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1 Johdanto 
 

Kunta-alalla työskentelee keski-iältään Suomen työmarkkinoiden vanhinta työvoimaa, mikä näkyy 
myös tulevien vuosien eläkepoistumassa.  Kolmannes kuntatyöntekijöistä siirtyy eläkkeelle vuoteen 
2015 mennessä ja noin puolet vuoteen 2025 mennessä (Halmeenmäki 2007). Ikärakenteen 
vanhentumisen seurauksena myös erilaiset työkykyyn liittyvät haasteet tulevat olemaan - tai ovat jo 
- kuntatyössä erityisen ajankohtaisia, sillä monet kunta-alan ammateista ovat fyysisesti sekä 
henkisesti raskaita. Työkyvyn ylläpitäminen, työurien pidentäminen ja työssä jatkaminen ovatkin 
nousseet keskeiseen pohdintaan kunta-alalla, mutta myös yleisemmin yhteiskunta- ja 
terveyspoliittisissa keskusteluissa ja linjauksissa (ks. esim. STM 2005). 
 
Työurien pidentämiseen ja työssä jatkamiseen voivat vaikuttaa monenlaiset tekijät, jotka liittyvät 
sekä yksilöön, työyhteisöön tai laajempaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Työura saattaa 
kyseenalaistua esimerkiksi sairastumisen, vaikean elämäntilanteen tai työpaikalla tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Myös ikääntymisen aiheuttamat muutokset vaikuttavat työkykyyn ja tätä kautta 
mahdollisuuksiin jatkaa työelämässä. Jotta työntekijöitä voidaan tukea jatkamaan työssään 
mahdollisimman pitkään, työpaikoille tarvitaan toimivia ratkaisuja, jotka tukevat ja ylläpitävät 
työkykyä. Ratkaisut voivat olla erilaisia eri elämäntilanteissa oleville, kuten myös eri ikäluokkien 
edustajille.  
 
Kuntien eläkevakuutus järjesti kirjoituskilpailun, jonka avulla pyrittiin saamaan vastaus muun 
muassa siihen, mitkä tekijät ovat keskeisimpiä työntekijöiden työssä jaksamisen ja viime kädessä 
työssä jatkamisen kannalta. Koska tiedettiin ikääntymiseen liittyvät haasteet kunta-alalla, 
kirjoituskilpailun avulla haluttiin kartoittaa myös sitä, millä tavalla ikä heijastuu työssä jatkamisen 
problematiikkaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli täydentää kvalitatiivisesti työssäjatkamis- tai 
eläketutkimusta, joka tähän saakka on painottunut kvantitatiiviseen tutkimukseen. Näissä 
kyselytutkimuksissa jatkamiseen vaikuttavina seikkoina ovat yleensä korostuneet mm. oma terveys, 
työelämän olosuhteet tai yksityiselämän tilanteet. Työssä jatkamiseen vaikuttavat kuitenkin myös 
monet laajemmat yhteiskunnalliset tekijät, joita työntekijöille suunnatut kyselyt eivät välttämättä 
tavoita (Horppu 2007). Yhteiskunnalliset tekijät voivat osaltaan muokata myös asenneilmastoa, 
jonka voidaan olettaa vaikuttavan myös ajatuksiin työssä jatkamisesta. Kirjoituskilpailun yhtenä 
pontimena olikin halu tutkia sitä, saadaanko omakohtaisilla kirjoituksilla laajennettua kuvaa työssä 
jatkamiseen liittyvästä problematiikasta ja näin rikastettua jo olemassa olevaa tietoa.  
Kirjoitusaineiston etuna ajateltiin olevan, että kirjoittajat eivät tässä jäsennä työssä jatkamiseen 
liittyviä tekijöitä valmiiksi annetun viitekehyksen kautta, kuten esimerkiksi kyselyissä, vaan kukin 
omakohtaisten kokemusten ja näkemysten kautta.  
 
Tämä raportti on ensimmäinen julkaisu kirjoituskilpailun aineistosta. Julkaisun tarkoituksena on 
nostaa esiin työntekijöiden oma ääni pureutumalla niihin tekijöihin, jotka näyttävät muodostuneen 
työelämän pullonkauloiksi työssä jaksamisen tai jatkamisen suhteen. Julkaisuun on koottu myös 
keinoja, joiden avulla työntekijät ovat kokeneet saaneensa ratkaisun, tai ainakin helpotusta, näihin 
jatkamiseen liittyviin ongelmiin. Jatkamiseen liittyvää prosessiluonnetta ja elämänkaarinäkökulmaa 
esitellään puolestaan viiden työssäjatkajatyypin kautta. Näiden tyyppien kautta voidaan samalla 
valottaa myös työelämässä vuosikymmenten aikana tapahtunutta muutosta. 
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Raportti etenee niin, että seuraavassa luvussa käydään läpi tarkemmin työssä jatkamiseen liittyvää 
viitekehystä. Tämän jälkeen esitellään aikaisempaa aihepiiriin liittyvää tutkimusta, kuvataan 
aineistoa tarkemmin sekä esitellään tutkimuksen tutkimuskysymykset ja analyysitapa. Luvusta viisi 
lähtien esitellään tutkimustuloksia tutkimuskysymysten mukaan jäsenneltynä. Aluksi esitellään 
jatkamisen pullonkauloja eli jatkamista estäviä tekijöitä ja tilanteita, tämän jälkeen ratkaisuja 
pullonkauloihin ja tulososion lopuksi kiteytetään erilaisia työssäjatkajatyyppejä. Lopuksi langat 
punotaan yhteen ja pohditaan, mitä tuloksista voidaan päätellä ja millainen kuva tulosten pohjalta 
työssä jatkamisesta välittyy.  
 

2 Mistä puhutaan kun puhutaan työssä jatkamisesta? 
 
Yleisin tapa puhua työssä jatkamisesta on ymmärtää se keinona myöhentää eläkkeelle siirtymistä tai 
pidentää työuria. Tällä hetkellä työeläkejärjestelmästä siirrytään eläkkeelle keskimäärin 58-
vuotiaana (Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006), mutta tulevaisuudessa entistä useamman 
odotetaan jatkavan ainakin varsinaiseen vanhuuseläkeikään asti ja mielellään siitä joustavasti aina 
ikävuoteen 68.  
 
Työssä jatkamista pohdittaessa on kuitenkin hyvä laajentaa näkökulmaa työurien pidentämisestä/ 
eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä myös muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat jatkamiseen tai 
asettavat sille reunaehtoja.  Ensinnäkin tärkeää työssä jatkamisen viitekehyksessä on työntekijän 
työkykyisyys eli se, että työntekijän ominaisuudet ja työn vaatimukset ovat tasapainossa toisiinsa 
nähden. Työkykyisyys ja tätä kautta työssä jatkaminen voivat kyseenalaistua, jos työn vaatimukset 
muuttuvat tai yksilön työkyky heikentyy (Järvikoski 1984). Tässä yhteydessä työkyvyttömyys voi 
tarkoittaa työkyvyn alenemista, oireilua tai vain työperäistä oireilua, joka ei vaikuta varsinaisesti 
toimintakykyyn.  
 
Työkykyä voidaan ylläpitää erilaisin työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävin toimin. Työnantaja voi 
esimerkiksi tukea työntekijöidensä työkykyä liikuntasetelein tai järjestämällä 
liikuntamahdollisuuksia, hieronnalla, koulutuksella, virkistystoiminnalla ja niin edelleen. Tällainen 
toiminta on yleensä ennaltaehkäisevää ja kohdistuu kaikkiin työntekijöihin. Työkykyä ylläpitävän 
toiminnan lisäksi muun muassa kuntoutus on tärkeä keino tuettaessa työntekijöitä jatkamaan 
työelämässä. Kuntoutuksen keinoja käytetään, kun työntekijän työkyky on uhattuna terveydellisistä 
syistä. Kuntoutuksen keinot voivat olla mm. lääkinnällisiä tai ammatillisia. Ammatillisen 
kuntoutuksen (uudelleenkoulutus, työkokeilu) keinot tulevat kysymykseen lähinnä silloin, kun 
työntekijällä todetaan olevan uhka työkyvyn menetyksestä lähivuosien kuluessa. 
 
Toiseksi työssä jatkamisella voidaan viitata työntekijän halukkuuteen jatkaa kuntatyössä ylipäätään. 
Näin jatkamiskysymys kytkeytyy myös kysymykseen työnantajan maineesta ja sen turvaamisesta, 
sillä työvoiman koko ajan vähentyessä on tärkeää, että myös työnantaja on kilpailukykyinen 
rekrytointimarkkinoilla. Olennaista tässä yhteydessä on se, että työntekijällä on mahdollisuus 
työskennellä jatkamista kannustavassa työympäristössä.  
 
Kolmanneksi halukkuutta jatkamiseen voidaan jäsentää myös omien asenteiden ja arvostusten 
kautta, jolloin kysymys jatkamisesta kiteytyy mm. työn ja vapaa-ajan vuoropuheluun. Olennaista 
tässä yhteydessä on, haluaako työntekijä jatkaa mahdollisimman pitkään työelämässä vai 
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priorisoiko hän kenties vapaa-ajan ja perheen, mahdollisuuden päästä viettämään työstä vapaata 
elämää mahdollisimman nuorena (vrt myös Horppu 2007).  
 
Neljänneksi työssä jatkamisen viitekehystä hahmotellessa tulee huomioida se, että jatkamisen 
mahdollisuudet määrittyvät viime kädessä kentässä, jossa vaikuttavat niin yksilön itsensä intressit ja 
motivaatio kuin työnantajan intressit sekä lopulta myös laajemmat yhteiskunnalliset intressit. Näin 
ollen työssä jatkamista voidaan tarkastella myös kysymyksenä yksilön valinnanmahdollisuudesta. 
Perusongelmaksi saattaa esimerkiksi muodostua se, onko ikääntyneelle ylipäätään tarjolla töitä 
(työvoiman kysyntä), missä hän jatkaa tai onko työpaikan asenneilmasto ikääntyneiden jatkamista 
suosiva. Tässä tilanteessa kysymys jatkamisesta ei määrity yksilön omaksi 
valinnanmahdollisuudeksi ( Horppu 2007), kuten ei myöskään silloin, kun on kyse työkyvyn 
menetyksestä. Omasta valinnanmahdollisuudesta puolestaan on kyse silloin, kun jatkamista 
tarkastellaan esimerkiksi työolojen kautta. Jos jatkamisen ongelmaksi muodostuvat huonot työolot, 
määrittyy jatkamisnäkökulma ennemmin yksilön omaksi valinnaksi: laatutietoiset työntekijät eivät 
halua ostaa huonolaatuista työelämää (emt.2007).  
 
Työssä jatkamisen viitekehys eri näkökulmineen on koottu vielä kuvioon 1. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1: Työssä jatkamiseen liittyvä viitekehys. Jatkamiseen vaikuttavat työkyky, työolot, arvot ja 
asenteet sekä työvoiman kysyntä. 
 
 

               Työurien pidentäminen 
      jatkaa työelämässä yi 63 vuoden tai yli henkilökohtaisen eläkeiän  

 
 
 2.Työkyky 

 
-jatkaa työelämässä 
sairaudesta viasta tai 
vammasta tai 
oireilusta huolimatta
 

4.Työvoiman 
kysyntä 
 
-onko työtä missä 
jatkaa 
 

3. Asenne ja arvot 
 
-työntekijän asenne 
ja arvot 
 
-työnantajan asenne 
 
-yhteiskunnallinen 
asenneilmasto, arvot
 

1.Työolot 
 
-jatkamiseen 
kannustava 
työympäristö 
 
-työnantajamaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oma valinnanmahdollisuus/ei omaa valinnanmahdollisuutta  
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3 Aikaisempaa työssä jatkamiseen liittyvää tutkimusta 
 
Tämän artikkelin teema liittyy sekä eläketutkimukseen että työssä jatkamisen tutkimukseen, jotka 
kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Tässä katsauksessa käydään läpi kumpaakin tutkimusperinnettä, koska 
voidaan ajatella, että käänteisesti samat tekijät vaikuttavat jatkamiseen kuin eläkeaikeisiin. 
 
Eläkeajatuksia on tutkittu laajasti. Usein eläkeajatuksia on selitetty sekä työntö- että vetotekijöin 
(esim. Beehr 1986; Kohli & Rein 1991; Huuhtanen 1994; Gould 2001) Eläkkeelle siirtymisen 
selittäjänä työntötekijöiden on kuitenkin havaittu olevan vetotekijöitä voimakkaampia (Hytti 1998).  
 
Suomessa eläkeaikeisiin liittyvä tutkimusperinne on keskittynyt etenkin varhaiseläkkeelle 
siirtymistä koskevaan tutkimukseen, jossa on kartoitettu yleensä kyselytutkimuksin tekijöitä, jotka 
vaikuttavat eläkkeelle siirtymisen suunnitteluun. Valtaosa eläkeajatuksia kuvaavista tutkimuksista 
on tehty poikkileikkausasetelmilla. Eläkeajatuksiin on havaittu olevan yhteydessä ikä niin, että iän 
karttuessa suunnitelmat siirtyä eläkkeelle lisääntyvät. Tämä tosin ei päde vanhimpaan ikäryhmään, 
sillä tutkimuksissa on havaittu vanhempien, yleensä yli 60-vuotiaiden vähäisempi eläkehalukkuus 
(esim. Forma& Tuominen 2005; Huuhtanen & Tuomi 2006; Gould & Polvinen 2006; Karisalmi 
2000; Saari 2006). Tämä johtuu siitä, että työmarkkinoilta ovat myöhemmässä vaiheessa 
valikoituneet pois ne, joilla on työkyvyssä ongelmia ja jäljelle ovat jääneet ne, joilla on resursseja ja 
motivaatiota jatkaa työelämässä. 
 
Myös terveyden ja työkyvyn on havaittu selittävän vahvasti eläkkeellesiirtymisaikomuksia (esim. 
Beehr ym. 2000; Piispa & Huuhtanen 1995; Saurama 2004), samoin myös työuupumuksen 
(Karisalmi & Tuuli 1998) sekä huonon elämänhallinnan (Huhtaniemi 1999). Niin ikään 
sosioekonominen asema on yhteydessä eläkeaikomuksiin. Alempiin sosioekonomisiin asemiin ja 
koulutusluokkiin kuuluvilla on havaittu enemmän työstä vetäytymiseen liittyviä aikomuksia kuin 
ylempiin ryhmiin kuuluvilla (Harkonmäki 2006; Piispa & Huuhtanen 1991; Gould ym.1991). 
 
Työn piirteistä eläkeaikomuksiin on havaittu olevan yhteydessä muun muassa johtamisen, 
yhteistyöhön liittyvien ongelmien, vastuun raskauden, ikäsyrjinnän ja arvostuksen puutteen 
(Elovainio ym. 2001; Janatuinen 2001; Karisalmi 2001). Myös työn henkiset vaatimukset, työhön 
liittyvä sosiaalinen tuki sekä työtyytyväisyys ovat yhteydessä eläkeaikomuksiin (Huhtaniemi 1995), 
samoin kuin työnantajan työssä jatkamisen tukeminen (Saari 2008). 
 
Työssä jatkamisen ”uudempi” tutkimus kytkeytyy eläkejärjestelmän uudistamiseen 2005, jolloin 
astui voimaan joustava vanhuuseläkeikä. Joustavan vanhuuseläkeiän myötä työntekijät voivat itse 
päättää eläkkeellejäämisajankohtansa 63-68 –ikävuoden väliltä.1 Joustavan 
vanhuuseläkejärjestelmän myötä mielenkiinto on kohdistunut työssä jatkamiseen ja siihen, ovatko 
työntekijät valmiita jatkamaan työelämässä yli 63 ikävuoden 
 ( ks. esim. Väänänen 2006;  Forma ym. 2006a; Forma ym. 2006b; Pelkonen 2005; Tuominen 2004.  
Esiin on nostettu myös se, missä määrin työssä jatkamisen problematiikassa on kyse samoista 
tekijöistä ja prosessista kuin varhaiseläkkeelle siirtymisessä (Forma 2004).  
 
Tulosten mukaan työssä jatkamista selittävät usein samanlaiset tekijät kuin varhaista eläkkeelle 
siirtymistä. Terveys ja työkyky vaikuttavat selvästi työssä jatkamishalukkuuteen, samoin korkeampi 

 
1 Kunnissa kuitenkin on kuitenkin edelleen käytössä ns. ammatillisia eläkeikiä, jotka ovat 63:tta  ikävuotta alhaisempia. 
Tämä ei kuitenkaan estä työntekijää jatkamasta yli oman eläkeiän.
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sosioekonominen asema. Myös esimiestyö, hyvä tiedonkulku, kokemus työn hallittavuudesta, 
sopiva työtahti ja sopivat työn vaatimukset vaikuttavat jatkamishalukkuuteen (Rytkönen ym. 2007; 
Forma ym. 2005). Työelämän tervaskannot -tutkimuksessa havaittiin,  että työssä pysymistä 
edesauttoivat terveelliset elintavat. Samoin kokemus oman työn arvostuksesta, työn koettu 
merkityksellisyys sekä ”oikea asenne” eli positiivinen elämänasenne ja viisaasti työskentely 
lisäsivät työssä jatkamishalukkuutta (Rytkönen ym. 2007; ks myös Julkunen 2003). Tuomisen ym. 
(2004) tuloksissa varmuus työpaikan säilymisestä, kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen, 
työterveyshuollon kehittäminen, palkan lisääminen sekä kiireen ja työmäärän vähentäminen 
vaikuttivat työntekijöiden halukkuuteen jatkaa työelämässä yli 63 ikävuoden. 
 
Julkusen (2003) ikääntyneitä koskevassa haastattelututkimuksessa työssä kiinnipitäviksi tekijöiksi 
havaittiin mm. onnekkuus, oma ansio, identiteetti ja työn vetovoima. Onnekkuudella haastateltavat 
viittasivat terveenä pysymiseen sekä siihen, että heillä oli oikeanlaisia kvalifikaatioita yrityksen 
tarpeisiin, omat ansiot liittyivät periksi antamattomuuteen ja identiteetti ”oikeanlaiseen” 
luonteeseen (elämänmyönteisyys ja yhteistyökykyisyys). 
 
Seurantatutkimusta eläkeaikeista ovat tehneet mm. Huuhtanen ja Tuomi (2006), jotka tarkastelivat 
kuntatyöntekijöiden eläkeajatusten toteutumista vuosien 1981-92 aikana. Tuloksissa havaittiin, että 
eläkeajatuksilla on voimakas yhteys itse eläkkeelle siirtymiseen. Myös Klockars ym. (1998) ovat 
tehneet seurantatutkimusta kunta-alan ikääntyvistä työntekijöistä selvittäen mm. 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syitä. Samoin Harkonmäki (2007) on selvittänyt 
seurantatutkimuksella vahvojen eläkeaikomusten ja sairausperusteiselle eläkkeelle siirtymisen 
yhteyttä ja todennut niiden yhteyden olevan vahva. Kivimäen ym. (2004) seurantatutkimuksessa 
puolestaan tarkasteltiin kuntatyöntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja eläkkeellesiirtymistä ja 
havaittiin mm. että aiemmat sairauspoissaolot ennakoivat selvästi myöhempää 
työkyvyttömyyseläkeriskiä.  
 
 

4 Aineisto, analyysi ja tutkimuskysymykset 

4.1 Aineiston esittely 
 
Tutkimusaineistona käytetään Kuntien eläkevakuutuksen keräämää kirjoituskilpailuaineistoa 
”Millaisin eväin jaksat jatkaa”, joka kerättiin syksyn 2007 aikana. Kirjoituskilpailun aiheena oli 
työssä jaksaminen ja jatkaminen. Kirjoittajia pyydettiin kirjoittamaan kokemuksiaan tilanteista, 
joissa heidän työssä jaksamisensa ja viime kädessä työssä jatkamisensa on kyseenalaistunut. Heitä 
pyydettiin kuvailemaan mistä tämä johtui sekä sitä, millaisista keinoista he saivat apua tässä 
tilanteessa. 
 
Kirjoituskilpailussa oli mukana kaksi osallistujasarjaa: työntekijöiden ja työyhteisöjen sarja. 
Työntekijäsarjaan saivat osallistua yksittäiset kuntatyöntekijät tai eläkkeelle jääneet henkilöt. 
Työyhteisö-sarjaan saivat osallistua esimerkiksi esimiehet, henkilöstöhallinnon tai 
työterveyshuollon edustajat tai työyhteisön jäsenet yhdessä. Koska työyhteisösarjan kirjoituksia tuli 
niin vähän, päätettiin sarjat yhdistää. Lisäksi kilpailuun sai osallistua runoilla. Tässä julkaisussa 
keskitytään kuitenkin pelkästään työntekijäsarjan kirjoitusten tarkasteluun, runot on jätetty 
tarkastelusta pois. Työntekijäsarjan kirjoituksia aineistossa oli 153 kappaletta, mitä voidaan pitää 
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riittävänä määränä tulosten luotettavuuden suhteen. Kvalitatiivisessa aineistossa tulosten 
luotettavuus perustuu kyllääntymiseen eli aineistoa kerätään niin kauan, ettei uutta tietoa enää 
löydy. Tämän tutkimuksen osalta voidaan sanoa, että aineisto kyllääntyi, sillä kirjoituksissa alkoivat 
toistua samat teemat eikä uusia kirjoituksia keräämällä oltaisi enää saatu lisäinformaatiota.   
 
Kirjoittajilta ei pyydetty taustatietoja, mutta suurimmassa osassa kirjoituksia kirjoittajat olivat 
tuoneet esille muun muassa ikänsä ja ammattinsa. Kirjoittajia luonnehti melko korkea keski-ikä, 
mikä on tyypillinen piirre kunta-alan työntekijöille. Suurin osa kirjoittajista työskenteli joko 
sosiaali- tai terveysalalla, etenkin hoitoalan työntekijöiden osuus oli suuri. Yleisiä ammattiryhmiä 
aineistossa olivat muun muassa suuret kunta-alan ammattiryhmät kuten sairaanhoitajat, muut 
hoitajat, sihteerit/toimistotyöntekijät, lähihoitajat, kodinhoitajat, siivoojat, opettajat, keittäjät ja 
lastenhoitajat. Suurin osa kirjoittajista oli naisia. 
 
Kirjoitusten teemoissa korostuivat kunta-alalle tyypilliset piirteet: työn henkinen ja fyysinen 
raskaus sekä resurssien niukkuus. Lisäksi monissa kirjoituksissa tuotiin esiin kuntakentällä 
vallitsevaa muutosta tai murrosta, joita aiheuttaa esimerkiksi Paras-hanke. Erityisen paljon 
kirjoituksissa kuvattiin työuupumusta tai masennukseen sairastumista. 
 
Kirjoitukset olivat hyvin monipuolisia ja niistä nousi esiin runsaasti erilaisia työssä jatkamiseen 
liittyviä teemoja. Osa kirjoituksista oli omakohtaisempia, joissa kuvattiin henkilökohtaisten 
kokemusten kautta esimerkiksi sairastumista työuupumukseen, tai ylipäätään työkykyongelmia, osa 
kirjoituksista liikkui taas yleisemmällä tasolla. Näissä kirjoituksissa kirjoittaja oli usein 
etäännyttänyt itsensä tarkastelusta ja pohti yleisesti, mitkä olisivat niitä tekijöitä, jotka auttaisivat 
jaksamaan - mikä olisi ihannetyöympäristö työskennellä? Yleisenä havaintona olikin se, että 
varsinaisia ratkaisun avaimia kirjoituksista ei noussut esiin kovinkaan paljon. Usein kirjoittajat 
heittivät pallon takaisin kuvaamalla vaikean työtilanteensa ja toteamalla, että omat neuvot tässä 
tilanteessa ovat lopussa. 
 
Myös jatkamista kuvaavien pullonkaulojen haitari oli laaja: Osassa kirjoituksista työssä jatkaminen 
ei ollut kyseenalaistunut ollenkaan – kirjoittajat kuvasivat enemmän työn positiivisia puolia ja sitä, 
mikä pitää työn imussa (vrt. Hakanen 2004) – kun taas osassa kirjoituksista kirjoittajat olivat 
menettäneet selvästi työkykynsä ja työssä jatkaminen oli käynyt mahdottomaksi. 
 
Sukupuoli määritti selvästi kirjoitusten omakohtaisuutta; naisten tarinat olivat yksityiskohtaisempia 
ja henkilökohtaisempia, miehet kirjoittivat puolestaan ulkokohtaisemmin keskittyen suuriin 
linjoihin. Tämän onkin havaittu olevan hyvin tyypillinen piirre elämäkerta-aineistoissa (Roos 
1987). 
 

4.2 Yleistä narratiivisuudesta 
 
Tämän tutkimuksen metodologiset esikuvat löytyvät narratiivisesta tutkimusperinteestä. Suomessa 
narratiivisuuden sijaan käytetään usein tarinallisuuden tai kertomuksellisuuden käsitteitä, kuten ovat 
tehneet esimerkiksi Heikkinen (2000) tai Hänninen (1999).  
 
Tarinalliselle lähestymistavalle on ominaista tarkastella ajassa eteneviä tapahtumia niille annettujen 
merkitysten kautta (Polkinghorne 1988; Sarbin 1986). Olennaista tarinalle on, että siinä on alku ja 
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loppu, jota muu teksti pyrkii selittämään (Syrjälä 2001). Tarinan avulla ihminen jäsentää elämänsä 
tapahtumia luoden siitä mielessään suhteellisen johdonmukaisen kokonaisuuden, sillan 
menneisyydestä tulevaisuuteen (Hänninen & Valkonen 1998). Tulevaisuuden suunnitelmia voidaan 
pitää tarinallisina projekteina, ihmisen pyrkimyksenä toteuttaa jotain arvokkaaksi kokemaansa 
tarinaa. Tarinan avulla ihminen tulkitsee itseään, elämäänsä ja sen eri tilanteita, samoin kuin 
maailmaa ympärillään ja sen määrittämiä reunaehtoja ja mahdollisuuksia (Valkonen 1997).  
 
Olennainen tekijä tarinallisessa lähestymistavassa on yhteiskunnallinen konteksti, sillä tarinan 
muodostumiseen vaikuttaa olennaisesti ympäristö, jossa elämme ja toimimme. Sosiokulttuurisen 
ympäristön kautta ihminen saa toiminnalleen vertailukohtaa, jonka mukaan hän voi arvioida ja 
suunnata omaa toimintaansa (Valkonen 1997). Kuvatessaan sosiokulttuurisen ympäristön vaikutusta 
tarinoiden muodostumiseen, Howard (1991) on käyttänyt mallitarinan käsitettä, jolla hän viittaa 
yleiseen sosiokulttuuriseen tapaan hahmottaa eri tilanteita; miten tietyssä tilanteessa kulttuurin tai 
yhteisön mukaan tulisi toimia ja ajatella. Mallitarinat voivat ohjata ihmisen käsityksiä esimerkiksi 
siitä, millaiseksi hän mieltään hyvän työntekijän, miten työpaikalla tulisi toimia tai miten työuran 
tulisi ylipäätään edetä. 
 
Elämäntarina on ihmisen tulkinta omasta elämästään. Ihmisillä on taipumus tulkita eri tilanteita eri 
tavalla. Esimerkkinä tästä on vaikkapa sairastuminen tai katkos työurassa, joille ihmiset voivat 
antaa hyvinkin erilaisia tulkintoja. Hännisen ja Valkosen (1998) mukaan normaalissa 
elämänmenossa elämää ohjaava tarina on usein tiedostamaton. Kuitenkin elämänmuutos pakottaa 
ottamaan elämän uudelleen pohdinnan kohteeksi. Tarinallista lähestymistapaa onkin pidetty hyvänä 
juuri elämänmuutosten tarkastelussa (Laitinen 1998).  
 
Työssä jatkamisen kyseenalaistuminen vaikkapa yksilön työkyvyn heikentyessä voi olla tällainen 
uhka elämäntarinan jatkuvuudelle. Michael Bury (1982) kutsuu tällaista tilannetta 
elämäkerralliseksi katkokseksi, sillä yllättävä elämänmuutos kyseenalaistaa sen polun, mallitarinan, 
jonka ihminen on mielessään omalle kohdalle hahmotellut. Katkoksen jälkeistä aikaa Bury 
luonnehtii tarinalliseksi tyhjiöksi. Tarinallisessa tyhjiössä oleminen on yleensä yksilölle hyvin 
hämmentävä, jopa epätoivoinenkin kokemus. Eheän elämäntarinan ja identiteetin rakentumisen 
kannalta onkin tärkeää, että yksilö pystyy saamaan takaisin kokemuksen elämäntarinan 
jatkumisesta, täyttämään tyhjiön niin, että katkoksesta tulee osa elämäntarinaa.  
 

4.3 Tutkimuskysymykset ja aineiston analyysitapa 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella  
 

1) mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tarinalliseen tyhjiön eli työssä jatkamisen 
kyseenalaistumiseen  

2) mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että tarinallinen tyhjiö on taas täyttynyt eli henkilöt 
ovat saaneet takaisin kokemuksen elämäntarinansa jatkumisesta  

3) Millaisia työssä jatkajatyyppejä aineistosta on löydettävissä 
 
Narratiivisessa tutkimuksessa löytyy monia erilaisia metodologisia ja metodisia ratkaisuja (esim. 
Heikkinen 2001). Syrjälän (2001) mukaan jokainen tutkija luokin itse oman narratiivisen 
metodinsa. Tässä tutkimuksessa aineiston käsittelyn apuna käytetään Polkinghornen (1995) 
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käsitteitä. Polkinghorne on jakanut narratiivisen aineiston käsittelyttavan narratiivien analyysiin 
(analysis of narratives) ja narratiiviseen analyysiin (narrative analysis). Ensimmäinen kiinnittää 
huomiota kertomuksen luokitteluun esimerkiksi erilaisten kategorioiden avulla. Yleensä tämä 
tuottaa tulokseksi esimerkiksi kuvauksia teemoista, jotka ovat yhdenmukaisia tarinalle. Toisessa 
tavassa, narratiivisessa analyysissa, painopiste on uuden kertomuksen tuottamisessa aineiston 
kertomusten pohjalta. Tutkija esimerkiksi kerää kuvauksia tapauksista ja yhdistää niitä juonen 
avulla tarinaksi, tuottaa synteesin.  
 
Näihin käsitteisiin voidaan soveltaa myös Alasuutarin käsitteitä fakta- ja näytenäkökulmasta, kuten 
esimerkiksi Valkonen (2007) on väitöskirjassaan tehnyt. Narratiivien analyysi voidaan ajatella 
edustavan Alasuutarin (2001) faktanäkökulmaa, jonka avulla tuotetaan yleistä tietoa kertomuksista. 
Siinä siis näkökulma on etsiä yksityiskohtia, jotka edustavat jotain yleisempää ilmiötä. 
Lähestymistavan vahvuus on sen kyvyssä tuottaa yleistä tietoa tietystä kertomusten kokoelmasta. 
 
Narratiivinen analyysi puolestaan edustaa Alasuutarin näytenäkökulmaksi kutsumaa tutkimusotetta. 
Tässä lähestymistavassa olennaista on muotoilla kertomuksista juonellinen tarina, joka kokoaa 
aineiston osat yhteen ja antaa niille merkityksen. Lähestymistapa osoittaa aineiston sisältämien 
elementtien yhteydet ajalliseen kehitykseen eli siinä etsitään asioiden, tapahtumien ja tekojen 
välisiä suhteita. Narratiivisessa analyysissä huomiota ei kohdisteta pelkästään luokitteluun, vaan 
konstruoidaan aineiston pohjalta uusi kertomus, joka tuo esiin aineiston kannalta keskeiset teemat. 
 
Tämän näkemyksen pohjalta tässä tutkimuksessa sovelletaan kumpaakin näkökulmaa. Aluksi 
kirjoitukset käytiin läpi temaattisella sisällönanalyysilla (kso. esim. Syrjäläinen 1994), jonka avulla 
aineistosta nostettiin esiin sen sisältämät keskeiset teemat ja aineisto ryhmiteltiin näiden teemojen 
mukaisiin luokkiin. Tällä analyysitavalla etsittiin vastausta kahteen ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen: mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työssä jatkamisen kyseenalaistumiseen 
(=elämäkerralliseen katkokseen ja tarinalliseen tyhjiöön) ja toisaalta mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
siihen, että tarinallinen tyhjiö on taas täyttynyt ja tarina on saanut uuden sivun? Näitä käsitellään 
kappaleissa 5.1 ja 5.2. 
 
Tämän temaattisen analyysin jälkeen käytetään tyypittelevää analyysitapaa, jonka voidaan katsoa 
vastaavan narratiivista analyysia. Aineistosta konstruoitiin erilaisia juonityyppejä, juonellisia 
tarinoita, joihin näitä teemoja sovellettiin. Tyyppien ensivaiheen konstruoimisessa käytettiin apuna 
tekstien erittelyä rakenteiden (=kerrontaskeemojen) mukaan (Vilkko 1997; Labov & Waletzky 
1973/1967; van Dijk 1980). Tekstien erittelyssä kertomuksen kulku ositetaan sopiviin jaksoihin 
kerrontaskeeman avulla. Omassa analyysissa käytetty kerrontaskeema oli seuraava: 
 
1) orientaatio (mitä ennen työssä jatkamisen kyseenalaistumista: aika ja paikka, henkilöt, 
olosuhteet)  
2) komplikaatio/mutkistava tapahtuma (mitä tapahtui? syyt jotka johtivat tarinalliseen tyhjiöön)  
3) tulos/ratkaisu (reaktio edellisiin tapahtumiin ja miten tarinallinen tyhjiö taas täyttyi) 
4) evaluaatio (miten kirjoittaja arvioi tilannetta)  
6) päätäntä (palataan nykyisyyteen; opetukset ja johtopäätökset) 
 
Kerrontaskeemojen avulla tarinoista voitiin muodostaa erilaisia tarinatyyppejä, josta analyysia 
jatkettiin vielä eteenpäin konstruoimalla tarinoista esiin työssäjatkajatyyppejä. Koska jatkaminen ei 
kuitenkaan ollut eksplisiittisesti esillä läheskään kaikissa kirjoituksissa, tyypit konstruoitiin sen 
mukaan, millaisia työorientaatioita tarinoista oli löydettävissä ja lähestyttiin tätä kautta jatkamisen 
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problematiikkaa ja prosessia. Tyypit kuitenkin nimettiin työssäjatkajatyypeiksi, koska analyysi 
osoitti, että vaikka kertomuksissa ei kuvattukaan varsinaisesti työssä jatkamista, löytyi niistä 
kuitenkin aineksia jatkajatyyppien rakentamiseen. 
 
Jatkajatyypit ovat tyyppikompositioita eli esimerkkityypit on muodostettu useista samaan tyyppiin 
sijoitettujen ihmisten kertomuksista. Näin ollen ne eivät palaudu yhden yksittäisten henkilöiden 
kirjoituksiin. Jatkajatyyppien kautta pyritään esittelemään kullekin tyypille ominaiset ja relevantit 
elementit, jotka kertomuksista nousivat esiin. Jatkajatyyppejä kuvaavat kertomukset ovat siis 
tutkijan ”kertomia”. Työssäjatkajatyypit esitellään tarkemmin kappaleessa 5.3. 
 

5 Tulokset 
 

Tästä eteenpäin itse kirjoittajat saavat äänensä kuuluviin: tulososioon on pyritty sisällyttämään 
mahdollisimman paljon lainauksia kirjoituksista, jotta lukija pystyisi myös tätä kautta seuraamaan 
analyysin etenemistä. Lainaukset, jotka on poimittu kirjoituksista, on kursivoitu ja sisennetty. 
Kursivointien lisäksi myös varsinaiseen analyysitekstiin on otettu jonkin verran lainauksia 
kirjoittajilta. Nämä lainaukset on merkitty lainausmerkein varsinaisen analyysitekstin joukkoon. 
 

5.1 Jatkamisen pullonkauloja: mikä on synnyttänyt tarinallisen 
tyhjiön? 

 

5.1.1 Esimiestoiminta ja työyhteisö 
 

Useimmiten esiin nouseva syy työssä jaksamisen kyseenalaistumiseen kirjoituksissa on 
esimiestoiminnasta juontuvat syyt. Esimiehen toiminta koetaan yleensä epäoikeudenmukaiseksi tai 
esimiehen koetaan mitätöivän omaa työtä. Monissa kirjoituksissa esimies myös suoranaisesti 
simputtaa. Tyypillisiin kuvauksiin kuuluu se, että esimies ei anna vastuuta, ei tue, ei huomioi eikä 
palkitse. Monet työntekijöistä kuvaavat, että esimies on saanut tuntemaan heidät hyödyttömiksi, 
työpaikan tehokkuutta vähentäväksi ”perässäroikkujiksi”, joiden työpanos työpaikalla on turha. 
Vanhempien kirjoittajien kuvailuissa esimiestoiminta saa myös välillä ikäsyrjiviä piirteitä. Näissä 
kirjoituksissa esimies on riistänyt työntekijöiltä kunnian tuntea olevansa osaava ja asiantunteva 
työntekijä, jonka tietotaitoa arvostettaisiin. 

 
 

--päätin 60-vuotta täytettyäni jatkaa työelämässä vielä muutaman vuoden. Olen terve, 
eikä sairaslomapäiviä juurikaan ole olut. Työhalujakin on. -- niinpä varhainen 
eläkkeelle jääminen tuntui turhalta. Ylin johto ilmaisi tyytyväisyytensä ratkaisuun, mutta 
lähin esimies ei. Hän oli entinen pitkäaikainen kollegani, joka siirtyi osastonhoitajan 
tehtävään kenttätyöstä muutama kuukausi sitten. Aikaisemmin meillä ei ollut ongelmia. 
Yhtäkkiä huomasin olevan toisen luokan työntekijä – ei ole helppoa muuttua 
vastuullisesta, osaavasta ja työtään innokkaasti kehittävästä hoitajasta perässä 
roikkujaksi. Nainen, kuusissakymmenissä. 
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--olihan kyseessä esimiehen suoranaiset väärinkäytökset sekä alaisten mitätöinti, 
nöyryyttäminen ja epätasa-arvoinen suhtautuminen. Nainen, ei ikää. 
 
Seuraava ”merkkipylväs” silloisella urallani oli että minulta otettiin työtehtävät pois ja 
annettiin tilalle ihan muita tehtäviä. Syyksi sanottiin, että työnantaja voi määrätä 
tehtävät. Nainen, ei ikää. 

 
 
Usein kirjoittajat lisäksi kokevat, että esimieheltä puuttuu riittävä asiantuntemus itse 
esimiestoimintaan. Näissä kirjoituksissa korostuu se, että mielekäs työskentely mahdotonta, jos 
esimies ei esimerkiksi tiedä riittävästi ruohonjuuritason toiminnasta tai itse perustehtävästä. 
 

 
Esimiehet ovat vaihtuneet useasti ja sattuneet toinen toisensa jälkeen olemaan sellaisia, 
joilla ei ole mitään käsitystä palkanlaskennan koko kuviosta tai henkilöstöhallinnosta 
yleensäkään. Nainen, ei ikää. 

 
Huonot kokemukset eivät liity kuitenkaan pelkästään esimiestyöhön vaan monet kirjoittajista 
kokevat työskentelyn koko työyhteisössä vaikeaksi. Ongelmat liittyvät esimerkiksi siihen, että 
kirjoittaja on ainoa ammattikuntansa edustaja työpaikalla ja näin tärkeä vertaistuki puuttuu. Osa 
kirjoittajista toteaa viihtymättömyytensä syyksi naisvaltaisen työyhteisön, jossa kukkii 
”juoruilu- ja selkäänpuukottamiskulttuuri”. Näissä työyhteisöissä työntekijät helposti suljetaan 
työpaikan sosiaalisen elämän ulkopuolelle. Osalla taas työyhteisössä on yksittäisiä työntekijöitä, 
jotka myrkyttävät työpaikan ilmapiiriä tai toimivat työpaikkakiusaajina. Kuitenkin kaiken 
kaikkiaan työyhteisöön liittyvät ongelmat nousevat kirjoituksissa vähemmän esille kuin 
esimiestyön merkitys. 
 

Istuin sosiaalitilan vessassa kun kuulin työtovereideni juttutuokion, missä he ivasivat ja 
halveerasivat minua rumin sanankääntein. Rehellisesti sanottuna heidän puheistaan 
kuulsi kateus ja katkeruus kovempaa koulutustasoani kohtaan. Olin vaistonnut, jo jonkin 
aikaa, että en ollut toivottu työtoveri, mutta isku oli silti kova. --  päiväkodit ovat todella 
kriisialttiita työpaikkoja. Niin kai useat naisvaltaiset työpaikat. Mikä meitä naisia oikein 
riivaa? nainen, ei ikää. 
 
Työpaikallani edustin yksin omaa ammattikuntaani. Enemmistö muuta ammattikuntaa 
edustavat työntekijät olivat usein kyseenalaistamassa työtehtäviäni kuka mitenkin --  
usein asiat olivat ristiriidassa paitsi toisten työntekijöiden kesken, myös 
ammattietiikkani kanssa. nainen, ei ikää. 

 
Meni kuukausi ennen kuin myönsin itselleni, että olen työpaikkakiusattu. ”meillä on 
mukavaa, mutta sinä olet hankala.” Lämmöllä ajattelen toista työyhteisöäni, jossa olen 
tullut hyväksytyksi omana itsenäni. Se on auttanut jaksamaan. nainen, ei ikää. 

 

5.1.2 Muutos ja siitä johtuvat tekijät 
 
Esimiestyön lisäksi toinen tärkeä teema, joka on johtanut työssäjaksamisen 
kyseenalaistumiseen, on muutos ja siitä johtuvat negatiiviset tapahtumat. Kirjoittajien jäsentävät 
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tämänhetkistä tilannettaan hyvin usein dikotomisesti kertomalla miten asiat olivat ennen ja 
miten ne ovat nyt.  ”Ennen kaikki oli hyvin; mutta enää ei”. Ennen työpaikalla oli mukavaa ja 
työprosessit sujuivat – jopa työyhteisödynamiikkakin toimi paremmin, mutta nyt kaikki on 
muuttunut. Yksi tällainen muutostekijä monissa kirjoituksissa on ollut organisaatiomuutos ja 
sen mukanaan tuomat vaikutukset työprosesseihin. Kirjoituksissa myös kuvataan, kuinka 
organisaatiomuutoksia tulee jatkuvalla syötöllä ja usein työntekijät joutuvat näissä uudistuksissa 
”uudisraivaajan” asemaan ohjelmien ja menetelmien vaihtuessa nopeaan tahtiin. Tämä vaikuttaa 
myös väistämättä työyhteisöön, sillä jatkuva uuden opettelu lisää väsymystä, etäännyttää 
perustehtävästä, luo epävarmuutta ja kilpailua ja sekä muutosvastarintaa. Kirjoittajat myös 
kokevat, etteivät muutosten myötä voi juuri itse vaikuttaa työn sisältöön ja sen kehittämiseen. 
Muutokset tulevat ”ylhäältä” ja työntekijät kokevat, että he jäävät passiivisiksi tekojen 
kohteiksi. Työntekijöiden kuuntelu, vaikutusmahdollisuudet tai sitouttaminen muutoksiin 
puuttuu. Tämä turhauttaa. 
 

Johto esittelee organisaatiomuutokset vasta sitten kun on jo kiveen kirjoitettu ja kaikissa 
tilanteissa on  vain yksi vaihtoehto. Nainen, ei ikää 
 
 

Ongelmana on myös se, että organisaation todellisuutta ei ole osattu yhdistää työyhteisön 
todellisuuteen, jolloin muutokset jäävät irrallisiksi arjen työprosesseista.  

 
Työn sisällöllistä asiantuntijaa ei kuunnella vaan muutoksia ohjaa pomojen visiot joille 
ei ole yhteyttä arjen konkretiaan ja asiakkaiden kautta välittyneisiin tarpeisiin. Nainen, 
kuusissakymmenissä. 

 
Etenkin ulkoistaminen on ollut monille kirjoittajista muutos, jonka jälkeen työn mielekkyys on 
kadonnut. Kirjoittajat kokevat, että ulkoistamisen myötä myös oman työpanoksen arvostus on 
ulkoistettu tai että he itse ovat halvalla myytävää kauppatavaraa. Kirjoittajan arjessa 
ulkoistamisen tuomat muutokset voivat näkyä niinkin pieninä asioina kuin huonontuneina 
työvälineinä: 

 
Meille osalle työntekijöistä oli vaihdettu tämän firman työvälineet, jotka olivat 
painavammat, kömpelömmät ja natisevat -- minä itkin pari päivää kun jouduin 
luopumaan omista hyvistä työvälineistä ja koko kevään olin allapäin.-- Jokaiselle tuli 
500 neliötä lisää siivottavaa, meidän keski-ikä on 57 vuotta. Tällä tavalla tehdään 
tietoisesti ihmiset sairaseläkkeelle ja meille sanotaan että pitää kokoajan vaan tehdä, 
tehdä ja tehdä. Meistä tuli orjia, kun vertailemme kunnan palvelukseen olemista. Tämä 
on kokonaan toinen maailma. Nainen, 57 vuotta. 

 
Istun mökissä, mietin mikä meni vikaan? Nyt puolet työpanoksestani on kilpailutettu, 
varmaan lopulta yksityisestään. Muta osaako yksityinen hammaslääkäriasema 
arvostaa terveyskeskussuuhygienistin työpanosta? En jaksa eikä kiinnosta! Kun 
jaksaisi seuraavaan päivään. Nainen, ei ikää. 

 
Muutokset näkyvät muutenkin työprosesseissa työn mielekkyyttä vähentävästi.  Voimia vie 
muun muassa kaikenlainen ”ylimääräinen sälä”, jatkuvat kokoukset ja palaverit, jotka haittaavat 
perustyön suorittamista. Työntekijät kokevat, ettei muutoksia ole ankkuroitu perustehtävään ja 
sen suorittamiseen. Ylipäätään muutoksenhallinta vie voimia. Monissa kirjoituksissa 
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ihmetellään myös sitä, miksi muutos itsessään ylipäätään tuntuu olevan aina johdon mielestä 
tavoiteltavaa kyseenalaistamatta sitä, tuoko muutos lopulta mitään lisäarvoa työhön ja 
työprosesseihin.  
 

 
2000-luvun alkupuolella sitten rymähti kerralla: kaksi varsin erilaista 
työskentelykulttuuria, kotipalvelu ja kotisairaanhoito, yhdistettiin. Taloon tulivat uudet 
johtajat ja uudet tuulet. Tuntui, että entisessä mallissa ei ollut enää mitään hyvää ja 
kaikki piti muuttaa -- lähiesimiehellä ei ollut kykyä tai uskallusta puolustaa 
työntekijöiden etua. Nainen ei ikää 

 
Kokouksia riitti! Joka maanantaiaamu kello kahdeksan olimme kuuntelemassa jotakin 
kursseilta tai koulutuksesta saatua uudistusta, joka ei useinkaan liittynyt koulun 
jokapäiväiseen työhön. Monta iltapäivää pohdimme koulun toiminta-ajatusta, istuimme 
muokkaamassa kolme vuotta vanhaa opetussuunnitelmaa, puntaroimme oikeita sanoja 
kuvaamaan koulun kasvatustavoitteita, mietimme millainen sielu meidän koulullamme 
on jne. Mies, ei ikää. 
 
Voimiani vievät yhä lisääntyvät luokkahuoneen ulkopuoliset tehtävät: 
opettajankokouksia, tiimityöskentelyä, vanhempainvartteja, oppilashuoltoryhmän 
kokouksia, varastotilojen siivousta teemailtoja, oppilaiden poissaolojen tilastointia, 
tuntien ulkopuolisen työajan raportointia, oppilasryhmän valvomista pitkälle 
iltapäivään konsertissa/messuilla/yritysvierailulla. Nainen, ei ikää. 

 
 

Yksi piirre, jonka muutos on tuonut näkyvästi esille, on kiire ja sen lisääntyminen. Kiirettä 
kuvataan lähes kaikissa kirjoituksissa. Kuvauksissa tulee esiin, etteivät kirjoittajat ole ehtineet 
valmistautua muutoksiin riittävästi ja tämä on synnyttänyt monilla noidankehän: uutta pitäisi 
opetella, mutta ei ehdi, koska sen opetteluun ei ole aikaa! Tehtäväkenttä laajenee, mutta pakko 
on yrittää selvitä vanhoilla opeilla. Lisäksi muutoksia tulee liian nopeissa sykleissä: edellisistä 
muutoksista ei olla selviydytty, kun uusi muutos on jo käynnissä. 
 
Kiire johtuu useimmiten liian vähäisestä henkilöstömitoituksesta, johon taas useimmiten 
kirjoittajien mukaan vaikuttavat taloudelliset säästötoimet. Kiire vie usein jaksamisen 
äärirajoille. 
 

Alkuun tein terveyskeskuksen vuodeosastolla kuntouttavaa työtä. Kävin paljon kursseilla 
ja näin lisäsin tietotaitoani. Työ oli mielekästä ja ehdin perehtyä potilaisiin hyvin. 
Tilanne kuitenkin alkoi muuttua. Kuntien piti säästää keskussairaalamaksuista ja 
potilaita alettiin siirtää entistä nopeammin terveyskeskuksen vuodeosastoille. 
Lonkkamurtumat, halvaukset, amputaatiot ym. tuli eteemme entistä nopeammin. Oli 
siinä hoitajilla ja meillä kuntouttajilla töitä. Piti opetella koko ajan lisää ja samalla 
kuntouttaa potilaita nopeammin, jotta saadaan tilaa uusille potilaille. Aloin kokea 
riittämättömyyttä, syyllisyyttä, ahdistusta. Lisää kuntouttajia ei osastolle tietenkään 
saatu mutta potilasmäärä lisääntyi yli puolella ja samalla työ myös vaikeutui. Nainen, 
50 
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Ei ole sairasloman sijaisia eikä kesälomasijaisia, työt vaan jaetaan toisten kesken. 
Rahaa kun ei ole ja nyt olemme olleet 2 viikkoa pakkolomalla ja syksyllä olemme toiset 2 
viikkoa. Ny alkaa jaksamisemme olla äärirajoilla. Nainen, 52 
 

 
Muutokseen liittyy olennaisesti myös tietotekninen kehitys. Tietotekniikan opettelu tai 
ylipäätään uuden tekniikan haltuunotto onkin ollut muutamissa kirjoituksissa yksi konkreettinen 
muutos, joka on saanut kirjoittajan työn mielekkyyden katoamaan. Kirjoittajille on tullut tunne, 
että työtä sanelee yksin tekniset innovaatiot, ei enää itse perustehtävä. Tämä korostuu 
nimenomaan vanhemmilla kirjoittajilla. 
 

Ikääntyneelle ja huonolla kielitaidolla varustetulle koneen käytön opetteleminen aiheutti 
monenmoista stressiä. Aivan viimeisenä työvuotena tilastointiin ja asiakastietojen 
kirjaamiseen kohdistuneet vaatimukset lisääntyivät huimaa vauhtia. Alkoi tuntua, että se 
työ, mihin olin kouluttautunut ja minkä koin tärkeäksi, jäi aina vain vähäisemmäksi. 
Asiakastyö ei ollutkaan enää tärkeää, vaan oikein kirjaaminen. Nainen, ei ikää. 

 
Useissa kirjoituksissa pohditaan myös laajemmin koko yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta, 
mm. laman vaikutuksia työhön, ja ylipäätään yhteiskunnallisista suhdanteista johtuvia 
muutoksia mm. arvomaailmaan.  
 

Nykyinen itsekkyyden ja ahneuden ilmapiiri kannustaa meidät yhä kauemmas 
perimmäisestä työn tarkoituksesta, toisen ihmisen auttamisesta. Tänä päivänä ihmisarvo 
on mitätön. Palkkavaatimuksista on tullut kilpajuoksua ammattiryhmien välillä, se 
tuntuu olevan loputon maraton eikä voittajaa ole näkyvissä. - - Se tekee minut 
surulliseksi ja saa miettimään, haluanko enää jatkossa olla tukemassa tätä kehitystä vai 
olisiko elämällä kenties jotain muuta vielä tarjottavana. -- Kuka enää ehtii hoitamaan 
perustehtävää, potilasta, kun kaikkien aika kuluu kokouksesta toiseen kiiruhtaessa. 
Nainen, ei ikää 

 
 
Esimiestyö kytkeytyy myös tiiviisti muutosteemaan, sillä monissa kirjoituksissa korostuu, että 
esimies ei ole pystynyt riittävän hyvin toimimaan muutosjohtajana.  
 

Esimiehet pitäisi ehdottomasti kouluttaa muutoksenhallintaan. Mistä kaikki ongelmat 
työpaikalla johtuvat: siitä, että esimiehet eivät osaa toimia eivätkö tukea henkilökuntaa  
riittävästi muutoksissa. Mies, ei ikää. 

 

5.1.3 Työ ja työn tekemisen tavat  
 
Myös työssä itsessään on monia sellaisia epäkohtia, jotka eivät motivoi työntekijöitä jatkamaan 
työssään. Usein nämäkin syyt liittyvät jollakin tavalla muutokseen ja muuttuneisiin 
arvorakenteisiin. Useat kirjoittajat kokevat esimerkiksi suurta ristiriitaa tavassa, jolla joutuvat 
tätä nykyä tekemään työtään verrattuna omaan arvopohjaan ja ammattietikkaan. Etenkin tämä 
korostuu hoitajien kirjoituksissa. Asiakaslähtöinen näkökulma tuleekin useissa kirjoituksissa 
vahvasti esiin: on tärkeä saada tehdä laadukasta työtä, josta asiakas nauttii. Ja on tärkeää saada 
työskennellä niin, että voi olla ammatistaan ja osaamisestaan ylpeä. 
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Perustason hoitajien määräykset ovat vastoin hoitotyön eettisiä ohjeita ja potilaan 
oikeuksia, potilasta ei saa kuunnella, hoitaa, hoitosuunnitelmaa ei tarvita, teoriatieto on 
turhaa. Rutiinit ratkaisee -- Arvoristiriidat hoitotyön perusteissa aiheuttavat 
mielenongelmia, stressiä ja sitä kautta fyysisiä sairauksia. Hoitokulttuuri ei vastaa 
koulutuksen arvopohjaa. Nainen, 58v 
 
Tulostavoitteista puhuttiin entistä enemmän ja jatkuvasti ole tunne, että työtä ei voinut 
tehdä siten kuin olisi ammatillisesti ja eettisesti kokenut oikeaksi. Suoritteiden määrän 
tiukka seuraaminen lisäsi paineita vähentää asiakaskohtaista aikaa. Ristiriita hyvin 
tehdyn työn ja suoritteiden määrän välillä lisääntyi. Nainen, ei ikää. 

 
Muita tekijöitä, jotka ovat saaneet kirjoittajien työssä jaksamisen koetukselle, ovat muun 
muassa raskas vuorotyö, sekä se, että työhön ei saa riittävästi perehdytystä. Myös autonomian 
puute on tekijä, joka on kyseenalaistanut monissa kirjoituksissa työssä jaksamisen. Kirjoittajat 
kokevat, että eivät pysty vaikuttamaan tarpeeksi työnsä sisältöön, sen tekemisen tapoihin, 
aikatauluihin tai työvuoroihin. Joustavuus työprosesseissa puuttuu eikä työnantaja ole halukas 
tulemaan työntekijää vastaan.  
 
 

Yhteistä aikaa sairaanhoitajilla ei ole hoitotyön suunnitteluun, hoitosuunnitelmia 
pidetäänkin turhina. Yksi hoitaja vapaalla, yksi illassa ja yksi aamussa, harvoin kaksi. 
Vuorojen vaihto lähes mahdotonta. Runsaat kymmenen vuotta olen tehnyt enimmäkseen 
vuorotellen työvuoroja 1.30-21-30 ja seuraavana aamuna 7-15. Nukuttua ei saa, kun on 
kotona klo 22 ja pitäisi taas aamukuuden jälkeen lähteä. Koko elämä ja unirytmi on 
aivan sekaisin. Nainen, 58 

 
Naiset kirjoittavat jonkin verran myös siitä, että työn mielekkyyttä vähentää 
urakehitysmahdollisuuksien puuttuminen. Nämä kirjoittajat kokevat, että heillä olisi käytössään 
laaja asiantuntemus, jota eivät kuitenkaan riittävästi pääse käyttämään. Tämä turhauttaa.  
 

Miksi keski-iän ylittäneelle naiselle ei tarjota urakehitystä? Nainen, ei ikää 
 
 
Myös pätkätyöt ja sijaistaminen tulevat esiin muutamissa kirjoituksissa tekijöinä, joiden takia 
työn mielekkyys on kadonnut. Kirjoittajat kokevat, että eivät pätkätyönsä takia voi suunnitella 
elämäänsä eteenpäin - turvallisuus elämästä puuttuu. He myös kokevat jäävänsä ”toisen luokan 
kansalaisiksi” verrattuna vakituisiin työntekijöihin. Työn kehittäminen ja suunnittelu ei motivoi, 
koska heillä ei ole koskaan tietoa, pääsevätkö työssään näkemään näitä kehittämisen hedelmiä. 
Työhön sitoutuminen on hankalaa, mutta kolikon toisella puolella on kuitenkin se, että näiden 
työntekijöiden tulisi sitoutua työhönsä vielä vakituisia työntekijöitä enemmän, koska he 
kokevat, että heidän on pakko näyttää työnantajalle olevansa tehokkaita ja aikaansaavia 
työntekijöitä. 
 

 Jostain syystä pätkätyösuhteiden jatkaminen ja siitä ilmoittaminen on joka kerta jäänyt 
viime tippaan. Omaan jaksamiseen se on vaikuttanut vääjäämättä, koska mieleen 
nousevat yhä pessimistisemmät ajatukset omasta taloudellisesta tulevaisuudesta kun 
työsuhde ja säännölliset tulot uhkaavat loppua. Olenko niin yhdentekevät työyhteisön 
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jäsenenä, ettei minulle vaivauduta ilmoittamaan jatkosta ajoissa -- vaatii aika 
epäitsekästä ajattelua suunnitella tehokkaampia ja vaikuttavampia työmenetelmiä kun 
niitä ei ole itse kokeilemassa ja toteuttamassa enää kuukauden päästä tai siitä ei ole 
ainakaan varmuutta. Nainen, ei ikää. 

5.1.4 Ikääntymisen aiheuttamat haasteet 
 
Ikä ja iän mukanaan tuomat fyysiset ja kognitiiviset rajoitteet, ovat kirjoituksissa toistuvia 
tekijöitä, jotka vaikeuttavat työssä jaksamista ja jatkamista. Kirjoituksissa kuvataan usein sitä, 
miten nuorena jaksoi ja ehti, mutta vanhana ei. Ikääntyminen on tuonut hidastumista, kroppa 
alkaa oireilla ja tulee kaikenlaista ”kremppaa”, yleensä tuki- ja liikuntaelimiin liittyviä, sillä 
kuntatyöntekijöiden työ on usein fyysisesti raskasta. Muistikaan ei toimi enää niin kuin ennen. 
Nuorena jaksoi myös innostua uusista asioista eri tavalla kuin nyt vanhempana ja uuden opettelu 
tuntui mukavalla tavalla haastavalta. Nyt uuden opettelu on ennemminkin ”pakkopullaa”, koska 
omaksuminen vie niin paljon enemmän aikaa. Myös yksityiselämän hoivavelvoitteet lisäävät 
työn kuormittavuutta, sillä vaikka lapset ovatkin lentäneet jo pesästä, monilla kirjoittajista on 
huollettavana esimerkiksi omat tai appivanhemmat. 
 
 

Jaksamiseni työssä ei ole pelkästään työnantajan tai itseni tahdon asia vaan eteen tulee 
myös fyysiset rajoitteeni. Viisikymppisenä en jaksa enää samalla tavoin riehua kuin 
kaksikymppisenä. Työpäivän jälkeen on jaksettava vastata myös yksityiselämän 
haasteisiin. Nainen, ei ikää. 
 
Keski-ikäisenä naisena minulle on kehittynyt kaikenlaista kremppaa, tuki- ja 
liikuntaelinvaivoja eikä oma terveys ole enää mikään itsestäänselvyys. Lapset ovat 
maailmalla ja minulla on nyt vuorostani isovanhemmat autettavana. Nainen, ei ikää. 
 
Ajan kuluminen on muuttunut. Joitakin vuosia sitten joku harrastus tai velvollisuus 
kerran viikossa oli ihan sopiva tahti. Nyt sama kerran kuussa tulee yhtä nopeasti. 
nuorempana jaksoin vaikka mitä -- nykyisin ajatukset ja ideat syntyvät samalla tavoin, 
mutta niiden toteuttaminen onkin ihan eri juttu. Nainen, 61 
 

Ikääntymiseen liittyen esiin tulee myös se, että työnantaja ei välttämättä kannusta jatkamaan 
omalla toiminnallaan. Päinvastoin, käytännön järjestelyillä saadaan helposti ikääntyvälle 
työntekijälle aikaan se kuva, ettei hänen työpanostaan enää kaivata. 
 

Talousarviota tehtäessä saatetaan säästösyistä poistaa eläkeiäntäyttävän vakanssilta 
palkkavaraus, vaikka ei henkilö ole ilmoittanut milloin eläkkeelle jää. Tämä tietoisuus ei 
varmasti innosta jatkamaan työssä pidempään. Rahan maailman tultua ratkaisijaksi 
asioihin on inhimillisyys saanut väistyä. 

 

5.1.5 Persoona 
 
Oma persoonallisuus tai luonne ei ole suinkaan vähäinen tekijä suhteessa työssä jaksamiseen. 
Monissa kirjoituksissa korostuu se, että työssä jaksaminen on katkennut liikaan tunnollisuuteen 
tai kiltteyteen. Näitä kirjoittajia luonnehtii tunne omasta riittämättömyydestä - siitä, että he eivät 
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koe olevansa tarpeeksi hyviä. Riittämättömyyden tunteet liittyvät usein kasvaneisiin 
vaatimuksiin ja työmäärään. Myös työssä koetut vastoinkäymiset he laittavat yleensä omaksi 
syykseen.  
 

 Vaikka olinkin ollut samaan aikaan jo kymmenkunta vuotta työpaikkakiusattuna, en 
vielä silloinkaan ajatellut itseäni, vaan itkin päivittäin sitä, miten voisin tehdä työni 
vielä vähän paremmin. Nainen, ei ikää. 
 
Väsymykseni syynä ei suinkaan ollut pelkästään työmäärä, joka sekin oli kyllä aivan 
omaa luokkaansa, vaan kaiken antava, täydellisyyttä tavoitteleva ja riittämättömyyttään 
syyttävä asenne. Nainen, ei ikää. 

 
Työtä tulee helposti tehtyä myös yli oman jaksamisen, koska omaa asemaansa pyritään 
pönkittämään tekemällä töitä mahdollisimman paljon. Ein sanominen saattaa vaarantaa jopa 
työpaikan ja oman aseman ja sen sanomista vältetään viimeiseen asti. Kyllä minä jaksan, sillä 
otsa hiessä tulee minun leipäni ansaitseman! Työmaa koetaan ikään kuin kunnian kentäksi (vrt. 
Kortteinen (1992). 
 

Mitä ihmiselle merkitsee, jos hänen vielä eläessään annetaan tuntea, että hänet on 
suljettu läheisten yhteydestä? Riittämättömyyden tunne kulkee syyllisyyden kanssa käsi 
kädessä. Kun kokee olevansa huono, puutteellinen ja riittämätön, yrittää epätoivon 
vimmalla tehdä kaikkea mahdollista jopa yli omien voimiensa. Sillä minä jaksoin ja 
sairastuin.  Nainen ei ikää.  

5.1.6 Työn ja perheen yhteensovittaminen 
 

Monissa kirjoituksissa pohditaan ihmistä psykosomaattisena kokonaisuutena, johon vaikuttaa 
merkittävästi myös työn ulkopuoliset tekijät. Vaikea perhetilanne, ylipäätään ongelmat kotona ja 
raskaat hoivavastuut vaikuttavat vääjäämättä myös työssä jaksamiseen. Kirjoituksissa pohditaankin 
usein sitä, että työnantajan tulisi huomioida työelämässä myös työn ja perheen yhteensovittamiseen 
liittyvä näkökulma ja tukea työntekijöitä vaikeissa elämäntilanteissa mm. erilaisin joustoin ja 
järjestelyin. 

 
Samanaikaisesti oma poikani kärsi hyvin rankoista murrosiän ongelmista, joihin hain 
apua. Olen kolmen lapsen yksinhuoltaja. Kesän aikana jouduin tilanteeseen, jossa 
poikani sijoitettiin kodin ulkopuoliseen hoitoon avohuollon tukitoimenpiteenä. Muuta 
tukea en perheelleni saanut. -- vuodesta 2000 isäni kuolemasta lähtien olen menettänyt 
yhdeksän tärkeää ihmistä. Nainen, ei ikää. 

 

5.1.7 Sairastuminen ja työterveyshuollon toiminta 
 
Suuressa osassa kirjoituksia käsitellään työssä jaksamisen kyseenalaistumista työyhteisöperäisistä 
syistä johtuvana. Läheskään kaikissa näistä kirjoituksista syyt eivät ole kuitenkaan johtaneet 
henkilön sairastumiseen, joten varsinainen työssä jatkaminen alentuneen työkyvyn vuoksi ei ole 
kyseenalaistunut. Kuitenkin monissa kirjoituksissa käsitellään myös itse sairastumista ja sen 
vaikutuksia työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Moni kirjoittajista kokee sairastumisensa syynä olleen 
työyhteisöperäisten syiden, jolloin yleisimmin on sairastuttu mielenterveyden häiriöihin. 
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Mielenterveyden häiriöt, kuten masennus tai työuupumus, nousevatkin sairautta käsittelevissä 
kirjoituksissa selvästi eniten esiin. Näissä kuvauksissa toistuu se, että sairaus on hiipinyt osaksi 
arkea pikkuhiljaa, huomaamatta. Yhtäkkiä kirjoittaja vain huomaa, että kynttilä on palanut loppuun. 
Usein terveydentilan heikkenemisen on havainnut joku ulkopuolinen henkilö tai taho, joka on 
passittanut kirjoittajan hoitoon.   
 
 

Samassa kerroksessa kuin minä silloin tällöin työskentelevä ystäväni passitti minut 
lääkäriin ja tuli itse mukaan varmistaakseen, että pyydän sairaslomatodistusta. Minulle 
oli varattu psykiatrin aika. Psykiatri sanoi minua ensin haastateltuaan, että luuletko, 
että annan sinulle viikon sairaslomaa. sä olet nyt poissa töistä ainakin kaksi kuukautta. -
- tunsin todella huonoa omaatuntoa kun olin poissa töistä. Enimmäkseen makasin 
sohvalla, vuorokausirytmi meni sekaisin. Työasiat pyörivät päässäni -- Se oli hirveää 
aikaa, näin kauhu-unia esimiehestäni. Nainen, ei ikää. 

 
 
Osalla kirjoittajista työkyky on alentunut niin, ettei hän ole pystynyt palaamaan enää entiseen 
työhönsä. Näissä tapauksissa työssä jatkamisen kyseenalaistuminen on ollut suuri kriisi. Yleensä 
nämä tapahtumat, joissa työkyvyn menetys on ollut lopullista, ovat liittyneet tuki- ja 
liikuntaelinsairauksiin.  

 
Kaikki muuttui helmikuussa -03 aivan tavallisen työpäivän päätteeksi. En töistä 
lähtiessäni voinut kuvitella, että sinä päivänä tavallaan päätyi yksi vaihe elämästäni. -- 
Ennuste on, etten tule koskaan paranemaan ennalleni. Olin lähes työnarkomaani, joten 
menettäessäni työkykyni menetin myös harrastukseni. -- kun menettää osan työkyvystään 
noin yllättäen, luulee ensin että elämä päätyy siihen. Nainen, ei ikää 

 
Jouduin työkyvyttömyyseläkkeelle, 61-vuotiaana, kaksi vuotta ennen virallista eläkeikää. 
”Voi sinäkö pääsit eläkkeelle, onneksi olkoon” – minäkö pääsin? Minä, joka olen aina 
halunnut voimakkaasti tehdä työtä, jolle työ oli oikeutus olemassaoloon ja elämän 
tarkoitus. – minä en päässyt eläkkeelle, minä jouduin sille terveyden pettäessä. Nainen, 
kuusissakymmenissä. 

 
 
Sairautta käsittelevissä kirjoituksissa käsitellään myös jonkin verran hoitavien tahojen, lähinnä 
työterveyshuollon toimintaa. Osa kirjoittajista kokee, ettei työterveyshuolto toimi optimaalisella 
tavalla eikä sieltä, tai muiltakaan hoitotahoilta, saa riittävästi apua. Työterveyshuolto ei 
myöskään reagoi riittävän aikaisessa vaiheessa ongelmiin. Osa on kokenut työterveyshuollon 
osalta jopa mitätöintiä sairauden suhteen.  
  

Työterveyshuolto on meillä todella riittämätön. Mielestäni on väärin meitä työntekijöitä 
kohtaan, että akuuttiaikoja ei ole ollenkaan ja ajanvarauksia on todella vaikea saada. 
Nainen 61 
 
Työterveyshuollossa kävin puhumassa kiusaamisesta, jossa minua ei kuitenkaan haluttu 
kuulla. Sanottiin vain että pitää mennä esimiehelle puhumaan. Siellä ei kuunneltu 
sitäkään, ts ei haluttu uskoa asioiden olevan sillä mallilla. Nainen, 58 
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Oma työterveyslääkärini suhtautuu joka asiaan vähätellen. Hänelle on turha puhua. 
Olen yksin ongelmani kanssa. Nainen, ei ikää. 

 

5.2 Tyhjiö täyttyy: Mistä jatkamisen eväät ovat löytyneet? 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi edellisessä luvussa kuvattuja työssä jaksamisen pullonkauloja 
esittelemällä niitä ratkaisuja, joiden avulla kirjoittajat ovat ongelmansa ratkaisseet tai ainakin 
toivovat ne ratkaisevansa. Tässä yhteydessä on kuitenkin sanottava, että konkreettisia ratkaisun 
avaimia kirjoituksissa tuli melko vähän esiin. Usein kirjoittajat pohtivat enemmänkin kuvitellun 
ideaalitilanteen kautta sitä, millainen olisi ihanneympäristö työskennellä.  
 
Ratkaisuja käydään läpi pääasiassa samojen teemojen kautta kuin äskeisessäkin kappaleessa. 
Kappaleet oltaisiin voitu myös yhdistää, koska kummassakin toistuu samoja teemoja, mutta 
luettavuuden ja selkeyden vuoksi kappaleet päätettiin kuitenkin pitää erillisinä.  
 
Ratkaisut on jäsennelty alussa esitetyn jatkamisen viitekehys -kuvion (kuvio 1) mukaan niin, että 
aluksi esitellään ratkaisuja työoloista tai työyhteisöperäisistä syistä johtuviin pullonkauloihin, sen 
jälkeen työkyvyn alenemisesta johtuviin ongelmiin ja tämän jälkeen asenteista tai arvoista johtuviin 
pullonkauloihin. 
 
Lopussa yhteenvetona esitetään myös taulukko, johon on koottu kirjoituksista esiin nousevat 
jaksamisen pullonkaulat ja ehdotukset ratkaisuiksi näihin pullonkauloihin. 
 

5.2.1 Mistä on hyvät esimiehet tehty? 
 
Esimiestyö on haasteellinen kysymys työssä jatkamisen tukemisen kannalta, koska usein 
esimiestyöhön liittyvät ongelmat ovat kiinni persoonasta tai henkilökemioiden 
yhteensopimattomuudesta. Tässä tapauksessa ongelmaa on yritetty selvittää esimerkiksi 
”nostamalla kissa pöydälle” yrittäen ratkaista ongelmatilanne juttelemalla suoraan esimiehen 
kanssa. Toiset kirjoittajat ovat pyytäneet näihin keskusteluihin mukaan myös muita ulkopuolisia 
tahoja, kuten työsuojeluvaltuutettuja, luottamusmiehiä tai työterveyshuollon edustajia. Osa 
kirjoittajista onkin saanut asiaan ratkaisun – tai ainakin parannusta – suoralla keskustelulla. 
 

Tivasin esimieheltä miksi hän on kohdellut minua niin kuin oli. Ei hän osannut siihen 
sitten mitään syytä antaa. Mutta juteltuamme tilanne kuitenkin laukesi tai helpottui, 
ainakin jonkin verran. Nainen, ei ikää. 
 
Tulikin tilaisuus tehdä asiasta kantelu työsuojelupäällikölle. -- teimme asialistan 
lähiesimiehen tekemisistä ja etenkin tekemättä jättämisistä. Työsuojelupäällikkö lupasi 
hoitaa asian eteenpäin. Kului noin viikon verran ja asian tiimoilta kokoonnuttiin 
uudelleen. Esimies sai asiaankuuluvat ohjeistukset nainen ja sovittiin käytännöistä, että 
miten toimitaan. Nainen, ei ikää. 

 
Hyvää esimiestyötä tukevat piirteet liittyvät kirjoituksissa mm. esimiehen asiantuntevuuteen ja 
ruohonjuuritason toiminnan tuntemiseen, palautteen antoon, organisointikykyyn, reflektoivaan 
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työotteeseen  - siihen, että esimies ohjaa alaista myös itsearviointiin, omien vahvuuksien ja 
heikkouksien huomaamiseen -  työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun sekä työntekijöiden 
tukemiseen.  
 

Entinen pomoni järjesti minulle jonkin aikaa sitten kaksi vapaata peräkkäin eikä 
ollenkaan yövuoroja, ihan omasta ajatuksestaan, en pyytänyt. Tämä tapahtui silloin kun 
ilmoitin hänelle, että mieheni on irtisanoutunut työstään työuupumuksen vuoksi. Olen 
hänelle siitä ikuisesti kiitollinen, en olisi jaksanut muuten. hän ymmärsi sen itsekin 
perheenäitinä. Nainen, ei ikää. 
 
Johtaminen on tärkeä asia nykypäivän työelämässä. Varsinkin lähiesimiehen osuus 
korostuu, koska tuen saaminen on erittäin tärkeää. Lähiesimiehen tulee olla avoin, 
tasapuolinen, uskaltaa tehdä vaikeita päätöksiä ja luottaa alaisten osaamiseen. Mies ei 
ikää. 
 
Tehtävään on ehdottomasti valittava henkilö joka tuntee alaistensa tehtävät ja tietää 
mitä heiltä kulloinkin vaaditaan. Hänellä täytyy olla myös jonkin tason pystyvyys 
suoriutua itsekin niistä tehtävistä joita hän teettää. Nainen ei ikää 
 
Tärkeä asia työssä jaksamisen kannalta on hyvä esimies, hyvä sparraaja, jonka kanssa 
voi keskustella, väitellä ja jolta saa tukea tarvittaessa ja joka on joka tilanteessa 
tukenasi vaikka olisit mokannutkin. Mokia ei selvitetä julkisesti, vaan kahden kesken tai 
pienemmässä porukassa ja siinä hengessä, että niistä pitää oppia tulevaisuutta varten. 
Nainen, ei ikää 
 

 
 
Esimieskoulutuksen merkitys tulee esiin monissa kirjoituksissa, etenkin muutoksen tultua pysyväksi 
osaksi työympäristöjä. Muutosjohtamisen tärkeyttä osana esimieskoulutusta korostetaan, sillä 
jatkuva muutos on tämän päivän arkea työelämässä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että esimiehellä 
on riittävät valmiudet luotsata työntekijöitään ja valaa uskoa muutoksen mielekkyyteen. 
Muutosjohtamisen lisäksi kirjoittajat painottavat ikäjohtamista. 
 

Muutos on tullut jäädäkseen. - -  Tässä yhteydessä esimiehellä on isot jaksamisen 
avaimet käsissään sillä hänen toimintansa vaikuttaa olennaisesti siihen, miten 
työyhteisössä muutoksiin suhtaudutaan ja miten muutoksista selvitään. Ikävä kyllä 
useinkaan esimiehillä ei ole minkäänlaista käsitystä muutosjohtamisesta.  - -
Ikääntyminen on oma haasteensa muutosten jatkuvassa pyörteessä. Ikääntyneille 
muutoksiin sopeutuminen on vaikeampaa.  Mies, ei ikää. 

 
Erityisen tärkeää työssä jaksamisen kannalta on se että esimiehellä on rohkeutta ja kykyä puuttua 
ajoissa työpaikalla esiintyviin ongelmiin eli  myös esimiehen roolia henkisen työsuojelun suhteen 
korostetaan. Nimenomaan varhainen puuttuminen on tärkeää, sillä mitä aiemmin ongelmiin 
puututaan sitä vähemmän ne ehtivät kehittyvät työpaikan ilmapiiriä pahentaviksi ongelmiksi.  
 

Pomoilla on iso mahdollisuus lopettaa tämmöiset turhan jauhamiset heti alkuunsa, kun 
ottavat asian pöydälle ja sovitaan miten menetellään. Minulla on ollut ilo tuntea 
sellainen esimies joka otti heti puheilleen ne ihmiset, jotka aiheuttivat kamalasti 
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hämmennystä ja juoruilua työpaikalla. Asiaan ajoissa puuttuminen on kaiken a ja o. 
Nainen, ei ikää. 

 
Hyvään johtamiseen kuuluu riittävä ja oikea-aikainen tiedottaminen. Tiedonkulun kannalta tärkeää 
on myös se, että työpaikalla pidetään riittävästi palavereja ja luodaan käyttöön systeemejä, jolla 
työntekijät saavat tarpeeksi tietoa tapahtumista. Usein kirjoituksissa korostuu se, että esimerkiksi 
vuorotyötä (etenkin yövuoroa) tekeville työntekijöille saakka tieto ei kulje. Hyvään tiedonkulkuun 
liittyy myös työntekijöiden perusteellinen perehdytys. Myös kehityskeskustelut ovat yksi 
tiedonvaihdon foorumi, jonka työntekijät kokevat tärkeäksi, koska niissä on mahdollisuus purkaa 
ajatuksiaan kahden esimiehen kanssa. Kehityskeskusteluissa työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat 
on niin ikään helpompi ottaa puheeksi kuin työpaikan tavallisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 

Yksikössämme jaksamista lisää se, että tiedottamiseen on panostettu. Sähköpostit, 
osastopalaverit, vastaavien hoitajien palaverit, ilmoitustaulut, lukukuittaukset ja uusien 
työntekijöiden ja asukkaiden hyvä perehdyttämisohjelma takaava tiedonkulun kaikille. 
Nainen, 35 
 
Kaikilla tulee olla oikeus osallistua yhteisiin palavereihin sovittuina aikoina ja 
vapaapäiviltä tuleva saa aikahyvityksen osallistumisestaan. Nainen, ei ikää. 

 
 

5.2.2 Toimivan työyhteisön rakennuspalikoita 
 
Työssä jatkamiseen liittyvissä ongelmissa havaittiin, että työyhteisöön liittyvät syyt juontavat 
yleensä juurensa työpaikan tulehtuneesta ilmapiiristä tai työpaikkakiusaamisesta. Toiseksi 
työyhteisöön liittyväksi ongelmaksi koettiin se, kun henkilö joutui toimimana yksin 
ammattikuntansa edustajana vailla vertaistukea ja ohjausta. Tällaisiin tapauksiin kirjoittajat 
ehdottavat luotto- tai vertaistukihenkilöverkoston perustamista.  
 

Oman työyhteisön voimaa ei voi aliarvioida. Tärkeimmässä asemassa ovat lähimmät 
työkaverit. Jokaisella työntekijällä tulisi olla työpaikalla luottohenkilö, jolle voisi purkaa 
työhön liittyviä tilanteita. Mies, ei ikää. 
 
Työpaikallani edustin yksin omaa ammattikuntaani. Onneksi me vähemmistö 
ammattialan edustajat olemme keskenämme perustaneet oman vertaistukiryhmämme. 
Ryhmämme kokoontui kerran kuukaudessa, työaikana, työnantajan luvalla. Nainen, ei 
ikää. 

 
 
Tärkeä on muistaa myös se että arkista puurtamista ja ilmapiiriä kohottavat erilaiset juhlat ja 
tempaukset! Juhlien myötä me-henki lisääntyy ja totutuista kaavoista päästään hetkeksi eroon. Ja 
huumorillahan on tunnetusti mieltä parantava vaikutus.  
 

Nauraminen ja hulluttelu oman porukan kanssa ovat omiaan lisäämään hyvää 
työhenkeä - - samoin kivat jutut joko työyhteisöittäin tai tiimeittäin. Nainen, ei ikää 
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Kirjoituksissa myös muistutetaan, että työilmapiirin varjeleminen ei ole yksin esimiehen tehtävä, 
vaan se on koko työyhteisölle kuuluva asia. Niissä tulee esiin, että jokainen meistä tekee omalta 
osaltaan työilmapiirin ja voikin miettiä, toimiiko itse esimerkillisesti työtovereitaan ja esimiestään 
kohtaan.  
 

Esimiesteni pitää voida luottaa minuun ja minun esimiehiini – ei sokeasti ja kritiikittä, 
vaan asioita harkiten ja tarvittaessa myös toisenlaisen näkemyksen esiintuoden. En saa 
liiaksi luopua itsestäni ja itsenäisestä ajattelustani, mutta en myöskään saa ryhtyä 
pysyväksi yhden hengen oppositioksi. Mies, ei ikää. 
 
Alaistaidoista on puhuttu viime aikoina ja syystäkin. Yhtä lailla kukin aikuinen on 
vastuussa omasta käytöksestään ja toiminnastaan kaikissa olosuhteissa. myös 
työpaikoilla – kohtelenko ja puhunko työtovereista ja esimiehestäni niin kuin toivoisin 
itsestäni puhuttavan? Nainen, ei ikää. 

 
Yhtenä työssä jaksamista edistävänä ja työilmapiiriä parantavana tekijänä kirjoituksissa nousee 
esiin työkierto. Työkierrolla koetaan olevan työyhteisön ilmapiiriä parantava vaikutus, koska sen 
myötä avautuu mahdollisuus konkreettisesti nähdä toisten tekemää työtä ja oppia tätä kautta 
arvostamaan erilaisia työnkuvia. Tämän lisäksi sillä voidaan laajentaa omaa osaamista ja se voi 
toimia eräänlaisen irtioton välineenä totutuista rutiineista.  
 

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kaikissa töissä tehtäisiin kiertävää systeemiä. Silloin 
jokaiselle tulisi oikea kuva siitä työstä mitä se todellisuudessa on. Säästyttäisiin monelta 
pahalta mieleltä. Kuitenkin monen on vaikea astua toisen saappaisiin niistä omista, 
joilla on tottunut vuodesta toiseen astelemaan. Nainen ei ikää. 
 
Olen vahvasti sitä mieltä, että työnkierto olisi hyväksi, varsinkin hoitoalalla. En ole 
yhtään katunut, että vaihdoin toistaiseksi paikkaa missä ammattiani harjoitan. Olen 
oppinut valtavasti uusia asioita ja jos joskus menen takaisin laitostyöhön olen himpun 
verran kokeneempi ja ymmärtäväisempi asiakkaita ja kollegoita kohtaan kun tiedän 
millaista heidän työnsä on siellä asiakkaan kotona. Nainen, ei ikää 

 
T työkierto voi toimia myös urapontimena ja se ylipäätään voi olla yksi tapa tarjota 
urakehitysmahdollisuuksia, joiden puutteen naiset nostivat esiin yhdeksi työssä jaksamista 
haittaavaksi tekijäksi. 
 

Annettaisiin työntekijöille erikoistehtäviä (vaihtaen välillä tehtävää) joissa hän voisi 
päteä. Näin vältettäisiin kyynistymistä, Nainen kuusissakymmenissä.  

 
Jos erilaiset keinot työilmapiirin tai esimiestyön kohentamiseen eivät ole kuitenkaan auttaneet, vaan 
tilanne on jatkunut yhtä tulehtuneena kuin aiemmin, ei kirjoittajille jää juuri mahdollisuuksia. 
Ainoaksi ratkaisuksi on yleensä jäänyt joko tilanteeseen tyytyminen (ja oman välinpitämättömän 
asenteen käyttöönotto) tai sitten työpaikan vaihtaminen. Jotkut kirjoittajat kuvaavat asioiden 
ratkenneen itsestään myös sillä, että itse esimies tai työpaikkakiusaaja on lähtenyt ja vaihtunut 
toiseen.  
 

Joskus tulee se hetki ettei enää jaksa. Viimeinen kevät siinä työpaikassa oli todella 
rankka. Kaiken pilkanteon ja syyttelyn sekamelskassa tein päätökseni. anoin siirtoa 
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toiseen kohteeseen. Sen hetkisiä tunnelmia ei voi paperilla kertoa – ovi kiinni ja pois – 
suru tuli sitten myöhemmin. Sitä seurasi viha ja katkeruus. Tällä hetkellä olen 
työpaikassa jossa viihdyn ja saan välillä vaihtaa työtehtävää. Nainen, ei ikää  
 
Parhaimpana jaksamisen keinona omalta osaltani pidän kuitenkin työpaikan vaihdosta, 
joka tuli kuin taivaasta silloin kun olin murtumaisillani. Ilman sitä en olisi enää työssä. 
Nainen, ei ikää 

 
 

5.2.3 Irtiotto 
 
Työpaikan vaihdon lisäksi kirjoittajat kokevat myös muunlaiset irtiotot työssä jaksamista tukevina 
keinoina. Esimerkiksi vuorotteluvapaa on ollut monelle henkireikä, jonka avulla on taas jaksanut 
jatkaa arkista puurtamista. Etenkin työuupumukseen tai masennukseen sairastuneet kuvaavat 
vuorotteluvapaata ”perhosen siipinä, jotka ovat kannatelleet läpi harmaan ajan”.  
 

Olisi tärkeää vakinaistaa vuorotteluvapaajärjestelmä, koska olen itse ollut sillä neljä 
kuukautta. tänä aikana huomasi voimavarojensa ja vuosien työstressin hävinneen pois. 
Minusta työeläkejärjestelmään on luotava mahdollisuus varsinkin iäkkäämpien 
työntekijöiden kohdalle mahdollisuus joustavaan osa-aikaisuuteen tai mahdollisuus 
pitää välivuosi työelämästä. Mies, ei ikää. 

 
Vuorotteluvapaan lisäksi myös muunlaiset vapaat (virka- ja opiskeluvapaa) ja lomat ovat tukeneet 
työssä jaksamista. Vapailla on pystytty irrottautumaan työn rutiineista, katsomaan asioita 
”ulkopuolisen” silmin ja saatu näin asioihin uutta perspektiiviä. Vapaiden lisäksi myös muut 
muutosvaihtoehdot ovat toimineet pelastusrenkaina vaikeissa tilanteissa; jos entinen työ ei enää 
motivoi millään tavalla, miksipä ei kouluttautuisi vaikka kokonaan uuteen ammattiin! 
 

 
Jäin virkavapaalle ja koin olevani vapaa. Seitsemän kuukautta oireillut vatsa parani 
viikossa. aloin nukkua täysiä yöunia enkä herännyt enää jatkuvasti karmiviin 
painajaisiin. - -  Opin kokemuksestani. Vastuu väsymyksestäni oli minun eikä tilanteeni 
parantunut itseäni tai muita syyttelemällä.  - - jos uupuisin vielä uudelleen, niin irtiotto 
olisi minulle edelleen toimivin ratkaisu. Nainen, ei ikää. 
 
Viimeisempänä joskaan ei hulluimpana ajatuksena tulee mieleen, että miten olisi uusi 
ammatti? Nainen, viisissäkymmenissä. 

 
 

5.2.4 Koulutus ja työnohjaus muutoksenhallinnan välineinä 
 
Yksi tekijä, joka oli kirjoittajilla vaikuttanut selvästi työn mielekkyyden katoamiseen ja työssä 
jaksamisen kyseenalaistumiseen, olivat työ ja työhön liittyvät prosessit itsessään. Usein 
mielekkyyden katoaminen oli liittynyt työprosessien jatkuvaan muutokseen; koko ajan tulee 
opetella uutta eikä perustehtävän suorittamiseen riitä enää aika. Millaisia keinoja työntekijät ovat 
tällaisissa tilanteissa löytäneet työn mielekkyyden säilyttämiseen?  
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Tärkeimmäksi keinoksi nousee sekä muutoksenhallintaan että ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvä 
koulutus, sillä kirjoittajat kokevat, että ammattitaidon päivittäminen on enemmän kuin tarpeen 
muuttuvassa työympäristössä. Muutenkin koulutus koetaan henkireiäksi; koulutuksissa voi tavata 
kollegoita, vahvistaa ammatti-identiteettiä, saada muutoksia työrutiineihin, saada uusia ahaa-
elämyksiä. Koulutuksen kautta myös koko työyhteisö voi kehittyä. Olennaista kuitenkin on se, että 
työntekijä itse pääsee vaikuttamaan koulutuksen sisältöön tai saa itse päättää, mihin koulutukseen 
osallistuu. Koulutustarve nähdään erityisen suureksi terveydenhuoltoalan edustajien kirjoituksissa. 
 

Työnantajan antama mahdollisuus osallistua koulutuksen, jossa tapasi kollegoja ja sai 
keskustella työhön liittyvistä ongelmista, oli jaksamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
Nainen, 61 
 
Ammatillisuus, osaaminen auttaa oman pään järjestyksessä pitämisessä, jaksamisessa ja 
jatkamisessa. Hyvä peruskoulutus ja sen jälkeen työssä ollessa hyvä ja asiantuntevaa 
täydennyskoulutusta pitäisi olla jokaisen kuntatyöntekijän oikeus. 
Täydennyskoulutuksesta kannattaa pitää huolta vaikka omin kustannuksin jos työnantaja 
ei tuke sitä tarpeeksi. Nainen, ei ikää 

 
Terveydenhuoltoala kehittyy huimaa vauhtia ja tarve jatkokoulutukseen on suuri. 
Työnantajan tulisi huomioida tämä ehdottomasti. Työssä pitää ja tulee saada kasvaa ja 
kehittyä ammatillisesti; se on kaikkien osapuolten etu ja työn kehittämisen ja 
jatkuvuuden kannalta ehdoton edellytys. Nainen, ei ikää. 

 
Koulutuksen lisäksi toinen kirjoituksissa esiin nouseva tekijä, jolla alati muuttuvaa työympäristöä 
voidaan paremmin hallita, on työnohjaus. Kirjoituksissa tulee esille, että muuttuneen työympäristön 
myötä myös asiakastapaamiset ovat vaikeutuneet, koska asiakkaat ovat – etenkin sosiaali- ja 
terveysalalla -  moniongelmaisempia. Tämä aiheuttaa monelle riittämättömyyden tunnetta. Sen 
lisäksi, että työnohjaus voi toimia välineenä muutoksenhallintaan, voi se toimia myös hyvänä apuna 
varhaisen puuttumisen suhteen, sillä monet kirjoittajat kuvaavat saaneensa työnohjauksesta apua 
ensimmäisten uupumisoireiden ilmaannuttua.  
 

Ensimmäinen käynti työnohjauksessa oli merkittävä. Vaikka aluksi olin ymmälläni, 
miten tuntematon henkilö voi auttaa, päätin kertoa kokemuksistani avoimesti. Rouva 
kuunteli, kyseli ja kyseenalaisti asioita. Tunnin kuluttua istunto päätyi ja lähdin kohti 
työpaikkaani. Mieleni oli huomattavasti keventynyt. -- helpotti se että joku aidosti 
kuunteli hätääni ja halusi auttaa minua ja olla tukena. Nainen, ei ikää. 
 
Tärkeintä olisi kartoittaa ketkä ovat riskialttiita uupumaan ja järjestää heille 
työnohjausta ja myös edellyttää että he osallistuvat siihen. Nainen, ei ikää. 

 

5.2.5 Tasapainoinen työnkuva, arvostavat asiakkaat 
 
Mitkä ylipäätään ovat niitä työhön liittyviä piirteitä, jotka tekevät sen mielekkääksi ja antavat eväitä 
jaksaa ja jatkaa työelämässä? Näihin piirteisiin kirjoittajat sisällyttävät selkeän työnkuvan, 
oikeanlaisen mitoituksen, hyvän perehdytyksen, mielekkään työn sisällön, 
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kehittymismahdollisuudet sekä sen, että työn vaatimukset ja hallinta ovat tasapainossa. Myös 
oikeanlaiset työvälineet auttavat  
 

--Kaikkein tärkein on kuitenkin työn sisältö. Työn pitää olla kiinnostavaa, haastavaa ja 
vähän liian vaikeaakin – silloin siinä on tekemisen meininkiä. Työn pitää olla 
merkityksellistä – voimavarat riittävä kuntatyössä jos itse kokee olevansa oikeassa 
ammatissa, saa tehdä tarpeeksi haastavia hommia, työyhteisön ja esimiesten kanssa 
tulee juttuun. Myöskään liian kaukana asiakaspinnoista ei saa olla. Työn pitää olla 
hahmotettavaa – pitää tietää edes pääosin, mihin sillä vaikuttaa ja kääntäen, mihin työn 
tekeminen hutiloiden johtaa. Ja pitää itse arvostaa omaa työtään. Nainen, ei ikää. 
 
Työntekijä tarvitsee kokemuksen, että voi kehittää työtään ja vaikuttaa siihen. 
Työntekijän motivaatiota lisää myös visio siitä, että oma perustehtävä on osa jotain 
laajempaa, itseä isompaa kokonaisuutta. nainen, ei ikää. 
 
Työn kehittämisen parhaita osaajia ovat työntekijät itse ja heille on järjestettävä 
mahdollisuus työn kehittämiseen, jos henkilökunta kokee tarvetta muutokseen. Kaikilla 
tulee olla oikeus osallistua yhteisiin palavereihin sovittuina aikoina ja vapaapäiviltä 
tuleva saa aikahyvityksen osallistumisestaan. 
 

Yksi jaksamista lisäävä tekijä monelle kirjoittajista ovat asiakkaat. Vaikka esimiestyö ”tökkii” ja 
työyhteisö on kurja, ovat asiakkaat monelle syy, jonka takia haluaa jatkaa: 
 

Potilaat olivat minun voimavarani. heiltä sai paljon kiitosta jonka avulla jaksoin vaikka 
välillä oli veren maku suussa. 
 
Miksi en milloinkaan huokaise aamulla, että minä en jaksa? Siksi, että pidän yli kaiken 
työstäni pidän asiakkaistani, niistä elämän kaikkein vähäosaisimmista joilla antamani 
apu on heidän elämänsä elinehto- minä jaksan asiakkaitteni tähden. Nainen, ei ikää. 

 

5.2.6 Joustot jaksamisen tukena ja ikääntyneiden apuna 
 

Yksi tärkeä tekijä, jonka avulla kirjoittajat ovat jaksaneet vaikean paikan tullen, on ollut työnantajan 
vastaan tuleminen erilaisten joustojen muodossa. Vaikean elämäntilanteen lisäksi joustot ovat 
helpottaneet muun muassa työn ja perheen yhteensovittamista. Esimerkiksi moni pienen lapsen 
vanhempi on kokenut saavansa suurta apua liukuvasta työajasta tai työvuorojen räätälöinnistä. 
Vaikka kirjoituksissa etätyömahdollisuus vaikuttaa olevan melko harvinaista, on muutama 
kirjoittaja saanut siitäkin apua. Työntekijät kokevat myös, että joustojen antaminen on työnantajan 
puolelta on reilua peliä, sillä muuttuvassa työympäristössä he itsekin joutuvat joustamaan koko 
ajan.  
 

Pienten lasten äitinä minun kohdallani pelastus oli mahdollisuus käyttää liukuvaa 
työaikaa. Nainen, ei ikää 

 
Joustot ja ikääntyminen ovat teema, joka kirjoituksissa tulee paljon esille. Ikääntymisen myötä 
työntekijät kaipaavat yhä enemmän joustoja, sillä iän koetaan aiheuttavan omat fyysiset, mutta 
myös kognitiiviset rajoitteensa. Työssä jaksamista auttaa suuresti se, että työnantaja ymmärtää 
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ikääntymisen tuomat rajoitteet esimerkiksi uuden tekniikan haltuunoton, tai ylipäätään uuden 
oppimisen suhteen. Aika on tärkeä tässä suhteessa. Ikääntynyt työntekijä tarvitsee riittävästi aikaa, 
vaikka se yhä kiireisemmäksi käyvässä työympäristössä usein unohtuukin. Muutenkin 
ikäjohtamisen tärkeyttä korostetaan kirjoituksissa 
 

Varsinkin nuorille tietotekniikka on luonteva osa elämää -- opetettiin kirjaamaan 
käynnit matkapuhelimeen. Sen piti olla ”ihan helppo oppia”, kuten eräs johtajista sanoi. 
Olin jo valmiiksi ylitöiden, jatkuvat uuden opettelemisen ja riittämättömyyden tunteen 
väsyttämä. Niinpä ollessani työterveyshoitajan vastaanotolla kuulemassa eräitä 
laboratoriovastausten tuloksia vastasin hänen ystävälliseen kysymykseensä ”mitä 
työpaikalleni kuuluu” vain hillittömästi itkemällä. -- onneksi lähiesimiehelläni oli 
sijainen, joka sanoi että saan edetä asiassa omaan tahtiini. kesäloma antoi uusia voimia, 
sain yksilöllistä opetusta ja pikkuhiljaa rupesin opettelemana kirjaamista omaan 
tahtiini. ja myös opin sen. nainen, kuusissakymmenissä. 

 
Olisi hyvä, jos noin viisi vuotta ennen eläkeiän täyttymistä esimies käy 
kehityskeskustelun eläkkeelle jäävän kanssa jäljellä olevalle työajalle ja sen toteutumista 
seurataan puolivuosittain. Näin päästäisiin nopeasti kiinni mahdollisiin työn 
muutostarpeisiin, henkilö saisi tarpeellisuuden, arvostuksen ja välittämisen tunteen. 
Nainen, reilu 60  
 
 

Ajan lisäksi iäkkäämmät kokevat tarvitsevansa enemmän taukoja jaksaakseen. Myös erilaisten 
vapaiden mahdollisuus lisää mahdollisuutta jaksaa työelämässä eläkevuosiin saakka. Suuressa 
osassa iäkkäämpien kirjoituksia tulee esille se, että he kyllä jatkaisivat mielellään työelämässä 
eläkeikään saakka, ylikin, jos saavat tehdä sen enemmän omilla ehdoillaan omien voimavarojen 
mukaan kuunnellen mm. fyysistä kuntoaan. Osa-aikaratkaisut ovat olleet monelle työntekijälle hyvä 
vaihtoehto jatkaa työelämässä. 
 

Mielestäni iäkkäämmille ja vajaakuntoisille voitaisiin sopia ylimääräisiä taukoja, se 
auttaisi jaksamaan pitkän työpäivän yli. Pidemmällä tähtäimellä se voisi olla 
työnantajallekin tuottoisaa, voisihan se auttaa henkilön jaksamista niinkin paljon, että 
sairauspoissaolot vähenisivät. ko. henkilöä ei sitten katsottaisi karsaasti kun kaikki 
tietäisivät hänellä olevan lupa näihin ylimääräisiin lepoihin. Nainen, ei ikää. 
 
Ikä tuo tyyneyttä tarkastella työyhteisöä kaikkine merkillisyyksineen. Ympärilläni on 
useita samaa ikää lähestyviä, jotka ovat valinneet osa-aikaeläkkeen. Lähes 
poikkeuksetta he ovat kokeneet sen hyväksi ratkaisuksi jatkaa työelämässä. -- on hienoa, 
että kullakin on mahdollisuus ratkaista viimeisten työvuosien tahti. -- onneksi 
työnantajani ei ole ikääni ja rajalliseen jäljellä olevaan työssäolooni vedoten estänyt 
kouluttautumasta. Nainen, 64 

 

5.2.7 Tyky ja tyhy – ennaltaehkäisystä kuntouttavaan toimintaan 
 
Yhtensä työssä jatkamisen mahdollistava keinona mainitaan kirjoituksissa erilaiset työkyvyn 
ylläpitämistä tukevat ratkaisut. Etenkin vajaatyökykyisille, joilla entisessä työssä jatkaminen on 
käynyt vaikeaksi tai mahdottomaksi, työkykyä tukevat toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä työssä 
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jatkamisen suhteen. Työssä jatkamisen mahdollistamiseksi vajaatyökykyisiä on tuettu muun muassa 
räätälöimällä entistä työnkuvaa sopivammaksi terveydelliset rajoitteet huomioiden tai ammatillisen 
kuntoutuksen keinoin esimerkiksi työkokeilun kautta. Työkokeilu on voitu räätälöidä joko entiseen 
työhön tai sen kautta on voitu etsiä kokonaan uutta työnkuvaa. Työkykyä tukeviin ratkaisuihin 
vajaatyökykyisten suhteen kuuluu myös osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osasairauspäivärahan 
mahdollisuus. 
 

Nyt kun olen ollut 1v4kk osatyökyvyttömyyseläkkeellä olen kiitollinen työnantajalleni 
koska heidän myönteisen asenteensa ansiosta olen saanut aivan uuden itselleni 
räätälöidyn toimenkuvan, joka on, mikäli mahdollista, vielä mukavampaa kuin aiemmin 
tekemäni työ. Kaiken lisäksi saan edelleen työskennellä omassa tutussa työyhteisössä, 
joka on myös omalla sujuvalla suhtautumisellaan tehnyt paluuni helpoksi. Nainen, ei 
ikää. 
 
Minut ohjattiin työkokeiluun, jos vaikka työpaikan vaihdos auttaisi. Olin innoissani. 
Nainen, ei ikää 

 
Myös erilaisin ergonomisin ratkaisuin on saatu apua työssä jatkamiseen. 
 

Taloon hankittiin potilasnosturi. Lainasimme myös laitetta, jolla saimme tuolia 
nostettua ja siirreltyä. Opettelin esim. asiakkaan wc-käynnin ajaksi istahtamaan, jotta 
paino jatkuvassa jalkojen päällä olemisessa helpottuisi.  -- työvuoroja räätälöitiin 
jaksamisen kannalta. Neuvoteltiin myös kevyemmistä tehtävistä saman työantajan 
alaisuudessa – myös Ortonin neuvot kuntoutusrahasta ja uudelleenkoulutuksesta 
alkoivat itää. Nainen, ei ikää. 

 
Työnantajan tukema muunlainen tyky-toiminta myös saa kirjoituksissa vankan kannatuksen työssä 
jaksamista edistävänä tekijänä. Ikääntyneemmät ovat kokeneet etenkin mahdollisuuden 
kuntoutukseen tärkeänä. Ylipäätään tärkeänä pidetään sitä, että työnantaja seuraa säännöllisin 
väliajoin terveyttä – ikääntymisen myötä aina vain tiheämmin -  ja työntekijällä on mahdollisuus 
päästä työterveyshuollon kautta tarkastuksiin, joilla kartoitetaan terveyttä ja työssä selviämistä. 
Kuntoutuksen lisäksi hieronta ja fysioterapian mahdollisuus nostetaan kirjoituksissa usein esiin. 
Toisaalta myös korostetaan sitä, että kaikki eivät esimerkiksi hierontaa kaipaa ja heille olisikin 
suotava mahdollisuus muuhun työhyvinvointia tukevaan tarjontaan. Muutenkin kirjoituksissa 
kaivataan työssä jaksamisen tueksi erilaisia bonuksia tai porkkanoita, jotka näkyvät esimerkiksi 
palkkapussissa. Ehdottaapa muutama työhyvinvointikonsultin vakivirkaakin perustettavaksi. 
 

Ikääntyville hoitajille tulisi järjestää kuntoutusta työkyvyn ylläpitämiseksi säännöllisin 
väliajoin. Lisäksi tehdään kuntokartoituksia kerran vuodessa ja työntekijän 
selviytyminen työpaikassaan jatkossakin tarkastetaan. Nainen, ei ikää. 
 
Työpaikoilla voisi tilata hierojan ja kukin vuorollaan saisi työajalla hieroonan, osan 
hinnasta voisi maksaa itsekin. Vaikka kahden kuukauden välein. Vaihtoehtoine 
jalkahoito tms. Kaikille työntekijöille vaikka tykyn rahoista lahjakortti ja jokainen voisi 
itse valita sopivan hoidon, kuitti työnantajalle. Ei kaikki halua mennä uimahalliin tai 
konsertteihin, samat niissä käy. Nainen, ei ikää. 
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Tyhy-ryhmän palavereissa nousi pääpuheenaieeksi työssäjaksaminen. Alettiin ääneen 
miettiä keinoja ja lääkkeitä väsymiseen. Vuorotteluvapaan ottamiseen suhtauduttin 
suopeasti kannustettiin osallistumaan kuntoutukseen, kehiteltiin tyky-päivien sisältöä, 
suositeltiin varaamaan aika säännölllisiin terveystarkastuksiin, osallistumista 
omaehtoiseen liikuntaan, tuettiin työergonomiaa kehitettiin työhuoneiden viityvyyttä  ja 
turvallisuuteen alettiin kiinnittää huomiota jne. Nainen,  ei ikää. 

 
Osa kirjoittajista ehdottaa myös, että työnantajan tulisi panostaa enemmän työhyvinvoinnin 
seurantaan. Työhyvinvoinnin toteutumista ei seurattaisi pelkästään vuositasolla, vaan kartoituksia 
tehtäisi useammin ja ne myös johtaisivat suoraan parannusehdotuksiin ja toimenpiteisiin. 
 

Eikö työpaikoilla voitaisi kehittää uusia työhyvinvointia mittaavia menetelmiä, jotka 
olisivat helppoja käyttää toimisivat reaaliajassa ja johtaisivat toimenpiteisiin 
välittömästi? Kerran vuodessa tehty tyhy-kysely ja muutama yhteinen juhla eivät ole 
ongelmaa poistaneet. Nainen ei ikää. 

 
Työnantajan tukeman työkykyä/työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan lisäksi esiin työssä 
jatkamista edistävänä toimintana nostetaan myös omaehtoinen terveyden vaaliminen. Kirjoituksissa 
korostetaan terveiden elämäntapojen merkitystä osana omaehtoista terveyden vaalimista. Terveisiin 
elämäntapoihin liittyvät mm. terveelliset ruokailutottumukset, riittävä liikunta ja muutenkin 
tasapainoinen elämä. 
 
Monissa kirjoituksissa myös korostuu, että itse diagnoosin saaminen on ollut helpottavaa. 
Diagnoosi on mahdollistanut asianmukaisen hoidon ja lääkityksen ja sen avulla työssä jatkaminen 
on taas onnistunut. 
 

 
Onneksi pääsin heti kelan kuntoutukseen, selkäryhmään ja sain ohjeet ja neuvot 
tulevaan. Laitoin tärkeysjärjestykseen ensimmäiseksi itseni. Aloin hoitaa kuntoani, 
ymmärsin, että jos meinaan tehdä eläkeikään asti istumatyötä ei pärjää ilman 
omaehtoista itsensä huoltamista. Aloitin työmatkastani, jota on 42km, jonka olin ulkenut 
autolla sairaalan ulko-ovelle asti. -- jään kyydistä muutamaa kilometriä aikaisemmin ja 
sauvakävelen loppumatkan, on ihan erilainen aloittaa työt kunnon aamulenkin jälkeen, 
pysyy virkeämpänä pitempään.  
 
Depressio. Onneksi se tapahtui.  --  Diagnoosi oli vaivalle jo helpotus. Pysähdys. 
Nainen, 61 
 
Kun tauti sai diagnoosin ja lääkkeet olo helpottui. Nainen, ei ikää 
 

 

5.2.8 Toimiva työterveyshuolto, tukiverkosto ja varhainen puuttuminen  
 
Asianmukainen tukiverkko ja toimiva hoitoketju ovat olennaisia tekijöitä työssä jatkamisen 
mahdollistamiseksi. Etenkin kirjoittajat, jotka kärsivät mielenterveysongelmista, korostavat 
toimivan hoitoketjun merkitystä. Kirjoitusten mukaan varhainen puuttuminen on ehdottoman 
tärkeää tässä yhteydessä; mitä aikaisemmin sairaus huomataan ja se saa asianmukaista hoitoa sitä 
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todennäköisempää työssä jatkaminen tai työhön paluu on. Työterveyshuollolla on suuri rooli 
varhaisessa puuttumisessa.  
  
Osa kaipaakin työterveyshuollolle selkeämpiä tapoja puuttua tarpeeksi varhaisessa vaiheessa 
sairauteen, koska varhaisella puuttumisella oltaisi kirjoittajien kokemusten mukaan voitu 
ennaltaehkäistä sairauden puhkeamista. Mielenterveysongelmien kuvauksissa toistuu se, että 
uupuneen tai masentuneen on itse vaikea huomata tilannettaan. Itse ei osaa hakea apua, vaan avun 
saaminen yleensä vaatii sen, että joku ulkopuolinen taho ohjaa hoitoon. Mutta pelkkä hoitoonohjaus 
ei riitä vaan asianmukainen sairauden hoitaminen vaatii kirjoittajien mukaan tukea koko prosessin 
ajan. 
 
  

Työterveyslääkäri, yleensä lääkäri, työtoverit, ystävät, lähipiiri, joiden tulee hoksata 
milloin on alettava hoitamaan. Masentunut, uupunut ei itse jaksa eikä kykene näkemään 
omaa tilaansa, se voi mennä liian vakavaksi. Itselläni oli itsetuhoajatuksia ja oma 
työterveyslääkäri näki minusta kaiken. Häntä olen siunannut monta monituista kertaa – 
olen kiittänyt lehdessä työterveyslääkäriä koska hän hoksasi missä mennään, luki minua 
kuin kirjaa. Olen kiitollinen hänelle ja siitä että heti sain hoitoa ja minut otettiin 
vakavasti ja kuunneltiin. Ei kiirehditty ja sysätty oman onnensa nojaan. Rinnalla kulki 
työterveyslääkäri ja terapia ja tietysti omat lapset, ystäväpiiri.  Nainen, 52 

 
Työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon lisäksi myös muun tukiverkon toiminta on tärkeää. 
Tämä muut tukiverkko koostuu kirjoituksissa muun muassa kollegoista, työsuojeluvaltuutetuista, 
ammattiyhdistysliikkeen edustajista, luottamusmiehistä, ystävistä tai perheestä. Kirjoituksissa 
ehdotetaan myös sitä, että työpaikalle perustettaisiin erityinen tukihenkilöverkosto. 

 
Jokaisella työntekijöillä pitäisi olla työyhteisössä ainakin yksi todellinen luottohenkilö. 
Kun työyhteisöön tulee uusia henkilöitä, heidän huomioimiseensa ja perehdyttämiseen 
tulee kiinnittää suurta mielenkiintoa. Tulokkaalle voitaisiin jo alusta alkaen nimetä 
jotain tukihenkilöitä. mies, eläkeläinen. 

 

5.2.9 Jaksamisen kivijalat: koti, perhe ja laadukas vapaa-aika 
 
Erittäin tärkeänä tukena työssä jaksamisessa lähes kaikissa kirjoituksissa nostetaan esiin vapaa-aika 
ja etenkin perhe, puoliso ja lapset. Jaksamisen perusta tulee kotoa; jos kotona kaikki on kunnossa, 
jaksaa töissä myös paljon paremmin. Toisaalta jos työssä on vaikeaa, on tärkeää, että kotona on 
olkapää, johon nojata ja purkaa mieltä. Myös lastenlasten merkitys nousee esiin kirjoituksissa 
jaksamisen voimavarana, samoin ystävien.  
 
Muutenkin laadukkaan vapaa-ajan merkitystä korostetaan. On tärkeää, että vapaa-aikana voi ladata 
akkuja, hiljentyä, rauhoittua ja kerätä voimia arkea varten. Yleisimmin voimaa antavat luonnossa 
oleilu, liikkuminen, lemmikkieläimet ja rentoutuminen eri muodoissaan. Toiset saavat voimia 
karaokesta, toiset saunan lauteilta. Osa on löytänyt terapeuttisen keinon purkaa raskaita ajatuksiaan 
kirjoittamisen kautta; esimerkiksi päiväkirjat toimivat monelle apuna itsetuntemuksen 
kasvattamiseen ja tätä kautta voimavarojen lisäämiseen. Päiväkirjaan voi listata esimerkiksi 
työpäivän tapahtumia ja näin selvittää itselleen samalla tapahtuneita työasioita. Tämä 
ennaltaehkäisee myös sen, ettei lähde syyllistämään itseä tai muita esimerkiksi omasta 
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osaamattomuudesta. Kirjoituksissa listataan myös monenlaisia muita voimavaroja antavia 
harrastuksia näyttelemisestä laulamiseen, marttakerhosta tupperwaretoimintaan. Sopiva aktiivisuus 
pitää mielen virkeänä ja sosiaaliset suhteet kunnossa. 

 
Jotta jaksaa, pitää huolehtia fyysisestä kunnosta, psyykestä ja riittävästä levosta. Luonto 
ja liikkuminen ovat yhdessä minulle tärkeät voimanlähteet. Hiljaisuus ja yksinolo 
lisäävät sisäistä rauhaani. Nainen, ei ikää. 
 
Jaksaminen työelämän ulkopuolella on kaiken perusta. Mies, ei ikää. 
 
On annettava itselle lupa myös lepoon, laiskuuteen ja sohvalla löhöämiseen. Nainen, ei 
ikää. 

 
Henkiseen hyvinvointiin kuuluu myös ruumiillinen kunto. Käyn aamuisin lenkillä koiran 
kanssa, laitan koiran hihnan vyöhön ja saan kädet vapaaksi sauvoja varten, jotta 
pienestä lenkistä saadaan kaikki irti. Jumppahetki vatsaliikkeitä vahvistaen 
aamutelevision edessä antaa ryhdille sisäisen rungon. Nainen, ei ikää. 
 
Raskaan henkisen työn vastapainoksi olen hakeutunut vapaa-ajalla harrastuksiin, jotka 
ovat iloisia ja ihmisläheisiä. Nainen, ei ikää. 
 

5.2.10 Jaksamista tukeva asenne: ”ekonominen työskentely” 
 
Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä työssä jaksamisen keinona on omien rajojen, omien 
voimavarojen tunnistaminen ja pyrkimys ylläpitää jaksamista tukevaa elämänasennetta.  Hyvin 
useassa kirjoituksessa tulee esille, että jaksaakseen työelämässä on tiedettävä rajansa ja osattava 
sanoa myös ei. Tähän kirjoittajilla on usein liittynyt se, että ’ein’ sanominen on opittu vasta kriisin 
kautta. Vasta erimerkiksi työuupumiseen sairastumisen jälkeen on tietoisuus omista voimavaroista 
kasvanut ja oma terveys uskalletaan asettaa työn edelle. Kriisi tai sairastuminen on kasvattanut 
muutenkin itsetuntemusta ja tätä kautta itsetuntoa ja itsesyyttelyn ja riittämättömyyden tunteiden 
sijalle on tullut armollisuus ja omien voimavarojen ja ominaisuuksien, kuten myös iän tuomien 
muutosten, hyväksyminen.  
 

Minun kohdallani kriisissä oli mahdollisuus. Palasin takaisin työhöni työkavereiden 
tuella. Mieltäni ja kehoani kohdannut kriisi laittoi ajattelemaan elämääni uudella 
tavalla. Työssä jaksaminen riippuu jaksamisesta kokonaisuudessaan. Jaksava ihminen 
on sinut oman itsensä kanssa. Oma itsetunto on rakennettava sen pohjalle, että hyväksyy 
itsensä niillä ominaisuuksilla, jotka sattuu omistamaan. Puutteita ja vikoja, mutta myös 
hyvää sekä mahdollisuuksia on meissä jokaisessa. Tämän oivalsin ja suhde työhön 
muuttui terveemmäksi. Mies, ei ikää. 
 
Minusta on tullut heidän kaltaisensa. ennen kuvittelin olevani erilainen: uutta luova, 
koulujärjestelmän mullistava ja äärimmäisyyksiin sakkaa oppilaistani huolehtiva 
poikkeusyksilö. Ensimmäistä kertaa elämässäni tunnen kuuluvani joukkoon. Olen 
samanlainen. Tämä salaisuus yhdistää meitä, Mies, 30. 
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Omaan jaksamiseen liittyy myös oman vauhdin oikea-aikainen jarruttaminen. Etenkin 
ikä tuo rajoitteita, jotka tulee ottaa huomioon. Nainen, 60. 
 
 

Armollisuutta ei tule kohdistaa pelkästään itseen, mutta myös muihin. Monet kirjoittajat kokevat, 
että kun ovat tajunneet omat rajansa ja omat puutteet, on myös helpompi hyväksyä työkaverit 
sellaisina kuin he ovat. Toisaalta suhtautuminen muihin lähtee itsestä ja omia asenteitaan voi aina 
tarkastella uudelleen. Muutenkin kirjoituksissa korostetaan omaa vastuuta työyhteisön hengen 
luojana; oma myönteinen ja suvaitseva asenne on loppukädessä ratkaiseva hyvän työyhteisön 
rakennuspalikkana. 
 

Siihen, että koemme ihmiset suvaitsemattomiksi, on hyvin vaikea vaikuttaa, mutta jos 
suhtaudut heihin työssäsi luottamuksellisesti ja aidosti keskustellen, on asioiden hoito 
paljon helpompaa. Oikealla suhtautumisella saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Mies ei 
ikää.  
 
Kymmenen viimeisen surullisen ja raskaan työssä olemisen saldoksi kirjaan ilolla hyvän 
loppusaldon. Olen kasvanut työntekijänä ja ihmisenä. Itsetuntemukseni on lisääntynyt ja 
voin olla armollinen itselleni. Syyttämisen sijaan kiitän esimiehiäni ja työtovereitani 
siitä, että olen nyt mikä olen. Tieto siitä että kaikki nuo edelliset elementit ovat myös 
minussa, tekee minusta armollisen myös kanssakulkijoilleni. Nainen, ei ikää 
 
 

Jaksamista tukevaan asenteeseen liittyy olennaisesti myös kiireen hallinta. Kirjoituksissa 
korostetaan, että kiire on lopulta paljon kiinni ”omasta pääkopasta” ja sitäkin voi hallita. Tärkeää on 
omaksua kohtuullisuus kaikessa ja huomioida, että ”työ on vain työtä”. Myös myönteisyyttä voi 
opetella. Osa kirjoittaa aloittavansa päivän erilaisilla optimistisuutta lisäävillä mantroilla, osa on 
ottanut käyttöönsä muita keinoja, mm. mielikuvaharjoittelun.  
 

Kiire on pitkälti kiinni omasta pääkopastamme. Eli rauhoitetaan tilanne silloin, jos kiire 
yllättää! Kiire johtaa nimittäin oravanpyörään josta on vaikea irrottautua. Mies, ei ikää. 

 
Voit muuttaa vain itseäsi. Murheita ei kannata ottaa. Voi kysyä itseltäsi: onko ongelma 
minun ja tarttua vain omiin ongelmiin. Nainen, ei ikää. 
 
 

Taulukkoon 1on koottu vielä tekijät, joita kirjoituksissa nousivat esiin työssä jatkamisen 
pullonkauloina ja ratkaisut, joiden avulla kirjoittajat ovat löytäneet, tai toivovat löytävänsä keinon 
jaksaa työssä eteenpäin. Jaksamista tukevien ratkaisuiden luokittelu tiettyjen teemojen alle on 
suuntaa antava, sillä luonnollisesti nämä ”jaksamisen eväät” sopivat ratkaisuksi useampaan 
pullonkaulaan.  
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Taulukko 1: Kirjoituksista esiin nousevat työssä jaksamisen/jatkamisen pullonkaulat sekä 
ratkaisut pullonkauloihin eli jaksamisen/jatkamisen eväät. 

Jaksamisen/jatkamisen pullonkaulat Jaksamisen/jatkamisen eväät 
 

Esimiestyö 
- ei tunne riittävästi perustehtävää, arjen konkretiaa 
- ei huomioi, arvosta tai palkitse 
- epäoikeudenmukainen 
- ikärasismi 
- ei tukea eikä vastuuta 
- mitätöinti 
- ei osaamista muutosjohtamiseen 
 

Esimiestyö 
- keskustelut/neuvottelut 
- tuntee ruohonjuuritason työn, osaa organisoida, 
tukee, antaa palautetta, reflektoi 
- esimieskoulutus: olennaisena osana muutos- 
/ikäjohtajaminen ja henkinen työsuojelu 
- varhainen puuttuminen 
- tiedonkulku: palaverit, lukukuittaukset, 
ilmoitustaulut, perehdytys, kehityskeskustelut 
-  irtiotto  

Työyhteisö 
- työpaikkakiusaaminen 
- ei tukea 
- yksin ammattikunnan edustajana 
- naisvaltaisuus 
 

Työyhteisö 
- luottohenkilö, vertaistukiverkosto 
- vapaa-ajan yhteinen ohjelma 
- varhainen puuttuminen 
- työkierto, työnohjaus 
- alaistaidot 
- irtiotto 

Muutos  
- työnkuva muuttuu  
- henkilöstömuutokset 
- yhteiskunnallinen muutos, arvomuutos 
- tietotekniikka, välineet muuttuvat 
- organisaatiomuutos 
- ulkoistaminen, talous 
kiire 
- ei aikaa perustehtävälle 
- resurssipula 
- ei ehdi sopeutua muutoksiin 
työn tekemisen tavat 
-teoria vs. käytäntö arvoristiriidat 
- tehokkuusvaateet 
- ei perehdytystä 
- vuorotyö, liikaa ekstraa, joka vie ajan perustyöltä 
(palaverit, kokoukset…) 
- ei autonomiaa (ajat, työvuorot, työpiste), - 
uramahdollisuuksien puute 
-  joustojen puute, 
- pätkätyöt 

Muutos ja työn tekemisen tavat 
- koulutus 
- työkierto 
- työnohjaus 
- muutokset ankkuroitu perustehtävään 
- mahdollisuus osallistua muutosprosessiin 
- tarpeeksi pitkä muutossykli 
- muutosjohtaminen ja ikäjohtaminen 
- oikea mitoitus 
- mielekäs työ 
- vaatimukset ja hallinta tasapainossa 
- kehittymismahdollisuudet 
- selkeä työnkuva 
- perehdytys 
- oikeanlaiset työvälineet 
- työskentelytapa, joka mahdollistaa toimimisen 
ammattietiikan mukaan 
 

Ikä:  
- työkyky alenee 
- oppimisvaikeudet 
- ikäsyrjintä 
- jatkamismahdollisuuksien evääminen   
 
Työn ja perheen yhteensovittaminen 
- perheongelmat 
- hoivavastuut 

Joustot 
  - liukuva työaika 

- työvuorojen räätälöinti 
- etätyö 
- osa-aikatyö 
- tauotus 
- ikäjohtaminen osana joustoja 

 Tyky- ja tyhytoimet 
-työsuojelu, turvallisuus, ergonomia 
- räätälöinti 
- ammatillisen kuntoutukset toimenpiteet 



   
   
 
 
 

Työssä jatkamisen eväät 33 
  

 

- osatyökyvyttömyyseläke 
- osasairauspäiväraha 
- terveystarkastukset, ikätarkastukset, tyhy-kyselyt 
- hieronta ja fysioterapia 
- virkistystoiminta 
- porkkanat, bonukset, palkka 
- omaehtoinen terveyden vaaliminen: terveet 
elämäntavat 

Työterveyshuolto 
- ei tukea 
- ei akuuttiaikoja 
- ei ohjausta 
- ei varhaisen puuttumisen käytäntöjä 
 
Sairaus itse 
- työkyvyn menettäminen: paluu entiseen mahdotonta 
- työyhteisöperäiset syyt  altistus 
mielenterveyshäiriöille: itse ei yleensä tunnista oireilua 

Tukiverkosto 
- toimiva hoitoketju 
- varhainen puuttuminen: työterveyshuollolle 
menettelytapaohjeet varhaiseen puuttumiseen 
- seuranta ja tuki  
- työpaikalle nimetyt luottohenkilöt 
- muu tukiverkosto:mm.kollegat, työsuojeluvaltuutetut, 
ay-liikkeen edustajat, luottamusmiehet, ystävät, perhe 
jne. 
 

 Vapaa-aika ja perhe 
- työn ja vapaan erottaminen 
- virikkeelliset harrastukset 
- luonto 
- perhe, ystävät 
- terveet elämäntavat 

Persoonallisuus 
- riittämättömyys 
- suoriutumisen pakko yli omien voimavarojen  
uupumus 
 

 Oma asenne ja elämänhallinta  
- kiireen hallinta (itsesuggestio) 
- itsearvostus,  
- iän ”hyväksyminen”  
- kohtuullisuus, tasapainoisuus, realismi: 
”ekonomisesti työskentely” 
- (työ)päiväkirjan pitäminen 
- oma vastuu työkyvystä 

Konteksti 
- lama, taloudelliset suhdanteet 
- yhteiskunnallinen tilanne ja arvomaailma 

 

 
 
 

5.3 Työssäjatkajatyypit 
  
Tässä kappaleessa kuvataan viittä aineiston perusteella muodostettua työssäjatkajatyyppiä. 
Kerrontaskeemojen perusteella tyyppejä muodostui tosin kuusi, mutta koska kahden jatkajatyypin 
työorientaatio havaittiin samanlaiseksi, on nämä tyypit esitelty tässä yhtenä tyyppinä. Muutama 
kirjoitus jätettiin tyypittelemättä, koska niitä ei voitu yhdistää mihinkään näistä luokista (ne oli 
kirjoitettu esimerkiksi aiheen vierestä jne). Kursivoidulla tekstillä kuvataan kuvitteellisen, 
kirjoitusten pohjalta konstruoidun, jatkajatyypin elämää. Tämän jälkeen jatkajatyyppiä 
analysoidaan tarkemmin sekä esitetään kunkin tyyppikuvauksen lopuksi yhteenvetona lyhyt 
kerrontaskeema, joka tiivistää kunkin tyypin työssäjatkamiseen liittyvän prosessin ja antaa kuvaa 
kertomusten rakenteesta.  
 
Tyyppejä kuvaavien kappaleiden loppuun on otettu vielä suora lainaus kirjoituksesta, jonka avulla 
halutaan kuvata tarkemmin kyseessä olevaa tyyppiä. Tämä lainaus on kursivoitu. 



   
   
 
 
 

Työssä jatkamisen eväät 34 
  

 

 
Lopussa yhteenvetona esitetään taulukko, johon kaikki jatkajatyypit on koottu yhteen. Taulukkoon 
on pyritty tiivistämään olennaisimmat piirteet jatkajatyypeistä sekä pohtimaan tätä kautta niitä 
tekijöitä, jotka olisivat tärkeimpiä työkykyä ja työssä jatkamista tukevia tekijöitä kunkin 
jatkajatyypin piirteitä ajatellen. 
 

5.3.1 Realisti: ”Työ on vain työtä” 
 
Realisti-Raimon työssäjatkaminen 
 

Raimo on viisikymmenvuotias perheenisä. Perheessä, joka on Raimolle kaikki kaikessa, 
on kaksi lasta, vaimo sekä koira.  Raimo toimii lehtorina ja on opettanut jo reilun 
parinkymmenen vuoden ajan. Työ on muuttunut vuosien saatossa melko paljon, ja yhä 
enenevässä määrin Raimoa on alkanut haitata se, että itse opetukselle ja opetuksen 
suunnittelulle jää yhä vähemmän aikaa. Myös oppilaat ovat muuttuneet vaikeammin 
hallittaviksi, samoin oppilaiden vanhempien taholta tulee nykyään yhä useammin 
erilaisia vaatimuksia ja ylimääräistä painetta. Työmäärä on myös kasvanut selvästi 
vuosien kuluessa mm.  luokkakoon kasvaessa ja Raimosta tuntuu, että työpäivän 
puitteissa hän ei ehtisi millään tekemään kaikkea työtä. Töiden kotiin viemistä hän 
kuitenkin pyrkii välttämään ja viime vuosina hän onkin tietoisesti tarkastellut uudelleen 
työn ja vapaa-ajan suhdetta. Tarkoitus on, että kotona Raimo pyrkii unohtamaan 
työasiat ja pystyy viettämään aikaa perheen ja harrastusten parissa. 
Suuria terveydellisiä ongelmia Raimolla ei ole pientä ylipainoa lukuun ottamatta. Siitä 
Raimo kuitenkin yrittää päästä eroon lenkkeilemällä säännöllisesti ja pyrkimällä 
muutenkin terveellisiin elämäntapoihin. Työssä jaksamista hänellä häiritsee eniten 
työmäärä, joka välillä tuntuu paisuvan kohtuuttomaksi. Myös tunne siitä, että hän ei ole 
voinut riittävästi vaikuttaa työtä koskeviin muutoksiin, on heikentänyt hivenen 
työmotivaatiota. Toisaalta hän on tietoisesti pyrkinyt rajaamaan työtehtävänsä 
minimiin. Työn plussapuolia on työn haasteellisuus ja erittäin mukavat kollegat. Työ 
tarjoaa mahdollisuuksia myös monille onnistumisen elämyksille. Suuria katkoksia 
Raimolle ei työuraan ole missään vaiheessa tullut, joten hänen työssäjatkaminen ei ole 
varsinaisesti kyseenalaistunut. Raimo ei kuitenkaan ole ajatellut jatkaa työelämässä yli 
eläkeiän, päinvastoin, mieluimmin hän jäisi eläkkeelle jo vähän eläkeikäänsä aiemmin. 

 
Raimon työura on melko tasapainoinen eikä työssä jaksamisen suhteen ole tullut suuria katkoksia. 
Myöskään työkyvyn kanssa ei ole ollut suuria ongelmia. Näin ollen Raimo ei ole joutunut 
myöskään miettimään liiemmälti suhdetta työssä jatkamiseen. Työssä jatkaminen on Raimolle 
pikemminkin kysymys, jota hän miettii ”joskus tuonnempana”, sillä hän pyrkii elämään päivän 
kerrallaan. Todennäköisempää Raimolle on kuitenkin se, että hän jää eläkkeelle heti kun 
mahdollista, sillä Raimolle työtä ehdottomasti tärkeämpää on työn ulkopuolinen elämä. ”Työ on 
vain työtä”, kuuluu Raimon perusmottoihin, mutta työnsä ja jaksamisensa hän kuitenkin pyrkii 
mitoittamaan niin, että ”jaksaa valittamatta eläkkeelle”. Työorientaatio onkin hänellä melko 
välineellinen. 
 
Suurin työhyvinvointia nakertava seikka Raimolla ovat työn muutokset, joita tuntuu tulevan 
jatkuvalla syötöllä. Kuitenkin työelämän muutoksiin Raimo pyrkii suhtautumaan jalat maassa  
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-asenteella. Jatkuvat muutokset haittaavat toki perustehtävän suorittamista, lisäävät painetta ja 
syövät mielekkyyttä, mutta Raimo ajattelee, että se riittää, kunhan pyrkii ”pysymään perässä ja 
tekemään parhaansa”. Raimo onkin hyvin tietoinen voimavaroistaan ja pyrkii mitoittamaan työnsä 
ja jaksamisensa niiden mukaan. Työn sankari ei tarvitse olla. Tästä johtuen Raimon työssä 
jaksaminen on ollut melko hyvin hallinnassa koko työuran. Raimo ei ole joutunut omakohtaisesti 
kokemaan esimerkiksi työuupumusta, mutta tiedostaa kyllä hyvin asiat, jotka siihen johtavat. Omaa 
jaksamistaan Raimo pyrkii vaalimaan harrastusten, laadukkaan perhe-elämän ja vapaa-ajan sekä 
terveellisten elämäntapojen avulla. Myös ammattitaidon päivittämisen hän kokee tärkeäksi. 
 
Raimon tarkastelee työelämää ja työssä jatkamista melko ulkopuolisesta vinkkelistä. Hän toteaa 
työelämän plussat ja miinukset ja toteaa seikat, joihin voi itse vaikuttaa ja seikat, joiden kanssa on 
vain pyrittävä tulemaan toimeen. ”Tosiasioiden tunnustaminen on perusta jaksamiselle. Haaveiden 
varassa voi toimia vain hetken”. 
 
Realistien kirjoitukset ovat usein ulkokohtaisia: asioiden tila vain todetaan. Koska realisteilla ei 
yleensä ole ollut suuria katkoksia työurassa, kerrontaskeemassa ei välttämättä edes kuvata 
komplikaatioita. Jos niitä kuvataan, muodostuu komplikaatioksi yleensä työelämän muutokset, 
joista tuloksena on työn mielekkyyden kyseenalaistuminen. Toinen toistuva teema on hyvän 
esimiestyön merkitys. Evaluaatiossa ja päätännässä toistuu se, että tärkeää muutoksissa on pitää 
jalat maassa ja elää omien voimavarojen mukaan. Myös työn ja vapaan erottaminen sekä 
koulutuksen päivittämisen tai osaamisen turvaamisen merkitys korostuu. Realisteissa on muita 
tyyppejä enemmän miehiä kirjoittajina. 
 

Työ ei ole minulle sellainen kutsumus, että olisin tai edes voisin olla valmis uhraamaan 
tai edes vaarantamaan tärkeimmät ihmissuhteeni sen vuoksi. Ajoittain joudun 
käyttämään työhön paljon ylimääräistäkin aikaa, mutta työ ei ole elämäni keskeisin 
sisältö. Perheeni on minulle ehdottomasti työtä tärkeämpi. Mies, ei ikää. 

 

5.3.2 Puurtaja: ”Kriisi avasi silmät” 
 
Puurtaja-Pirkon työssäjatkaminen 
 

Pirkko on hivenen yli viisikymppinen perheenäiti ja työskentelee hoitoalalla. Pirkon 
kaksi lasta ovat juuri muuttaneet kotoa ja kotona on enää mies. Tästä johtuen Pirkko 
kokee välillä tyhjyyttä. Työhönsä Pirkko on aina suhtautunut tunnollisesti ja pyrkinyt 
tekemään työtään kunnialla ja hyvän ammattietiikan mukaisesti. Alussa Pirkko viihtyikin 
työssään erinomaisen hyvin, mutta 2000-luvulla alkoivat työssä puhaltaa uudet 
muutostuulet ja organisaatiota uudistettiin. Uudistusten jälkeen hän kokee työn 
mielekkyyden kadonneen. Potilasmäärät ovat lisääntyneet rajusti, uutta opittavaa tulee 
koko ajan, mutta ammattitaitoaan ei ehdi päivittää. Tästä on syntynyt  kiireen 
noidankehä. Myös tietoteknisiä uudistuksia tulee jatkuvalla syötöllä. Potilaat ovat 
muutenkin moniongelmaisempia kuin ennen. Tunnollisena työntekijänä Pirkko on 
kuitenkin yrittänyt pysyä muutosten ja työn tekemisen vauhdissa paiskimalla töitä entistä 
enemmän, mutta hän ei voi sille mitään, että kokee suurta riittämättömyyttä muun 
muassa sen takia, että ei pysty antamaan potilaille enää riittävästi aikaa. Pirkolla on 
ollut aina tärkeää se, että voi kokea olevansa hyvä työssään, mutta nyt hän on alkanut 
yhä enenevissä määrin kokea, ettei ole enää hyvä hoitaja. Tätä kompensoidakseen ja 
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toisaalta turruttaakseen yhä vaikeampia asiakastilanteita hän paiskii töitä yhä 
enemmän. Illat ja viikonloput hän käyttää rästiin jääneiden paperitöiden tekemiseen ja 
tietotekniikan opetteluun.  
Työssä jaksamista alkavat kuitenkin haitata epämääräiset, toistuvat vatsa- ja 
flunssaoireet. Myös uni katoaa. Esimieheltä Pirkko ei saa apua työmääränsä alla ja hän 
kokeekin syvää katkeruutta epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa esimiestyötä kohtaan. 
Myös kotona mies ihmettelee vaimonsa ärtyisyyttä. Pirkko ei kuitenkaan osaa pysähtyä 
ennen kuin on jo myöhäistä. Voimat loppuivat kuin seinään, työkaveri passittaa hänet 
työterveyshuoltoon, josta Pirkko saa diagnoosiksi työuupumuksen, jota pidemmän ajan 
kuluessa seuraa vielä masennus. Pirkon on pakko irrottautua oravanpyörästä – niin 
vaikeaa kun se aluksi tunnolliselle työntekijälle onkin – ja opetella uusi suhtautuminen 
työhön ja voimavaroihinsa. Irrottautuminen työelämästä tekee kuitenkin ajan kuluessa 
tehtävänsä ja työkyky alkaa palautua. Pirkko kokee, että hänelle on ollut kriisissä 
mahdollisuus ja hän oppii kokemuksesta: itselleen tulee olla armollinen. Tilanne ei 
parane itseä tai muita syyttelemällä, vaan kaiken lähtökohta on omat voimat ja niiden 
mukaan eläminen. Apua hän ei osannut hakea ajoissa, mutta sekin hän on antanut 
itselleen anteeksi. Kiitollinen hän on työkaverille, joka tajusi tilanteen vakavuuden ja 
lähetti hänet työterveyshuoltoon. 
 
 Työterveyshuollosta saamansa tuen, terapian ja lääkityksen avulla Pirkon työkyky 
palautuu niin, että hän voi palata pikkuhiljaa takaisin työelämään. Työnantaja tulee 
joustavasti vastaan räätälöimällä Pirkolle uuden, kevyemmän työnkuvan. Pirkko saa 
myös päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Tieto siitä, että voi joka toinen viikko 
ladata akkujaan hiljentymällä ja liikunnan keinoin on helpottava ja auttaa jaksamaan. 
Jaksamista tukee suunnattomasti myös tieto siitä, että hänellä on työterveyshuollon 
tukiverkosto takanaan. Jos tuntuu, että omin voimin ei jaksa, voi aina turvautua 
ammattiauttajan apuun. 
 

 
Pirkon työuran katkos on ollut nopea, yllättävä loppuun palaminen, jonka oireita Pirkko itse ei ole 
tunnistanut eikä hän näin ollen ole osannut jarruttaa ajoissa vauhtiaan, erittäin tunnollinen 
työntekijä kun on. Sysäys avun hakemiseen onkin tullut ulkopuolelta, kuten yleensä puurtajien 
kuvauksissa tapahtuu. 
 
Kriisissä Pirkolla on kuitenkin ollut ”uusi mahdollisuus”, sillä sairastumisen kautta hän on tajunnut 
paremmin omat voimavaransa ja sen, että ”otsa hiessä ei tarvitse hänen leipäänsä ansaitseman”. 
Sairastumisen jälkeen Pirkko on osannut asettaa asiat uudelleen tärkeysjärjestykseen ja 
ensimmäiseksi hän on listannut oman terveytensä. Siitä johtuen Pirkolla on hyvin varovainen 
suhtautuminen jatkamiseen. Itse asiassa jatkamista hän ei juuri tällä hetkellä edes mieti, vaikka 
työnteko Pirkolle sinällään onkin tärkeää. Tärkeämpää on kuitenkin elää päivä kerrallaan ja mennä 
sen mukaan.  
 
Myönteistä on se, että työnantaja on kuitenkin luonut Pirkolle hyvät puitteet jatkaa työelämässä 
huolimatta Pirkon sairaudesta. Työnantaja on työterveyshuollon avustuksella muokannut hänelle 
jaksamista ja jatkamista tukevan työnkuvan, jonka yhtenä elementtinä on lyhyempi työaika 
osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin. Pirkko kokeekin osatyökyvyttömyyseläkkeen suurena apuna 
työssä jaksamisessaan.  Erittäin tärkeä Pirkolle on myös tieto siitä, että hänellä on takanaan 
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tukiverkosto, josta saa avun tarvittaessa. Yksin hänen ei tarvitse enää yrittää jaksaa, vaan apua hän 
saa tarvittaessa ammattiauttajilta.  
 
Puurtajien kerrontaskeemassa komplikaatioksi muodostuu yleensä liiallinen tunnollisuus ja 
pyrkimys suoriutua työtehtävistä yli omien voimien, josta tuloksena on sairastuminen tai oireilu. 
Tyypillistä on työuupumukseen tai masennukseen sairastuminen. Evaluaatiossa ja päätännässä 
toistuu se, että kriisissä on kuitenkin ollut mahdollisuus, sillä sen kautta työntekijät ovat tulleet 
tietoisiksi omista voimavaroistaan ja osaavat tästä edespäin toimia niiden mukaan. Kriisi on avannut 
silmät. Evaluaatiossa ja päätännässä korostuu myös jälkiviisaus: nyt osattaisiin toimia toisin. 
Lisäksi niissä korostetaan ulkopuolisen avun tärkeyttä ja tukiverkoston olemassaoloa. Tukiverkosto 
koetaan takaporttina, johon voi aina turvautua, jos jaksaminen jostain syystä kyseenalaistuu. 
Erityisen vahvasti evaluaatiossa ja päätännässä toistuu aikaisen puuttumisen merkitys. 
 

 
--hyväksyy itsensä niillä ominaisuuksilla, jotka sattuu omistamaan. Puutteita ja vikoja, 
mutta myös hyvää sekä mahdollisuuksia on meissä jokaisessa. Tämän oivalsin ja suhde 
työhöni muuttui terveemmäksi. Kun työaika päättyy, niin rukkaset putoaa maahan. – 
Jaksan paremmin, kun erotan selkeästi toisistaan vastikkeellisen ja vastikkeettoman 
ajan. Mies, ei ikää. 

 

5.3.3 Motivaationsa menettänyt ”Älkää multa kysykö, mä oon täällä vaan 
töissä” 

 
Motivaationsa menettäneen Marjan työssäjatkaminen 
 

Motivaationsa menettänyt Marja on työskennellyt toimistotyössä pian 23 vuotta, 
suurimmaksi osaksi palkkahallinnon parissa. Alkuun hän nautti työstänsä 
suunnattomasti. Työ oli sopivalla tavalla haastavaa ja uusista asioistakin jaksoi 
kiinnostua. Työyhteisö oli mukava ja yhteistä aikaa jaettiin myös usein vapaa-
aikanakin.  Sitten kuitenkin esimies vaihtuu ja tästä alkaa Marjan alamäki. Marja 
kokee, että hän ei saa uudelta esimieheltä samanlaista tukea työhönsä kuin 
aikaisemmin. Hän päättää ottaa asian puheeksi kehityskeskustelussa, mutta tämä on 
virhe, sillä sen jälkeen Marja kokee esimiehen käytöksen muuttuvan vain 
syrjivämmäksi. Marja alkaa kokea esimiehen taholta suoranaista simputtamista. 
Pikkuhiljaa työpaikkakiusaaminen alkaa näkyä myös Marjan työkyvyssä. 
Työterveyshuollosta Marja ei kuitenkaan apua saa, sillä hän kokee, että siellä hänen 
huoliaan vähätellään. Neuvona on keskustella asiasta esimiehen kanssa. Marja kokee 
olevansa voimaton. 
 
Sitten rymähtää: Marja sai ilmoituksen esimieheltään siitä, että palkkahallinnon 
rakenteita muutetaan ja Marjan työpanos ulkoistetaan muualle. Marjalle tämä 
tarkoittaa sitä, että vielä viisissäkymmenissä hänen pitäisi opetella täysin uusi työ. 
Viimeinenkin työmotivaatio loppuu ja tilalle tulee epätoivo sekä katkeruus työnantajaa 
kohtaan. Jaksamisen pontimeksi Marja ottaa käyttöön mahdollisimman passiivisen 
työmoraalin käyden joka päivä läpi vaihtoehtoja, joiden turvin pääsisi mahdollisimman 
pian eläkkeelle. 
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Marja jäsentää työuraansa dikotomisesti kuvaamalla miten ennen oli kaikki hyvin, mutta enää ei. 
Ennen työssä jaksamista tai jatkamista ei ole tarvinnut ajatella, koska Marja on kokenut työnsä 
mielekkääksi. Terveyden puolestakaan ei ole ollut suuria ongelmia. Hänen työuransa on ollut vakaa 
siihen saakka kun esimies on vaihtunut. Tämän jälkeen kaikki on muuttunut ja Marja on joutunut 
pikkuhiljaa työpaikkakiusaamisen kohteeksi, mikä on alkanut näkyä pikkuhiljaa myös työkyvyssä. 
Viimeinen niitti jaksamiseen tulee kuitenkin palkkahallinnon ulkoistamistiedon saavuttua. Marja 
kokee koko kaksikymmenvuotisen työuransa täysin turhaksi. Työn ilon tilalle astuu katkeruus 
työnantajaa kohtaan ja työmoraali vaihtuu sitoutuneesta työntekijästä passiiviseen suorittajaan.  
 
Motivaationsa menettäneiden kerronnassa kirjoittaja kuvaa itseään olosuhteiden uhrina. 
Kerrontaskeemassa komplikaatioksi muodostuu yleensä työnantajan taholta tullut kaltoinkohtelu, 
josta tuloksena on kadonnut työn ilo. Evaluaatiossa ja päätännässä toistuu se, että lojaalisuus 
työnantajaa kohtaan on turhaa ja työssäolo onkin vain pakon sanelemaa. Usein korostetaan myös 
työn välineellistä luonnetta: ainoa syy ylipäätään käydä työssä on palkka eikä työelämässä kiinnosta 
olla yhtään sen kauemmin kuin on pakko. Kirjoituksia kuvaa katkeruus. 
 
 

Kun kysyin puhuttelussa, olisiko mitään hyvää sanottavaa neljänkymmenen työvuoden 
ajalta, sanottiin että sinulle ei ole. Se oli hyvin masentavaa. Totesin että asenne oli 
henkilökohtainen, mitä johdon taholta ei saisi koskaan olla. Kokeneet ja koulutetut 
ihmiset saadaan kyllä lähtemään eläkkeelle kohtelemalla heitä huonosti ja 
aliarvioivasti. Ei tässä iässä jaksaa enää hyvällä tahdollakaan tällaisissa olosuhteissa 
tehdä työtä. Sairaaloissa on tunnetusti huono työilmapiiri. Nainen, lähes 60 

 

5.3.4 Optimisti: ”Työ on parasta lääkettä” 
 
Optimisti-Outin työssäjatkaminen 
 

Outi on 58-vuotias lastenhoitaja, joka on työskennellyt lasten parissa jo reilut 
kolmisenkymmentä vuotta. Vuodet ovat vierineet vauhdilla ja työllä on ollut hänelle 
jatkuvasti uutta annettavaa. Työstä hän on ammentanut muutenkin voimaa elämäänsä 
ja se on toiminut elämän vakauttajana ja voimavarana myös vaikeissa 
elämäntilanteissa.  
 
Työssä jaksaminen Outilla on kyseenalaistunut lähinnä työn ulkopuolisten syiden 
vuoksi: Outi on käynyt vaikean avioeroprosessin läpi kymmenisen vuotta sitten, mutta 
itse työelämässä jatkamista se ei ole kyseenalaistanut, sillä antoisa työ ja hyvä 
työyhteisö ovat tässä vaikeassa elämäntilanteessa toimineet Outille pelkästään 
voimavarana. ”Työ on parasta lääkettä”, kuuluu Outin mottoihin. Muutenkin Outille 
on ollut aina tärkeää se, että hän on voinut tuntea kuuluvansa johonkin: työyhteisö 
kollegoineen ja lapsineen on hänelle kuin perhe. Outi kokee, että työ tarvitsee häntä – 
hän on ylpeä myös ammattitaidostaan – sekä hän työtä. Työssä Outi on suunnitellut 
jatkavansa niin pitkään kuin ikinä mahdollista, vaikka yli eläkeiän  – mitäpä hän tekisi 
yksin kotonakaan nyhjöttämässä, etenkin jos terveyttä riittää!  
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Outin kertomus on hyvin positiivisesti värittynyt ja myös hänen omaa luonteenlaatuaan luonnehtii 
optimistisuus. Outilla on takanaan vaikeitakin vaiheita elämässä, mm. avioero, mutta hän on 
pystynyt suhtautumaan siihen ”parhain päin, kokemuksesta oppien”. Outille työ on tällä hetkellä 
tärkein asia elämässä, koska hän kokee työstä saavansa asiat suurimmaksi voimavarakseen.  
 
Työssä jatkaminen on ollut Outille aina melkeinpä itsestäänselvyys. Hänen asenteensa työntekoa 
kohtaan on kunnioittava, mutta enemmän työssä jatkamista hänellä tukee hänen oma positiivinen 
elämänasenteensa sekä työn antama sisältö elämälle. Lisäksi Outi uskoo, että työelämällä on hänelle 
vielä pitkään paljon annettavaa myös kehittymismielessä. Työssä jatkamista Outilla tukee myös se, 
että hänen terveydentilansa on hyvä eikä hänen energiansa mene erityisesti terveyden vaalimiseen. 
Toki Outi terveyttäänkin vaalii omatoimisella liikunnalla samoilemalla luonnossa ja syömällä 
terveellisesti. Sosiaalisia suhteita ja mielen harmoniaa hän ylläpitää myös osallistumalla aktiivisesti 
Marttojen toimintaan. Ajatus siitä, että joutuisi jättämään työelämän esimerkiksi yllättävän 
työkyvyn heikkenemisen takia, on Outille hyvin pelottava.  
 
Optimistien kerrontaskeemassa komplikaatioita ei juuri kuvata, koska optimistit kuvaavat enemmän 
työn hyviä puolia. Usein optimistit kirjoittavatkin toimivansa unelma-ammatissa. Jos 
komplikaatioita kuvataan, ne yleensä muodostuvat työelämän ulkopuolisista asioista kuten 
perheongelmista, joista tuloksena on kenties väliaikainen työssäjaksamisongelma. Evaluaatiossa ja 
päätännässä korostuu se, että työ ja työyhteisö voi toimia suurena voimavarana vakauttamassa 
elämää vaikeissa elämäntilanteissa, mutta muutenkin työllä on elämää rikastava anti. Työ antaa 
myös mahdollisuuden kehittyä. Päätännässä kuvataan usein myös sitä, että haluavat työskennellä 
mahdollisimman pitkään.  
 
 

Olen varmaan harmaine hiuksineni näiden meidän nuorten mielestä jo aika mummo, 
vaan so what! Jotkut puolitutut ulkopuoliset asiakkaat ihmettelevät, että vieläkö sinä olet 
täällä…mihin ja miksi minä työstäni lähtisin. toivon hartaasti, että pysyn niin terveenä, 
että jaksan viralliseen eläkeikääni saakka tehdä tätä työtä ja vielä kehittyäkin siinä. 
Mitä ihmettä minä kotonakana tekisin nököttämässä eläkkeellä olevan mieheni ja koiran 
kanssa? yritän mennä täysillä loppuun saakka. Nainen, ei ikää. 

 
Tästä alkoi työni lasten kanssa. Olen saanut tehdä työtä jota rakastan ja rakastaa sitä, 
miten teen sekä kotona että töissä  - uskon, että positiivinen perusvire ja unelma-
ammatissa toimiminen on niin vahva paketti, että haluan herätä jokaiseen aamuun yhtä 
innoissani jatkossakin. Nainen, ei ikää. 

 
 

5.3.5 Sitoutunut/taistelija: ”Työ tekijäänsä kiittää” 
 
Sitoutuneen Seijan työssäjatkaminen 
 

Seija on 61-vuotias kodinhoitaja, joka on ollut pitkään töissä kunnan peruspalveluissa, 
sekä päivähoidossa, vanhustenhoidossa että kotipalvelussa. Tätä ennen hän on ehtinyt 
tehdä lisäksi monenlaisia ”hanttihommia”, sillä tyypilliseen tapaan ikäpolvensa 
edustajalle on hän lähtenyt työmarkkinoille hyvin varhain. 
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Seija on viihtynyt työssään melko hyvin, kiitos etenkin asiakastyön, josta hän on 
ammentanut voimaa jaksamiseensa vaikeina hetkinä. Viime vuosina työssä jaksamista 
on alkanut kuitenkin vaikeuttaa työmäärän lisääntyminen ja tästä johtuva kiire sekä 
monenlaiset muutostuulet, jotka ovat muuttaneet Seijan mielestä entisiä hyviä 
käytäntöjä selvästi huonompaan suuntaan. Muutosten myötä hänen on täytynyt opetella 
mm. uudenlainen tapa kirjata asiakaskäyntejä, jonka Seija on kokenut erityisen 
vaikeaksi ”siinä iässä olevalle”.  Vaikka kokeekin työnsä välillä raskaaksi, ei Seija ole 
missään vaiheessa ajatellut, että ”löisi hanskat tiskiin”, koska häntä on aina ohjannut 
äidiltä saamansa oppi ”älä koskaan jätä työtäsi”. Muutenkin hän on kokenut työnsä 
kutsumuksena. Seijalla onkin hyvin korkea työmoraali, sillä hän on sitä mieltä, että työt 
tulee tehdä mahdollisimman hyvin ja jos jokin asia pitää hoitaa, hoidetaan se 
riippumatta siitä onko työaika vai ei, koska työ kertoo tekijästään. Jatkaminen on 
seikka, jota Seija ei ole kovin paljon miettinyt, sillä ennemmin jatkaminen on hänelle 
itsestään selvä ”velvoite” – työtä tehdään siihen saakka kuin eläkeikä täyttyy. Tämän 
jälkeen eläkkeelle voi jäädä hyvillä mielin ajatellen, että se on ansaittu. 

 
Taistelija-Taiston työssäjatkaminen 
 

Taisto on 57-vuotias kouluttaja, joka on aina pitänyt työstään ja jonka työtä myös muu 
työyhteisö ja esimies arvostavat. Kolme vuotta sitten Taistoa on kohdannut kuitenkin 
kriisi, kun hän sairastui yllättäen aivoinfarktiin, jonka seurauksena  Taisto osittain 
halvautui ja menetti puhekyvyn. Alkoi kova kuntoutus ja pikkuhiljaa Taiston 
toimintakyky alkoi palautua. Puhekin  alkoi luistaa. Lopulta toimintakyky oli palautunut 
niin hyväksi, että hoitava lääkäri katsoi Taiston kykeneväksi palaamaan takaisin 
työelämään työkokeilun turvin. Tarkoitus oli, että Taistolle räätälöitäisiin uudenlainen 
kevyempi työnkuva lyhyemmällä työajalla ja siirryttäisiin kenties pikkuhiljaa tästä 
takaisin entiseen työnkuvaan.  Taisto oli riemuissaan, koska työtään hän oli kaivannut. 
 
Työpaikalle mennessään hän kuitenkin joutui pettymään. Hän kokee, että hänet 
yllättäen leimataan jotenkin kykenemättömäksi työelämään. Myös esimiehen asenteen 
hän kokee yhteistyöhaluttomaksi ja Taistosta tuntuu, että se työ, jota hän oli tehnyt 
lähes kolmenkymmenen vuoden ajan, mitätöidään täydellisesti. Työnantaja suhtautuu  
muun muassa hyvin haluttomasti työkokeiluun eikä esimerkiksi siihen liittyvä 
paperibyrokratia etene  esimiehen pöytää pidemmälle. Lopulta Taistolla, joka oli 
odottanut työhönpaluuta hanakasti, kuohahtaa ”perusmaalaisen ukon veri” ja päättää 
hän ottaa käyttöönsä ”uuden taisteluasenteen”. Hän ottaa ohjat omiin käsiin, hoitaa 
itse paperiasiat kuntoon ja hakee tuen asiansa edistämiseen työterveyshuollosta, joka 
hänelle työkokeilua oli suunnitellut. Työkokeilu menee hyvin ja Taisto pystyy jatkamaan 
työelämässä kevennetyn työn turvin. Uusi organisaatiomuutos kuitenkin vaikuttaa 
Taiston työnkuvaan niin, että hänen työnkuvansa muuttui taas eli edessä on uusi 
sopeutuminen ja uusien asioiden opettelu. Taisto ei kuitenkaan anna periksi, sillä kokee, 
että  työelämällä on hänelle vielä paljon tarjottavana ja Taistolla on halu pysyä siinä 
mukana. Tärkein motivaatio jatkaa ovat oppilaat: oppilaat ovat hänen ensisijainen 
voimavaransa. ”Pompottakoon työnantaja miten tahtoo, pysyn mukana kiusallanikin – 
itseni ja oppilaideni tähden”, ajattelee Taisto.   

 
Sitoutuneiden ja taistelijoiden työeetos on hyvin samanlainen: kummallakin on työtä kunnioittava 
asenne ja työn tekemisen tapaa luonnehtii protestanttinen etiikka (Weber 1980). Protestanttinen 
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työetiikka lähtee uskonnollisesta ammattityön velvollisuudesta ja korostaa ihmisen olevan olemassa 
työtä varten. Ydinsanomana siinä on työnteko itsetarkoituksena tai kutsumuksena (Gronow&Töttö 
1986; Vähätalo 1998).  Tämä on myös piirre, joka erottaa sitoutuneet/taistelijat eniten optimisteista, 
sillä vaikka kummallakin ryhmällä on halua jatkaa työelämässä (mahdollisimman pitkäänkin), 
luonnehtii sitoutuneita/taistelijoita enemmän protestanttinen työn tekemisen eetos (”työ on 
tekemistä varten”/ ”arvosta työtäsi, olipa se mitä tahansa” ”työ tekijäänsä kiittää”) kun taas 
optimisteilla jatkamiseen ajaa enemmänkin itse työn rikas sisältö.  
 
Sitoutuneiden/taistelijoiden tarinoissa tulee esiin myös vastoinkäymisiä – intoa ja tahtoa on tarvittu 
- mutta sitä värittää taisteluhenki ja selviytyminen. Kortteinen (1992) luonnehtii tätä selviytymisen 
eetokseksi: kovaa on ollut, mutta vastoinkäymiset on tehty voitettaviksi ja se, jolla ne voitetaan, on 
kova työ ja luja tahto. Usein tähän toki kirjoituksissa liittyy myös riittävä ulkopuolinen apu. 
Eetokseen kuuluu myös tietynlainen kunnian vaaliminen: taistelijat asettavat ennemmin myös 
työuransa kyseenalaiseksi ennen kuin suostuvat esimerkiksi esimiehen taholta tulleeseen 
simputtamiseen, vaikka tämä samalla toki kyseenalaistaa oman työssäjatkamisen, joka sinällään 
heille tärkeää onkin. Jatkaminen on sitoutuneille/taistelijoille ennemminkin ”kunnian mitta” tai 
normi kuin että se kumpuaisi itse työn sisällöstä. Toisin sanoen työsitoutuneisuus on pysyvä asenne 
tai arvo, eikä se ole riippuvainen sen hetkisestä työtilanteesta (Kanungo 1982). 
 
Sitoutuneiden ja taistelijoiden kerrontaskeemat poikkeavat hieman toisistaan. Sitoutuneiden 
kerrontaskeemassa ei välttämättä ole suurta kompikaatiota, vaan he kuvaavat kirjoituksissaan 
työelämän muutosta pitkällä aikavälillä. Taistelijoilla sen sijaan komplikaatioksi muodostuu yleensä 
työnantajan taholta tullut kaltoinkohtelu, esimerkiksi esimiehen taholta tullut simputtaminen, tai 
sairastuminen ja tästä johtuva työkyvyn aleneminen. Näistä tuloksena on syntynyt 
taistelumentaliteetti: sairaus pyritään voittamaan tai esimies pyritään ”nujertamaan”. Yhteistä 
kerrontaskeemoissa on se, että sekä sitoutuneiden että taistelijoiden evaluaatiossa ja päätännässä 
korostuu usko työhön ja kunnioittava asenne työntekoa kohtaan (”älä koskaan jätä työtäsi”), joten 
he haluavat luoda itselleen mahdollisuuden ja puitteet jatkaa. Muutenkin työn tekeminen on arvo 
sinänsä ja sen puolesta kannattaa taistella (ja vaalia omaa kunniaa), sillä loppujen lopuksi on 
kuitenkin oikein pyrkiä selviytymään ja jatkamaan työelämässä. 

 
 

Potilaat olivat minun voimavarani. heiltä sai paljon kiitosta jonka avulla jaksoin vaikka 
välillä oli veren maku suussa. välillä ajattelin lähteä pois kun oli selkään puukottajia, 
esimieskin välillä sanoi että ei niitä potilaita tarvi niin tarkkaan lääppiä. ajattelin että 
en kiusallakaan lähde koska en tehnyt virheitä työssä – ja taas sisu sanoi sittenkin. Työ 
on ilomme mutta laiskuus intohimomme. Mikä ei tapa, vahvistaa. Nainen, eläkkeellä. 
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Taulukko 2: Työssäjatkajatyypit. Taulukkoon on koottu tyyppejä kuvaavat piirteet, tekijät, jotka 
ovat tärkeimpiä työssäjaksamisen kannalta sekä suhtautuminen työssä jatkamiseen 
 Piirteet Jaksamista tukisi Suhde jatkamiseen 
Realisti  
(38 kpl) 

-jalat maassa: toteaa 
työelämän plussat ja 
miinukset 
-elämänhallinta hyvä: 
tietoinen voimavaroistaan ja 
toimii niiden  mukaan: 
”viisaasti työskentely” 
- työkyky yleensä hyvä: 
jatkaminen ei juuri 
kyseenalaistunut 
- Eniten ongelma aiheuttavat 
jatkuvat muutokset ja tästä 
aiheutuvat ongelmat työn 
tekemisen tapoihin 

-tukea muutokseen: muutos- 
ja ikäjohtamisen merkitys 
- vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen (mm. 
muutoksiin) 
- koulutuksen/osaamisen 
korostuminen  
muutosturvana 

- työtä tärkeämpää työn 
ulkopuolinen elämä, joten 
työssäjatkaminen ei tärkeää 
- motto: ” työ on vain työtä, 
on muutakin elämää” 

Optimisti 
(29 kpl) 

- työ voimavarana 
- hyvä elämänhallinta, 
optimistinen asenne 
- työkyky hyvä: jatkaminen 
ei kyseenalaistut 

- tuetaan kehittymistä läpi 
työuran 
- ikäjohtaminen 
- työn ja perheen 
yhteensovittamiseen liittyvät 
joustot 

- haluaa jatkaa 
mahdollisimman pitkään 
- motto: ”työ on parasta 
lääkettä” 

Sitoutunut 
(19 kpl)- 
Taistelija 
(14 kpl) 

- työtä kunnioittava asenne: 
pyrkii luomaan puitteet 
jatkamiseen vaikka 
taistellen. Jos työkyvyssä 
ongelmia, taistelee myös sen 
vaalimisesta 
- selviytymisen eetos 
- usein vanhemman 
ikäpolven edustaja 
- korostuu usein 
asiakaslähtöisyys 

- palkitseminen 
- ”vastaantuleminen”: 
joustot, räätälöinti ym. 
- ikäjohtaminen 
- riittävä ulkopuolinen tuki 
työkykyongelmiin 
(työterveyshuolto ym.): itse 
ei välttämättä apua pyydä 

- haluaa jatkaa 
mahdollisimman pitkään 
(normi) 
- motto: ”älä koskaan jätä 
työtäsi”, ”työ tekijäänsä 
kiittää” 

Motivaation 
menettänyt 
(25 kpl) 

- passiivinen, ”evvk” 
- olosuhteiden uhri 
- pettynyt (työnantajan) 
toimintaan ja menettänyt 
työmotivaation 

- työmotivaatiota tukevat 
toimet: työnantajan 
tarjoamat joustot, kannustus 
ja palkitseminen 
- varhainen puuttuminen, 
henkinen työsuojelu 
- työterveyshuollon 
aktiivinen tuki 

- ei jatkamishaluja: 
työelämästä pois 
mahdollisimman nopeasti 
- motto: ”olen vaan töissä 
täällä” 

Puurtaja 
(20 kpl) 

-tunnollinen, kiltti: polttaa 
kynttilää molemmista päistä 
-ei tunnista voimavarojaan 
- sairastuu usein 
uupumukseen 
- uupumus tulee yllättäen: 
itse ei havaitse: aloite apuun 
yleensä ulkopuolelta 
- kriisi avannut silmät 

- aikainen puuttuminen 
- toimiva tukiverkosto ja 
hoitoketju 
- seuranta 
- kuntoutus: lääkinnällinen ja 
ammatillinen 
- joustot: työaikajoustot, 
räätälöinnit ym. 
- henkinen työsuojelu 

-varovainen, päivä kerrallaan 
- motto: ”kriisissä 
mahdollisuus” ”avun 
hakeminen ei ole 
heikkoutta” 
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6 Yhteenveto 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä tekijät ovat työssä jaksamisen/jatkamisen pullonkauloja ja 
millaisin keinoin työntekijät ovat pyrkineet ratkaisemaan näitä jatkamiseen liittyviä ongelmia. 
Tutkimuksessa analysoitiin myös sitä, millaisia työssäjatkajatyyppejä aineistosta on löydettävissä. 
Aineistona käytettiin Kuntien eläkevakuutuksen työssä jatkamiseen liittyvää 
kirjoituskilpailuaineistoa (yhteensä 153 kirjoitusta). Tutkimusmenetelminä käytettiin temaattista 
sisällönanalyysia sekä narratiivista analyysia. 
 
Työssä jatkamisen pullonkauloja löytyi kirjoituksista paljon ja suurimmaksi osaksi ne johtuivat 
työyhteisöperäisistä syistä. Suurimmaksi ongelmaksi tässä aineistossa muodostuivat esimiestyöhön 
tai johtamiseen liittyvät tekijät, työpaikkakiusaaminen sekä muutoksenhallintaan liittyvät ongelmat. 
Työkyvyn ongelmien suhteen kuvattiin suurimmaksi osaksi työuupumukseen tai masennukseen 
sairastumista. 
 
Esimiestyön suhteen korostui johtamisen oikeudenmukaisuuden tärkeys. Kirjoituksissa korostettiin 
esimieskoulutuksen merkitystä ja erityisen vahvasti esiin tuli muutosjohtamisen merkitys osana 
esimieskoulutusta. Myös esimiehen aktiivisempaa otetta henkiseen työsuojeluun toivottiin, sillä 
työssä jaksamista katsottiin edistävän sen, että esimies puuttuu mahdollisimman varhain 
työyhteisön ongelmiin. Ikääntyneiden kirjoituksissa varsinaisena jatkamisen pullonkauloina 
esimiestyön suhteen nousi esiin ikäsyrjintä. Tämä ilmeni esimerkiksi työnantajan haluttomuutena 
palkata ikääntyvä työntekijä työhön, johon hänellä olisi ollut oikeus joustavan eläkeiän puitteissa. 
 
Muutoksenhallinnan suhteen perusongelmaksi muodostui kirjoittajien kokemus siitä, että 
muutoksia ei oltu ankkuroitu perustehtävään. Kirjoittajat kokivat, että muutokset eivät olleet 
linjassa työn konkretiaan, ruohonjuuritason toimintaan, ja olivat näin ollen vain lisänneet 
työkuormitusta, kiirettä ja vähentäneet työmotivaatiota. Tuloksista nousi esiin, että työntekijöillä ei 
myöskään ollut riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksiin – he olivat jääneet usein 
sivustaseuraajiksi, koska muutokset olivat tulleet ”ylhäältä annettuina”. Muutoksiin sitouttaminen 
tai juurruttaminen puuttui eikä muutosten hyödyllisyyttä suhteessa perustehtävään oltu perusteltu.  
 
Erityisen ongelmallisena tuloksissa korostui se, että muuttuneiden työkäytäntöjen tai 
tulostavoitteiden myötä työntekijät eivät olleet pystyneet tekemään työtänsä enää ammattietiikkansa 
tai arvopohjansa mukaisesti. Kirjoituksista nousi vahvasti esiin se, että työ koetaan kunnian 
kenttänä, jossa oman jaksamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saa tehdä työtä 
ammattiylpeydellä. Erityisen tärkeäksi tämä koettiin asiakastyössä, etenkin hoitoalalla. 
Muutosvaatimusten koettiin mitätöivän sen ydinosaamisen, johon hoitajan ammattiylpeys on kautta 
aikojen perustunut: laadukkaaseen asiakaskohtaamiseen. 
 
Muutoksenhallinnan tärkeimpänä tukena nousi esiin osaamisen jatkuva päivittäminen ja koulutus. 
Myös työnohjauksen roolia muutosturvana korostettiin, sillä kirjoitusten mukaan myös 
asiakaskontaktit ovat muuttuneet vaikeammin hallittaviksi. Työnohjaus nähtiin myös tekijäksi, 
jonka kautta voidaan ennaltaehkäistä uupumusoireiden kehittymistä työkykyä haittaavaksi 
sairaudeksi. 
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Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvistä tekijöistä suurimpana pullonkaulana nousi esiin se, että 
työkykyongelmiin ei oltu reagoitu riittävän varhaisessa vaiheessa. Kirjoituksissa kuvattiin paljon 
työuupumukseen tai masennukseen sairastumista. Kuvauksissa toistui se, että työuupumuksen 
merkkejä on vaikea itse havaita ja usein apua saa yleensä vasta siinä vaiheessa, kun oireilu on 
ehtinyt kehittyä jo sairaudeksi. Kirjoituksissa korostettiin esimiehen, mutta etenkin 
työterveyshuollon roolia varhaisen puuttumisen suhteen. Työterveyshuoltoihin tässä yhteydessä 
toivottiin tiiviimpiä seurantakäytäntöjä ja ylipäätään systemaattisempaa käytäntöä varhaiseen 
puuttumiseen.  Myös työpaikan tukihenkilöjärjestelmän perustamista toivottiin sekä aktiivisempaa 
ilmapiiri- tai työhyvinvointiseurantaa työpaikoilla. Ylipäätään henkisen työsuojelun merkitystä 
korostettiin. 
 
Jaksamiseen liittyen esiin nousi myös työn ja perheen sekä työn ja iän yhteensovittamisen 
merkitys. Ikääntyneiden kirjoituksissa oli yllättävänkin paljon jatkamismyönteisyyttä (yli 
eläkeiänkin), mutta edellytyksenä oli, että he saisivat tehdä sen ainakin osin joustavasti. Ikääntyneet 
kaipasivat työssä jaksamisen tueksi riittävästi aikaa ja tukea muutoksissa, muutostarpeiden 
säännöllistä seurantaa sekä erilaisia joustoja mm. työaikojen ja taukojen suhteen. Myös 
ikääntymisen aiheuttamat fyysiset muutokset tulisi huomioida esimerkiksi räätälöimällä työtä 
terveydelliset rajoitukset huomioiden. 
 
Jaksamisen suhteen korostui myös oma vastuu sekä oman terveyden että työyhteisön terveyden 
vaalimisen suhteen. Omaa jaksamista tuki terveelliset elintavat ja ekonominen työskentely, joka 
kunnioitti omia voimavaroja. Työyhteisötasolla jaksamista nähtiin tukevan sen, että tiedostaa 
alaistaitojen merkityksen ja pyrkii työskentelemään muita arvostaen ja erilaisuutta kunnioittaen. 
 
Työssäjatkajatyyppejä, jotka muodostettiin kirjoittajien työorientaatio perusteella, aineistosta 
nousi esiin viisi: realisti, puurtaja, motivaationsa menettänyt, optimisti ja sitoutunut/taistelija.  
 
Realistien, joita aineistossa oli eniten, työorientaatiota kuvasi jalat maassa ja päivä kerrallaan –
asenne. Realistien työura oli ollut melko tasapainoinen ja tästä johtuen työssäjatkaminenkaan ei 
ollut useimmiten kyseenalaistunut lainkaan. Jaksamista tuki se, että realistit olivat hyvin tietoisia 
voimavaroistaan ja tästä johtuen heidän työkykynsä oli säilynyt yleensä myös hyvänä. Suurimpana 
pullonkaulana tulivat esiin työelämän muutokset, jotka olivat syöneet työn mielekkyyttä. Näin ollen 
realistien työssä jaksamisen tukemisessa kannattaisi huomioida tuki muutoksenhallintaan, 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja etenkin osaamisen / koulutuksen päivittäminen osana 
muutosturvaa. 
 
Puurtajien työssäjaksamisen pullonkaulaksi muodostui liiallinen tunnollisuus ja pyrkimys suoriutua 
työtehtävistä yli omien voimien. Tästä seurauksena oli yleensä sairastuminen työuupumukseen. 
Puurtajien kertomuksissa toistui se, että kriisissä on ollut kuitenkin mahdollisuus, sillä se avasi 
silmät omien voimavarojen tunnistamiseen. Tärkeimmäksi työssäjatkamisen tukipilariksi puurtajille 
näyttäisi muodostuvan näin ollen aktiivinen aikainen puuttuminen sekä toimiva tukiverkosto ja 
hoitoonohjaus. 
 
Motivaationsa menettäneet kuvasivat itseään olosuhteiden uhrina. Jaksamisen pullonkaulana oli 
yleensä työnantajan taholta tullut kaltoinkohtelu, josta tuloksena oli kadonnut työn ilo ja katkeruus. 
Motivaationsa menettäneille työllä olikin hyvin välineellinen luonne: ainoa syy käydä työssä oli 
palkka ja työstä haluttiin pois mahdollisimman nopeasti. Työssä jaksamista tukisi parhaiten 
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työmotivaatiota tukevat toimet, kuten joustot ja palkitseminen, henkinen työsuojelu sekä varhainen 
puuttuminen ongelmiin. 
 
Optimistit näkivät työn hyvin pitkälle voimavarana. Niinpä he eivät kuvanneet juurikaan työelämän 
pullonkauloja. Jos niitä oli, ne olivat yleensä muodostuneet työelämän ulkopuolisista asioista kuten 
perheongelmista. Tällaisen tilanteen edessä optimistit olivat kokeneet työn ja työyhteisön toimineen 
suurena voimavarana vakauttamassa elämää. Optimisteille oli tärkeää saada myös kehittyä 
työssään, joten työssä jatkamista heillä tukisi parhaiten osaamisen ja kehittymisen tukeminen läpi 
työuran, urakehittymismahdollisuudet sekä perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvät joustot. 
 
Sitoutuneiden ja taistelijoiden työeetoksessa korostui työtä kunnioittava asenne ja selviytymisen 
eetos. Koska ”työ kertoo tekijästään”, heille työ oli ”kunnian kenttä”, jossa kunniaa vaalittiin vaikka 
taistellen. Pullonkaulaksi heille oli usein muodostunut työnantajan taholta tullut kaltoinkohtelu tai 
sairastuminen, joihin reagoitiin taistelumentaliteetilla. Se, että pystyi jatkamaan, oli tärkeää, vaikka 
jatkaminen olikin heille enemmän normi tai kunnian mitta kuin että se kumpusi itse työn sisällöstä. 
Sitoutuneiden ja taistelijoiden jaksamista voitaisiin tukea esimerkiksi riittävällä palkitsemisella ja 
tulemalla vastaan erilaisin joustoin ja räätälöinnein sekä riittävällä ulkopuolisella tuella 
työkykyongelmissa. 
 

7 Pohdintaa 
 
Kirjoituksista esiin nousseiden työssä jatkamista estävien tekijöiden kirjo oli hyvin laaja. Esiin tuli 
paljon niitä tekijöitä, jotka aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu työssä jatkamista tai jaksamista 
vaikeuttaviksi tekijöiksi, kuten huono esimiestyö, heikot vaikutusmahdollisuudet, liialliset työn 
vaatimukset tai työpaikkakiusaaminen. Kirjoitukset kuitenkin rikastuttivat aikaisempaa kuvaa 
työssä jatkamisesta antamalla uudenlaisia painotuksia työssä jatkamiseen vaikuttavien tekijöiden 
merkityksistä. Erityisesti tässä suhteessa esiin nousi muutos ja siitä johtuvat negatiiviset tapahtumat 
työuralla. Toisaalta kirjoitukset rikastuttivat aikaisempaa tutkimuskenttää tuomalla esiin myös 
paremmin erilaisia jatkamiseen vaikuttavia syy-seuraussuhteita sekä jatkamisen prosessiluonnetta. 
Prosessiluonnetta pystyttiin hyvin hahmottamaan erityisesti eri työssäjatkajatyyppien kautta. 
Erityisenä antina kirjoituksissa oli se, että ne valottivat suomalaisen työelämän ja kunta-alan 
muutosta pitkällä aikavälillä liittäen kuvauksiin mukaan myös kontekstuaalisen näkökulman.  
 
Työssä jatkamiseen liittyvien ratkaisujen suhteen kirjoitukset melko niukkoja. Kirjoituksissa 
kuvattiin ratkaisuja paljon konditionaalissa, kuvitellun ideaalitilanteen kautta pohtien sitä, millainen 
olisi ihanteellinen työympäristö työskennellä. Useissa kirjoituksissa heitettiin myös pallo takaisin 
kysyen ”mitä voin tehdä”. Näissä kirjoituksissa kirjoittaja oli neuvoton ongelmiensa edessä eikä 
ratkaisuja ollut löytynyt. Näin ollen moni kirjoittajista oli edelleen tarinallisessa tyhjiössä, sillä he 
eivät olleet saaneet takaisin kokemusta oman tarinansa jatkumisesta. Tämä korostui etenkin 
motivaation menettäneiden jatkajatyyppien suhteen, osin myös puurtajien.  
 
Jos kirjoituksia peilataan julkaisun alussa esitettyyn jatkamisen viitekehykseen (kuvio 1), voidaan 
todeta, että eniten esiin nousi työoloihin liittyvät tekijät: esimiestyö ja työpaikkakiusaaminen sekä 
muutoksista juontuvat tekijät työn tekemisen tapoihin. Näissä kuvauksissa eivät pullonkaulat olleet 
useinkaan vielä ehtineet vaikuttaa työkykyyn sitä alentavasti. Varsinaiseen työkyvyn alenemiseen 
tai sairasteluun liittyviä kuvauksia aineistossa tuli vähemmän esiin. Siksi työkyvyn alenemisesta 
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johtuvien jatkamistukitoimien esittely jäi tässä raportissa vähemmälle. Jatkamisen viitekehykseen 
liittyvät arvot tai asenteet tulivat erityisen hyvin esiin erityisesti työssäjatkajatyyppien kautta. 
Tutkimuksessa havaittiin, että työssä jatkamista tuki erityisesti optimistinen, omia voimavaroja, 
mutta myös työtä ja työyhteisöä kunnioittava elämänasenne. Asenteisiin ja työvoiman kysyntään 
liittyen havaittiin myös se, että ikääntyneiden suhteen työssä jatkamisen kynnyskysymykseksi 
saattoi nousta se, että työnantaja ei halunnut ikääntyneen jatkavan työssään enää yli eläkeiän, 
vaikka tähän olisi ollut mahdollisuus joustavan eläkeiän puitteissa. Myös vajaakuntoiset nostivat 
esiin kirjoituksissaan asenteiden merkityksen. Työskentely uudessa, ”helpommassa” työssä saattoi 
nostaa esiin muun muassa kateutta työyhteisön taholta. 
 
Muutenkin arvot nousivat kirjoituksissa esiin yllättävän paljon. Niissä pohdittiin mm. 
yhteiskunnallista arvoilmastoa kritisoiden sitä, että arvot ovat ristiriidassa oman ammattietiikan 
kanssa. Yksi tutkimuksen keskeinen tulos olikin se, että tulokset nostivat uudella tavalla keskiöön 
ammattietiikan tai arvopohjan merkityksen suhteessa jaksamiseen. Kirjoituksista - etenkin 
hoitotyötä tekevien kirjoituksissa -  nousi selvästi esiin se, että oman jaksamisen kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää, että saa tehdä työtä ammattiylpeydellä, oman arvopohjan mukaisesti. 
Hoitotyön ydintä on ollut perinteisesti laadukas asiakastyö, johon on koettu kutsumusta. Muun 
muassa tämän takia sosiaali- ja terveysalan työntekijät, mutta myös koko kunta-alan työntekijät 
ovatkin kokeneet/kokevat työnsä yleensä merkityksellisemmäksi kuin muilla 
työmarkkinasektoreilla (ks. esim. Forma ym. 2008). Jotta näin olisi myös jatkossa, tulisi työntekijät 
ottaa mukaan työn suunnitteluun, jotta voitaisiin varmistaa, että esimerkiksi muutosten myötä 
syntyneet uudet toimintatavat ovat linjassa perustyön ja työntekijöiden arvopohjan kanssa. Erityisen 
paljon kirjoituksissa nousi esiin nimittäin se, että työ on nykyään jatkuvassa muutoksessa ja 
muutokset syövät työn mielekkyyttä, koska ne koetaan irrallisiksi työyhteisön hyväksi havaituista ja 
eettiseksi oikeiksi koetuista toimintatavoista. Jos uudet toimintatavat edellyttävät luopumista siitä, 
mikä on vuosien varrella koettu hyväksi, herää usein arvopohjainen ammatti-identiteettiin liittyvä 
ristiriita ja vastustus. Muutos mitätöi sen, mikä on kollektiivisesti koettu ammatillisesti tärkeäksi ja 
kannateltavaksi. 
 
Yhtenä piirteenä aineistossa nousi esiin työuupumukseen tai masennukseen johtaneen prosessin 
”säännönmukaisuus”. Kirjoittaja ei ollut osannut yhdistää epämääräisiä oireitaan välttämättä 
työhön, oireilu lisääntyi, työasiat tulivat vapaa-aikaan ja uniin, omista – saati muitten – asioista ei 
jaksanut enää kiinnostua, sosiaaliset suhteen jäivät ja lopulta kynttilä paloi loppuun. Itse asioiden 
tilan havaitsi liian myöhään ja sysäys avun hakemiseen tulikin yleensä ulkopuolelta. Esiin nousi 
vahvasti se, että uupunut itse on liian väsynyt hakeakseen apua ja siksi tukiverkoston olemassaolo 
on tärkeää. Monissa kirjoituksissa kaivattiinkin työpaikoille luottohenkilöjärjestelmän kehittämistä.  
Tämän perusteella yhtenä työssä jaksamisen eväänä nousee esiin henkisen työsuojelun 
vahvistaminen ja saaminen osaksi työpaikan varhaisen puuttumisen käytäntöjä. Henkisen 
työsuojelun roolia vahvistettiin jo vuoden 2003 alussa uudistuneen työturvallisuuslain myötä. 
Kuitenkin edelleen työterveyshuollon toiminnassa korostuu usein fyysiseen kuntoon ja yleiseen 
terveydentilaan liittyvien kysymysten käsittely työn psyykkisen kuormittavuusarvioinnin ja 
henkilöstön jaksamiseen liittyvien asioiden kustannuksella (Rautio ym. 2000). Masennuksen tai 
työuupumuksen ehkäisyn hyvät käytännöt tulisi saada paremmin jalkautettua osaksi 
työterveyshuoltojen toimintaa. Myös esimieskoulutuksessa voisi henkisen työsuojelun nostaa 
vahvempaan rooliin, sillä esimiehellä on tärkeä rooli varhaisessa puuttumisessa. Toisaalta 
esimiehillä on tärkeä rooli myös työyhteisön tukipilarina, etenkin muutostilanteissa. Siksi 
hälyttävää tuloksissa olikin huonon esimiestyöhön liittyvien ongelmien nouseminen niin vahvasti 
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esiin jaksamisen pullonkaulana. Havainto on sikäli merkittävä, että kokemus esimiehen taholta 
tulevasta henkisestä väkivallasta saattaa jopa kolminkertaistaa riskin sairastua masennukseen tai 
muuhun mielenterveydenhäiriöön (Harkonmäki 2008). 
 
Myös oman vastuun merkitys suhteessa jaksamiseen nousi voimakkaasti esiin. Omat 
jaksamisongelmat tulee helposti projisoitua ulkopuolelle tai ulkopuolisen tahon syyksi, kun lopulta 
jaksamisen avaimet löytyvät usein omasta taskusta. Oman vastuun suhteen tuli esiin muita 
kunnioittava ja erilaisuuden hyväksyvä asenne sekä terveelliset elämäntavat. Näin ollen työssä 
jaksamista voisi osaltaan tukea myös se, että työssä jatkamista ja työkykyä ylläpitävässä 
toiminnassa nostettaisiin suurempaan rooliin terveellisten elintapojen edistäminen. Haaste tässä 
tosin on se, että saadaan oikeat ihmiset (ne, jotka tarvitsevat eniten elämäntaparemonttia) 
osallistumaan toimintaan, sillä viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että terveyttä edistäviin 
tyhy-toimiin osallistuvat enimmäkseen ne, jotka muutenkin vaalivat terveellisiä elintapoja (Forma 
2008).   
 
Aineiston edustavuuden suhteen voidaan todeta, että suurin osa kirjoittajista oli ikääntyneempiä 
työntekijöitä, joten ikääntymiseen liittyvä problematiikka suhteessa jaksamiseen nousi aineistossa 
vahvasti esiin. Aineiston rikkautta olisi lisännyt se, että myös nuoremmilta työntekijöiltä olisi saatu 
enemmän kirjoituksia. Nuorten vähäisempi osallistuminen johtunee tosin luonnollisesti siitä, että 
nuoremmilla työssä jaksamiseen liittyvät kysymykset eivät ole tulleet vielä niin vahvasti esiin kuin 
vanhemmilla kirjoittajilla. Nuoremmilla on fyysinen työkyky yleensä parempi kuin ikääntyneillä ja 
henkisen työkyvyn alenemisen suhteen prosessit ovat yleensä, kuten tuloksistakin havaittiin, hyvin 
pitkiä.  
 
Kiinalainen sananlasku sanoo: ”Kun muutoksen tuulet puhaltavat, on parempi rakastaa tuulimyllyjä 
kuin rakentaa suojamuureja”. Tämä pitänee hyvin paikkansa myös tämän päivän työelämässä. 
Jatkuva muutos on tämän päivän arkea työelämässä ja siksi muutosvalmius tulee ajatella osana 
ammatillisuutta. Usein se on kuitenkin vaikeaa, etenkin ikääntyneemmille työntekijöille. Siksi 
työssä jatkamisen tukemisessa ei varmaankaan voida liikaa korostaa muutos- ja ikäjohtamisen 
merkitystä. Osana tätä tärkeään asemaan tuloksissa nousee osaamisen päivittäminen ja 
kehittäminen. Muina työssäjatkamisen eväinä näyttäisi tulosten perusteella nousevan esiin etenkin 
johtamisen oikeudenmukaisuus, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
muutosprosesseissa sekä työn ja perheen, mutta myös työn ja iän yhteensovittaminen (huomioiden 
työntekijän sekä työnantajan tarpeet). Työuupumukseen tai masennukseen liittyen jatkamista tukisi 
henkisen työsuojelun vahvistaminen, toimivat hoitoketjut sekä tuki- tai luottohenkilöjärjestelmän 
kehittäminen ja varhaisen puuttumisen käytäntöjen aktivoiminen sekä seurannan 
systematisoiminen. Pyrkimys ratkaista ongelmat jo työpaikkatasolla voisi ehkäistä kuormittumisen 
kehittymisen työkykyä haittaavaksi sairaudeksi. Tulevaisuudessa tulee olemaan yhä enemmän 
vajaatyökykyisiä työntekijöitä työmarkkinoilla, joten tärkeää on myös vajaatyökykyisten työssäolon 
tukeminen etenkin asenteisiin vaikuttamalla. Työssä jatkamista tukevien toimien suhteen olisi 
tärkeää myös se, että ne räätälöitäisiin erilaisiin tarpeisiin, elämäntilanteisiin, ikään ja 
persoonaankin sopiviksi, sillä erilaisten työssäjatkajatyyppien kautta tulokset osoittivat, että työssä 
voidaan jatkaa monella tavalla. Se keino, mikä auttaa yhtä jaksamaan ja motivoi jatkamaan 
eteenpäin, ei välttämättä toimi toisen kohdalla. 
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