ajatusta, jolla hän on haastanut 

voimavarojen tutkijoita kysymällä miksi, milloin ja kenelle voimavarat ylipäätään ovat tär-

keitä? Voimavarojen konteksti-sidonnaisuus tarkoittaa upseerien johtamisen kannalta muun 

muassa sitä, että sotilasjohtajan toimintaympäristön luonteeseen liittyy myös voimavarat. Voi-

mavarat vaikuttavat sotilasjohtajan johtamiskäyttäytymiseen, mikä taas vaikuttaa alaisten toi-

mintaan pitkän ajan kuluessa nykyhetkestä aina tulevaisuuteen saakka. 

Kolmen sinnikkyysprofiilin erilaiset voimavarat edellyttävät upseereilta johtamistaitoa ja ky-

kyä yksilölliseen päätöksen tekoon kaikissa sotilaiden toimintaympäristöissä. Tätä varten up-

seerien koulutuksessa esimies- ja johtamistaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä moniulotteisten työn 

ja yksilöllisten voimavarojen näkökulmasta. Sinnikkyyden johtaminen näyttää olevan keski-

össä myös upseerien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Esimerkiksi Mazzetti ym. (2019) on tulos-

tensa perusteella esittänyt, että terveyden edistämiseksi sotilas organisaatioiden tulisi lisätä hen-

kilöstöjohtamisen strategioita osaksi johtamiskoulutusta. Samaa mieltä on ollut Valli (2020), 

joka on tutkinut resilienssipotentiaalin johtamista kriisinhallintaorganisaatiossa ja tuonut tutki-

muksessaan useita keinoja sinnikkyyden lisäämiseen sotilasorganisaatiossa. Valli on muun mu-

assa esittänyt, että sinnikkyyden johtamisen tulisi olla osa toimintakyvyn johtamista ja sitä 

kautta sotilasjohtamista. (ks. Valli, 2020, s. 25, 212–259.)  

6.5. Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet 

Teorian perusteella luotujen hypoteesien testaaminen tutkimusmenetelmänä aiheutti muutamia 

rajoituksia. Ensiksi tutkimuksen taustalla oleva JD-R-teoria kuvastaa voimavarojen ja vaati-

musten heijastumista ihmisten käyttäytymiseen kahden eri prosessin kautta. Tässä tutkimuk-

sessa tarkasteltiin vain toista prosessia, eli työn myönteisiin piirteisiin keskittyvää voimavara-

lähtöistä näkökulmaa. Työn vaatimuksia ja haastevaatimuksia ei otettu mukaan lopulliseen ana-

lyysiin. Toiseksi JD-R-teoria pyrkii selittämään yleisesti työntekijöiden korkean suoriutumisen 

taustalla olevia käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. JD-R-teoria on työpsykologinen teoria, 

joka tässä tutkimuksessa poikkileikkaa sotilastutkimuksen puolelle. Siksi on huomioitava, ettei 

edes JD-R-malli kuvaa suoraan korkean sotilaallista toimintakyvyn taustatekijöitä erilaisissa 

sotilaallisissa toimintaympäristöissä.  
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Työpsykologinen voimavarojen tutkiminen aiheutti lisäksi muutamia metodologisia haasteita. 

Näitä haasteita vähennettiin noudattamalla Karasekin (1979) suositusta, jossa työpsykologi-

sessa tarkastelussa ensin tulisi huomioida tehtävätason ja organisaatiotason muuttujat ja sen 

jälkeen yksilötason muuttujat (Karasek, 1979). Näiden kahden voimavaranäkökulman eroa py-

rittiin selventämään erillisillä lineaarisilla regressioanalyyseillä. Erilliset analyysit yksilöllisille 

ja työn voimavaroille oli tuloksien kannalta tärkeää. Analyyseissä havaittiin työn voimavarojen 

osuuden vähenevän työn imun selittäjänä, kun malleihin otettiin mukaan yksilölliset voimava-

rat sinnikkyys ja optimismi. Voimavarojen erillistä tarkastelua tukee myös Mazzetti ym. (2021) 

meta-analyysi, jossa osoitettiin yksilöllisten voimavarojen korreloivan voimakkaammin työn 

imuun kuin tehtävätason tai sosiaalisen tason voimavarojen (Mazzetti ym., 2021).  

Poikkileikkaustutkimus tutkimusasetelmana vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen ja luotettavuu-

teen. Vaikka voimavarojen ja työn imun välisiä merkitseviä yhteyksiä löydettiin, poikkileik-

kauksellinen tutkimusaineisto ei anna mahdollisuuksia kausaalisten yhteyksien testaamiseen, 

vuorovaikutusten tarkasteluun tai niistä tehtäviin täysin luotettaviin johtopäätöksiin. Poikki-

leikkausasetelmaan liittyy epävarmuus piilevistä muuttujista ja löydetyistä muuttujista. Piilevät 

muuttujat ovat niitä tekijöitä, jotka ovat työn imun muutoksen taustalla, mutta joita ei voida 

osoittaa. Löytämättä jääneiden yhteyksien lisäksi poikkileikkaustutkimuksen ongelmana saat-

taa olla, että löydetyt yhteydet eivät ole todellisia.  

Tulosten yleistettävyyttä tarkastellessa on huomioitava, että tutkimus kohdistuu ainoastaan so-

tatieteiden maisterikurssien 511 upseereihin. Tutkimuksen otanta rajattiin pääosin kapteenina 

sotilasarvolla palvelevien upseerien joukkoon. Tuloksia ei tästä syystä voida suoraan yleistää 

koko upseerikuntaan tai muihin Puolustusvoimien henkilöstöryhmiin. Yleistettävyyteen voi li-

säksi vaikuttaa erilaiset vastausjoukon vinoumat. Esimerkiksi kyyniset ja uupuneet upseerit ei-

vät välttämättä vastanneet kyselyyn yhtä innokkaasti kuin korkeaa työn imua kokevat.  Lisäksi 

vapaaehtoisuuteen perustuva vastaajajoukko on saattanut vinoutua sinnikkäiden upseerien 

suuntaan. Vastaamiseen on voinut vaikuttaa myös työn luonnolliset estetekijät kuten virkava-

paa, työkiire, komennus, erilaiset kurssit ja sairauspoissaolot.  

Kyselyssä vastaajien objektiivisuus pyrittiin varmistamaan pysyvällä viisi portaisella vastaus-

asteikolla työn voimavarojen kysymyksissä. Työn imua, sinnikkyyttä ja optimismia koskevien 

kysymysten vastausvaihtoehdot noudattivat mittarien päteviä asteikkoja. Kyselyä tehtäessä tie-

dostettiin, että useat asteikot voivat aiheuttaa tulkintaeroja. Kyselyn ongelmakohtia parannettiin 

poistamalla analyyseistä kysymykset, jotka eivät täyttäneet luotettavuuden kriteereitä. Muu-

tama kysymys aiheutti ongelmia monitulkinnallisuudella, minkä vuoksi niitä ei käytetty ana-

lyyseissä. 
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Kyselytutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan muodostamalla summamuuttujia fak-

torianalyysin avulla (ks. liite 4). Tutkimuksessa käytetyillä mittareilla havaittiin kohtalaisia ja 

hyviä sisäisiä reabiliteetteja, jotka lisäävät tulosten luotettavuutta. Ainoastaan sinnikkyyden 

mittarilla (DRS-15R; Bartone, 1995) oli tyydyttävä sisäinen reabiliteetti, jota muokattiin fakto-

rianalyysin ja aikaisemman tutkimuksen perusteella sopivammaksi. Lisäksi tutkimukseen ei 

otettu vähän käytössä ollutta ja uusinta sinnikkyyden "Hardiness-Resilience Gauge" -mittaria 

(HRG; Bartone ym., 2019), joka korvannee tulevaisuudessa tässä tutkimuksessa käytetyn sin-

nikkyyden mittarin. 

Tutkimuksen pääanalyysimenetelmä oli lineaarinen regressioanalyysi. Ennen analyysien tekoa 

tarkastettiin muuttujien normaalisuus, lineaarisuus, homoskedastisuus ja yhdysvaikutus. Poik-

keavat havainnon (engl. outlier) poistettiin aineistosta. Tarkastelussa havaittiin, etteivät kaikki 

muuttujat täyttäneet täysin normaalisuuden testien ehtoja. Otoskoko kuitenkin mahdollisti reg-

ressioanalyysien tekemisen. Sinnikkyysprofiilien vaikutusta tarkasteltaessa otoskoot olivat pie-

niä muuttujien määrään nähden, mikä heikentää tulosten luotettavuutta.  

Tutkimuksen toinen pääanalyysimenetelmä oli klusterianalyysi. Klusterianalyysin tuloksia jou-

duttiin mukauttamaan Johnsen ym. (2014) viitearvojen mukaisiksi, mikä heikensi analyysin 

luotettavuutta. Aikaisemman tutkimusnäytön perusteella valittiin kolme sinnikkyysprofiilia, 

jotka kuvaavat kohtalaisesti mahdollisia suomalaisten upseerien sinnikkyysprofiileja. Vaihto-

ehtona olisi ollut myös laajempi profiilikirjo (ks. Ladstätter ym. 2018). Ilman sinnikkyysprofii-

lien mukauttamista teorian mukaiseksi tulokset olisivat olleet harhaiset erityisesti vain vähän 

sinnikkäiden upseerien ryhmässä, joita viitearvoihin verrattuna ei ollut yhtään. Toisaalta pro-

fiilien jakaminen useisiin erillisiin osiin olisi kuvannut todellista ihmisten erilaisuutta hyvin, 

mutta saman aikaisesti aiheuttanut tulkittavien tulosten ja johtopäätösten sirpaloituminen pie-

niin osiin. Näin ollen luotettavuutta paransi kolmen sinnikkyysprofiiliin teoriaohjaava valinta 

(vrt. Johnsen ym., 2014). 

Poikkileikkausasetelmasta huolimatta tämä tutkimus mahdollistaa käytetyllä aineistolla ja ana-

lyyseillä luotettavien yleistysten tekemisen kapteenina palvelevien upseerien voimavaroista ja 

niiden yhteyksistä työn imuun. Tutkimuksen vahvuutena on otoksen homogeenisuus, joka syn-

tyy samassa vaiheessa olevien upseerien jaetusta koulutustaustasta ja työkokemuksesta perus-

yksiköissä. Tutkimuksessa ei tyydytty tarkastelemaan pelkästään työn voimavarojen ja työn 

imun välisiä yhteyksiä, vaan tuloksista pystyttiin löytämään myös upseerien sinnikkyyden vä-

littävät vaikutukset työn imulle.  
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6.6. Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Tutkimusprosessin aikana tehdyt tutkimukselliset valinnat ja rajaukset jättivät upseerien työn 

imuun ilmiönä useita mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa voi-

mavarojen ja työn imun välistä yhteyttä ei tarkasteltu johtamisen näkökulmasta, mikä kuitenkin 

voidaan nähdä yhtenä keskeisenä sotilaiden voimavaratekijänä (esim. Alarcon ym., 2010). 

Myöskin Rahmadani ym. (2020) ovat esittäneet, että hyvä johtaminen täyttää alaisten perustar-

peet itsenäisyyden, osaamisen ja yhteenkuuluvuuden kautta ja vaikuttaa näin työn imuun (Rah-

madani ym., 2020). Johtamisen yhteyksiä työn imuun voisi tutkia myös Puolustusvoimissa. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin myös upseerien työn imun este- ja haastevaatimus näkö-

kulma. Upseerin työn aikapaineella ja vastuullisuudella on havaittu olevan tehtäväkohtaisesti 

joko kuormitusta tai motivaatiota lisääviä vaikutuksia (Crawford, 2010; Korunka, 2015). Este- 

ja haastevaatimusten näkökulmasta olisi mielekästä tutkia, millaisissa rajoissa aikapaine ja vas-

tuullisuus voivat lisätä työntekijän motivaatiota ja työn imua. Tutkimuksen ulkopuolelle jätet-

tiin myös fyysisten voimavarojen vaikutus upseerien työn imuun, vaikka toisaalta empiirinen 

tutkimus tukee liikuntakäyttäytymisen ja työn imun mahdollista yhteyttä (ks. Jindo, 2019).  

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää kaksi mahdollista jatkotutkimussuuntaa. Ensim-

mäinen jatkotutkimuskysymys liittyy siihen, onko olemassa muita yleisiä voimavaroja tai kon-

tekstisidonnaisia voimavaroja, jotka selittävät upseerien työn imua. Tutkimuksen ulkopuolelle 

jäi monia mahdollisia työhön myönteisesti vaikuttavia voimavaratekijöitä. Toinen jatkotutki-

muskysymys on yksilöllisten voimavarojen ja persoonallisten tekijöiden rooli upseerien työn 

imussa. Esimerkiksi Nyman (2016) on tutkinut psykologisten tekijöiden vaikutusta sotilaiden 

psyykkiseen toimintakykyyn ja löytänyt esimerkiksi sinnikkyyden ja optimismin yhteyden so-

tilaiden korkeampaan toimintakykykyyn vaativissa olosuhteissa. Tässä tutkimuksessa ulkopuo-

lelle jäi monia Nymanin (2016) tutkimuksen psykologisia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kor-

keampaan psykologiseen toimintakykyyn, ja jotka voivat olla välittäviä voimavaroja upseerin 

työssä.  
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7.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin mitkä voimavarat ovat yhteydessä upseerien työn imuun. Taus-

tateorian mukaisesti havaittiin, että työn imua edistävät yksilölliset ja työhön liittyvät voimava-

rat. Tulosten käytännön sovellusten kannalta tärkein voimavarojen tutkimisen hyöty on, että 

voimavaroja voidaan lisätä esimiestyöllä ja itsensä johtamisen keinoilla upseerin työssä.  

Erityisesti työn kehittävyys tehtäväkohtaisena voimavarana lisää kaikkien upseerien työn imua. 

Sinnikkyysprofiilien välittävän vaikutuksen perusteella osalle työn imua lisäävät myös rooli-

selvyys, voimaannuttava työtiimi sekä sosiaalinen tuki esimieheltä ja läheisiltä. Lisäksi työn 

imua poikkeuksellisesti vähensivät työstä saatu palaute ja sosiaalinen tuki työkavereilta, mikä 

tutkimustuloksena heijastaa upseerin ammatin erityispiirteitä. Näiden kaikkien voimavarojen 

vaikutus on otettava huomioon upseerin työhön liittyvässä johtamisessa. Erityisesti sinnikkyys 

yksilöllisenä ominaisuutena muuttaa voimavarojen vaikutusta työn imuun. 

Edellä esitetyt upseerin työn voimavarat ovat myönteisessä yhteydessä sinnikkyyteen ja opti-

mismiin. Tulokset osoittavat, että voimavarat ovat seurausta sekä yksilön ominaisuuksista, että 

toimintaympäristöstä. Upseerien sinnikkyyttä lisäävät työn kehittävyys, työstä saatu palaute, 

tavoitteiden selkeys sekä esimieheltä ja läheisiltä saatu tuki. Upseerien optimismia puolestaan 

lisäävät työn itsenäisyys, työstä saatu palaute sekä esimieheltä ja läheisiltä saatu tuki. Sinnik-

kyysprofiilit ja niiden vaikutus viittaavat siihen, että upseerien työn imua lisäävät työn voima-

varat vaihtelevat yksilöllisesti eri toimintaympäristöissä. Toisin sanoen voimavarat voivat olla 

upseerille kontekstisidonnaisia. 

Tulosten ja pohdintojen perusteella esitetään seuraavia kehittämisehdotuksia upseerien työn 

imun lisäämiseksi. Tulokset viittaavat siihen, että upseerien työn imua voidaan lisätä pitkällä 

tähtäimellä tarjoamalla työssä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kuten Matilainen 

(2019, s.128–133) on esittänyt, työn kehittävyys on osa upseerin työuraa. Motivaation kannalta 

hyviä käytäntöjä ovat todennäköisesti kaikki ne upseerin työn piirteet, jotka mahdollistavat ke-

hittymisen. Upseerien työn imua voidaan oletettavasti lisätä urasuunnittelun ja kehittymisen 

mahdollisuuksien avulla. 
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Työn imua lisäävät myös melko pysyvät ihmissuhteisiin ja sosiaaliseen tasoon liittyvät voima-

varat. Näihin yksittäisillä upseereilla on mahdollisuus vaikuttaa työympäristössään. Korkeam-

paa työn imua selittää lisäksi voimaannuttava työtiimi, mikä upseereilla näyttäytyy usein esi-

miehen näkökulmasta. Tulosten perusteella johtamisen opetuksen tärkeys korostuu, sillä kon-

tekstisidonnaiset voimavarat edellyttävät johtajalta alaistensa ymmärtämistä ja siihen mukau-

tumista. Upseerien esimiesvalmiuksia ja johtamistaitoa tuleekin kehittää ja ylläpitää uran ai-

kana ja opetuksessa.  

Vaikka tämän poikittaistutkimuksen määrälliset tulokset perustuivat osin pienten otosten line-

aariseen regressioanalyysiin, tulokset ovat yleistettäviä kapteenin palvelusarvolla työskentele-

vien upseerien joukossa. Tutkimustulosten perusteella upseerien työn imua lisäävien toimien 

tulisi keskittyä työn kehittävyyden lisäämiseen sekä voimaannuttavien työtiimien luomiseen. 

Näihin upseereilla on mahdollisuus itse vaikuttaa. Sinnikkyysprofiilit puolestaan osoittavat 

työn imua lisäävien toimien vaihtelevan upseerien sinnikkyyden ja muiden yksilöllisten teki-

jöiden mukaan.  
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8. LOPUKSI  

Kuten työn alkulehdillä todettiin, oikeilla voimavaroilla on ratkaiseva merkitys haasteiden koh-

taamisessa ja työstä suoriutumisessa. Tämä pätee myös tämän pro gradu -tutkielman kirjoitta-

miseen. Tämän työn viimeistelyn hetkellä haluan osoittaa kiitokseni minua tässä työssä ohjan-

neille, opastaneille ja tukeneille henkilöille. Erityiset kiitokset osoitan työn ohjaajille Puolus-

tusvoimien tutkija Liisa Eräselle sekä majuri Ann-Sofie Forsstenille monipuolisesta sotilasasi-

antuntijuudesta ja kaikesta avusta. Kiitän myös Työterveyslaitoksen erikoistutkija Piia Seppä-

lää tutkimusaihetta koskevista keskusteluista ja ohjaamisesta sekä apulaisprofessori everstiluut-

nantti Antti-Tuomas Pulkkaa aineiston analyysiin liittyvistä opeista ja ohjaamisesta. Lopuksi 

kiitän vaimoani korvaamattomasta avusta ja tuesta. 

 Inarissa 17. maaliskuuta 2022 
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Liite 3. Sinnikkyyden 8 klusterin ratkaisu ja sinnikkyysprofiilit (n = 286). 

Liite 4. Voimavarojen kyselyn faktorin ratkaisut ja osioanalyysin tulokset. 

Liite 5. Työn imun keskiarvon ja hajonnan vaihtelu eri muuttujilla (n=286) 

Liite 6. Kyselyn saatekirje 

Liite 7. Kyselyn demografit, työ ja koulutus historia, sekä fyysinen voimavara 

Liite 8. Kyselyn tunnus, kysymykset, hylätyt kysymykset ja skaala. 
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LIITE 2. Korrelaatioanalyysi 

 
  

Taulukko 7 

 

Tunnusluvut ja korrelaatiot (n=286) 

Muuttuja Ka s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Työn imu 4.27 0.92 1            

2. Sinnikkyys 33.7 3.90 .57 1           

3. Optimismi 24.2 3.81 .26 .33 1          

4. Työn itsenäisyys 4.07 0.68 .21 .26 .26 1         

5. Työn kehittävyys 4.03 0.64 .46 .47 .27 .41 1        

6. Palaute 3.51 0.72 .29 .41 .27 .22 .48 1       

7. Tavoitteiden selkeys 4.13 0.57 .27 .39 .25 .20 .32 .30 1      

8. Rooliodotukset 4.04 0.67 .27 .31 .18 .25 .30 .26 .60 1     

9. Tuki esimieheltä 4.20 0.65 .22 .28 .23 .18 .22 .19 .31 .29 1    

10. Tuki työkavereilta 4.34 0.52 .16 .28 .24 .28 .34 .27 .32 .32 .51 1   

11. Tuki työn ulkopuolelta 4.06 0.68 .20 .30 .26 .19 .22 .24 .30 .27 .15 .29 1  

12. Voimaannut. työtiimi 4.23 0.50 .39 .40 .27 .28 .52 .45 .52 .39 .42 .53 .37 1 

Lähes kaikki korrelaatiot olivat merkitseviä. 
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LIITE 3. Sinnikkyyden 8 klusterin ratkaisu ja sinnikkyysprofiilit (n = 286). 

 

 

  

Taulukko 8 

Sinnikkyyden 8 klusterin ratkaisu, keskiarvot ja niistä muodostetut kolme sinnikkyysprofiilia (n = 286) 

  Sinnikkyyden komponentit. Profiilin kuvaus 

 

Klusterit 8  profiilit 3 

 

n 

 

Sitoutuminen  

 

Kontrolli. 

Haasteisiin suh-

tautuminen  

 

Sitoutuminen 

 

Kontrolli 

Haasteisiin suh-

tautuminen 

1. klusteri Erittäin sinnikäs 56 13.0 13.5 11.3 Korkea Korkea Korkea 

2. klusteri Joustamaton 50 12.9 11.8 9.0 Korkea Kohtalainen Kohtalainen 

3. klusteri Joustamaton 51 13.5 14.8 9.2 Korkea Korkea Kohtalainen 

4. klusteri Joustamaton 33 9.6 13.6 8.8 Kohtalainen Korkea Kohtalainen 

5. klusteri Joustamaton 19 9.9 12.3 6.2 Kohtalainen Kohtalainen Matala 

6. klusteri Jännitystä etsivä  33 10.1 11.3 8.6 Kohtalainen Kohtalainen Kohtalainen 

7. klusteri Jännitystä etsivä 32 10.3 11.1 10.8 Kohtalainen Kohtalainen Korkea 

8. klusteri Jännitystä etsivä  12 8.5 8.3 9.1 Matala Matala Kohtalainen 

Huom. Luvut keskiarvoja. Teorian taustalla tutkimus sotilaiden neljästä sinnikkyys profiilista (Johnsen, Hystad, Bartone, Laberg & Eid 2014) 
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LIITE 4. Voimavarojen kyselyn faktorin ratkaisut ja osioanalyysin tulokset 

 
Taulukko 9 

Voimavarojen kyselyn faktorin ratkaisut ja osioanalyysin tulokset 

Faktori 

   / osio 

C
ro

n
b
ac

h
 


F
ak

to
ri

la
ta

u
s 

P
u
h
d
is

te
tt

u
 o

si
-

o
k
o
rr

el
aa

ti
o

 

S
el

it
y
sa

st
e 

1.TYÖN IMU .955    

Dedication_2  .916 .879 .831 

Dedication_3  .914 .890 .827 

Vigor_2  .904 .871 .855 

Vigor_1  .876 .839 .827 

Absorption_3  .850 .841 .714 

Vigor_3  .809 .772 .660 

Dedication_4  .787 .777 .628 

Absorption_5  .771 .775 .695 

Absorption_4  .710 .718 .635 

2.SINNIKKYYS .714    

2.1 COMMITMENT .755    

Käännetty Hard_COM_2  .666 .510 .260 

Hard_Com_3  .665 .627 .400 

Hard_Com_1  .586 .535 .309 

Hard_Com_5  .564 .541 .305 

2.2 CHALLENGE .550    

Hard_Challenge_4  .781 .433 .192 

Hard_Challenge_2  .469 .345 .140 

Käännetty Hard_Challenge_3  .373 .311 .105 

2.3 CONTROL .565    

Hard_Control_5  .583 .431 .195 

Hard_Control_2  .581 .405 .183 

Hard_Control_1  .446 .297 .090 

3.OPTIMISMI .867    

Käännetty_Optimismi_9  .839 .755 .626 
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Käännetty_Optimismi_3  .767 .704 .512 

Käännetty_Optimismi_7  .734 .651 .518 

Optim_10  .700 .645 .469 

Optim_4  .662 .631 .423 

Optim_1  .621 .599 .390 

4.TYÖNHALLINTA (job control) .854    

4.1 TYÖN KEHITTÄVYYS .859    

Develop_3  .824 .764 .586 

Develop_4  .707 .676 .478 

Develop_1  .701 .703 .495 

Develop_2  .632 .672 .467 

4.2 TYÖN ITSENÄISYYS .737    

Indep_2  .814 .632 .475 

Indep_1  .703 .624 .464 

Käännetty_Itsenäisyys3  .479 .466 .217 

5.PALAUTE (ei esimieheltä) .748    

Feedback_4  .780 .618 .384 

Feedback_1  .687 .566 .332 

Feedback_3  .669 .560 .318 

6.INNOVATIIVISUUS .912    

Innov_3  .905 .833 .745 

Innov_2  .858 .817 .702 

Innov_4  .853 .796 .683 

Innov_1  .780 .755 .604 

7.TAVOTTEIDEN JA ROOLIN SELKEYS .910    

Role_1  .895 .839 .716 

Task_clarity_2  .840 .796 .673 

Task_clarity_1  .813 .757 .627 

Role_3  .788 .766 .698 

Role_2  .747 .718 .662 

Task_clarity_3  .671 .629 .455 

7.1 ROOLIODOTUKSET .883    

7.2 TEHTÄVÄN SELKEYS .853    

8.TYÖNTUKI .868    

8.1 TUKI ESIMIEHILTÄ .919    
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Support_supervis_3  .871 .841 .710 

Support_supervis_1  .832 .829 .697 

Support_supervis_4  .794 .789 .627 

Support_supervis_2  .773 .804 .652 

8.2 TUKI TYÖN ULKOPULELLA .876    

Support_ulkop_2  .841 .770 .595 

Support_ulkop_4  .830 .771 .595 

Support_ulkop_3  .798 .745 .556 

8.3 TUKI TYÖKAVEREILTA .807    

Support_cowork_2  .933 .752 .630 

Support_cowork_1  .695 .691 .589 

Support_cowork_4  .480 .555 .319 

8.VOIMAANNUTTAVA TYÖTIIMI .894    

TeamEmp_3  .866 .789 .676 

TeamEmp_4  .816 .737 .620 

TeamEmp_8  .785 .738 .568 

TeamEmp_2  .760 .734 .579 

TeamEmp_7  .677 .650 .437 

TeamEmp_1  .667 .644 .483 

9.OIKEUDENMUKAISUUS .789    

Justice_3  .751 .637 .407 

Justice_4  .692 .595 .359 

Justice_2  .680 .588 .348 

Justice_1  .670 .580 .339 
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LIITE 5. Työn imun keskiarvon ja hajonnan vaihtelu eri muuttujilla (n=286) 

 

 

  

Työn imu  

Total (n=286) 

Ka 5.27  

SD 0.92 

     

Sukupuoli Mies (n =277) 

Ka 5.26  

SD 0.93 

96.9% 

Nainen (n=9) 

Ka 5.63  

SD 0.78 

3.1% 

   F (1, 285) = 1.392 

p = .239 

2  

Sotilasarvo Yliluutnantti (n=61) 

Ka 5.33 

SD 0.86 

21.3% 

Kapteeni (n=211) 

Ka 5.25 

SD 0.95 

73.8% 

Majuri (n=14) 

Ka 5.36 

SD 0.75 

4.9% 

  F (2, 285) = 0.212 

p = .809 

2  

Ikä ¹ 30 ja alle (n=44) 

Ka 5.47 

SD 0.71 

15.4% 

31-33 year (n=108) 

Ka 5.25 

SD 0.92 

37.8% 

34-36 year (n=71) 

Ka 5.08 

SD 1.10 

24.8% 

37 ja yli (n=63) 

Ka 5.40 

SD 0.81 

22.0% 

 F (3, 285) = 2.166 

p = .092 

2 

 

Palvelusaika¹ 10 ja alle (n=65) 

Ka 5.30 

SD 0.88 

22.7% 

11-13 year (n=106) 

Ka 5.24*ª 

SD 0.91 

37.1% 

14-16 year (n=74) 

Ka 5.11*ª 

SD 1.05 

25.9% 

17 ja yli (n=41) 

Ka 5.60* 

SD 0.67 

14.3% 

 F (3, 285) = 2.197 

p = .050* 

2  

Sivilisääty Naimaton (n=38) 

Ka 5.24 

SD 0.94 

13.3% 

Naimisissa (n=134) 

Ka 5.37 

SD 0.90 

46.9% 

Avoliitossa (n=100) 

Ka 5.18 

SD 0.93 

35.0% 

Eronnut. (n=14) 

Ka 5.13 

SD 1.05 

4.9% 

 F (3, 285) = 0.986 

p = .400 

2  

Lasten määrä Ei lapsia (n=125) 

Ka 5.27 

SD 0.91 

43.7% 

Yksi lapsi (n=62) 

Ka 5.32 

SD 0.90 

21.7% 

Kaksi lasta (n=75) 

Ka 5.34 

SD 0.89 

26.2% 

3  lasta (n=24) 

Ka 4.94 

SD 1.10 

8.4% 

 F (3, 285) = 1.198 

p = .311 

2  
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Koulutustaso SK (n=50) 

Ka 5.33 

SD 0.89 

17.5% 

SM (n=205) 

Ka 5.24 

SD 0.94 

71.7% 

YEK (n=31) 

Ka 5.37 

SD 0.87 

10.8% 

  F (2, 285) = 0.393 

p = .676 

2  

Työaika Suunniteltu (n=143) 

Ka 5.19 

SD 0.91 

50.0% 

N 2h ylityö (n=78) 

Ka 5.43 

SD 0.83 

27.3% 

N 4h ylityö (n=43) 

Ka 5.35 

SD 0.99 

15.0% 

5h  ylityö (n=22) 

Ka 5.15 

SD 1.11 

7.7% 

 F (3, 285) = 1.383 

p = .248 

2  

Viikkoliikunta 

tunnit 

En liiku (n=67) 

Ka 5.05* 

SD 0.92 

23.4% 

N 1h VK(n=110) 

Ka 5.31 

SD 0.85 

38.5% 

N 2h VK (n=85) 

Ka 5.30 

SD 1.01 

29.7% 

3h  VK (n=24) 

Ka 5.66* 

SD 0.77 

8.4% 

 F (3, 285) = 2.825 

p = .039* 

2  

Viikkoliikunta 

kerrat 

En liiku (n=53) 

Ka 5.02 

SD 0.88 

18.5% 

 1h VK (n=70) 

Ka 5.33 

SD 0.89 

24.5% 

N 1 krt (n=83) 

Ka 5.29 

SD 0.99 

29.0% 

N 2 krt (n=58) 

Ka 5.32 

SD 0.93 

20.3% 

3 krt   (n=22) 

Ka 5.48 

SD 0.76 

7.7% 

F (4, 285) = 1.412 

p = .230 

2  

FYTO taso 1 TASO (n=33) 

Ka 5.28 

SD 1.00 

11.5% 

2 TASO (n=77) 

Ka 5.12 

SD 1.01 

26.9% 

3 TASO (n=97) 

Ka 5.27 

SD 0.90 

33.9% 

4 TASO (n=53) 

Ka 5.40 

SD 0.80 

18.5% 

5 TASO (n=26) 

Ka 5.50 

SD 0.86 

9.1% 

F (4, 285) = 1.179 

p = .320 

2  

SH määrät  25 vrk (n=58) 

Ka 5.29 

SD 1.00 

20.3% 

25  50 vrk (n=80) 

Ka 5.29 

SD 0.88 

28.0% 

50  75 vrk (n=76) 

Ka 5.12 

SD 1.01 

26.6% 

75100 vrk(n=47) 

Ka 5.33 

SD 0.80 

16.4% 

100  vrk (n=25) 

Ka 5.51 

SD 0.78 

8.7% 

F (4, 285) = 0.968 

p = .425 

2  

Coopper tulos 

(metriä) 

alle 2400 (n=34) 

Ka 5.03*ª 

SD 0.95 

11.9% 

24002600 (n=70) 

Ka 5.13*ª 

SD 0.99 

24.5% 

2600  2800 (n=89) 

Ka 5.28 

SD 0.85 

31.1% 

2800300 (n=65) 

Ka 5.33 

SD 0.93 

22.7% 

3000m  (n=28) 

Ka 5.76* 

SD 0.77 

9.8% 

F (4, 285) = 3.107 

p = .016* 

2  
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LIITE 6. Kyselyn saatekirje 

 

 

Upseerit, 

 

Tämä kysely liittyy Sotatieteiden maisterikurssin 10 opinnäytetyöhön ja laajemmin Puolustus-

voimien tutkimukseen. Tutkimuksella kuvataan ja kartoitetaan upseerien työn imua ja voima-

varoja. Tutkimus toteutetaan vuosina 2021-2022. 

Vastaamalla tähän kyselyyn olette mukana kehittämässä upseerien työtä. Vastauksillanne olette 

tuomassa tärkeitä näkökulmia käytännön työstä tavoitteena voimavarojen selvittäminen ja nii-

den lisääminen jokapäiväisessä työssä. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 20 minuuttia 

ja toivon osallistumistanne, koska jokainen vastaus on tutkimuksen kannalta erittäin tärkeä. 

Vastauksia käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä vastaajien henkilötiedot tule missään vai-

heessa julki.   

Työn imu määritellään positiiviseksi, tyydyttäväksi, työhön liittyväksi mielentilaksi, jolle on 

ominaista tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.  

Työn voimavaroilla tarkoitetaan niitä fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia teki-

jöitä, jotka; 1) auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, 2) vähentävät työn vaatimuksia ja niihin 

liittyviä (henkisiä ja taloudellisia) kustannuksia ja 3) ruokkivat henkilökohtaista kehittymistä, 

kasvua ja oppimista.  

Tarvitset työn voimavaroja, jotta selviydyt työn vaatimuksista.  

Kyselyn vastausaika on 25.10.2021 –15.11.2021.  

Kiittäen, Samu Sievälä  

 

Kyselyn sisällysluettelo:  

 Demografit, työ ja koulutus historia, sekä fyysinen voimavara (13 kysymystä)  

 Työn imu (9 kysymystä)  

 Persoonalliset voimavarat (20 kysymystä) 

 Työn voimavarat ja haastevaatimukset (48 kysymystä) 
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LIITE 7. Kyselyn demografit, työ ja koulutus historia, sekä fyysinen voimavara  
 

1. Minä vuonna olet syntynyt (vuosi) 

 

2. Oletko (nainen / mies) 

 

3. Nykyinen sotilasarvosi on (Luutnantti / Yliluutnantti / Kapteeni / Majuri / Everstiluutnantti) 

 

4. Mikä on nykyinen siviilisäätysi? (naimaton / naimisissa / avoliitossa / eronnut tai asumuserossa) 

  

5. Kuinka monta lasta asuu kotitaloudessasi? (määrä) 

 

6. Viimeisin sotilasammatillinen kurssi? (SK / SM / EUK / YEK) 

  

7. Monta vuotta olet palvellut Puolustusvoimissa? (mukaan lukien varusmiespalvelus) 

 

8. Monta tuntia työskentelet viikossa keskimäärin? (arvio säännöllisestä kokonaistyöajasta sis. harmaan työn) 

 pystyn tekemään töitä alle suunnitellun työajan  

 suunnitellun työajan mukaan  

 ylitöitä enintään 2 h viikossa.  

 ylitöitä enintään 4 h viikossa.  

 ylitöitä yli 5h viikossa.  
 

9. Kuinka monta SH vuorokautta, tai muuta komennusta (yö pois kotoa) sinulla on ollut viimeisen 12 kuukauden 

aikana? Kirjoita vrk lukumäärä (esim. 40) 

 

10. Monta tuntia keskimäärin käytät viikkoliikuntaan? (liikunta työaikana) 

 en liiku työaikana  

 noin 1 tunti viikossa  

 noin 2 tuntia viikossa  

 kolme tuntia tai enemmän viikossa  
 

11.Monta kertaa viikossa keskimäärin käyt viikkoliikkumassa? 

 en liiku työaikana  

 alle kerran viikossa  

 1 kerran viikossa  

 2 kertaa viikossa  

 3 kertaa tai enemmän viikossa  
  

12. Viimeisin 12-minuutin juoksutestin tulos tai arviosi tämän hetken tuloksestasi metreinä. 
  

13. Mikä on tämän hetken fyysisentoimintakykysi "minimivaatimus" taso? (viittaus käskyyn: HQ1056) 

 1 taso (2000m ja 50 LKT pistettä)  

 2 taso (2300m ja 80 LKT pistettä)  

 3 taso (2500m ja 95 LKT pistettä)  

 4 taso (2800m ja 110 LKT pistettä)  

 5 taso (erikseen nimetyt tehtävät 
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LIITE 8. Kyselyn tunnus, kysymykset, hylätyt kysymykset ja skaala 
 

TUNNUS KYSYMYS SKAALA 

Vigor_1 Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni. 0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Vigor_2 Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni. 0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Dedication_2 Olen innostunut työstäni.  0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Dedication_3 Työni inspiroi minua.  0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Vigor_3 Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin.  0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Absorption_3 Tunnen tyydytystä, kun olen syventynyt työhöni.  0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Dedication_4 Olen ylpeä työstäni.  0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Absorption_4 Olen täysin uppoutunut työhöni.  0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Absorption_5 Kun työskentelen, työ vie minut mukanaan.  0-6 ( Ei koskaan - Päivit-

täin) 

Hard_Com_1 Suurimman osan ajastani teen tekemisen arvoisia, merki-

tyksellisiä asioita. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Control_1 Useimmat ongelmat voidaan välttää suunnittelemalla 

asiat etukäteen. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Challenge_1 En halua tehdä muutoksia vakituisiin toimintatapoihini. 1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Com_2 Minusta tuntuu, että elämäni on jokseenkin merkitykse-

töntä. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Challenge_2 Muutokset jokapäiväisissä tehtävissäni saavat kiinnos-

tukseni heräämään.  

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Control_2 Työskentelemällä kovasti voi melkein aina saavuttaa ta-

voitteensa. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Com_3 Minusta on todella innostavaa päästä tekemään työtehtä-

viäni.   

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Control_3 Työskennellessäni vaikean tehtävän parissa tiedän, mil-

loin on aika kysyä apua. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Control_4 En usko, että voin paljoa vaikuttaa tulevaisuuteeni. 1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Com_4 Parhaansa yrittäminen työssä kannattaa loppujen lopuksi 

aina. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Challenge_3 Päivittäin toistuvien työtehtävieni yllättävä keskeytymi-

nen häiritsee minua. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Com_5 Elämä on minusta melkein joka päivä todella mielen-

kiintoista ja innostavaa. 

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Challenge_4 Nautin haasteesta, kun minun on tehtävä useampaa kuin 

yhtä asiaa kerrallaan.  

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Challenge_5 Toimin mielelläni päivittäisen, melko samana pysyvän 

aikataulun mukaan.  

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Hard_Control_5 Tehdessäni suunnitelmia olen varma, että saan ne toteu-

tumaan.  

1-4 (ei ollenkaan totta -

täysin totta) 

Optim_1 Epävarmoina aikoina uskon asioiden yleensä ratkeavan 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

1-5 (täysin eri mieltä- täy-

sin samaa mieltä) 

Optim_3 Jos jokin asia voi epäonnistua, niin juuri minun kohdal-

lani se epäonnistuu. 

1-5 (täysin eri mieltä- täy-

sin samaa mieltä) 

Optim_4 Suhtaudun aina optimistisesti ja myönteisesti tulevaisuu-

teen. 

1-5 (täysin eri mieltä- täy-

sin samaa mieltä) 

Optim_7 En juuri koskaan odota asioiden sujuvan niin kuin halu-

aisin. 

1-5 (täysin eri mieltä- täy-

sin samaa mieltä) 

Optim_9 En juuri koskaan odota, että minulle tapahtuisi jotain hy-

vää. 

1-5 (täysin eri mieltä- täy-

sin samaa mieltä) 
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Optim_10 Uskon, että minulle tapahtuu enemmän hyviä kuin huo-

noja asioita. 

1-5 (täysin eri mieltä- täy-

sin samaa mieltä) 

Indep_1 Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Indep_2 Minulla on paljon sananvaltaa omiin töihini. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Indep_3 Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen 

työni. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Develop_1 Työni tarjoaa minulle mahdollisuuden oppia uusia asi-

oita.  

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Develop_2 Voin työssäni olla luova.  1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Develop_3 Voin käyttää työssäni tietojani ja taitojani monipuoli-

sesti. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Develop_4 Työssäni on usein mahdollista tehdä erilaisia asioita. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Feedback_1 Työtä tehdessäni voin päätellä, kuinka hyvin olen suo-

riutumassa.  

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Feedback_2 Esimieheni kertoo minulle usein, kuinka hyvin suoriu-

dun työssäni hänen mielestään. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Feedback_3 Pystyn näkemään, millainen merkitys työlläni on laajem-

minkin yhteiskunnassa. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Feedback_4 Minun on helppo nähdä tekemäni työn myönteiset tulok-

set. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Innov_1 Yksikköni, osastoni, työryhmäni jäsenet hyödyntävät tie-

tojaan ja taitojaan kehittääkseen uusia tapoja työsken-

nellä, uusia tuotteita tai uusia palveluita. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Innov_2 Uusia työskentelytapoja, tuotteita tai palveluita ehdote-

taan työryhmässäni usein. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Innov_3 Työryhmässäni kokeillaan uusia ideoita ja työskentelyta-

poja usein 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Innov_4 Uusia ideoita otetaan käyttöön työn ja sen tulosten pa-

rantamiseksi työryhmässäni. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Task_clarity_1 Olen selvillä oman työsi tehtävistä ja tavoitteista? 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Task_clarity_2 Yksikölläni on selkeät tavoitteet 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Task_clarity_3 Yksikön sisällä olemme samaa mieltä työn tavoitteista 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Task_clarity_4 Yksikkömme tekee tiivistä yhteistyötä tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Role_1 Onko työllesi määritelty selkeät tavoite? 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Role_2 Tiedätkö tarkalleen, mitkä asiat ovat sinun vastuullasi? 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Role_3 Tiedätkö tarkalleen, mitä sinulta odotetaan työssäsi? 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_cowork_1 Saan tarvittaessa tukea ja apua työssäni työtovereilta. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_cowork_2 Työtoverini kuuntelevat tarvittaessa, jos kerron työhön 

liittyvistä ongelmistani. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_cowork_3 Työkaverini on ammattitaitoisia työssään. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_cowork_4 Työkaverini ovat kiinnostuneita minusta. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_supervis_1 Saan tarvittaessa tukea ja apua työssäni esimieheltäni. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_supervis_2 Lähin esimieheni kuuntelee tarvittaessa, jos kerron työ-

hön liittyvistä ongelmistani. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_supervis_3 Esimieheni on auttaa minua työssäni. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_supervis_4 Esimiehesi on hyvä johtaja ja organisoija. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 
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Support_ulkop_1 Voin puhua työstäni ystävien tai perheen kanssa. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_ulkop_2 Ystävät tai perhe on kiinnostunut siitä, miltä työ minusta 

tuntuu 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_ulkop_3 Ystävät ja perhe tukee minua työssäni 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Support_ulkop_4 Ystävät ja perhe ovat kiinnostuneita ja ylpeitä kun jotain 

hyvää tapahtuu työpaikalla. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_1 Yksikköni / osastoni tai työryhmäni voi saada paljon ai-

kaiseksi työskennellessään lujasti. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_2 Yksikköni / osastoni tai työryhmäni uskoo voivansa olla 

todella tuottelias. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_3 Yksikköni / osastoni tai työryhmäni luottaa siihen, että 

sen tehtävät ovat tärkeitä. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_4 Yksikössäni / osastossani tai työryhmässäni koetaan, että 

sen työ on merkityksellistä. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_5 Yksikköni / osastoni tai työryhmäni pystyy valitsemaan 

erilaisia toimintatapoja työnsä tekemiseen. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_6 Yksikköni / osastoni tai työryhmäni päättää yhdessä, 

kuinka ryhmässä asiat hoidetaan. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_7 Yksikköni / osastoni tai työryhmälläni on myönteinen 

vaikutus työpaikkamme ilmapiiriin ja tavoitteisiin. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

TeamEmp_8 Yksikölläni / osastollani tai työryhmälläni on tärkeä 

rooli työpaikallamme. 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Demands_timepres. Minulla on paljon aika paineta työssäni. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Demands_respon-

sibi. 

Minulla on paljon vastuuta työssäni. 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Justice_1 Arvostetaanko työntekijöitä hyvin tehdystä työstä? 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Justice_2 Selvitetäänkö konfliktit reilulla tavalla työpaikallasi? 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Justice_3 Jaetaanko työt oikeudenmukaisella tavalla? 1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Justice_4 Ottaako johto työntekijöiden tekemät ehdotukset vaka-

vasti? 

1 -5 (hyvin harvoin - hyvin 

usein) 

Huomio. Haastevaatimuksia ja oikeudenmukaisuutta jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 

 


