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Abstract
To experientially understand the concept and phenomenon of well-being at work is a worthy and
topical goal for both humanity and society. The main goal of this study is to add to the knowledge
and understanding of well-being at work as an individually experienced and accounted
phenomenon. This evaluation study which uses narrative approach seeks answers to questions 1)
What is well-being at work in the narrations of the participants, aged 55 years and over, of this
study, and 2) What are the Well-being profile processes qualities that enhance well-being at work.
Well-being profile refers to the significance of a holistic activity plan for an individual’s wellbeing at work, which is evaluated in the thesis work. Data in this study was gathered in individual
processes (n = 12) in 2004–2006 and the research methods used were diaries kept by the
participants, and two interviews.
For studying well-being in this thesis work, the researcher wanted to develop a new
methodological and methodical narrative approach. Ontological and epistemological choices have
been guided by the dialogic nature of the process and giving voice to the participants. Narrative
method includes both interpretation of stories with thematic content analysis and interpretation of
told stories. Results are presented as well-being and core stories on micro level, and as meta level
research results on macro level. In the core stories it is demonstrated how storyline and timerelated individual meanings are construed by narrative analysis.
With thematic contents analysis of interpretations on meta level of research results well-being
at work appeared in this study as individual, holistically experienced state of well-being.
Continuously fluctuating bodily, situational and mental elements form the state of well-being at
work. In this study, combined factors that form the phenomenon of well-being at work are
commitment to work, holistic well-being, responsibility of oneself, dialogical communality,
experienced challenge in work, personal and appreciative leadership, feelings of joy and success
at work, feeling of doing a worthy job, customer service skills and fitting of personal needs into
work description. Well-being profile process has given understanding, knowledge and peer
support to that well-being at work is a broad-based story. It enables understanding how a person
can contribute to it and well-being of work community can be enhanced. Well-being profile
process shared meanings were described as functionality, expertness, wholeness, peer support in
groups and support in change situations.
To develop and appreciate the phenomenon of well-being at work, it is essential to hear and
understand stories of people. From the view point of enhancing well-being at work, it is essential
to perceive its’ individual and holistic character. Methodologically this study provides new kind
of knowledge into the field of well-being at work research.

Keywords: experiences, narrative evaluation study, narrative study, well-being at work,
well-being profile
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Tiivistelmä
Työhyvinvoinnin ilmiön ja käsitteen kokemuksellinen ymmärtäminen on sekä yhteiskunnallisesti että inhimillisesti merkittävä ja ajankohtainen päämäärä. Tämän tutkimuksen päätavoitteena
on ymmärryksen ja tiedon kasvattaminen työhyvinvoinnista yksilöllisesti koettuna ja kerrottuna
ilmiönä. Lähestymistavaltaan narratiivisella arviointitutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä työhyvinvointi ilmiönä on tähän tutkimukseen osallistuvien yli 55vuotiaiden ihmisten kertomana ja 2) Mitkä ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin työhyvinvointia
edistävät merkitykset. Hyvinvointiprofiili-prosessilla tarkoitetaan väitöskirjassa arvioidun hyvinvointia edistävän kokonaisvaltaisen toimintamuodon merkitystä yksilön työhyvinvoinnille. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöllisinä prosesseina (N = 12) vuosina 2004–2006 ja tiedonhankinnan tapoina ovat tutkimukseen osallistuvien ihmisten pitämät päiväkirjat sekä kaksi aktiivihaastattelua.
Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin tutkimiseen haluttiin kehittää uudenlainen metodologinen ja metodinen narratiivinen lähestymistapa. Ontologisia ja epistemologisia ratkaisuja ovat
ohjanneet prosessimaisuus, dialogisuus ja äänen antaminen tutkimukseen osallistuville ihmisille. Narratiivinen metodi sisältää sekä kertomusten tulkintaa temaattisella sisältöjen luvulla että
kertomuksellista tulkintaa. Tutkimustulokset tuodaan esille mikrotasolla työhyvinvointi- ja ydintarinoina sekä makrotasolla metatason tutkimustuloksina. Ydintarinoissa osoitetaan kertomuksellisen tulkinnan kautta rakentuvan juonen ja ajallisuuden henkilökohtaisten merkitysten rakentuminen. Kertomusten tulkinnan temaattisella sisältöjen luvulla metatason tutkimustuloksissa
työhyvinvointi ilmiönä hahmottui tässä tutkimuksessa yksilöllisenä, kokonaisvaltaisesti koettuna hyvinvoinnin tilana. Työhyvinvoinnin tilan muodostavat jatkuvasti liikkeessä olevat tajunnalliset, situationaaliset ja keholliset tekijät. Tässä tutkimuksessa yhteiset kerrotut työhyvinvoinnin
ilmiön muodostavat tekijät ovat seuraavat: työsitoutuneisuus, kokonaiselämän hyvinvointi, vastuullisuus itsestä, dialoginen yhteisöllisyys, koettu työn haasteellisuus, yksilöllinen ja arvostava
esimiestyö, ilon ja onnistumisen kokemukset työssä, tunne arvostettavan työn tekemisestä, osaaminen asiakastyössä ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi työnkuvassa. Hyvinvointiprofiili-prosessi on antanut ymmärrystä, tietoa ja vertaistukea siihen, että ihmisen työhyvinvointi on laajaalainen tarina. Sen mukaan on mahdollista hahmottaa se, kuinka monin tavoin siihen voi sekä
itse vaikuttaa että edistää työyhteisön työhyvinvointia. Hyvinvointiprofiili-prosessin yhteiset
merkitykset työhyvinvoinnille kerrottiin tässä tutkimuksessa toiminnallisuudeksi, asiantuntijuudeksi, kokonaisvaltaisuudeksi, ryhmien vertaistueksi ja tueksi muutostilanteissa.
Ihmisten kertomusten kuunteleminen ja ymmärtäminen on työhyvinvoinnin ilmiön ymmärtämisessä ja kehittämisessä tärkeää. Työhyvinvoinnin edistämisen kannalta on keskeistä havaita
työhyvinvoinnin yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus. Menetelmällisesti tämä tutkimus tuottaa
uudenlaista tietoa työhyvinvoinnin tutkimisen kenttään.

Asiasanat: hyvinvointiprofiili, kokemukset,
narratiivinen tutkimus, työhyvinvointi

narratiivinen

arviointitutkimus,

Sinulle, joka haluat ymmärtää ja edistää työhyvinvointia
ilmiönä
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Tutkijan matka kiitoksin
Tutkimusmatka on Suuri Tuntematon. Et voi tutkimustasi aloittaessasi tietää sen
lopputuloksesta oikeastaan mitään. Voit unelmoida, visioida, suunnitella ja aikatauluttaa; mutta lopultakin antautua tutkimusprosessin valtaan ja kestää sen tuoman ilon, mutta myös pettymyksen ja epätietoisuuden hetket. Käännyt matkallasi
välillä väärään suuntaan, ihmettelet pimeyttä ja vierauden tunnetta. Sinnikäs matkanteko palkitaan: löydät oikean tienhaaran, löydät oivalluksen – rakennat omaa
johtoajatustasi yhdessä muiden kanssa.
Oma tutkimusmatkani sai alkunsa ihmettelystä, halusta, uskosta ja kutsumuksesta tietää ja vaikuttaa työhyvinvointiin ja sen edistämiseen. Denzinin ja Lincolnin (2000) mukaan laadullisella tutkijalla voi olla hyvin monimuotoisia ja monipuolisia rooleja: hän voi olla esimerkiksi tieteilijä, kenttätyöntekijä, journalisti,
sosiaalinen kriitikko, taiteilija, esseisti. Ennakkoluuloton ja luova kekseliäisyys –
bricolage – on heidän mukaansa laadullisen tutkimuksen ihanteena. Bricoleur
ajatuksena ja toimintana viehättää minua, sillä perehdyttyään tutkimusaihepiirinsä
kontekstiin tutkija ehkä löytää omat tapansa ja näkökulmansa tutkia ilmiötä, ehkäpä jopa rohkenee luoda omia keinojaan lähestyä ilmiötä ja saada siitä uudenlaista tietoa. Näin tieteen tekemisen prosessi voi parhaimmillaan olla luova ja stimuloiva.
Timmi-projekti koitui kohtalokseni, jonka lopputuloksena on tämä väitöskirja.
Vuonna 2004 kuulin ensiesittelyn projektista. Projektin missio – työhyvinvointiin
vaikuttaminen ennaltaehkäisevässä mielessä – toi minulle heti varman tunteen.
Tämä on juuri sitä tämän päivän ja tulevaisuuden toimintaa, jota yhteiskuntamme,
organisaatiomme ja erityisesti yksilömme kaipaavat. Halusin päästä Timmiin mukaan. Halusin kulkea Timmin mukana tutkijana, arvioijan roolissa. Haluni muuttui konkretiaksi tarkalleen 20.syyskuuta 2004, kun aloitin tutustumisen Timmiprojektiin ja sen toimijoihin viikkopalaverin merkeissä hankkeen tutkijana.
Kohtaloni johdatteli minut kouluttajan työstäni Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen sosiaali- ja terveysalan tiimistä tutkijan työhön Oulun yliopistoon, teknilliseen
tiedekuntaan, tuotantotalouden osastolle, professori Seppo Väyrysen johtamaan
työtieteen yksikköön 1.8.2005. Tässä vaiheessa haluan lämpimästi kiittää Oulun
Aikuiskoulutuskeskusta ja siellä erityisesti rehtori Ilpo Mäkeä sekä koko sosiaalija terveysalan tiimiä työlomasta, jota sain kannustavien kommenttien kera näille
tutkijuuden vuosille.
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Tutkimuspäiväkirjaani kirjoitin ensimmäiset kommenttini 12.11.2004. Seuraavilla ajatuksilla lähdin rohkein, avoimin ja nöyrin mielin etsimään vastauksia
mieltäni askarruttaviin kysymyksiin.
TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA eli
Tutkijan kehittyvä ymmärrys tutkimuskohteestaan
Tutkimusaiheena työhyvinvointi on erittäin kiehtova juuri monitieteisyytensä ja
monialaisuutensa vuoksi. Jokaisessa ammatissa on tänä päivänä noussut tärkeäksi kehittää työhyvinvoivaa työyhteisöä. Se asettaakin isot haasteet tämän päivän
organisaatioille ja yksilöille, koska yhteiskunnan ja sitä kautta myös työelämän
muutosvauhti on jatkuvaa.
Näkökulmana koen itse juuri työhyvinvoinnista puhumisen tärkeänä. Paljon on
tutkittu mm. työstressiä ja uupumusta, joka on tietysti hyvin tärkeää. Haluaisin
nähdä ja uskon työssä olevan myös paljon voimavaroja ja hyvinvointia tuovaa
asiaa, ja sen löytäminen ja hahmottaminen onkin mielestäni tärkeää tutkimuksellisessa mielessä.
Narratiivisuus kiehtoo juuri kertomuksellisuuden kautta. Kuinka ihmiset rakentavat ja näkevät työhyvinvointinsa ja kuinka siihen voidaan ikään kuin vaikuttaa
ulkoa päin (vai voidaanko?) esimerkiksi Hyvinvointiprofiilin ja koulutusten kautta.
Mikä ilmiö se työhyvinvointi on? Kuinka se konstruoituu ihmisten tarinoissa?
Mikä yhteinen tarina niistä nousee/nouseeko?
Kiitos teille, sanani mahdollistajille, tutkimukseen osallistuville Ihmisille: Aurora,
Siiri, Verna, Kerttu, Lahja, Keijo, Liisa, Anneli, Juhani, Rakel, Seija ja Johanna.
Teistä on tullut hyvin läheisiä yhteisen matkamme aikana. Uskon Hypro- ja tutkimusprosessin aikana virinneiden oivallustenne kantavan teitä uusille löytöretkille tärkeimpään pääomaamme – Omaan Itseemme.
Työni ohjaajaa työtieteen professori Seppo Väyrystä haluan lämpimästi kiittää uskostasi, kannustavista sanoistasi ja huolellisesta paneutumisestasi työtäni
kohtaan. Olet ollut voimavara, johon olen voinut luottaa joka tilanteessa. Olen
ihaillen huomannut harkitsevan, tarkan ja pohdiskelevan lähestymisesi tutkimukseen ja sen teon eri vaiheisiin sekä konkreettiset ja tarkat neuvosi tutkimuksenteon eri vaiheissa. Kiitos Seppo, sinulle myös siitä, että kutsuit minut työtieteen
yksikköön töihin.
10

Työni toinen ohjaaja, työterveyshuollon professori Hannu Virokannas, toukokuinen (2008) puhelinkeskustelumme alkoi työhyvinvointiani ymmärtävällä, tukevalla ja edistävällä tavalla: kysyit puhelinkeskustelumme aluksi tutkijan tämänhetkistä jaksamista ja työhyvinvointia. Osoitit ymmärtäväsi sen paineen, jonka
alla tutkija tässä vaiheessa työtään elää. Perusteellisen puhelinkeskustelumme
aikana annoit tutkimukselleni tunnustusta, joka merkitsi minulle paljon. Lisäksi
työni rakenteellista etenemistä koskevat kannanottosi näkyvät työni lopullisessa
versiossa, kiitos niistä.
Työni esitarkastajat professori Eila Järvenpää sekä erikoistutkija, dosentti
Hannu L. T. Heikkinen toivat tutkimukseen arvokkaan, erittäin merkittävän ja
korkeatasoisen tieteellisen osaamisen lisänsä. Eila Järvenpää, sinä perehdyit syvällisen ja tarkan analyyttisesti työhöni antaen kullanarvoisia vinkkejä erityisesti
työni rakenteelliseen ja sisällölliseen viimeistelyyn. Autoit hienolla tavalla näkemään työni kokonaisuutena. Annoit myös innoittavan uskon siihen, että työstäni
tulee väitöskirja, vieläpä onnistunutkin.
Hannu L. T. Heikkinen, perehdyit tutkimukseeni syvällisen filosofisesti. Nostit työstä esiin periaatteellisia laadullisen, erityisesti narratiivisen tutkimuksen
syväluotaavia kysymyksiä ja sait minut miettimään jopa tutkimukseni narratiivista
luonnetta – kuitenkin ehdottoman positiivisesti kannustaen. Hannun ehdottaman ”hissipuheen” merkitys on minulle myös tärkeä ja suuri opeteltava asia tutkijana kehittyäkseni.
Tuotantotalouden prosessori Harri Haapasalo, olet kannustanut, innostanut,
ohjannut ja pysäyttänyt minua monin tavoin näiden vuosien aikana, etkä vähiten
lievästi pakottamalla minua antamaan luettavaa sinulle silloinkin, kun en sitä itse
olisi halunnut lainkaan tehdä. Olet elänyt kanssani koko tutkimusprosessin mittaisen kaaren, josta suuret kiitokseni. Kansainvälisessä Icpqr-konferenssissa kirjoittamamme yhteinen konferenssipaperi työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisistä
yhteyksistä pakotti minut ymmärtämään työhyvinvointia myös tuottavuuden viitekehyksestä.
Tutkijatohtori, KT Sinikka Kaartinen, sinä olet väsymättä ja napakoilla kommenteillasi motivoittanut minua keskittymään tutkimukseeni, lisäksi autoit tutkimuksessani minua ratkaisevassa vaiheessa eteenpäin. Tiedät kyllä missä Sinikka!
Haluan lisäksi kiittää kasvatustieteiden tiedekunnan professori Leena Syrjälän
ja erikoistutkija Eila Estolan vetämää narratiivista jatko-opintopiiriä, johon osallistuin runsaan vuoden ajan kuunnellen, keskustellen ja jakaen kokemuksia narratiivisesta tutkimuksenteosta. Osallistuminen tähän jatko-opintopiiriin on ollut mi11

nulle hyvin tärkeää, se on ollut linkki myös tiedekuntaan, josta kymmenen vuotta
sitten olen kasvatustieteen maisteriksi valmistunut.
Tutkijatohtori, FT Varpu Löyttyniemeä kiitän paitsi innostavasta jatkoopintoseminaarista tarkkoine palautteineen myös siitä ajasta, jota pyyteettömästi
käytit työni lukemiseen, sen kommentoimiseen ja eteenpäin vievään palautteeseen.
Vieläkin kommenttejasi lukiessani huomaan, kuinka syvällä olet narratiivisessa
tutkimuksessa ja ajattelumaailmassa.
Kiitos Timmi-projektin naiset, te Projektin Tekijät kärsivällisyydestä, avoimuudesta ja kiinnostuksesta arvioijaa ja arviointiprosessia kohtaan. Meistä löytyi
upeaa yhdessä ajattelevaa ja toimivaa naisenergiaa.
Taloudellisesti sain mahdollisuuden keskittyä tutkimukseen ja tutkijan profession toteuttamiseen. Tuotantotalouden valtakunnallinen tutkijakoulu, Tauno Tönningin säätiö, Oulun yliopiston jatkokoulutusapurahat, Tyhjö-oppimisverkoston
tuki – kiitos, että näitte tämän tutkimuksen arvon rahoittaessanne työtäni. Oulun
yliopiston kirjastoa, ja siellä erityisesti informaatikko Sisko-Liisa Leinosta haluan
kiittää alati ystävällisestä ja pikaisesta avustasi tiedonhaun parissa.
Tuotantotalouden osastoa kiitän tutkimukseni kokonaisuutta hienosti edistäneistä mahdollisuuksista. Rauhaisa työhuone on tarjonnut sopen ajattelulle, kahvihuoneessa on taas saanut kertoa ja kuunnella tutkijan elämän tunnelmia iloineen
ja suruineen, välillä käsittämättömine tyhjyyden tunteineenkin. Työyhteisössä
useat ihmiset ovat kannustaneet minua tutkimukseni pariin positiivisin sanoin ja
ennen muuta sanattominkin asentein – kiitokset teille kaikille. Erityisesti haluan
kiittää tutkija, TkL Janne Puikkoa, joka tarjosi minulle osaamistaan ja tukeaan
Acta-formaattiin tekstiä siirrettäessä. Tutkija, YTM Minna Kynsilehto on paitsi
jakanut työhuoneeni vertaistukeaan tarjoten, myös auttanut englanninkielisen tiivistelmän laatimisessa.
Kieliasun huolellisesta viimeistelyn avusta kiitän lehtori, FM Marketta HarjuAuttia. Yliopistopainon kanssa oli antoisaa saattaa työ viimeiselle matkalleen,
painoon.
Omaan työhyvinvointiini integroituu vahvasti perheeni, sukulaiseni ja ystäväni. Ystävieni verkosto on väsymättä kannustanut minua eteenpäin uskomalla,
jakamalla kokemuksiani, kärsivällisesti kuuntelemalla ja jopa karonkka-asua
suunnittelemalla. Myös irtiotto tutkimuksesta on onnistunut, mistä suurenmoiset
kiitokset Jokaiselle Teistä. Appivanhempiani Liisaa ja Taistoa haluan ilolla kiittää
aina auttavasta kädestä, jota olette valmiit tarjoamaan.
Sisarukseni Jouni, Katariina ja Olli-Pekka, tuotte jokainen minulle iloa omalla ainutlaatuisuudellanne. Isäni, professori Olavi Lukkarinen, kiitos siitä, että olet
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omalla avullasi edistänyt tämän tutkimuksen valmistumista. Minulle on ilo väitellä samana päivänä kuin sinä väittelit eturauhassyövästä 28 vuotta sitten. On ollut
myös hienoa juosta välillä juoksumatolla ja tuulettaa ajattelusta väsyneitä aivoja.
Äitini, dosentti, Ttt Hannele Lukkarinen, sinun kanssasi olemme käyneet monet
keskustelut tutkimuksen teosta ja tutkijana olosta. Olet kuunnellut, auttanut,
kommentoinut työtäni, mutta lopulta antanut siitä minulle täyden vastuun sanomalla, että jokaisen tutkijan on kuljettava oma polkunsa. Vanhempieni antamaa
vahvaa tutkijan verenperintöä ei voine sivuuttaa vahvana implisiittisenä vaikuttajana väitöskirjatutkimuksen syntymiselle. Vanhemmilleni kiitos myös mahdollisuudesta yliopistotyöhuoneen lisäksi työhuoneeseen kotonanne. Väsyneet tutkijan
aivot saivat uskoa, kun tulitte töistä iltapäivällä kysyen: ”Jaahas, mitäs Paukku on
tänään saanut aikaan?”
Omat Aarteeni, Pinja ja Miska. Olemme monta kertaa puhuneet siitä, mitä äiti
tekee työkseen. Välillä on ollut vaikeaa ymmärtää, että äidin näkymättömästä
työstä tulee kirja; mutta nyt siitä näyttää tulevan totta. Saatte minut alati uudelleen
ymmärtämään elämän todellisen merkityksen ja jatkuvuuden. Jari, tämä elämämme ajanjakso on ollut välillä haastavakin, mutta rauhallinen, järkkymätön uskosi
ja kärsivällisyytesi työni valmistumiseen on ollut minulle uskomaton voimavara.
Olet tarjonnut minulle monin tavoin mahdollisuuden saada tämän työn valmiiksi,
mistä sinua syvästi kiitän.
Tutkimuksen tekijä on haavoittuvainen – hänen on uskallettava olla haavoittuvainen, mikäli hän haluaa luoda ja kokea oppimista tutkimusprosessinsa aikana
ja toteuttaa omia päämääriään sekä asettaa itsensä alttiiksi. Tämän syvästi puhuttelevan ajatuksen sain äidiltäni väitöskirjan käsikirjoitusprosessin haastavissa
loppuvaiheissa 1.4.2008.
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Haluan
Haluan pitää pintani pehmeänä
tuntea lapsen nukkaposken
ja töitä tehneen käden karheuden.
Tahdon pitää aistini auki
haistaa syksyn kirpeyden
ja lumen alta paljastuvan mullan lemun.
En huoli naamiota kasvoilleni
vaikka kaikki näkisivät lävitseni.
En aio kasvattaa kuorta
en kilpeä
en panssaria
vuosi vuodelta paksunevaa.
Haluan säilyttää toivon
lapsellisen unelman
ihmisestä
hänen katseestaan ja kosketuksestaan
sanattomista sanoistaan.
En suostu liukuhihnalle
putkeen.
Tahdon lentää huipulle
pudota pohjalle
eksyä ja löytää.
Tahdon nähdä huikaisevan valon
ja läpitunkemattoman pimeän.
Haluan pysyä haavoittuvana.
(Satu Hassi)
Niin, lopulta tutkijan on itse uskottava tutkimuksessaan tekemiinsä valintoihin ja
ratkaisuihin sekä oltava valmis puolustamaan niitä. Mutta ennen uskoa on synnyttävä halu; puhdas halu tutkia, ymmärtää, löytää ja oivaltaa.
Kiitollisin mielin Oulussa 11.1.2009;

14

Pauliina Marjala

Sisällys
Abstract
Tiivistelmä
Tutkijan matka kiitoksin
9
Sisällys
15
1 Johdanto
17
1.1 Miksi työhyvinvointia tulisi ymmärtää kokemuksellisten
kertomusten kautta? ................................................................................ 22
1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset .......................................... 27
1.3 Tutkijan tieteenfilosofinen positioituminen – ymmärryksen
muotoutuminen suhteessa tutkittavaan ilmiöön ...................................... 29
2 Lähestymistapana narratiivinen arviointitutkimus
33
2.1 Narratiivinen lähestymistapa tässä tutkimuksessa .................................. 33
2.2 Narratiivinen arviointitutkimus tässä tutkimuksessa............................... 40
3 Hyvinvointiprofiili ikääntyneiden työhyvinvointia edistämässä
45
3.1 Hyvinvointiprofiili .................................................................................. 45
3.2 Ikä ja työhyvinvointi ............................................................................... 51
4 Tutkimuksen toteuttaminen
59
4.1 Tutkimuksen pääkertojat ......................................................................... 59
4.2 Tämän tutkimuksen induktiivisuus ......................................................... 64
4.3 Aktiivihaastattelu kertomusten kerääjänä ............................................... 65
4.4 Aineiston keruun ja tulkinnan prosessiluonne ........................................ 73
5 Tutkimustulokset
81
5.1 Työhyvinvoinnin kokemukset Hyvinvointiprofiili-prosessin
alkaessa sekä odotukset sitä kohtaan....................................................... 81
5.2 Työhyvinvoinnin kokemukset suhteessa itseen sekä kokemuksia
Hyvinvointiprofiili-prosessin merkityksestä ........................................... 92
5.3 Työhyvinvoinnin kokemukset suhteessa työhön sekä kokemuksia
Hyvinvointiprofiili-prosessin merkityksestä ......................................... 105
5.4 Ydintarinat ............................................................................................ 120
5.4.1 Aurora......................................................................................... 121
5.4.2 Siiri ............................................................................................. 124
5.4.3 Verna........................................................................................... 126
5.4.4 Kerttu.......................................................................................... 130
5.4.5 Lahja........................................................................................... 134
5.4.6 Keijo ........................................................................................... 139
15

5.4.7 Anneli ......................................................................................... 141
5.4.8 Liisa ............................................................................................ 144
5.4.9 Juhani.......................................................................................... 147
5.4.10 Rakel........................................................................................... 149
5.4.11 Seija ............................................................................................ 152
5.4.12 Johanna ....................................................................................... 156
5.5 Työhyvinvointi ilmiönä – yhtäläisyydet tarinoista ................................ 158
5.6 Työhyvinvointi spesifisti koettuna ja sukupuolten välillä
eroavana ilmiönä ................................................................................... 167
5.7 Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille –
yhtäläisyydet tarinoista.......................................................................... 171
5.8 Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille –
spesifit tarinat ja sukupuolten väliset erot ............................................. 177
6 Pohdinta
181
6.1 Työhyvinvointi ilmiönä ......................................................................... 181
6.1.1 Työstressi ja työuupumus työhyvinvoinnin ilmiötä
määrittämässä ............................................................................. 183
6.1.2 Työkyvystä työhyvinvointiin ...................................................... 189
6.1.3 Työhyvinvoinnin ilmiön käsitteiden tarkastelua......................... 194
6.2 Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille ............... 202
6.3 Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jatkaminen.............................. 211
6.4 Narratiivisen arviointitutkimuksen luotettavuus ja eettiset
näkökohdat ............................................................................................ 220
6.5 Johtopäätökset ja työhyvinvoinnin ilmiön tutkimuksen
tulevaisuudesta ...................................................................................... 225
Lähteet
233
Liitteet
247

16

1

Johdanto

Työhyvinvoinnin käsitteen ja ilmiön kokemuksellinen ymmärtäminen on sekä
yhteiskunnallisesti että inhimillisesti merkittävä ja ajankohtainen tehtävä. Mielenterveyshäiriöiden aiheuttaessa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden
lisääntymistä 1990-luvulta lähtien (Järvisalo ym. 2005, Gould ym. 2007) on tärkeää ymmärtää työhyvinvoinnin ilmiötä, jotta työyhteisöissä voidaan kehittää
keinoja työhyvinvoinnin mahdollisimman varhaiseen edistämiseen. Vuonna 2005
mielenterveyshäiriöiden osuus kaikista alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä oli
32 % masennuksen ja mielialahäiriöiden ollessa yleisin tautiryhmä (19 %) (Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2005).
Kehittyneiden maiden ihmisten elämä on usein hyvin työkeskeistä ja usein
ammatti leimaa ihmisen identiteettiä vielä pitkään aktiivisen työuran jo päätyttyäkin. Työelämän tulevaisuuden muutossunnista keskeisimmäksi noussee organisaatioiden pyrkimys parantaa tuottavuuttaan yhä korkeammalle tasolle (Kasvio &
Huuhtanen 2007). Tämän pyrkimyksen taustalla on yritystoimintojen lisääntyvä
verkottuminen, minkä seurauksena verkostot ovat nousseet yksittäisiä yrityksiä
tärkeämmiksi maailmantalouden liikevoimiksi (Castells 1996). Tuottavuuden jatkuva kehittäminen edellyttää osaavia ihmisiä, koska kaikki tuottamaton työ pyritään karsimaan pois. Luova talous voi olla yksi tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista (Florida 2002). Tulevaisuuden työelämän keskeinen toteuttaja on osaava,
motivoitunut ihminen. Tämän vuoksi tarvitaankin lisää tutkimustietoa siitä, miten
ja miksi ihmiset voivat hyvin työssään, pysyvät terveinä ja toimintakykyisinä sekä
voivat myös iloita tekemästään työstä ja sen välityksellä aikaansaaduista tuloksista.
Lehto ym. (2006) korostavat jatkuvan muutoksen teeman läsnäoloa työelämässä, työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä. On olemassa muutoksia kohti
suurempia joustoja ja joustamisia – sekä muutoksia kohti vielä ajankohtaisempia
kysymyksiä työssä jaksamisesta. Määrälliset ja toiminnalliset joustot koskettavat
työaikoja, -paikkoja, työnteon muotoja ja työsuhteita. Kysymys jaksamisesta peilautuu työpaineisiin, erilaisiin vaatimuksiin ja epävarmuuteen sekä myös työntekijäkunnan ikääntymiseen. Viime vuosina erityisesti epävarmuus ennakoimattomista muutoksista työelämässä on lisääntynyt (Lehto & Sutela 2004).
Sparks ym. (2001) tuovat esille viimeisen 40 vuoden aikana työelämässä tapahtuneita muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja ammatilliseen terveyteen. Näitä keskeisiä muutoksia ovat informaatioteknologian kasvu,
globalisaatio, organisaatioissa tapahtuvat uudelleen organisoinnit, muutokset työ17

sopimuksissa ja -ajoissa. Lisäksi työvoima on monimuotoistumassa esimerkiksi
siten, että mukana on enemmän vanhempia työntekijöitä sekä monikultturista
työvoimaa. Nämä muutokset heijastuvat Sparksin ym. (2001) mukaan työntekijöiden hyvinvointiin työn epävarmuudella, työtuntien määrän kasvulla, vaikutusmahdollisuuksilla työhön ja johtamistyylillä.
Ammatti- ja tehtävärakenteiden muutokset vaihtelevat melko paljon eri yhteiskunnissa. Toisaalta näyttää siltä, että osaamisvaatimukset lisääntyvät edelleen
ja luovan talouden erityyppiset tehtävät saattavat avata parhaat kasvumahdollisuudet. Toisaalta erilaiset hoivaan ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät lisääntyvät
väestörakenteeltaan ikääntyvissä teollisuusmaissa. (Florida 2002, Huuhtanen &
Kasvio 2007.)
Koska kaikille toimialoille ja ammatteihin kaikille maantieteellisille aluille on
nopeasti, joskin epätasaisesti, leviämässä globalisaatio, tietoyhteiskunta ja tietotekniikan käyttö, tuottavuusvaatimukset sekä kiire ja aikapaine, tarvitaan työsuojelua ja työterveyttä tulevaisuudessa erityisesti uuden tekniikan ominaisuuksien,
tietotyön terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamisessa sekä ihmisen ja tekniikan kosketuspinnan kehittämisessä. Työn sisällön kehityksen toinen pääsuunta
Rantasen (2004) mukaan on ihmisten välisen vuorovaikutuksen kasvu, joka edellyttää uudenlaista koulutusta esimerkiksi sosiaalisissa ja psykologisissa kyvyissä
ja osaamisessa. Samoin tietotyön kasvu työn muuttuessa yhä kognitiivisemmaksi
ja ihmissuhdetyön lisääntyminen vaativat entistä tiedostetumpaa psyykkisen ja
sosiaalisen työympäristön kehittämistä. Huomioitavaa on myös yksilön ja organisaation jatkuvan oppimisen varmistaminen. Työvoima ikääntyy ja siksikin työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä kroonisten sairauksien ehkäisy ikääntyneiden ja myös muiden ikäryhmien osalta on jatkuvasti ajankohtainen painopiste.
Innovatiivisuus asettaa työelämälle lukuisia vaatimuksia muunkin kuin tekniikan
kehittämisen alueella. Uudet kilpailutekijät voivat löytyä esimerkiksi inhimillisen
ja sosiaalisen pääoman alueilta, näitä ovat esimerkiksi tieto-, sisältö- ja tuotannonohjausinnovaatiot. Valtion tiede- ja teknologianeuvosto on todennut, että myös
teknisten innovaatioiden luominen edellyttää teknisen ja taloudellisen ulottuvuuden rinnalle kehitettäväksi vahvaa sosiaalista ulottuvuutta. Työkykyä ylläpitävä
toiminta, työympäristön ja työelämän laadun parantaminen, työterveys ja työsuojelu ovat keskeisiä keinoja sekä työelämän sosiaalisen ulottuvuuden että työikäisten kansalaisten koko elämisen laadun kehittämisessä. (Katsaus 2000, Härmä ja
Nupponen 2002, Rantanen 2004.)
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Seuraavissa kansainvälisissä, kansallisissa ja alueellisissa työhyvinvointia
koskevissa ohjelmissa ja strategioissa näkyy keskeisesti työhyvinvoinnin käsitteen ja ilmiön ymmärtämisen ja edistämisen tarpeet.
Euroopan ensimmäisessä työsuojelustrategiassa (2002–2006) painotettiin kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin parantamista, johon kuului hyvinvointi työssä.
Siinä huomioidaan työelämän muutokset sekä uusien (esimerkiksi psykososiaalisten) riskien ilmaantuminen. Ensimmäisen työsuojelustrategian merkitys onkin
ollut työterveyden ja -turvallisuuden huomioiminen työympäristössä laadunhallinnan olennaisina osina sekä taloudellisen suorituskyvyn ja kilpailukyvyn määrittävinä tekijöinä. Toisessa työsuojelustrategiassa (2007–2012) lähtökohtana on
työympäristöihin ja työterveyspalveluihin liittyvä politiikka, jonka avulla ikääntyneetkin työntekijät voivat täysimääräisesti ja tuottavasti osallistua työelämään. ”Tavoitteena pitäisi olla tilanne, jossa työ vahvistaa henkilökohtaista terveyttä ja hyvinvointia, ja jossa pääsy työmarkkinoille ja työllisyyden säilyminen
tukevat yleistä kansanterveyttä.” Strategiassa korostetaan täten työterveyden
olennaista liittymistä kansanterveyteen. WHO on arvioinut, että vuoteen 2020
mennessä masennuksesta tulee tärkein työkyvyttömyyden syy. Työpaikka voi täten olla merkittävä ympäristö paremman mielenterveyden edistämiseen. Yhä pirstoutuneempi työelämä ja innovaatiovauhdin kiihtyminen tuovat uusia ammatillisia psykososiaalisia ja psykologisia riskejä, kuten työpaikkakiusaamista
ja -väkivaltaa sekä riippuvuuksia. Nämä muutokset edellyttävät entistä kohdennetumpaa tutkimusta, jotta on mahdollista saada tilanteesta parempi kuva ja on
mahdollista kyetä määrittelemään ennaltaehkäisytoimenpiteitä. Uuden työsuojelustrategian (2007–2012) keskeisenä tavoitteena on vähentää työtapaturmia 25 %,
erityisesti huomioiden pk-yritysten tarpeet. (Euroopan työsuojelustrategia 2007–
2012; 2007.)
EU:n työmarkkinajärjestöt ovat solmineet vuonna 2004 työperäistä stressiä
koskevan puitesopimuksen. Suomessa siihen liittyvä työmarkkinakeskusjärjestöjen julkistama suositus korostaa työperäisen stressin haittavaikutusten ennaltaehkäisyä, joka on keskeisessä roolissa työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. On huomioitava, että työperäisen stressin vaikutukset ja
oireet voivat yksilötasolla vaihdella huomattavasti (esimerkiksi aggressiivisuus,
lisääntyneet poissaolot, kyynisyys ja välinpitämättömyys). (Työperäistä stressiä
koskeva keskusjärjestösuositus 2007.)
Pääministeri Matti Vanhasen 2. hallituksen ohjelmassa teemalla vastuullinen,
välittävä ja kannustava Suomi työhyvinvoinnin käsite on huomioitu. ”Työntekijöiden korkea osaaminen, luovuuteen kannustava ilmapiiri, työhyvinvointi ja toi19

mivat työmarkkinat ovat tärkeitä kansallisia menestystekijöitä…Hyödynnetään
työterveyshuollon mahdollisuuksia työpaikan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja
työhyvinvoinnin parantamiseen. Ikäjohtamiseen ja henkiseen työsuojeluun kiinnitetään eritystä huomiota…Maatalousyrittäjien työhyvinvointia edistetään kehittämällä työterveyshuollon palvelujen toimivuutta ja parantamalla palvelujen saatavuutta…Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on toiminnan perusta.” Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma korostaa talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi tuottavuuden ja työelämän
laadun samanaikaista paranemista suomalaisilla työpaikoilla. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma korostaa yhteiskunnan toimivuuden kannalta olevan ratkaisevan tärkeää, että työikäinen väestö kokee itsensä työkykyiseksi sekä haluaa pysyä työelämässä nykyistä kauemmin. Ohjelmassa onkin kiinnitettävä huomiota
työikäisten työ- ja toimintakyvyn sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. (Pääministeri Matti Vanhasen 2. hallituksen ohjelma).
Työhyvinvoinnin painotukset hallitusohjelman eri politiikkaohjelmissa osoittavat työhyvinvoinnin olevan monen politiikka-alueeen sisällöissä ja keskiössä.
Veto-ohjelman jälkeisen työhyvinvointitoiminnan jatkajaksi tulee ministeriöiden
valmisteluissa oleva Työhyvinvointifoorumi, jonka toiminnan pääteemoja
ovat ”esimerkiksi työhyvinvoinnin vuorovaikutteinen kehittäminen, työhyvinvointiin liittyvien konkreettisten sisältöteemojen esiin nostaminen, erilaisuuden
johtaminen sekä viestintä hyvien toimintatapojen edistämiseksi” (Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 430/2007). Vertailtaessa Euroopan työsuojelustrategian ja
hallitusohjelman linjauksia erityisesti keskittyen työhyvinvoinnin näkökulmaan
on huomioitavaa, että työhyvinvoinnista tarvitaan lisätutkimusta sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.
Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelmassa vuosille 2008–2017 korostetaan ennalta ehkäisevän näkökulman ja toiminnan painottumista siten, että asioita lähestytään ihmisen hyvinvoinnin ja elämänkaaren näkökulmasta. Hyvinvointiohjelma haluaa vaikuttavuutta erityisesti terveyden edistämisestä, työkykyisyyden ylläpitämisestä ja vastuullisuudesta omasta terveydestä. Hyvinvoinnin näkökulman sisällyttäminen kaikkeen suunnitteluun, johtamiseen ja päätöksentekoon
on tärkeää. Samoin ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa
tulee vahvistaa. Työikäisten kohdalla työhyvinvointia tulisi edistää niin, että se
edesauttaa jaksamista ja halua pysyä työssä entistä pitempään. Työpaikoilla tulisi
ottaa käyttöön toimivia terveyden edistämisen menettelytapoja (esimerkiksi työnantajan kannustimia ja vaihtoehtoja monipuoliseen työyhteisöliikuntaan). (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2008–2017 2008.)
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Työkyky-käsite on työhyvinvointia edeltävä käsite – työkyvyn käsitettä käytetään tosin vielä yhtä aikaa työhyvinvoinnin käsitteen kanssa eli käsitteiden käyttö ei ole vakiintunut selkeäksi. Seuraavassa tuodaan lyhyesti esiin työkyvyn käsitteen ymmärtäminen.
Työkyvylle ei ole olemassa yhtä yhtenäistä ja hyväksyttyä määritelmää, jonka
eri toimijat (terveydenhuolto erityisesti työterveyshuolto, eläke- ja kuntoutuslaitokset, työntekijät, työnantajat, tutkijat, lainsäätäjät) yksimielisesti hyväksyisivät.
Työkyky-käsitettä käytetään ja on tutkittu ainakin lääketieteessä, sosiaalipolitiikassa, hallintotieteessä, kielitieteessä psykologiassa, kasvatustieteessä ja sosiologiassa. Työkykyä voi tarkastella fyysiseltä, psyykkiseltä tai sosiaaliselta kannalta.
(Aro ym. 1999, Blomster 2004, Matikainen ym. 2004.)
Tuomi ym. (1985) määrittelevät työkyvyn seuraavasti: ”Työkyky on kaikki ne
ominaisuudet, joita työntekijä tarvitsee aktiivisessa toiminnassaan työssään. Työkyvyn asteeseen vaikuttavat työn vaativuuden aste ja ihmisen fyysinen ja psyykkinen rakenne. Psyykkisistä tekijöistä keskeisiä ovat persoonallisuuden rakenne,
käsitys omasta itsestä, älyllinen ja psykomotorinen suorituskyky sekä asenteet.”
Ilmarinen (1995) lisäsi 10 vuotta myöhemmin työkyvyn käsitteeseen sosiaalisen
toimintakyvyn sekä yksilön toimintaedellytysten ja työn vaatimusten välisen tasapainon: ”Vaikka fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavatkin lukuisine eri tasoineen työkyvyn perustan työuran kaikissa vaiheissa, se ei
vielä riitä kuvaamaan kaikkia työkykyyn tarvittavia edellytyksiä. Muun muassa
motivaatio ja työhalukkuus vaikuttavat olennaisesti työsuoritukseen ja työtulokseen. Yhteistä tälle toimintakykypainotteiselle näkökulmalle on, että ihmisen työkyvyssä on kysymys yksilön toimintaedellytysten ja työn vaatimusten välisestä
vastaavudesta.”
Yhteiskunnallisen kehityksen myötä työkyvyn käsite on muuttunut. Työkyvyn ulottuvuudet ovat laajentuneet yksilön voimavaroista ja työorganisaation
ominaisuuksista yhteiskunnallisiin ja eri toimijoiden rooleja kuvaaviin tekijöihin.
Kokonaisvaltaisuus työkyvyn määrittelyssä on tärkeä tavoite, mutta on hyvä
muistaa, että työkyvyn kantava tekijä ja kokija on aina ihminen. Yksilön subjektiivisen arvion onkin todettu hyvin ennustavan tulevaa työkykyä ja työkyvyttömyyttä. (Ilmarinen ym. 2006.)
Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -haastattelututkimusten (toteutettu vuosina
1997, 2000, 2003 ja 2006) ja Työolobarometrin mukaan työkykypistemäärä ei ole
juurikaan muuttunut. Työolobarometrin mukaan palkansaajien kokema työkyky
on hieman laskenut. (Piirainen ym. 2003, Työministeriö 2006).
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Työkyky-käsitteen monimuotoisuus tekee työkyvyn arvioinnin ja mittaamisen
haastavaksi. Kuntoutuksessa, työterveyshuollossa ja sosiaalivakuutuksessa on
yleensä kyse työkyvyn arvoinnista, jonka tueksi on kehitetty erilaisia mittareita.
Tärkeä kysymys on myös se, kenen näkökulmista työkykyä arvoidaan. Työkyvyn
arvio voi perustua henkilön omaan käsitykseen työkyvystään, tai arvioinnin voi
tehdä terveydenhuollon tai sosiaalivakuutuksen ammattilainen tai muu asiantuntijaryhmä. Käytännön tilanteissa myös työnjohto voi arvioida työntekijän suoriutumista työstään. Koska työkyvyn hahmottaminen on kehittynyt yksilön ominaisuuksien painottamisesta työn tekemisen kontekstiin ja työprosesseihin, myös
työkyvyn arvioinnin kohde laajenee yksilöistä toimintaan työssä. Toiminnan teoriaan perustuvassa työkykytutkimuksessa tärkeää on paikallisuus ja kontekstisidonnaisuus; yleistettävyyden sijasta keskeiseksi nousee kunkin työtoiminnon
ominaispiirteiden erottaminen ja muutoksen tunnistaminen. (Ilmarinen ym. 2006,
Mäkitalo 2003.)
1.1

Miksi työhyvinvointia tulisi ymmärtää kokemuksellisten
kertomusten kautta?

Mistä negatiiviset pahoinvointia kuvaavat sanat stressi, burn out, uupuminen, exhaustio, loppuun palaminen ja masennus kertovat? Mitä ne kuvaavat? Seppänen
(2004) näkee sanojen ilmaisevan työntekoon liittyviä kielteisiä ilmiöitä, jotka
haittaavat työn suorittamista ja johtavat tuloksen heikkenemiseen. Sen lisäksi sanat kertovat työtä tekevän yksilön inhimillisestä kärsimyksestä. Ovatko pahoinvoinnin ilmenemismuodot yksilön, yhteisön vai yhteiskunnan vastuulla? Onko
meillä mahdollisuutta hyvinvointia edistävään kulttuuriin – yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan tasolla? Mitä sellainen kulttuuri meiltä edellyttää?
Riikonen ym. (2002) pohtivat työelämän tilaa ja tulkintoja toisaalta työn todella uuvuttavaksi muuttumisen kautta, toisaalta he liittävät työn uuvuttavuuden
enemmän niihin tapoihin ja diskursseihin, joilla työelämästä ja työhyvinvoinnista
on alettu puhua.
Viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana työuupumustutkimuksen suuntautumisessa on tapahtunut kaksi merkittävää laajennusta (Maslach ym. 2001).
Ensinnäkin nykyään työuupumus määritellään työperäiseksi stressioireyhtymäksi
ja kriisiksi työntekijän ja työn välisessä suhteessa, joka voi kehittyä missä tahansa
ammatissa ja eri aloilla epäsuotuisissa työoloissa (Schaufeli ym. 1996, Kalimo &
Toppinen, l997). Toinen, vasta käynnistymässä oleva muutos käsittelee näkökulman laajentumista työuupumuksen vastakohtaan, työhyvinvointiin. Maslach ja
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Leiter (1997), jotka ovat työuupumustutkimuksen uranuurtajia, ovat esittäneet,
että työhyvinvointi (work engagement) on työuupumusoireiden (uupumusasteinen
väsymys, kyynisyys ja heikentynyt ammatillinen itsetunto) puuttumista: energisyyttä, sitoutumista, ammatillista itsetuntoa ja pystyvyyttä.
Schaufeli ym. (2002) pitävät työuupumusta ja työhyvinvointia toistensa vastakohtina, mutta niitä tulee tutkia toisistaan riippumatta ja erillisillä menetelmillä.
Schaufeli ja hänen tutkimusryhmänsä ovat teoreettisten pohdintojen ja syvähaastattelujen perusteella määritelleet ”work engagementin” (työn imu, Hakanen 2002)
positiiviseksi, pysyväksi, affektiivis-motivationaaliseksi työntekijän täyttymyksen
tilaksi, jota luonnehtivat tarmokkuus (vigor), omistautuminen (dedication) ja uppoutuminen (absorption) (Maslach ym. 2001).
Suomessa on omaksuttu työstressimalliin pohjautuva työuupumusmalli. Sen
mukaan työn vaatimusten ja yksilön resurssien yhteismitattomuus johtavat työstressiin, josta vähitellen voi kehittyä työuupumus väsymyksen, kyynisyyden ja
lopulta ammatillisen itsetunnon heikkenemisen myötä (Kalimo & Toppinen 1997).
Toisaalta Suomessa on sivuutettu työn tarjoamien mahdollisuuksien ja työntekijän
odotusten suhteen tarkastelu, minkä vuoksi työhyvinvointi on ymmärretty turhan
kapea-alaisesti (Hakanen 2002). Hakanen (2002) on kehittänyt ja testannut mallin,
jossa työhyvinvointi muodostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä prosessista: loppuunkulumisen (energia) prosessista ja motivationaalisesta prosessista.
Tutkimukset ovat laajentaneet henkisten työolojen tarkastelualueita työkulttuuriin, johtamisjärjestelmiin, vaikutusmahdollisuuksiin ja johtamisen sekä työyhteisöjen oikeudenmukaisuuden alueille. Nykyaikaisessa työelämässä korostuvat
uuden henkisen ja psykososiaalisen työympäristön ongelmat perinteisten ammattitautien väistyessä. (Piirainen ym. 2003, Rantanen 2004.) Karasekin
JDCS -mallin (Job Demand-Control-Support model, Karasek & Theorell 1990)
innoittamana tutkijat ovat suhteellisen yksimielisiä siitä, että mallin kolme psykososiaalista piirrettä (työn hallinta ja vaatimukset sekä sosiaalinen tuki) ovat
keskeisiä yksilön hyvinvoinnille työssä. Keskustelu näiden tekijöiden riittävyydestä työhyvinvoinnille jatkuu. (Kinnunen & Feldt 2005.)
Työelämän laatu määritellään Työ ja terveys Suomessa 2006 -teoksessa seuraavasti: ”Työelämän laatu on kokoava käsite, johon vaikuttavat mm. työsuhteen
tyyppi, työtehtävien sisältö, itsemäärääminen, työn tarjoamat kehitysmahdollisuudet, varmuus työsuhteen jatkuvuudesta, työtahti, johtaminen, vuorovaikutusmahdollisuudet ja joustavuus työajoissa.” Tilastokeskuksen 1970-luvulta saakka
tekemissä työolotutkimuksissa on työelämän laadun muutoksia eritelty laajasti.
Työelämän laatu on kehittynyt kaksisuuntaisesti: työ on muuttunut monipuoli23

semmaksi sisällöiltään, vaikutusmahdollisuudet ovat kasvaneet ja työntekijät kokevat kehittymismahdollisuuksiensa lisääntyneen. Toisaalta kiire, sosiaalisen tuen
puute ja huono muutoksista tiedottaminen ovat lisääntyneet. (Lehto & Sutela
2004.) Työolobarometrin (Ylöstalo 2006) sekä Työ ja terveys -haastattelututkimuksen (Perkiö-Mäkelä ym. 2006) tulokset ovat samansuuntaisia. Suomessa kuten muissakin teollisuusmaissa ongelmana on työn hyvien ja huonojen piirteiden
eriytyminen. Proaktiivissa yrityksissä tuottavuus ja työelämän laatu ovat korkealla tasolla. Tosin viime aikoina osa proaktiivisistakin yrityksistä on joutunut suuntaamaan voimavaransa entistä pelkistetymmin hyvän taloudellisen tuloksen aikaansaamiseen, jolloin töiden kehittämiseen jäävä aika on minimaalinen. (Antila
& Ylöstalo 2002, Kasvio & Virtanen 2007.) Ymmärrän työelämän laadun vaikuttavan ihmisen kokemukseen työhyvinvoinnistaan, mikä taas vaikuttaa siihen,
kuinka kokonaisvaltaisesti ja tuottavasti ihminen haluaa ja voi työskennellä.
Tarkkonen (2005) ehdottaa työorganisaatiotasolle työsuojelun korvaavaksi
nimitykseksi työhyvinvoinnin ylläpitoa ja edistämistä, työhyvinvointitoimintaa tai
pelkkää käsitettä työhyvinvointi. Työhyvinvoinnin yleiskäsitteen sisällä olisivat
työturvallisuus, työkyky, työssä jaksaminen sekä muut työhyvinvoinnin kannalta
tärkeät tavoitteet ja periaatteet. Yhteistoimintatehtävissä toimivien nimet voisivat
tässä uudessa ehdotuksessa olla työhyvinvointivaltuutettu, -päällikkö ja -toimikunta.
Suomessa työelämän laadusta ja työhyvinvoinnista on saatavissa systemaattista, palkansaajilta kerättyä tutkimustietoa Työministeriön työolobarometreista,
Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -aineistoista sekä Suomen Tilastokeskuksen
vuodesta 1977 lähtien toteuttaman Työolotutkimuksen tuloksista.
Kokonaisuutena tarkasteltuna työhyvinvointi näyttää muuttuvan hitaasti sekä
subjektiivisessa että objektiivisessa mielessä. Muutoksessa on ristiriitaisuuksia,
koska samaan aikaan on näkyvissä muutoksia sekä hyvään että huonoon suuntaan.
Esimerkiksi katsaus Työ ja terveys Suomessa 2006 osoittaa, että työelämä kokonaisuudessaan on kehittynyt terveyden kannalta myönteiseen suuntaan viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Myönteisen kehityksen ovat aikaansaaneet positiiviset
muutokset työpaikkojen toimintatapojen kehityksessä (esimerkiksi työprosessien
parantaminen, johtamisen kehittäminen) sekä terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmässä, jotka tukevat mm. työkyvyn säilymistä ja edistävät työelämässä jatkamista.
(Työ ja terveys Suomessa 2006.) Huolimatta työhyvinvoinnin monien piirteiden
paranemisesta ihmisten tyytyväisyys työhönsä ei näytä lisääntyvän. Sama asia
koskee myös työn mielekkyyttä. Ilmiö ei ole yksin suomalainen, sillä usemmissa
kehittyneissä maissa työtyytyväisyys on ollut pitkään hitaassa laskussa. (Lehto &
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Sutela 2004, Alasoini 2006, Gould ym. 2006, Ylöstalo 2007.) Tämä piirre vaatii
mielestäni analyyttista, kokemuksellista tutkimusta esimerkiksi työhyvinvoinnin
kokemisesta.
Sydänmaanlakka (2006) kannustaa kaikkia älykkääseen itsensä johtamiseen
omaan kokonaiskuntoutukseensa panostamalla, mikä tarkoittaa huolen pitämistä
fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, henkisestä ja ammatillisesta kunnosta.
Älykkään itsensä johtamisen tavoitteena on hyvä elämä, joka muodostuu tunteista
(esimerkiksi positiivisuus), ajatuksista (esimerkiksi luottavaisuus) ja teoista (esimerkiksi tavat). Tunteiden, ajatuksien ja tekojen tuloksena syntyy hyvä elämä.
Sydänmaanlakka puhuu itsensä johtamisen tieteestä, jolla hän tarkoittaa mahdollisimman objektiivista lähestymistapaa hyvin subjektiiviseen asiaan. Eri tieteenalat
(lääketiede, psykologia, kasvatustiede, filosofia, kirjallisuus, historia) ovat lähestyneet minää, yksilöä objektina eikä subjektina, tekijänä ja kokijana.
Subjektin puutteen olen myös havainnut työhyvinvointitutkimuksen kentällä.
Miten yksilö kokee työhyvinvointinsa? Millä keinoin hän toimii pyrkiäkseen edistämään sitä? Voiko työhyvinvointia ylipäätään ”tarjota”, tuoda ulkoapäin, ellei
yksilö subjektina pidä edistämistyötä tarkoituksellisena ja merkityksellisenä?
Åhman (2004) käyttää käsitettä oman mielen johtaminen. Oman mielen johtaminen koostuu seuraavasta neljästä osa-alueesta: uskomukset ja asenteet, minäkäsitys ja itsetuntemus, tavoitteellisuus ja arvot, ihmiskäsitys ja vuorovaikutus.
Työhyvinvoinnin on useissa tutkimuksissa todettu liittyvän työn hallintaan ja
vaikutusmahdollisuuksiin (Karasek & Theorell 1990). Mitä enemmän työntekijä
on voinut vaikuttaa omaan työhön liittyviin asioihin, sitä vähemmän työntekijöillä
on esiintynyt työperäisiä stressi- ja terveysongelmia (Honkonen ym. 2003).
Tutkimuksen Työ ja terveys Suomessa 2006 tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että ihmistä tarvitaan työhön entistä kokonaisvaltaisemmin. Kokonaisvaltaisen tarvitsevuuden uhkana on työn suurempi kuluttavuus, josta nousee
jatkuva tarve huolehtia entistä paremmin ihmisen hyvinvoinnista sekä tarve helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista. Johtajien ja esimiesten työyhteisöjohtamisen kyvyt ovat erittäin tärkeitä, erityisesti muutostilanteissa hyvät johtamiskäytännöt auttavat henkilöstöä kasvamaan entistä osaavammaksi ja voimaan
samalla paremmin. (Työ ja terveys Suomessa 2006.)
Kasvio ja Huuhtanen (2007) määrittelevät työhyvinvoinnin Työ ja terveys
Suomessa 2006 -tutkimuksessa seuraavasti: ”Työhyvinvointi tai mahdollisuus
kokea iloa työn tekemisestä koostuu pitkälti siitä, miten hyvin henkilön työhön
kohdistuvat odotukset, hänen itselleen asettamansa tavoitteet ja tehdyn työn laadulliset ominaispiirteet vastaavat toisiaan. Toisaalta myös työntekijän omaan ter25

veyteen, toimintakykyyn tai työn ulkopuoliseen elämäntilanteeseen liittyvät tekijät saattavat vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa voida hyvin työssä.”
Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että mielenkiinto työhyvinvoinnin käsitettä kohtaan on alkanut kasvaa. Tutkimusote työhyvinvointiin on toistaiseksi ollut kvantitatiivinen ja deduktiivinen kyselytutkimuksilla käsitettä hahmotteleva.
Tässä tutkimuksessa työhyvinvointia tarkastellaan ihmisen omien kokemusten,
merkitysten antamisen ja käsitysten näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää työhyvinvoinnin ilmiötä syvällisemmin ja kehittää siihen soveltuva uudenlainen narratiivinen lähestymistapa. Tunteet ovat subjektin kokemuksia. Kokemus kahtena
päämerkityksenään voi olla välittömiä tunteita tässä ja nyt, tai se voi myös tarkoittaa kertynyttä kokemusta eli kokeneisuutta. Kokemuksissa on sisällä aina
merkitys. Valittu näkökulma auttaa ymmärtämään työhyvinvoinnin ilmiön yksilöllisyyttä ja monimuotoisuutta. Ihmisten kokemusten ymmärtämisen rikas tapa
on tarkastella ihmistä tarinoita kertovana (McIntyre 1981).
Tähän tutkimukseen osallistuvia ihmisiä yhdistää yli 55 vuoden ikä ja osallistuminen työhyvinvointia edistävään pilottiprojektiin, jonka keskeisenä kehittämiskohteena oli Hyvinvointiprofiili-prosessi ja jonka merkitystä yli 55-vuotiaiden
ihmisten kokemalle työhyvinvoinnille tässä tutkimuksessa arvioidaan. Hyvinvointiprofiili-prosessin teoreettisesta viitekehyksestä, rakentumisesta ja sisällöstä lukija saa yksityiskohtaisempaa tietoa luvussa 3.1. Tässä vaiheessa on syytä todeta,
että Hyvinvointiprofiili rakennettiin Timmi-projektissa (= Tyytyväinen ihminen
matkalla muuttuvaan ikään), joka oli Oulun Diakonissalaitoksen toteuttama ja
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama koulutus- ja kehittämishanke 9.2.2004–
31.12.2006. Hyvinvointiprofiililla (josta tässä tutkimuksessa käytetään myös lyhennettä Hypro) tarkoitetaan tässä väitöskirjassa arvioidun hyvinvointia edistävän
kokonaisvaltaisen toimintamuodon merkitystä yksilön työhyvinvoinnille. Hyvinvointiprofiili-termi tarkoittaa sekä koko toiminnan kokonaisuutta että yksilön näkökulmaa.
Iän ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä käsitellään seikkaperäisemmin luvussa 3.2. Julkunen (2003) totesi laadullisessa tutkimuksessaan 56–64-vuotiaiden
kokemiksi keskeisiksi työelämän muutoksiksi tehostumisen (työn kiristyminen,
henkilöstön vähentäminen ja toimenkuvien laajentaminen), tarkkailun (kontrollin
lisääntyminen) sekä uusien taitojen ja ideologioiden oppimisen. Muutoksen sietäminen tai jopa siitä innostuminen osoittautuivat pitkään työssä pysymisen yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Julkusen (2003) havaintona oli se, että positiivista
huomioonottamista työelämässsä korkeamman iän perusteella vierastettiin – sen
sijaan yksilöllistä terveyden ja työkyvyn huomioimista pidettiin tärkeämpänä kuin
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kronologista iän mukaista kohtelua. Kronologista ikää tärkeämpiä ovat oma asenne, terveys ja henkilökohtainen työkyky. Toisaalta työssä pitkään pysyvien moraalisista valinnoista ei tiedetä paljoa: ei voida sanoa, onko työssä pysyminen valinta,
nautinto, pakko vai moraalinen velvollisuus.
1.2

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on kasvattaa ymmärrystä ja tietoa työhyvinvoinnista yksilöllisesti koettuna ja kerrottuna ilmiönä.
Narratiivisella arviointitutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.

Mitä työhyvinvointi ilmiönä on tähän tutkimukseen osallistuvien yli 55vuotiaiden ihmisten kertomana?
Mitkä ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin työhyvinvointia edistävät merkitykset?

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on laadullinen, tarkemmin narratiivinen lähestymistapa. Narratiivinen lähestymistapa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkimukseen osallistuvat ihmiset saivat kokonaisvaltaisesti kertoa ja kuvata työhyvinvointiaan, odotuksiaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan Hyvinvointiprofiilista ja sen
merkityksestä heidän työhyvinvointiinsa. Merkitysten arvioinnissa tulee esille
myös Hyvinvointiprofiilin merkitys siten, ajatteleeko joku tutkimukseen osallistuvista ihmisistä jatkavansa työelämässä vielä varsinaisen eläkeiän jälkeenkin.
Lähestymistavan näkökulmana on se, että tutkimukseen osallistuvien ihmisten työhyvinvoinnin kokemus on konstruoitunut pitkän ajan kokemuksena ja tutkijana seuraan sen konstruoitumista Hyvinvointiprofiili-prosessin aikana. Tässä
empiirisessä tutkimuksessa olen valinnut narratiivisen lähestymistavan vastaamaan asetettuun tutkimustavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin. Ymmärrän, että
tutkimukseen osallistuvat ihmiset kertoivat työhyvinvoinnin kokemuksistaan minulle, tutkijalle. Kertoessaan he samalla loivat minäänsä, kuinka he halusivat tulla
kuulluksi ja ymmärretyksi tässä tutkimuksessa ja sen lukijoissa. (Riessman 1993.)
Narratiivinen lähestymistapa on auttanut minua koko tutkimusprosessin kokonaisuudessa aina tutkittavan ilmiön hahmottamisesta aineiston keruuseen ja
prosessimaiseen tulkintaan. Olen edennyt aineiston kanssa prosessimaisesti ja
induktiivisesti, jolloin kulloisessakin tulkintavaiheessa olen kehitellyt kyseessä
olevaan vaiheeseen sopivia analyyttisiä lukutapoja (Polkinghorne 1995). Tarkemmat metodologiset ja metodiset ratkaisut tulevat esille luvuissa 2 ja 4. Metodinen kokonaisuus tässä tutkimuksessa muodostuu kolmesta vaiheesta, joiden
27

tulokset tulevat esille työhyvinvointitarinoina, ydintarinoina ja metatason tuloksina.
Tässä tutkimuksessa etsin työhyvinvoinnin ilmiön kokemuksellisuutta haastattelujen ja päiväkirjojen kautta. Taustalla on ajatus, jonka mukaan työhyvinvoinnin kokemuksia ei voi edistää abstraktisti, massatuotantona. Tällaista ajattelutapaa on pikkuhiljaa alkanut levitä työelämääkin koskevaan tutkimukseen (esimerkiksi Riikonen ym. 2002).
Tutkimusraportin eräänä tavoitteena on, että tutkimukseen osallistuvien 12
ihmisen äänet – tarinoiden muodossa – kuuluvat vahvasti. Toivon, että nämä tarinat avaavat lukijassa narratiivisen todentunnun siten, että lukija saa holistisen
tunnekokemuksen lukiessaan tarinoita. Uskon, että työhyvinvoinnin aito parantaminen ja kehittäminen voivat olla mahdollisia tätäkin kautta.
Tämän tutkimuksen rakenne muodostaa asteittain syvenevän kokonaisuuden,
jossa näkyy tutkimuksen metodisten tulkintojen eteneminen sekä sen jälkeen pyrkimys dialogiin teorian ja aikaisempien tutkimusten kanssa ja lopuksi keskeisten
johtopäätösten esittäminen. Seuraavaksi tuodaan esille lyhyt esittely väitöskirjan
rakenteellisesta etenemisestä. Tutkimuksen alkuun päästään johdantoluvulla (luku
1.), jonka keskeisenä tarkoituksena on perustella tutkimusaiheen merkittävyys
työtieteellisenä tutkimuskohteena (luku 1.1), tuoda esille tutkimuksen tavoite ja
tutkimuskysymykset (luku 1.2) sekä positioida tutkijan esiymmärryksen ja ymmärryksen jäsentyminen suhteessa tutkittavaan aiheeseen (luku 1.3).
Luvussa 2 jäsennetään tämän tutkimuksen metodologinen lähestymistapa.
Luvussa 2.1 syvennytään narratiiviseen lähestymistapaan tässä tutkimuksessa ja
luvussa 2.2 laajennetaan metodologista lähestymistapaa narratiiviseen arviointitutkimukseen. Luvussa 3.1 kuvaillaan tässä tutkimuksessa arvioidun Hyvinvointiprofiilin teoreettinen perusta ja rakentuminen ja luvussa 3.2 tuodaan esille keskeisimpiä näkökulmia liittyen ikään ja työhyvinvointiin.
Luvussa 4 kuvataan tutkimuksen toteuttamisen prosessimaisessa kokonaisuudessaan. Ensin tutustutaan tähän tutkimukseen osallistuneisiin ihmisiin eli tutkimuksen pääkertojiin ja heidän valikoitumiseensa tähän tutkimukseen (luku 4.1),
luvussa 4.2 perustellaan induktiivinen logiikka tässä tutkimuksessa, minkä jälkeen
tarkastellaan aktiivihaastattelua kerronnallisen aineiston saamisen keinona. Luku
4 päättyy metodiseen kuvaukseen aineiston keruun ja tulkinnan prosessiluonteesta.
Luku 5 on omistetttu tutkimustulosten prosessimaiselle esittelylle. Työhyvinvointitarinoista (luvut 5.1, 5.2 ja 5.3) edetään ydintarinoihin (luku 5.4). Metatason
tutkimustuloksiin päästään luvuissa 5.5, 5.6, 5.7 ja 5.8. Tutkimuksen viimeisessä
pohdintaluvussa 6 reflektoidaan työhyvinvointia ilmiönä laajemmin peilattuna
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aikaisempaan tutkimukseen (luku 6.1), kiteytetään pohdiskellen Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille (luku 6.2), pohditaan työhyvinvoinnin edistämisen keinoja, vastuuta ja työssä jaksamista ja jatkamista (luku 6.3) ja
arvioidaan tämän narratiivisen arviointitutkimuksen luotettavuutta (luku 6.4).
Pohdintaluku ja väitöskirja päättyvät keskeisiin johtopäätöksiin tutkimustulosten
perusteella ja ehdotuksiin työhyvinvoinnin ilmiön tutkimisen tulevaisuudesta (luku 6.5).
1.3

Tutkijan tieteenfilosofinen positioituminen – ymmärryksen
muotoutuminen suhteessa tutkittavaan ilmiöön

Kuinka tutkijana asemoidun suhteessa tutkimuskohteenani olevaan ilmiöön eli
työhyvinvointiin? Mikä on se ”tiedehorisontti”, josta tarkastelen työhyvinvointia
ilmiönä? Oma paikantaminen on keskeinen metodologinen vaade tutkijalle. Paikantaessaan tutkija tunnistaa lähtökohtansa ja sitoumuksensa, pohtii ja tietää kysymyksenasettelunsa, käsitteidensä ja menetelmiensä rajat ja pystyy näin asemoimaan väitteensä. Paikantamisella kiinnytytään ja asetutaan, jotta tiedetään
mistä ja miten tiedetään. (Ronkainen 1999.) Paikantaminen on rajojen hakemista
ja ymmärtämistä. Toivottavasti tämän tutkimuksen teoria- ja metodologisissa
osuuksissa kykenen tuomaan riittävällä tarkkuudella esille oman lähestymistapani
ja teoreettis-metodologiset sitoumukseni. Seuraavassa käyn niiltä osin omaa taustaani ja tutkimuksen syntyhistoriaa läpi kuin ajattelen sen olevan tutkimuksen
toteuttamisen ja tulkintojen kannalta merkittävää.
Peruskoulutukseltani tarkastelen maailmaa käyttäytymistieteilijän, luokanopettajan silmin. Kasvatustiede on soveltava ihmistiede, joka tarkastelee kasvua,
kehitystä ja oppimista ihmisen koko elämänkaaren näkökulmasta. Kasvatustiede
on saanut minut pohtimaan jo opintojeni varhaisessa vaiheessa metodologisia ja
metodisia tieteenteoreettisia ja paradigmaattisia sitoumuksiani. Ymmärrän, että
tutkimusta tehdessäni minun on suuntauduttava metodologisesti (eli ymmärrettävä mitä tieteellä ja erityisesti valitsemallani lähestymistavalla tavoittelen ts. millaiseen tutkimuskysymykseen haen vastausta) ja metodisesti (eli valittava tutkimusmenetelmä, jonka ohjaamana kerään, muokkaan ja tulkitsen tietoa). (Nurmi
1991.) Pro gradu -tutkielmassani (Marjala 1999) tutkin fenomenologisesti opettajien kokemuksia stressistä ja siitä selviytymisestä. Kasvatustieteeltä olen saanut
juuret ymmärtää pedagogista toimintaa sekä kyvyn toimia ontologisesti ja epistemologisesti tietoisena tutkijana.
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Muita ajattelulleni aineksia antaneita tieteitä ovat yhteiskuntatieteistä psykologia ja sosiologia. Sosiologian tutkimuskohteena olevat sosiaalinen toiminta,
sosiaaliset järjestelmät ja niiden väliset suhteet ovat antaneet ajattelulleni pohjaa
tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka ovat riippuvaisia yhteiskunnallisista
toimijoista – meistä jokaisesta. Sosiologian klassikot (mm. Durkheim, Marx, Weber ja Bourdieu) ovat perehdyttäneet minut tämänkin tutkimuksen kannalta hyödyllisiin, kylläkin taustalla oleviin käsitteisiin (esimerkiksi instituutio, valta, sosiaalinen pääoma). (Kantola, Koskinen, Räsänen 2004.) Psykologian opinnoissani
suuntauduin työ- ja organisaatiopsykologisiin kysymyksiin. Psykologia on antanut minulle näkökulmaa keskittyä ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin ja toimintaan sekä merkityksiin.
Tämä väitöskirja julkaistaan tuotantotalouden oppialassa, työtieteeseen suuntautuneena. Vuonna 2005 alkaneet jatko-opinnot ovat antaneet minulle mahdollisuuden perehtyä työtieteeseen laaja-alaisena työolojen, -välineiden ja -toiminnan
monitieteellisenä oppialana. Työtieteen tutkimuskohteita ovat esimerkiksi työhyvinvointi, työsuojelu, työympäristön laatu, työn tuottavuus, ergonomia, käytettävyystekniikka ja riskienhallinta yrityksissä. Koska työhyvinvointi on moniulotteinen ja -selitteinen ilmiö, jonka kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii erilaisia
tutkimuksellisia lähestymistapoja ja monitieteellistä tutkimusotetta, on työtieteellinen lähestymistapa ilmiöön perusteltu.
Tuotantotalouden valtakunnallisen tutkijakoulun mukaan tuotantotalous on
soveltava, monitieteellinen tieteenala, jossa teollisia ja tietointensiivisiä yrityksiä
tutkitaan kokonaisvaltaisesti teknisenä, taloudellisena ja käyttäytymistieteellisenä
prosessina. Tuotantotalous pyrkii tehostamaan ja parantamaan yritysten johtamista ja ohjausta. Tämä edellyttää ihmisten, teknologian ja talouden vuorovaikutukseen kytkeytyvien tekijöiden tasapainoista yhteispeliä. Tuotantotalouden tutkimuksella halutaan luoda edellytykset teknologiselle, taloudelliselle ja sosiaaliselle
innovaatiotoiminnalle. (Kauppila ym. 2007.) Tämä tutkimus tuo tuotantotalouden
oppialaan uudenlaista sekä substanssi- että metodipohjaista tietoa. Toivon, että
tämä tutkimus aihepiirinsä puolesta luetaan myös työyhteisötasolla.
Ontologisina ja epistemologisina sitoumuksinani tutkimuksessani näkyy ajatukseni todellisuuden olemuksesta sosiaalisesti tuotetun kielen ja muun kommunikaation avulla. Pysyvän todellisuuden sijasta pyrin saamaan tietoa siitä, millainen tutkimukseen osallistuvien ihmisten työhyvinvoinnin kerrottu todellisuus on
ja kuinka tämä todellisuus tuottaa tutkimani ihmiset ja minut itseni. Pyrkimyksenäni on löytää universaalin totuutta ennustavan lain sijasta kontekstia systemaattisesti tulkitseva kertomus. Olennaista on havaita, kuinka tutkimukseen osal30

listuvat ihmiset tuottavat todellisuuttaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja
kulttuurinsa kanssa. (Saastamoinen 1999.)
Tutkimus käynnistyi kun Timmi-projektista tuli tarjouspyyntö hankkeesta,
erityisesti Hyvinvointiprofiili-prosessista arviointitutkimus. Allekirjoitimme
Timmi-hankkeen projektipäällikön kanssa 21.9.2004 sopimuksen, jossa sitouduin
luovuttamaan valmiin arvointitutkimuksen tammikuussa 2007. Hyvinvointiprofiili-prosessi pilotista toivottiin tehtävän väitöskirja ja tutkijana sitouduin alusta lähtien väitöskirjatutkimukseen. 4.1.2007 luovutin arviointiraportin Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitys narratiivisesti evaluoituna Timmi-projektin käyttöön. Arviointiraporttia ei ole virallisesti julkaistu, vaan julkaisutyö tapahtuu kokonaisuudessaan väitöskirjana.
Postmodernismi ja sosiaalinen konstruktionismi ovat Hyvinvointiprofiilin
teoreettisina peruslähtökohtina. Keskeisenä ajatuksena niissä on hyvinvoinnin
näkeminen dynaamisena, yhdessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa
rakennettavana tilana. Olennaista on hyvinvoinnista rakennettavan tiedon keskustelunomaisuus, sen kielellinen, kertomuksellinen esiintymismuoto. Käsitän postmodernismin dynaamisen, muuttuvan minuuden olevan suurin ero modernin ajattelun minuuteen, jossa minuutta pidetään pysyvänä ja staattisena. Ajattelen niin,
että kun minuus nähdään dynaamisena prosessina, siihen kuuluu jatkuva merkityksenanto sen kulttuurisen rakenteen puitteissa, jossa ihminen elää. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuvat ihmiset rakentavat minuuttaan myös tutkimukseen osallistumisellaan, koska he kertovat itsestään ja kokemuksistaan.
Tutkijana olen seurannut Hyvinvointiprofiilin rakentumista jo Timmiprojektisuunnitelmaa työstettäessä. Hyvinvointiprofiilin rakentumisesta on hahmottunut minulle hyvin kokonaisvaltainen kuva. Olen tutkijana pyrkinyt pysymään omassa roolissani, eli hahmottanut ja pyrkinyt ymmärtämään tutkijan roolista sitä prosessia, kuinka Hyvinvointiprofiili syntyi ja kehittyi. Mielestäni tutkijan on hyvä ymmärtää Hyvinvointiprofiilin syntymisen prosessi, siihen vaikuttaneet tekijät ja sen lopullinen muoto. Näin oli mahdollista tulkita Hyvinvointiprofiiliin osallistuvien kertomuksia ja kokemuksia ymmärtävämmin. Tutkijana omat
ajatukseni ja oman esiymmärrymmärrykseni tutkimusprosessin kuluessa olen kuvannut tutkijan päiväkirjaani. Asennoiduin Hyvinvointiprofiiliin hyvin positiivisesti ja kiinnostuneena seurasin tutkimukseen osallistuvien ihmisten kautta sen
merkitystä heidän työhyvinvoinnilleen. Hyvinvointiprofiilin edustama lähestymistapa työhyvinvointiasioihin tuntuu minusta ymmärrettävältä ja hyvinvointia edistävältä. Sen teoreettinen tausta ja ilmenemismuoto eivät ole vastaan omaa ajatusmaailmaani, arvojani ja käsityksiäni työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä.
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Olen pitänyt tutkimuspäiväkirjaa tutkimusprosessin ajan. Lähinnä tutkimuspäiväkirjan rooli on ollut minulle ajattelun väline. Olen kirjoittanut tutkimuspäiväkirjaan tutkimusprosessin aikana vielä jäsentymättömiä, jopa ristiriitaisia ajatuksia, liittyivätpä ne sitten aineston keruuseen, tulkintaan tai teoriaperustan kirjoittamisvaiheeseen. Tutkimuspäiväkirjani on ollut keskustelukumppaninani ja
ajatusteni jäsentäjänä matkalla kohti lopullista tutkimusraportin kirjoittamista.
Tiedonprosessointi ja -haku on tutkimusprosessin aikana ollut monivaiheista.
Olen tehnyt sitä sekä yksin että informaatikkojen avustuksella. Stressi- ja työuupumustutkimus on kiinnostanut minua pitkään. Olenkin seurannut aihepiiriä
havainnoiden tiedotusvälineitä, tutkimusta ja ihmisiä ympärilläni. Fenomenologinen pro gradu -työ opettajien stressistä ja siitä selviytymisestä (Marjala 1999) sai
minut ymmärtämään stressiä sekä teoreettisesti, käsitteellisesti että kokemuksellisesti. Työhyvinvoinnin ilmiön tutkiminen on monitasoinen ja monitahoinen ilmiö.
Se liittyy vahvasti työelämään: yksilöihin ja organisaatioihin siellä. Lisäksi se on
yhteiskunnallinen ilmiö lakeineen, säädöksineen, arvoineen ja arvostuksineen.
Työhyvinvoinnin tutkimusta ei voi olla ilman työelämää. Toisaalta tuleeko työelämä nykyään ja tulevaisuudessa toimeen ilman tutkimusavusteista työelämän
kehittämistyötä? Mielestäni työelämän tutkijan olisi tärkeää liikkua käytännönkin
kentillä. Itse olen koko tutkimusprosessin ajan ollut etuoikeutettu saadessani olla
erilaisten yksilöiden ja organisaatioiden kanssa vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin ja sen edistämisen kanssa. Olen luennoinut työhyvinvoinnista ilmiönä
sekä toteuttanut erilaisia käytännön työhyvinvointi-interventioita tutkimustyöni
lisäksi. Toivottavasti myös nämä kokemukset tulevat esille tutkimustyössäni.
Konferenssit, kongressit ja seminaarit ovat tarjonneet antoisia keskustelufoorumeja sekä lisälähteitä työhöni. Tiedostan eklektismin vaaran, joka monitieteisessä
tutkimusaiheessa piilee. Olen halunnut tehdä aiheesta mahdollisimman laajaa tiedonhakua, jotta käsitän ne tutkimukselliset pääsuunnat, joilla aihetta on tutkittu.
Toki tutkijana olen tehnyt lähteiden valinnan suhteen rajausta. Nämä rajaukset
olen pyrkinyt perustelemaan tutkimusraportin aikana.
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2

Lähestymistapana narratiivinen
arviointitutkimus

2.1

Narratiivinen lähestymistapa tässä tutkimuksessa

Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä. Narratio tarkoittaa kertomusta
ja narrare kertomista. Englannin kielessä kertomus=narrative ja kertoa narrate.
Suomen kieleen vakiintuneita ovat käsitteet tarina (engl. story) ja kertomus (engl.
narrative). (Hänninen 1999, Hyvärinen & Löyttyniemi 2005.) Hyvärinen (2006)
suosittelee ymmärrettävyyden vuoksi käytettäväksi kerronnallisuuden tutkimusta,
koska kyse on nimenomaan kertomuksista ja niiden paikasta ihmisen elämässä.
Tässä tutkimuksessa käytän termejä narratiivisuus, kerronnallisuus ja tarinallisuus
synonyymeina. Luvussa 4.4 kuvaan tarkemmin tässä tutkimuksessa sovellettua
metodia. Tämä tutkimus noudattelee Connellyn ja Clandinin (1990) tapaa ajatella
kertomuksesta, eli kertomus tarkoittaa koko tutkimusprosessia sekä tutkijan toimintaa. Toisin sanoen väitöskirja alusta loppuun on kontekstuaalinen kertomus,
jonka keskeisinä henkilöhahmoina ovat tutkimukseen osallistuvat ihmiset ja tutkija väitöskirjakertomuksen kirjoittajan roolissa (myöhemmässä vaiheessa myös
lukija) ja jossa väitöskirjan eteneminen muodostaa juonen.
Ihmistieteissä tutkimuksen kohteena on yleensä elämismaailma (= ihminen ja
ihmisen maailma), jota tutkimuksessa tarkastellaan kerrottujen merkitysten maailmana. Luonnontieteelliset menetelmät eivät sovi elämismaailman tutkimiseen,
koska kerrotut merkitykset syntyvät vain ihmisten kautta. (Varto 1992.) Narratiivisuus tarjoaa tässä tutkimuksessa mahdollisuuden kuvata ja ymmärtää tutkimukseen osallistuvien ihmisten työhyvinvoinnistaan kertomia kokemuksia sekä kertomuksia siitä, mitä merkityksiä Hyvinvointiprofiili-prosessilla on heidän kokemaansa työhyvinvointiin. Narratiivisuudessa ollaan kiinnostuneita kertomuksista,
niihin sisältyvistä prosesseista ja niissä tapahtuvista muutoksista. Narratiivisuudessa huomioidaan ajallisuus ja paikallisuus ihmisten kertoessa kontekstilähtöisesti kokemuksistaan. Narratiivinen ajattelu on narratiivisen tutkimuksen perusedellytys ja kieli on väline tuoda ajattelua esille sekä ymmärrettäväksi itselle ja
muille. Subjektiivisuus narratiivisessa lähestymistavassa liittyy siihen, että kerrottu kertomus on kokemuksen tärkeä välittäjä. Kertomusten avulla on vaikea tavoittaa koko eletyn kokemuksen rikkautta, mutta niiden avulla voi järjestää havaintoja, ajattelua, toimintaa, elämäntapahtumia ja muistoja. (Denzin & Lincoln 2000,
Clandinin & Rosiek 2007.)
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Tutkimustyön tieteenfilosofisten itujen ollessa kehittymässä käsitin työhyvinvoinnin ilmiön tutkimisen monimutkaiseksi, monimuuttujaiseksi ja tilannesidonnaiseksi kohteeksi. Työhyvinvoinnin tai pikemminkin pahoinvoinnin kuvausten,
tulosten ja faktojen saapuessa eteeni – toisaalta yhä kasvaneen työhyvinvoinnin
edistämistyön panostuksen lisääntyessä – ymmärsin, että haluan tutkia ilmiötä
kertomuksista, jotka auttavat ymmärtämään tästä monimuotoisesta ilmiöstä mahdollisia uusia näkökulmia. Aaltonen ja Heikkilä (2003) toteavat, että erityisesti
johtamis- ja organisaatioajattelun toimintaympäristön monimutkaistuessa vanhat
rationaalisuuteen, mekaanisuuteen ja lineaarisuuteen perustuvat johtamisen mallit
ovat menettäneet tehoaan. Heidän käsitysargumenttinsa narratiivisen lähestymistavan käyttämiselle on ymmärrys siitä, että monimutkaiset ilmiöt vaativat monimutkaisia metaforia tullakseen selitetyiksi. Aaltonen ja Heikkilä (2003) ovat käyttäneet tarinoita yrityksissä yksilö- ja johtajanäkökulmasta sekä organisaation kehittämisessä että osaamisen johtamisessa. Esimerkiksi päivittäisestä johtamisesta
kirjoitetut kuvailevat kertomukset auttaisivat kehittämään suomalaisia johtamisteorioita ja luomaan uusia välineitä aktiiviseen johtajien ja johtajuuden kehittämiseen.
Narratiivisuudella on juurensa eri tieteissä. Kirjallisuusteorian lähtökohdista
(Labov & Waletzky 1967) on edetty historiaan (White 1987), sosiologiaan (Fisher
1984, Bakhtin 1986) ja psykologiaan (Bruner 1986, Polkinghorne 1995).
Organisaatiotutkimuksessa kertomukset nousivat 1980-luvulla hyväksytyksi
tutkimuskohteeksi. Organisaatioissa yhteisö tuottaa, ylläpitää ja hajauttaa kollektiivisia kertomuksia. Kertomus on kehys, jota kokeillaan, työstetään ja kehitellään
ja johon pyritään liittämään uusia kokemuksia. Kertomukset voivat olla joko yhteisön sisäisiä, joita ulkopuolisen on vaikea ymmärtää tai organisatorisia kertomuksia, jotka eivät ole yhteydessä käytännön ongelmanratkaisuun ja siksi laajemmin kerrottavissa ulkopuolisille. Yrityksissä kerrotut kertomukset kertovat
mm. vallasta, vastustuksesta ja tunteista. (White 1987, Czarniawska 2007.)
Kerronnallisuuden yksi oikeutus ihmistieteiden kentässä on äänen antaminen
marginaalissa oleville ryhmille. Esimerkiksi psyykkisesti sairastuneiden (esim.
Holma 1999, Vuokila-Oikkonen 2000) tai työelämän marginaaliryhmien (esim.
Julkunen 2003, IsoPahkala-Bouret 2005) todellisuus voidaan ymmärtää kerronnallisen lähestymistavan keinoin. Lisäksi kerronnallinen lähestymistapa antaa
mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää vaikeasti lähestyttävää sekä määriteltävää
ilmiötä uudella tavalla, kuten Sandelin (2007) on kuvannut psyykkistä väkivaltaa
terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksellisten kertomusten
avulla. Kasvatustieteessä elämäkerrallista metodia on käytetty jo 1990-luvun alus34

ta lähtien. Opettajan elämän ja työn näkeminen elämäkerrallisesta näkökulmasta
voi luoda uusia näkökulmia julkisen koulutuspolitiikan rinnalle ja saada mahdollisesti kouluissa aikaan muutosta. Opettajaksi opiskelevalle kokeneempien opettajien kertomukset voivat toimia elämän ja opettajuuden monikerroksisuuden oppimisvälineinä. (Syrjälä 1994, Heikkinen 2001, Estola & Mäkelä 2002.) Nikkanen (2006) on käyttänyt tarinallista lähestymistapaa tutkiessaan pitkään työelämässä olleiden ihmisten kuntoutumista. Tarinallinen kuntoutus pyrkii jäsentämään
elämäntilannetta ja elämänkulkua sekä löytämään merkityksiä tilanteissa, joissa
elämän jatkuvuus ja vakiintunut kulku ovat kyseenalaisia.
Kertomukset tiedon rakentajina ovat nousseet 1990–2000-luvulla niin paljon
esiin, että puhutaan narratiivisesta käänteestä. Narratiivisen käänteen tähän aikakauteen tuo Heikkisen (2001) mukaan kielellinen käänne, joka ihmistieteissä jatkuu narratiivisena käänteenä. Narratiivisuus ei ole koulukunta, ei metodi, vaan
hajanainen ja jatkuvasti kehittyvä muodostelma kertomuksiin liittyvää tutkimusta.
Kertomusten ja tutkimuksen suhdetta voi tarkastella kahdesta päänäkökulmasta:
Toisaalta tutkimus käyttää materiaalinaan kertomuksia sanan laajassa merkityksessä, toisaalta tutkimus voidaan ymmärtää sinänsä järkiperäisen kertomuksen
tuottamiseksi maailmasta. Narratiivisuus on väljä viitekehys, jolle on ominaista
huomion kohdistuminen kertomuksiin todellisuuden tuottajana ja välittäjänä. Kertomusta voidaan ajatella esimerkiksi diskurssin tyyppinä, kognitiivisena rakenteena, elämisenä, olemisena ja vuorovaikutuksen muotona (Hyvärinen 2006).
Tieteellisessä keskustelussa narratiivisuudesta puhutaan tiedonprosessina sinänsä, jolloin se liitetään usein konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Postmodernista tiedonkäsityksestä puhutaan myös usein narratiivisuuden yhteydessä (postmoderniin, myöhäismoderniin tai jälkimoderniin siirtyminen ajoitetaan yleensä
1990-lukuun). Postmodernismi hylkää perinteisen objektivistisen todellisuuskäsityksen, jonka mukaan todellisuutta voidaan kuvata väitelauseiden avulla ja osoittaa niitä sitten todeksi tai epätodeksi. Tutkimus kykenee tuottamaan jonkin autenttisen näkökulman todellisuuteen, mutta uskomus objektiiviseen totuuteen pääsemisestä hylätään. Postmoderni haastaa niin sanotut suuret kertomukset ja niiden
näkemyksen yhdestä totuudesta ja tuo tilalle subjektiivisen valinnan mahdollisuuden ja moninaisuuden kulloisestakin ”totuudesta”. Tällöin postmodernismin tuottama tieto on siirtymistä ”pieniin kertomuksiin”, jotka voivat olla keskenään sovittamattomia ja ristiriitaisiakin. (Clandinin & Rosiek 2007, Heikkinen & Syrjälä
2007.)
Laadullinen tutkimus tulkitsee todellisuutta näkyväksi paikantamalla tutkimuskohteen ja tutkijan maailmassa. Laadullinen tutkimus liittyy aina tiettyyn ai35

kaan, paikkaan ja kulttuuriin (Denzin & Lincoln 2000, Riessman 2002). Postmodernismiin liittyvä tutkimus- ja ajattelusuuntaus sosiaalinen konstruktionismi
määrittelee todellisuuden rakentuvan ihmisten välisessä kommunikatiivisessa
toiminnassa, johon olemassa olevat kulttuuriset resurssit vaikuttavat. Sosiaalisen
konstruktionismin maailma on tekstuaalinen, merkityksistä ja kertomuksista syntynyt, josta ei ole löydettävissä lopullisia totuuksia. Tutkijoiden tehtävänä onkin
selvittää, kuinka paikalliset, historialliset ja sovellettavat totuudet syntyvät, kuinka ne pysyvät ja muuttuvat sekä kuinka ne voivat vaientaa muut totuudet eli muodostuvat vallitseviksi kertomuksiksi. (Curt 1994, Saastamoinen 1999.) Tekstuaalisesta, kielellisestä näkökulmasta ajatellen kokemus ja kertomus ovat analogisia;
ilman kieltä kokemusta ei voi kuvata. Kun kokemuksia halutaan analysoida, on
analysoitava kertomuksia siitä (Gergen K. 1994). Postmodernit todellisuudet jäsentyvät, säilyvät ja muuttuvat kertomusten avulla. Narratiivinen tutkimus ja narratiivinen tutkija eivät pyri pyri löytämään yhtä ainoaa totuutta, vaan pyrkivät
selittämään ja kuvaamaan ihmisten kokemuksia monipuolisesti. (Lieblich ym.
1998.)
Carr (1986) pitää kokemusta jo kertomuksen jäsentämänä. Toisin sanoen kokemukseen ei tule mitään, mikä ei olisi jo kertomuksellista. Carr (1986) uskoo
kaiken kokemuksen kertomuksellisuuteen. Kertomuksen käsite on hänelle aristoteelinen: kertomus on ehjä, alusta keskikohdan kautta loppuun etenevä. Hyvärinen (2005) puolustaa ajatusta kokemuksesta, joka ei ole vielä kertomus. Kokemus
ei ole hänen mielestään saapuessaan valmiiksi kertomuksellinen, vaan vaatii kerronnallistamisen ponnistusta. Vuorovaikutuksellisuuteen liittyy halu kertoa kokemuksistamme toisille. Onko kokemus muuttuva, ajallisesti pitkä, pitkäkestoisen
seulomisen, vastaanoton, arvioimisen ja kertomisen prosessi – eikä vain välittömän kokemisen hetki? Mikäli kertomus, jäsennys ja merkitys ovat jo kokemuksessa, niin miksi koskaan kerrottaisiin toisin? (Hyvärinen 2005.)
McIntyre (1981) ajattelee, että elämän käsittäminen jatkuvana elettynä ja koettuna kertomuksena on perusteena ihmisten tekemille valinnoille ja teoille. Hänen mukaansa perinteinen rationaalisuuden käsite on liian suppea kuvaamaan
käytännön ja tekojen elämämme rationaalisuutta, joka perustuu hyvin usein kertomuksen kertomiselle. Kertomukset ovat täten kontekstisidonnaisia eli liittyvät
tilanteeseen ja historiaan. Kertomus on kertojalleen tosi. Ymmärrys toiseen ihmiseen rakentuu oman elämän ymmärtämisestä ja elämisestä kertomuksen muodossa (mm. McInture 1981).
Bruner (1986) korostaa kertomusten ja elämän välistä vuorovaikutusta: kertomus jäljittelee elämää, elämä puolestaan kertomusta. Ihmiselämä tulee näky36

väksi elettyjen, koettujen ja kerrottujen kertomusten kudelmana. Koko narratiivinen tutkimusperinne lähtee ajatuksesta, että kertomukset ovat ihmiselle luonteenomainen tapa jäsentää elämää ja itseään. Kertomuksilla on luultavasti mahdotonta
saavuttaa koko eletyn kokemuksen rikkautta, mutta riittävä tavoite niille on olla
keinona järjestämässä havaintoja, ajattelua, toimintaa, elämäntapahtumia ja muistoja. Kokemukset saavat muodon ja etääntyvät itsestä, kun ihminen kertoo niistä.
Bruner korostaa, että kerrontatavat muuttuvat vähitellen keinoiksi kokemusten
hahmottamiseen. Kokemukset ja koko sosiaalinen todellisuus alkavat näyttäytyä
kertomuksellisena. (Bruner 1986, Ihanus 1999.)
Sarbin (1986) etsiessään uusia metaforia, joilla kuvata ihmisen elämää ja
toimintaa, piti hyödyllisinä ja käyttökelpoisina ns. kontekstuaalisia selityksiä,
joissa ihminen on toimijana historian etenevässä kudelmassa, episodeissa, jotka
eivät etene lineaarisesti, mutta liittyvät toisiinsa. Hän ymmärtää narratiivin yläkäsitteeksi, joka kätkee sisäänsä episodin, näytelmän ja elämäkerran käsitteet. Narratiivin avulla ihmiset organisoivat kielellisesti sosiaalisen elämänsä. Kuten Saastamoinen (1999) toteaa: ”Narratiivisuus on sosiaalisen elämän ehto ja sosiaalinen
elämä on luonteeltaan narratiivista: sen avulla ymmärrämme ja tunnemme sosiaalisen maailmamme ja sen avulla rakennamme sosiaaliset identiteettimme.” Narratiivimetaforan avulla ihmisen toimintaa voidaan ymmärtää ajallisella ulottuvuudella. Kertomus antaa ihmisen elämälle rakenteen erityisesti suhteessa kulttuurissa vallitseviin narratiivisiin malleihin (Sarbin 1986).
Kertoessaan kokemuksistaan ihminen luo samalla kerronnallista identiteettiä.
Tutkimukseen osallistuvat ihmiset loivat kerronnallista identiteettiä kertoessaan
(= puhuessaan ja kirjoittaessaan) työhyvinvoinnin kokemuksistaan suhteessa itseensä ja työhönsä. Kertomus on siis tärkeä, kokonaisvaltainen väline ja keino
identiteetin ilmaisemisessa (Hyvärinen 2006). Kerronnallinen identiteetti jäsentyy
(ja jopa muuttuu) myös prosessissa ja dialogissa tutkijan kanssa. Hytti (2003) on
tutkinut yrittäjien identiteetin kerronnallista rakentumista. Yrittäjäidentiteetin rakentumista hän tarkasteli sisällön (mitä kerrottiin), muodon (kerrotun rakenteen ja
osien muodostumisen kokonaisuudeksi) ja kielen vuorovaikutteisen rakentumisen
kautta (miten kerrottiin), jossa olennaisena fokuksena olivat ne merkitykset, joita
haastateltavat yrittäjäidentiteetille antoivat. Analyysin fokukseen nousivatkin juuri hyvin erilaiset tavat kertoa (esimerkiksi kerrotun koherenttisuuden aste vaihteli
kovasti).
Postmodernissa ajassa minuudet ovat pirstoutuneet ja muuttuneet projekteiksi
esimerkiksi elämän kontekstien moninaistumisen ja tiedon räjähdysmäisen kasvun vaikutuksesta. Postmoderni subjekti, minuus, ei ole subjekti, vaan pikemmin37

kin ”kertomisen tapa” tai ”paikka kielessä”, joka kehkeytyy ja muokkautuu suhteessa siihen, millä tavalla meitä puhutellaan ja miten kulttuuriset järjestelmät
meitä määrittävät. Saastamoinen (1999) huomauttaa sosiaalisen konstruktionismin olevan siirtymässä vaiheeseen, jossa todellisuus ei tarkoita ainoastaan käsitettä kieli. Verkostometaforissa todellisuus käsitetään monimuotoiseksi ja edistyväksi toiminnallisten käytäntöjen, diskurssien sekä materiaalisten ilmiöiden suhdeverkostoiksi. Nämä ulottuvuudet ovat rakentuneet kielellisesti erilaisten kulttuurija kontekstisidonnaisten tulkintojen kautta.
Ricoeurin (1991) tavoin ajattelen tutkimukseni tieteenfilosofisiin taustaoletuksiin sitoutuessani, että subjektilla voi olla sisäinen ydin tai olemus, mutta se on
jatkuvassa dialogissa ulkopuolella olevien kulttuuristen maailmojen ja niiden tarjoamien identiteettien kanssa. Kerronnallinen identiteetti ei siis ole muuttumaton
substanssi, vaan elää ajassa ja todellisuudessa. Aktiivisena toimijana ihminen rakentaa minuuttaan ja identiteettiään kulttuurisia narratiivisia resursseja valikoiden
ja hyödyntäen. Minuus ja kulttuuri eivät siten ole erotettavissa toisistaan, vaan ne
voidaan ymmärtää hermeneuttisen kehän tavoin. Kertomus ei siten voi olla koskaan vain yksityinen ja subjektiivinen, vaan se on kulttuurisesti jäsentynyttä jopa
silloinkin, kun kerrotaan yksityisimmistä kokemuksista. Kerrotuissa kokemuksissa olennaiseksi nousevat niiden monet ”sosiaaliset äänet”. (Bakhtin 1986, Hall
1999, Saastamoinen 1999, Heikkinen & Huttunen 2002, Hyvärinen 2006.) Ricoeur näkee kertomuksen erityisen potentiaalin olevan siinä, että se mahdollistaa
ristiriitaisen ja epäsointuisen maailman olemassaolon ja käsittelyn (Hyvärinen
2006). Kujala (2006) on tutkinut kerronnallisen identiteetin käsitteen avulla sitä,
mistä ja miten opettajat puhuvat ja kirjoittavat, kun he kertovat ikääntymiskokemuksistaan koulussa.
Kirjallisuusteoria ja diskurssianalyysi ovat vaikuttaneet uusiin kertomusten
lukutapoihin, jotka kiinnittävät huomiota kertomusten muotoon. Näitä kertomusten muotoon kiinnittyviä lukutapoja ovat esimerkiksi elämäntarinoiden analysointi, retorinen analyysi, strukturaalinen analyysi ja dekonstruktio. Fiktiivisiä kertomuksia – kaunokirjallisuutta – voidaan myös käyttää kirjoittamisen malleina ei
niinkään tiedon, vaan merkityksen ymmärtämisen lähteenä. Organisaatiotutkimukselle narratiivinen tutkimus on tuonut uusia rikkaita näkökulmia organisaatioteorioihin, erityisesti niitä täydentämällä ja havainnollistamalla. Kertomukset ovat
myös dialogi ja neuvotteluväline käytännön organisaatioissa. Tutkimusraportin
kirjoittamisen kannalta narratiivisuus merkitsee yhtäältä haastetta vakuuttaa tiedeyhteisö (esimerkiksi sisällyttämällä analyysi tekstin rakenteisiin) ja toisaalta
mahdollisuutta olla ikävystyttämättä tiedeyhteisön ulkopuolisia lukijoita (esimer38

kiksi analysoimalla narratiivista metodologiaa). Uusia luovia ratkaisuja edellisessä onnistumiseksi on käytetty, esimerkiksi dramatisoimalla kertomuksia. (Hyvärinen 2006, Czarniawska 2007.)
Tässä tutkimuksessa kertomukset toimivat kokemuksen kuvaajina. Hyvärinen
& Löyttyniemi (2005) määrittelevät kertomukseen kuuluvan juonirakenteen ja
kokemuksellisuuden. Kerronta voi olla joko tiheää tai ohutta sen mukaan, kuinka
paljon kertomus välittää kokemuksellisuutta. Tiheä kertomus esittää konteksteja,
yksityiskohtia, tunteita, sosiaalisten suhteiden verkkoa ja yksityiskohtia. Kertomuksen ja sen tutkimisen tekevät kiinnostavaksi juuri muutos, transformaatio ja
prosessi (Hyvärinen 2006). Kuinka lähelle autenttista kokemusta tutkija voi kielen
välityksellä päästä? Hermeneuttisen tutkimusperinteen mukaan ihminen tulkitsee
kokemaansa yhä uudelleen. Tutkimustilanteessa ei tavoitella pääsyä kokemuksen
alkulähteille, vaan kiinnostus kohdistuu juuri senhetkiseen tutkimustilanteeseen ja
yksilön kokemustensa tulkintaan. (Perttula 2005.) Brockmeier (2004) sijoittaa
kertomuksen aina ihmisten välille, koska kertomus voidaan hänen mielestään parhaiten ymmärtää kommunikaation muotona ja harjoittamisena.
Narratiivisuutta on sovellettu käytännöllisenä työvälineenä esimerkiksi psykoterapiassa, kasvatuksessa, opettajankoulutuksessa, terveydenhoidossa, vanhustyössä, sosiaalityössä, kuntoutuksessa, liikkeenjohdossa, tuotekehityksessä ja
markkinoinnissa. Kertomukset auttavat organisaatiota tuomaan esille ja yhteisesti
jaettavaksi hiljaista, kokemusperäistä tietoa. Hiljaista tietoa esiintyy organisaatiossa esimerkiksi taitoina, toimintatapoina, työssä opittuina käytäntöinä ja sanattomina sopimuksina. Hiljainen tieto on kehittynyt syvällisen kokemuksen ja perehtymisen kautta. Kertomusten avulla hiljainen tieto saadaan näkyväksi ja sen
jälkeen sitä voidaan yhdessä käsitellä ja prosessoida organisaatiossa. (Nonaka &
Takeuchi 1995.) Itseäni myös tämä narratiivisuuden pragmaattinen näkökulma
ohjasi aloittaessani tutkimusta – halusin löytää uudenlaista, kertomuksellista tietoa työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista.
Hänninen (1999) on tuonut esille yksilön sisäisen tarinan hänen kokemuksensa jäsentäjänä. Muokkaamme ja yhdistelemme kokemuksiamme tarinoiksi, joiden
avulla suuntaamme elämäämme. Tarinoiden kautta kokemuksille annetaan ääni ja
merkitys. Tarinan kolmessa ulottuvuudessa, kerrotussa, koetussa ja eletyssä jäsentyvät sekä yksilöiden että organisaatioiden kokemukset. Sisäinen tarina muodostuu prosessissa, jossa situaation ominaisuuksia ja elettyjen tarinoiden tapahtumia
tulkitaan kulttuurisen ja persoonallisen tarinavarannon tulkintamallien avulla
(Hänninen 2004). Täten esimerkiksi tässä tutkimuksessa Rakelin situaatiossa tapahtunut terveydentilan muutos saa hänet muuttamaan käsitystään suhteessa it39

seensä sekä työssä jaksamiseensa ja jatkamiseensa. Situaation muuttumisen kautta
terveydestä tulee hänelle tärkein arvo osaksi hänen sisäistä tarinaansa.
2.2

Narratiivinen arviointitutkimus tässä tutkimuksessa

Arviointitutkimus on soveltavaa tutkimusta, jonka tavoitteena on uuden tiedon
tuottamisen lisäksi saavuttaa spesifejä käytännöllisiä tavoitteita. (Laukkanen
1998). Arvioinnilla ei ole omaa sisällöllistä tutkimuskohdettaan, mutta se tuottaa
välineitä toisten tutkimusalojen käyttöön (Scriven 1991). Arviointitutkimuksen
metodologioita on runsaasti: arviointia voidaan tehdä ainakin koeasetelmiin perustuen, kvantitatiivisesti, kvalitatiivisesti ja toimintatutkimuksena. Arviointia
määriteltäessä erotetaan yleensä sisäinen ja ulkoinen arviointi toisistaan. Tässä
tutkimuksessa noudatetaan ulkoista arviointia, jonka tarkoituksena on myös kehittää arvioitavaa kohdetta eli Hyproa. Ulkoisen arvioinnin näkökulma tässä tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tutkija arvioi Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitystä tutkimukseen osallistuvien ihmisten työhyvinvoinnille tutkijan roolista, ei toimijana hankkeen sisällä. Kehittävän arvioinnin (Patton 1990, Fettermann 1996)
erottaa tiedontuotantoarvioinnista (Pawson & Tilley 1997) nimenmaan toiminnan
kehittämisen näkökulma: tiedon tuottamisen lisäksi toimintaa pyritään kehittämään esimerkiksi osallistavan arvioinnin keinoin.
Arvioinnin kohteena tässä tutkimuksessa ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin
aikaansaamat merkitykset työhyvinvoinnille. Näitä työhyvinvoinnille aikaansaatuja merkityksiä tutkitaan kokemuksellisina kertomuksina. Kuinka työhyvinvointitoiminnan vaikuttavuutta/merkityksiä tulisi arvioida? Arviointitutkimuksessa
vaikuttavuuden tutkimuksen tieteellisenä standardina on pitkään pidetty ns. ryhmävertailua (erityisesti käytetty lääkeainetutkimuksessa). Ryhmävertailussa kahta
mahdollisimman samanlaista ryhmää vertaillaan hoitotulokseen pääsemisessä.
Erilaisten työhyvinvointiin vaikuttavien interventioiden tutkimuksessa tieteellisesti validin ja pätevän ryhmävertailun järjestäminen on käytännössä mahdotonta.
Vaikuttavat/merkittävät tekijät muuttuvat tapauskohtaisesti yksilön ja työyhteisön
mukaan. Alku- ja loppumittaukseen tyydyttäessä tietoa ei saada sosiaalisten interventioiden laadullisesta, paikallisesta sekä kehityksellisestä luonteesta. Vaikuttavuutta tutkittaessa tärkeäksi nousee tieto siitä, mikä/mitkä tekijät veivät muutosta
haluttuun suuntaan. Nähdäkseni arvioinnin tavan valinta on kytköksissä tavoitteeseen, joka asetetaan työhyvinvointiin vaikuttamisessa.
Tämä narratiivinen arviointitutkimus kerää tietoa Hyvinvointiprofiiliprosessin kokonaisuudesta, sen alkutaipaleesta, etenemisestä, ja toiminnan kehit40

tymisestä nimenomaan yksilötason työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
Tutkimuksessa pyritään nostamaan esille Hypron merkitys hankkeeseen osallistuneiden ihmisten kokemuksissa. Hankkeen merkitys tulee erityisesti esille siinä,
kuinka hanke on edistänyt Hyvinvointiprofiilitoiminnallaan työhyvinvointia siihen osallistuvien yksilöiden kokemuksissa.
Arvioinnin menetelmiä on paljon ja arviointikysymykset ratkaisevatkin sen,
mikä menetelmä on sopiva kuhunkin kysymykseen. Arvioinnin käsitteen määritelmää etsiessäni kohtasin asiasta kattavan pelkistetyn määritelmän: arviointi on
jonkin asian tai toiminnan arvon, merkityksen tai ansion määrittelemistä (Scriven
1991). Laukkanen (1998) määrittelee arviointitutkimuksen tieteellisten menetelmien käytön kautta seuraavasti: ”arviointi on systemaattiseen tiedonkeruuseen ja
analyysiin perustuvaa ilmiön tai asian hyödyn ja/tai arvon määrittämistä.” Toisin
sanoen arviointitutkimuksen keskeisenä päämääräänä on tuottaa arvostelma arvioitavan kohteen arvosta, merkityksestä tai ansiosta, ts. määrittää arvioitavan kohteen arvoa. Arvostelmaa tuotettaessa on huomioitava ne tavoitteet, vaatimukset ja
kriteerit, joihin arvioitavaa asiaa verrataan. Arvioinnissa on pohjimmiltaan kysymys siitä, saavuttaako jokin hanke tai ohjelma sille asetetut ja/tai siinä sisäistetyt
tavoitteet (Suikkanen & Lindh 2001). Tässä tutkimuksessa Hypron merkitystä
verrataan seuraavista näkökulmista:
a) suhteessa sen itse itselleen asettamiinsa tavoitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin
b) lisäksi arviointia tehdään tutkimuksessa mukana olevien ihmisten kohdistamiin odotuksiin ja niiden toteutumiseen Hyproa kohtaan sekä
c) vertaillaan tutkimukseen osallistuvien ihmisten kertomista työhyvinvoinnin kokemuksista ennen ja jälkeen Hyproon osallistumisen.
Pawson ja Tilley (1997) ovat luokitelleet neljä arviointitutkimuksen perusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan arviointitutkimuksen tehtävien sekä käytettävien
työvälineiden eli tiedonhankintamenetelmien näkökulmasta. Näitä perusvaihtoehtoja ovat positivistiseen koeasetelmaan perustuva tutkimus, pragmaattinen tutkimus, (sosiaalinen) konstruktionismi sekä tieteelliseen realismiin perustuva arviointitutkimus. Ymmärtävä, fenomenologinen tai konstruktionistinen tiedonintressi
kieltää objektiivisen todellisuuden olemassaolon ja korostaa todellisuuden olevan
sosiaalinen konstruktio, joita on olemassa yhtä paljon kuin ihmisiä, vaikka monet
konstruktioista ovat jaettuja (esimerkiksi Guba & Lincoln 1989). Sosiaalitieteiden
piirissä onkin esitetty voimakkainta kritiikkiä positivistis-kvantitatiivista para41

digmaa ja ns. näyttöön perustuvien käytäntöjen kapea-alaisuutta kohtaan (Järvikoski & Härkäpää 2001).
Scriven (1991) erottaa summatiivisen ja formatiivisen arvoinnin toisistaan.
Keskeinen niitä erottava piirre on arviointitoiminnan toteutuksen ajankohta:
summatiivisessa arvoinnissa arviointi tehdään ohjelman jo päätyttyä yleensä ulkopuoliselle yleisölle tai päätöksentekijöille. Formatiivinen arviointi tehdään ohjelman kuluessa tai kehittyessä yleensä organisaatiolle itselleen tavoitteena parantaa arvioinnin avulla toimintaa.
Guba ja Lincolnin (1989) mukaan arvioinnin piirissä voidaan puhua neljästä
eri sukupolvesta, joka tarkoittaa sitä, että arvioinnin lähestymistapoja voidaan
tarkastella toisiaan seuraavien ajanjaksojen muodostamina kehitysvaiheina. Ensimmäisen arviointisukupolven edustama näkemys painottaa kvantitatiivista ajattelua sekä behaviorismia. Mittaamisen sukupolven arviointia käytetään yhä esimerkiksi monissa oppilaitoksissa ja kouluissa. Toisen arviointisukupolven edustama tavoite – ja ohjelma-arviointeihin keskittynyt sukupolvi pyrki löytämään
ohjelman heikkoudet ja vahvuudet suhteessa asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Tavoitteiden saavuttamista arvioitaessa pystytään kehittämään arvioitavaa ohjelmaa. Kolmannen arviointisukupolven tuoma lisä oli keskittyä tuottamaan tietoa
siitä, kuinka arvioitavaa ohjelmaa voitaisiin parantaa jo sen toteutusvaiheessa.
Neljäs arviointisukupolvi (kvalitatiivinen arviointitutkimuksen suuntaus) painottaa osallistujien subjektiivisten kokemusten kuvaamista. Osallistava arviointi on
kiinnostunut yksittäisistä ihmisistä ja heidän erilaisista näkökannoistaan. Yksilö
osallistuu arviointiin edustaen omia intressejään, huoliaan ja tarpeitaan arviointiprosessissa (ks. myös Syrjälä 1996). Kaikille kuvatuille arviointisukupolville tunnusomaisia piirteitä on yhä olemassa ja käytössä. Tulosten saavuttamisen ennakkoehto on arvioinnissa valitun näkökulman löytäminen ja perusteleminen (Suikkanen & Lindh 2001).
Tässä tutkimuksessa arviointia tehdään seuraavista lähtökohdista:
–
–
–
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kehittävänä ulkopuolisen arvioijan tekemänä arviointina, joka tarkoittaa Hypro-prosessin kehittämistä arviointitulosten perusteella,
kvalitatiivisesti ja prosessiluontoisesti eli arviointia tehdään koko arvioitavan
prosessin (= Hypron) ajan sekä
narratiivisena, joka tarkoittaa arvioinnin inhimillisiä ja kommunikatiivisia
piirteitä korostavaa näkökulmaa. Postmoderni aika korostaa kokemuksellista
epistemologiaa, jossa henkilökohtaisten kokemusten kautta muotoutuvat subjektiiviset merkitykset ovat tietämisen kriteereitä. Kokemuksellisen epistemo-

logian tyypillisiä piirteitä ovat dialogi ja vuorovaikutus. Tiedon hankkimisen
menetelminä korostuvat kertomiseen painottuvat menetelmät. Kertoessaan
yksilö on subjekti joka arvioi sekä omaa että ohjelman toimintaa. Näin yksilö
tulee tietoiseksi ja kriittiseksi arvioimaan omaa toimintaansa, kokemuksiaan
ja toiminnan tuloksia. (Bruner 1986, Guba & Lincoln 1989.)
Taulukossa 1 on kuvattuna kysymyksiä, joita Hypro-prosessin (tarkempi kuvaus
Hypro-prosessista tulee esille luvussa 3.1) merkityksestä työhyvinvoinnille esitettiin (mukaellen Järvikosken & Härkäpään 2001 sovellusta Robsonista 2000 kuntoutuksen arviointitutkimukselle asetettavista kysymyksistä).
Taulukko 1. Kysymyksiä Hypro-prosessin merkityksestä työhyvinvoinnille.
Kohderyhmän tarpeiden ja

Mitkä olivat kohderyhmän todelliset odotukset ja tarpeet Hypro-

odotusten arviointi sekä

prosessilta? Mihin tarpeisiin Hypro-prosessilla keskityttiin

työhyvinvointiohjelman itsellensä

vastaamaan eli mitkä olivat Hypron itse itsellensä asettamat

asettamat tavoitteet

keskeiset tavoitteet ja teoreettiset lähtökohdat?

Toiminnan ja toimeenpanon

Mitä Hypro-prosessin aikana todella tapahtui? Mitä asiakkaat tekivät

arviointi

Hypro-prosessin aikana? Mistä toiminnasta asiakkaat arvioivat
eniten hyötyvänsä työhyvinvointiansa edistämässä? Toteutuiko
toiminta suunnitelman mukaan? Millaisia ongelmia toteutuksessa
ilmeni? Millaisia muutoksia Hypro-prosessiin on tehtävä, jotta sen
puutteet saadaan korjatuksi?

Merkitysten ja vaikutusten arviointi

Oliko Hypro-prosessi merkittävä? Millaisia muutoksia asiakkaiden
elämässä tapahtui työhyvinvointiohjelman aikana? Olivatko
tapahtuneet muutokset suunniteltuja vai ei-suunniteltuja, tavoitteiden
mukaisia vai muunlaisia?

Työhyvinvointiohjelman

Miten työhyvinvointiohjelmaa voi kehittää, ts. parantaa Hypro-

kehittämiseksi suoritettava arviointi prosessia kokonaisuudessaan?
Vaikutusmekanismien

Miksi Hypro-prosessi tuotti hyviä/huonoja tuloksia? Millaiset tekijät

ymmärtäminen

työhyvinvointiohjelman toteutuksessa ja toimintaympäristössä olivat
merkitysten kannalta olennaisia? Millaisille osallistujille
työhyvinvointiohjelma näytti sopivan ja ketkä näyttivät hyötyvän
paremmin toisentyyppisestä työhyvinvointiohjelmasta?

Pelkästään kohderyhmässä tapahtuneiden muutosten/merkitysten/vaikutusten selvittäminen ja kuvaaminen riittävät harvoin johtopäätösten ja kehittämisehdotusten
tekoon. On olennaista tietää, mitä ja miksi prosessin aikana tapahtuu, mutta tärkeää on myös ymmärtää, millaisten mekanismien kautta muutos syntyy. Muutoksen

43

mekanismien, syiden ja prosessien tutkimus edustaa tutkimuksen teoriaa tuottavaa
osaa. (Järvikoski & Härkäpää 2001.)
Muutoksen tutkiminen on usein pitkittäistutkimuksen omaista. Usein siinä
voi olla pulmana se, ettei muutoksen alkamisajankohtaa voida välttämättä tietää.
(Järvinen & Järvinen 2004.) Järvinen ja Järvinen (2004) puhuvat Ruspiniin (1999)
viitaten retrospektiivisestä pitkittäistutkimuksen tyypistä, jossa olennaista on tutkia muutosta suhteellisen lyhyellä aikavälillä ja aina elävillä ihmisillä. Oman tutkimukseni luokittelisin myös retrospektiiviseksi pitkittäistutkimukseksi sillä perusteella, että haen muutoksen kokemuksia niistä merkityksistä, joita Hyprolla on
ollut työhyvinvoinnille. Retrospektiivinen muutostutkimus vaatii jatkuvaa dialogia tutkimukseen osallistuvien ihmisten kanssa. Dialogin kuvauksen tulee olla
mahdollisimman systemaattista, täsmällistä ja läpinäkyvää.
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3

Hyvinvointiprofiili ikääntyneiden
työhyvinvointia edistämässä

3.1

Hyvinvointiprofiili

Tässä tutkimuksessa haetaan vastausta kahteen tutkimuskysymykseen, joista toinen käsittelee Hyvinvointiprofiili-prosessin merkityksiä työhyvinvoinnin kokemuksille. Tässä alaluvussa käsittellään Hypron tavoitteita, teoreettisia lähtökohtia
ja käytännön toteuttamista. Hyvinvointiprofiilin luomisen taustalla oli ESRrahoitteinen, Oulun Diakonissalaitoksen toteuttama Timmi-projekti (= Tyytyväinen ihminen matkalla muuttuvaan ikään) joka oli koulutus- ja kehittämishanke
9.2.2004–31.12.2006. Timmi-projektin toteuttamisen pohjana olivat uudistunut
eläkelaki,
työturvallisuuslaki,
työterveyshuoltolaki
ja
kuntoutuslaki
(http://www.finlex.fi), jotka korostavat sekä työiän pidentämistä että työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Hankkeen yhteiskunnallisena taustana on ikääntyneiden määrän nopea kasvu. Näiden hankkeen peruslähtökohtien
pohjalta hankkeeseen otettiin mukaan ikääntyneitä (yli 55-vuotiaita) työntekijöitä.
Timmi-projektin pääasiallisena kehittämiskohteena oli Hyvinvointiprofiili,
joka hankkeessa toteutettiin pilottina 7.12.2004–15.6.2006. Hyvinvointiprofiilia
kehittämään perustettiin moniammatillinen työryhmä, johon kuului asiantuntijoita
psykologian, terveystieteen, lääketieteen, kasvatustieteen ja teologian alalta. Jokaisella moniammatillisen työryhmän jäsenellä oli laaja kokemus toimimisesta
hyvinvointiasioiden parissa.
Hyvinvointiprofiililla (= Hyprolla) tarkoitetaan väitöskirjassa arvioidun hyvinvointia edistävän kokonaisvaltaisen toimintamuodon merkitystä yksilön työhyvinvoinnille. Hyvinvointiprofiili-termi tarkoittaa sekä koko toiminnan kokonaisuutta että yksilön näkökulmaa. Hyvinvointiprofiili-prosessin tavoitteena on
käynnistää ja erityisesti innostaa osallistujia oman hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja ylläpitoon.
Hyvinvointiprofiilin tarkoituksena on olla työkaluna yksilöille oman hyvinvoinnin arvioimisen ja kehittämisen tueksi. Profiilia kehitettiin ja käytettiin pilottivaiheessa Timmi-projektin puitteissa ikääntyneiden (yli 55-vuotiaiden) työntekijöiden hyvinvoinnin määrittämisessä, mutta tavoitteena oli, että profiilia voidaan
käyttää myös työuran jälkeisen hyvinvoinnin arvioimiseen. Keskeisenä tavoitteena on yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Pyrkimyksenä on, että
osallistuja löytää keinoja ylläpitää ja edistää toimivaa suhdetta ikääntyvään it45

seensä, työhön, muihin sekä ympäröivään todellisuuteen. Osallistuja tulee myös
enemmän tietoiseksi asioista, jotka rakentavat omaa hyvinvoinnin kokemusta sekä löytää keinoja ja toimijuutta hyvinvointiinsa vaikuttamiseen.
Sosiaalinen konstruktionismi antaa Hyvinvointiprofiilille sen teoreettisen peruslähtökohdan: ymmärryksen siitä, että ihmiset rakentavat todellisuutensa vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja toisten ihmisten kesken. Ajatuksemme ja ideamme maailmasta rakentuvat toisten kanssa käymiimme keskusteluihin, jolloin
kieli ja sen merkityksellisyys ovat kiinnostuksen kohteina. (Berger & Luckmann
1991, Gergen K. 1994, Gergen M. 1994.) Portmodernismin ja sosiaalisen konstruktionismin tietokäsityksen rakentumiselle olennaista on tiedon keskustelunomaisuus (joka perustuu erityisesti ihmisten maailman merkitystä koskeviin neuvotteluihin), tiedon narratiivinen, kertomuksellinen esiintymismuoto, tiedon kielellisyys (esimerkiksi sidoksissa erilaisiin puhekäytäntöihin) ja tiedon ihmisten
välisyys eli tieto on yhteisesti luotua ja yhteisön kielirakenteisiin sidottua. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan hyvinvointi ei ole saavutettu, staattinen tila, vaan
rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ihminen rakentaa läpi elämänsä käsitystä itsestään ja hyvinvoinnistaan. Tämä käsitys on jatkuvan merkitystyön alla,
jota ihminen tekee itsestä kertomisen avulla. (Wahlström 1992, Shotter 1993,
Burr 1995.)
Hyvinvoinnin kuvaa pidetään teoreettisten lähtökohtiensa mukaan Hyprossa
moniulotteiseina siten, että hyvinvointi pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja henkisen näkökulman eli on holistisen (holos = kokonainen) ihmiskäsityksen mukainen (ks. kuvio 1). Holistinen ihmiskäsitys tarkastelee
ihmistä eri olemuspuolien kokonaisuudessa. Rauhala kutsuu holistista ihmiskäsitystä myös monopluralistiseksi, koska se tekee ymmärrettäväksi sen, miten ihminen on kokonaisuus (monistinen piirre) ja toisaalta osoittaa ihmisen olemassaolon
moninaisuuden (pluralistinen piirre). Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen
eri olemuspuolet ovat niin läheisesti toisiinsa kietoutuneita, että ne edellyttävät
toisensa ollakseen itse olemassa. Tätä kuvaa käsite moneus ykseydessä, sillä
vaikka ihmisen olemuspuolet ovat lähtökohtaisesti kietoutuneet toisiinsa, kukin
niistä voi toimia vain oman perusrakenteen mahdollistamalla tavalla. (Rauhala
1989, 1991, 1996.)

46

Sopeutuminen muuttuvaan kehoon

Fyysinen

Elinvoimaisuus
(vastuu itsestä)

Terveys

Itsensä hyväksyminen

Psyykkinen

Uteliaisuus
Haaveet

Toimijuus

Hyväksytyksi tuleminen, arvostus

Sosiaalinen

Tehtävä,
rooli/vastuu

Liittyminen

Nöyryys / tasapaino

Henkinen

Tarkoitus
Mielekkyys

Kiitollisuus
Totuus

Kulttuurinen

Kauneus

Hyvyys

Kuvio 1. Hyvinvoinnin ulottuvuudet Hyvinvointiprofiilissa (Engman ym. 2007).

Hyvinvointiprofiilin käytännön lähestymistapa hyvinvointiin on 1) ratkaisu- ja
voimavarakeskeistä, mikä tarkoittaa asiakasta subjektina oman hyvinvointinsa
tunnistajana, rakentajana, tuottajana ja pohtijana (Furman & Ahola 1993, Hirvihuhta & Litovaara 2004, Sundman 2006), 2) refleksiivistä ja 3) dialogista. Refleksiivisyys ja dialogisuus ilmentävät ihmisen kykyä ja halua itsensä tarkkailuun
sekä sen jakamista sekä sisäisessä (itsensä kanssa tapahtuva) että ulkoisessa (ympäristön keskinäisessä) moniäänisessä, vastavuoroisessa ja kehittyvässä dialogissa
(Andersen 1990, Seikkula 1994). Lisäksi 4) narratiivinen lähestymistapa hyvinvointiin tarkoittaa oman hyvinvoinnin käsitysten ja kokemusten merkitystyön
kerronnallista ilmaisemista. Hyvinvointiprofiili antaa ajantasaisen kuvan ihmisen
kokemasta hyvinvoinnista ja voimavaroista.
Hyvinvointiprofiili-prosessiin osallistuvan ihmisen kanssa tarkasteltiin koko
työkykytaloa Ilmarisen (2004) työkykytalon mallin kuvion 2 mukaisesti. Hyproprosessilla pidettiin huolta ennaltaehkäisevästi fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja toimintakyvystä. Mikäli toimintaan osallistuvan ihmisen
tarina omasta toimintakyvystään tai työssä jatkamisesta muuttuu, heijastuu se
myös arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon. Lisäksi oman koetun hyvinvoinnin
edistymisen kautta pyrittiin vaikuttamaan työuran jatkamisen edellytyksiin ja
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mahdollisuuksiin. Hyvinvointiprofiili-prosessi tarjoaa tilan tutkia sitä miten ja
kuinka kauan työssä voisi jaksaa ja jatkaa.

Yhteiskunta
Lähiyhteisö

Perhe
Työkyky

Työ
Työolot
Työn sisältö ja vaatimukset
Työyhteisö ja organisaatio
Esimiestyö ja johtaminen
Arvot

Asenteet

Motivaatio

Ammatillinen osaaminen
Terveys
Toimintakyky

Kuvio 2. Työkykytalo (Ilmarinen 2004).

Kuviossa 3 ovat kuvattuna hyvinvoinnin neljä ulottuvuutta, jotka toimivat Hyproprosessin sisällöllisenä päärakenteena perustuen aikaisemmin kuvattuihin teoreettisiin taustaoletuksiin. Hyvinvointia tarkastellaan suhteissa (suhde itseen, suhde
työhön, suhde muihin ja suhde ympäröivään todellisuuteen), joissa korostuvat
kokonaisvaltaisuus ja eri alueiden yhteys toisiinsa. Hyvinvoinnin kokemus ja hyvinvoinnin ongelmat rakentuvat holistisesti keskustelujen ja puheen kautta: millaisia merkityksiä eri tapahtumat ja elämänvaiheet saavat.
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Suhde itseen

Suhde muihin

Suhde
ympäröivään
todellisuuteen

Suhde työhön

Kuvio 3. Hyvinvoinnin neljä ulottuvuutta (Engman ym. 2007).

Keinoina hyvinvoinnin merkitystyön tekemiseen olivat Hypro-ryhmät (vertaisryhmät), koulutuksellinen luentosarja (tiedon jakaminen) sekä henkilökohtaiset
hyvinvointineuvottelut, joiden pohjana on Hyvinvointiprofiilikartoitus (itsearviointityökalu, joka auttaa arvioimaan ja purkamaan auki omaa tilannetta ja kutsuu
kertomaan tarinoita omasta hyvinvoinnista ja elämänkulusta). Kuviossa 3 on näkyvillä Hyvinvointiprofiiliprosessin kokonaisuus ja eteneminen.
HYVINVOINTI-PROFIILI
Yksilöllisen hyvinvoinnin tukemiseen
TAVOITEPALAVERI
(osallistujat

INFO
(esimiehet)
I

N

SUHDE ITSEEN
Teemat: (3h/kerta)
1. liikunta ja hyvinvointi
2. voimaa arkeen
3. itsetuntemus
4. Toiminnallisuus
Luentosarja:
- ikääntymisen voimavarat
- ravitsemus ja ikääntyminen
- naisten vaihdevuodet

-ikääntyvän

ergonomia

Liikuntaryhmät:

T

E

R V

MITTAUKSET
Kyselyt ja testit

E

N

T I

O

T

SUHDE TYÖHÖN
Teemat: (3h/kerta)
1. Motivaatio
2. Muutos
3. Työkyky
Luentosarja:
- työkyky ja ikääntyminen
- työntekijäntaidot,
esimiestaidot ja
hyvinvointi
- motivaationi lähteet
- eläkeuudistuksen
vaikutukset
työssäpysymiseen
Liikuntaryhmät ja Pilates

HENKILÖKOHTAISET HYVINVOINTINEUVOTTELUT
(psykologi, työterveyshoitaja)

SUHDE MUIHIN JA YMPÄRÖIVÄÄN
TODELLISUUTEEN
(Oma roolini yhteisössä
ja yhteisön ja ympäristön
hyvinvointia tukevat tekijät)
Teemat (3h/kerta)

•
•
•
•

Ergonomia
Roolit työyhteisössä
Vastavuoroinen ja
jämäkkä vuorovaikutus

Hyvinvointi tulevaisuudessa
Esimiehille loppukeskustelu
Seurantapäivä vuoden
loppupuolella

YHTEENVETO

Kuvio 4. Hyvinvointiprofiili-prosessin kokonaisuus ja eteneminen (Engman ym. 2007).
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Hyvinvointia pidetään Hypro-prosessissa sosiaalisesti rakentuvana kokemuksena
ja siksi haluttiinkin luoda ryhmämuotoinen konteksti, jossa yhdessä muiden kanssa on mahdollisuus keskustella hyvinvointiin liittyvistöä teemoista ja kysymyksistä. Hypro-ryhmien sisällöt muodostuivat keskusteluista (= vertaistuki) ja liikunnasta. Keskusteluissa usein alustuksen kautta johdateltiin teemaan, jota tutkittiin
ryhmä- ja toiminnallisin harjoituksin. Keskusteluissa oli mahdollisuus peilata
omaa tilannetta vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja rakentaa erilaisia näkökulmia ja kertomuksia omasta hyvinvoinnista. Hypron aikaisemmin määritellyn teoriapohjan kautta tärkeäksi nousee juuri se puhe ja keskustelu, jossa kokemukset
hyvin-/pahoinvoinnista rakennetaan. Hyvinvoinnin todetaan siis rakentuvan keskusteluissa, ja se on puhujien yhteisen merkitystyön tulos. Hyvinvointi ilmiönä on
jatkuvasti muutoksessa ja rakentuu erilaiseksi eri konteksteissa. Hypro-ryhmät
antavat mahdollisuuden kuulla erilaisia kertomuksia hyvinvoinnista ja myös omat
merkityksenannot tulevat näkyviksi ja voivat saada uusia muotoja yhteisissä keskusteluissa.
Ensimmäisissä ryhmäkokoontumisissa aikaa käytettiin ryhmän jäsenten hyvinvoinnin senhetkisen tilan arviointiin ja siihen, mitä toiveita ja odotuksia ne
tuottivat Hyprolle. Hyvin varhaisessa vaiheessa yhdeksi keskeiseksi toiveeksi
nousi tiedon merkitys ja sen sisäistäminen oman hyvinvoinnin edistämisen toiminnan pohjaksi. Täten yhtenä Hypron työmuotona ovat olleet koulutukselliset
luentosarjat. Luentosarjoissa kuului asiantuntijoiden ääni, joka voi tulla osaksi
osallistujien omia hyvinvointitarinoita. Prosessissa tarjottiin myös mahdollisuus
oman kunnon mittaamiseen kuntotestein. Testaukset järjestettiin ryhmätestauksina
fysioterapeutin ohjauksella. Lisäksi ohjattiin tuki- ja liikuntaelimistöä elvyttäviä
venytyksiä ja kotiharjoitusohjelma kullekin osallistujalle.
Hyvinvointiprofiili on myös oman hyvinvoinnin tutkimisessa ja arvioinnissa
hyödynnetyn kartoituksen nimi, joka on yksi osa Hypro-prosessia. Kartoituksen
tavoitteiksi asetettiin seuraavat asiat:
–
–
–
–

tuoda tietoa yksilölle omasta hyvinvoinnista
innostaa oman hyvinvoinnin kehittämiseen ja seurantaan
tuoda toimijoille tietoa hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja niihin vaikuttamisesta sekä
huomioida hankkeen tavoitteet ja tarkastella hyvinvointia ottaen huomioon
ikäryhmä ja sen erityispiirteet.

Hypro-prosessissa käytetyllä kartoituksella pyrittiin ”oivalliseen kysymiseen” eli
kysymään tavalla, joka puhuttelee ja sykähdyttää, osoittaa luottamusta ja lisää
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arvostusta, auttaa eläytymään ja solmimaan suhteita, kannustaa laajentamaan kontekstia ja miettimään erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi hypoteettisin kysymyksin (Puutio 2002.) Hyvinvointiprofiilikartoituksessa on pääasiassa avoimia
kysymyksiä suhteesta itseen, suhteesta työhön sekä suhteesta muihin ja ympäröivään todellisuuteen. Yhteenvetosivulla vastaaja arvioi oman hyvinvointinsa kannalta itselleen tärkeimmät asiat sekä miettii, minkälaiset muutokset edellä mainituissa asioissa toisivat hänelle eniten hyvinvointia. Lisäksi hyvinvointineuvottelussa rakennetaan tarinaa siitä, miten yksilö voisi jatkaa hyvinvoivana työelämässä ne vuodet, mitkä hänen edessään ovat sekä mitä työelämän jälkeen on tulossa.
Hyvinvointineuvottelussa lähtökohta on ollut asiakas- ja voimavaralähtöinen
eli liikkeelle on lähdetty niistä asioista, jotka osallistuja haluaa omasta hyvinvoinnistaan tuoda esille (Puutio 2002). Keskustelun teemoina toimivat hyvinvoinnin
kokeminen silloisella hetkellä (toimijuus siinä), miten hyvinvointia voisi edistää
ja voida paremmin (miten voisi toimia sen suuntaan paremmin), millainen on halu
toimia hyvinvoinnin edistämisen suuntaan (tulevaisuusorientaatio) sekä mikä/mitkä ovat hyvinvoinnin edistämistä tukevia päätöksiä.
3.2

Ikä ja työhyvinvointi

Työeläkeuudistuksella (tuli voimaan pääosin vuoden 2005 alusta) tavoitellaan
erityisesti kustannussäästöjä, jotka toteutuvat, kun työssä pysytään nykyistä vanhemmaksi. Työeläkeuudistus tarjoaa parannuksia eläkkeisiin työuraansa pidentävillä ja kiristää ennenaikaisen työstä poistumisen ehtoja. Työeläkeuudistumisen
onnistumisen edellytyksenä ovat erityisesti ennen kaikkea ihmisten käsitykset ja
kokemukset työelämästä. Tästä syystä eläkeuudistus edellyttää työelämän uudistumista. Työelämän uudistumisen keskeinen näkökulma on johtamisen uudistuminen: erityisesti taito johtaa eri-ikäisiä ihmisiä. Suurin epäsuhta senioreiden ja
nuorten välillä on työelämässä vuonna 2010, jolloin senioreita on ennustusten
mukaan 33 % työvoimasta ja junioreita 18,6 % . Seniorikunnan osuus työelämässä säilyy lähes muuttumattomana ainakin vuoteen 2040 saakka. (Ilmarinen 2006.)
Markkasen (2006) selvityksen mukaan aktiivisen ja tuottavan työiän pitenemiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavat organisaation johtaminen, yhteiskunnan ja
työelämän muutokset sekä arvot ja asenteet. Konkreettisia tekoja näillä alueilla
voidaan tehdä projektien, kokemuksen ja vastuutuksen kautta. Johtamisen koulutus on Suomessa puutteellista, erityisesti ihmisen johtamisen (leadership) näkökulmasta, ja siitä syystä sitä ei osatakaan kovin hyvin. Tarvetta olisi tunneälykkäälle, kaaosta ja jatkuvaa muutosta johtavalle ihmisiä kunnioittavalle, arvosta51

valle ja kuuntelevalle johtamiselle. Arvoihin ja asenteisiin voidaan vaikuttaa työpaikoilla pienin askelin. Esimerkkejä voisivat olla konkreettiset kertomukset onnistuneista työpaikoilla tapahtuneista näytöistä ja niiden vaikutuksista sekä oikeanlainen julkinen keskustelu pidemmän työuran ja työssä jatkamisen keinoista.
Länsimaissa on vahvasti omaksuttu elämänkaariajattelu kulttuurisena tapana
jäsentää ihmisen elämänkulkua. Elämänkaariteorioissa elämänkulku on jaoteltu
eri vaiheisiin, joiden tarkoituksena on mallintaa ihmisen elämää. Juuti (2002) näkee elämänkaaren tutkimisen modernin ajan arvomaailman ilmaisuna. Modernin
ajan tutkimus on ratkaissut yksilöllisen ja yleisen välisen ristiriidan siten, että yksilöllisyys näkyy ikänä ja yleisyys samanlaisina, kaikilla toistuvina elämänvaiheina.
Eriksonin (1993) psykososiaalinen elämänvaiheiden malli kuvaa identiteetin
kehittymistä. Identiteetti on hänen mukaansa sosiaalisesti muotoutunut sekä jatkuvien kriisien ja muutospaineiden alla oleva. Ihmisen psykososiaalinen kehitys
kulkee seuraavan kahdeksan vaiheen kautta: luottamus vastakohtana epäluottamus, autonomia vastakohtana häpeä ja epäily, aloitteellisuus vastakohtana syyllisyydentunne, ahkeruus vastakohtana alemmuudentunne, identiteetti vastakohtana
omien roolien epäselvyys, läheisyys vastakohtana eristyneisyys, tuottavuus vastakohtana lamaantuminen sekä minän eheys vastakohtana epätoivo.
Levinsonin (1983) mallissa keskitytään aikuisiän mallin kuvaamiseen. Levinsonin teoria heijastelee ikääntymisen osalta yleisesti omaksuttuja käsityksiä vanhuudesta, koska hänen teoriansa ei perustu tutkimustuloksiin vaan omaan ajatteluun vanhuudesta. Toskala (1997) on kuvannut aikuisen yksilön elämänuranvaiheet siirtymien kautta. Siirtymät voidaan ymmärtää murroksina, käännekohtina tai
kriiseinä. Siirtymävaiheita on seitsemän: alkaen siirtymästä aikuisuuteen (17–22
vuotta) ja päättyen seniorivaiheeseen (60 vuotta ja siitä eteenpäin). Kehittämistä
olisi seniorivaiheen pilkkomisessa eri osa-alueisiin ajatellen jo pelkästään piteneviä työelämäkaaria ja senioreita työelämässä.
Elämänkaaren/uran vaiheista koostetut teoriat toimivat apuvälineinä ja yhtenä
tapana katsoa, tutkia ja edistää työhyvinvointia eri ikävaiheittain. Myös yksilölle
ne voivat toimia ymmärtämisen apuvälineinä omaa elämää reflektoitaessa. Työhyvinvoinnin näyttäytyessä yksilöllisenä prosessina elämänkaariteorioiden antama ikävaiheittainen kuva on yksinään varsin yksioikoinen, jopa ajattelua rajoittava.
Ilmarinen (2006) tarkastelee ikääntymistä ja työtä yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan haasteena ongelmien/mahdollisuuksien, ratkaisujen/keinojen ja tavoitteiden/tulosten näkökulmista. Ratkaisuna/keinona sekä yksilön, yrityksen että
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yhteiskunnan kannalta on ikäjohtaminen. Yksilön näkökulmasta ikäjohtaminen
tarkoittaa erityisesti fyysisten, henkisten ja sosiaalisten voimavarojen vahvistamista sekä sitä kautta osaamisen ja osallistumisen lisäämistä. Tuloksena ovat
hyödyt sekä yksilön terveydelle ja elämänlaadulle että osaamiselle ja ammattitaidolle. Yrityksen näkökulmasta ikäjohtaminen tarkoittaa eri-ikäisten yksilöllistä
johtamista ja yhteistyön huomioimista eri-ikäisten ihmisten välillä. Tuloksena
ovat osaavan henkilöstön ja vähentyneiden poissaolojen ansioista parantunut kokonaistuottavuus sekä kilpailukyky. Yhteiskunnan näkökulmasta ikäjohtaminen
tarkoittaa sekä ikäasenteiden korjausta ja ikäsyrjinnän ehkäisyä että työlainsäädännön kehittämistä (mm. eläkejärjestelmän maksusääntöjen kehittämistä). Tuloksena ovat kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan vahvistuminen erityisesti
eläkkeelle siirtymisiän nousuna, joka vaikuttaa eläke- ja työttömyysmenojen sekä
terveydenhuollon kustannusten laskuun. Työelämän vetovoiman lisäämiseksi tarvitaan työelämän uudistamista. Se edellyttää mm. työelämän muutosten entistä
parempaa hallintaa ja työelämän hyvinvoinnin vahvistamista.
Päävastuu työolojen kehittämisestä on työpaikoilla, joissa se on ensisijaisesti
tahdon, tiedon ja osaamisen asia. Työterveyttä ja työn tavoitteita korostava ikäjohtamisen määritelmä on seuraavanlainen (Ilmarinen 2006): ”Ikäjohtaminen on
työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että jokainen – ikään katsomatta – voi saavuttaa terveellisesti ja turvallisesti sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet.”
Julkunen (2003) kirjoittaa iän pakenemisen kokemuksesta koskettavasti ja
elävästi: ”Jonakin päivänä tunnen itseni energiseksi, oloni hyväksi, nautin kirjoittamisesta, tunnen samanaikaista kiitollisuutta ja etuoikeutetun syyllisyyttä siitä,
että voin kirjoittaa työssäni ja työkseni, olen varma että pysyn työssäni eläkeikään
saakka ja ylikin ja kirjoitan vielä elämäni tärkeimmän kirjan. Toisena päivänä
yliopisto tuntuu käyvän aina vain vieraammaksi, ajatukset eivät suostu siirtymään
päästä paperille, itseluottamukseni on tiessään, muistini amputoitu, rinnasta puristaa, liikkeeni ovat kömpelöt, leuka veltto, maha pullottava, rinnat roikkuvat eikä
edessäpäin tunnu olevan mitään innostavia asioita. Tällaisina päivinä olisin valmis luovuttamaan heti kun vain olisi jokin tapa lopettaa työ.”
Ikääntymisellä tarkoitetaan kronologista ikääntymistä, vanhenemisella tarkoitetaan vanhenemisen prosessia. Ikääntyvä työntekijä tarkoittaa yli 45-vuotiasta
henkilöä. Ikääntynyt työntekijä tarkoittaa yli 55-vuotiasta henkilöä. Kronologinen,
biologinen ja psykologinen ikä kuvaavat iän eri ilmenemismuotoja. Kronologinen
ikä eli kalenteri-ikä kuvaa ikää yksinkertaisuuden ja hyväksyttävyyden kannalta,
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sillä ikää kertyy kaikille samalla vauhdilla. Kronologinen ikä kuvaakin ikääntymistä (= normatiivinen tapahtuma). Vanhenemisen ollessa erittäin yksilöllinen
tapahtuma kronologinen ikä voi yksinään olla harhaanjohtava käsite kuvaamaan
vanhenemista esimerkiksi työelämän kuluessa. Biologinen ikä liittyy toimintakyvyssä tapahtuviin muutoksiin iän mukana. Psykologista eli koettua ikää on tutkittu esimerkiksi seuraavien kriteerien pohjalta: minkä ikäinen tunnen olevani, minkäikäiseltä näytän, minkäikäisen kaltaisesti toimin ja minkäikäinen haluaisin olla.
(Ilmarinen 2003, 2006.)
Vertailtaessa viiden eri maan terveydenhuollon työntekijöiden raportointia
ikäänsä liittyvistä tuntemuksista, siltä miltä he näyttivät, käyttäytyivät ja toimivat
havaittiin, että he pitivät itseään kronologista ikäänsä nuorempina. Kronologisessa
ja koetussa psykologisessa iässä oli siis eroja. Tutkimuksessa havaittiin kulttuurin
ja sosioekonomisen aseman vaikuttavan koettuun psykologiseen ikään. (BarnesFarrell ym. 2002.) Työpaikan stressitekijöiden ja työtehtävissä koetun paineen on
huomattu vaikuttavan siihen, että työntekijä tuntee itsensä vanhemmaksi kuin
kronologinen ikänsä (Barnes-Farrell & Piotrowski 1991).
Toimintakyky on osa ihmisen terveydellisiä voimavaroja, jotka ovat perustana ihmisen työkyvylle. Heikkinen (1994) on konstruoinut ihmisen iästä mallin,
johon kuuluvat paraneva toimintakyky, täysin kehittynyt toimintakyky, maksimaalinen toimintakyvyn alenemisen vaihe, ongelmien esiintymisen ja vähittäisen
autonomian menettämisen vaihe. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja niissä tapahtuvat muutokset liittyvät toisiinsa monin eri tavoin. Erilaiset
vanhenemismuutokset eivät kuitenkaan etene samaan tahtiin. Ongelma työn vaatimusten ja toimintakyvyn välille muodostuu, mikäli työntekijän toimintakyky ja
työn vaatimusten muutokset eivät iän myötä ole samansuuntaisia.
Työstä palautuminen tulee iän myötä yhä tärkeämmäksi, koska vanhemmat
työntekijät liikkuvat lähempänä maksimisuorituskykynsä rajoja nuorempiin verrattuna. Elpymisen tulisi tapahtua työhön kuuluvan vuorokauden aikana. Aistitoiminnoissa (näkö, kuulo, tasapaino) ja fyysisessä toimintakyvyssä (kehon rakenne, energian tuottaminen, hermo-lihasjärjestelmän toiminta, psyykkiset tekijät)
tapahtuvat toimintakyvyn muutokset tulisi huomioida sekä yksilötasolla (esimerkiksi painonhallinta ja liikunnan lisääminen) että työyhteisötasolla (esimerkiksi
tietous terveellisestä ruokavaliosta ja mahdollisuus liikunnan harrastamiseen).
(Ilmarinen 2006.)
Toimintakykyisyyteen vaikuttavat kokonaisyhteiskunnalliset prosessit, jotka
määrittävät, mitkä toimintakykyisyydet ovat hyväksyttäviä, toivottavia ja mahdollisia esimerkiksi työelämässä. Työorganisaatio on yksi toimintakulttuuri, joka
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asettaa puitteet ihmisten välisille suhteille sekä määrittää esimerkiksi puhetapoja,
arvostuksia ja tavoitteita. Organisaatio kantaa myös työntekijöidensä ikäjakauman
kautta tiettyä imagoa. Onko ikääntymiseen vaikea liittää dynaamisuutta, eteenpäinmenoa ja innovatiivisuutta? Toimintakykyisyyttä voidaan pitää suhteena toiminnan esteiden, näköalojen ja realisoitavissa olevien mahdollisuuksien välillä.
Kun ihminen on aktiivinen toimija, subjekti, hänelle kehittyy käsitys omista kyvyistään sekä käsitys siitä, millä alueilla hän on pätevä toimija. (Rauhala 1989,
Ronkainen 1999, Julkunen 2003.) Subjektina ihminen kykenee luomaan ja muuttamaan toimintakykynsä rajoissa todellisuutta sekä itseään.
Työhyvinvoinnin näkökulmasta keskityn seuraavassa psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn muutoksiin, jotka tulevat iän myötä vanhetessa. Psyykkinen
toimintakyky määritellään kyvyksi suoriutua erilaisista älyllisistä ja muuta henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Toinen keskeinen osa-alue psyykkisen toimintakyvyn käsitteessä on yksilön suhde itseensä ja ulkomaailmaan, kuten minäkäsitys, itsearvostus sekä pystyvyyden ja elämänhallinnan kokeminen. Kolmas ja
uusin osa-alue on omien kognitiivisten eli älyllisten toimintojen arviointi eli metakognitio. Mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi ja asenteet omaan vanhenemiseen ovat läheisessä yhteydessä psyykkiseen toimintakykyyn. Työelämän kannalta iän tuomia muutoksia psyykkisessä toimintakyvyssä ovat havaintotoimintojen
tarkkuuden ja nopeuden heikentyminen, jota voidaan tehokkaasti vähentää työympäristön ergonomisilla järjestelyillä, työn paremmalla organisoinnilla tai esimerkiksi silmälaseilla. Varsinaiset tiedonkäsittelytoiminnot muuttuvat hyvin vähän työuran aikana. Ikä enemminkin lisää kognitiivisia taitoja, kuten kielenkäytön
hallintaa tai viisautta käsitellä monimutkaisia ongelmia epävarmoissa tilanteissa.
Ikääntyminen ja henkinen kasvu liittyvät yhteen siten, että ikääntyminen lisää
viisautta: monimutkaisten ongelmien käsittelyä, harkitsevaisuutta, kykyä perustella ja pohdiskella sekä elämänhallintaa. Psyykkinen toimintakyky on aina suhteessa ympäristön yksilölle asettamiin vaatimuksiin, odotuksiin ja reunaehtoihin.
(Ruoppila & Suutama 1994.)
Sosiaalinen toimintakyky ja sen muutokset työuran aikana ovat tutkimuksellisesti jääneet huomattavasti vähemmälle huomiolle kuin fyysisen ja psyykkisen
toimintakyvyn muutokset. Sosiaaliseen toimintakykyyn voidaan sisällyttää ainakin ihminen vuorovaikutussuhteissaan ja ihminen aktiivisena sosiaalisena toimijana erilaisissa yhteisöissä. Heikkinen (1994) ja Vahtera (1993) ovat havainneet
ikääntyvien kykenevän nuoria paremmin sovittamaan omaa käyttäytymistään
muiden mukaan. Ikääntyminen sellaisenaan ei siis näytä heikentävän sosiaalista
toimintakykyä. Sosiaalinen tuki ja toimiva yhteisöllisyys lisäävät ja ylläpitävät
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työn sujumista, työviihtyvyyttä ja vaikuttavat täten yksittäisen työntekijän koherenssin tunteeseen ja terveyteen. Vanheneminen tapahtuu yhteiskunnassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sosiaalinen vanheneminen on Koskisen
(1994) mukaan paljon sitä, miten muut ihmiset mieltävät ikääntyvät ihmiset, mitä
heiltä odotetaan ja mitä he voivat odottaa muilta. Koska sosiaalinen toimintakyky
on maailmassa olemista toisten kanssa, on eläkkeelle siirtyminen mahdollinen
rasite sosiaalisen toimintakyvyn säilyttämiselle. (Heikkinen 1994). Sosiaalinen
toiminkyky on yhteydessä siihen kulttuuriin, jossa yksilö elää ja toimii. Eri kulttuureissa sosiaaliseen toimintakykyyn kohdistuvat odotukset ovat erilaisia.
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan työntekijän voimavaroista koettu terveys
liittyy selkeimmin koettuun työkykyyn. Työn henkinen ja fyysinen rasittavuus
sekä työasenteiden yhteys koettuun työkykyyn ovat myös huomattavia, mutta
ainoastaan siinä tapauksessa, että pitkäaikaissauraudet eivät ole heikentämässä
työkykyä. Eläkeikäisistä (63–68-vuotiaista) yli kolmasosa pitää itseään työkykyisenä. Työkyvyssä korostuu erityisesti henkinen hyvinvointi (positiivinen mieliala).
Eläkeiän työkyvyllä on myös selvä yhteys työuran aikaiseen työkykyyn. Tällöin
tehokkaimmaksi työkyvyn edistämisen keinoksi eläkeiän kynnyksellä olevien
keskuudessa on työkyvyn edistäminen jo työuran varhaisemmissa vaiheissa. Työkyvyn edistämisen lisäksi työurien pidentäminen edellyttää myös sekä työmahdollisuuksien että työelämän vetovoiman varmistamista. (Gould ym. 2006.)
Työn merkitys työkyvyn edistäjänä näyttää voimistuvan iän myötä. Työkyvyn
edistämisessä entistä enemmän huomiota tulisikin kiinnittää työn hyvien ominaisuuksien lisäämiseen. Psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten työolojen kehittämiseen on tarpeen kiinnittää paljon huomioita, mikäli halutaan ihmisten tuntevan
itsensä mahdollisimman pitkään työkykyisiksi. Toisaalta hyvä työkyky ei ole tavoittelemisen arvoinen ainoastaan työssä jatkamisen ja jaksamisen kannalta: hyvä
työkyky tukee myös muiden elämänalueiden hyvinvointia. Työkyvyn onnistuneessa edistämisessä piilevät hyvinvoinnin, onnellisuuden ja työllisyysasteen
edistämisen avaimet. (Gould ym. 2006.)
Yhteenvetona ikäjohtamiseen liittyvästä tutkimuksesta voidaan todeta, että
ikääntyminen vaikuttaa kielteisesti lähinnä fyysisiin ominaisuuksiin. Terveydentilan parannuttua, koulutustason noustua ja töiden virikkeellisyyden lisäännyttyä
ovat monien ikääntyneiden psyykkiset kyvyt varsin korkealla. Pitkäaikainen
muistipääoman kasautuminen muodostaa ikääntyneillä merkittävän hiljaisen tiedon lähteen. Sosiaalisten kykyjen kehittyessä iän myötä muodostavat ikääntyneet
voimavaran, jonka arvon tunnistaminen on paljolti kiinni työyhteisöjen kulttuurista ja yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Iäkkäitä tulisikin kunnioittaa, koska heillä
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on elämänkokemuksen kautta hankittua viisautta, jota nuoremmilla ei voi vielä
olla. Ikäjohtamisen toimenpiteinä on tähän mennessä toteutettu lähinnä työkykyä
ylläpitävää toimintaa, joka on kohdistunut erityisesti fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. (Jolanki ym. 2000, Juuti 2002.)
Juuti (2002) suosittaa ikäjohtamisen onnistumisen edistämiseksi seuraavia
toimenpiteitä: Johto tulisi kouluttaa ymmärtämään ikäjohtamisen merkitys. Työpaikoilla tulisi käynnistää ikäjohtamiseen liittyviä koko henkilöstön mukaan ottavia kehitysohjelmia. Työpaikkojen toimintakulttuuria tulisi ennaltaehkäisevästi
kehittää siten, että jokaisessa tehtävässä olisi oppimisen ja kehittymisen jatkuvia
mahdollisuuksia. Ikäjohtamisen tutkimusta tulisi jatkaa sekä myös tutkimusta
työssä jaksamisesta ja sen liittymisestä ikään.
Julkunen (2003) löysi terveitä työssäkäyviä 60-vuotiaita luonnehtiviksi tekijöiksi periksiantamattomuuden ja kiinnipitämisen. Aktiivisuuden rajoittuminen ja
kapeutuminen – mutta toisaalta syveneminen – oli yleistä sekä työssä että sosiaalisissa suhteissa. Ristiriita henkilökohtaisten arvojen ja organisaation arvojen välille muodostuu, mikäli arvot eroavat toisistaan kovasti. Henkilöstön sitoutumista
organisaation arvoihin heikentää myös se, mikäli ne eivät toiminnassaan toteudu
(Ilmarinen 2006).
Tutkimuksellisesti on painotuttu tarkastelemaan sitä, miksi ihmiset jäävät
eläkkeelle, mutta vähemmän on tarkasteltu sitä, mikä saa ihmisen pysymään työelämässä. Viime aikoina on otettu näkökulmaksi terveenä, aktiivisena ja hyvinvoivana ikääntyminen, johon kuuluu normaalisti myös työelämässä pysyminen.

57

58

4

Tutkimuksen toteuttaminen

4.1

Tutkimuksen pääkertojat

Tavoitteena oli saada tutkimukseen osallistumaan ihminen/ihmisiä jokaisesta
Hyvinvointiprofiili-pilottiin osallistuvasta organisaatioista. Hyvinvointiprofiilipilottiin osallistui seitsemän organisaatiota. Toimialoiltaan organisaatiot edustivat
yksityistä ja julkista terveydenhuoltoalaa, koulutusalaa sekä yritystoimintaa mm.
teollisuus- ja ravitsemustoimialoilta. Tutkijana minulle oli tärkeää henkilökohtainen kontakti jokaiseen Hyvinvointiprofiiliin osallistuvalle ja siksi valitsinkin lähestymistavakseni sen. Halusin henkilökohtaisen kontaktin avulla kertoa ihmisille
tutkimukseni lähtökohdista ja siitä tarpeesta, miksi tällainen tutkimus tulee tehdä.
Vierailin jokaisen organisaation Hypro-tapaamisissa
alkuvaiheissaan ja kerroin tutkimukseni lähtökohdista, päämääristä ja tutkimustavasta. Vierailuni jälkeen jätin luettavaksi tutkimukseen motivointimateriaalia (liite
1: tiedote evaluointiin osallistumisesta). Vierailut tapahtuivat aikavälillä joulukuu
2004 – helmikuu 2005. Kerroin tutkimukseen osallistumisen olevan täysin vapaaehtoista. Toin myös heti ensimmäisessä tapaamisessa esille aineistonkeruun ajan
sekä tavat, jotta mahdolliset tutkittavat ovat tietoisia siitä, mihin ovat sitoutumassa. Korostin vapaaehtoisuutta, koska halusin tutkimukseeni mukaan aidosti työhyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä, jotka omalla panoksellaan haluavat osallistua tutkimustiedon muotoutumiseen. Aidosti työhyvinvoinnista kiinnostunut ihminen tarkoitti minulle sitä, että tutkimukseen osallistuvat ihmiset kokevat tutkimustiedon tuottamisen työhyvinvoinnista merkityksellisenä ja haluavat omalta
osaltaan edistää sitä osallistumalla tutkimukseen. Aidosti työhyvinvoinnista kiinnostunut ihminen ei tarkoittanut minulle, että ihminen tietää paljon työhyvinvoinnista ja on työhyvinvoiva. Mielestäni se, että tutkimukseen osallistuvat ihmiset
kokevat työhyvinvoinnin tutkimusalueen merkittävänä vaikuttaa myös siihen, että
he haluavat sitoutua tutkimukseen ja pysyvät siinä mukana. Vaikka ensikontaktit
ja -tapaamiset veivätkin aikaa, koin ne ehdottoman välttämättömiksi ja hyviksi
kokemuksiksi.
Tutkijana etsiessäni ja motivoidessani tutkittavia tein myös mielenkiintoisia
havaintoja erilaisten organisaatioiden ilmapiireistä. Erityisen hyvin mieleeni on
jäänyt yksi organisaatio, jossa tutkimuksesta kieltäydyttiin hyvin painokkaasti,
suurimpana perusteluna oman organisaation kiire ja jatkuva muutosten määrä,
jotka kuormittavat. Samoin hieman jäi askarruttamaan eräs toinen iso julkinen
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organisaatio, josta en lukuisista yrityksistäni huolimatta saanut mukaan yhtään
työntekijätason osallistujaa. Syyksi ilmoitettiin pelko siitä, että omat voimavarat
eivät riitä enää yhteenkään ylimääräiseen asiaan ja viimeisiä voimia haluttiin
säästää itse työhön. Yleensä ottaen Hyproon suuntautuvaa tutkimuksellista lähestymistapaa pidettiin hyvänä asiana ja esittelyni tutkimuksesta kuunneltiin kiinnostuneena siitä kysellen ja sitä kommentoiden. Useissa työyhteisöissä osattiin heti
nimetä hyvä ja sopiva ihminen osallistumaan tutkimukseen. Tutkimukseeni halusin mukaan aidosti työhyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä (ks. edellinen sivu),
jotka pitävät mahdollisena sitoutua tutkimukseen 2 vuodeksi mukaan tuottamaan
aineistoa suullisesti ja kirjallisesti.
Tutkimukseni esittely herätti keskustelua, kysymyksiä ja ajatusten vaihtoa.
Tutkimukseen lähti mukaan 12 55–60-vuotiasta ihmistä: 10 naista (83 %) ja 2
miestä (17 %). Tutkimukseen osallistuvien sukupuolijakaumassa näkyy hyvin
Hyproon pilottivaiheessa osallistuneiden sukupuolijakauma: yhteensä 53 osallistujaa, joista naisia on 48 (91 %) ja miehiä 5 (9 %). Jokainen Hyproon osallistuva
organisaatio osallistuu tutkimukseen jonkun työyhteisön jäsenensä kautta. Tutkimukseen osallistuvista ihmisistä 5 (42 %) oli esimiestyössä lähtiessään mukaan
tutkimukseen.
Kutsun tässä tutkimuksessa tutkimukseen mukaanlähteneitä ihmisiä tutkimukseen osallistuviksi ihmisiksi. Narratiivisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä
ihmisen kokemuksia ymmärrettäväksi ihmisen omaa itseymmärrystä ja merkitysten antamisen tapoja kunnioittaen. Tästä aiheutuen halusin myös antaa jokaiselle
tutkimukseen osallistuvalle ihmiselle peitenimen enkä esimerkiksi jotain koodia.
Peitenimiä käytetään tutkimuksessa silloin kun se on tutkimusaineiston, -tulosten
ja tulkinnan kannalta olennaista. Erisnimet tarjoavat myös keinon välttää toistoa,
ne tuovat kielellistä sujuvuutta ja antavat kokemusten kuvaamiseen personoidumman näkökulman.
Esittelen tutkimuksessani mukana olevat ihmiset kertoen heidän työkokemushistoriastaan sekä perhetilanteestaan. Lisäksi kuvaan heidän polkunsa tutkimukseeni sekä kerron heidän kokemuksiaan tutkimusprosessiin osallistumisesta
kokonaisuudessaan. Tutkimusetiikka huomioiden ihmisistä on kerrottu siten, että
heidän henkilöllisyytensä ja työnantajansa eivät tule ilmi.
Aurora: Aurora toimii toimistosihteerin työtehtävissä julkisessa sosiaali- ja
terveysalan organisaatiossa, josta hänelle työkokemusta on kertynyt yhteensä 7
vuotta. Hänen työnsä kohderyhmänä ovat vanhukset. Aurora valmistui sairaanhoitajaksi juuri laman aikana 1990-luvulla. Lama aiheutti sen, että hän ei työllistynyt
vakituisesti sairaanhoitajan työtehtäviin ja siksi hän katsoikin parhaaksi ottaa vas60

taan vakituisen työpaikan toimistosihteerinä. Auroran perheeseen kuuluu hänen
aikuistumassa oleva tyttärensä. Aurora lähti tutkimukseen mukaan työtovereidensa ehdottamana. Hän osallistui sekä Hyvinvointiprofiili-prosessiin että tutkimukseen kokonaisuudessaan ja aktiivisesti. Aurora piti tutkimusprosessiin osallistumista mielenkiintoisena kokemuksena, jonka aikana oli mahdollisuus oppia itsestään uutta. Lisäksi hän mietti Hypro-prosessia huomattavasti tarkemmin ja analyyttisemmin kuin olisi tehnyt, ellei olisi osallistunut tutkimukseen. Aurora pitää
positiivisena myös sitä, että on saanut olla mukana tutkimuksessa ja siten voinut
vaikuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen.
Siiri: Siiri toimii yksityisessä leipomoalan yrityksessä tulosvastuullisena
myymälänhoitajana. Hänen työkokemushistoriansa saman yrityksen sisältä on
hyvin pitkä ja monipuolinen. 25 vuoden aikana hän on tehnyt yrityksessä sekä
konsulentin, leipomopuolen että puhelinmyynnin töitä. Siiri elää avioliitossa, hänellä on 2 lasta ja 4 lastenlasta, jotka ovat erittäin tärkeitä hänen elämässään juuri
nyt. Siiri lähti välittömästi tutkimuksesta kuultuaan siihen mukaan. Työtoverit
kannustivat häntä lähtemään mukaan tutkimukseen ja lupasivat auttaa mahdollisuuksien mukaan tutkimuksessa mukanaolossa. Siiri osallistui kokonaisuudessaan
ja aktiivisesti sekä Hypro-prosessiin että tutkimukseen. Hän ajattelee tutkimuksessa mukanaolon olleen mukava kokemus ja hän on sitoutunut siihen innokkaasti.
Verna: Vernan työkokemustausta on hyvin monipuolinen johon kuuluu sairaan-, osaston- ja ylihoitajan tehtäviä, opettajan tehtäviä sekä runsaasti esimies- ja
johtotehtäviä. Vuoden 2006 alusta lähtien Verna toimii osa-aikaisessa työssä koulutus- ja kehittämistehtävissä. Verna elää avioliitossa, hänellä on 3 aikuista lasta
sekä lapsenlapsia. Verna lähti tutkimukseen mukaan myönteisellä mielellä heti
siitä kuultuaan. Hän osallistui sekä Hypro-prosessiin että tutkimukseen kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa mukanaoloa hän piti merkittävänä: se on jäsentänyt
Hypro-prosessia huomattavan paljon selkeämmäksi sekä laittanut hänet miettimään ja jäsentämään omaa elämäänsä ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.
Kerttu: Kertun työkokemustausta muodostuu erilaisista ja eri organisaatioissa
tapahtuneista esimiestehtävistä julkisella sektorilla sosiaali- ja terveysalalla. Työkokemusta on kertynyt sekä päivähoidon puolelta että hallintovirkamiehenä
vammaispalvelutyön ja vanhustenhuollon puolelta. Esimiestyön kokemusta on
kertynyt koko tähänastisen työuran eli 32 vuoden ajalta. Tällä hetkellä Kerttu
toimii asiantuntijatehtävissä ja on osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Kerttu elää yksin,
eli hänellä ei ole perhettä. Kerttu lähti tutkimukseen mukaan ensiksi asiaa tarkkaan harkittuaan. Tutkimukseen osallistumiseen hänellä vaikutti oman työtilanteen selkiytyminen. Kerttu osallistui hyvin aktiivisesti sekä Hypro-prosessiin että
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tutkimukseen. Tutkimuksessa mukanaolo on ollut Kertulle erittäin merkittävää. Se
on laittanut hänet prosessoimaan Hypron antia itsessään ja työssään. Kerttu on
saanut tutkimukseen osallistuttuaan runsaasti kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä
koko projektin ymmärtämistä ja siitä oppimista sekä työelämään vietävää hyvinvointia. Kerttu on todennut kannustavan, motivoivan ja hyväksyvän tutkijan tärkeänä tutkimuksessa pysymiselleen. Tutkijan kirvoittavat kysymykset ja selkeät
ohjeet ovat innoittaneet häntä alati jatkamaan tutkimuksessa. Kokonaisuutena
tutkimuksessa mukanaolo on merkinnyt Kertulle huomattavaa oppimisen kokemusta. Koskaan aikaisemmin hän ei ole ollut tutkimuksen kohteena ja hän kokeekin suurta vastuullisuutta siitä, mitä hän on tuottanut tutkijalle. Ennen kaikkea
tutkimuksessa mukanaolo on lisännyt hänen omaa työhyvinvointiaan ja on voimaannuttanut häntä rohkeasti yrittämään ja jaksamaan.
Lahja: Lahjan runsaan 35 vuoden mittaiseen työuraan kuuluu sairaanhoitajan,
erikoissairaanhoitajan ja osastonhoitajan työtehtäviä. Tiimiorganisaatioon siirtymisen jälkeen hän on aloittanut vastaavana sairaanhoitajana toimimisen sekä lisäksi elokuun alusta 2006 siirtynyt osa-aikaeläkkeelle. Lahja elää yksin, eli hänellä ei ole perhettä. Lahja lähti tutkimukseen mukaan noin viikon asiaa harkittuaan.
Lahja halusi lähteä tutkimukseen mukaan jo siksikin, että hänellä on omakohtaisia
kokemuksia työuupumuksen rajamailla olemisesta, ja hän on pyrkinyt aktiivisesti
muuttamaan työn tekemisen tapojaan. Lahja sitoutuikin aktiivisesti sekä Hyproprosessiin kokonaisuudessaan että tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen on
antanut Lahjalle väylän purkaa kokemuksiaan ja ymmärtää niitä syvemmin. Tutkimuksen merkitys on siten hänelle ollut valtavan iso, vähintäänkin yhtä iso kuin
Hypro-prosessin. Ilman tutkimukseen osallistumista hänen kokemustensa reflektointi olisi jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi.
Keijo: Nykyisessä työssään yksityisessä insinööritoimistossa Keijo on toiminut noin 8 vuotta. Keijon työkokemus insinöörinä on kertynyt erityisesti isojen
teräsrunkojen ja betonirakenteiden parista. Keijo elää toisessa avioliitossa ja hänellä on 2 aikuista lasta. Keijo lähti mukaan tutkimukseen työtovereiden kannustamana sekä info – sähköpostiviestini jälkeen. Keijo osallistui sekä Hyproprosessiin että tutkimukseen kokonaisuudessaan.
Anneli: Annelin työura on muodostunut monipuolisista talous- ja hallintoalan
asiantuntija- ja johtotehtävistä. Hän on myös koko työnuransa ajan kouluttanut
itseään. Tällä hetkellä hän työskentelee koulutusorganisaation johtoryhmässä talous- ja hallintoasioista vastaavana päällikkönä. Anneli elää avioliitossa, hänellä
on 2 aikuista lasta ja 1 lapsenlapsi. Anneli mietti noin kuukauden tutkimukseen
osallistumistaan omien aikaresurssiensa näkökulmasta. Anneli lopetti Hypro62

prosessiin osallistumisen työkiireidensä vuoksi kevättalvella 2005, mutta tutkimusprosessiin hän osallistui kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa mukanaolon
merkityksen Anneli hamottaa erityisesti keinona vaikuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen liittymiseen asioihin.
Liisa: Liisa työskentelee toimistoalan töissä yksityisessä sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa, jossa hänellä on 36. työvuosi menossa. Lisäksi hän on toiminut luottamusmiehenä runsaat 20 vuotta. Syyskuun 2006 alussa Liisa on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle. Liisa on avioliitossa ja hänellä on 2 aikuista lasta ja 8 lastenlasta. Liisa lähti tutkimukseen mukaan heti kuultuaan siitä ensimmäisen kerran.
Hän osallistui aktiivisesti sekä Hypro- että tutkimusprosessiin kokonaisuudessaan.
Tutkimukseen osallistuminen Liisan tunteiden ja ajatusten jäsentämisen välineenä
päiväkirjapohdintojen avulla on ollut hänelle hyvin merkityksellistä.
Juhani: Juhanin työkokemustausta diplomi-insinööriksi valmistumisestaan
lähtien koostuu samasta insinööritoimistosta. Hän eteni hyvin nopeasti (noin 1,5
vuodessa) suunnittelijan tehtävistä esimiestehtäviin ja myöhemmin toimitusjohtajaksi. Juhani elää avioliitossa ja hänellä on 2 aikuista lasta. Juhani kyseli kiinnostuneena tutkimuksesta ja lähti lyhyen harkinta-ajan jälkeen tutkimukseen. Juhani
pääsi satunnaisesti Hypro-prosessiin mukaan kiireisen työaikataulunsa vuoksi.
Lisäksi hän olisi odottanut Hypro-prosessin käynnistyvän jämäkämmin. Tutkimusprosessiin Juhani osallistui kokonaisuudessaan, joskin häneltä puuttuu työhyvinvointitarina 3 Hypro-prosessiin osallistumattomuudesta johtuen. Tutkimukseen
osallistuminen on saanut Juhanin pohtimaan työhyvinvointiinsa ja hyvinvointiinsa
liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti.
Rakel: Rakel on työskennellyt hoitoalalla koko työuransa ajan eli yli 30 vuotta. Saman yksityisen sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa hän on työskennellyt
noin 25 vuotta ja työskentelee yhä edelleen. Rakelin työ on hoito- ja kuntoutuspainotteista asiakastyötä. Vuoden 2006 hän on vuorotteluvapaalla, keräämässä
voimia ja edistämässä kokonaisvaltaista työhyvinvointiaan. Rakel on eronnut ja
hänellä on aikuinen tytär. Rakel innostui tutkimuksesta heti siitä kuultuaan, mutta
harkitsi tarkkaan siihen ryhtymistä lähinnä omien voimavarojensa ja jaksamisen
näkökulmasta. Rakel lopetti Hypro-prosessiin osallistumisen lokakuussa 2005.
Lopettamisen syynä oli hänen oma sairaslomalle jääntinsä. Tästä syystä Rakelin
tutkimusprosessiin osallistumisesta puuttuu työhyvinvointitarina 3. Tutkimuksessa mukanaolon Rakel on kokenut mielenkiintoisena kokemuksena ja toivoo, että
jaksaisi jatkaa päiväkirjansa kirjoittamista tulevaisuudessakin.
Seija: Seija on työskennellyt 15 vuotta nykyisessä työtehtävässään yksityisessä sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa. Hän lähti aikuisiällä jatkamaan opinto63

jaan, koska hän ei pitänyt keittiöalan työtään riittävän tyydyttävänä eläkeikään
saakka jatkuvana ammattina. Seijan monipuoliset työtehtävät muodostuvat sekä
tiimivastaavan että asiakaspalvelutyön kokonaisuudesta. Lisäksi hän toimii työsuojeluvaltuutettuna ja opiskelee työnsä ohella ammattikorkeakoulussa. Vuoden
2006 Seija on vuorotteluvapaalla edistääkseen jaksamistaan työelämässä. Seija
elää kahdestaan aviomiehensä kanssa ja hänellä on 5 aikuista lasta. Seija lähti
mielellään mukaan tutkimukseen. Seija lopetti mm. työkiireisiinsä ja työsidonnaisuuteensa vedoten Hypro-prosessin kevättalvella 2005. Seija on osallistunut tutkimusprosessiin kuitenkin kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa mukanaolo on
merkinnyt Seijalle työhyvinvointiasioiden laaja-alaista ja omakohtaista pohdintaa.
Johanna: Johanna on toiminut koko työhistoriansa ajan nykyisissä työtehtävissään yksityisen kaupan alan organisaatiossa. Johannan työkokemushistoria
muotoutuu vaihtelevasti yhtiön eri toimipaikkojen välillä siten, että työkokemusta
on kertynyt erilaisista työtehtävistä (mm. myyjä, myymälänhoitaja). Johanna elää
vakituisessa parisuhteessa. Johanna innostui heti tutkimuksesta ja lähti siihen mielellään mukaan. Johanna osallistui sekä Hypro-prosessiin että tutkimukseen mukaan aktiivisesti. Tutkimuksen merkityksen Johanna kokee halunaan tuoda mielipiteensä esille ja halunaan edistää omalta osaltaan työhyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon karttumista.
4.2

Tämän tutkimuksen induktiivisuus

Tieteessä halutaan saavuttaa totuudellisuuden, oikeellisuuden ja todennäköisyyden ihanteet. Tieteellinen tutkimus Kerlingerin (1973) mukaan määritellään luonnollisten ilmiöiden välisten oletettujen yhteyksien systemaattiseksi, kontrolloiduksi, kokemusperäiseksi (empiiriseksi) ja kriittiseksi tarkasteluksi. Jokaisen
riittävästi tieteenfilosofisia periaatteita ymmärtävän tutkijan tulee ymmärtää vähintään perusteet metodien ja tiedekäsitysten joukossa. Olennaista olisi aktivoida
tutkija kriittisesti soveltamaan ja kehittämään metodeja. Tutkimuksen taustalla
voidaan usein rekonstruoida sitä implisiittisesti ohjannut tiedekäsitys. Ristiriitaiseksi tilanteen tekee se, jos tutkijan metodologisten kannanottojen ja tutkimuksen
toteuttamisen välillä on (perustelematon) ristiriita. Tieteenfilosofian peruskäsitteet
muodostuvat tutkijalle tärkeäksi määritellen hänen suhdettaan (laadulliseen) aineistoonsa. Induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen päättely ovat ne päättelyn lajit, jotka metodologisessa kirjallisuudessa tuodaan esille.
Deduktiivinen päättelyn logiikka (metodinen tapa lähestyä aineistoa) yhdistetään tavallisesti positivistiseen tiedonkäsitykseen. Päättelyn logiikka etenee teori64

asta ja hypoteeseista kohti ilmiössä esiintyvää piirteiden kuvaamista. Deduktiivisessa lähestymistavassa edetään yleistyksistä yksityiskohtaisempaan teoriaan.
Deduktiivisella lähestymistavalla pyritään olemassa olevan tiedon, tietorakenteen
tai teorian uudelleen varmentamiseen ja testaamiseen. Lähtökohtana on aikaisemmin tutkittu tieto, jonka totuudellisuus varmennetaan joko uudessa tai samanlaisessa tutkimustilanteessa. Deduktio perustuu hypoteeseihin eli teoriasta loogisesti johdettuihin väitelauseisiin, joiden totuudellisuutta testataan tutkimuksen
avulla. (Gilbert 1993, Haaparanta & Niiniluoto 1995, Metsämuuronen 2005.)
Induktiivinen päättely on yleensä laadullisen tutkimuksen logiikka. Induktiivista päättelyn logiikkaa käytetään yleensä silloin, kun ilmiöstä on niukasti tietoa,
se on hajanaista tai siitä etsitään uutta näkökulmaa. Se lähtee tavallisesti liikkeelle
aineistosta ja etenee käytännön ilmiöistä ja havainnoista kohti teoriaa (empiriasta
teoriaan). Aineistoa tutkitaan siis ilman etukäteen rakennettua teoreettista viitekehystä. Induktio = jonkin yleisen lain päätteleminen yksittäisten tapausten perustalta ei välttämättä johda oikeaan totuuteen, mutta saattaa olla tietoamme laajentavaa
(Metsämuuronen 2005). Esimerkiksi Piaget (1970) kehitteli kuuluisan ajattelun
kehityksen teoriansa seuratessaan lastensa leikkiä. Induktiivisen päättelyn avulla
tiedon hankinnassa päästään lähemmäksi kokemusperäisyyttä, kertomuksia ja
merkityksiä. Niiden kautta voidaan taas aloittaa uusien teorioiden rakentaminen.
Abduktiivisessa päättelyssä tutkijan esiymmärrystä syventämään tulevat teoria ja empiria, jotka rakentavat ja laajentavat tutkijan esiymmärrystä. Abduktiivisessa päättelyssä keskeistä on johtoajatuksen (guiding principle) rakentuminen.
Johtoajatus voi olla tarkalleen määrätty hypoteesi tai empiirisiin havaintoihin perustuva käsitys. Olennaista siinä on toimia tutkijan ohjaamien valintojen ja tiedon
etsinnän tukena (Alasuutari 1994.)
Tässä tutkimuksessa noudatetaan induktiivisen päättelyn logiikkaa. Kokemuksellisten kertomusten etsiminen työhyvinvoinnista ja Hyvinvointiprofiilin
merkityksestä työhyvinvointiin lähti liikkeelle esiymmärrykseni kautta jäsentyneestä tavasta haluta kertomuksellista tietoa ilmiöstä. Tiedostamalla esiymmärrykseni suunnittelin aineiston hankintaprosessin. Kohti abduktiivista päättelyn
logiikkaa tässä tutkimuksessa siirryn pohdintaluvussa, jossa tämän tutkimuksen
tuloksia pohditaan aikaisemman tutkimustiedon ja käsitteiden valossa.
4.3

Aktiivihaastattelu kertomusten kerääjänä

Keskityn seuraavaksi kuvaamaan toista tämän tutkimuksen empiirisen aineiston
keräämisen tapaa eli aktiivihaastattelua (Holstein & Gubrium 1995, Saastamoinen
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1999). Aineistoa tutkimukseen osallistuvat ihmiset tuottivat myös päiväkirjoihinsa yksilöllisten ohjeistusprosessien mukaisesti. Kuvaan päiväkirjaprosessin etenemistä seuraavassa luvussa (4.4.)
Haastattelussa (ja myös kirjoittamalla tuottaessaan aineistoa) tutkimukseen
osallistuva ihminen on tietolähteen asemassa. Tieto ei ole kuitenkaan vain kerättävissä ihmisiltä, vaan dialogisen suhteen kautta sekä haastateltavat että haastattelija osallistuvat tilanteeseen aktiivisesti omine käsityksineen ja tulkintoineen.
Haastattelu on kahden henkilön välinen herkkä vuorovaikutustilanne, jonka herkkyyden aiheuttaa erityisesti haastateltavan suhde haastattelijaan. Haastateltavan
olisi uskallettava puhua haastattelussa totta ja koettava sekä ymmärrettävä haastattelun luonne luottamukselliseksi. Kvale (1983) on tuonut esille 12 mielestäni
vieläkin erittäin ajankohtaista näkökohtaa, joihin tutkijan tulee kiinnittää huomiota kvalitatiivista tutkimushaastattelua suunnitellessaan ja tehdessään: 1. Haastattelu on keskittynyt haastateltavan elämismaailmaan; 2. se pyrkii ymmärtämään ilmiöiden merkityksiä hänen elämismaailmassaan; se on 3. kvalitatiivista; 4. kuvailevaa; 5. spesifiä; 6. vapaata ennakko-oletuksista; 7. se keskittyy tiettyihin teemoihin; 8. se sallii moniselitteisyydet; ja 9. muutokset; 10. se riippuu haastattelijan herkkyydestä; 11. se tapahtuu henkilöiden välisenä vuorovaikutuksena ja 12.
se saattaa olla positiivinen kokemus. Kvalen (1983) näkökohtien ajankohtaisuus
pohjautuu mielestäni juuri kvalitatiivisen tutkijan herkkyyteen ja kykyyn asemoitua tutkimukseen osallistuvan ihmisen elämismaailmaan, pitäen silti mielessään
tutkimusteemat. Dialogisen suhteen muodostaminen yhdessä tutkimukseen osallistuvan ihmisen kanssa tarjoaa mahdollisuuden positiiviseen kohtaamiseen haastattelutilanteessa.
Haastattelijan herkkyyden yhtenä osoituksena on kyky katsoa asioita haastateltavan näkökulmasta. (Kvale 1983, Järvinen & Järvinen 2004.) Haastattelu voi
olla myös terapeuttinen kokemus, jolloin haastattelun kautta haastateltava ryhtyy
pohtimaan tai ymmärtää esimerkiksi hyvinvoinnistaan itselleen merkittäviä asioita ja ryhtyy vahvistamaan niitä elämässään.
Tämän tutkimuksen (kuten laadullisen tutkimuksen yleensäkin) onnistumisen
kannalta hyvin merkittävä osatekijä on aineiston keruun onnistuminen. Merkityksellisen ja menestyksellisen tiedon tuottamiseen ja saamiseen vaikuttaa haastateltavan kokema olotila haastattelutilanteessa. Mikäli hän kokee minut luontevana,
aitona, kiinnostuneena ja vapauttavan ilmapiirin luojana, on hänen helpompi puhua spontaanisti omista ajatuksistaan, tunteistaan ja toiminnastaan. Valmistaessani
kysymyksiä ja valmistautuessani haastattelutilanteisiin pyrin mahdollisimman
huolelliseen ja yksilölliseen ennakkosuunnitteluun (ks. esimerkiksi liitteet 3 ja 11,
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Kerttu ja Anneli). Koska olin tavannut kunkin tutkimukseeni osallistuvan ihmisen
jo ennakolta, minun oli henkisesti helpompi valmistautua kohtaamaan juuri kyseessä oleva ihminen hänen kirjoittamansa päiväkirjan pohjalta. Haastattelupaikat
valitsimme haastateltavien toiveiden mukaan. Haastattelupaikkoina toimivat esimerkiksi yliopiston tilat tai haastateltavan työpaikka. Varasin haastatteluille runsaasti aikaa, jotta minusta ei välittyisi kiireinen ja hätäinen tunnelma haastateltavaan. Tavoitteenaani oli saada haastattelutilanteesta aikaiseksi läsnöoleva tila ja
vuorovaikutteinen keskustelu, jonka taustalla olivat tutkimuskysymyksiin liittyvät
teemat. Pyrin tietoisesti antamaan haastateltavalle mahdollisimman paljon tilaa ja
puheaikaa, joita omilla kysymyksilläni laajensin ja/tai pyrin nostamaan esille syvempiä merkityksiä.
Aineiston keruun prosessi (ks. kuvio 6) mahdollisti tutkimukseen osallistuville ihmisille syvemmän ja pidemmän tason keskittymisen omiin tuntemuksiinsa ja
kokemuksiinsa (Novak 2002). Ensimmäiset haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin
sanatarkasti. Ydintarinan pohjalta tehtyjä toisia haastatteluja ei nauhoitettu eikä
litteroitu, vaan tutkijana tein tietokoneella ydintarinaan lisäyksiä haastattelun kuluessa ja heti haastattelun päätyttyä.
Narratiivisessa tutkimuksessa haastattelijan tehtävänä on aktivoida haastateltava narratiiviseen puheentuottamiseen loogis-tieteellisten kysymysten esittämisen sijasta. Rohkaisevat kysymykset, jotka auttavat kertomaan omista kokemuksista tai kuvaamaan tilanne kokemustensa kautta, ovat tärkeitä signaaleja haastateltavalle vältellä loogis-tieteellistä puheen tuottamisen tapaa. (Holstein & Gubrium 1997, Czarniawska 2007). Seuraavassa esimerkkinä muutama Siirille esittämäni työhyvinvoinnin kokemuksista kertomaan pyytävä kysymys:
H: Ootko sää tällä hetkellä tyytyväinen, nyt tänä päivänä, helmikuun 9. päivä
omaan työhyvinvointiin?
H: Voisitko sää vielä enempi kertoa siitä, että sää kerroit, että sää oot työnarkomaani, se työ on tosi tärkeä. Mutta miksi se on tärkeä? Miten se vaikuttaa sinun työhyvinvointiin tai mistä yleensä tiedät, että sää voit hyvin?
H: No miten sää sitten omasta mielestä ite voit vaikuttaa siihen, että täällä
on hyvä olla töissä?
Haastattelemalla kootussa aineistossa tutkijan oma osuus kertomuksen tuottamisessa on olennainen (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Haastattelijan on hyvä
myös ymmärtää, että samalla kun ihminen kertoo tarinaansa, hän myös elää tarinaansa (McIntyre 1981, Mishler 1986).
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Olen pyrkinyt aineistonkeruussani humanististen periaatteiden toteuttamiseen
tarkoittaen sitä, että tutkimukseen osallistuvat ihmiset ovat tietoisia tutkimuksen
tavoitteista ja että olen kohdellut heitä oman elämänsä informantteina pelkän vastaajana olon sijasta (Alasuutari 1999). Alasuutari (1999) on viitannut elämäntarinatutkijoihin (Bertaux & Bertaux-Wiame 1981) tuodessaan esiin saturaation
prosessin totuuden esiin saannin keinona: kertomusten keräämisen voi lopettaa,
kun mitään uutta ei enää nouse esiin. Prosessimaisessa aineiston keruussani ”saturaatiopiste” tuli hyvin esille toisessa tutkimushaastattelussa. Kertomukseen työhyvinvoinnista ja Hypron merkityksestä siihen ei tullut enää tässä tutkimuksessa
lisättävää.
Haluan ymmärtää työhyvinvointia ilmiönä tässä ajassa ja siksi kertomukset
tarjoavat minulle tärkeän välineen ymmärtää ajallisuutta. Kertomus on vuorovaikutuksen väline tutkijan ja tutkittavien välillä: kertomuksen avulla jaetaan ja tehdään kokemuksia ymmärrettäviksi. Tässä tutkimuksessa käytettyä haastattelua
voisi luonnehtia aktiivihaastatteluksi, jossa on myös narratiivisen haastattelun
piirteitä. Aktiivihaastattelussa pyritään yhdistämään sosiaalisen konstruktionismin
ja narratiivisuuden lähestymistapoja perinteiseen teemahaastatteluun. Aktiivihaastatattelussa olennaista on vuoropuhelu, jossa sekä haastateltava että haastattelija
ovat aktiivisia toimijoita synnyttäen informaatiota ja merkityksiä. Sosiaalisen
konstruktionismin näkökulman aktiivihaastatteluun tuo haastateltavien identiteetin kontekstuaalisuus ja eriroolisuus, jotka ovat hyvin kulttuurisidonnaisia. (Holstein & Gubrium 1995, Saastamoinen 1999.)
Aktiivihaastattelussa haastattelija on kiinnostunut kuulemaan erilaisia näkökulmia ja ilmaisee sen osallistumalla haastattelutilanteeseen keskustelunomaisesti.
Keskustelun logiikan noudattaminen ei tarkoita keskustelun vapaata rönsyämistä,
vaan haastateltavalle on tutkimustehtävän oltava selvä. (Holstein & Gubrium
1995, Saastamoinen 1999.) Seuraavassa esimerkki Juhanin haastattelusta, jossa
halutaan keskustelunomaisesti saada erilaisia näkökulmia työuran parhaimmista
ajoista. Samalla Juhania halutaan rohkaista narratiiviseen puheentuottamiseen.
H: Ootko ajatellu, että tämä sun työura on ollu tähän asti sitä mitä sää niinkun oot siltä odottanut silloin kun sää aikanaan opiskelit yliopistossa?
J: No on se varmasti ollu, on se varmaan ollu enempikin, enempikin että tuota… kyllä mää oon, on vastannu.
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H: Joo. Osaatko sanoa sillä lailla mikä hetki tai mitkä hetket on niinku parhaita aikoja työuralla vai onko ne nyt vai mahdollisesti tulossa päin, osaatko
sillä lailla eritellä?
J: No joo, kyllä varmaan tuota täytyy kattoa taaksepäin, taaksepäin tuota
niin… Tässä oli semmonen tosi hyvä buumi, buumi niinkun näissä, etenkin
näissä Suomen (ammattialaan liittyvä termi, poistettu tunnistettavuuden välttämiseksi, tutkijan huomio 310707) historia, historiajutuissa, että voitettiin
monta kilpailua, näyttäviä näyttäviä hommia. Sillon tietenkin tuntu ihan arkipäivältä, että eihän vaan osannu oikein edes sillä tavalla arvostaakkaan,
mutta näin jälkeenpäin kattelee sitten ja lukee jotakin kirjoista juttuja ja muita mitä siellä on niin tuota kyllähän ne tietenkin on, täytyy sanoa että takana
sen täytyy olla. Mutta että onhan tässä nyt edessä, edessä tietenkin kaikennäköistä muutakin vielä ettei se nyt poikkea, meidän alallahan sanotaan sanotaan jos lukee jotain viisaitten kirjoja, niin oikeestaan sanotaan että vasta
viiskymppisenä niinku kykenee panostamaan ja keskustelemaan tuota, että on
jo niin paljon kokemusta ja osaamista taustalla, että se riittää, riittää niinku
moniin asioihin, ennen sitä ei tahdo olla. Tää on niinku oikeestaan niin hurjan vaativa ala, että pitää olla kokemusta, että sää tuut koulun penkiltä, vaikka sää oisit mitä lukenu, niin tuota ei ei se tapahdu niinku tietotekniikassa ja
elektroniikassa, että meillä on niinku ai, tuotteitten aikajänne on 100–200
vuotta ja ja se että sää pääset siihen ja oot niin paljon kokenu, että sää pystyt
hallitteen tuommosia juttuja, jotka kestää satoja vuosia, niin on se vähän eri
juttu kun tehdä jotakin kännykkälaatikkoa.
Aktiivihaastattelun luonteeseen kuuluu valmiiksi suunniteltujen tarkkojen kysymysten sijasta teemaluettelo, jonka pohjalta haastattelussa edetään (liitteessä 3
Kertun ensimmäisen ja liitteessä 11 Annelin toisen tutkimushaastattelun teemat)
(Holstein & Gubrium 1995, Saastamoinen 1999). Haastattelijan on oltava valpas
ja kiinnitettävä lisäkysymysten avulla huomiota erilaisiin näkökulmiin ja merkityshorisontteihin, jotka tuovat näkyviin tutkittavaan ilmiöön liittyviä erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä. Seuraavassa ote Liisan haastattelusta, josta tulee ilmi
haastattelijan pyrkimys rohkaista näkemään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja epätyydyttävään työtilanteeseen.
H: Tuo on mielenkiintoinen tarina, että siinä mitä luinkin, niin välillä sitä
työtä ei oo niinkun ollenkaan ja sulla on semmonen hirveen toimeton olo ja
sitä sun ammattitaitoa ei arvosteta ja oteta käyttöön. Sitten taas välillä tulee
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semmosia tilanteita, että mee tuonne ja tee sitä äkkiä ja toimi ja sitä työtä on
sitten tosi paljon.
L: Joo että siis niinku semmosta kohtuullista tilannetta ei oo ollenkaan.
H: Joo. Sää oot yrittäny ite siihen niinku vaikuttaa, ainakin mitä luin tätä
päiväkirjaa, niin sää oot yrittäny niinku ottaa esimiesten kans keskusteluja,
yrittäny kertoa mitä sää haluaisit tehä, mikä ois se työnkuva, missä sää oisit
hyvä ja missä sulla ois eniten annettavaa, sekö ei toimi?
Liisan haastattelu on myös osoitus haastattelun terapeuttisuudesta hankalassa työja/tai elämäntilanteessa.
Aktiivihaastattelussa haastattelijan tulisi myös rohkaista moniäänisyyteen
esimerkiksi rohkaisemalla haastateltavaa kertomaan tutkimaansa teemaan liittyviä
erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä. Seuraavassa Lahjan haastattelusta esimerkki
moniäänisyyteen rohkaisemisesta ja ratkaisuvaihtoehtojen hakemisesta Lahjan
pohtiessa liiallista työmääräänsä.
L: No mää olin niin, siinä ei ollu semmosta tukiverkostoa minkäänlaista, että
mää niinku hyvin yksin jouduin paljon touhuammaan, ja sitten niitä rajoja ei,
että jos sää teit aamuseittemästä iltaseittemään, niin kun työtä oli, ettei osannu niitä rajoja vettää, jotenkin.
H: Joo että sitä oli vähän liikaa?
L: Sitä oli liikaa työtä, joo.
H: Joo. Oliko se sun oma osaaminen sitten kuitenkin sillä lailla, koetko sää
että sää halusit sitä?
L: Kyllä mää koen että halusin mutta kyllä se kuitenkin kun, ei, sitä oli liikaa,
että olis pitäny olla niitä auttajia.
H: Puhuitko sää sitten kellekkään koskaan siitä työmäärästä, omalle esimiehellesi?
L: Kyllä mää esimiehelle puhuin, että sillä lailla me saatiin niinkö porukkaa
lisää helposti, mun esimies oli lääkäri sillon, että mää sanoin että ei näillä
tyttöillä ei pysty tuota tätä työmäärää, kyllä mää sain mutta se niinkö se että,
ehkä se kuitenkin että ajan kanssa otti niinkö vaan otti otti itelle lisää kilttinä
henkilönä, ja kun meillähän ei ylihoitajasysteemi ei pelannu, sieltä ei saanu
mitään apua.
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H: Miksi se ei?
L: Se oli jotenkin niin, siinä oli tuota edellisen johtajan aikana oli hoitajien,
hoitajien niinku tämmönen alasajo oli hyvin konkreettinen, en muista oliko
meillä ylihoitajaa ollenkaan, mutta kuitenkin ei siitä saanu semmosta minkäänlaista tukea, se oli aika yksinäistä, ja yksityispuolella on tuota se, että
hommiahan kyllä otetaan tai sillä lailla kun on potilaita tulossa, niin niitä
otetaan, otetaan aika lyhyelläkin varoitusajalla että siinä niinkö joutu, ei tuota oo sitä semmosta, aattelen nyt jälestäpäin että miten ihmeessä sitä yleensä,
sitä vaan niinku ajautu siihen.
H: Joo, että se varmaan jotenkin, saa olla huomattavasti joustavampi täällä
yksityispuolella, että se on pakko olla, kilpailu on semmosta että?
L: Niin, ei voi sanoa että ei kiitos oteta näitä potilaita, ei semmosta eisanomista ollu kyllä koskaan täällä.
H: Joo. Oliko teitä sitten liian vähän henkilökuntaa siinä, että jos yhen ihmisen työmäärä on sitten niin kova?
L: Kyllä mää luulen, että meillä henkilökuntaa oli mutta mää olen varma siitä, että ei ollu sitä taitoa siinä kuitenkaan, että mää niinku henkisesti rasituin,
ja sitten mulla oli äiti, äiti oli siinä jo, viimisenä vuonna mulla äiti sairastui,
et se ratkasi kans varmasti sen että, puolisen vuotta äiti oli hirveen huonona,
että kun tuli ne virat auki, mää muistan sen helmi, helmi-maaliskuun niin mää
että, tuo Henkilö X (nimi positettu tunnistettavuuden ehkäisemiseksi, tutkijan
huomio 310707), joka on nyt palvelupäällikkö, niin sano että eiköhän panna
paperit vetämään, mää sanoin että tuota mää en oo kyllä aatellu laittaa siihen ollenkaan.
H: No, se on varmaan ollu sitten viisas päätös?
L: Niin, se oli tosi hyvä.
Aktiivihaastattelua toteutettaessa aineiston dokumentoimista sekä nauhoittamalla
että videoimalla suositellaan. Tutkittavien kirjoittamat päiväkirjaaineistot ovat
hallussani ja ensimmäiset haastattelut on myös nauhoitettu. Pyrin myös arvioimaan refleksiivisesti ensimmäistä haastattelutilannetta kokonaisuudessaan, jotta
pystyin soveltamaan saamaani käsitystä seuraavissa aineistonpyynnöissäni. Seuraavassa muutamia otteita tutkimuspäiväkirjakommenteistani ensimmäisen tutkimushaastattelun suorittamisen jälkeen. Kommentit kuvaavat kokemuksiani haas71

tattelujen oheisviestinnästä, jossa pyrin havainnoimaan mitä sanomisen lisäksi
mm. miten sanottiin. (Holstein & Gubrium 1995, Saastamoinen 1999.)
Erittäin valoisan, energisen, reippaan ja tekevän oloinen ihminen. Jutusteli
reippaasti. Hyvin positiivisesti asennoituva ihminen. Sai pohtimaan myös itseäni ja omaa elämääni, kunpa itsekin pysyisi noin energisenä? Mitkä ne keinot siihen ovat: peruspositiivinen elämänasenne, ahkeruus, tyytyväisyys siihen mitä on…?
Tämän ihmisen vaikea työtilanne ja ahdistus saivat minut mietteliääksi. Jälleen tuli ajatuksia siitä, että mitä voin tutkijana tehdä? Miten voin tuoda viestiä, auttaa ja saada tietoa OIKEASTA (mitä se sitten onkaan…) työhyvinvoinnista aikaiseksi… Mitä kaaviot puhuvat – mitä taas ihmiset…?
Haastattelu oli mielenkiintoinen. Haastateltava puhui, kertoi paljon. Toisaalta itselleni jäi kysymysmerkkejä – mitä jäi sanomatta? Vai jäikö? Jäin miettimään, että kuinka pitkälle voin tehdä intuitiivista tulkintaa?
Tämä ihminen virtaa vahvaa elämänvoimaa ja ”taistelumieltä”, joka tulee
esiin hänen persoonastaan. On hienoa havaita ja kuunnella hänen kokemuksiaan työhyvinvoinnista. Ne antavat paljon myös persoonalliselle ymmärrykselleni. Laajat näkökulmat ja humaani voimaannuttava ote olivat hienoa
kuultavaa.
Näiden haastattelujen teko ei ole helppoa…tänään tuli sellainen tunne, että
saanko yhteistä, yleistä tietoa ollenkaan vai ainoastaan organisaatiokohtaista
ja työtehtäviin sidottua… Ai niin – ne yksittäiset tarinat taisivatkin olla keskeisiä minulle… Tämä haastattelu sai minut erityisesti ymmärtämään ja pohtimaan eri sukupolvien välistä eroa työelämässä. Ja onko hyvä/huono olla sitoutunut vain työhön??
Aktiivihaastattelun tuloksena syntynyttä aineistoa olisi pyrittävä käsittelemään ja
tulkitsemaan toisaalta tieteellisen systemaattisesti, mutta toisaalta taiteellisen herkästi, intuitiivisesti ja intensiivisesti. Olen tulkintaprosessin (ks. kuviot 5 ja 6)
esiintuonnilla pyrkinyt tuomaan esille haastateltavien merkitysten synnyn ja
muuttumisen suhteessa tutkimuskysymyksiin. Osaltaan merkitykset syntyvät ja
muuttuvat haastattelutilanteessakin. Haluan tulkinnan prosessimaisella esiintuonnilla havainnollistaa myös sitä, kuinka tilannesidonnainen, muuntuva ja herkkä
ilmiö työhyvinvointi on.
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Liitetaulukossa 1 tuodaan esille ensimmäisen ja toisen tutkimushaastattelun
ajankohdat ja paikat. Ensimmäisen tutkimushaastattelun osalta tuon esille myös
haastattelujen kestot, mutta toisesta tutkimushaastattelusta jätän keston pois, koska en nauhoittanut haastatteluja. Toiset tutkimushaastattelut vaihtelivat kestoltaan
puolesta tunnista tuntiin. Haastattelujen kestot eivät kerro haastattelun muodosta,
osassa oli enemmän vuoropuhelua ja toisissa haastateltava puhui enemmän itse.
4.4

Aineiston keruun ja tulkinnan prosessiluonne

Tämän luvun kaksi päätarkoitusta ovat täsmentää narratiivisen metodin käyttöä ja
kuvata empiirisen aineiston keräämisen ja tulkinnan prosessiluonnetta. Aineiston
keruuta ja tulkintaa olen työstänyt jatkuvana prosessina vuodesta 2005 vuoteen
2008 saakka. Tulkintaprosessia työstin syvenevänä sekä metasolle nousevana
abstraktisempana prosessina.
Narratiivisuutta voidaan käyttää myös kuvattaessa tutkimusaineiston luonnetta, aineiston analysointitapoja ja narratiivien käytännöllistä merkitystä. Tutkimuksessani tutkimusaineistoa muodostui kahden vuoden aikana, mikä on luotettavuuden ja hyvän tutkittavan ja tutkijan välisen suhteen muodostumisen kannalta tärkeää. Tutkimusaineiston muodostamisen tavat olivat sekä tutkittavien pitämät
päiväkirjat, joita he pitivät alkuvuodesta 2005 alkaen loppuvuoteen 2006 saakka,
että kaksi tutkimushaastattelua, joista toinen tapahtui helmi-maaliskuussa 2005 ja
toinen elo-syyskuussa 2006. Tavoitteena aineiston keräämisen ja tutkittavien suhteen oli se, että mahdollisimman vähän annan valmiita kysymyksiä (ja ohjaan
tutkittavia ehkä tätä kautta valmiisiin vastauksiin), vaan pyrin pääsanoilla ja ydinkysymyksillä saamaan tutkittavat kertomaan omakohtaista kertomusta työhyvinvoinnistaan ja Hypron merkityksestä siihen. Aineiston keruun prosessi (päiväkirjaohjeet ja haastattelut) tapahtuivat yksilöllisesti eri tutkittavien kanssa, niistä kerron tuonnempana tässä luvussa lisää. Ensimmäisten ja toisten haastattelujen ajalliset kestot vaihtelivat puolesta tunnista tuntiin. Litteroidut haastattelut ja päiväkirjat tuottivat aineistoksi yhteensä 357 sivua tekstiä. Henkilöittäin litteroidut sivumäärät olivat pituudeltaan 20–55 sivua, keskimääräisen pituuden ollessa 30 sivua/tutkimukseen osallistunut ihminen. Elo–syyskuussa 2006 toteuttamaani toista
tutkimushaastattelua en nauhoittanut ja litteroinut sanatarkasti, joten sen tuottamaa aineistoa en ota edellisiin lukuihin mukaan.
Narratiivista aineistoa tulkitessani haluan noudattaa narratiivista tapaa siten,
että muodostin jokaisen tutkimukseen osallistuvan ihmisen työhyvinvoinnin etenemisestä tarinoita, joissa tulee näkyviin kerrotun aineiston asteittaisen lisäänty73

misen näkökulma. Polkinghorne (1995) jakaa narratiivisuuden aineiston tulkintatapana kahteen kategoriaan: kertomusten analyysiin (analysis of narrative) ja kertomukselliseen analyysiin (narrative analysis). Kertomusten analyysi tarkoittaa
kertomusten luokittelua erillisiin luokkiin esimerkiksi metaforien, tapaustyyppien
tai kategorioiden avulla. Kertomuksellisessa analyysissä pääpaino on uuden kertomuksen tuottamisessa aineiston kertomusten perusteella. Olennaista siinä ei siis
ole aineiston luokittelu, vaan uuden juonellisen kertomuksen tai kertomusten
muodostaminen. Kuviossa 5 tuodaan esille tämän tutkimuksen metodinen asetelma, jonka pääinnoittajana on toiminut Polkinghorne (1995).
Kertomusten tulkinta
temaattisella
sisältöjen luvulla

Kertomuksellinen
tulkinta

Kertomusten tulkinta
temaattisella
sisältöjen luvulla

Työhyvinvointitarinat

Ydintarinat

Metatason tulokset

Vastaavat tutkimuskysymyksiin
Kuvio 5. Tutkimuksessa sovellettu metodi.

Tulkintaprosessin ensimmäistä eli työhyvinvointitarinoiden vaihetta kutsun prosessimaisesti eteneväksi temaattiseksi sisältöjen luvuksi. Siinä teemojen erittely ja
poiminta liitetään työhyvinvointitarinoihin. Prosessimainen aineiston keruu ja
tulkinta tapahtuvat samassa syklissä Hypro-prosessiin osallistumisen kanssa ja
siksi lukemista ohjaavat teemat ovat Hypro-prosessin mukaisia. Tätä lukemisen ja
tulkinnan vaihetta ohjasivat keskeisesti tutkimuskysymykset. Vuorovaikutuksellisuuden ja kokemuksellisuuden halusin säilyttää yksilöllisillä aineiston keruun ja
tulkinnan prosesseilla.
Seuraavassa ydintarinoiden vaiheessa edetään metodisesti kertomukselliseen
tulkintaan, jossa tarkastellaan henkilöittäin työhyvinvointia ilmiönä ja Hypron
merkitystä siihen. Ydintarinoiden muotoutumista ja tulkintaa ohjasivat tutkimuskysymykset. Halusin ydintarinoissa säilyttää yksilöllisten prosessien etenemisen
ja kokemusten rikkauden. Metaydintarinoihin pääseminen olisi vaatinut minulta
sellaista, mitä en halunnut/voinut tehdä: yhden ihmisen kokemuksen rikkomista ja
ehkä keinotekoistakin tutkimuskysymyksiin vastaamista. Ydintarinat ovat myös
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ikään kuin tiivistettyjä kertomuksellisia tulkintoja kaikesta kootusta empiriasta.
Kertomuksellisen tulkinnan kautta rakentuvan juonen kautta näkyvät yksilökohtaisesti tarkasteltuna työhyvinvoinnin ilmiön rakentuminen ja Hyprosta saadut
merkitykset. Ydintarinat ovat tutkijan konstruoimia ja kertomia, eli ne eivät ole
autenttisesti elettyjä ja koettuja. Ydintarinoiden tarkoituksena on tuoda esille sitä,
miten ihmiset muodostavat työhyvinvointiaan ja kuvata myös sitä, millaisia odotuksia he asettavat Hypro-prosessille ja kuinka nämä odotukset lopulta toteutuvat.
Polkinghorne (1995) korostaa, että kaikkea aineiston sisältämiä elementtejä ei voi
ottaa mukaan tutkimuksen tuloksena esitettäviin juonellisiin kertomuksiin. Tutkijan tehtävänä on muotoilla tarina, joka tuo tulkintaan merkityksiä ja järjestystä,
jotka eivät ole aineistossa itsessään näkyvissä. (ks. myös Valkonen 2007.) Kertomuksellisessa tulkinnassa olennaista on juonellisuus ja ajallisuus tutkimuskysymysten ohjaamana. Koherentti tarina muodostuu hermeneuttisen kehän mukaisesti osista kokonaisuuteen ja kokonaisuudesta osiin.
Kolmannessa metatason tutkimustulosten vaiheessa palataan kertomusten
tulkintaan, jossa temaattisella työhyvinvointi- ja ydintarinoiden sisältöjen luvulla
pyritään saamaan koko aineistosta metatason tutkimustuloksia. Työhyvinvointia
ilmiönä ja Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitystä työhyvinvoinnille tarkastellaan yhteisten, spesifien ja sukupuoliominaisten tarinoiden kautta.
Gergen (1994) jakaa kertomukset käsitteellisesti makro- ja mikrokertomuksiin. Makrokertomukset ovat laajemman tason kehyskertomuksia, jotka koostuvat
lukuisista mikrokertomuksista. Todellisuus on erilaisissa konteksteissa kerrottujen
kertomusten kudos ja tutkijan tutkimusongelmasta riippuu se, painottaako hän
makro- vai mikrotasoa vai yrittääkö tehdä ymmärrettäväksi eri kertomustasojen
suhteita. Tässä tutkimuksessa mikrotason kertomukset ovat lähtökohtana työhyvinvointi- ja ydintarinoina. Niistä muodostuu makrotason kertomuksia kahdella
tavalla. Metatason tutkimustulosten vaiheessa tarkastellaan yhteisiä tarinoita, joita
tähän tutkimukseen osallistuvat ihmiset olivat työhyvinvoinnistaan ja Hypron
merkityksestä työhyvinvointiinsa kertoneet. Pohdinnassa tulosten tulkinta jatkuu
dialogissa aikaisempien tutkimustulosten kanssa.
Tutkimukseen osallistuvat ihmiset ovat paitsi kertoneet sisäistä tarinaansa,
myös muokanneet sitä prosessimaisessa ja dialogisessa aineiston keruun prosessissa. Useat tutkimukseen osallistuvat ihmiset toivat esille, että tukimukseen osallistumisen kautta he alkoivat pohtia itseään, työhyvinvointiaan ja Hypron merkitystä siihen uudella tavalla. (Hänninen 1999, 2004.) Ydintarinoista tapahtuneessa
neuvottelussa dialogisuus näkyy selkeästi se, koetaanko ydintarinan vastaavan
omaa sisäistä tarinaa vai halutaanko siitä neuvotella uudelleen.
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Aineiston kanssa työskentely (prosessimaisesti etenevä tulkinta) on tapahtunut pitkälti kirjoittamalla. Myös Richardson (1998) tuo esille kirjoittamisen tulkintamenetelmänä. Kirjoittaminen oli tapani ajatella ja ymmärtää aineistostan
esiin nousevia kertomuksellisia rakenteita. Tulkinta muokkautui pitkälti kirjoittamisprosessissa. Myös Alasuutari (1999) toteaa kirjoittamisen olevan tutkimuksen
tärkeimmän vaiheen, koska ihmistieteellisessä tutkimuksessa kirjoittaminen on
osa sitä jatkuvaa prosessia, joka päättyy valmiiseen tutkimukseen eli kirjalliseen
tuotteeseen.
Seuraavaksi tarkastelen yksityiskohtaisemmin tämän narratiivisen arviointitutkimuksen aineiston keruun ja tulkinnan prosessiluonnetta.
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Tutkittavien
motivointi

Tutkittavien
valikoituminen

Tutkittavien
ohjeistus

Ensimmäiset
päiväkirjat
Työhyvinvointitarina 1:
Oma työhyvinvointi + odotukset
Hyprolta

I tutkimushaastattelu

Työhyvinvointitarina 2:
Suhde itseen

2. päiväkirjatyöskentelyn ohjeistus

3. päiväkirjatyöskentelyn ohjeistus

I
Työhyvinvointitarinat

Työhyvinvointitarina 3:
Suhde työhön

4. päiväkirjatyöskentelyn ohjeistus

Työhyvinvointitarina 4:
Suhde muihin ja + ympäröivään
todellisuuteen + Koonti: Hypron
merkitys työhyvinvoinnille
II
Ydintarinat

Ydintarinoiden
pohjalta II
tutkimushaastattelu

Työhyvinvointi ilmiönä –
yhtäläisyydet tarinoista

Hyvinvointiprofiili -prosessin
merkitykset työhyvinvoinnille
– yhtäläisyydet tarinoista

Ydintarinat lisäyksillä

Työhyvinvointi ilmiönä –
spesifit tarinat ja
sukupuolten väliset erot
Hyvinvointiprofiili –prosessin
merkitys työhyvinvoinnille –
spesifit tarinat ja sukupuolten
väliset erot

III
Metatason
tutkimustulokset

Kuvio 6. Aineiston keruun ja tulkinnan prosessiluonne.

Seuraavassa kerron kuviossa 6 esitetyn aineiston keruun ja tulkinnan prosessiluonteen vaiheittain. Empiirisen prosessin alkuvaiheet eli tutkittavien motivoinnin,
valikoitumisen ja ohjeistuksen olen kuvannut jo aikaisemmin eli luvussa 4.1.
Työhyvinvointitarina 1: Työhyvinvointitarinat 1 muodostuivat sekä ensimmäisten päiväkirjamerkintöjen että ensimmäisen tutkimushaastattelun (= aktiivihaastattelun) avulla. Kaikki 12 tutkimukseen osallistuvaa ihmistä on kirjannut
päiväkirjaansa ajatuksia omasta työhyvinvoinnistaan ja siitä, kuinka se on rakentunut sekä odotuksiaan Hyvinvointiprofiilista (liitteenä 2 jokaiselle tutkittavalle
samanlaisena annettu ohjekirje ensimmäiseen päiväkirjatyöskentelyprosessiin).
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Ensimmäisten päiväkirja-aineistojen pohjalta minä tutkijana olen valmistautunut
jokaiseen yksilölliseen tutkimushaastatteluun. Jokaisesta haastattelusta muodostui
yksilöllinen, koska räätälöin jokaisen haastattelun haastateltavan ensimmäisten
päiväkirjamerkintöjen pohjalta (liitteessä 3 esimerkki Kertun ensimmäisistä tutkimushaastatteluteemoista). Ensimmäiset tutkimushaastattelut tein aikavälillä
helmikuu–maaliskuu 2005 (liitteessä 4 ote Kertun ensimmäisestä litteroidusta
tutkimushaastattelusta). Tuloksena on syntynyt 12 yksilöllistä tutkijan tulkitsemaa
ensimmäistä työhyvinvointitarinaa. Haastattelun jälkeen annoin jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle henkilökohtaisia ja yksilöllisiä ohjeita 2. päiväkirjan pitoa
varten jatkossa. Nämä ohjeet pohjautuivat ensimmäisiin työhyvinvointitarinoihin
(liitteenä 5 ohjekirje Auroralle toiseen päiväkirjatyöskentelyprosessiin).
Työhyvinvointitarina 2: Työhyvinvointitarinat 2 muodostuivat tutkittavien
pohtiessa suhdetta itseensä. Hyvinvointiprofiili-ryhmissä on teemana ollut suhde
itseen. Tutkittavat ovat päiväkirjoissaan pohdiskelleet työhyvinvointiansa ja suhdetta itseensä (liitteessä 6 ote Seijan päiväkirjasta). Tuloksena on syntynyt 12 yksilöllistä tutkijan tulkitsemaa toista työhyvinvointitarinaa. Saatuani tutkittavilta
heidän toiset päiväkirjamerkintänsä ja konstruoituani ne työhyvinvointitarinoiksi
annoin heille jokaiselle henkilökohtaisia ja yksilöllisiä ohjeita 3. päiväkirjan pitoa
varten (liitteenä 7 ohjekirje Keijon kolmanteen päiväkirjatyöskentelyprosessiin).
Työhyvinvointitarina 3: Työhyvinvointitarinat 3 muodostuivat tutkittavien
pohtiessa suhdetta työhönsä. Hyvinvointiprofiili-ryhmissä on teemana ollut suhde
työhön. Tutkittavat ovat päiväkirjoissaan pohdiskelleet työhyvinvointiansa ja suhdettaan työhönsä (liitteessä 8 ote Vernan päiväkirjasta). Tuloksena on syntynyt 10
yksilöllistä tutkijan tulkitsemaa kolmatta työhyvinvointitarinaa. Saatuani tutkittavilta heidän kolmannet päiväkirjamerkintänsä ja konstruoituani ne työhyvinvointitarinoiksi annoin heille jokaiselle henkilökohtaisia ohjeita viimeistä (4.) päiväkirjan pitoprosessia varten (liitteenä 9 ohjekirje Johannan neljänteen/viimeiseen
päiväkirjatyöskentelyprosessiin).
Työhyvinvointitarina 4 = Ydintarina: Työhyvinvointitarinat 4 = ydintarinat
muodostuivat Hyvinvointiprofiili-ryhmien jo päätyttyä. Viimeisten päiväkirjamerkintöjen (liitteessä 10 ote Liisan viimeisistä päiväkirjamerkinnöistä) sekä aikaisempien työhyvinvointarinoiden pohjalta muodostetuissa ydintarinoissa tarkastellaan työhyvinvoinnin ilmiötä sekä Hyvinvointiprofiilitoiminnan merkitystä
kokonaisuudessaan tutkittavien työhyvinvoinnille. Ydintarinoiden muodostamisen
vaiheessa palattiin myös lukemaan työhyvinvointitarinoiden lisäksi alkuperäistä
autenttista aineistoa. Tuloksena on syntynyt 12 yksilöllistä tutkijan tulkitsemaa
neljättä työhyvinvointitarinaa = ydintarinaa. Ydintarina tarkoittaa tässä tutkimuk78

sessa tutkijan muodostamaa synteesiä aikaisemmista työhyvinvointitarinoista ja
niiden sisältämästä autenttisesta aineistosta. Ydintarinat täydentyivät toisessa tutkimushaastattelussa (= aktiivihaastattelussa) jokaisen tutkittavan saatua ennen
haastattelua luettavakseen oman ydintarinansa. Toisessa ja viimeisessä tutkimushaastattelussa tutkittavan kanssa kävimme dialogia ydintarinan paikkansapitävyydestä. Haastattelussa ydintarina täydentyi lisäyksillä. Ydintarinan tarkoituksena
on vastata tutkimuskysymyksiin siitä, mitä työhyvinvointi ilmiönä on tähän tutkimukseen osallistuvien yli 55-vuotiaiden ihmisten kertomana ja mitä merkityksiä
Hyvinvointiprofiili-prosessi on työhyvinvointiin tuonut.
Tutkimustuloksia tarkastellaan viimeiseksi metatasolla eli olen koonnut työhyvinvointi- ja ydintarinoista vastaukset tutkimuskysymyksiin. Olen palannut
tarvittaessa alkuperäiseen vielä tässäkin vaiheessa. Vastauksia tutkimuskysymyksiin olen hakenut yhteisten, spesifien ja sukupuoliominaisten tarinoiden kautta.
Keskeiset tutkimustulokset jäsentyvät siis teemoihin työhyvinvointi ilmiönä –
yhtäläisyydet tarinoista, työhyvinvointi ilmiönä – spesifit tarinat ja sukupuolten
väliset erot, Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille – yhtäläisyydet tarinoista ja Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille
– spesifit tarinat ja sukupuolten väliset erot.
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5

Tutkimustulokset

Kuten edellisessä aineiston keruun ja tulkinnan prosessiluonnetta kuvaavassa luvussa kerroin, tuon tutkimustulokset esiin vaiheittain etenevän prosessin kautta.
Työhyvinvointi- ja ydintarinat ovat kirjoittamaani dialogissa kunkin tutkimukseen
osallistuvan ihmisen kanssa rakentunutta tekstiä, jossa halutaan kertoa työhyvinvoinnin ilmiön rakentumisesta ja Hypron merkityksestä työhyvinvoinnille. Dialogisuuden on mahdollistanut prosessimainen aineiston keruun luonne, jossa olen
valmistautunut yksilöllisesti kuhunkin aineistonkeruuvaiheeseen edellisen työhyvinvointitarinan pohjalta. Ydintarinoista neuvoteltiin yhdessä tutkittavan kanssa
toisessa tutkimushaastattelussa.
Kuten edellisessä luvussa kuvasin, tutkimuksen narratiiviset metodiset valinnat ovat prosessimaisesti etenevä kertomusten ja kertomuksellinen tulkinta, jotka
keskittyvät mikrotason tulkintaan. Makrotason tulkintaan päästään metatason tuloksissa, jossa kertomuksia tulkitaan temaattisella sisältöjen luvulla. Tarkastelunäkökulmana koko tulkinnan tekemisessä on siis ollut se, mitä ja miksi kerrottiin. Kaikkia näitä vaiheita ohjanneet tutkimuskysymykset olivat: 1) mitä työhyvinvointi ilmiönä on tähän tutkimukseen osallistuvien yli 55-vuotiaiden ihmisten
kertomana ja 2) mitkä ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin työhyvinvointia edistävät merkitykset?
5.1

Työhyvinvoinnin kokemukset Hyvinvointiprofiili-prosessin
alkaessa sekä odotukset sitä kohtaan

Tässä luvussa on tarkoituksena löytää Hyvinvointiprofiili-prosessiin kohdistetut
odotukset ja löytää kokemuksia siitä, minkälainen työhyvinvoinnin kokemus
Hyproon osallistujilla siihen mukaan lähtiessä oli. Metodisena lukutapana on siis
kysessä autenttisen aineiston tulkinta temaattisella sisältöjen luvulla. Aineistona
ovat ensimmäiset päiväkirja-aineistot sekä ensimmäinen tutkimushaastattelu, joista olen konstruoinut ensimmäiset työhyvinvointitarinat. Tähän lukuun liittyvät
liitteet 2, 3 ja 4. Tarinoissa vuorottelevat tutkijan teksti ja tutkimukseen osallistuvien ihmisten autenttiset kommentit.
Aurora
Aurora kertoo voivansa huonosti ilman työtä, hänellä on kokemusta työttömyydestä. Työhyvinvoinnin lähteinä hänelle ovat mm. vakituinen ja säännöllinen työ,
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tyydytyksen ja ilon aiheiden löytyminen työstä, tunne, että tuntee tekevänsä tarpeellista ja hyvää työtä, työssä on riittävästi tekemistä – pieni kiire on hyvästä
sekä työkaverit.
Hyproon osallistumisen suurimpina motivaatiotekijöinä Auroralla on virkeyden ja hyvinvoinnin saavuttaminen ryhmässä. Toiveena on nimenomaan parantaa
sekä fyysistä että henkistä jaksamista ennaltaehkäisevässäkin mielessä. Toiveena
on myös Hypron kautta tutustua uusiin, ehkä samanlailla ajatteleviinkin ihmisiin,
jotka olisivat kiinnostuneista samoista asioista ja ehkäpä harrastuksista esim. kirjallisuuspiiri.
Fyysinen kuntoni on hyvä, mutta ehkä henkiselle puolelle kaipaisin jotain lisää. On vaikea määritellä, mitä se on.
Aurora uskoo, että Hyproon osallistumisella on vaikutuksia sekä työ- että yksityiselämän hyvinvointiin. Hän näkee niiden kietoutuvan yhteen siten, että mitä
paremmin voi yksityiselämässä sitä enemmän se vaikuttaa työelämän hyvinvointiin ja päinvastoin. Aurorasta tuntuu vaikealta ajatella, että Hypro voisi vaikuttaa
kokonaisvaltaisesti siihen organisaatioon, jossa hän työskentelee. Vaikuttaminen
edellyttäisi isoja ajattelutavan muutoksia tietyiltä henkilöiltä organisaatiossa.
Ajattelutapojen muuttaminen vaatii paljon työtä ja tuon työn onnistumisesta Aurora ei ole varma.
Siiri
Siiri kertoo haastattelussaan oman tämänhetkisen työhyvinvointinsa olevan erittäin hyvä. Hyvään työhyvinvointiin hänellä vaikuttaa se, että hän on omalla alallaan ja pitää asiakaspalvelusta erittäin paljon, töissä on ”hyvä fiilinki” ja töihin
lähtö on mukavaa, työkaverit ovat mukavia, työpaikalla on erinomainen henki.
Kyllä mää pystyn vaikuttaan siihen, kyllä se vaikuttaa, jos on hyvä asenne,
semmonen että töissä on kiva olla, niin kyllä se niin vaikuttaa muihinkin, että
joka asiasta ei niinku nurise eikä valita.
Siirillä odotukset Hyprosta painottuvat fyysiselle puolelle. Hän toivoo saavansa
kokeilla erilaisia lajeja. Kolesterolin alettua nousta hän toivoo tietoa terveellisestä
ravitsemuksesta. Myös ryhmässä toimiminen motivoi häntä erittäin paljon. Siirin
ajatukset Hypron vaikuttavuudesta kohdistuvat erityisesti liikunnan lisäämiseen.
Tässä vaiheessa Siiri ei vielä osaa sanoa, mitä Hypro antaisi hänen henkiselle,
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnilleen, mutta hän odottaa innokkaasti hyvinvointi82

neuvottelua psykologin kanssa. Siiri uskoo Hyprolla olevan liikunnan kuntoa parantavien tekijöiden myötä vaikutuksia sekä työ- että yksityiselämään.
Verna
Vernalle hyvin tärkeänä työhyvinvointia edistävänä tekijänä tulee esille riittävä
itsenäinen päätöksenteon aste. Verna peilaa omaa työhyvinvointiaan ja hyvinvointiaan laajemminkin oman persoonallisen rakenteensa kautta.
kysyn siltä esimieheltä ja se esimies saattaa sanoa että et tee, ja kun se muutaman kerran niin sannoo, niin kyllä se niinku pannee miettimään, että no mitäs tämä nyt sitten on, minä odotan mitä se käskee tehä ja sitten minä vien
sanaa eteenpäin ja teen.
Vernan ristiriita työhyvinvoinnin kannalta on juuri siinä, että hän ei voi johtaa niin
kuin hän itse näkee ja haluaisi. Työhyvinvointiaan Verna valottaa työkuvansa
helppoudella ja mukavalla ansiotasolla ja sillä että energiaa jää kotiin vielä työpäivän jälkeenkin. Toisaalta tilanne on Vernalle ristiriitainen, koska hän haluaisi
panostaa työhönsä edelleen paljon.
...sehän on ihan hullua käyttäytyä tällä lain niinku mää käyttäyvyn, mää niinku suostun tyhymempään ku oon, ja sitten nautin tietyllä tavalla siitä, että
tämähän on mukava pikku homma.
Vernan asennne ja odotukset Hyprosta ovat toisaalta uteliaisuuden, toisaalta epäluulon sävyttämiä.
...kun on tuommonenkin ja iäkkäille tarkotettu niin mennäänpä kattoon mitä,
mulla oli vähän kyllä semmonen että no katotaanpa nyt mitä ne niillä projektirahhoilla oikein meinaa tehä.
Vernan suurimmat odotukset Hyprolta olisivat juuri oman itsetuntemuksen lisääminen, mutta niiden odotusten toteutuminen Hyprossa tuntuu hänestä mahdottomalta. Siksi Verna tyytyykin liikuntaan ja sen lisäämiseen liittyviin tavoitteisiin
Hyprossa. Varovaisia ajatuksia Vernalla on siitä, että Hypro-ryhmissä voisi mahdollisesti käsitellä myös esimiestyöhön liittyviä kysymyksiä.
Niin jos niitä perustettaan sillä lailla, että sinne tullee semmosia esimiestason
ihimisiä, niin sillon, mutta nyt ne missä mää olin ne alkumittaukset ja muut,
niin siellähän oli kaikkia meijän työntekijöitä ja toisten alueen työntekijöitä,
eihän millään voi, en minä voi, se on niin heterogeeninen se ryhymä ja niin
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eri maailma se minun työmaailma tietenkin, kun heijän työmaailma on kotikäyntityö ja asiakastyö ja minun työmaailma on johtaminen.
Kerttu
Kerttu kuvaa työhyvinvointiaan ja siihen vaikuttaneita tekijöitä siten, että siihen
liittyvät keskeisesti haasteelliset työtehtävät, erilaisissa verkostoissa ja projekteissa toimiminen erilaisten ihmisten kanssa. Keskeistä työhyvinvoinnissa hänelle on
vastuu sekä vapaus työtehtävissään. Kerttu puhuu myös ilon ja huumorin merkityksestä työyhteisössä, esimerkiksi kahvitauoilla. Edes lukuisat organisaatiomuutokset eivät ole rappeuttaneet Kertun työhyvinvoinnin kokemusta. Hän on lähtenyt useita kertoja liikkeelle ensin surutyön perusteellisesti tehtyään alusta, nöyrin
ja oppivaisin mielin.
Kerttu liittää oman työhyvinvointinsa kokonaisuuteen vahvasti myös oman
kokonaiselämänsä, johon kuuluu hänen mukaansa kokonaisvaltainen psyykkinen,
fyysinen, henkinen ja hengellinen elämä. Kerttu on paitsi työssään myös yksityiselämässään (= kokonaiselämässään, tutkijan käsite) erittäin vireä.
Kertun odotukset Hyprosta painottuvat oman hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen
edistämiseen. Erityisesti Kerttu odottaa saavansa jotain uutta ja erilaista psyykkiselle ja sosiaaliselle, mahdollisesti kulttuurisellekin puolelle.
...mää niinku omasta mielestäni voin hyvin, itse asiassa mää oon voinu aina
hyvin, kohtuullisen hyvin, niin tuota mää en niinku halua missään tapauksessa karkottaa tätä hyvinvointia viimisinä vuosina, ennen kuin minut paiskataan eläkkeelle.
...nimenomaan tää psyykkinen puoli ja sosiaalinen puoli ja tää muu puoli,
niin sille puolelle niinku jotakin uutta, erilaista, semmosta, semmosta, kato
kun mää aina rohmuan sitä vaihtelua.
Lisäksi Kerttu ajattelee vievänsä Hypro-toiminnasta saamiansa ”eväitä” käytäntöön elikkä siihen työyhteisöön, jossa hän toimii.
...niin kyllä mää oon niinku sitä mieltä että, siis vahvasti se mitä minä oon,
vaikuttaa siihen mitä myös muut on, sillä on merkitystä täällä, ainakin esimiesasemassa, että johtajalla ja esimiesasemalla on aivan järkyttävän suuri
merkitys työntekijöihin ja niitten jaksamiseen ja hyvinvointiin.
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...teinpä sitä millä sektorilla tahansa, niin mää oon aina tykänny, mää oon
siis aina …viihtyny töissä.
Lahja
Lahja kertoo työhyvinvointiinsa kuuluvan haasteelliset ja vaihtelevat työtehtävät,
töiden hyvän suunnittelun ja aikataulutuksen sekä kannustavan ja tukevan esimiestyön. Lahjan elämässä työ on ollut aina ykkösijalla elämässä ja on sitä edelleen.
...kyllä se ykkössijalla on...
Niin on, että sitä työllään on tavallaan lunastanu sen olemassaolon, että kun
hyvin on tehny niin sai kohta lisää työtä ja.
Hypro-prosesiin mukaan Lahja halusi välttääkseen työväsymyksensä uusiutumista,
koska hän kokee burn outin olleen hyvin lähellä häntä. Lisäksi hän haluaisi oppia
työskentelemään nuorempien työntekijöiden kanssa toisen ammattitaitoa kunnioittaen ja sopuisasti. Lahja toivoo Hypro-ryhmältä, että oppisi itse erilaisen asennoitumistavan sekä työhönsä että kokonaisvaltaiseen elämäänsä.
...mulla pitäis niinku opiskella erilaista työntekemiskulttuuria... osaisinkin sitten ottaa vähän keviämmästi sitä työtä,...
Keijo
Keijolle työhyvinvointia tuo hänen kertyneen ammattitaitonsa ja osaamisensa
arvostus. Arvostuksen tulisi näkyä konkreettisesti eli älyllisesti riittävän haastavina työtehtävinä.
...se on kaikkein vaativin täydellisesti ja minusta se on siinä mielessä kiva, että saa rassata aivojaan...niin mää tykkään, tykkään älyllisistä haasteista.
Niin se tuo tyydytystä tämä, että saa tota miettiä, pohtia, aatella.
Arvostusta Keijo toivoo saavansa työstään myös siten, että hän saa hyvin tehdystä
työstä vilpittömän positiivisen palautteen. Työhyvinvointiin kuuluvat myös hyvät
työkaverissuhteet ja kahvipöytäkeskustelut. Työhyvinvointia Keijolle on myös se,
että hän ei stressaa asioista, joihin hän ei itse voi vaikuttaa.
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Se on just se mitä minä sanoin leikillä että antaa hevosen murehtia, sillä on
isompi pää...
Työhyvinvointiinsa kuuluvaksi Keijo mainitsee myös palkan. Työn sisältö ja laatu
nousevat Keijolla kuitenkin tärkeämmäksi työhyvinvointiin liittyvänä kuin rahallinen palkka. Keijo tuntee hyvän terveytensä olevan keskeinen työhyvinvointia
edistävä seikka. Terveyttään hän on pyrkinytkin ylläpitämään säännöllisellä liikunnalla. Liikuntaharrastusten Keijo kertoo liittyvän myös työhyvinvointiinsa.
Koko työuran ajan hänellä on aina jäänyt myös harrastuksiin aikaa.
Hypro-ryhmään Keijon sai mukaan mahdollisuus harrastaa työajalla liikuntaa
ja kokeilla uusia mielekkäitä lajeja. Hän uskoo, että Hyprolla on vaikutuksia ainoastaan hänen yksityiselämäänsä. Hänen nähdäkseen sillä ei voi olla vaikutuksia
organisaatioon, jossa hän toimii.
Anneli
Annelin työhyvinvointiin kuuluvat haastavat, jopa hänen oman osaamisensa rajalla olevat työtehtävät sekä kiireen tuntu.
...monipuolinen, vaativa työ, että se niin että saa, saa tehdä niinku siellä vähän niinku ylärajoillakin ehkä, ehkä oman, niin siitä mää pidän ja sit semmosesta että on paineita, et koko ajan on on niinku paine päällä niin että sulla
on määräajat umpeen ja sun pittää saaha joku duuni niinku valmiiks,...
Anneli pohtii työn suurta merkittävyyttä itselleen mm. hänen ikäpolvensa asiana.
...onko se mun ikäpolvelle sitten ollu semmonen, semmonen niin että niin, onko se ihan sitten niin… en minä osaa sanoa, ehkä se on niinku kotoakin tullu
jo niin että sieltä on sanottu, että se työ on hirveen tärkeetä lapsille, ehkä se
on sieltä jo.
Keskeisenä asiana työhyvinvoinnissaan Anneli mainitsee erilaiset vuorovaikutustilanteet työtovereiden kesken. Annelin työhyvinvointia on lisäksi myös aina hyvänä pysynyt terveys, josta hän edelleen hyvin aktiivisesti pitää huolta. Esimerkkinä Annelin tällä hetkellä tapahtuva määrätietoinen painonpudotuskampanja,
joka on jo tuottanut hyvää tulosta. Liikuntaa hän harrastaa vähintään kolme kertaa
viikossa. Ergonomia eli työympäristön viihtyisyys ja kokonaisvaltainen toimivuus
ovat Annelin työhyvinvoinnille myös olennaisia. Anneli liittää työhyvinvointiinsa
hyvin kokonaisvaltaisesti muunkin kokonaiselämänsä hyvinvoinnin ja sen eri
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puolien vaikutuksen toisiinsa. Vapaa-aikana esimerkiksi matkustaminen eri kohteisiin tuo ja luo hyvinvointia.
Hypro-ryhmään Anneli motivoitui jo siksi, että hänestä oli hienoa, että työnantaja tarjoaa tällaisen mahdollisuuden. Hän hämmästeleekin organisaatiossaan
mukaanlähteneiden ihmisten yllättävän vähäistä määrää. Annelin tavoitteena ja
toiveena Hypro-ryhmässä on päästä kokeilemaan uusia liikuntalajeja, mutta hyvin
tärkeänä tavoitteena hänellä on myös luoda uusia vuorovaikutussuhteita ja tavata
uusia ihmisiä. Anneli uskoo, että myös organisaatiotasolla omassa organisaatiossa
Hyprolla olisi voinut olla paljon myönteisiä vaikutuksia, mikäli siihen olisi lähtenyt enemmän ihmisiä mukaan.
...meijän eri tiimeistä olis ollu siellä porukkaa mukana, että sillä niinku, kyllähän siinä ilman muuta tutustuu ihmisiin paremmin tommosessa tilanteessa,
kun ollaan yhdessä muutama tunti, ja se kehittää sitä talon me-henkeä, joka
on todella tärkeetä kuitenkin.
Liisa
Liisalle työhyvinvointia tuovat haasteelliset työtehtävät, joissa hän voi käyttää sitä
osaamistaan, koulutustaan ja työkokemustaan, jota hänelle on kertynyt.
Ja pikkusen, aina tykkään niinku että pikkusen on että mun pittää siellä äärirajoilla, mulla on ollu iän päivät että joku pittää olla siellä aina semmonen,
joka niinku siellä takana kaiver… että ei mahottommiin mutta kuitenkin semmonen, että jota pitäis niinkun koko ajan ratkasta tai miettiä että miten tuo
menis paremmin ja.
Haasteesta selviäminen tulee esille Liisalle jälkeenpäin voimavarana. Hänelle
työhyvinvoinnin lähteenä on myös oman kertyneen taitotiedon jakaminen ja vuorovaikuttaminen muiden työntekijöiden kanssa.
...mää sen antasin niinku semmosena rakennuspalikkana sille joka sen päätöksen tekkee, että tuota niin niin saat peilata siihen kohtikin näitä asioita.
Hyvinvointiinsa Liisa liittää myös liikunnan sekä puuhastelun omakotitalon askareissa.
Hypro-ryhmään osallistumisen yhtenä pontimena Liisalla on vaikuttaa organisaationsa työhyvinvointiin selkiyttämällä organisaation toimintaa esim. päätösvallan
selkiyttämisellä.
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...että tämä organisaatio ois selekiä, esimiesten käskytys ois selekiä, esimiesten päätösvalta ois selekiä, että kuka tekkee minkin päätöksen, niin tätä mää
yritin sillon luottamusmiehenäkin jo ajjaa täällä, että joka ainua työntekijä
tietää sen että missä hänen asioista päätetään, mutta nyt oon niinku tullu
huomaamaan, että siis huhheijaa, ei kukkaan…
Liisa odottaa Hypro tapaamisilta erityisesti vuorovaikutteisia keskusteluja, joissa
tulee uusia näkökulmia esille. Vuorovaikutteiset keskustelut voisivat koskea esimerkiksi ikääntymisen vaikutuksia työssä jaksamiseen ja yleensä vertaistuen
saamiseen ja jakamiseen yhdessä toisten ihmisten kanssa. Liisa toivoo myös saavansa ryhmästä tukea liikunnan jatkamiselle sekä painonhallintaan.
Juhani
Työhyvinvointi, tai työvointi niinkuin Juhani itse määrittelee, pohjautuu hänellä
hyvin pitkälti merkittäviin haasteisiin ja niissä onnistumisiin. Haasteet tarkoittavat
hänelle koko hänen työnkuvansa kokonaisuutta eli johtamista, asiakassuhteiden
hallintaa ja substanssiosaamista. Juhanille tärkeää työhyvinvoinnin ja onnistumisen kannalta on myös se, että hän onnistuu henkilöiden valinassa ja rekrytoinnissa.
Hänelle on tärkeää löytää töihin sellaisia ihmisiä, jotka ammattitaitonsa lisäksi
sopivat organisaatioon, mutta myös itse viihtyvät ja sitoutuvat työhönsä. Työhyvinvointiaan Juhani on pyrkinyt edistämään ylläpitämällä kuntoansa sekä noudattamalla säännöllisiä elämäntapoja.
No oon mää jollakin tavalla ja nukun aika pitkiä pitkiä öitä tai pyrin nukkumaan, että määhän en koskaan valvo myöhään että, jopa ennen yhtätoista
oon joka ilta…
Työhyvinvointinsa kokonaisuuteen Juhani liittää vahvasti myös psyykkisen hyvinvointinsa, mutta siinä hänen on vaikeaa arvioida itseään.
No eiköhän siihen paremmin kuulu nämä psyykkiset puolet, mut että niissä
niissä mää en niinku oikein niinku itse pysty sitä itseäni arvioimaan, jotenkin,
mistä, eihän mulla oo mittareita itsellä siihen.
Mut sitten kun se on vaan että mihin mää vertaan niitä tuntemuksia, että mää
niinkun, mulla ei oo niinku verrokkiryhmää siihen, mää en voi tietää mitä toiset tuntee, mä vaan tunnen itse missä mä meen ja kun mää niinku hyväksyn
itseni siinä missä mää oon, niin tuota niin…
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Isona ja merkittävänä apuna työhyvinvointiinsa Juhanilla on kuulokoje.
...sain tän kuulolaitteen ja tuota niin niin niin tuota oikestaan kyl mä sanoisin,
että sillä on ollu niin kovin iso merkitys sen jälkeen, sen jälkeen tähän bisnekseen ja mun hyvinvointiin ja ja ja näihin asioihin niin tuota aivan oleellinen
merkitys.
Hyvivointiprofiilitoimintaan Juhanin sai lähtemään mukaan ajatukset siitä, että
toiminta antaisi ja toisi jotakin uutta hänelle itselleen sekä työhyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.
Joo, mä en tiedä, tässä on nyt se näkökulma, että se työ ja, että työ työ on
niinkun siis on elämä ja sit siinä on niinkun työ ja vapaa-aika, eikö niin, onks
se näin?
Rakel
Työhyvinvoinnin kokemiseen Rakelilla liittyy asiakkaiden kautta heijastuva palaute ja onnistuneet kokemukset asiakkaiden auttamisesta. Työhyvinvointia hänelle antaa työyhteisön hyväntuulisuus ja positiivisuus sekä työkaverit.
...jokapäiväistä kommunikointia myöskin niinkun muitten ihmisten kans kun
vain meijän asiakkaitten kanssa eli eli tämmöstä yhteenkuuluvaisuutta johonkin ryhmään...
Nykyinen kuuden tunnin työaika on tärkeä työhyvinvoinnin lähde, koska se mahdollistaa Rakelille oman itsensä kokonaisvaltaisen huoltamisen. Tähän kuuluvat
riittävä uni, liikunta, vapaapäivät ja loma. Rakel ajattelee oman itsensä huoltamisen vaikuttavan merkittävästi suhteessa työhönsä, erityisesti asiakastyön laatuun.
Hyvinvointiprofiilitoimintaan Rakelin innoitti mukaan oma konkreettinen elämänmuutos sairastumisen myötä.
...että mää saisin semmosta uutta puhtia ja pontta, pontta siihen että, että mä
vielä jaksan.
Konkreettisesti Rakel odottaa Hypro-prosessilta psyykkistä hyvinvointia tukevia
keskusteluja sekä iloa.
...ehkä niitä keskusteluja ja tämmösiä näin, tätä psyykkistä hyvinvointia, tähän tukea, ehkä tämmösistä keskusteluista ja tämmösistä, iloa mää haluaisin...
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Seija
Seija liittää oman kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa sekä työhyvinvoinnin yhteen.
Hän liittää työhyvinvointiinsa kokonaiselämänsä tasapainon eli terveyden, jaksamisen, ihmissuhteet ja mielekkään tekemisen. Työhyvinvointiin liittyy se, että työ
on sopivan haasteellista ja siinä on mahdollisuuksia itsensä ammatilliseen kehittämiseen. Tärkeää on työn sopiva määrä. Erityisen tärkeäksi työhyvinvoinnilleen
Seija määrittelee myös oman tiiminsä ja läheisten työkavereidensa jaksamisen.
Asiakkaat muodostavat myös keskeisen työhyvinvoinnin lähteen.
Hyprotoimintaan Seija lähti mukaan sillä ajatuksella, että hän saisi ryhmästä tukea omalle jaksamiselleen. Hän ei osaa sanoa konkreettisia odotuksia ryhmän
toiminnalle. Tässä vaiheessa tuntuu vaan mukavalta lähteä mukaan sellaiseen
ryhmätoimintaan, jossa ei tarvitse itse vastata mistään muusta kuin omasta olemisestaan ja tekemisestään.
Niin, olla ja katsoa, että osittain niinku, osittain varmaan niinku ihan sitä et
kun hyvin paljon tässä meillä on erilaisia ryhmiä ja tulee ihmisiä ryhmiin ja
pitää niinku olla ite semmonen tai saa olla, että kuitenkin se vastuu on itellä
ja sitä että, et joskus on niinku niin takki tyhjä, niin sitten että on tosi kiva
mennä tämmöseen, täähän on ihan tämmönen terapeuttinen ryhmä, että tuota
niin saa mennä eikä tarvi, mun ei tarvi vastata mittään, mää saan olla siellä
omana ihtenä.
Johanna
Työhyvinvointia Johanna saa ennen kaikkea asiakkailtaan. Asiakkuussuhteiden
hoitaminen on hänelle työssään todella mielekästä ja tärkeää.
...asiakkaalta tulee sitä palautetta, sekin on semmonen jotenkin semmonen
kannustava tunne itellä että tuota ja sitten tosiaan niinku kehittyny semmonen
asiakaskunta, jotka sitten tuota, ne on heti sitten kysymässä että, esimerkiks
minua...
Asiakkailta saatu palaute kannustaa Johannaa entistä enemmän työssään. Johannan ammattitaito pysyy vahvana jatkuvan koulutuksen myötä. Koulutusta tapahtuu aina, kun uusia tuotteita tulee. Johanna on tottunut alallaan tuotteiden jatkuvaan muuttumiseen.
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...ei kyllä ikinä oo sillai valmis, että koko ajan tuotteet muuttuu, mutta aina
senhetkisissä pyssyy ajan tasalla, kun sää, sää oot koko ajan siinä mukana
siinä hommassa, että et jää niinku taivastelleen, että mää en ennää jaksa tuota, taas kaikki muuttuu, se pittää olla koko aika se, mut se on koko aika täällä,...
Tärkeänä työhyvinvoinnin lähteenä Johannalla on myös työkaverit ja työympäristö. Hän kertoo työilmapiirin olevan erinomainen ja se helpottaa kovasti jaksamista. Työ on Johannan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille erittäin tärkeää. Muita
hyvinvoinnin lähteitä Johannalla ovat liikunta, läheiset ihmiset ja ystävät. Johanna
liittää työnsä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.
Hyprotoimintaan Johanna lähti mukaan halusta saada uusia virikkeitä ja uutta
tietoa omaan hyvinvointiinsa.
No siksi kun mää aina haluan oppia jotakin uutta ja sitten että jos mää saan
tästäkin itelleni hyvinvointia, niin minusta se on ihan ok.
Yhteenveto
Tässä luvussa oli tarkoituksena löytää odotuksia Hyvinvointiprofiili-prosessille
sekä löytää kertomuksia siitä, minkälainen työhyvinvoinnin kokemus Hyproon
osallistujilla siihen mukaan lähtiessä oli. Hyvinvointiprofiili-prosessin alkaessa
työhyvinvointi kerrottuna näyttäytyy erityisesti työn kautta. Tutkimukseen osallistuvat ihmiset haluavat onnistua ja tuntea tekevänsä itselleen ja asiakkailleen riittävän haasteellista ja merkityksellistä työtä. Haasteellisuus ja merkityksellisyys
kerrotaan eri tavoin eri ammateissa. Psykososiaalinen työilmapiiri, jossa vallitsee
avoin, yhteisöllinen, rakentavaa palautetta antava ja saava kulttuuri sekä työkavereiden että esimiesten taholta, on työtä tukevaa ja rikastuttavaa. Osa tutkimukseen
osallistuvista ihmisistä liitti työhyvinvointiinsa vastuunsa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan ja sen tasapainosta.
Odotukset Hypro-prosessia kohtaan vaihtelivat. Fyysisen kunnon ja terveyden edistämiselle uskallettiin asettaa selviä toiveita. Prosessilta odotettiin myös
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämistä vertaisryhmäkontekstin avulla.
Hypro-prosessin mahdollisesta merkityksestä työ- ja/tai yksityiselämään oli suurta vaihtelua Työhyvinvoinnin kokemukset vaikuttivat niihin odotuksiin, joita Hyvinvointiprofiili-prosessille asetettiin. Esimerkiksi Anneli ajattelee työhyvinvoinnin ylläpidon olevan omalla vastuulla, siksi hän ei odotakaan Hypro-prosessilta
kokonaisvaltaista työhyvinvointinsa edistämistä, vaan odotukset painottuvat uusi91

en fyysisten ja sosiaalistien virikkeiden saamiseen. Hypro-prosessin tehtäväksi
tuli vastata hyvin erilaisiin subjektiivisiin työhyvinvoinnin tarpeisiin. Ennaltaehkäisevä työhyvinvoinnin edistäminen oli yhteistä niille odotuksille, joita prosessille asetettiin. Seuraavassa luvussa odotukset Hyprosta muuttuvat ensi vaiheen
kokemuksiksi Hyprosta teemalla suhde itseen.
5.2

Työhyvinvoinnin kokemukset suhteessa itseen sekä
kokemuksia Hyvinvointiprofiili-prosessin merkityksestä

Tämän luvun tarkoituksena on löytää tutkimukseen osallistuvien ihmisten kokemuksia työhyvinvoinnistaan suhteessa itseensä sekä erityisesti löytää ne merkitykset, joita Hyvinvointiprofiili-prosessissa teemalla suhde itseen on koettu työhyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Metodisena lukutapana jatkuu autenttisen aineiston tulkinta temaattisella sisältöjen luvulla. Aineistona ovat toiset päiväkirjaaineistot, joista tutkijana olen konstruoinut toiset työhyvinvointitarinat. Tähän
lukuun liittyvät liitteet 5 ja 6. Tarinoissa vuorottelevat tutkijan teksti ja autenttiset
lainaukset tutkimukseen osallistuvien ihmisten päiväkirjoista.
Aurora
Auroran kokemukset Hypro-ryhmän toiminnasta ovat olleet mukavia, virkistäviä
ja rentouttavia. Aurora keskittyy kuvaamaan Hypro-ryhmän sisältöjä päiväkirjassaan. Ryhmän toimintaan on kuulunut erityyppistä liikuntaa (body balance, sauvakävely), tietoutta liikunnan merkityksestä (luento) sekä keskustelua ryhmäläisten kanssa mm. rentoutumiskeinoista. Lisäksi on harjoitettu kädentaitoja. Mukavuutta ja vaihtelua Auroralle on erityisesti tuonut se, että ryhmän kokoonpanoa on
vaihdettu.
Mukavaa jos tämä vaihtelu vaikka antaisi lisämausteita tapaamisiin.
Siiri
Siiri on nauttinut Hypro-ryhmien liikunnallisesta annista.
Tuntui tosi mukavalta ja porukka oli innostunutta. Kaikilla kuulosti, että kunto oli lähtenyt mukavasti nousemaan.
Olipa hauska kokemus. Piisaa naurua pitkäksi aikaa.
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Siiri on alkanut Hypro-ryhmien myötä asettaa yhä enemmän tavoitteita omalle
liikkumiselleen. Hän seuraa kuntonsa kehittymistä sekä tarkkailee painoaan. Siirille ryhmät suhteessa itseen ovat siis tuoneet hänen fyysiselle puolelleen paljon
uutta antia ja mieltä virkistävää toimintaa.
Verna
Tuntemukset ja kokemukset Hypro-ryhmästä suhteessa itseen ovat herättäneet
Vernassa monenlaisia ajatuksia.
...Ryhmä ei tue millään tavoin hyvinvointiani. Ei se ole ryhmä, vaan jonkilainen yksilö ryhmässä. En ehkä itsekään osaa liittyä inhimillisellä syvällisellä
tasolla heihin...Omat tavoitteeni, odotukseni ja ryhmän todellisuus ei kohtaa
millään tavalla.
Verna olisi toivonut ryhmien muodostumiselta, että siinä olisi samassa työtehtävässä olevia tai samanlaisia toiveita esittäneitä ihmisiä. Näin ryhmä olisi homogeenisempi ja merkittyksellisempi hänelle. Konkreettisena hyvänä asiana Verna
pitää kuntotestauksia ja niihin liittyvät mittaustuloksia, jotka antavat tietoa omasta
liikunnan tarpeesta ja määrästä.
Kesäkuun Hypro-tapaamisessa Vernan asenteissa suhteessa Hyproon alkaa
näkyä varovaista positiivisuutta. Tapaamiskerralla on liikuttu luonnossa ja askarreltu.
Oli oikeastaan mielenkiintoista, kun heittäytyi mukaan. Virkisti mieltä. Se oli
minulle yllätys. Olen aina pitänyt vähän lapsellisena noita askarteluja...Ehkä
voisinkin mennä johonkin kädentaitoharrastuspiiriin.
Elokuussa 2005 Verna tuntee itsensä suhteessa Hypro-ryhmään yksinäiseksi ja
ulkopuoliseksi. Hän ei koe kuuluvansa joukkoon. Toisaalta hän asettaa esimiesasemansa vuoksi itsensä toisten yläpuolelle, toisaalta hän asettaa itsensä toisten alapuolelle.
Siis en osaa kohdata tasavertaisesti ryhmän jäseniä ja alkaa aidosti siihen tilanteeseen, mikä milloinkin on. Sen huomaan nyt itsestäni. Jotenkin tässäkin
varon ja pelkään, että jos alan täysillä, joudun vetovastuuseen tms. asemaan
ryhmässä ja se uuvuttaa minut – imee voimat.
Lopuksi Verna kiteyttää olennaisen ajatuksen Hypro-ryhmien merkityksestä hänelle.
93

Joo, jättäydyn sivuun. On helppoa, mutta en saakaan juuri mitään. Kun en
anna, en myöskään saa.
Hypro-prosessiin kuuluvan hyvinvointineuvottelun Verna koki hyvin antoisana
tapahtumana.
Tämä keskustelu oli hyvä ja antoisa. Se avasi uusia näkökulmia omaan tämänhetkiseen suhtautumiseeni työhön.
Hyvinvointineuvottelun suurin anti Vernalle oli se, että hän tuli tietoiseksi omasta
varovaisesta suhtautumisestaan työhönsä. Varovaisuus olikin pelkoa siitä, että työ
vie hänet jälleen kokonaan mukanaan.
...–siis eräänlainen työriippuvuus, työhumalan kokemus. Mieli aina ja kaikkialla kiinni työssä.
Verna oivaltaa, että hänen kokemuksensa ympäristön toimimisesta rajoitteena
hänen työssään ei olekaan asian ydin. Olennaista on hän itse. Hänessä itsessään
ovat ne rajat ja pidikkeet, jotka estävät häntä uppoutumasta työhön liiaksi.
Kerttu
Kertun kevät on pitänyt paljon muutoksia sisällään. Hänen viiden kuukauden
omien sanojensa mukaan vastentahtoinen sairasloma loppui maaliskuun alussa.
Hypro-ryhmän tapaamisten anti on ollut hänelle sairasloman aikana erittäin merkittävä.
S-loma-aikanani Hypro-ryhmä on merkinnyt minulle hyvin paljon. Se on joka
tapaamiskerta ollut riemastuttava yhteys työelämään.
Kokonaisuutena ryhmän tuki minulle on ollut vahvasti psykososiaalinen.
Kerttu on kokenut ryhmän hyvinvointia lisäävänä, turvallisena ja tilaa antavana.
Hypro-ryhmän tapaamiset ovat antaneet hänelle virkistävän, uudistavan olotilan
työpäivän keskellä. Erilaisten liikuntalajien kokeilu on antanut hänelle uusia virikkeitä ylläpitää ja kehittää hyvinvointiaan. Lisäksi tapaamiset ovat tuoneet naurua, iloa, yhteenkuuluvuutta ja välittämistä. Kerttu odottaa kovasti Hypro-ryhmän
ryhmäytymistä ja vilkkaampaa vuorovaikutusta.
Tutustumisen ja ”jutustelemisen” jälkeen löytyy varmaan yhteinen ymmärrys
syvemmälläkin tasolla.
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Hämmennystä ja pohdintaa Kertun mielessä Hypro-ryhmässä on aiheuttanut ryhmän jatkuva vaatimus siitä, että työnantajan olisi korvattava kaikki Hyproon käytetty aika. Kerttua harmittaa myös oman ryhmänsä jäsenten sitoutumattomuus ja
poissaolot ryhmän tapaamisista.
Ryhmänhän pitäisi aktivoida vastuullisuuteen ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista.
Vastuunotto omasta hyvinvoinnista heijastuu positiivisesti kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. Kertulla on vielä odotuksia Hypro-ryhmää kohtaan.
Ovatko omat odotukseni ja tavoitteeni suhteessa Hypro-ryhmän todellisuuteen vielä ”uinumassa” odotellen esiin putkahtamistaan?
Tulevia tapaamisia Kerttu odottaa sangen innostuneena. Hänen alkuperäiset odotuksensa Hyprosta sekä oman henkilökohtaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
että työyhteisön kehittämisen suhteen ovat edelleen hyvin vahvat.
Lahja
Lahjan kokemukset ja tuntemukset uuden työn alkamisesta ovat oikein positiiviset. Hänellä on itsenäinen ja haastava työ, johon hän pystyy vaikuttamaan. Lisäksi
esimiehen tuki on taustalla mm. säännöllisten palaverien merkeissä. Vanhaa työtänsä Lahja ei ikävöi.
Salin puolella on muutosta muutoksen perään; joka homma olisi minulle aika
vaikeaa hyväksyä, kun olen aika kaavamainen, vanhoista kiinni pitävä henkilö.
Nyt kuitenkin näyttää ja tuntuu valoisalta työssä. Tällaista aikaa en ole kokenut vuosikymmeniin.
Lahja pohtii paljon tuntemuksiinsa vaikuttavia tekijöitä. Niitä ovat ainakin se,
ettei hän ole enää johtotehtävissä ja siirtymäkausi esimiestyöstä muuhun työhön
on ohi ja se on Lahjalle helpottavaa. Lisäksi koko organisaation tasolla tapahtunut
laatutyöskentely on tuottanut tulosta sekä tukea tulee myös Hypron kokoontumisten kautta sekä psykologin kanssa käydystä hyvinvointineuvottelusta sekä mahdollisuudesta jatkokeskusteluihin.
Hypron kautta paljastui suureksi kokema tuki, jota en osannut aavistaa.
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Mutta tänään oli sitten sovittu psykologin kanssa keskusteluaika, joka ylitti
odotukseni. Oli kehittynyt pattitilanne työssä, joka laukesi siinä tunnin keskustelun aikana. Koin suurta helpotusta...
Lahjalle Hypro-ryhmä on antanut paljon. Liikunnallisten kokeilujen kautta hän on
löytänyt itselleen mielekkäitä lajeja. Hypro-ryhmän vetäjät ja ihmiset hän kokee
hyvin ystävällisinä ja auttavaisina ja siksi ryhmään meno on aina mukavaa. Ryhmä ja hyvinvointineuvottelut ovat saaneet Lahjan tarkastelemaan omaa itseänsä ja
itsellensä asettamia vaatimuksia eri näkökulmilta.
Olisi hyvä antaa itselle aikaa ja periksi, ettei kaikkea yritä yhtä aikaa, esim.
harrastuksia, jooga, taizi, vaihtoehtoisten hoitojen tekemiset.
Lahja pohtii täydellisesti tekemisen tarvettaan ja taipumustaan sitä myötä ansaita
oma olemassaolo.
Ja kun sitä ei ole enää ihan nuori, olisi hyvä muistaa joskus, että vanhempi
työntekijä.
Eräs Hypro-ryhmän tapaamisista sai Lahjan pohtimaan ja oivaltamaan luonnossa
liikkumisen merkityksen hänen elämälleen.
Tarkoitus olisi päästä city ihmisestä pikkuhiljaa irti ja jalkautua luontoon
useammin. Siinä on haastetta itselle loppu elämäksi!
Lahjan Hypro-ryhmätoiminnalle asettama tavoite eli uusi kokonaisvaltainen
asenne itseen ja elämään on hyvin toteutumassa.
Keijo
Keijon kevät oli töitten puolesta haastava ja kiireinen.
Projekti oli aikaa kiivaassa vaiheessa ja se mikä rassasi oli suunnittelijoiden
jatkuva vaihtuminen. Toiset projektit olivat tärkeämpiä kuin tämä oma projektini, siltä joskus tuntui. Mutta kuten eräälle projektissa mukana olevalle sanoin: huolehtikoon hevonen, koska sillä on isompi pää. Äskeisestä voi siis
päätellä, että en ota paineita osalleni ja kestän ne hyvin. Tuskin siis mitään
huolta jaksamisesta.
Työhyvinvointia Keijolle tuo työssä viihtymisen tunne, jota hän kokee omassa
työpaikassaan.
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Samalla täytyy todeta, että työssä viihtyminen on aika hyvä. Pidän yritystämme hyvänä työnantajana, vaikka eivät pysty kunnon palkkoja maksamaan.
Loppusyksystä kiire työprojekteissa hellittää ja asia turhauttaa Keijoa.
Kiirettä ei ollut enää projekteissa ja kaikki tuli tehtyä ajallaan valmiiksi. Hiukan turhautumistakin työhön ilmeni, koska tykkään siitä, että toimintaa on
koko ajan. Meidän työmme nyt on vain sellaista, että joskus on hiljaisempaa.
Keijo pohtii työssä jatkamistaan liittäen sen töiden sisällölliseen haastavuuteen.
Menneen puolen vuoden aikana on tullut monesti tullut todettua monelle tuttavalle ja harvalle työkaverille, että jatkan töissä niin kauan kuin mielenkiintoisia projekteja tulee vastaan. Saas nähdä mitä tuleman pitää. Itse luulen
olevani töissä ainakin vielä pari vuotta vähintään.
Anneli
Anneli kertoo hyvin onnistuneesta pitkäjänteisestä painonpudotuksestaan, joka on
tuonut hänelle lisää energiaa ja hyvää oloa. Paino on tähän mennessä pudonnut
kymmenen kiloa ja tavoitteena on vielä viisi kiloa.
Kaiken kaikkiaan liikunnalla on suuri merkitys työssä jaksamiselle ja työhyvinvoinnille.Painon hallinnalla on tärkeä merkitys terveydelle ja siten myös
työhyvinvoinnille. Tosin en ole sairastanut yhtään päivää organisaatio x:n
työsuhteeni aikana. Enkä ole sairastanut aikaisempien työnantajien palveluksessa ollessani.
Hypro-ryhmän sisällöistä Annelin odotukset ovat toteutuneet erityisesti liikunnallisen annin puitteissa. Ryhmän kokoontumisajat ovat aiheuttaneet hieman ongelmia hänen työaikojensa kannalta.
Hypro-ryhmässä parasta antia ovat olleet liikunnalliset osuudet... Hyproryhmän muut jäsenet ovat hoitoalan ammattilaisia ja heidän tilanteensa on
ihan toinen, mitä hallinnollisessa työssä. Hypro-ryhmän jäseniltä ei sinänsä
ole saanut tukea omaan työhyvinvointiin. Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen lähtee itsestä ja omasta motivoitumisesta. Liikunnan ilon löytäminen
omista lähtökohdista on kaikkein parasta. Jokaisen on löydettävä ne itselle
sopivat liikuntamuodot, joista nauttii. Odotukseni Hypro-ryhmästä ovat toteutuneet liikunnalliselta osin. Luentojen aiheet ovat olleet hyviä.
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Anneli uskoo oman itsen ja motivoitumisen olevan keskeinen avain työhyvinvoinnin ylläpitoon.
Anneli pitää terveellisiä elämäntapoja ja niiden noudattamista hyvin tärkeänä
suhteessa itseensä.
Ruokavalion terveellisyydestä ja monipuolisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Mielestäni myös sillä on vaikutusta työhyvinvointiin. Edellisestä päiväkirjamerkinnästäni olen laihtunut tuon 10 kg. Se on minulle iso juttu. Tavoitteeni
on pudottaa vielä 5 kg ja pitää sitten lopun ikää painoni tässä saavutetussa
painossa vain pienin heitoin puoleen tai toiseen. Suhde itseen on siten ihan
kunnossa.
Liisa
Liisan toinen tarina työhyvinvoinnistaan sisältää oman työprosessin kuvausta ja
sen etenemistä. Päiväkirja sisältää epävarmaa pohdiskelua omasta työtulevaisuudesta.
...keskustelun edetessä paljastui että minusta oli valitettu (ovatkohan kyseessä
samat henkilöt jotka eivät halunneet minua silloin aloituksen yhteydessä). En
voi kuitenkaan moittia esimiehen käytöstä, hän yritti tuoda asian hyvin pehmeästi esille.
Sitten en tiedä jatkanko ”suojatyössä ” vai mitä.
Siis työhön jota olen vuosikaudet tehnyt olen vain nyt lomittajana täällä.
Suurimpana ongelmana Liisalle selkiytyy juuri se, ettei hänelle määritellä pysyvää työpistettä ja työtehtävää, vaan hän tuntee olevansa jokaisen esimiehen armoilla. Tämä heikentää Liisan työstä selviytymistä ja nakertaa itsetuntoa.
Sanoin hänelle että koen tämän pyörityksen jo työpaikkakiusaamisena.
Kevättalvella Liisa varasi ajan henkilöstöpäällikölle, jolle hän kertoi koko tarinansa. Tästä tapaamisesta asiat alkoivat edetä eteenpäin, koska henkilöstöpäällikkö totesi ratkaisun venyneen kohtuuttoman kauan ja olleen Liisalle kiusallinen.
Sovittiin pian uusi palaveri, jossa mukana oli mukana useampia päälliköitä Liisan
lisäksi.
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Tapaaminen oli antoisa ja siitä tehtiin muisto, joten keskustelut eivät jää kenellekään muistinvaraiseksi. Päätös oli että syyskyyn alusta voin jäädä osaaikaeläkkeelle ja työpiste on laskutus.
Liisan odotukset syksystä ja työtulevaisuudestaan sekä työhyvinvoinnistaan ovat
syksyn 2005 alkaessa varovaisen positiiviset.
Kyllä nämä asiat järjestyy kun vain jaksaa viedä niitä eteenpäin. Ehkä kuitenkin.
Juhani
Juhani kertoo kiireen lisääntyneen entisestään työssään.
Kiirettä on ollut melkein entistä enemmän... matkustellut pari kolme kertaa
Intiassa ja pari kertaa Singaporessa. Samoin Moskovassa ja Pietarissa sekä
Etelä-Ranskassa. Myös Lontoossa ja Oslossa ja Tukholmassa olen vieraillut.
Samalla Juhani reflektoi muutosta työnkuvassaan sekä sen vaikutusta organisaatioonsa ja itseensä.
Työssä on muutosten aika edessä – sitä valmistellaan jo. Kohdaltani olen
miettinyt kauanko jatkan. Ilmeisesti minun odotetaan jatkavan ainakin 63
vuoteen ellei 65 – mutta toimenkuvani muuttuu ja haluan myös itse sitä.
Juhani pohtii päiväkirjassaan paljon terveyttään ja jaksamistaan.
Liikkumisen aktivointi ei nyt ole onnistunut kesän jälkeen. Pimeys ja päivän
lyhyys ja juuri nyt nuhainen olo estää halun ulkoiluun – aktiiviseen...No kunnosta muuten– tuntuu että verenpaineen lääkitys ei ole kohdallaan kun paineet ovat alhaalla ja kuvittelen itse johtumishäiriön hiukan vaivaavan... Otan
vain puolikkaan tablettia enää oma-aloitteisesti ja se tuntuu auttavan ja paineet lähempänä oikeita arvoja. Kävin EKGssä tänään ja taisin käydä kesän
lopullakin. Silloin otettiin näytteitä verestä ja kalium on alarajoilla. Lääkäri
ei ollut huolissaan – epäili suolan auttavan –siihen en kyllä usko ollenkaan.
Hypro-ryhmiin Juhani ei ole osallistunut, koska on kokenut työasioiden menevän
aina ohi ryhmään osallistumisesta.
Tässä yhteydessä tulee heti mieleen terveys ja jaksaminen. Oiskohan sitä vielä virkumpi jos innostuisi kuntoilemaan oikein....turha kuvitella??? vai miten.
Nimittäin en ole voinut ryhtyä oikein tuohon Timmi-puuhan kun aina on muu99

ta tärkeämpää menoa ja pakottavaa puuhaa – ja silloin ei mieleni hyväksy
suhteellisen verkkaista muuta puuhastelua työaikana – minun kuntohuolinta
täytyisi olla vapaa-ajalla. Niin se vaan tuntuu.
Juhani pohtii Timmi-projektin vaikutusta organisaationsa työntekijäkyselytutkimuksen tulosten siivittämänä.
Kun tuloksia analysoitiin ikäluokkien mukaan ovat meillä yli 55-vuotiaat todella merkittävästi tyytyväisempiä kuin muut ikäryhmät. Minulle kerrottiin että tällaistä ei ole havaittu muualla – otantajoukko on sentään 4600 henkeä!
Konsultti ei löytänyt selitystä tuolle... Olisi hienoa jos se tulee Timmistä!
Rakel
Rakel pohdiskelee päiväkirjassaan pitkään, tarkasti ja analyyttisesti sekä omaa
elämäänsä että Hypro-ryhmän merkityksiä itseensä ja työhönsä.
...mitä kokemuksia Hypro ryhmä on antanut työhyvinvointiani ajatellen? –
kokemukset ovat vielä ehkä vähäisiä – yksi luento, jossa ymmärsin olevani
ikääntynyt työntekijä... Ikääntyville työntekijöille pitäisi olla ns. ikäjohtamista...Tuollaiset ikäjohtamisen taidot työnantajalla voisivat ehkä auttaa ikääntynyttä työntekijää jaksamaan ja yhä uudelleen motivoitumaan omassa työssään – ehkäpä jopa löytämään uusia innostuksen lähteitä!!! Ehkäpä arvostuksen tasokin voisi muuttua...!
Rakel kuvailee tarkasti Hypro-ryhmän kokoontumiskertojen sisältöä. Liikuntakokeilut mm. body balance ja pilates ovat tuntuneet hänestä mielenkiintoisilta. Lisäksi ne ovat antaneet aineksia myös hänen omaan työhönsä.
Rakel mietti ryhmän keskusteluja, esim. aihepiiriä omien voimavarojen löytäminen. Kuinka syvälle ja rehellisesti todellisiin tuntemuksiin, kokemuksiin ja
tarinoihin ryhmässä voidaan päästä?
En tiedä onko opiksi muille kuunnella toisten ”HYVÄÄ OLOA” ja ”vetäjä”
yrittää selittää toisen kertomuksia omalla tulkinnallaan höystäen? – Ehkä se
on...!?...Itseni
kohdalla
”elämän
pohjavirtaa”
hakiessani
tulee
usein ”Weltscmeiz” tunne...on lähdettävä rakentamaan arvomaailmaansa
usein uudestaan ja uudestaan...ydintä etsien...
→ Ehkä tuo kaikki on monille paljon helpompaa!
→ Tai sitten ei...?!
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Rakel on pettynyt siitä, että jo ensimmäisellä ryhmän kokoontumiskerralla ohjelma ja ”sapluuna” oli lukkoonlyöty. Vastoin odotuksia osallistujilta ei ollut kysytty,
mitä he ehkä haluaisivat Hypro-prosessin sisältävän. Rakel pohtii Hypro-ryhmän
merkitystä ja sitä, tukeeko se omaa hyvinvointia ja suhdetta itseen.
Tukeeko?: koska tapaamisemme ovat näin harvoin – tukeminen (en ainakaan
vielä) – vähänlaista – tutustuminen toisiin on ollut varsin pinnallista...
Siis miten?: ehkä tukea voisi etsiä ajatuksesta, että tietää kokoontumisten jatkuvan...ehkä se tuo jotain uutta...!?
ryhmä/oma hyvinvointi?: – ehkä ryhmässä alkaa miettiä oman hyvinvointinsa
tämänhetkistä tilaa – vertailla toisten kertomuksiin ALITAJUISESTI EHKÄ
ENITEN...se ei ole tainnut olla kovin tietoista – ainakaan vielä!
Suhdetta itseensä, työhyvinvointiinsa ja jaksamiseensa Rakel pohdiskelee paljon.
Aion kuitenkin mennä kuuntelemaan ”vaihdevuodet” luentoa, ehkäpä sieltä
saan ajatuksia, jotka helpottaisivat ymmärtämään elimistössä tapahtuvia
muutoksia – ehkäpä hälventämään alitajunnassa ajoittain vellovia ajatuksia
(elimistön) ”kropan” työkunnosta/jaksamisesta.
Rakel on löytänyt suhteessa itseen hyvinvointinsa tärkeimmäksi kulmakiveksi
terveytensä ja toimintakykynsä tämänhetkisen tason.
Olen vihdoinkin saavuttanut taas kunnollisen /katkottoman yöunen, joka oli
pari vuotta sitten täysin kadoksissa...Olen saanut unenikin = unien näkemisen
takaisin! OLEN TÄSTÄ ERITTÄIN KIITOLLINEN!”...Painoonikin olen tyytyväinen – se ei enää laske...(!!).
Psyykkiseltä puolelta Rakel nostaa esille aloitekykynsä, johon hän ei ole tyytyväinen vielä tällä hetkellä.
Aloitekykyyni tarttua esim. siivoukseen kotona en ole vielä tyytyväinen...
Tulevaisuudessa Rakelilla on yksi vaihtoehto jaksamisensa lisäämiseen.
Yksi asia on selkiytynyt...olen PÄÄTTÄNYT jäädä vuorotteluvapaalle ensi
vuoden alusta. Siinä on nyt yksi ratkaisu tehty – se tieto jollakin lailla tuntuu
helpottavalta!! UUDELTA MAHDOLLISUUDELTA!
Tämän vaihtoehdon täsmentymiseen auttoivat omalta osaltaan myös Hyproryhmässä tapahtuneet pohdinnat.
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Tulin siihen tulokseen myös ryhmässä, että mahdollisuuteni jäädä vuorotteluvapaalle on terveyteni kannalta nyt tärkein (= myös TYÖHYVINVOINTINI
KANNALTA JATKOSSA!). Toivon ensi vuonna pystyväni keräämään uusia
voimia tietoisesti siihen, että sen jälkeen työvireyteni/jaksamiseni paranee.
Rakel uskoo, että kun hän saa rauhassa kesittyä itsensä ja lähi-ihmissuhteidensa
hoitoon myös hänen osaamisensa, jaksamisensa, töiden sisältö ja työkyky loksahtavat paikoilleen.
...mitä tasapainoisempi ihminen on sitä helpommin kaikenlaiset hyvät/huonot
asiat kestää. Tätä tasapainoa lähden taas itsekin metsästämään vuorotteluvapaan aikana.”
Seija
Seija on viettänyt hyvin työntäyteisen kesän, jonka loma viimein palkitsi.
...heinäkuun lähes kokonaan olin töissä kun tuli vaikeuksia lomittajien saannin kanssa. Toimintaterapiatiimissä ei ollut loman tuuraajaa lainkaan joten
oli kesä työtä, työtä ja työtä. Toimenkuva ja tehtävät kovasti kameleonttimaista tehtävästä toiseen. Olipa sitten mukavaa jäädä lomailemaan, marja-aika
alkoi ja voipa sanoa että viisi viikkoa tuli vietettyä luonnossa.
Työasiat olivat lomallakin mukana pitkän aikaa alitajunnassa, kunnes lopulta loman vaikutus alkoi näkyä.
Kolmannella viikolla katselin vielä unia töistä, neljäs viikko oli jo unohdettu
työt, piti palautella mieliin että kuinkas kauan vielä onkaan lomaa jäljellä.
Hypro-ryhmien tapaamisiin Seijan tiukka työaikataulu ja työorientaatio on asettanut esteitä.
Näyttää siltä, että voimakas työorientaatio estää itsestä välittämistä. Siis
vaikka työnantaja on suonut mahdollisuuden oman itsen huomiointiin työajalla niin ajan irrottautuminen siihen on vaikeaa. Luulee olevansa tehtävissä
niin korvaamaton ettei voi lähteä kesken tehtävien.
Seija pohtii myös ryhmään sitoutumisen merkitystä sekä Hypro-prosessissa että
omassa työssään.
...ryhmä niin "tärkeäksi" että se menee kaiken muun edelle. Toiminnan tulisi
olla itselle niin merkityksellistä ettei siitä voi jäädä pois. Onko näin, että
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Hypro:ssa lähdetään hypoteesista –ikääntyminen koetaan negatiivisena asiana – ja tätä pyritään "manipuloimaan" ja käännyttämään meitä ajattelemaan
myönteisesti???
Seijan ajatuksissa hänen omat työhyvinvoinnin kokemuksensa sekä Hyproprosessi ovat hyvin erillisiä prosesseja. Eli hän ei ole löytänyt Hypro-prosessista
toistaiseksi tukea suhteessa omaan itseensä/työhönsä.
...koen kuitenkin olevani hyvin sinut itseni kanssa, työmäärään Hyprotoiminta ei ole vaikuttanut. En ainakaan tässä vaiheessa koe että ryhmistä
olisi kovinkaan ollut merkitystä työhyvinvoinnilleni. Toki ajatus siitä, että itse
tulee pystyä tekemään rajat omalle ajankäytölle, on vahvistunut.
Tulevaisuudessa Seija asettaa itselleen tavoitteita työhyvinvointiaan edistämään.
Työhyvinvointiin kuuluu oman työn rajaaminen, tätä pitänee vielä kovasti
opetella ja karsia tehtäviä, siirtää muille. Nyt lienee aika opetella luopumaan
itselle kasautuneista vastuista. Tulevan vuorotteluvapaan suunnittelu antaa
tälle oivan mahdollisuuden. Jospa en haluakaan sen jälkeen työhön palattuani ottaa vastuita vaan haluan tehdä vain toimintaterapeutin perustyötä. Kiinnostava ajatus –tulla aamulla töihin, katsoa kalenterista kenen asiakkaan
kanssa milläkin tunnilla on varattu aika, lähteä illalla kotiin–.
Johanna
Johannan työhyvinvoinnin kokemukset ovat pysyneet positiivisina. Aamulla tuntuu edelleen mukavalta mennä töihin ja tavata työkavereita. Asiakkailta saatu palaute kannustaa jatkamaan eteenpäin.
Hyvä tiimi töissä: Uskaltaa kysyä asioista joita ei tiedä, ei ole kynnyksiä ottaa selvää jos jokin asia askarruttaa mieltä. Asiakkailta tulee monesti hyvää
palautetta, siitä tulee tosi hyvä fiilis, hyvä mieli!...Työhyvinvointini on mielestäni hyvä, pystyn ottamaan asiat realistisesti.
Johanna on hyvin motivoituneena mukana Hypro-ryhmässä. Odotukset ryhmästä
teemalla ”suhteessa itseen” ovat Johannalla korkealla.
Ryhmä kokoontuu minusta liian harvoin, mutta hyvä, että on ammatti-ihmiset
meitä kannustamassa elämään terveesti ja liikkumaan, kuntoilemaan että pysyis pitempään työelämässä mukana.
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Ryhmän tapaamiset ovat aktivoineet Johanna ajattelemaan itseään ja terveyttään.
Vertaistukea Johanna kokee saavansa ryhmän muilta jäseniltä, koska he ovat samaa ikäluokka ja siten ajatukset ja kiinnostuksen kohteet omaa hyvinvointia ajatellen ovat samansuuntaisia.
Oma elämämänhallinta ja riittävä itseluottamus, sekä henkilökohtainen voimavara, saa uutta energiaa jaksamiseen, tuntee itsensä kuuluvan joukkoon.
Itsetunto kohoaa ja suvaitsevaisuus kasvaa.
Johanna kokee saaneensa Timmi-projektista ja Hyprosta henkistä voimaa jaksamiseensa sekä kokeneensa työmotivaationsa kasvaneen.
Pystyy ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnista, joka ei ole itsestään selvyys.
Johanna kokee voivansa kokonaisvaltaisen hyvin elämässään tällä hetkellä.
Oman itsensä kunnioitus ja positiivinen ajattelu luo hyvän yhtälön jaksamiseen. Omat harrastukset iltaisin, lenkkeily sauvoilla, jumpat, voimistelut...Tällä hetkellä olen tyytyväinen tähän olooni, ja elämäntapoihini, hyvät
yöunet myös vaikuttavat.
Johanna pyrkii elämään mottonsa mukaisesti.
Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Se todella pitää paikkansa.
Yhteenveto
Suhteessa itseen Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitystä on vielä vaikea arvioida
kokonaisvaltaisesti. Merkitystä on koettu saatavan liikunnallisista aktiviteeteista,
hyvinvointineuvottelusta ja pienryhmätoiminnasta. Osa tutkimukseen osallistuvista ihmisistä ei ole joko ehtinyt osallistumaan toimintaan mukaan tai he eivät ole
kokeneet toimintaa itselleen riittävän motivoivana ja merkityksellisenä. Joillakin
tutkimukseen osallistuvilla ihmisillä, kuten Kertulla, on odotuksia Hyproprosessin tulevaisuutta kohtaan. Tutkimukseen osallistuvien ihmisten kesken
esiintyy vaihtelua siinä, kuinka he kertovat Hypron merkityksestä. Esimerkiksi
Rakel ja Lahja pohtivat tarkasti Hypron merkitystä suhteessa itseensä, sen sijaan
Keijolta ja Liisalta ei ole lainkaan mainintoja (pyynnöstäni huolimatta) Hypron
merkityksestä suhteessa itseen. Hypron merkitys suhteessa itseen tuleekin esille
hyvin yksilöllisesti koettuna prosessina. Seuraavassa luvussa kokemukset Hyprosta laajenevat suhteessa työhön.
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5.3

Työhyvinvoinnin kokemukset suhteessa työhön sekä
kokemuksia Hyvinvointiprofiili-prosessin merkityksestä

Tämän luvun tarkoituksena on löytää tutkimukseen osallistuvien ihmisten kokemuksia työhyvinvoinnistaan suhteessa työhönsä. Erityisesti tavoitteena on löytää
ne merkitykset, joita Hyvinvointiprofiili–prosessissa teemalla suhde työhön on
koettu työhyvinvoinnin edistämiseksi. Aineistona ovat kolmannet päiväkirjaaineistot, joista tutkijana olen konstruoinut kolmannet työhyvinvointitarinat. Tarinoissa vuorottelevat laatimani ja autenttiset lainaukset tutkimukseen osallistuneiden ihmisten päiväkirjoista. Metodisena lukutapana jatkuu autenttisen aineiston
tulkinta temaattisella sisältöjen luvulla. Tähän lukuun liittyvät liitteet 7 ja 8.
Aurora
Auroran syksy 2005 sujui töissä kiireisissä, joskin mukavissa merkeissä.
Työssä on ollut kiireistä, mutta ilmapiiri on ollut ihan mukava enimmän aikaa.
Vuoden 2006 vaihduttua Auroran organisaatiossa käynnistyy uusi projekti, jonka
tavoitteena on löytää työntekijöistä ”uinumassa”/kehittymässä olevia tietoja ja
taitoja, joita he voisivat hyödyntää työssään.
...mitä uutta ja enemmän työntekijöillä olisi antaa omaan työyhteisöönsä ja
olisiko mahdollisesti vielä jotain voimavaroja, jotka eivät vielä ole työnantajan käytössä, tai olisiko mahdollista kouluttautua vielä hieman uudelle sektorille ja tuoda näin uusia taitoja työyhteisöön.
Auroralla tulee tilanteesta ristiriitainen olo ja hänelle muistuu mieleen Timmiprojektin-luento ikääntymisestä ja työkyvystä.
Tietenkin nämä uudet tiedot ja taidot pitää hyödyntää entisellä työajalla ja
palkalla sekä hoitaa myös toki entiset tehtävät myös. Kovin tulee ristiriitainen
olo kun muistaa Juhani Ilmarisen luennolta ajatukset siitä, että työelämää tulisi muokata enemmän (ikääntyvän) työntekijän resursseihin sopivaksi eikä
yrittää aina muokata työntekijää työhön sopivaksi.
Ikääntyminen ja työkyky -luento Juhani Ilmarisen johdattelemana on antanut Auroralle paljon ajattelemisen aihetta. Lähtökohtaisesti ajatus työelämän muokkaamisesta (ikääntyvien) työntekijöiden resursseihin sopivaksi vastaa pitkälti Auro-

105

rankin ajatusmaailmaa. Käytännössä työelämässä on asiassa usein ristiriitoja. Miten nämä tutkimukseen perustuvat ajatukset voitaisiin viedä käytäntöön?
...luennoilla esiin tulleita asioita pitäisi viedä isolla kirjoitettuna yrityksissä
johtaville ja päättäville ihmisille. Jos heillä nyt riittäisi ajatuksia muunkinlaiselle kuin optioiden kasvattamiseen tähtäävälle tulevaisuuden suunnittelulle.
Kyllä tämän päivän työelämässä ei paljon työntekijöiltä kysellä miten he jaksavat tehdä yhä uusia ja lisääntyviä työtehtäviä. Jos et jaksa tai ehdi tehdä
töitäsi niin ymmärrä vaan hakeutua eläkkeelle ajoissa.
Suhdetta työhönsä sekä Hypro-prosessin vaikuttavuutta Aurora pohtii paljon ja
monipuolisesti. Hän ajattelee prosessilla olevan erityistä merkittävyyttä ja vaikuttavuutta eläkkeelle valmentautumiseen.
Sillä tavalla se antoi vahvistusta ja uskoa omaan toimintaan, että hänen (Juhani Ilmarinen, luento) mielestään eläkkeelle jäämistä varten tarvitaan n. 5–
10 vuoden valmentautuminen. Siinä ajattelisin olevan apua tämän Hypron
tapaisesta toiminnasta.
Suhde työhön on Auroralla muotoutunut pitkälti kotikasvatuksen tuloksena. Hän
ajattelee myös, että hänen sukupolvensa ihmisille työ on hyvin tärkeä, koska lapsesta saakka on opetettu tekemään työtä. Lapsesta saakka on kasvettu vahvasti
työkeskeiseksi; työ on ollut keskeinen arvo ja arvostus.
Eihän ennen kukaan ”kunnollinen” ihminen ollut työtön. Jo kotikasvatukseen
kuului, että jokainen teki kotitöitä ja heti kun oli kesätöissä tai meni töihin
mutta asui vielä kotona kuului asiaan, että kotiin maksettiin vähän palkasta.
Siinä oppi, että työssä käyvä vastaa omista kustannuksistaan perheissä.
Aurora on paljon prosessoinut sitä, kuinka Hypro-prosessi on vaikuttanut/muuttanut hänen suhtautumistaan työhön. Hän ei arvioi, että Hyprolla olisi
ollut ratkaisevaan vaikutusta hänen mielipiteisiinsä tai toimintaansa. Hypron merkitys on ollut toimia vahvistajana olemassa olleille ajatuksille, toimintatavoille ja
tunnoille. Asiat ja sisällöt, jotka Aurora on todennut mielenkiintoisiksi, ovat esimerkiksi avoimen vuorovaikutuksen toteuttaminen työpaikalla ja huumorin merkitys työmotivaatiolle.
Olen aina käyttänyt huumoria apuna, kun jostain syystä on tuntunut, että tilanne työssä on hankala, eikä työmotivaatio ole huipussaan. Huumorin avulla voi laukaista tilanteen ja löytää hyviä puolia työstä ja taas jaksaa eteenpäin.
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Vertaisuus, vertaistuki ja asioiden jakaminen pilkahtelevat Auroran kertomuksesta
esiin Hypro-ryhmien antina.
Oli mukavaa avointa keskustelua. Kävimme myös läpi työelämän polkujamme.
Hienoja kertomuksia löytyi ja selviytymistarinoita. Ihmiset oppivat ja osaavat
selviytyä muutoksissa ja muutoksista…Varsinaisesti en osaa löytää itselleni
mitään niin uutta tämän hetkiseen työssä jaksamiseen näistä Hypron tapaamisista. On tietenkin usein virkistävää huomata miten saman tapaiset kokemukset meillä lähes samanikäisillä ihmisillä on työstäkin aina ollut...Kyllähän se yhdistää ja antaa yhteenkuuluvaisuutta ja voimaa tällainen
saman kokemus.
Seuraavassa Aurora kuvaa omaa suhdettaan työhön Hypron ”suhde työhön” osion
päätyttyä.
Suhtaudun siis työhön kuten olen lapsesta asti tottunut. Mm. jos on jonkun
työn ottanut hoitaakseen se tulee hoitaa niin hyvin kuin pystyy. Työtovereiden
kanssa pitää tulla toimeen, vaikka ei aina ajattele asioista samalla tavalla;
ketään ei saa tahallaan loukata ja jokaisen työ on arvokasta tekipä mitä tahansa, jos sen hyvin pyrkii hoitamaan...jne...Olen niillä mielestäni hyvin työelämässä aina pärjännyt.”
Hypro-prosessin kehittämisajatuksina Aurora pohtii, olisiko Hypro-prosessi lyhyempänä ja tiiviimpänä parempi.
Hypro väsymyskin ehkä hieman painaa. On käynyt mielessä, että onkohan
näin pitkä projekti hyvä. Lyhyempi ja tiiviimpi voisi olla parempi. Sellainen ei
sitten liene työnantajan mieleen, varsinkin jos toiminta tapahtuisi työaikana.
Siiri
Siiri kuvaa Hypro-prosessia teemalla suhde työhön seuraavalla kokemuksella.
...keskustelimme ikääntyneitten voimavaroista, arvoista ja asenteista, motivaatiosta ja toimintakyvystä ja uhkasta. Muodostimme kolmen hengen ryhmiä
joissa kävimme asioita läpi. Lopuksi saimme itämaisen tanssin oppitunnin.”
Siiri on liikuntalajien kokeilun lisäksi hyötynyt prosessista saamalla tietoa ja
miettimällä ratkaisukeskeistä työskentelyä työyhteisössä.
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Keskustelimme siitä miten toisten arvostaminen ja palautteen antaminen positiivisessa mielessä on hyväksi työyhteisössä. Haimme ratkaisuja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, miten voisi saavuttaa hyvän yhteistyön ja positiivisen tunnelman.
Yleisöluennoilta hän on saanut uutta tietoa mm. vaihdevuosista.
..oli mielenkiintoista kuunnella, että myös miehillä on kuumia aaltoja ja masennusta.
Suurimpana antina Hyprosta Siirille osoittautuu liikunnasta saatu hyöty, kuten
hänen odotuksensakin olivat. UKK-kuntotestissä hänen kaikki tuloksensa 1,5
vuoden takaisesta mittauksesta olivat parantuneet huomattavasti. Samoin paino on
tippunut neljä kiloa.
...kunto noussut huomattavasti, joten kuntoilu on tuottanut tulosta. Auttaahan
se työssäkin.
Verna
Vernan syksyn Hypro-tapaamisten suurin anti tulee vaihdosta eri ryhmään kuin
hänen perusryhmänsä on. Ryhmässä hänen oli helppoa löytää myös passiivisempi
rooli ja puoli itsestään.
Se olikin hyvä kokemus. Huomasin, että kun en tunne ryhmäläisiä ja heidän
työ- tai yksityistaustaansa, osallistun omana itsenäni keskusteluun. Samalla
huomasin, että jotkut toiset ryhmän jäsenet ottivat vastuuta ryhmän toiminnasta ja keskustelusta. Huomasin, että minun oli helppo olla hiljaa ryhmässä,
vaikkei kukaan aloittanut keskustelua tai ryhmä oli passiivinen eikä tehnyt
sille annettua tehtävää.
Verna kuvaa paljon väsymystä, jota ainainen muutoksen johtamisen vaade on hänessä aiheuttanut. Suurimpana syynä väsymiseensä Verna pitää juuri ristiriitaa
esimiestensä antamien tavoitteiden ja toteutettavan aikataulun suhteen. Esimiehet
eivät kykene/voi hahmottaa työn tekemisen todellisuutta.
He eivät mielestäni ymmärrä, että jonkin, melko yksinkertaisen työkäytännön
jalkauttaminen ja juurruttaminen osaksi arkipäivän työrutiinia, vie työtiimissä vuoden toista. Niin. Se minua väsytti, että kun itse näin, että edistymistä ja
muutosta tapahtuu hiljalleen työntekijöiden työkäytännössä ja että ollaan
menossa toivottuun suuntaan, siitä huolimatta johdon taholta kiirehditään ja
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esitetään toiveita nopeampaan muutokseen. Ts. johtotaso ei näe, että jos on
kymmenen työtiimiä, niistä kolme on jo perillä, neljä lähellä ja kolme vasta
aloittamassa matkantekoa. Kaikkien pitäisi yhdellä sormennapsautuksella olla perillä ja heti valmiina seuraavaan, toisten suunnittelemaan muutokseen.
Kerttu
Hypro-ryhmien tapaamiset ”suhteessa työhön” alkoivat Kertun osalta vakavien
pohdintojen merkeissä. Työ- ja apuvälineitä odottaessaan hän on kokenut olleensa
alisuoriutuja työssään, koska työn sisällöt ja työnkuva eivät ole sitä, mikä on Kertun osaamistaso. Mitä Kerttu voi siis kertoa ryhmässä suhteestaan työhön, koska
hänellä ei ole vuoteen ollut oikeaa työtä?
Ryhmäläisten aito ammattiylpeys, oman työn kuvaus, johtamisjärjestelmän ja
palvelurakenteen selkeys sekä työyhteisöylpeys lisättynä työn tekemisen iloon,
saivat minut miltei ”kateelliseksi”. Milloinkahan minulle koittaa moinen ”kadotettu auvoisuus?
Kerttu pohtii paljon Hypro-ryhmän merkitystä hänelle hänen muuttuneessa ja
keskeneräisessä tilanteessaan.
Miten Hypro-ryhmä voi tukea tällaisessa tilanteessa työhyvinvointiani? Pohdin myöskin sitä, mitä annettavaa minulla on tässä suhde työhön – osiossa
muille ryhmäläisille?? Ensimmäistä kertaa koko projektin aikana pohdin vakavasti sen keskeyttämistä. Olenko sopimaton ”tapaus” koko ryhmään ja vielä sopimattomampi tutkijalle??? Miten ihmeessä työnantajani on saattanut
minut toiminnallaan tällaiseen pulaan?? Tämä suhde työhön on minulle koko
projektin vaikeimmin työstettävä ”juttu”!
Kertun pohdinta ryhmään kuulumisesta ja osallistumisesta päättyy positiiviseen
asenteeseen suhteessa ryhmään ja sen merkityksestä itselleen.
Alustus ja keskustelu eri työpaikoilta tulleiden ryhmäläisten kanssa sekä liikunnallinen osio ovat olleet kuitenkin rikastuttavia ja ne ovat tuottaneet
suunnatonta iloa ja pakottaneet myönteisesti työstämään omia sisäisiä tuntemuksia ja ajatusmalleja.
Kertun työnkuva ja työrooli on ollut jatkuvassa muutoksessa. Uudeksi päätoimenkuvaksi sovittiin alueellisen vanhustyön henkilökunnan työnohjaus. Hänen
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uusi ammatillinen roolinsa on vaatinut työtä sen sisäistämiseksi, mikä uudessa
työtehtävässä on olennaista.
Esimiesasemasta työnohjaajan rooliin hyppääminen ei suinkaan ole onnistunut ilman sisäistä työstämistä...uuden roolin sisäistämisessä onkin se vaikeus,
että poisoppisi johtamistyöskentelytavastaan ja löytäisi oikeanlaisen ohjaajan
roolin ja työskentelytavan.
Kertun sinnikäs taistelu ja odottaminen uusien työvälineiden suhteen on vihdoin
palkittu apu- ja työvälineillä, jotka hän on saanut työntekonsa mahdollistamiseen.
Toimivilla aputyövälineillä onkin valtava merkitys Kertun kokonaisvaltaiseen
työhyvinvointiin, jaksamiseen ja motivoitumiseen uusiin haasteisiin.
Hyvää kannattaa odottaa – elämä voittaa sittenkin!!
Kerttu on löytänyt Hypro-ryhmästä merkittävän paljon tekijöitä edistämään omaa
työhyvinvointiaan. Työnohjaajaroolin löytämisessä Hypro-ryhmässä jäsenenä olo
on auttanut ymmärtämään ryhmässä olemista ”rivijäsenenä” olemisen kannalta.
Hypro-ryhmään kuuluminen on myös vahvasti voimaannuttanut Kertun arkea
sekä antanut vahvan tunnekokemuksen ryhmään kuulumisesta samalla, kun hän
etsii uutta työyhteisöllisyyttä entisen menettämänsä tilalle.
On ollut pakko ankarasti miettiä omaa jaksamistaan, työhyvinvointiaan ja
sen lähteitä nykytilanteessa. Kaiken ”keskeneräisyydenkin” keskellä koen joka tapauksessa olevani varsin ”hyvissä hengissä”. Tästä olen syvästi kiitollinen ”Hypro-hengenpelastusryhmälle” ja koko projektille.
Tulevaisuudessa Kerttu uskoo Timmi-projektin kokonaisannin merkittävyyden
itselleen kasvavan. Syynä tähän on Kertun organisaatiossa tapahtuva iso organisaatiomuutos, jossa työpaikan osoite, esimiehet ja työkaverit vaihtuvat jälleen.
Onneksi valtava muutos osuu sopivasti vielä Hypro-toiminnan sisälle. Sen
voimaannuttava, iloinen, antoisa, rakentava ja avoimen läsnäoleva ilmapiiri
auttaa jaksamaan tässäkin prosessissa.
Lahja
Lahja kokee Hypro-prosessin erittäin merkitykselliseksi pohtiessaan suhdettaan
työhönsä. Prosessi on saanut hänet pysähtymään ja miettimään suhdettaan työhönsä monipuolisemmin.
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En olisi tullut pohtineeksi suhdetta työhön, jos en olisi päässyt Hyproon. Tärkeä, että siinä on ollut niin monipuolista toimintaa, että silmät ovat avautuneet katsomaan uudelta näkökulmalta. Tärkeä, että eri työpaikkojen ihmisiin
on ollut kontaktia.
Erityisesti Hypro-prosessissa antoisaa on Lahjalle ollut hyvinvointineuvottelut
psykologin kanssa. Ne ovat tuoneet tukea ja avanneet ajatuksia väsymyksen hetkillä. Tutkimukseen osallistuminen on tarjonnut väylän purkaa omia kokemuksiaan ja ymmärtää niitä syvemmin. Lisäksi kuntotestien anti on ollut hyvin positiivinen ja kannustanut liikkumiseen jatkossakin.
Monet keskustelut psykologin kanssa ovat auttaneet jaksamaan muutosvaiheessa ja väsymyksessä. Tänä aamuna olen käynyt ajatusleikkiä, että koitan
ottaa kevyesti ja hitaalla tahdilla työn. Siksi olin iloinen kun muistutit tästä
kirjoittamisesta. Saa purkaa kokemuksia. Kuntotestit antaa todellisen tiedon
fysiikasta. Minulla oli kunto yläkantissa tähän ikään. Oma tuntuma oli että se
olisi huonompi. Tämä kannustaa liikkumaan edelleen.
Erityisesti Timmi-projektin ja Hypron merkitys on Lahjalle siinä, että hän on
aloittanut hyvin syvällisen matkan ja pohdiskelun suhteessa itseensä, työhönsä,
jaksamiseensa sekä elämän kokonaisuuteensa.
Timmi on opettanut huomaamaan elämää eteenpäin. Olen vaatinut itseltäni
yhtä kovaa työsuoritusta kuin nuorena, ehkä vielä enemmän kun näkee tekemättömiä asioita. Olen Timmin myötä pysähtynyt näkee vanhenevan työntekijän tilaa. Etenkin kun olen nähnyt työntekijöitä eri paikoista ja melkein saman ikäisiä. Heillä monilla on ollut sairauksia ja itse olen melko terve fyysisesti. Havahdun kuinka itsekin voisin olla sairaampi tämän ikäisenä. Olen
kuvitellut itseäni nuoremmaksi!! Toisaalta havahdun huomaamaan että eläkkeelle on enää aikaa 5 vuotta. On aika ajatella mitä sitten. Miten pärjään sitten, jos työ on kaikkein tärkein ja kaikki voimat vievä asia nyt.
Hypron myötävaikutuksella Lahja prosessoi itseään ja kehittää omia työskentelytapojaan suhteessa työhönsä. Hän pyrkii aktiivisesti tilanteeseen, jossa työ ei
kuormita häntä liiallisesti.
Olen oppinut rajaamaan työtäni. En ole ottanut tehdäkseni toisten tekemättä
jättämiä töitä. Niitähän kyllä riittää. Olen koittanut keskittyä omiin töihin. Se
on ollut mahtava oppia, että kaikki ei kuulu minulle.
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Lahja hakee esimieheltään tukea töidensä rajaamiseen ja jaksamiseensa, välillä
siinä onnistumatta. Alitajunnassa piilee pelko omien voimien vähenemisestä.
Onneksi minulla on itsenäinen rajattu työ, josta ajoittain kerron tiimivastaavalle missä mennään, Työn tehokkuus ei ole kova mutta olkoon pieni. Ei minulla ole voimia tehdä paremmin, hyvä että pärjään täällä ilman sairaslomaa
Olenhan aikanaan rehkinyt kiireesti ja kauan burn outin partaalla on nyt aika
ottaa eri tahti, ettei sairastu kuten silloin olin vähällä.”
Tulevaisuudelta Lahja odottaa työelämässä olevan ihmisen – mieluiten esimiehen
–, kanssa tarpeen tullen käytäviä keskusteluja esimerkiksi kuormittumisestaan.
Keskustelu toimisi työhyvinvointia edistävänä tekijänä.
Olisi tosi tärkeä työssä jaksamisen kannalta, että joku esim. pomo olisi kiinnostunut ja hänellä aikaa ottaa kantaa työn tekemiseen ettei jäisi yksin näiden asioiden kanssa painiskelemaan. Eihän nämä ole kuitenkaan kenenkään
omia töitä vaan tämän työyhteisön.
Elämän kokonaisuutensa Lahja hahmotta tulevaisuudessa laajempana kuin aikoihin.
Kysyin myös, että koska voin alkaa tehdä pienempää työaikaa. Olihan siitä
puhe jo marraskuussa, että sitten tämän vuoden alusta. Tarvitsisin enemmän
aikaa palautumiseen ja ulkoiluun. Toisaalta olen ajatellut sitä osaaikaeläkettä myös. Silloin esimies havahtui, että et kai sinä niin vanha. Itsekin yllätyin havaitessani, että sellaiseen on mahdollisuus minulla. Nyt on selvitys meneillään kuinka se toteutetaan... Kohtuus kunniaan ja kun ikäkin painaa, nyt on aika havaita, että on elämää työn ulkopuolellakin. Ja se on ihanaa!! Kun jaksaa matkata Brasiliaan tai nauttia hiihtoladulla. Nytkin kotona
odottaa kaksi hyvää kirjaa ja olen päättänyt panostaa kotiin viihtymiseen ja
siellä nauttimiseen. Se on tärkeä opetella rauhoittumaan ja rentoutumaan. Ei
koko ajan tarvitse suorittaa ja olla menossa.
Hypro-prosessin suurin merkitys Lahjalle onkin ollut kokonaisvaltaisen elämän
hahmottaminen ja ymmärtäminen.
Keijo
Keijo kuvaa työhyvinvointiaan edelleen samojen merkittävien tekijöiden kautta,
jotka ovat tulleet esille jo aikaisemmissa työhyvinvointitarinoissa. Merkittävät
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tekijät Keijon työhyvinvoinnin ilmiössä ovat monipuoliset ja haastavat projektit
sekä arvostus, jota hän työyhteisössään saa ammattitaidostaan. Työssä jatkamiseen eläkeiän jälkeen Keijolla vaikuttaa erityisesti töiden mielenkiintoisuus ja
riittävä palkkataso. Näiden tekijöiden kautta hän tarkastelee tulevaisuuttaan työelämässä. Keijo turvaa tulevaisuuttaan taloudellisesti myös sijoitustoiminnallaan.
Työssäni olen viihtynyt hyvin johtuen monipuolisista projekteista ja lisäksi iso
asia on se, että tiedän hyvin monien työkavereideni arvostavan kykyjäni
suunnittelijana ja projektien vetäjänä. Miksipä en siis viihtyisi työssäni?...Olen jo aiemminkin todennut, että olen työssä niin kauan kuin projektit
ovat mielenkiintoisia ja palkkani nousee sopivasti. Nyt ei kyllä palkkojen
nousu näytä hyvältä...Loppujen lopuksi netissä aion tehdä elantoni jäätyäni
eläkkeelle. Olen löytänyt sieltä muutaman sellaisen itse tehtävän sijoitusjutun,
josta tulen saamaan riittävät kuukausitulot suhteellisen pienellä pääomalla.
Suhteessa työhön tai muuhun elämään Hypro-prosessilla Keijo ei arvioi olevan
suurempaa, merkityksellistä vaikutusta. Toisaalta hänen omat odotuksensa ovat
toteutuneet uusien liikuntaharrastusten kokeilun myötä.
En ole ottanut niin tosissaan tätä juttua, koska muutenkin on ollut kädet
täynnä kaikenlaista harrastusta…Toisaalta on ollut mukavaa olla mukana
ryhmässä ja kokeilla kaikenlaisia ennestään outoja harrastuksia…Muuten
sen vaikutus ei ole ollut itselleni kummoinen. Elän sen verran aktiivista elämää, että aika menee niissä ja varsinkin netin parissa.
Tulevaisuuden odotukset kokonaisuudessaan ovat Keijolla hyvin myönteiset.
Suhtaudun siis tulevaisuuteen hyvin luottavaisesti joka suhteessa.
Anneli
Anneli pohtii pyynnöstäni Hypron merkittävyyttä itselleen ja omiin työhyvinvoinnin kokemuksiinsa. Hän ajattelee työhyvinvoinnin olevan vahvasti kiinni
hänestä itsestään ja keinoista, joilla hän itse niihin pyrkii vaikuttamaan.
Aikaansaamisen tunne ja oppimiskokemukset työssä luovat työhyvinvointia.
Kuten olen Sinulle jo aikaisemmin todennut, oma hyvinvointi on itsestä kiinni.
Pitää vain kiinnittää huomioita omiin liikunta-, ravitsemis- ja vuorovaikutusasioihin.
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Annelin keskeiset odotukset Hypro-ryhmän vaikutuksista ovat toteutuneet. Hän
odotti projektilta erityisesti uusia liikuntavirikkeitä.
Timmi-projektin yksi suuri vaikutus on yhdessä koetut liikuntatuokiot, jotka
innostavat itse kutakin harrastamaan erilaisia uusia liikuntamuotoja.
Lisäksi Anneli odotti solmivansa uusia vuorovaikutussuhteita. Hän pohtikin jo
aikaisemmin myös sitä, että Hypro-ryhmä olisi antanut vielä enemmän, mikäli
siihen olisi osallistunut omasta organisaatiosta enemmän ihmisiä. Anneli uskookin Hyprolla olevan suurta organisaatiotasoista merkitystä työhyvinvointiin, joka
häneltä itseltään jäi kokematta.
Timmi-projektin merkitys on varmasti suurempi niille henkilöille, joiden työyhteisöstä on useampia osallistujia projektissa. Toisten kanssa yhdessä koettu
panostaminen omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen työssä kannustaa jokaista
työyhteisön jäsentä.
Anneli on hyvin työsitoutunut ja vuosi 2005 on ollut niin kiireinen, että se on
asettanut esteitä Hypro-ryhmiin osallistumiselle. Hän ei tästä syystä voikaan
kommentoida Hypro-ryhmän antia suhteessa työhön.
Osaltani 2005 vuosi on vain ollut niin kiireinen, että osallistumiseni on ollut
todella vähäistä Timmi-projektiin... Itse olen hyvin työorientoitunut eli työ on
minulle tosi tärkeä juttu. Työltäni odotan haasteita ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Hypron vaikutuksesta suhteesta työhön en osaa sanoa, koska en
ole pystynyt osallistumaan.
Anneli pohtii myös Timmi-projektin Ikäjohtamisen koulutusohjelman antia, johon
hän on osallistunut. Osallistumiselle ei hänen mielestään ole ollut suurempaa tarvetta, koska asiat omassa organisaatiossa ovat hyvin hoidettuina. Anneli tuo esiin
myös mielipiteensä keskeisistä ikääntyneiden työntekijöiden kannustamiseen kuuluvista piirteistä.
Ikäjohtamisen ryhmään olen osallistunut epäsäännöllisesti. Meillä on omassa
organisaatiossa mielestäni asiat kohtalaisen hyvin. Esimerkiksi ikääntyneen
työntekijän hiljaisen tiedon siirtyminen on toteutettu niin, että osaaikaeläkkeellä oleva opastaa seuraajaansa. Ikääntyvien työssäjaksamisen aktivointikeinoja omassa organisaatiossa ovat esim. työkykyä kehittävät tai parantavat ohjelmat ja projektit... Ikääntyneiden kannustaminen vaatii henkilökohtaiseen elämän historiaan paneutuvaa lähestymistä, kunnioittavaa asennetta, psykologista osaamista, fysiologisten muutosten hyväksyntää, yksilöille
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sopeutettuja suunnitelmia ja ohjelmia ja ennen kaikkea motivoitavan mielipiteen huomioimista.
Liisa
Liisa on jäänyt osa-aikaeläkkeelle ja siirtynyt samalla uuteen työyksikköön ja
uusiin työtehtäviin. Mennyttä kevättä hän muistelee Hypron osalta positiivisesti,
joskaan ei osaa suoraan nimetä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet hänen työhyvinvointiinsa.
Hypron keväisistä tapaamisista ei minulle jäänyt niin hirveän paljon sellaista
jota voisin nyt muistella nimenomaan Hypron antina. Olen kuitenkin sitä
mieltä, että tästä kaikesta mitä kohdallani on tapahtunut tämän vajaan vuoden aikana, en olisi selvinnyt näin hyvin ilman Hypro-projektin tukea.
Tutkimukseen osallistuminen omien tunteiden jäsentämisen kautta on tuntunut
Liisasta merkitykselliseltä.
Ennen kaikkea se on ollut tärkeää, että olen voinut purkaa tunteitani tähän
sinun tutkimukseen...Tänään tunnen itseni vahvaksi oppimaan uutta, mutta
myös tuomaan sen esiin se mitä osaan.
Syksyn Hypro-kokoontumisia teemalla suhde työhön Liisa pitää onnistuneina jo
erityisesti siksi, että ryhmiä on sekoitettu siten, että eri työpaikkojen ihmisiä on
samoissa ryhmissä. Ryhmissä työn suuri merkitys kokonaisvaltaiselle elämälle
nousee jälleen esiin.
Tuttuna piirteenä sieltä nousee kuitenkin se, että meidän ikäpolvi on saanut
sen kasvatuksen että työnteko on elämänarvoista tärkein. Yleensä olemme
menneet työelämään hyvin nuorina ja opiskelua on pidetty monien vanhempien mielestä vähemmän tärkeänä jopa turhanakin. Samoin tulee esiin se että
haluamme tehdä työtä ihmisille ei tilastoille ja raporteille.
Juhani Ilmarisen luento jäi yleisöluennoista Liisan mieleen erityisen hyvin. Parasta siinä oli hänen mielestään juuri se, että eri-ikäiset työntekijät erilaisine tarpeineen tulisi huomioida esimiestyössä ja työaikajärjestelyissä.
Koska usein media tuo esiin vain sen, että ikääntyvät työntekijät ovat ryhmä
jolle pitää tehdä erityisjärjestelyjä. Se aiheuttaa syyllisen tunteen meidän ikäluokan työntekijöissä, koska meillä on se kasvutausta johon viittasin.
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Vuoden 2006 alussa Hypro-ryhmän kuntotesteissä Liisa toteaa ilokseen kuntonsa
parantuneen vuoden aikana. Hyvän kunnon motivoiva merkitys Liisalle on jopa
niin suuri, että Liisa miettii osa-aikaista työnteon jatkamista 63 vuoden jälkeenkin.
...työssä olo voisi jatkua näin osa-aikaisena yli 63 vuoden iän, mutta senpä
näkee sitten kun ollaan siinä iässä ja mitä se vaikuttaa kun puoliso jää kokonaan eläkkeelle.
Suhde työhön on Liisan kokemuksissa pääosin positiivinen. Alkuun jäätyään osaaikaeläkkeelle hän tunsi asiasta hieman syyllisyyttä, mutta ratkaisi sen nopeasti.
...syyllisyys siitä että olen osa-aikaisesti työssä enkä kokopäiväisesti vaikka
olen fyysiseltä kunnolta töihin kykenevä... En tiedä kuinka paljon medialla on
osuutta tällaiseen ajatukseen, koska siellä rummutetaan sitä että töissä pitää
olla jokaisen ja mahdollisimman pitkään.
Juhanilta ei kolmatta työhyvinvointitarinaa ole Hyproon osallistumattomuuden
vuoksi.
Rakelilta ei kolmatta työhyvinvointitarinaa ole Hyproon osallistumattomuuden vuoksi.
Seija
Seijan vuorotteluvapaan varmistuessa työhteisössä käynnistettiin pitkään suunnitellut työnkierrot. Niiden toteuttamisella pyritään myös työhyvinvoinnin edistämiseen.
Kauan olemme tiimissämme suunnitelleet tehtävien uudelleen jakamista kun
itse kullakin on selviä uupumisen merkkejä. Väsymistä omiin tehtäviin ja mukana myös yhteistyövaikeuksia. Toki henkilöiden välisiin ristiriitoihin ei liene
paras ratkaisu siirtyä toiseen pisteeseen, mutta jossain määrin auttanee näkemään asioita uudesta näkökulmasta.
Seija suhtautuu tulevaan vuorotteluvapaaseensa hyvin positiivisesti sekä itsensä
että työyhteisön näkökulmasta. Vapaa mahdollistaa positiivisen muutoksen käynnistymisen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Ennen kaikkea lähtökohdat ja tavoitteet vuorotteluvapaan toteuttamiseen ovat yksilötasolla.
Tulevan vuorotteluvapaan suunnittelu ja odottelu on käynnistänyt Seijassa
monenlaisia ajatuksia liittyen työtehtäviinsä, omaan jaksamiseensa ja tulevaisuuteen. Päällimmäisinä tunteina ovat luopumisen haikeus ja uupumisen kokemukset
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suhteessa työhön. Seija tiedostaa joutuvansa luopumaan töihin liittyvästä kiinnostavasta uuden kehittämisen mahdollisuudesta.
Olen käynyt jossain määrin luopumistyötä. Siis luovun omista tehtävistäni,
monia asioita, joista nyt luovun, olen ollut luomassa. Luulen, että on täysin
normaalia ja luvallistakin olla "mustasukkainen" omien tehtävien jättämisestä muiden vastuulle. En epäile, etteivätkö tehtävät tule hoidetuiksi, mutta kuitenkin rehellisesti sanottuna, on haikea olo.
Seija tiedostaa tasapainoilleensa jaksamisensa kanssa, vaikka toisaalta työn mielekkäät haasteet ja oma onnistuminen niissä ovat tarjonneet hyvinvoinnin tunteita.
Toisaalta työtahti on ollut niin kiivasta, että ajatukset työstä poissaolosta tuntuvat
välttämättömiltä. Seijan mies on jäänyt vasta työttömyyseläkeputkeen ja sekin
vaikuttaa Seijan haluun jäädä vuorotteluvapaalle.
Huomaan olevani aikatavalla uupunut työhön, vaikka pidänkin työstä ja nautin haasteista ja niiden mukanaan tuomista onnistumisista. Toivottavasti vapaavuosi antaa uutta jaksamista. Ettei käy niin, että joutuu sanomaan että se
odottaminen taisi ollakin parasta. Vapaalle ei ole suurempia suunnitelmia;
tehdään sellaista mikä kulloinkin tuntuu hyvältä. Vasta eräs työkaverini kysyi,
mitä aiot tehdä jotta pääset irti töistä. Aion opetella nukkumaan aamuisin
seitsemään asti. Nyt on jo kauan mennyt, että illalla väsyneenä nukahtaa ja
sitten herää puolen yön jälkeen ja valvoo lähes aamuun, ei tunnu hyvältä. Tai
herää aamulla neljän aikaan eikä uni enää tule.
Seija mietiskelee Hypron vaikutusta suhteessa työhönsä. Onko Hypro saanut häntä ajattelemaan vuorotteluvapaan välttämättömyyttä? Ensin Seija ajattelee, ettei
Hypro ole antanut konkreettisesti eväitä työssä jaksamiseen.
Jonkin kerran olen päässyt mukaan oman Hypro-ryhmämme toimintaan. Samanaikaisesti kuitenkin koen huonoa omaatuntoa siitä, että "työtehtävät"
jäävät muiden tehtäväksi. Kovin paljoa en ole kokenut Hyprosta olleen itselle
tukea työssä jaksamiseen.
Tarkemmin oman jaksamisensa äärelle pysähdyttyään Seijan mielipide Hypron
positiivisesta merkityksestä lisääntyy. Hypro on vahvistanut hänessä tunnetta subjektina omaan hyvinvointiinsa vaikuttavana ja siitä vastuussa olevana.
Edellä sanoin, että tuskin Hyprosta on ollut työhyvinvointiini apua; ehkä se ei
kuitenkaan näin ole. Ainakin olen miettinyt sitä, että itse on omasta hyvinvoinnista huolehdittava, itse on tehtävä rajat siihen mihin pystyy. Eikä omaa
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hyvinvointia ja jaksamista tiedä kukaan muu kuin itse. Äitini tapasi sanoa;
minä itse koiranpaska mättäällä. Työ vie mehut ja uuvuttaa jos itse ei pidä rajaa. Kun ikää tulee enemmän, alkaa myös olla rohkeutta pitää puoliaan, ja
luovuttaa silloin kun on sen aika. Minulla on nyt näin. Nautin työstä, ja sen
haasteista, olen sosiaalinen ja tulen toimeen erilaistenkin ihmisten kanssa.
Mutta nautin myös siitä kun saa olla yksinkin.
Hypro-toimintaan mukaan lähtiessään Seija ajatteli toiminnan antavan työajan
puitteissa mahdollisuuden saada aikaa itselleen ja omien voimavarojensa kehittämiseen. Tätä mahdollisuutta Seijalle ei tarjoutunut hektisen ja muutospainoitteisen työn vuoksi. Vuorotteluvapaalle jäänti on Seijan oman elämäntilanteen ja
Hypro-ryhmissä tapahtuneen pohdinnan yhteisvaikutusta.
Osa tähän päätökseen saattoi olla Hyprossa, mutta osa vaikutuksesta on
myös muussa elämäntilanteessa. Jonkinlaista suunnitelmaa tulevasta tuli tehtyä, että kun nyt vuoden kerään eväitä tyhjentyneeseen takkiin, niin on vielä
mahdollisuus useampaan täysipainoiseen työvuoteen ennen eläkkeelle siirtymistä.
Vuorotteluvapaalla kuukauden oltuaan Seija on oppinut tarkastelemaan työtään ja
omaa sitoutumistaan siihen riittävän etäältä. Hän osaa sijoittaa työn merkityksen
oikeampiin mittasuhteisiin. Työ ei ole yhtä kuin elämä, eikä elämä yhtä kuin työ.
Suhteet työyhteisöön ovat auki, eli yhteyksiä pidetään puolin ja toisin.
Vuorotteluvapaan konkreettisia vaikutuksia on ollut unettomuuden väheneminen sekä verenpaineen laskeminen. Lisäksi on aikaa mielekkäille harrastuksille
ja opiskelulle, joista Seija löytää merkitystä itselleen. Seija kokee tasapainoista ja
tyytyväistä oloa ja pohtii tulevaisuuttaankin työelämässä.
Pidän työstäni ja työpaikastani sekä sen haasteista. Koen saavani sekä esimiehiltä että työkavereilta riittävästi palautetta tekemisistäni. Tiedän olevani
hyvä työssäni. Huomaan olevani myös hyvä viettämään vapaa-aikaa, löydän
merkityksellisiä asioita ja osaan nauttia niistä. Tämän vuoden loppupuolella
menen kyselemään esimieheltäni ja tiimiltäni työhön paluusta; mille alan.
Ehkä en ota kaikkea sitä mistä nyt olen luopunut.
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Johanna
Johanna kertoo Hypro-prosessin vaikuttaneen todella positiivisesti suhteessa itseensä ja työhönsä. Prosessin suurin anti on omien voimavarojen tiedostaminen ja
löytäminen.
Suhde työhön on nyt henkisesti rikkaampaa ja vapautuneempi. Tämä on hyvä
ammatti ja minä osaan tehdä työni. Epätäydellisyyden ja rajallisuuden salliminen itselleen ja toisille on muuttunut. Hyvä itsetunto ja tuntemus ovat voimavaroja joka kantaa. Tasapaino työn ja muun elämän alueella on parantunut. Hyprosta on saanut tosi hyviä vinkkejä eri elämän alueilla. Meidät on
otettu siellä jokainen huomioon omana itsenään. Minulle Hypro on kyllä antanut niin paljon että en kyllä vielä pitkään aikaan jäisi pois työelämästä.
Johannan kokemuksissa Hypron merkittävyys on kasvanut niin suureksi, että hän
on ajatellut mahdollisesti jatkavansa työelämässä pidempään. Hypro-prosessi on
antanut voimaa ja ajatuksen omasta pystyvyydestä ja ammattitaidosta.
Vielä vuosi sitten ajattelin, että voisin kyllä jäädä putkeen töistä. Ajatukset on
tosiaan muuttuneet Hypron aikana. Toiminta on antanut virtaa itselle, että
kuuluu johonkin, ja on mukana ajan hengessä. Ajatus että minä jaksan vielä
tehdä tätä työtä. Hypro tavallaan kuntouttaa ja kannustaa jatkamaan. Kuntoilen aika paljon: lenkkeilen ja hiihdän sekä käyn kerran viikossa tanssimassa. Toisaalta olen koko ikäni pitänyt itsestäni ja kunnostani huolta. Ehkä se
on ollut hyvä sijoitus. Hypro-toiminta on kyllä vaikuttanut positiivisesti työssä
jaksamiseen.
Hypro-prosessi on kannustanut ja antanut lisää mahdollisuuksia, oivalluksia ja
virikkeitä jo entisestään vahvasti liikunnalliselle Johannalle.
Yhteenveto
Suhteessa työhön Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitys hahmottuu kokonaisvaltaisemmin ja laajemmin. Edelleen Hypron merkityksessä suhteessa työhön on
suurta kokemuksellista vaihtelua. Merkitystä ja oivalluksia on koettu luennoilla,
hyvinvointineuvottelu on tarjonnut tukea ja pienryhmät yhteenkuuluvuutta ja
voimaa. Tutkimukseen osallistuvat ihmiset sitoutuivat Hypro-prosessiin eri tavoin,
esimerkiksi Rakel, Juhani ja Anneli ovat jättäytyneet Hypro-toiminnasta kokonaaan pois. Aurora, Siiri, Verna, Kerttu, Lahja, Liisa ja Johanna ovat sitoutu119

neet toimintaan vahvasti mukaan. Kokonaisuutena Hypron merkitys suhteessa
työhön on saanut pohtimaan omaa tapaa suhtautua työhön ja tekemään mahdollisia päätöksiä muutostilanteissa. Lisäksi Hypro-prosessi on tarjonnut tukea muutostilanteissa.
Liitetaulukossa 2 on kuvattu Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille yksilöittäin. Taulukko on prosessimainen, jolloin siinä näkyvät
odotukset ja omat työhyvinvoinnin kokemukset Hypro-prosessin alkaessa. Arviointia on tehty prosessin etenemisen mukaisesti: suhde itseen, suhde työhön, suhde muihin ja ympäröivään todellisuuteen. Yhteenvetotaulukossa näkyy tiivistetysti henkilöittäin Hypro-prosessin merkitys suhteessa itseen, työhön sekä lopuksi
Hypron merkitys työhyvinvoinnille kokonaisuudessaan. Hypron merkityksestä
työhyvinvoinnille olen plusmerkillä erotellut koetut positiiviset merkitykset työhyvinvoinnille kokonaisuudessaan, miinusmerkillä koetut negatiiviset merkitykset
työhyvinvoinnille kokonaisuudessaan sekä lisäksi mahdolliset toiminnan kehittämisehdotukset. On huomioitava, että jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta ihmiseltä ei ole vastausta joka kohtaan. Syynä on se, että olen antanut tutkimukseen
osallistuvien ihmisten pohtia hankkeen kokonaisvaltaista merkitystä itselleen.
Jokainen tutkimukseen osallistuva ihminen on näin saanut tuoda hankkeen kokonaisvaltaisen merkittävyyden itselleen sopivin tavoin esille. Jäsentyneemmän,
elävämmän ja todentuntuisemman kuvan lukija saa lukiessaan työhyvinvointitarinoita ja seuraavaksi kuvattavia ydintarinoita.
Seuraavassa luvussa siirryn kertomuksellisen tulkinnan kautta juonellisiin
kertomuksiin eli ydintarinoihin.
5.4

Ydintarinat

On tullut kertomuksellisen tulkinnan ydintarinoiden aika. Keskeiset tutkimusta
ohjaavat tutkimuskysymykset ovat siis tarkastella sitä, mitä työhyvinvointi ilmiönä on tähän tutkimukseen osallistuvien yli 55-vuotiaiden ihmisten kertomana ja
mitkä ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin työhyvinvointia edistävät merkitykset.
Ydintarinoissa olen seurannut sitä juonta tutkimusongelmieni viitoittamaan suuntaan, johon tutkimuksessa tarinamuotoisesti koottu aineisto minut johdattaa.
Ydintarinoissa tarkoituksena on osoittaa henkilökohtaisten merkitysten rakentuminen suhteessa työhyvinvointiin ilmiönä ja Hypron merkityksistä sille. Ydintarinoiden aineistona toimivat kaikki aikaisemmat työhyvinvointitarinat, autenttinen
haastatteluaineisto ja päiväkirja-aineistot sekä neljännet päiväkirjamerkinnät (liitteet 9 ja 10).
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Kirjoitin ydintarinat minä-muotoisena ja lähetin kullekin tutkimukseen osallistuvalle ihmiselle hänen ydintarinansa luettavaksi ennen kun toteutin toisen ja samalla viimeisen tutkimushaastattelun. Valmistauduin jokaiseen tutkimushaastatteluun
yksilöllisesti aikaisempien työhyvinvointitarinoiden ja ydintarinoiden pohjalta
(liitteenä 11 toisen tutkimushaastattelun haastattelurunko Annelille). Ydintarina
toimi myös luotettavuuden näkökulmasta, koska tutkimukseen osallistuva ihminen luki tutkijan konstruoiman ydintarinan ja hänen oli mahdollista tuoda siihen
lisää kokemustaan tai muuttaa tutkijan rakentamaa tulkintakehikkoa. Näin ydintarina jäsentyi kokonaiseksi yhteisessä dialogisessa konstruoimisprosessissa tutkijan kanssa. Jokainen tutkimukseen osallistuva ihminen lisäsi toisessa tutkimushaastattelussa ydintarinaan omia lisäyksiään, jotka tuon esille ydintarinan jälkeen.
5.4.1 Aurora
Valmistuin sairaanhoitajaksi juuri laman aikana 1990-luvulla. Lamasta johtuen en
työllistynyt sairaanhoitajan työhön vakituisesti. Katsoin parhaaksi pyrkiä vakinaiseen työsuhteeseen ja sen sainkin entisen ammattini, toimistosihteerin työtehtävistä. Toimistotyötä olenkin tehnyt reilut 20 vuotta. Nykyisessä toimistosihteerin
työssäni olen toiminut noin 7 vuotta. Työni asiakaskohderyhmänä ovat vanhukset
ja työssäni olen paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Perheeseeni kuuluu aikuistumassa oleva tyttäreni. Olen kokonaisuudessaan hyvin tyytyväinen työpaikkaani ja
työnkuvaani tällä hetkellä.
Voin huonosti ilman työtä. Olen elämässäni elänyt vaiheen, jossa koin henkilökohtaisesti työttömyyden. Työhyvinvointini lähteinä minulle ovat vakituinen ja
säännöllinen työ, tyydytyksen ja ilon aiheiden löytyminen työstä, tunne että koen
tekeväni tarpeellista, hyvää ja arvostettua työtä. Onnistumisen elämykset tuovat
minulle työhyvinvointia. Minulle sopii myös pieni kiire työn tekemisen tahdissa,
koska silloin tiedän mitä seuraavaksi teen. Työkaverit ovat myös tärkeä työhyvinvointini lähde. Haluan tehdä työni mahdollisimman hyvin ja omalla toiminnallani
pyrin edistämään työyhteisössä hyvinvointia. Suhde työhön ja työsitoutuneisuus
on minulla ja muilla oman sukupolveni ihmisillä jo kotikasvatuksen tulosta. Lapsesta saakka on kasvatettu hyvin työkeskeiseksi, työ on ollut keskeinen arvo ja
arvostus. Täten työ on muodostunut elämääni hyvin tärkeäksi osa-alueeksi.
Timmi-projektin ikääntymistä ja työkykyä käsittelevä luento antoi minulle
paljon ajateltavaa. Lähtökohtaisesti ajatus työelämän muokkaamisesta ikääntyneiden työntekijöiden resursseihin sopivaksi vastaa pitkälti omaakin ajatusmaailmaani. Käytännössä koen asian suhteen usein ristiriitoja. Mielestäni tämän päivän
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työelämässä ei paljon työntekijöiltä kysellä, miten he jaksavat tehdä yhä uusia ja
lisääntyviä työtehtäviä. Jos ei jaksa tai ehdi tehdä töitä niin sitten pitäisi ymmärtää
hakeutua eläkkeelle ajoissa. Koenkin, että työelämässä pätee tänään vielä työntekijän muokkaaminen työn resursseihin sopivaksi eikä päinvastoin, kuten asian
pitäisi olla. Hiljaisen tiedon siirtämistä koskeva luento sai minut ajattelemaan
työyhteisöjen iäkkäissä työntekijöissä piilevää hiljaista tietoa ja sen siirtämistä.
Asiassa on varmasti monia ongelmia. Hiljaista tietoa on vaikea tunnistaa ja tuoda
esiin, sekä tietenkin nuorempien työntekijöiden asenne vanhempia kollegoita kohtaan. Olenkin monesti Timmi-projektin aikana pohtinut sitä, että työelämän tulisi
jotenkin joustaa ja tehdä työn tekeminen iäkkäillekin mielekkääksi (iäkkäät ihmiset kokisivat itsensä päteviksi työntekijöiksi työyhteisössä, eli he voisivat omaa
osaamistaan parhaiten hyödyntää, jolloinka työstä tulisi tehdä mielekästä). Asenteita ja toistensa hyväksymistä sekä erilaisuutta pitää oppia lisää.
Hyvinvointiprofiilitoimintaan lähdin mukaan saavuttaakseeni virkeyttä ja hyvinvointia ryhmässä. Toiveenani oli parantaa ennaltaehkäisevässä mielessä sekä
henkistä että fyysistä jaksamistani. Halusin Hypro-ryhmissä tutustua uusiin, itseni
kanssa samanlailla ajatteleviin ja samanhenkisiin ihmisiin. Ajattelen, että osallistuessani Hyproon sen merkitys suuntautuu sekä työ- että yksityselämääni. Uskon,
että työ- ja yksityiselämä kietoutuvat yhteen: mitä paremmin voin yksityiselämässä sitä enemmän se heijastuu työelämäänkin ja päinvastoin. Minusta tuntuu vaikealta ajatella, että Hypro vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ja konkreettisesti työyhteisööni. Toivoin, että myöhemmin Hypro-toiminnan edetessä ryhmät mahdollisesti sekoittuisivat ja syntyisi uusiakin ryhmiä.
Ajattelen Hypro-prosessilla olevan erityistä merkittävyyttä eläkkeelle valmentautumisprosessissa. Jos eläkkeelle valmentautumiseen tarvitaan 5–10 vuotta
on Hypron tapaisesta toiminnasta juuri apua. Hypron suurinta antia itselleni ovat
olleet ajatukset oman elämän järjestämisestä ja elämän hallinnasta yleensä, joita
olen usein tapaamisten jälkeen jäänyt miettimään. Näin Hypro auttaa mielestäni
jaksamaan myös työssä paremmin. Hypro-prosessi on vahvistanut ajatustani siitä,
että itsestään ja kaikinpuolisesta hyvinvoinnistaan kannattaa pitää niin hyvää
huolta kuin pystyy. Hypro-ryhmissä on ollut myös antoisaa kokeilla erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja. Ihan varmasti niiden ansiosta työssä jaksaminen on parempaa. Uskon siis hyvän kunnon olevan yksi osa työhyvinvointiani.
Näen, että Hypron merkitys on minulle ollut ennen kaikkea vahvistajana
omille ajatuksilleni, toimintatavoilleni ja tunnoilleni. En koe, että Hypro-prosessi
olisi muuttanut tai vaikuttanut mielipiteisiini tai toimintaani. Vertaisuus, vertaistuki ja asioiden jakaminen ovat olleet antoisaa Hypro-ryhmien toiminnassa. Toi122

saalta alkuperäinen odotukseni löytää Hypro-ryhmästä samanhenkisiä ja samalla
tavalla ajattelevia ihmisiä oli ehkä liikaa toivottu. Sen mahdollistamiseksi tapaamiset olivat ainoastaan saman ryhmän sisällä ja ehkä liian pinnallisia syvällisempään kanssakäymiseen. Yksi mahdollisuus on myös se, että ryhmästä ei löytynyt
ihmisiä, jotka olisivat olleet pidempiaikaisesta yhdessäolosta kiinnostuneita. Hypro-ryhmässä on aina ollut hyvä henki ja itselläni on tapaamisen jälkeen ollut hyvä
ja virkistynyt olo. On hienoa kuunnella muiden osallistujien työelämän polkuja
läpi ja vertailla niitä omaan elämäänsä. On antoisaa huomata, kuinka mahtavia
selviytymistarinoita ihmisiltä löytyy. Ihmiset oppivat ja osaavat selviytyä muutoksissa ja muutoksista. Varsinaisesti en osaa löytää Hypro-tapaamista mitään
uutta tämänhetkiseen työssä jaksamiseeni. Mietin, että olisiko Hypro-prosessi
lyhyempänä ja tiiviimpänä parempi?
Nyt kun Hypro on loppunut koen, että minulla on unelmia ja suunnitelmia.
Yksi opettelun paikka minulle on opetella hyväksymään uudet elämäntilanteet.
Yksi suuri ja uusi elämäntilanne minulle tulee tänä syksynä, kun tyttäreni lähtee
ulkomaille opiskelemaan. Olen oppinut elämän yllättävyyden ja sen, että suunnitelmia on tehtävä uusiksi. – Niin kauan kuin elämää on.
Auroran lisäykset ydintarinaan 11.08.2006
Tutkija oli ymmärtänyt oikein kokemukseni.
Työn merkitys minulle on myös turvallisuuden pohjan luojana elämälleni.
Ihmiset/asiakkaat/työni kohderyhmä ovat tärkeitä työhyvinvoinnilleni, koska kun
saan auttaa toista ihmistä, siitä tulee minulle hyvä olo. Työtovereiden kanssa ajatustenvaihto on antoisaa, saan siitä sosiaalista tukea, joka tukee omaakin elämää
sekä työ- että yksityiselämän puolelta. Avoin kommunikaatio kuuluisi ihanteena
sosiaaliseen tukeen ja työhyvinvointiin. Työhyvinvointini on muuttunut iän ja
työkokemuksen myötä. Vanhempana työntekijänä työn merkitys on kasvanut,
ehkä työttömyydelläkin on siihen vaikutuksensa.
Jokaisella työntekijällä ja työnantajalla on vastuu työhyvinvoinnista. Työnantajan vastuu liittyy työympäristön ja -välineiden asiallisuuteen, mahdollisuuteen
saada ammattia ylläpitävää koulutusta sekä kannustavaan ja tukevaan ilmapiiriin.
Arvostuksen kokeminen on työhyvinvoinnille merkittävää, siksi työntekijän tunteminen esimiestasolla on tärkeää. Työntekijän oma vastuu työhyvinvoinnistaan
tarkoittaa omasta kokonaisvaltaisesta kunnostaan huolehtimista sekä ammattitaidon ylläpitämistä, että pystyy hoitamaan työnsä kokonaisuudessaan. Omaan työmotivaatioon vaikuttaminen on tärkeää siten, että kykenee löytämään työstään
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sisäisesti motivoivia tekijöitä. Vanhempien ja nuorempien sukupolvien välillä on
kuilu. Nuoret vasta koulusta tulleet ovat tietävinään, vanhemmilla on hiljaista
tietoa. Keskinäistä kohtaamista kaivattaisiin. Tietotekniikka esimerkiksi aiheuttaa
vanhemmille työntekijöille osaamattomuuden ja riittämättömyyden tunteita. Halua kohdata toisensa ja tehdä yhteistyötä kaipaisin lisää.
Mitä eläkkeelle valmentautuminen työssä ollessa voisi olla? Voisin kuvitella
jatkavani työelämässä, mikäli kokonaisvaltainen kuntoni on riittävän hyvä ja kokisin saavani työstäni arvostusta. Rahallinenkin korvaus vaikuttaa työssä jatkamiseeni. Henkilökohtaiset odottamani kontaktit Hyprossa jäivät minulta solmimatta
(esimerkiksi teatteri, iltakävelyt). Toimiiko Hypro-toiminta työhyvinvoinnin
mahdollistajana? Hankala kysymys. Ryhmään mukaan tulleet ihmiset huolehtivat
muutenkin jo omasta työhyvinvoinnistaan ja hyvinvoinnistaan saavuttaako toiminta oikean kohderyhmän? Voidaanko ihmisiä saada väkisin toimintaan mukaan?
Varsinkin koska Hypro-prosessi oli niin pitkä. Ajatuksia vahvistavana toimintana
ihmisille, joilla hyvinvointi on jo tiedostettuna ryhmä toimii hyvin, mutta ei sinänsä tuo mitään uutta. Fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti ”vajaakuntoisemmat” tarvitsisivat juuri eniten tukea. Hypro-prosessista luennot olivat itselleni
eniten herättävin asia ja kokonaisuus. Eri liikuntalajeja oli myös mielenkiintoista
kokeilla.
Ajattelisin, että Hyproa voisi kehittää eteenpäin työterveyshuollon toimintana,
jolloin esimerkiksi jokainen 55 vuotta täyttävä ihminen osallistuisi toimintaan
osana normaalia työterveyshuoltoa. Tulisi kannustaa ihmistä henkilökohtaisesti
pitämään huolta itsestään. Neljä kenttää (suhde itseen, suhde työhön, suhde muihin, suhde ympäröivään todellisuuteen) näkyivät minulle hyvin Hypron toiminnassa.
Tutkimuksessa mukanaolo oli mielenkiintoinen kokemus, siinä oli mahdollisuus oppia itsestänikin jotain uutta. Lisäksi mietin Hypro-prosessia tarkemmin ja
tietysti positiivista on, mikäli muutkin ihmiset hyötyvät tutkimuksesta jatkossa.
5.4.2 Siiri
Tiedän olevani synnynnäinen myyjä. Muistelen myyjänurani alkaneen jo
5-vuotiaana piparkakkujen myynnillä. Olen toiminut 25 vuotta saman yksityisen
leipomoalan yrityksen työntekijänä. Työhistoriani tämän yrityksen sisällä on hyvin monipuolinen sisältää mm. konsulentin, leipomopuolen ja puhelinmyynnin
työkokemusta. Tällä hetkellä toimin tulosvastuullisena myymälänhoitajana. Pidän
työstäni erittäin paljon ja tunnen olevani täysin omalla alallani. Perheeseeni kuu124

luu mieheni sekä kaksi aikuista lasta sekä 4 lastenlasta, jotka ovat erittäin tärkeitä
elämässäni.
Työ on ollut aina erittäin keskeinen osa elämääni, myös silloin kun omat lapsemme olivat pieniä. Koen työhyvinvointini erittäin hyväksi. Työhyvinvointiini
vaikuttaa tunne siitä, että olen omalla alallani töissä. Pidän asiakaspalvelusta erittäin paljon, töissä on hyvä yhteishenki ja tunnelma. Minusta on aina mukavaa
lähteä töihin ja yhteistyö työkavereiden kanssa sujuu erinomaisesti. Uskon, että
voin omalla asenteellani ja käyttäytymiselläni suuresti vaikuttaa työilmapiiriin ja
siihen, että töissä on hyvä olla. Minulla on liikunnallisia harrastuksia sekä lisäksi
teen monipuolisia käsitöitä sekä pihatöitä kotona ja mökillä. Vaikka työ onkin
minulle erittäin tärkeää ja mielekästä, ajattelen kuitenkin jääväni eläkkeelle
63-vuotiaana. Suurimpana syynä tähän on muutto Etelä-Suomeen, jossa lapsenlapset asuvat.
Odotukseni Hyvinvointiprofiilitoiminnasta painottuvat minulla fyysiselle
puolelle: toivon saavani kokeilla erilaisia liikuntalajeja sekä lisäksi toivon tietoa
terveellisestä ravitsemuksesta. Ryhmässä toimiminen motivoi minua erittäin paljon. Uskon, että liikunnan kuntoa parantavien tekijöiden myötä Hyprolla on vaikutuksia sekä työ- että yksityiselämääni. En osaa sanoa, voisiko Hypro-toiminta
vaikuttaa kokonaisvaltaiselle, henkiselle hyvinvoinnilleni, mutta odotan innolla
hyvinvointineuvottelua psykologin kanssa.
Hypro-ryhmät ovat antaneet minulle uutta puhtia seurata omaa liikkumistani,
kuntoni kehittymistä ja painoni tarkkailua. Olen nauttinut kovasti uusien liikuntalajien kokeilemisesta, ne ovat tuoneet mielenvirkistystä. Olen alkanut Hyproryhmien myötä asettaa yhä enemmän tavoitteita omalle liikkumiselleni. Koen,
että Hypro-prosessin suurin anti itselleni on liikunnasta saamani hyöty. Olen
myös saanut uutta tietoa liittyen terveelliseen ravitsemukseen ja vaihdevuosiin.
Olemme pohtineet pienryhmissä myös ratkaisukeskeistä työskentelyä työyhteisössä. Olemme pohtineet yhdessä sitä, miten toisten arvostaminen ja palautteen
antaminen positiivisessa mielessä on hyväksi työyhteisössä. Haimme myös ratkaisuja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, miten voisi saavuttaa hyvän yhteistyön ja positiivisen tunnelman. Kuntotestissä 1,5 vuoden aikana kaikki tulokseni
ovat parantuneet huomattavasti ja samoin painoni on vähentynyt neljä kiloa. Kuntoni on noussut huomattavasti, joten kuntoilu on tuottanut tulosta. Auttaahan se
ehdottomasti työssäkin jaksamista.
Kokonaisuutena Timmi-projekti on antanut minulle paljon: se on saanut minut ajattelemaan sekä fyysistä että henkistä hyvinvointiani. Pienryhmien vertaistuki tapaamisissa on myös ollut itselleni merkittävää, on ollut mukava kuulla tois125

ten ikäisteni tarinoita ja ajatuksia työelämästä ja sen koukeroista. Projektin tavoite
virkeänä kohti eläkeikää toteutui omalla kohdallani erinomaisesti. Toivottavasti
terveyttä riittää, työintoa kyllä löytyy paljonkin.
Siirin lisäykset ydintarinaan 21.8.2006
Ydintarina tuntui omalta, tarinasta löytyivät kaikki ainekset, mitä olen halunnutkin kertoa koko tutkimusprosessin aikana.
Kävin kaikissa Hypro-tapaamisissa motivoituneena mukana. Kaupungin
ryhmän mukaantulo oli hyvä, koska sai ajatustenvaihtoa myös heidän kanssaan.
Pidin ryhmäkokoa erittäin sopivana.
Työ on minulle ollut aina tärkeä osa elämää, jo kotona minut kasvatettiin ajattelemaan, että työ on tärkeä: Äidin yksi opeista oli ”tee aina pikkusen enemmän
työtä, niin olet hyvä”. Mielestäni työn tekemisen makuun tulee päästä jo nuorena.
Olen aina ollut hyvin työteliäs ja tottunut tekemään kovasti työtä. Organisoinnin
ja työn tekemisen opin jo nuorena hyvin. Olen aktiivinen sekä töissä että vapaaajallani.
Koin tärkeänä, että Hypro-ryhmässä oli mukana juuri samanikäisiä ihmisiä
kuin minä itse. Miten toiminta herättäisi sellaiset ihmiset, jotka eivät liikuntaa
harrasta – se on haaste. Työhyvinvointi on mielestäni kokonaisuus, johon vaikuttavat myös yksityiselämän tapahtumat. Uskon, että asenne työhön lähtee jo kotoa
ja kotikasvatuksesta. Kotoa ei tulisi saada liikaa valmista, ilo tulee siitä, että raha
on itse tienattu. Nuorten kyky kohdata vastoinkäymisiä on mielestäni heikentynyt.
Organisaatiolla on vaikutusta työhyvinvointiin, johtajat ovat esimerkkejä työteliäisyydestä, yhtiössämme arvostetaan ahkeraa työntekoa. Myös työhyvinvointiasioihin satsataan. Omalla itsellä ja asenteella on kaikista suurin vastuu. Työhyvinvoivana minua pitää kiinnostukseni eri asioihin ja halu kehittyä. Voimaa antavia tekijöitä minulle ovat mies, lapset ja lastenlapset sekä kesämökki ja puutarha.
Tutkimuksessa mukanaolo on ollut mukavaa ja olen sitoutunut siihen innokkaasti.
5.4.3 Verna
Toimin esimiestehtävissä julkisen sektorin terveydenhuollossa. Viimeiset 10 vuotta olen toiminut esimies- ja johtotehtävissä. Koko työkokemukseni on muodostunut sosiaali- ja terveysalalta ja sisältää mm. sairaan-, osaston- ja ylihoitajan tehtäviä. Suurin osa työurasta on esimiestehtäviä. Lisäksi olen toiminut opettajana noin
13 vuotta. Nykyiset työtehtäväni eivät täysin tyydytä minua ammatillisesti. Aikai126

semmin työni haasteellisuus muodostui minulle pitkälti siitä, että koin tekeväni
aina enemmän ja paremmin. Nyt kaipaisin työni sisällöistä haastetta, jota en tällä
hetkellä saa työstäni. Olen työurani ohessa käynyt läpi pitkän oman henkilökohtaisen kasvun matkan, jossa olen alkanut tarkastella itseäni ja tekemääni työtä eri
näkökulmilta. Uudenlaisia näkökulmia olen ammentanut mm. itsetuntemuksen ja
elämäntaidon pitkäkestoisilta kursseilta, joissa olen havainnoinut itseäni pitämieni
päiväkirjojen avulla.
Riittävä itsenäinen päätöksenteon aste tuo minulle työhyvinvointia. Ristiriita
työhyvinvointini kannalta onkin juuri se, etten voi johtaa niin kuin itse kokisin ja
näkisen sen parhaaksi toteuttaa. Toisaalta työni on helppoa, ”mukava pikku homma” hyvällä korvauksella ja energiaa jää työpäivän jälkeenkin kotiin. Kuitenkin
minulla olisi halua ja kykyä panostaa työhöni enemmän. Organisaatiotasolla työhyvinvoinnista huolehditaan koulutuksella, tiedon kulun kehittämisellä sekä työterveyshuollon toiminnalla. Uusi esimies on tuonut työhyvinvointiini vahvistavia
kokemuksia arvostavalla, työyhteisön jäseniä kuuntelevalla ja osallistavalla johtamisellaan. Hänen huomioon ottava, salliva – mutta kuitenkin jämäkkä johtamistyylinsä on saanut minutkin kokemaan työni haastavampana. Otan tavoitteekseni
ja omaksi sisäiseksi kehitystehtäväkseni tietoisen toiminnan siihen suuntaan, että
työntekijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet työhönsä lisääntyisivät ja
he innostuisivat itse tekemään muutosta sen sijaan, että vain vastaisivat muutokseen.
Olen useasti pohtinut väsymystä, jota ainainen muutoksen johtamisen vaade
on minussa aiheuttanut. Eniten minua väsyttää se, että johto ei ymmärrä sitä, että
uusien työkäytäntöjen jalkauttaminen on eri tiimeillä vaihtelevan pituinen prosessi. Vaikka itse näen, että muutosta on tapahtumassa johto edellyttää yhdellä sormennapsautuksella tapahtuvaa toisten suunnittelemaa muutosta toisensa perään.
Ehkä ikäjohtamista ei vielä ymmärretä oikein? Muutoksia työtavoissa ja ajattelussa tulee jatkuvasti. Työn tuottavuus ja tehokkuus on tullut ykkösasiaksi myös sosiaali- ja terveysalalla.
Hyvinvointiprofiilitoimintaan lähdin mukaan toisaalta uteliaasti, toisaalta
epäluuloisesti. Mietin, mikähän on tuollainen projekti, jolla halutaan vaikuttaa
ikääntyneiden työhyvinvointiin. Suurimmat odotukseni Hypro-toiminnasta kohdistuvat oman itsetuntemukseni lisääntymiseen. Sen toteutuminen tuntuu minusta
mahdottomalta ja näenkin realistisempana tavoitteena liikunnan ja sen lisäämisen
projektin myötävaikutuksella. Varovaisia toiveita asetan myös esimiestyöhön liittyvien kysymysten käsittelyyn. Tämä edellyttäisi tietysti sellaisten ryhmien perustamista, joiden työmaailma on johtaminen.
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Aluksi en kokenut saavani Hypro-toiminnasta minkäänlaista tukea hyvinvoinnilleni. Koin olevani yksin ryhmässä, en osannut liittyä muihin ryhmän jäseniin inhimillisellä, syvällisellä tasolla. Minun on vaikea heittäytyä ryhmään mukaan, koska ryhmän jäsenet eivät tee samaa työtä kuin minä ja ovat alaisiani. Onkin helppoa jättäytyä sivuun: kun en anna mitään, en myöskään saa. Konkreettisena hyvänä asiana koin kuntotestaukset ja niihin liittyvät mittaukset, jotka antoivat tietoa tämänhetkisestä liikunnan tarpeestani ja määrästäni. Hypro-prosessiin
kuuluvan hyvinvointineuvottelun psykologin kanssa koin hyvin antoisaksi. Ymmärsin neuvottelun jälkeen uusia asioita omasta varovaisesta suhtautumisestani
työhön: varovaisuus onkin pelkoa siitä, että työ vie minut jälleen kokonaan mukanaan; aiheuttaa minussa työhumalan kokemuksen, jossa mieli on aina ja kaikkialla kiinni työssä. Ympäristö ei siis toimikaan rajoitteena työssäni, vaan minussa
itsessäni ovat ne rajat ja pidikkeet, jotka estävät minua uppoutumasta liiallisesti
työhöni. Työhyvinvoinnilleni tämän oivaltaminen on merkittävää.
Koin Hypro-ryhmän vaihdoksen omalta kohdaltani erittäin positiivisena. Minun oli helppo olla ja keskustella ryhmässä omana itsenäni, kun en tuntenut ryhmän muiden jäsenten työ- ja yksityiselämän taustoja. Olen pohtinut Hyproprosessin aikana paljon suhdettani työhön. Olen aiemmin toteuttanut omia tarpeitani lähes täydellisesti työni kautta. Tarvettani olla hyvä ja päteä työssä. Olen
asettanut työn ykköseksi elämässä lasten ja perheen edellekin. Viimeisten noin 4–
5 vuoden aikana olen löytänyt elämääni muitakin osa-alueita kuin työn, joihin
haluan panostaa. Nykyään työ on jäänyt elämässäni kakkossijalle, perhe ja läheiset ovat ensimmäisenä. Tämä on edesauttanut minua myös työssä, eli tuonut
enemmän työhyvinvointia.
Työtehtäväni ovat muuttuneet vuoden 2006 alusta koulutus- ja kehittämistehtäviksi. Samaan aikaan siirryin myös osa-aikaeläkkeelle. Minulla ei siis enää ole
esimiestehtäviä eikä -vastuuta. Se tuntuu helpottavalta. Osa-aikaeläke ja muutos
työn sisällöissä on tuonut minulle parempaa työhyvinvointia. Koen, että työtehtäväni ovat työurani huipentuma: voin keskittyä kokonaisuuksiin, uusiin näkökulmiin ja antaa osaamistani ja asiantuntemustani kaikkien käyttöön ilman tulosvastuuta muusta kuin omasta toiminnastani. Lisäksi saan arvostusta 37-vuotiaalta
esimieheltäni, jonka osaamista ja tehokkuutta ihailen, toisaalta äidillisesti huolehtien hänen jaksamistaan ihmetellen. Tällä hetkellä tuntuu, että jatkan tätä osaaikatyötä vielä varsinaisen eläkeiän jälkeenkin. Koen tasapainoa työn, vapaa-ajan
ja itseni kanssa. Elämä tuntuu hyvältä.
Hyvinvointiprofiilitoiminta on vahvistanut työhyvinvointini olemusta. Näen
nykyään työhyvinvointini entistä laajempana kokonaisuutena, johon minulla on
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vastuu ja velvollisuuskin vaikuttaa. Minulle työhyvinvointi tarkoittaa erityisesti
nykyään kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluu omasta itsestäni huolehtiminen. Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ja työtehtävien muutos ovat saaneet omassa elämässänikin aikaan muutoksia. Huomaan, että olen syönyt epäterveellisesti ja
liian paljon, kun minulla on ollut tunneristiriitoja töissä. Kun töitä on vähemmän,
ovat elämäntapanikin terveellisemmät: nukun paremmin, liikun enemmän ja syön
vähemmän ja terveellisemmin. Hyvinvointiprofiilitoiminta onkin muodostunut
minulle erittäin merkittäväksi. Sen suurin anti on ollut alkaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja sen edistämistä kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti itse siitä vastuun
kantaen. Nyt harjoittelen uutta elämänkäsikirjoitusta: pyrin löytämään uuden tasapainon työn, vapaa-ajan ja itseni välillä.
Vernan lisäykset ydintarinaan 26.9.2006
Lukiessani koin, että minä olen tarinassa, tarina tuntuu kuitenkin hieman etäiseltä,
koska se on tutkijan tulkitsema ydin kokemuksistani. Allekirjoitan tarinan sisällöt,
eli siinä mielessä tutkija on onnistunut löytämään tutkimuksensa kannalta keskeisimmät asiat. Mielestäni ydintarinassa yksityiskohtaiselle kokemalleni ja kertomalleni tiedolle on annettu nimi.
Siskoni kuolema pysäytti minut miettimään omaa kokonaisvaltaista elämääni.
Työsitoutuneisuus juontaa lapsuudesta juurensa, ilman työtä ihminen ei ole minkään arvoinen – itseni arvo tulee työstä. Iso muutos kokonaisvaltaiseen hyvinvointiini on osa-aikaeläkkeeni: oma jaksaminen on ollut loistavaa, työn sisältö on
haastavaa ja kiinnostavaa. Välillä tulee hetkiä, että onko minulla ja tekemälläni
työllä merkitystä, koen huonommuutta. En kuitenkaan lähde enää kokopäivätyöhön.
Työhyvinvointi on minulle aikaisemmin ollut itsenäistä päätöksentekoa, tavoitteellista, johon halusin pyrkiä. Löysin aina uuden ja uuden tavoitteen, johon
halusin ”nousta”. Kun vaihdoin työpaikkaa, koin varmasti tiedostamattoman väsymyksen, en ole jaksanut lähteä uuteen nousuun. Verenpainetauti minulle tuli
55–vuotiaana. Kokonaiselämän hyvinvointi on minulle aikaisemmin ollut työhyvinvointia. Lapset olen hoitanut fyysisesti erinomaisesti, tunnehoivaa olisi pitänyt
antaa, kiintymyssuhdetta lapseen en voinut antaa.
Alkuun koin Hypro-ryhmän sisällöt lapsellisina, tein kuitenkin tehtävät, kuten
käskettiin – niiden kautta löysin oman itseni. Päiväkirjan kirjoittaminen ja tutkimukseen osallistuminen olivat itselleni merkittäviä, niiden kautta prosessoin itseäni. Työnantaja on työhyvinvoinnissa vain yksi tekijä, onneksi on alettu puhua
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alaistaidoista. Työhyvinvoinnista suurin vastuu on itsellä ja itsetiedostuksella.
Tulisi pohtia mikä paikka työllä on minussa. Aikaisemmin olen projisoinut tunteitani esimiehiini. Nykyään minulle on aivan sama millainen esimies minulla on.
Samoin parisuhteessa olen itse vastuussa omasta hyvinvoinnistani. Miten suhtaudun asioihin, joita suhteessa on, edistävätkö ne hyvinvointia. Mikä on ihmisen
oma osuus ja vastuu asioissa?
Uskon, että Timmi-projektilla voidaan edistää työhyvinvointia: liikunnan ja
tiedostamattoman tiedostamisen kautta osallistujat ehkä oivaltavat asioita. Uskon,
että tällaista toimintaa voidaan jatkaa. Ryhmien jaossa tulisi olla tarkkana, millä
perusteella ihmiset laitetaan ryhmiin mukaan. Suurin ja vaikuttavin projektissa
minulle oli suhde työhön – miettimistä ja päätöksentekoa – seuraavaksi suhde
muihin ja viimeiseksi itselläni suhde itseen. Tutkimuksessa mukanaolo on jäsentänyt projektia itselleni paremmin ja laittanut minut katsomaan omaa elämääni.
Mielestäni velvollisuuteni on myös antaa nuorille tutkijoille ainesta.
5.4.4 Kerttu
Työkokemustaustani muodostuu hallintovirkamies- ja esimiestyöstä, jota olen
tehnyt sosiaali- ja terveyslan organisaatioissa noin 32 vuotta. Töissä olen ollut
päivähoidossa ja vanhustenhuollossa, lisäksi olen tehnyt sosiaalityötä vammaispalvelussa ja vanhustenhuollossa. Tähän ovat vaikuttaneet lukuisat organisaatiomuutokset, joiden aikana olen hoitanut useaakin työtehtävää päällekkäin. Olipa
työpaikkani mikä tahansa olen aina viihtynyt ja pitänyt töistäni. Etenevän rappeumasairauteni vuoksi olen aloittanut uudessa, minulle räätälöidyssä työtehtävässä työnohjaajana sekä asiantuntijana erilaisissa työryhmissä. Töitä teen 52,5 %
koko työajasta eli olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä eli käytännössä teen joka
toinen viikko töitä. Tämän työtehtävän löytyminen vaati pitkän ja raskaankin prosessin. Elelen yksikseni, eli minulla ei ole perhettä. Edelleen taistelen lopuista
apuvälineistäni, jotta voisin keskittyä hoitamaan työtäni täysipainoisesti.
Työhyvinvointini kokonaisuuteen liitän haasteelliset työtehtävät sekä erilaiset
verkostot ja projektit, joissa toimin erilaisten ihmisten kanssa. Keskeistä työhyvinvoinnissani on vastuu työni kokonaisuudesta sekä vapaus toteuttaa vastuutani.
Ilon ja huumorin viljely antavat positiivista iloa työntekemiseen. Työhyvinvointini kokonaisuuteen integroituu vahvasti oman kokonaiselämäni, johon minulla
kuuluu kokonaisvaltainen psyykkinen, fyysinen, kulttuurinen (olen ikäni laulanut
korkeatasoisissa kuoroissa), henkinen ja hengellinen elämä. Olen kokonaiselämässäni hyvin aktiivinen ja vireä sekä mielelläni kokeilemassa ja etsimässä uutta.
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Esimiehen rooli työhyvinvoinnin edistäjänä on mielestäni erittäin keskeinen. Mielestäni esimiehelle ei riitä asiajohtamisen taso, vaan todellisen esimiehen tekevät
hyvät kyvyt, taidot ja halu ihmisjohtajuuteen. Hyvän ihmisjohtajan määrittelen
työntekijöitä oikeasti kuuntelevaksi ja kuulevaksi, avoimeksi kohtaamaan jokaisen ihmisen ihmisarvoisena sekä ristiriidan tullessa halun ja kyvyn selvittää asia
mahdollisimman pian. Haasteena esimiehen työlle ja työhyvinvoinnin edistämiselle yleensäkin näen työn räätälöinnin ihmisen kykyjen, osaamisen ja terveyden
mukaan. Tämän päivän työelämän suurimmat puutteet ovat juuri tässä.
Nöyryys itsensä muuttamiseen on tärkeää, koska vallan ja tärkeyden taakse
on hyvä paeta ja olla kasvoton. Työsitoutuneisuuteni juontaa juurensa kasvatuksesta ja siitä, että työ on tärkeää (= protestanttinen etiikka). Rakennettaessa hyvinvointivaltiota on tärkeää ollut aina tehdä työtä. Uskoisin, että jos olisin tämän
päivän nuori, en olisi näin kokosydämisen työsitoutunut. Elämänkaareni kontekstissa työhyvinvoinnin kokemukseni on muuttunut siten, että nuorempana en ajatellut työhyvinvoinnin kokemusta. Uranoste oli valtava ja huomasin olevani aina
vaativammassa ja vaativammassa tehtävässä. Olen aina ollut hyvin terveenä, sekään ei ole saanut minua ajattelemaan työhyvinvointiani. Minulla on työssä, harrastuksissa ja ihmisenä kova sisäinen kunnianhimo kehittyä kokonaiselämässäni.
Kritiikin kestämiseen olen aina tarvinnut riittävän vahvaa itsetuntoa.
Työhistoriaani kuuluu myös pahoinvoinnin kokemuksia. Useampi esimieheni
on aiheuttanut minulle paljon pahaa mieltä ymmärtämättömyydellään ja jopa tahallisella kiusaamisellaan rappeumasairauttani kohtaan (esimerkiksi 30-sivuinen
muistio tuodaan minulle luettavakseni juuri ennen työajan päättymistä). Olen aktiivisesti pyrkinyt välttämään katkeroitumista, ja mitä rankempi päivä on ollut
takana sen pitempi lenkki ja sitä enemmän keskustelua ja puhumista jonkun minulle tärkeän ihmisen kanssa. Lisäksi minulla on ollut useampia hyvin läheisiä
työkavereita, jotka ovat konkreettisesti ja sosiaalisella tuellaan auttaneet minua.
Suomalainen hoitojärjestelmä olisi edellyttänyt minulta työstäni valittamista, johon en itse ole pystynyt, vaan halunnut ja uskonut aina parempaan huomiseen.
Lähdin hyvin innostuneesti mukaan Hypro-toimintaan. Odotukseni toiminnan
merkityksestä painottuivat hyvinvointini kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Erityisesti odotin toiminnasta saavani jotain uutta ja erilaista psyykkiselle, sosiaaliselle
ja mahdollisesti kulttuurisellekin puolelle. Lisäksi Hypro-toiminta antaa minulle
mahdollisuuden viedä siitä saamiani ”eväitä” käytäntöön eli työyhteisööni ja työhön sekä työn sisältöihin jossa toimin.
Ollessani viisi kuukautta minulle vastentahtoisella sairaslomalla (en saanut
tarvitsemiani apuvälineitä, jotta olisin kyennyt tekemään työni sekä lisäksi odotin
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päätöstä osatyökyvyttömyyseläkkeestäni) osallistuin jatkuvasti Hypro-toimintaan
mukaan. Hypro-ryhmän tapaamisten anti sairaslomani aikana on ollut minulle
erittäin merkittävä: ryhmän tuki on ollut minulle vahvasti psykososiaalinen. Olen
kokenut Hypro-ryhmän hyvinvointia lisäävänä, turvallisena ja tilaa antavana.
Hypro-ryhmä onkin ollut minulle ainoa pysyvä sosiaalinen yhteisö työelämässä,
josta olen saanut tukea. Lisäksi eri liikuntalajien kokeilut ovat tuoneet minulle
uusia virikkeitä ylläpitää ja kehittää hyvinvointiani. Odottelen Hypro-toiminnalta
vielä enemmän ryhmäytymistä ja vilkkaampaa vuorovaikutusta, jotta omat odotukseni Hypron merkityksestä toteutuvat. Ihmettelen muiden ryhmäläisten jatkuvaa vaadetta siitä, että työnantajan olisi korvattava kaikki Hyproon käytetty aika.
Ajattelen, että ryhmänhän pitäisi nimenomaan aktivoida vastuullisuuteen ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista. Mikäli ryhmän keskeisen tavoitteen sisäistää,
silloin siihen pitäisi olla valmis käyttämään omaa aikaansa.
Hypro-prosessin aikana olen käynyt erittäin rankan taistelun suhteessa oikeuksiini saada työtäni helpottavat apuvälineet ja työrooli. Olen Hypro-prosessin
aikana joutunut osatyökyvyttömyyseläkkeelle, joutunut luopumaan minulle erittäin mieluistasta työstä ja aloittamaan jälleen uuden työn. Minulla on ollut 3 esimiestä, 4 työhuonetta, 2 osoitetta ja organisaatio on muuttunut. Tämä on saanut
minut pohtimaan työhyvinvointiani erittäin laajasti ja syvällisesti. Mikä on roolini
uudessa työtehtävässäni – esimies, työnohjaaja, työntekijä, ”työrajoitteinen” –
mihin rooliin muut minut laittavat? Vaikempina aikoina olen saanut vahvasti voimaa ja tukea siviilielämästäni. Myös Hypro-ryhmän anti on tuonut elämääni positiivisuutta ja ryhmän vuorovaikutuksellista tukea. Oikeuksistani taistellessani olen
löytänyt itsestäni uutta luovuutta. Hypron osio ”suhde työhön” oli itselleni rankka
prosessi. Mitä apua voin saada Hyprosta suhteessa työhöni, jota minulla ei sillä
hetkellä ollut? Mitä pystyn antamaan muille ryhmäläisille? Loppujen lopuksi koen saaneeni Hypro-ryhmästä tukea omaan muutostilanteeseeni, koska Hyproryhmässä olo on pakottanut minua myönteisesti työstämään omia sisäisiä tuntemuksiani ja ajatusmallejani.
Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa ja elämä voittaa sittenkin. Uudeksi työnkuvakseni määritelty työnohjaaja ja pääosittain saamani apuvälineet mahdollistavat minulle jälleen kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin. Koen, että olen saanut
Hypro-prosessista tukea omaan muutostilanteeseeni: sen avoin ja lämpimän vuorovaikutteinen ilmapiiri on antanut tukea omassa valtavassa muutoksessani. Suhde muihin ja ympäröivään yhteiskuntaan oli Hypro-prosessin viimeinen teema.
Siinä havaitsin jo selkeää innon hiipumista ja väsymistä ja aloinkin pohtia, että
prosessi olisi tiiviimpänä ja lyhyempänä tarkoituksenmukaisempi. Kokonaisuute132

na Hypro-prosessin anti on ollut niin voimaanuttavan hyvä, jaksamista ja työhyvinvointia tukeva, että voisin jatkaa työelämässä pidempääkin sen siivittämänä.
Jatkamiseeni vaikuttaa toki terveyden riittäminen ja työn sopiva haastavuus ja
mielekkyys. Tällainen toiminta todellakin tukee aidosti jaksamistani työelämän
tiimellyksessä. Kunpa vielä kaiken hektisyyden keskelläkin olisi aikaa annin sulattamiseksi, sisäistämiseksi ja arkeen jalkauttamiseksi. Ja kunpa työnantajakin
tekisi osuutensa ”puutteiden” (loppujen työssä selviytymisen välineiden saamiseksi) korjaamiseksi. Sain erittäin myönteistä palautetta omalta työnohjausryhmältäni, joka on voimaannuttanut minua omaan uuteen työhöni. Tämän johdosta
ajattelin, että sain niin paljon voimia Hypro-prosessista ja tutkimuksessa mukanaolosta, että löysin ja sisäistin oman uuden työroolini.
Tutkimuksessa mukanaolo on ollut minulle erittäin merkittävää. Koen, että
koko Hypro-prosessin merkitys olisi jäänyt huomattavasti ohuemmaksi ilman
tutkimusryhmään kuulumista. Tutkimuksessa mukanaolo on pakottanut minua
prosessoimaan Hypron antia itsessäni ja työssäni. Olen joutunut näkemään kovasti vaivaa ja työtä sulattaessani, lukiessani, reflektoidessani Hypro-prosessin kokonaisuutta. Kaikki tämä vaiva on tullut monikertaisesti minulle takaisin tuoden
itselleni runsaasti kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä koko projektin ymmärtämistä ja siitä oppimista sekä työelämään vietävää hyvinvointia. Olen kokenut
kannustavan, motivoivan ja hyväksyvän tutkijan tärkeänä tutkimuksessa pysymiselleni. Kirvoittavat kysymykset ja selkeät ohjeet ovat innoittaneet minua alati
jatkamaan tutkimuksessa. Tutkimuksen puolivälissä oman epätavallisen työtilanteeni vuoksi jouduin tosin miettimään, onko minulla tutkijalle mitään annettavaa.
Kokonaisuutena tutkimuksessa mukanaolo on merkinnyt minulle huomattavaa
oppimisen paikkaa. Koskaan aikaisemmin en ole ollut tutkimuksen kohteena ja
koenkin suurta vastuullisuutta siitä, mitä tuotan tutkijalle. Ennen kaikkea tutkimuksessa mukanaolo on lisännyt omaa työhyvinvointiani ja on voimaannuttanut
minua rohkeasti yrittämään ja jaksamaan.
Kertun lisäykset ydintarinaan 30.8.2006
Kokonaisuutena ydintarinassa on tiivistetty oleellinen, jonka olen tutkimusprosessin aikana kokenut.
Olisin Hypro-ryhmissä kaivannut vielä syvälle menevämpää keskustelua
teemoista. Työhyvinvoinnista suurin vastuu on minulla itselläni, minä voin olla
hyvä alainen ja rohkeasti vastuussa omasta työhyvinvoinnistani. Ajattelen, että
Timmi-projektilla voidaan edistää työhyvinvointia, mutta se edellyttää, että pro133

jektiin osallistuva ymmärtää, missä on mukana. Myös esimiesten sitoutuminen ja
projektin ymmärtäminen on erittäin tärkeää! Olen nyt osatyökyvyttömyyseläkkeellä, mutta ajatus, että jatkan työtäni varsinaisen eläkeiän jälkeen tuntuu täysin
mahdolliselta. Tämä edellyttää terveyteni riittämistä, kaikkien apuvälineiden
saamista ja käytön hallintaa. Koen, että minulla olisi paljon annettavaa hiljaisen
tiedon antamisessa ja siirtämisessä tulevaisuuden sukupolville.
Kerttu lähestyi minua 8.9.2006 seuraavalla sähköpostiviestillä:
Huomenta-päivää!
Tulin tänään poissaoloiltani tämän koneen ääreen ja hetipä lähestyn Sinua.
IIISOOO KIIITOOS Sinulle miellyttävästä loppuhaastattelustasi ja kiinnostuksestasi erityistyövälineitäni kohtaan!! Minulla oli iso ilo ja onni saada
juuri Sinut elämäni ensimmäisen/ viimeisen kohdehenkilönä olemisen tutkijaksi. Kotiin palattuani "tavasin" korttisi ja sehän olikin painoarvoltaan
"puhdasta kultaa!" Noiden "voimavara-aarteiden" etsimisen, löytämisen ja
omistamisen eteen kannattaakin panostaa koko ikänsä.
Sitten vielä pientä puhetta yhdestä paradoksaalisesta hyvinvoinnin lähteestäni. Siitä, miten sairaus voi välillisesti kääntyä hyvinvoinnin voimavaraksi. Silloin aikoinaan, kun organisaatio x teki kohdallani hoitovirheensä ja ilmoitti
tulevaisuuteni mahdollisen "pimeys-skenaarion", jouduin käymään läpi raivoisan rankan prosessin. Mutta sen jälkeen löysinkin itseni uskomattomasta
paradoksista. Sainkin tällaisen realiteetin kanssa eläessäni sellaisia laajaalaisia näköaloja, kirkkautta, selkeyttä ja ymmärrystä työelämään, ihmisiin,
asioihin, harrastuksiin, tunteisiin jne, että voin täydellä syyllä todeta tuon
"skenaarion" kääntyneen myös voimavarakseni ja hyvinvointini tuottajaksi.
Tässä valossa työelämän hyvinvoinnin jyväsetkin kasvavat ja kukkivat sekä
pahoinvoinnin kokemukset kuihtuvat ja näivettyvät. Kaiken ohessa kun kokee
vielä selviytyvänsä riittävän hyvin työtehtävistään, voi vain todeta olevansa
onnellisen hyvinvoiva.
Jooo….että
tällainen
"loppupuheenvuoro"
täältä
Iloa viikonloppuusi ja kaikkea tuottoisaa tulosta "urakallesi!

"konttuurista".

5.4.5 Lahja
Koko työkokemushistoriani eli reilut 35 vuotta painottuu hoitoalalle. Olen toiminut sairaanhoitajana, erikoissairaanhoitajana sekä osastonhoitajana. Olen tyyty134

väinen ammatinvalintaani erityisesti ammatin haasteellisuuden ja ihmisläheisyyden vuoksi. Aluksi palkan pienuus tosin järkytti minua, mutta työn laadun ollessa
keskeinen tekijä en kokenut tarvetta vaihtaa ammattia. Minulla ei ole perhettä,
asustelen siis yksin. Harrastuksiltani olen hyvin liikunnallinen. Olen nykyaikana
tiedostanut, että lepo, uni ja ruokailu ovat tarpeellisia hyvinvoinnilleni. Lisäksi
pidän matkailusta erittäin paljon. Nykyään olen vahvasti mukana diakoniatyössä.
Osastonhoitajana ollessani (noin 18 vuotta) minulla oli kokemus haastavasta,
itsenäisestä ja mielenkiintoisesta työstä, joka toisaalta oli erittäin raskasta ja
kuormittavaa. Näin jälkikäteen ajatellen näen työn kuormittavuuteen vaikuttaneen
tukiverkoston ja osaavan avun vähäisyyden, työmäärän paljouden sekä yksityiselämässä samaan aikaan tapahtuneen äidin sairastumisen. Tuohon aikaan yksityiselämässäni minulla ei ollut riittävästi tukiverkostoja, enkä itsekään osannut
tuohon aikaan ottaa vastaan tukea. Osan kuormittavuudesta aiheutti oma liika
kiltteyteni ja työorientaationi, joka esti minua laittamasta työlleni rajoja. Toisaalta
työ oli hyvin mielenkiintoista. Harrastin vastapainoksi kovasti urheilua. Yöuneni
jäivät useasti muutamaan tuntiin. Varmasti uupumus oli todella lähellä näiden
vuosien aikana. Itse olin jo pitkään miettinyt ratkaisua kuormittavaan tilanteeseeni,
mutta en osannut sitä tehdä. Organisaatiotasolla ratkaisu tuli, kun organisaatiomme muutettiin tiimiorganisaatioksi ja osastonhoitaja-nimikkeitä ei enää uuteen
organisaatioon tullut. En halunnut hakea esimiestehtäviä uudesta tiimiorganisaatiosta. Nykyinen esimiehen kanssa neuvoteltu ja räätälöity työtehtäväni on toimia
vastaavana sairaanhoitajana.
Työhyvinvointiini kuuluvat haasteelliset ja vaihtelevat työtehtävät, töiden hyvä suunnittelu ja aikataulutus sekä kannustava ja tukeva esimiestyö. Olen erittäin
työsitoutunut, työ on ollut viimeiset 20 vuotta 1. sijalla elämässäni. Olen hyvin
tehdyllä työllä lunastanut olemassaoloni ja saanut aina sen jälkeen lisää työtä.
Olen halunnut myös laajentaa ja kehittää ammattitaitoani ja samalla ammentaa
itselleni voimavaroja suorittamalla tutkinnon vaihtoehtoisista hoitomuodoista.
Työhyvinvointia minulle tuo nykyinen vakituinen työsuhteeni ja työtehtäväni,
joka on toisaalta itsenäinen, mutta jossa on vahva esimiehen tuki (mm. säännöllisten palaverien merkeissä) takana. Esimiehen tuki on muodostunut sellaiseksi, että
voin ottaa itse häneen halutessani yhteyttä. Nyt näyttää ja tuntuu valoisalta työssä.
Tällaista aikaa en ole kokenut vuosikymmeniin. Olen paljon pohtinut tekijöitä,
jotka ovat vaikuttaneet uudenlaisen työhyvinvoinnin löytymiseen. Yksi tekijä on
se, etten ole enää esimies ja siirtymäkauteni esimiestyöstä uuteen tehtävääni on
ohi. Koko organisaatiomme tasolla tehty laatutyö on tuottanut tulosta ja lisäksi
olen saanut paljon tukea Hypro-kokoontumisista sekä hyvinvointineuvottelusta
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psykologin kanssa sekä mahdollisuudesta jatkokeskusteluihin. Työhyvinvointiini
on ehdottomasti vaikuttanut oma aktiivinen pyrkimykseni tilanteeseen, jossa työ
ei kuormita minua liiallisesti. Keinoina tähän on ollut esimerkiksi se, että olen
ottanut mallia nuoremmista työntekijöistä sopeutumalla ryhmän työn tekemisen
kulttuuriin. Olen oppinut rajaamaan työtäni, enkä ole ottanut tehdäkseni toisten
tekemättömiä töitä. Työhyvinvointiini tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttava
tekijä on esimies, jonka kanssa voin ikään kuin ennaltaehkäisevästi keskustella
kuormittumisestani.
Hyvinvointiprofiili-prosessin lähdin mukaan ehkäistäkseni työväsymykseni
uusiutumista. Lisäksi haluan oppia työskentelemään nuorempien työntekijöiden
kanssa heidän ammattitaitoaan kunnioittaen ja sopuisasti. Koen, että työn tekemisessä on eroja nuorempien ja vanhempien työntekijöiden välillä. Nuoret osaavat
ottaa työn rennommin, että ehkä se heidän työ – tai elämänvaatimuksensa on toisenlainen kuin itsellä. Yhdeksi Hypro-toiminnan tavoitteeksi asetin juuri sen, että
oppisin itse erilaisen asennoitumistavan sekä työhöni että koko elämääni. Minulle
olisi tärkeää oppia ottamaan työ vähän kevyemmin. Toiveenani on iloinen, energinen ja aikaansaava työyhteisö, johon haluan itsekin olla vaikuttamassa.
Hypro-prosessista sain niin suurta tukea kokonaisuudessaan, että en osannut
sitä etukäteen aavistaakaan. Hyvinvointineuvottelu sekä Hypro-ryhmä ovat saaneet minut tarkastelemaan itseäni sekä itselleni asettamia vaatimuksia eri näkökulmasta. Olen alkanut ajatella, etten ole enää ihan nuori vaan vanhempi työntekijä. Siksi olisikin tärkeä oppia antamaan itselleni aikaa ja oppia myös antamaan
periksi sekä luopumaan joistakin asioista. Aina ei tarvitse olla ja suorittaa täydellisesti ollakseni riittävän hyvä. Hypro-ryhmän liikunnallinen osuus on antanut
minulle oivalluksia mm. luonnossa liikkumisen merkityksestä kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnilleni. Hypro-toiminnalle asettamani päätavoite eli uusi kokonaisvaltainen asenne itseeni ja elämääni on hyvin toteutumassa.
Suhteessani työhön Hypro-prosessi on saanut minut pysähtymään ja miettimään koko suhdettani työhön monipuolisemmin ja uusista näkökulmista. Ellen
olisi päässyt mukaan Hypro-toimintaan, en olisi ollenkaan tullut pohtineeksi suhdettani työhön. Koen tärkeäksi, että ryhmiä on sekoitettu ja eri työpaikkojen ihmisiin on ollut kontaktia. Kun olen kuullut tarinoita muiden organisaatioiden työntekijöiltä, ovat oman organisaation hyvät puolet näyttäytyneet uudenlaisina. Hyvinvointineuvottelut psykologin kanssa ovat tarjonneet minulle tukea ja avanneet
ajatuksia väsymyksen hetkillä. Tutkimukseen osallistuminen on antanut minulle
väylän purkaa kokemuksiani ja ymmärtää niitä itsekin syvemmin. Tutkimuksen
merkitys on siten itselleni ollut valtavan iso, vähintäänkin yhtä iso kuin Hypro136

prosessin. Ilman tutkimukseen osallistumista kokemusteni refllektointi olisi jäänyt
huomattavasti vähäisemmäksi. Lisäksi kuntotestien anti on ollut minulle hyvin
kannustava ja positiivinen. Olen ymmärtänyt liikunnan merkityksen hyvinvoinnin
tuojana, enkä ainoastaan mahdollisimman tehokkaana suorittamisena. Hyproprosessissa olen voinut tarkastella työtäni etäämpää. Timmi-projektin ja Hyproprosessin suurin merkitys minulle on siinä, että olen aloittanut syvällisen matkan
ja pohdiskelun suhteessa itseeni, työhöni, jaksamiseeni sekä elämäni kokonaisuuteen.
Viimeisten vuosien aikana olen alkanut ajatella elämässäni muitakin asioita
kuin työtä. Herättäjänä oli kuntoutusprosessi, johon pääsin työn kautta mukaan ja
joka havahdutti minut tarkastelemaan tilannettani uudesta näkökulmasta. Ikäni on
vaikuttanut työhyvinvointiini konkreettisesti fyysisen jaksamisen vähennyttyä.
Hypro-prosessi on saanut minut ajattelemaan elämäni kokonaisuutta laajemmin.
Olen havahtunut huomaamaan, että eläkkeelle on aikaa enää viisi vuotta. On aika
ajatella, mitä sitten. Miten pärjään sitten, jos työ on kaikkein tärkein ja kaikki
voimat vievä asia nyt. Koen Hypron merkityksen myös eläkkeelle valmentautumisprosessin yhtenä tekijänä. Olen aloittanut nyt elokuun 2006 alusta osaaikaeläkkeen. Sen neuvottelu ei ollut minulle helppoa, mutta omaa hyvinvointiani
ajatellen olen oppinut pitämään puoliani paremmin. Haluaisin jakaa ja antaa omaa
vahvaa ammatillista kokemustani ja osaamistani joillakin tavoilla, se olisi ainut
mahdollisuus, että voisin jatkaa työelämässä 63 vuoden ikävuoden jälkeen. Se
hiljainen tieto ja taito, mikä minulla on, olisi suuri mahdollisuus välittää nuoremmille työntekijöille. Rahallisesti odottaisin saavani työstä kunnon korvauksen.
Tänään hahmotan työhyvinvoinnin ja muun kokonaiselämän hyvinvoinnin
kietoutuvan toisiinsa. Ajattelen, että pelkkä työ ei tuo työhyvinvointia, vaan elämässä on tärkeää olla tilaa, rauhaa ja työn lisäksi muutakin merkityksellistä sisältöä itselleni. Kokonaisvaltaisen työhyvinvoivana säilyäkseni minun onkin jatkuvasti kuunneltava itseäni siinä, missä olen jaksamiseni suhteen menossa.
Lahjan lisäykset ydintarinaan 29.8.2006:
Yleiskommenttina tarina vastasi omaa ajattelumaailmaani ja tutkija oli saanut sen
tuotua hyvällä kielellä esille. Ydintarinassa asiaa on todella paljon, minua yllätti
se, koska halusin miettiä perusteellisesti tarinaa omien kokemusteni kuvaajana
Työsitoutuneisuuteni juontaa juurensa lapsuudestani: olen maaseudulta, jossa
työ on ollut keskeinen osa elämääni. Työllä opin saamaan hyvää oloa. Nuorempana työntekijänä otin vastuuta omasta työtehtävästäni ja roolistani, mutta vanhem137

pana työntekijänä otin vastuuta paljon laajemmin koko työyhteisön tason työtehtävistä.
Hypro-prosessin järjestys toimi kohdallani hyvin, minulle oli tärkeätä alkaa
tarkastella alkuun suhdettani itseen. Hypro-ryhmissä aloin oivaltaa, kuinka hyvässä kunnossa ja kuinka paljon terveyttä minulla onkaan jäljellä. Psykologin merkitys oli itselleni suuri. Jääkö Hypro-toiminta liian irralliseksi ja ilman pohdintaa,
ellen olisi osallistunut tutkimukseen? Kehittämisehdotuksena esittäisin juuri jonkinlaista päiväkirjamaista työskentelytapaa jatkossakin. Miten osallistujat saisi
motivoitua mukaan toimintaan, on haaste.
Työhyvinvoinnin vastuun näen erittäin suuresti olevan esimiehen tehtävänä
(esimiehen arvostus, arvopohja jne. ovat tärkeintä). Suhteessani itseen olen huomannut tarvitsevani aikaa. Suhde muuhun ja ystäviin vievät helposti minua mukanaan. Olen pohjimmaltani herkkä ihminen, pyrin tarttumaan sellaisiin ulkopuolisiin kontakteihin, jotka koskevat minua. Minun on kuunneltava itseäni. Sisäisen
hiljaisen tiedon kuuntelu ja hyväksikäyttäminen on itselleni merkityksellistä loppuelämäni ajan. Sydämellä hoitaminen on minulle tärkeää. Työantajan täydellinen
hyväksyntä ja tuki Hyproon lähtemiselle on mielestäni erittäin tärkeää (= tämä on
työtä, ja yhtä arvokasta kuin oma työ). Uskon Hypron vaikuttavan työhyvinvointiin, ja merkitystä on juuri sillä, että asioita reflektoi ja niitä laittaa paperille ylös.
Lahja laittoi sähköpostia pian haastattelun jälkeen:
Heippa Pauliina
huippukokemus oli tuo haastattelu ja tutkimuksessa mukanaolo.
Vielä pari aika isoa juttua haluan mainita, jotka vaikuttaneet hyvinvointiini.
Organisaatiomme mukana olo laatutyössä, joka on selkeyttänyt ja vienyt asioita suunnitellusti ja systemaattisesti eteenpäin. Olen kokenut pitkällä aikavälillä kuinka organisaation uudet hyvät tuulet ovat kantaneet. Ne ovat vaikuttaneet varmasti myös esimiehen työhön ja sitä kautta meihin alaisiin. Itse
olen ollut laatutyössä mukana alusta alkaen ja nyt elokuussa luovuin esimiehen avustuksella. Tärkeä huomata, että mitkä oli ennen itselle tärkeitä asioita
voi olla toisena päivänä olla vähemmän tärkeitä.
Varottavana esimerkkinä koen entisen pitkäaikaisen osastonhoitaja kaverin
nopean kuoleman viime maaliskuussa. Hänelle työ oli 100%:a elämässä. Onko itsellä lupa jo nauttia elämästä ja työstä. Ottaa kevyesti ja kuitenkin työnsä tehden hyvin, keskittyen olennaiseen.
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Vain sydämellä näkee hyvin
Kiitollisin mielin Lahja
5.4.6 Keijo
Työkokemukseni insinöörinä on kertynyt erityisesti isojen teräsrunkojen ja betonirakenteiden parista. Olen rohkeasti lähtenyt hakemaan itseäni palkitsevaa työtä
mm. toimimalla kansainvälisissä tehtävissä hallintokeskuksen rakentajana sekä
valvontaosaston päällikkönä. Nykyisessä työssäni projektipäällikkönä 50 henkilön suunnittelutoimistossa olen toiminut reilut 9 vuotta. Työhöni kuuluu ohjausta,
koordinointia sekä suunnittelua. Tunnen eläväni työkokemushistoriani parasta
aikaa juuri nyt. Osaamiseni käyttäminen monipuolisissa, haastavissa projekteissa
sekä työtovereiltani saama arvostus toimivat mielestäni erinomaisesti. Elän toisessa avioliitossa ja minulla on kaksi aikuista lasta.
Työhyvinvointia minulle tuo kertyneen ammattaitaitoni ja osaamiseni arvostus. Arvostuksen tulisi näkyä konkreettisesti eli älyllisesti riittävän haastavina
työtehtävinä. Työhyvinvointia minulle tuovat älylliset haasteet, haastavat työtehtävät, joissa saan miettiä, pohtia ja ajatella. Arvostuksen saaminen työstäni tulisi
näkyä minulle myös vilpittömänä positiivisena palautteena. Työhyvinvointiini
kuuluvat myös hyvät työkaverisuhteet ja kahvipöytäkeskustelut. Työhyvinvointia
minulle merkitsee myös se, etten stressaa asioista, joihin en itse omalla työlläni
voi vaikuttaa. Toki työhyvinvointiini vaikuttaa myös palkka, mutta nostan työn
sisällön ja laadun merkityksen tärkeimmiksi työhyvinvointiini kuin rahallisen
korvauksen. Pidän yritystämme hyvänä työnantajana ja tunnen viihtyväni työyhteisössämme hyvin. Hyvä terveyteni on merkittävä työhyvinvointiani edistävä
tekijä. Terveyttäni olen pyrkinyt ylläpitämään säännöllisellä liikunnalla. Liikunnan merkitys on tärkeä työhyvinvointini kokonaisuudelle. Erityisesti erilaiset
joukkuepelit ovat intohimonani. Keilailua harrastan tällä hetkellä kilpatasollakin.
Terveys ei ole minulle itsestään selvä arvo, koska 10 vuotta sitten lääkärin mukaan olin vakavasti sairas.
Itse kiireen tuntu ei minua töissäni stressaa, mutta välillä pidän suunnittelijoiden jatkuvan vaihtumista projektissa rasittavana. On välillä turhauttavaa katsella
sellaisten suunnittelijoiden työtä, jotka kuvittelevat hoitavansa työnsä hyvin, mutta käytännössä työstä suoriutuminen on mielestäni puolinaista ja heille sattuu
työssänsä jopa virheitä. Projekteissa kuluu paljon aikaa ja rahaa uusien insinöörien perehdyttämiseen ja se välillä turhauttaa. Toki pyrin heitä ohjaamaan ja opas139

tamaan monilla tavoin parhaani mukaan sekä tietysti testaamaan heidän osaamistaan. Itse asiassa kiireen tunnun puuttuminen ja aikatauluissa pysyminen saavat
minut helposti turhautumaan. Pidän siitä, että toimintaa on jatkuvasti. Kestän mielestäni aika hyvin paineita, enkä huolehdi turhaan asioista, joihin en voi vaikuttaa.
Toisaalta kiireen hellittäminen mahdollistaa paneutumisen keilaukseen, joka tuo
hyvinvoinnilleni hyvää virettä. Kotona pihan kunnostustyöt saavat mieleni hyvin
irti työasioista.
Hypro-prosessiin lähdin työnantajan tukemasta mahdollisuudesta saada harrastaa työajalla liikuntaa ja kokeilla uusia mielekkäitä lajeja. Uskon, että Hypron
toiminta vaikuttaa ainoastaan yksityiselämääni. En usko, että sillä voi olla vaikutusta organisaatioon, jossa työskentelen. Hypro-ryhmät olisivat mielestäni saanet
kokoontua vieläkin tiheämmin.
Hypro-prosessista odotukseni ovat toteutuneet niiltä osin, joilta odotinkin sen
vaikuttavan itseeni, eli minusta on ollut mukavaa päästä ryhmässä kokeilemaan
erilaisia liikuntalajeja. Sen suurempia odotuksia en Hypro-toiminnalle asettanutkaan. Elän sen verran aktiivista elämää, että aikani menee sen parissa muutenkin.
Voisin kuvitella jatkavani työelämässä eläkeiän jälkeenkin, mikäli viihdyn
työssäni ja saan tyydytystä osaamistani vastaavista, vaihtelevista, vaativista ja
monipuolisista työtehtävistä. Lisäksi työssä jatkamiseeni vaikuttaa riittäväksi kokemani palkkataso. Taloudellisesti minulle ei olisi välttämätöntä jatkaa työelämässä, koska turvaan tulevaisuuttani taloudellisesti myös sijoitustoiminnallani.
Ikäni vaikutuksen olen erityisesti huomannut ammattitaidon kehittymiseen. Ammattitaito ja työkokemus ovat tuoneet vahvaa tunnetta siitä, että pystyn tekemään
todella laadukasta työtä ja hallitsemaan työni kokonaisuuden. Suhtaudun tulevaisuuteeni hyvin luottavaisesti joka suhteessa.
Keijon lisäykset ydintarinaan 5.9.2006:
Työnantaja on tärkeässä roolissa siinä, että ihminen säilyy työhyvinvoivana saaden riittävän haastavia töitä. Oma asenne vaikuttaa myös työhyvinvointiin, onko
peruspositiivinen/perusnegatiivinen. Erot nuorempien ja vanhempien välillä näkyy siinä, että vanhemmat työntekijät sitoutuvat helpommin tekemään pidempää
päivää. Negatiivisesti ajattelevan ihmisen työhyvinvointiin Hypro-prosessi voisi
vaikuttaa, mikäli elämän sisältö on pelkästään töissä. Projekti laajentaisi näkökulmaa.
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5.4.7 Anneli
Työurani koostuu pitkästä ja monipuolisesta urasta talous- ja hallintoalan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Olen kokenut myös raskaan työttömyysajan koko organisaation lopettamisen vuoksi. Koko työurani ajan olen opiskellut ja kouluttanut
itseäni ja siten pyrkinyt kehittymään aktiivisesti työssäni. Varsinaisen päivätyöni
lisäksi hoidan myös mieheni yrityksen kirjanpidon. Tällä hetkellä työskentelen
koulutusorganisaation johtoryhmässä talous- ja hallintoasioista vastaavana päällikkönä. En ole tämänhetkiseen työhöni kokonaisvaltaisen tyytyväinen. Suurimpana syynä tyytymättömyyteeni on se, etten voi henkilökuntaresurssien vähyyden
vuoksi tehdä juuri niitä työtehtäviä, jotka vastaisivat sisällöllisesti ammatillista
osaamistani, koulutustani ja kiinnostustani sekä olisivat riittävän haastavia minulle. Suurin osa työajastani kuluu rutiinitehtäviin. Olen aina ollut hyvin työsitoutunut ja työ on ollut ja on edelleen hyvin tärkeä osa elämääni. Työsitoutuneisuuteni
juontaa juurensa jo lapsuuteni kasvuilmastosta. Jo lapsena minulle painotettiin,
kuinka tärkeä osa ihmisen elämää työ on.
Hienoisesta työhön tyytymättömyydestäni huolimatta asennoidun työtäni
kohtaan hyvin positiivisesti. Vaikka kaikki työtehtävät eivät aina tunnukaan mukavilta, voin omalla asenteellani merkittävästi vaikuttaa ilmapiiriin ja tunnelmaan:
pyrin löytämään iloisuutta kaikista työtehtävistäni. Työhyvinvointia koen saavani
haastavista, jopa oman osaamiseni ylärajoilla olevista monipuolisista ja vaativista
työtehtävistä sekä kiireen tunnusta. Minulle sopii paine työn tekemisessäni, tunne
siitä, että määräajat umpeutuvat ja työ on saatava valmiiksi. Silloin toimin tehokkaasti, motivoituneesti ja hyvinvoivasti. Aikaansaamisen tunne ja oppimiskokemukset lisäävät työhyvinvointiani. Työhyvinvointiini liitän erilaiset vuorovaikutustilanteet työtovereideni kesken, nykyisessä työssäni tosin toivoisin niitä olevan
enemmän. Oma terveyteni on keskeinen työhyvinvointini lähde. Pidän siitä edelleen aktiivisesti huolta. Viimeisimpänä olen pudottanut painoani runsaat kymmenen kiloa. Liikunta on aina ollut olennainen osa elämääni. Liikunnan ajattelen
vaikuttavan ennen kaikkea terveyteeni ja sitä kautta työhyvinvointiini. Olen sairastellut hyvin vähän ja sairaslomapäiväni ovat olemattomia koko työurani ajalta.
Ergonomia eli työympäristön viihtyisyys ja kokonaisvaltainen toimivuus tuovat
työhyvinvointiini oman lisänsä. En osaa ajatella työhyvinvointiani irrallisena osana kokonaiselämäni hyvinvoinnista, vaan liitän ne toisiinsa ja uskon niiden vaikuttavan toisiinsa. Vapaa-aikana esimerkiksi matkustelu tuo minulle hyvinvointia.
Onnistumisen kokemuksia työssäni saan oman tiimini esimiestyön tulosten
näkymisenä. Olen sitä mieltä, että viimeisen kahden vuoden aikana työilmapiiri ja
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yhteishenki tiimissämme on parantunut. Omalle työhyvinvoinnillenikin on tärkeää, että tiimin työilmapiiri on hyvä ja yhteistyö toimii. Lisäksi koko organisaatiossamme on alkanut systemaattinen ja kokonaisvaltainen laadun kehittämistyö,
joka on mielestäni hienoa. Uusien ihmisten tulo tiimiin on tuonut uudenlaista ajattelumaailmaa.
Hyproryhmään motivoiduin mukaan jo siksi, että pidän hienona kokemuksena osallistua tällaiseen toimintaan työnantajan tukemana. Ihmettelenkin oman
organisaationi mukaan lähteneiden ihmisten vähäistä määrää. Toiveekseni ja tavoitteekseni Hyprolle asetin päästä kokeilemaan uusia liikuntalajeja, mutta myös
hyvin tärkeänä tavoitteenani on päästä luomaan uusia vuorovaikutussuhteita ja
tavata uusia ihmisiä. Minusta olisi ollut täysin mahdollista ajatella, että myös organisaatiotasolla Hyprolla olisi voinut olla paljon myönteisiä vaikutuksia, mikäli
siihen olisi lähtenyt enemmän ihmisiä mukaan. Uskon, että Hypro-toiminta olisi
mm. kehittänyt organisaatiomme me-henkeä, joka on todella tärkeätä työnteolle.
Vaikutus olisi mielestäni heijastunut toisten kanssa yhdessä koetun hyvinvointiin
ja jaksamiseen panostamisen kautta työhön, joka innostaa toinen toistamme. Täten kannustaisimme hyvinvoinnin ylläpitoon jokaista muutakin työyhteisömme
jäsentä.
Hypro-prosessista erityisesti sen liikunnallinen anti on itselleni ollut mielekästä. Yhdessä koetut liikuntatuokiot ovat olleet erittäin mielekkäitä ja ovat antaneet itselle virikettä sopivan liikuntalajin löytämiseen. Myös luentojen aiheet olen
pitänyt hyvinä. Hypro-ryhmän jäseniltä en sinänsä ole saanut tukea työhyvinvointiini, koska ajattelen työhyvinvoinnin ja sen edistämisen lähtevän hyvin pitkälle
liikkeelle omasta motivaatiosta. Oma työhyvinvointi on itsestä kiinni: pitää vain
kiinnittää huomiota terveellisiin liikunta-, ravitsemis- ja vuorovaikutusasioihin.
Koen, että suhde itseeni on hyvin kunnossa näiden asioiden osalta. Uusien vuorovaikutussuhteiden solmimisen osalta uskon, että mikäli Hyprossa olisi ollut
enemmän ihmisiä mukana omasta organisaatiostani, olisi se antanut enemmän.
Osallistumiseni Hypro-prosessiin on vähentynyt ja lopulta hiipunut kokonaan.
Oma kiireinen työtilanteeni on asettanut esteitä osallistumiselleni.
Timmi-projektissa olen osallistunut ikäjohtamisen koulutusohjelmaan, vaikka
ajattelenkin, että koulutukseen osallistumiseen ei minulla ole sen suurempaa tarvetta, koska asiat omassa organisaatiossamme ovat ikäjohtamiseen liittyen hyvin.
Esimerkiksi ikääntyneen työntekijän hiljaisen tiedon siirtyminen on järjestetty
niin, että osa-aikaeläkkellä oleva opastaa seuraajaansa. Ikääntyvien työssä jaksamisen aktivointikeinoja omassa organisaatiossa ovat esimerkiksi työkykyä kehittävät tai parantavat ohjelmat ja projektit. Mielestäni ikääntyneiden kannustaminen
142

vaatii henkilökohtaiseen elämän historiaan paneutuvaa lähestymistä, kunnioittavaa asennetta, psykologista osaamista, fysiologisten muutosten hyväksyntää, yksilöille sopeutettuja suunnitelmia ja ohjelmia sekä ennen kaikkea motivoitavan mielipiteen huomioimista. Tällä hetkellä ajattelen jääväni eläkkeelle 63-vuotiaana,
koska haluan jäädä terveenä eläkkeelle ja tehdä jotain muitakin asioita. Työurani
loppuun saakka haluan kuitenkin olla aktiivisesti mukana työelämässä ja kehittäen sekä työtäni että itseäni.
Annelin lisäykset ydintarinaan 21.8.2006
Ydintarina tuntuu omanlaiselta, vaikka ensimmäisestä haastattelusta onkin kulunut aikaa koen tuntemusteni pysyneen samanlaisina.
Työkiireet vaikuttivat yksinomaan Hypro-prosessin lopettamiseen. Minulla
on tällä hetkellä toive oman työni sisällöllisestä kehittämisestä, koska työvoimaa
on saatu lisää. Henkilöstöhallinnon osion lisääminen palkkaohjelmaan tuo lisähaastetta omaan työhöni. En voi enkä halua erottaa työtäni ja vapaa-aikaani. Ihmisellä itsellään on vastuu työhyvinvoinnistaan, kukaan ulkopuolinen ei voi sitä
antaa. Vinkkejä hyvinvointiin saa asiantuntijoilta. Halu ja motivaatio täytyy olla
itsellä. Organisaation vastuu: hyvä työnantaja tukee henkilöstön liikuntaa, koska
se kehittää erityisesti yhteishenkeä työn tekemiseenkin. Myös yhteiset virkistysja koulutuspäivät ovat yhteishenkeä kehittäviä. Uskon, että Hypro-toiminnalla voi
vaikuttaa työhyvinvointiin. Kehittäisin toimintaa käyttämällä osaksi työnantajan
aikaa ja osaksi oman aikaa. Näin kummatkin osallistuvat ja sitoutuvat. Miksi
työnantajalta lypsetään kaikki? Vastuu hyvinvoinnista on molemmilla: työnantajalla sekä työntekijällä.
Ravintotottumuksista, työterveydestä ja liikunnasta kertovat luennot olivat
oikein hyviä, koska ne antoivat konkreettisesti uutta tietoa minulle. Kokonaisuutena Hypro on hyvä systeemi. Työhyvinvointini kokonaisuus on pysynyt elämänkaareni vaiheissa samana, olen halunnut jatkuvasti pyrkiä eteenpäin. Tällä hetkellä olen jäämässä eläkkeelle 63-vuotiaana, en tiedä muuttuvatko ajatukseni. Koko
elämäntilanne vaikuttaa siihen, jatkanko työelämässä. Taloudelliset kannusteet
eivät vaikuta jatkamiseeni. Viulun soiton opettelu on haasteena eläkeajatuksilleni.
Tutkimuksessa mukanaolo on ollut minulle keino vaikuttaa siihen, että työhyvinvoinnin edistäminen menisi eteenpäin.
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5.4.8 Liisa
Olen maaseudulla syntynyt kyläkauppiaan tyttö. Työkokemushistoriani lähtee
liikkeelle kyläkaupan työtehtävistä. Lisäksi olen mieheni kanssa toiminut kyläkauppayrittäjänä viisi vuotta kauppakoulun käytyäni. Kokeilin erilaisia työtehtäviä laaja-alaisesti ammattitaitoani käyttäen. Tulin 1975 töihin nykyiseen työpaikkaani yksityiseen sosiaali- ja terveysalan organisaatioon tehden toimistoalan töitä.
Tein 30 vuotta töitä samassa laboratiossa toimistoalan työtehtäviä. Yrittäjähenkisyyteen ja vastuulliseen työntekoon olen kasvanut jo lapsesta saakka. Tällä hetkellä elän aviomieheni kanssa kahdestaan. Perheeseemme kuuluu lisäksi kaksi
aikuista lasta sekä kahdeksan lastenlasta.
Pidän työni sisällöstä ja olen työni ohessa myös jatkokouluttautunut atk-alalla.
Luottamusmiehenä toimin yli 20 vuotta. Työ on ollut aina tärkeä osa elämääni ja
koenkin olleeni aina työsitoutunut ihminen. Tähän vaikuttaa saamani kasvatus,
jossa työ on ollut aina arvon mitta. Lapsesta pitäen olen tottunut siihen, että työ
on tärkein asia ja lapset olivat sivuseikkana. En koe asiaa ollenkaan pahana, vaan
lapset kulkivat luonnollisena osana elämää. Muutama vuosi sitten työtehtäviini
tuli raju muutos, jota pidin erittäin raskaana. Uusi osastollemme tullut esimies
antoi hoitamani työtehtävät toiselle henkilölle. Työhyvinvoinnilleni raskaimpana
pidän sitä, että minulle ei löytynyt pysyvää työpistettä ja työtehtävää. Toimin itse
aktiivisesti ratkaistakseni minulle hankalan tilanteen ottamalla mm. esimiehiini
yhteyttä. Useasti mieleeni hiipi ajatus, että ammattitaitoani ja työkokemustani ei
arvosteta. Jatkuva epävarmuudessa eläminen koetteli myös sietokykyäni. Välillä
olen pitänyt koko prosessia jopa työpaikkakiusaamisena. Epäilen myös ikäni (58
vuotta) vaikuttavan siihen, että minua ei olla valmiita kouluttamaan ja opastamaan uusiin työtehtäviin. Työhyvinvoinnin kehittämisen kohteena organisaatiossamme koen päätöksenteon jäsentämistä ja kehittämistä erityisesti yksittäisen
työntekijän näkökulmasta.
Työhyvinvoivana pidän itseäni, kun saan toimia haasteellisissa työtehtävissä,
joissa voin käyttää minulle kertynyttä osaamista, koulutusta ja työkokemusta
hyödykseni. Pidän haasteista työssäni ja siitä, että saan ponnistella ratkaistakseni
työhöni liittyviä kysymyksiä. Tärkeänä osana työhyvinvointiani on työkokemushistoriani aikana karttuneen taitotiedon jakaminen. Pidän vuorovaikuttamisesta
työtovereideni kanssa. Työhyvinvointiini liitän myös liikunnan sekä puuhastelun
omakotitalomme askareissa. Terveyttäni pidän hyvänä, lukuun ottamatta työni
sisältöjen selkiytymättömyyttä koskevaa tilannettani, jonka koen vaikuttaneen
itsetuntooni. Välillä olen tuntenut olevani ikään kuin roska, jota voidaan potkia
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minne vaan. Työhyvinvoinnille erittäin keskeistä on mielestäni esimiesten kyky
kuunnella ja tehdä päätöksiä. Pidän suorasta viestinnästä itseäni koskevissa asioissa. Työhyvinvointi on laajempi asia kuin pelkkä töissä olo, koska jos esimerkiksi minulla särkee koko ajan jotakin paikkaa, en ole niin jaksava työssä. Nuorempana työhyvinvoinnissani en niin kiinnättänyt huomiota työn ja kodin yhteyteen, vaan koti ja työ olivat erillisiä asioita elämässä. En usko siihen, että ihminen
voi jättää kotiasiat työpaikalleen mennessään tai päinvastoin. Työhyvinvoinnin
edistämistoiminnasta työntekijällä vastuu on mielestäni suurin. Työntekijä ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa pysty vaikuttamaan yksin työhyvinvointiinsa esimerkiksi ilman esimiehen tai työterveyshuollon tukea. Vaikka esimies tekisi kuinka
hyvän työyhteisön, hän ei yksin itse pysty siihen. Vuorovaikutteisuus on erittäin
tärkeää.
Työhyvinvoinnilleni huomattavan tärkeää on ollut oman työroolini ja työn sisältöjeni ratkeaminen. Henkilöstöpäällikkö muodostui kohdallani avainhenkilöksi.
Hän ymmärsi ratkaisun työni sisällöistä venyneen kohtuuttoman pitkään. Tapaamisesta henkilöstöpäällikön kanssa työtilanteeni alkoi selkiytyä ja pian sen jälkeen sainkin osa-aikaeläkepäätöksen sekä työpisteekseni määriteltiin laskutus.
Aluksi tunsin syyllisyyttä jäädessäni osa-aikaeläkkeelle, koska terveyteni vuoksi
olisin pystynyt kokoaikaiseenkin työhön. Osa-aikaeläkeajatus on lähtenyt kasvamaan jo aikaisemmin pikku hiljaa mielessäni, kun pidin työni selkiytymätöntä
tilannetta rasittavana. Työelämässä minulla ei ole ollut katkeamia, vaan olen aina
ollut yhtäjaksoisesti töissä. Hyvän työtoverini kuolema vain muutama vuosi ennen eläkettään sai minut ajattelemaan, että ihmisen elämässä tulee olla muutakin
kuin työtä.
Hyprotoimintaan lähtemisen taustalla minulla oli yhtenä ajatuksena vaikuttaa
oman organisaationi työhyvinvointiin selkiyttämällä organisaatiomme toimintaa
mm. päätösvallan selkiyttämisellä. Tähän yritin vaikuttaa jo luottamusmiehenä
toimiessani. Yksittäisen työntekijän työhyvinvoinnille on mielestäni erittäin tärkeää, että hän tietää esimiesten päätösvallan jakautumisen. Tämän lisäksi yksittäisen työntekijän työhyvinvoinnille olisi erittäin merkittävää, mikäli työnantaja voisi johtamisessaan huomioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten osaamisen ja tarpeet. Kaipaan joustavuutta, johin esimerkiksi ay-liike voi tulla esteeksi. Näin työntekijä voisi antaa parhaan mahdollisen panoksensa organisaatiolle.
Hypro-toiminnalta odotan erityisesti vuorovaikutteisia, uusia näkökulmia esiintuovia keskusteluja sekä vertaistukea. Keskustelujen aihepiireiksi toivoisin mm.
pohdintaa siitä, kuinka ikääntyminen vaikuttaa työssä jaksamiseen. Lisäksi odotan
saavani ryhmästä tukea liikunnan jatkamiselleni sekä painonhallintaan.
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Hyvinvointiprofiili-prosessi tuli kohdallani erittäin hyvään ajankohtaan ja
elämäntilanteeseen. Koen saaneeni Hyprosta tukea ja voimia selvitä omasta selkiytymättömästä työtilanteestani. Pidin siitä, että Hypro-ryhmiä sekoitettiin ja eri
työyhteisöjen ihmisten välille syntyi vuorovaikutusta. Ryhmissä nousi esiin ikäpolveni ihmisten merkittävä työsitouneisuus: jo kasvatuksessa meille on painotettu sitä, että työ on elämänarvoista tärkein. Yleisöluennoista mieleeni jäi hyvin
luento, jossa tuotiin esille työntekijöiden erilaisten tarpeiden ja osaamisen huomiointi esimiestyössä (= ikäjohtaminen). Uskon, että todellista ikäjohtamista toteuttamalla ikääntyneistäkin työntekijöistä löytyisi paljon potentiaalia ja hiljaista tietoa työelämään. Myös hiljaista tietoa kosketteleva luento antoi yllättävän laajaa
tietoa siitä, mitä kaikkea hiljainen tieto voi olla. Hypro-ryhmissä olen alkanut
pohtia myös sitä, että työhyvinvoinnille on tärkeää ymmärtää työtovereitani ja
heidän tapojaan tehdä asioita. Koen hyväksi sen, että Hypron kohderyhmänä ovat
olleet erityisesti ikääntyneemmät työntekijät. Näin keskusteluissa on voitu jakaa
juuri ikään ja työkokemukseen liittyviä asioita. Hypro-ryhmästä olen saanut intoa
ja tukea liikunnan harrastamiselleni, koska ilokseni kuntotesteissä todettiin kuntoni parantuneen Hypro-prosessin aikana. Hypron kokoontumiset ovat mielestäni
olleet kannustavia. Kokoontumisia voisi mielestäni järjestää työterveyshuollon,
aikuiskoulutuksen tai kansalaisopiston kautta siten, että osallistujat saisivat henkilökohtaisen kutsun tapaamiseen. Tutkimukseen osallistuminen tunteideni ja ajatusteni jäsentämisen välineenä päiväkirjapohdintojen avulla on ollut itselleni hyvin merkityksellistä.
Iän vaikutuksen työskentelyyni olen havainnut siitä, että työvauhtini ja nopeuteni ei ole enää samanlaista kuin nuorempana. Toisaalta minusta on väärin,
että minun työntekemiseni vauhtia verrataan nuoremman ihmisen työvireyteen.
Ikä on vaikuttanut työntemiseeni siten, että uskallan tehdä päätöksiä ja kantaa
vastuun niistä. Mikäli säilyn hyväkuntoisena ja terveenä voisin kuvitella jatkavani
työelämässä 63 ikävuoden jälkeenkin. Tilanteeseen jatkaa työelämässä vaikuttaa
myös puolisoni jääminen eläkkeelle. Lisäksi siihen vaikuttaa se, että elämässäni
on riittävästi mielekästä sisältöä. Vielä tarvitaan asennekasvatusta siihen, että
ikääntynyt työntekijä on myös arvokas työntekijä. Puheissa ja paperilla puhutaan
paljon ikääntyneen työntekijän taitotiedosta, mutta käytännön ja toteuttamisen
tasolla asiassa on mielestäni paljon parantamisen varaa.
Tulevaisuudessa työhyvinvointiani edistäisi erityisesti yhteinen päätös työnantajani kanssa päästä yksimielisyyteen osa-aikaeläkepäätöksestä ja päästä yksimielisyyteen sen toteuttamisesta molempia palvelevalla tavalla (nyt toteutunut!).
Vapaa-ajallani edistän hyvinvointiani liikkumalla, lukemalla ja käsitöitä tekemällä.
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Tänään tunnen itseni vahvaksi oppimaan uutta, mutta myös tuomaan esiin sen,
mitä osaan. Olen saanut kehityskeskustelussa positiivista palautetta työstäni, ja se
kannustaa jaksamaan työssä yhä paremmin. Työ- ja eläkejaksojeni vaihtelu on
käynnistynyt mukavasti. Töissä olen oppinut uusia alueita ja siten laajentanut tehtäväkuvaani. Eläkejaksoillani olen pystynyt antamaan lastenhoitoapua lasteni perheille.
Liisan lisäykset ydintarinaan 4.9.2006:
Tutkija oli ymmärtänyt erittäin hyvin kokemukseni.
Suhde muihin ja ympäröivään todellisuuteen jäi mielestäni projektissa liian
pieneen rooliin. Olisin kaivannut enemmän kaikkien ryhmien yhteisiä tapaamisia
Hypro-prosessissa. Elämän kokonaistilanteeni vaikuttaa siihen, jäänkö eläkkeelle.
Taloudellinen tilanne voisi olla myös yksi peruste. Työ antaa niin paljon hyvää ja
merkittävää sisältöä elämään, että mikäli elämä muilta osa-alueiltaan kapeutuisi,
hakeutuisin varmasti työelämään. Matkustelu on tärkeä harrastukseni, mieluusti
olisin aina jonnekin tulossa tai menossa.
5.4.9 Juhani
Työurani painottuu valmistumisestani (1972) lähtien suunnittelutoimistoon, jossa
edelleen työskentelen. Organisaatio on vuonna 1963 perustettu suunnittelutoimisto, joka työllistää tällä hetkellä noin sata ihmistä. Yritys painottuu vahvasti kansainvälisille markkinoille. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri sekä työn ohessa olen suorittanut tekniikan lisensiaatin tutkinnon. Etenin hyvin nopeasti (n. 1,5
vuodessa) suunnittelijan tehtävistä esimiestyöhön. Olen toiminut runsaat 10 vuotta yrityksemme toimitusjohtajana ja jatkan tehtävässä edelleen yrityksemme osakeomistuksen siirryttyä kansainväliselle yritykselle. Työpaikan vaihtoa en ole
juurikaan miettinyt, koska olen ollut työhöni erittäin motivoitunut. Työssäni motivoivia tekijöitä minulle ovat olleet mm. omistajuus yrityksestä sekä alan mielenkiintoisuus ja haastavuus. Asustelen vaimoni kanssa kahdestaan tällä hetkellä.
Molemmat lapsemme ovat muuttaneet pois kotoa ja toinen lapsistani on töissä
samassa organisaatiossa, mutta eri paikkakunnalla kuin minä.
Työni sisällöissä olennaisimmiksi tekijöiksi nostaisin organisaation kehittämisen, toiminnasta vastaamisen ja työntekijöiden työmotivaation ylläpitämisen ja
edistämisen. Työssäni olennaista on johtajuus, jota pidän pitkälti psykologisena
kyvykkyytenä. Yrittäjyys on asennelaji, nuoret kuvittelevat kaiken tapahtuvan
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nopeasti. Yritysmaailman kokemus ja näkemys puuttuvat käytännössä. Minun on
kyettävä aistimaan henkilöstön tunteet ja ennakoitava, missä mennään. Uskon
johtamiskoulutuksen olevan merkittävä tekijä johtamisen kehittymisessä. Itse kun
aikanaan aloitin johtamisen, ei siihen ollut minkäänlaista koulutusta. Olen käynyt
työurani aikana erimittaisia johtajuuskoulutuksia. Nykyään johtamiskoulutuksen
myötä organisaatiomme johtamiskulttuuri on kehittynyt paljonkin eteenpäin.
Esimerkiksi ihmisen motivoinnin ymmärtäminen on tärkeää. On myös hyödyllistä
peilata itseään muihin. Hyödyllisemmäksi itselleni Hyvinvointiprofiili-prosessissa
olisin kokenut esimiehistä kootun ryhmän, jossa olisi voinut peilata asioita laajemmin. Edellä mainitsemissani työn sisällöllisissä tekijöissä onnistuminen tuo
minulle työhyvinvointia.
Olen ollut aina erittäin työsitoutunut. Työ on vienyt konkreettisestikin eniten
aikaa elämässäni. Työsitoutuneisuutesi juontaa juurensa paljolti lapsuudesta. Työtä olen tehnyt sekä arkisin että viikonloppuisin. Viime aikoina olen tarkoituksellisesti pyrkinyt vähentämään työni määrää. Ajatuksenani on se, että aikaa pitäisi
jäädä muuhunkin elämään. Työhyvinvointi – tai työvointi niin kuin asian itse
määrittelen, pohjautuu minulla hyvin pitkälti merkittäviin haasteisiin ja niissä
onnistumisiin. Haasteet merkitsevät minulle koko työnkuvani kokonaisuutta eli
johtamista, asiakassuhteiden hallintaa ja substanssiosaamista. Työhyvinvoinnin
kannalta minulle on tärkeää myös onnistua oikeiden henkilöiden rekrytoinnissa.
Paitsi että ihmiset ammattitaitonsa lisäksi sopivat organisaatioomme, toivon heidän myös itse viihtyvän ja sitoutuvan työhönsä ja organisaatioon. Työhyvinvointiini liitän myös kuntoni ylläpidon ja säännölliset elämäntavat (uni ja ravinto). Iso
työhyvinvointiani edistänyt tekijä on kuulokojeeni, josta alkuvaikeuksien jälkeen
olen löytänyt todella hyvän apuvälineen työhön ja hyvinvointiini. Liitän työhyvinvointiini myös psyykkisen hyvinvointini, mutta siinä minun on vaikea arvioida
itseäni. Minulla ei ole mittareita psyykkisen hyvinvointini arvioimiseen – ainoastaan oma kokemukseni ja tuntemukseni hyvinvoinnistani. Mielestäni ihmisellä
itsellään on työhyvinvoinnistaan suurin vastuu. Alaisistani minulla on myös vastuu niiltä osin kuin pystyn asioista määräämään. Esimerkiksi johdolla on iso vastuu kiusaamistapauksissa.
Hyvinvointiprofiilitoimintaan lähdin mukaan ajatuksenani saada jotain uutta
sekä minulle itselleni että työhyvinvoinnilleni. Lähdin katsomaan, teenkö uusia
oivalluksia omaan hyvinvointiini. Ensimmäisissä Hypro-ryhmän tapaamisissa
tahti tuntui mielestäni liian verkkaiselta. Yhä lisääntyvä matkusteluni (mm. Intiassa, Singaporessa, Moskovassa, Pietarissa, Etelä-Ranskassa, Lontoossa, Oslossa ja
Tukholmassa) ja työkiireeni ovat asettaneet esteitä osallistua Hypro-tapaamisiin.
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Olen sitä mieltä, että työasiani menevät aina edelle Hypro-ryhmään osallistumisesta. Mieleni ei siis hyväksy työajalla tapahtuvaa itsensä huoltamista, vaan koen
että sen tulisi tapahtua vapaa-ajalla. En tiedä, olisinkohan virkeämpi ryhmään
osallistuttuani – tuskin...? Organisaatiomme henkilöstötyytyväisyyskyselyssä todettiin, että yli 55-vuotiaat työntekijät ovat meillä todella merkittävästi tyytyväisempiä kuin muut ikäryhmät. Tällaista ilmiötä ei ole muualla havaittu, eikä konsultti löytänyt selitystä sille. Jäin itse miettimään, mikä tämä erittäin positiivisen
ilmiön takana on.
Olen erittäin tyytyväinen työuraani, se on ollut jopa paljon enemmän kuin siltä aikoinaan odotin. Arvostan alaani hyvin korkealle. Alani on niin vaativa, että
uskon että vasta 50-vuotiaana tähän alaan kykenee täysipainoisesti panostamaan
ja siitä keskustelemaan, eli olemaan laaja ja syvällinen ammattilainen. Tulevaisuuden hyvinvointiini panostaminen tulee minulle tarkoittamaan kunnostani huolehtimista sekä mahdollisuutta kokonaisvaltaiseen elämään, johon kuuluu muutakin kuin työtä. Tutkimuksessa mukanaolo on ollut positiivista siinä mielessä, että
olen tullut pohtineeksi asioita.
Juhanin lisäykset ydintarinaan 4.9.2006
Hypro-toiminta ei sopinut aikataulullisesti minulle. Alkuun toiminta käynnistyi
liian verkkaisesti, olisin kaivannut jämäkämpää otetta. Toiminnan tarkoituksena
ehkä oli keskusteleva tyyli. Henkilökohtaisempi ohjaus olisi antanut minulle paremman tuloksen. Valistusta ja tietoa projektista sai hyvin, sitä ei välttämättä voi
mistään lukeakaan. Oikean tiedon soveltaminen oman työhyvinvointinsa pohjaksi
on merkittävää. Itse tarvitsen esimerkiksi sydämen toiminnasta vielä paljon tietoa.
Työhyvinvoinnissa työn ja muun elämän välillä pitäisi olla kokonaisvaltainen tasapaino, mutta kaikilla ihmisillä se ei onnistu.
5.4.10 Rakel
Olen työskennellyt hoitoalalla koko tähänastisen työurani ajan eli yli 30 vuotta.
Samassa ja nykyisessä työpaikassani yksityisessä isossa sosiaali- ja terveysalan
organisaatiossa olen tuosta ajasta työskennellyt noin 25 vuotta. Työni on hoito- ja
kuntoutuspainotteista asiakaspalvelutyötä. Itsenäinen työntekoni asiakkaiden parissa on jo pitkään ollut urautuneena omiin uomiinsa, jota toteutan omalla hyväksi
havaitsemallani tavalla asiakkaideni kanssa.
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Työuraani ja koko elämääni järisyttävä suuri henkilökohtainen kokemukseni
on muutaman vuoden takainen sairastumiseni. Terveyteni kokonaisvaltainen heikentyminen tuli minulle yllätyksenä, vaikkakin juuri samaan aikaan henkilökohtaisessa elämässäni oli myös isoja stressitekijöitä. Kovien joka puolella kehoa
olevien kipujeni vuoksi sekä lääkärien tietämättömyyden ansiosta aloin hätääntyä
ja masentua: mikä minun oikein on. Pitkien tutkimusjaksojen jälkeen minulta
löydettiin ruokatorven tulehdus ja haavaumia ruokatorvesta. Sairausprosessi aiheutti minulle noin vuoden poissaolon töistä. Kaiken tämän keskellä hoidin myös
omaa sairasta äitiäni. Hänen hyvinvointinsa on hyvin tärkeää myös omalle hyvinvoinnilleni.
Sairastumiseni jälkeen tein kuuden tunnin päivittäistä työaikaa, josta pääsimme hyvin työnantajani kanssa yhteisymmärrykseen. Kuuden tunnin työaika
lisäsi ehdottomasti työhyvinvointiani. Työhyvinvointini yksi tärkeimpiä osatekijöitä on työskentely asiakkaideni kanssa. On hyvin palkitsevaa, kun on omalla
työllään nähnyt asiakkaan etenemisen alkutilanteesta parantuneeseen kokonaishyvinvointiin. Samoin pidän erittäin palkitsevana asiakkailtani saamaani palautetta
sekä onnistuneita kokemuksia asiakkaiden auttamisesta. Työhyvinvointia koen
saavani positiivisesta yhteisöllisyydestä, siitä että voin päivittäin kommunikoida
työtovereideni kanssa. Esimiehiltäni olen saanut myös paljon joustavuutta ja ymmärtämystä.
Työ on ollut tärkeä osa elämääni, työhyvinvointiini on aina kuulunut työni ja
koko työnkuvani kehittäminen kokonaisuudessaan. Työhyvinvointia minulle on
antanut tunne motivaatiostani, osaamisestani sekä energisestä työni hallinnasta ja
kehittämisestä. Sairauslomani jälkeen olen alkanut suhtautua kriittisemmin ajatukseen viedä töitä kotiini. Ajattelen, että työt tehdään työpaikalla, ja se saa riittää.
Työhyvinvointiini liitän itseni kokonaisvaltaisen huoltamisen, johon minulla kuuluu riittävä uni, liikunta, vapaapäivät ja loma. Ajattelen tämän itseni kokonaisvaltaisen huoltamisen vaikuttavan merkittävästi asiakastyöni laatuun. Kun olen itse
tasapainossa, pystyn kohtaamaan asiakkaani aidommin ja kokonaisemmin.
Sairauslomani myötä olen alkanut pohtia yhä enemmän omaa terveyttäni.
Kestääkö terveyteni, jaksanko tehdä työtäni suhteessa asiakkaisiin? Koen myös
kiireen ja tekemättömät työt vaarantamassa jaksamistani ja työni laatua. Ajattelen,
että kiireen ehkäisemiseksi asioita voisi hoitaa toisinkin kehittämällä työn organisointia ja sisältöjä. Kiireen lisäksi tuloksen tekemisen pakko ja rahan mahti on
noussut pääosaan. Itse työn sisältöjen kehittäminen jää mielestäni varjoon. On
tehtävä tulosta ja laskettava jatkuvasti tekemänsä työn arvo, ehkä jopa työn tekemisen sisällön ja laadun kustannuksella.
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Hyvinvointiprofiilitoimintaan lähtemisen taustalla minulla vaikutti oma konkreettinen elämänmuutokseni sairastumiseni myötä. Erityisesti lähdin hakemaan
Hypro-prosessista psyykkistä hyvinvointiani tukevia keskusteluja sekä iloa. Hyvinvointiprofiilitoiminnan suurimpana merkityksenä itselleni näen mahdollisuuden jäädä vuorotteluvapaalle, joka on terveyteni kannalta tällä hetkellä tärkeintä.
Hypro-ryhmässä minun oli mahdollista jäsentää ja jakaa päätöstäni jäädä vuorotteluvapaalle. Ryhmän ikäjohtamista käsitellyt luento sai minut pohtimaan itseäni
ikääntyneenä työntekijänä ja ennen kaikkea ikäjohtamisen taitojen merkitystä.
Työnantajalla ikäjohtamisen taidot voisivat tulla esiin paitsi konkreettisina jaksamisen ja motivoimisen tukitoimina myös arvostuksen tason nousuna. Hyproryhmän liikunnallista antia olen pitänyt mielenkiintoisena ja saanut siitä uusia
ideoita oman työnikin toteuttamiseen.
Olen miettinyt Hypro-ryhmän keskusteluja suhteessa odotuksiini psyykkisen
hyvinvointini ja ilon lisääjänä. Päästäänkö keskusteluissa todellisiin tuntemuksiin
ja ajatuksiin? Koska tapaamiset ovat harvoin, jää tutustuminen ja vuorovaikutus
toisiin osallistujiin pinnalliseksi. Ehkä ryhmässä alan miettiä oman hyvinvointini
tämänhetkistä tilaa ja vertaan sitä toisten kertomuksiin. Samalla kuitenkin pohdin,
että ”elämän pohjavirta” jää ryhmissä saavuttamatta. Itse koen, että elämää ja arvomaailmaansa on lähdettävä rakentamaan usein uudestaan ja uudestaan, ydintä
etsien. Hypro-prosessissa petyin siihen, että jo ensimmäisellä kokoontumiskerralla ohjelma ja ”sapluuna” oli lukkoonlyöty. Ymmärtääkseni meitä osallistujia ei
kuunneltu sisältötoiveista riittävästi.
Iän ja työkokemuksen karttumisen huomaan ainakin siitä, että olen oppinut ja
opetellut tunnistamaan ja tunnustamaan omat rajani. Työtapoihini on löytynyt
asiakaskohtaista joustavuutta ja räätälöintiä. Olen ajatellut, että 58 vuotta täytettyäni olisin valmis jäämään puolipäiväiseen työhön. Varsinaisen eläkeikäni (63
vuotta) saavutettuani minun on hyvin vaikeaa kuvitella, että jäisin vielä työelämään. Raha ei ainakaan minua saa sinne pidemmäksi aikaa jäämään, vaan jotakin
muuta tulisi keksiä. Tulevaisuudessa haluan löytää yhä kokonaisemman ja tasapainoisemman minäni. Siihen kuuluvat oman terveyteni hoitaminen liikunnalla
erityisesti luonnossa liikkuen, lukeminen, maalaaminen sekä ennen kaikkea läheiset ja tärkeät ihmissuhteet. Mikä on työn merkitys minulle tulevaisuudessa, on
asia, joka on minulla ratkaisematta. Pohdiskelen oman jaksamiseni ja jaksamattomuuteni välistä rajaa suhteessa omaan terveyteeni, läheisiini ja työhöni. Sen
tiedän, että kun saan rauhassa keskittyä itseni ja lähi-ihmissuhteideni hoitoon
myös osaamiseni, jaksamiseni ja työkykyni loksahtavat paikoilleen.
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Rakelin lisäykset ydintarinaan 10.8.2006
Työhyvinvoinnille suurimman ristiriidan aiheuttaa rahan korostunut asema suhteessa asiakastyöhön. Asiakastyön ja koko työn laatu kärsii, kun jatkuvasti on
tarkasteltava oman työnsä tulosta ainoastaan rahan kautta; paljonko tuotan organisaatiolle ja tuotanko ylipäätään riittävästi. Vaikka ikää tulee lisää, pitää jaksaa yhä
enemmän asiakastyötä. Työhyvinvointi on sairastumisen jälkeen muodostunut
minulle holistiseksi kokonaisuudeksi: siihen vaikuttaa ennen muuta oma terveys.
Vasta seuraavalla tasolla työhyvinvointiin kuuluvat työyhteisössä olevat asiat.
Nuorempana ja aikaisemmin työhyvinvointi ei ollut jäsentynyt vielä näin, vaan
ikä ja kokemukset ovat tuoneet kokonaisvaltaisen ajattelutavan työhyvinvoinnin
rakentumiseen.
Ikäjohtamisessa on puutteita, nuorempien ja vanhempien työntekijöiden välillä on sukupolvien välinen kuilu, joka johtuu osittain erilaisesta koulutuksesta ja
tavasta suhtautua työntekoon. Mikään tekijä tässä ammatissa toimiessa ei saisi
minua pysymään työelämässä pitempään. Eivät mitkään kannusteet.
Hypro-ryhmän suurin merkitys on ollut tietoiseksi tuleminen ja oman ajattelun selkiytyminen. Kontakti on tosin jäänyt pinnalliselle tasolle. Hypro-ryhmien
ja toiminnan kehittämisen suurin paikka olisikin saada ihmiset itse sitoutumaan ja
motivoitumaan toimintaan, niin että se tapahtuisi vapaa-ajallakin. Pelkästään työajalla tapahtuva työnantajan vastaantulo ei siis riitä. Hypro-ryhmät voisivat olla
toteutukseltaan myös räätälöidympiä. Tutkimuksessa mukanaolo on ollut mielenkiintoinen kokemus, ja toivon että jatkaisin pitämääni päiväkirjaa.
5.4.11 Seija
Olen työskennellyt 15 vuotta nykyisessä työssäni yksityisessä sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa. Lähdin aikuisiällä jatkamaan opiskelujani lukion kautta uuteen ammattiin, koska keittiöalan työ ei tyydyttänyt ajatuksiani eläkeikään saakka
jatkuvana ammattina. Ylioppilaskirjoitusteni aikaan nuorin lapseni täytti yhden
vuoden. Tällä hetkellä viisi aikuista lastani ovat jo omassa elämässään ja elelen
mieheni kanssa kahdestaan. Minulle merkittäviin harrastuksiini kuuluvat erityisesti käsityöt sekä lenkkeily ja hiihto.
Työtehtäväni ovat erittäin monipuolisia ja haastavia sisällöltään. Kuulun kahteen eri tiimiin ja toimin molempien tiimien tiimivastaavana. Olen ollut pioneerivaiheen työssä alusta saakka sekä aloittamassa että koordinoimassa uutta klinikkaa. Perustyö asiakkaiden kanssa muodostaa myös yhden tärkeän osan työtäni.
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Vielä näiden tehtävien lisäksi toimin työsuojeluvaltuutettuna. Työn ohella opiskelen ammattikorkeakoulussa täydentäen ammatillista osaamistani. En ole itse aktiivisesti pyrkinyt uusiin työtehtäviin, vaan niitä on tarjottu minulle (mm. uuden
klinikan koordinointi). Minun on ollut vaikea sanoa ei, ja olen itsekin kokenut
uudet työtehtävät haasteiksi, joissa onnistuminen tuntuu hyvältä. Uskon, että minulle on tarjottu lisää työtehtäviä ja vastuuta mm. siksi, että tulen toimeen hyvin
erilaisten ihmisten kanssa. Hyviin vuorovaikutustaitoihini uskon vaikuttavan mm.
sen, että olen itseni kanssa sovussa, tunnen ja hyväksyn itseni tällaisena kuin olen.
Työhyvinvointini ja oma kokonaisvaltainen hyvinvointini kietoutuvat toisiinsa. Määrittelen työhyvinvointini kokonaiselämäni tasapainoksi eli liitän siihen
terveyden, jaksamisen, ihmissuhteet ja mielekkään tekemisen. Työhyvinvointiini
liittyy se, että työ on sopivan haasteellista ja siinä on mahdollisuuksia itseni ammatilliseen kehittämiseen. Olenkin saanut työssäni erittäin paljon vastuuta ja
haasteita sekä myös vapautta toteuttaa omaa työtäni. Tärkeää on myös työn sopivan määrä. Erityisen tärkeää minulle on oman tiimini ja läheisten työkavereideni
jaksaminen. Asiakkaat ovat myös keskeinen työhyvinvointini lähde. On erittäin
tärkeää huolehtia asiakkaiden tyytyväisyydestä. Asiakkaat ovat myös työni mahdollistaja, koska ilman asiakkaita ei minulla ole työtäkään. Johtamiseen satsaaminen on ehdottomasti työhyvinvointiin satsaamista. Työnilon säilyttäminen haasteista huolimatta on erittäin tärkeää.
Koen ristiriitoja työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin toteutumisessa organisaatiossani sekä itsessäni. Ajattelen, että muutoksia tulee liian kovaa tahtia, aika
hupenee käsistä ja ihmissuhteissakin tulee ristiriitoja. Minulla on jatkuva tunne
siitä, että en saa työpöytääni koskaan puhtaaksi, entisten tehtävien lisäksi tulee
jatkuvasti uusia. Tietenkin olen itse myös vaikuttanut siihen ottamalla lisää vastuuta ja työtehtäviä, koen olevani työssäni sisäinen yrittäjä, minun on otettava
vastuuta työmme tuloksista. Toivoisin, että rahan korostuneen aseman sijaan keskityttäisiin enemmän työn sisältöihin, työn kehittämiseen sekä siihen, miten työtä
jaksetaan tehdä. Oman työhyvinvointini edistämiseksi minun tulee oppia työtehtävieni rajaamista, vastuun siirtämistä muille ja luopumista.
Hyvinvointiprofiilitoimintaan lähdin mukaan sillä ajatuksella, että saisin
ryhmästä tukea omalle jaksamiselleni. Tällöin Hypro-ryhmä voisi toimia terapeuttisena. Tässä vaiheessa elämää tuntuu mukavalta lähteä mukaan sellaiseen ryhmätoimintaan, jossa ei tarvitse vastata mistään muusta kuin omasta olemisestaan ja
tekemisestään. Voimakas työsitoutuneisuuteni on kuitenkin asettanut esteitä Hypro-ryhmään osallistumiselle. Tarkoitan sitä, että vaikka työnantaja on antanut
mahdollisuuden oman itsensä huomiointiin työajalla, en voi tiukan työaikatauluni
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vuoksi irroittautua työtehtävistäni. Ehkä ajattelen olevani työssäni niin korvaamatonkin. Ilmeisesti vahva työorientaationi estää itsestä välittämistä. Mietin myös
ryhmätoimintaan sitoutumisen motivaatiota. Minun tulisi kokea ryhmä niin tärkeäksi, että se menee kaiken muun edelle. Olen miettinyt Hypro-ryhmän perustaa:
Yritetäänkö meitä osallistujia ”manipuloida” ja käännyttää ajattelemaan ikääntymisestä myönteisesti? Hypro-prosessi ja omat työhyvinvoinnin kokemukseni ovat
hyvin erillisiä prosesseja. Koen olevani hyvin sinut itseni kanssa, ja työmäärääni
Hypro-toiminta ei ole vaikuttanut. Tosin ajatukseni siitä, että itse tulee pystyä tekemään rajat omalle ajankäytölleen, on vahvistunut.
Huolimatta haastavasta ja mielenkiintoisesta työstäni, on haaveissani ollut jo
pitkään vuorotteluvapaa, joka antaisi mahdollisuuden hetkeksi hengähtää kiireisestä työstäni. Ajattelen vuorotteluvapaata myös ennaltaehkäisevänä siinä mielessä, että se auttaa minua jaksamaan töissä 63-vuotiaaksi asti. Vuorotteluvapaa antaa minulle mahdollisuuden miettiä, mitä todella haluan työelämässä tehdä. Vuorotteluvapaan jälkeen on mielenkiintoista huomata itsessäni tapahtuneet muutokset suhteessani työhön. Työelämässä jatkaminen 63 ikävuoden jälkeenkin voisi
olla minulle mahdollista. Hyvinvointini tulevaisuuden tavoitteita minulla ovat
ainakin mielekäs tekeminen ja kunnossa olevat ihmissuhteet.
Vuorotteluvapaalle siirtymisen varmistuminen ja vuorotteluvapaalla oleminen
on käynnistänyt minussa monenlaisia tunteita. Ajattelen sillä olevan vaikutuksia
sekä yksilön (= minun) että työyhteisön hyvinvointiin. Työyhteisötasoisten työhyvinvointivaikutusten ajattelen toteutuvan vastuun ja tehtävien siirtymisenä työtovereilleni. Kamppailen ristiriitaisten tunteiden kanssa vuorotteluvapaalle jäädessäni: tehtävistä luopuminen aiheuttaa haikeutta ja mustasukkaisuutta, huolimatta siitä, että tiedostan tarpeeni vuorotteluvapaaseen. Vaikka työni onkin erittäin haasteellista ja motivoivaa sekä koen siinä paljon onnistumisen tunteita,
huomaan olevani siihen aika lailla uupunut. Vuorotteluvapaa antaa minulle mahdollisuuden kerätä voimavaroja itselleni merkityksellisistä asioista oman aikatauluni mukaan.
Vuorotteluvapaalla olo on antanut minulle paljon. Olen oppinut tarkastelemaan työtäni ja sitoutumistani siihen riittävän etäältä. Pidän työstäni ja sen haasteista, koen saavani työtovereiltani ja esimiehiltäni riittävästi palautetta sekä tiedän olevani hyvä työssäni. Ajattelen kuitenkin, että työ ei ole yhtä kuin elämä,
eikä elämä yhtä kuin työ. Olen hyvä viettämään vapaa-aikaani ja olen löytänyt
siitä paljon merkityksellistä elämänsisältöä. Konkreettisia vaikutuksia vuorotteluvapaasta on ollut unettomuuden väheneminen sekä verenpaineen laskeminen. Vielä en tiedä, minkälaisia merkityksiä sillä tulee olemaan tulevaisuuden työhyvin154

vointiini. Yksi merkitys voisi olla se, että kun vuoden lopulla menen esimieheni
kanssa keskustelemaan tulevasta työstäni, voisin osata luopua osasta työtehtäviäni.
Tällä hetkellä omaan työhyvinvointiini vaikuttaa parhaiten omien voimavarojen
kartuttaminen itselleni mielekkäillä keinoilla.
Aluksi kun mietin Hypro-prosessin merkitystä työhöni, en löytänyt siitä
konkreettisesti merkityksiä työssä jaksamiseeni. Tarkemmin oman jaksamiseni
äärelle pysähdyttyäni olen sitä mieltä, että Hypro-toiminnan suurin merkitys itselleni on se, että se on vahvistanut minussa tunnetta subjektina omaan hyvinvointiini vaikuttavana ja ennen kaikkea siitä vastuussa olevana. Toki oma elämäntilanteeni ja pitkä työurani antoi minulle myös rohkeutta vuorotteluvapaalle jäämiseen.
Seijan lisäykset ydintarinaan 29.8.2006
Vuorotteluvapaatani on jäljellä 4 kuukautta (vuoden 2006 loppuun). Ydintarinan
luettuani minulla tuli ajatus siitä, että tarina on totta – näin minä ajattelen.
Johtamiseen satsaaminen on työhyvinvointiin satsaamista. Mielestäni se tarkoittaa sitä, että pitää olla johtaja, mutta nähdä kuinka tärkeitä alaiset ovat työpaikalle, eli johdon ja työntekijöiden yhteistyö sekä välittäminen työntekijöistä on
tärkeää. Jos välillä on ”käppejä”, työntekijä ei jaksa ja hänen energiansa menee ”turhan jauhamiseen” (kun ihmisiä on yhdessä, asioista ei ajatella aina samalla tavalla, asiat tulisi selvittää asioina ja tehdä työtä työtovereina). Ilmapiirin
puutteet vievät paljon energiaa, joka on pois omasta hyvinvoinnista ja työn tekemisestä. Mikä on johdon ja työntekijöiden välinen vastuu työhyvinvoinnista? Kukaan ei voi ottaa vastuutaan muuta kuin omasta toiminnastaan. Molemmilla on
vastuunsa, koska johto ei voi pelkästään luoda ilmapiiriä ja työolosuhteita. ”Jos
työntekijöitä ei hymyilytä, johto ei voi sanoa, että hymyile”.
Olen saanut vuorotteluvapaani aikana reumadiagnoosin. Tunnepuolen asiat
ovat vaikuttaneet työhyvinvointiini myös liiallisen työmäärän ohella. Työn tekemisen arvostaminen on tärkeää omalle jaksamiselle. Konkreettisena arvostuksen
näyttämisen keinona on kiitoksen antaminen. Työnilo merkitsee sitä, että töihin
meno ja sieltä kotiin lähtö tuntuvat mukavilta. Mikäli vuorotteluvapaa ei olisi onnistunut olisin vähentänyt työtehtäviäni. Silloin kun lapset olivat pieniä, kokonaiselämässäni oli niin paljon kaikkea muuta – työhyvinvointini on ollut erilaista.
Työsitoutuneisuuteni juontaa juurensa lapsuudesta, jolloin työ oli elämäntapa.
Vastuu työhyvinvoinnista on työntekijällä, sekä myös työyhteisöllä (halutaanko meillä olla työhyvinvoivia). Minulla meni ensimmäiset kaksi viikkoa vuorotteluvapaasta, että opin nukkumaan kello seitsemään asti. Ensimmäinen tavoite
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vuorotteluvapaalle jäädessäni olikin yöunien saaminen takaisin. Jotta jatkan työssäni 63 ikävuoden jälkeen, ei organisaatiossa tarvitse tapahtua muutoksia, oma
terveyteni on suurin vaikuttava tekijä työssä jatkamiseeni.
Hypro-toiminta ei kolahtanut minulle, koska siinä oli liikaa liikunnallista
toimintaa. Liikun itse omaehtoisesti. Liikunta painottui mielestäni liikaa. Jos
ryhmä olisi kokoontunut useammin, siihen olisi kiinnittynyt enemmän, koska nyt
väliajoilla ehti unohtaa jo edellisen tapaamisen. Uskon, että Hypron tyyppisellä
toiminnalla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin. Ryhmän tulisi olla kiinteämpi ja
kokoontua useammin. Ryhmäkoostumus voisi olla sekoitettuna eri ihmisistä eri
organisaatioista. Miten sitouttaa ryhmätoimintaa riittävän vahvaksi, jotta se menee muiden edelle? Hypro-toiminta ei ole vaikuttanut haluuni jatkaa työelämässä
pidempään, vaan se on oma ratkaisuni ja päätökseni, joka riippuu vapaa-ajan elämästä ja sen sisällöistä sekä terveydentilastani. ”Pitää osata katsoa sekä lähelle
että kauas”.
Tutkimuksessa mukanaolo on merkinnyt minulle sitä, että olen miettinyt eri
tavalla asioita kuin jos en olisi siinä ollut mukana.
5.4.12 Johanna
Koko työkokemushistoriani on kaupan alalta. Nykyiseen työtehtävääni yksityisen
kaupan alan yritykseen olen tullut vuonna 1969, joten kokemusta samasta työorganisaatiosta on tällä hetkellä 37 vuotta. Työkokemushistoriani koostuu yrityksen
eri toimipaikoista ja erilaisista työtehtävistä niissä: olen toiminut mm. myyjänä ja
nykyään myymälänhoitajana. Keskeisintä ammattitaitoa työssäni on nimenomaan
asiakaspalvelutehtävien hallitseminen. Viihdyn työssäni erittäin hyvin.
Olen yksityiselämässäni kokenut rankkoja menetyksiä ja niissä tilanteissa työ
on toiminut jopa lääkkeenä jaksamiselleni. Minusta oli mahtavaa, kun jaksoin
lähteä töihin, koska kotona olisin surrut jatkuvasti. Työ pakotti minut toimimaan
ja menemään elämässäni eteenpäin. Hyvinvointini ja terveyteni koen raskaista
elämänvaiheistani huolimatta hyviksi. Olen koko ikäni harrastanut liikuntaa ja
liikunta on erittäin tärkeää minulle edelleen.
Työ on erittäin tärkeä osa hyvinvointiani. Työhyvinvoinnin pääasiallinen lähde työssäni ovat asiakkaat. Asiakkailta saamani palaute kannustaa minua yhä parempiin suorituksiin työssäni. Saankin usein asiakkailta hyvää palautetta. Olen
tottunut työssäni jatkuvaan tuotteiden muuttumiseen ja uusiutumiseen ja ammattitaitoni pysyykin vahvana koulutuksen ansiosta. Työkaverit ja työympäristö ovat
minulle myös erittäin tärkeitä työhyvinvointini kannalta ajateltuna. Työilmapiiri
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on erinomainen ja koen sen edesauttavan kovasti jaksamistani. Työtiimimme toimii hyvin: uskallamme kysyä toisiltamme asioita, joita emme tiedä, eli ei ole
kynnystä ottaa selvää asioista, jotka ovat oudompia. Muita hyvinvoinnin lähteitä
minulle ovat liikunta, läheiset ihmiset ja ystävät. Työhyvinvointini on osa kokonaisvaltaista hyvinvointiani. En osaa erottaa työhyvinvointia omaksi erilliseksi
alueekseen. Tunnen itseni tärkeäksi ja arvokkaaksi, kun saan tehdä työtäni.
Hyvinvointiprofiilitoimintaan lähdin mukaan halusta saada uusia virikkeitä ja
tietoa omaan hyvinvointiini liittyen. Olen aina halukas oppimaan ja kokeilemaan
jotakin uutta ja siksi innostuin mukaan Timmi-projektiinkin. Olin hyvin motivoituneena mukana Hypro-ryhmässä. Ryhmä kokoontui mielestäni kuitenkin liian
harvoin. Koen positiivisena, että ammatti-ihmiset kannustivat meitä elämään terveellisesti ja liikkumaan. Hypro-ryhmän tapaamiset aktivoivat minua ajattelemaan terveyttäni yhä enemmän. Vertaistuen merkitys on myös ollut minulle suuri,
koska muut Hypro-ryhmän osallistujat ovat samaa ikäluokkaa kanssani ja siten
kiinnostuksen kohteet omaa hyvinvointia ajatellen omat samansuuntaisia. On hienoa, kun tunnen kuuluvani joukkoon. Itsetuntoni paranee ja suvaitsevaisuuteni
kasvaa. Hypro-tapaamiset ovat antaneet minulle myös lisää omaa elämänhallintaa
ja energiaa jaksamiseeni. Hypro on antanut minulle tunteen vastuusta oman hyvinvointini ylläpitämisessä ja sitä kautta lisännyt työmotivaatiotani. Koenkin prosessin suurena antina omien voimavarojeni tiedostamisen ja löytämisen. Tasapainoni työn ja muiden elämän osa-alueiden välillä on parantunut. Hienoa mielestäni
Hyprossa on ollut myös se, että meidät kaikki on otettu siellä huomioon omina
persooninamme.
Ajattelin aikaisemmin, että en ole halukas jatkamaan työtäni eläkeiän jälkeen.
Vaikka työ on minulle tärkeää, on mahdollisuus jäädä eläkkeelle ja huoltaa kokonaisvaltaisesti itseäni minulle vielä tärkeämpää. Mitkään tekijät eivät saisi minua
jatkamaan työelämässä pitempään. Yksi tekijä tähän on se, että ammatissani tuotteet ja tekniikka kehittyvät niin hurjaa vauhtia eteenpäin, että mietin, opinko ikäni
karttuessa kaikkea enää. Hypro-prosessin mullistavin vaikutus itselleni onkin ollut se, että olen ajatellut voivani jatkaa työelämässä pidempäänkin. Hypro on antanut minulle voimaa ja ajatuksia omasta pystyvyydestäni ja ammattitaidostani.
Hypro on kuntouttanut ja kannustanut minua jatkamaan työelämässä. Liikuntaa
olen harrastanut koko ikäni, mutta Hypro on vahvistanut sen merkitystä työn vastapainona. Hypro-toiminta on kohdallani vaikuttanut erittäin positiivisesti työssä
jaksamiseeni ja ylittänyt jopa alun odotukseni. Hypro-toiminnan loppuminen oli
haikeaa, olisin kovasti toivonut vielä jatkoa projektille. Olen sitä mieltä, että tällainen toiminta tukee vahvasti työhyvinvointia.
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Johannan lisäykset ydintarinaan 11.8.2006
Ydintarina tuntui todenmukaiselta ja omalta itseltäni.
Työttömyys olisi tuhonnut mielenterveyttäni elämäni vaikeiden hetkien aikana, koska olisin jäänyt kotiin yksin murehtimaan. Kuitenkaan onneksi minun ei
tarvinnut jäädä kotiin. Aloitin vaikeuksien jälkeen elämän puhtaalta pöydältä uudelleen. Asiakaspalvelusta saamani palaute on hyvin positiivista ja asiakkaat ilmaisevat mielipiteensä hyvin spontaanisti. Esimieheltä saatava palaute on minulle
myös merkittävää. Tiimissämme on kaikkiaan 6 ihmistä. Aitous ja luonnollisuus
on mielestäni työyhteisömme vuorovaikutuksessa parasta. Työpaikka on vaativa,
spesifiä tietoa tarvitaan paljon. Kiirekään ei vaikuta asiakaspalveluun tai tiimin
yhteishenkeen.
1990-luvulla yrityksestä irtisanottiin ihmisiä, mutta itse sain jäädä työhön. Se
antoi itselleni lisää intoa työelämään ja työhyvinvointiini. Halusin panostaa työhöni vielä enemmän. Lamalla oli siis positiivinen vaikutus työhyvinvointiini.
Hypro-ryhmän suurin merkitys itselleni on ollut luennot, erityisesti niiden kautta
saamani tieto ja oman pienryhmämme toiminta liikuntatuokioineen. Organisaatiotasolle Hypro heijastuu oman parantuneen jaksamisenkin kautta. Hypro-ryhmän
vetäjät olivat hyvin ammattitaitoisia, mikä vaikutti onnistuneeseen lopputulokseen.
Sisällöllisesti olin toimintaan oikein tyytyväinen. Vastuu työhyvinvoinnista on
jokaisella organisaation jäsenellä, jokainen vaikuttaa tiimityöhön omalla käytöksellään. Tutkimuksessa mukanaolo on merkinnyt minulle halua tuoda mielipiteeni
esille, haluan edistää tärkeitä työhyvinvointiasioita ja olla mukana tutkimuksessa.
5.5

Työhyvinvointi ilmiönä – yhtäläisyydet tarinoista

Tässä luvussa kuvaan metatason tutkimustuloksia työhyvinvointi- ja ydintarinoista tulkittujen työhyvinvoinnin ilmiön yhtäläisyyksien kautta. Aineiston tulkinnallinen lukutapa oli työhyvinvointi- ja ydintarinoiden tulkintaa temaattisella sisältöjen luvulla. Työhyvinvoinnin ilmiön yhtäläisyyksiä löytyi 10, niiden jälkeen esitän lyhyen tulkinnan tuloksesta ja lopuksi näytteitä tuloksesta. Syvemmälle tasolle
tulosten tulkinnassa pääsen seuraavassa pääluvussa 6, jossa pohdin tuloksia myös
aikaisemman tutkimustiedon kontekstissa.
Seuraavassa kuviossa 7 havainnollistan tämän tutkimuksen tulosten pohjalta
vastauksen tutkimuskysymykseen 1 eli siihen mitä työhyvinvointi ilmiönä on tähän tutkimukseen osallistuvien yli 55-vuotiaiden ihmisten kertomana. Ulommalla
kehällä tuon esille työhyvinvoinnin ilmiön tähän tutkimukseen osallistuvien ih158

misten kertomana sekä suluissa havainnollistan sen, kuinka moni tutkimukseen
osallistuva ihminen kertoi kyseisen ilmiön osatekijän olevan merkittävää työhyvinvoinnilleen. Kuvion sisemmällä kehällä kuvaan työhyvinvoinnin ilmiön päämääritelmän tämän tutkimuksen tulosten mukaan. Työhyvinvoinnin ilmiön päämääritelmä rakentuu holistisen ihmiskäsityksen pohjalle. Holistinen ihmiskäsitys
kuvaa sitä, kuinka kokonaisvaltaiseksi työhyvinvointi koetaan kehollisuuden, situationaalisuuden ja tajunnallisuuden rakentumisen kautta. Holistisessa ihmiskäsityksessä tarkastellaan ihmistä eri olemuspuolien kokonaisuudessa (monistinen
piirre) ja toisaalta osoitetaan ihmisen olemassaolon moninaisuus (pluralistinen
piirre). Kehollisuus ilmentää olemassaoloa orgaanisena tapahtumana, situationaalisuus tarkoittaa olemassaoloa suhteutuneisuutena omaan elämäntilanteeseen eli
situaatioon ja tajunnallisuus merkitsee olemassaoloa psyykkis-henkisenä eli kokemisen erilaisina laatuina ja asteina. Näissä olemassaolon perusmuodoissa todellistuu ihminen. (Rauhala 1989, 1991, 1996.)

Yksilöllisten tarpeiden
huomiointia työnkuvassa

Koettua työn
haasteellisuutta

Osaamista
asiakastyössä

Työsitoutuneisuutta

Yksilöllistä, arvostavaa
esimiestyötä

Työhyvinvointi on yksilöllinen,
kokonaisvaltaiseksi koettu
hyvinvoinnin tila.
Työhyvinvoinnin tilan
muodostavat
jatkuvasti liikkeessä olevat
tajunnalliset, situationaaliset
ja keholliset tekijät.

Dialogista
yhteisöllisyyttä

Kokonaiselämän
hyvinvointia

Ilon ja onnistumisen
kokemuksia
työssä

Vastuullisuutta
itsestä

Tunnetta arvostettavan työn tekemisestä

Kuvio 7. Työhyvinvointi ilmiönä tutkimukseen osallistuvien ihmisten kertomana – yhtäläisyydet tarinoista.
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Työsitoutuneisuutta (N = 11)
(Tajunnallisuus, situationaalisuus)
Työn tekemisen merkitys on merkittävää identiteetin rakentumisen kannalta. Työsitoutuneisuus eli tarve saada tehdä vakituista ja säännöllistä työtä mahdollisimman hyvin on kasvatuksessa saatu arvo ja arvostus. Protestanttista työn tekemisen
etiikkaa pidetään hyveenä, jota kohti halutaan pyrkiä.
Eihän ennen kukaan ”kunnollinen” ihminen ollut työtön. Jo kotikasvatukseen
kuului, että jokainen teki kotitöitä ja heti kun oli kesätöissä tai meni töihin
mutta asui vielä kotona kuului asiaan, että kotiin maksettiin vähän palkasta.
Siinä oppi, että työssä käyvä vastaa omista kustannuksistaan perheissä…Suhtaudun siis työhön kuten olen lapsesta asti tottunut. Mm. jos on jonkun työn ottanut hoitaakseen se tulee hoitaa niin hyvin kuin pystyy. (Aurora)
Työ on minulle ollut aina tärkeä osa elämää, jo kotona minut kasvatettiin
ajattelemaan, että työ on tärkeä: Äidin yksi opeista oli ”tee aina pikkusen
enemmän työtä, niin olet hyvä”. Mielestäni työn tekemisen makuun tulee
päästä jo nuorena. Olen aina ollut hyvin työteliäs ja tottunut tekemään kovasti työtä. Organisoinnin ja työn tekemisen opin jo nuorena hyvin. Olen aktiivinen sekä töissä että vapaa-ajallani. (Siiri)
Olen aiemmin toteuttanut omia tarpeitani lähes täydellisesti työni kautta.
Tarvettani olla hyvä ja päteä työssä. Olen asettanut työn ykköseksi elämässä
lasten ja perheen edellekin. Aikaisemmin työni haasteellisuus muodostui minulle pitkälti siitä, että koin tekeväni aina enemmän ja paremmin. Siskoni
kuolema pysäytti minut miettimään omaa kokonaisvaltaista elämääni. Työsitoutuneisuus juontaa lapsuudesta juurensa, ilman työtä ihminen ei ole minkään arvoinen – itseni arvo tulee työstä. (ote Vernan ydintarinasta)
Rakennettaessa hyvinvointivaltiota on tärkeää ollut aina tehdä työtä. (ote
Kertun ydintarinasta)
Niin on, että sitä työllään on tavallaan lunastanu sen olemassaolon, että kun
hyvin on tehny niin sai kohta lisää työtä ja. (Lahja)
onko se mun ikäpolvelle sitten ollu semmonen, semmonen niin että niin, onko
se ihan sitten niin… en minä osaa sanoa, ehkä se on niinku kotoakin tullu jo
niin että sieltä on sanottu, että se työ on hirveen tärkeetä lapsille, ehkä se on
sieltä jo. (Anneli)
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Olen ollut aina erittäin työsitoutunut. Työ on vienyt konkreettisestikin eniten
aikaa elämässäni. Työsitoutuneisuuteni juontaa juurensa paljolti lapsuudesta.
Työtä olen tehnyt sekä arkisin että viikonloppuisin. (ote Juhanin ydintarinasta)
Kokonaiselämän hyvinvointia (N = 10)
(Kehollisuus, situationaalisuus, tajunnallisuus)
Työhyvinvointia ei irroteta omaksi erilliseksi hyvinvoinnin lajikseen. Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen käsite, johon kuuluvat myös yksityiselämän asiat.
Työhyvinvointi ja kokonaisvaltainen hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa.
Uskon, että työ- ja yksityiselämä kietoutuvat yhteen: mitä paremmin voin yksityiselämässä sitä enemmän se heijastuu työelämäänkin ja päinvastoin. (ote
Auroran ydintarinasta)
Koen tasapainoa työn, vapaa-ajan ja itseni kanssa. Elämä tuntuu hyvältä.
(ote Vernan ydintarinasta)
Työhyvinvointini kokonaisuuteen integroituu vahvasti oma kokonaiselämäni,
johon minulla kuuluu kokonaisvaltainen psyykkinen, fyysinen, kulttuurinen
(olen ikäni laulanut korkeatasoisissa kuoroissa), henkinen ja hengellinen
elämä. Olen ”kokonaiselämässäni” (tutkijan määrittelemä käsite) hyvin aktiivinen ja vireä sekä mielelläni kokeilemassa ja etsimässä uutta. (ote Kertun
ydintarinasta)
Kokonaisvaltaisen työhyvinvoivana säilyäkseni minun onkin jatkuvasti kuunneltava itseäni, missä olen jaksamiseni suhteen menossa. (ote Lahjan ydintarinasta)
En osaa ajatella työhyvinvointiani irrallisena osana kokonaiselämäni hyvinvoinnista vaan liitän ne toisiinsa ja uskon niiden vaikuttavan toisiinsa. Vapaa-aikana esimerkiksi matkustelu tuo minulle hyvinvointia. (ote Annelin
ydintarinasta)
Työhyvinvoinnissa työn ja muun elämän välillä pitäisi olla kokonaisvaltaisen
tasapaino, mutta kaikilla ihmisillä se ei onnistu. (ote Juhanin ydintarinasta)
Työhyvinvointi on sairastumisen jälkeen muodostunut minulle holistiseksi kokonaisuudeksi: siihen vaikuttaa ennen muuta oma terveys. Vasta seuraavalla
tasolla työhyvinvointiin kuuluvat työyhteisössä olevat asiat. Nuorempana ja
aikaisemmin työhyvinvointi ei ollut jäsentynyt vielä täten, vaan ikä ja koke161

mukset ovat tuoneet kokonaisvaltaisen ajattelutavan työhyvinvoinnin rakentumiseen. (ote Rakelin ydintarinasta)
Määrittelen työhyvinvointini kokonaiselämäni tasapainoksi eli liitän siihen
terveyden, jaksamisen, ihmissuhteet ja mielekkään tekemisen. (ote Seijan
ydintarinasta)
Oman itsensä kunnioitus ja positiivinen ajattelu luo hyvän yhtälön jaksamiseen. Omat harrastukset iltaisin, lenkkeily sauvoilla, jumpat, voimistelut...Tällä hetkellä olen tyytyväinen tähän olooni, ja elämäntapoihini, hyvät
yöunet myös vaikuttavat. (Johanna)
Vastuullisuutta itsestä (N = 9)
(Kehollisuus, situationaalisuus, tajunnallisuus)
Oman terveyden menettämisen pelko tai läheisen ihmisen ennenaikainen kuolema
voi havahduttaa kokonaisvaltaiseen vastuun ottamiseen itsestä. Vastuun ottaminen
itsestä tarkoittaa naisilla erityisesti kokonaisvaltaista itsensä huoltamisen merkitystä ja miehillä fyysisen terveyden ja kunnon ylläpitämistä. Vastuun ottaminen
kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista voi tarkoittaa myös ajallisesti pienempää
panostusta työelämään (esimerkiksi osa-aikaeläkettä).
Iso muutos kokonaisvaltaiseen hyvinvointiini on osa-aikaeläkkeeni: oma jaksaminen on ollut loistavaa, työn sisältö on haastavaa ja kiinnostavaa. Välillä
tulee hetkiä, että onko minulla ja tekemälläni työllä merkitystä, koen huonommuutta. En kuitenkaan lähde enää kokopäivätyöhön. Näen nykyään työhyvinvointini entistä laajempana kokonaisuutena, johon minulla on vastuu ja
velvollisuuskin vaikuttaa. Minulle työhyvinvointi tarkoittaa erityisesti nykyään kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluu omasta itsestäni huolehtiminen. (ote Vernan ydintarinasta)
Työhyvinvointiini on ehdottomasti vaikuttanut oma aktiivinen pyrkimykseni tilanteeseen, jossa työ ei kuormita minua liiallisesti. (ote Lahjan ydintarinasta)
Terveyttäni olen pyrkinyt ylläpitämään säännöllisellä liikunnalla. Liikunnan
merkitys on tärkeä liittyen työhyvinvointini kokonaisuuteen. (ote Keijon ydintarinasta)
Työhyvinvointiini liitän myös kuntoni ylläpidon ja säännölliset elämäntavat
(uni ja ravinto). (ote Juhanin ydintarinasta)
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Hyvän työtoverini kuolema vain muutama vuosi ennen eläkettään sai minut
ajattelemaan, että ihmisen elämässä tulee olla muutakin kuin työtä. (ote Liisan ydintarinasta)
Työhyvinvointiini liitän itseni kokonaisvaltaisen huoltamisen, johon minulla
kuuluu riittävä uni, liikunta, vapaapäivät ja loma. Ajattelen tämän itseni kokonaisvaltaisen huoltamisen vaikuttavan merkittävästi asiakastyöni laatuun.
Kun olen itse tasapainossa pystyn kohtaamaan asiakkaani aidommin ja kokonaisemmin. (ote Rakelin ydintarinasta)
Dialogista yhteisöllisyyttä (N = 8)
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Työtovereiden kanssa käyty avoin dialogi ja yhteisöllisyys mahdollistavat sosiaalisen tuen saannin sekä työ- että yksityiselämän puolelle (työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus). Läheisten työtovereiden jaksaminen on tärkeää myös omalle työhyvinvoinnille.
Ilon ja huumorin viljely antavat positiivista iloa työntekemiseen. (ote Kertun
ydintarinasta)
Vaikka kaikki työtehtävät eivät aina tunnukaan mukavilta, voin omalla asenteellani merkittävästi vaikuttaa ilmapiiriin ja tunnelmaan: pyrin löytämään
iloisuutta kaikista työtehtävistäni. (ote Annelin ydintarinasta)
...jokapäiväistä kommunikointia myöskin niinkun muitten ihmisten kans kun
vain meijän asiakkaitten kanssa eli tämmöstä yhteenkuuluvaisuutta johonkin
ryhmään... (Rakel)
Hyvä tiimi töissä: Uskaltaa kysyä asioista joita ei tiedä, ei ole kynnyksiä ottaa selvää jos jokin asia askarruttaa mieltä. (Johanna)
Koettua työn haasteellisuutta (N = 7)
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Riittävät haasteet ja niissä onnistuminen tuovat tunteen ja halun pyrkiä parhaimpaansa. Sopivan kiireinen työtahti ja mahdollisuudet itsenäisesti vaikuttaa ja kehittää työntänsä auttavat pysymään hyvässä työvireessä. Riittävät haasteet ja so-
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piva kiire ovat subjektiivisia kokemuksia, joiden havainnoinnista ja joihin vaikuttamisesta yksilöllä on päävastuu.
Kun töitä on vähemmän, ovat elämäntapanikin terveellisemmät: nukun paremmin, liikun enemmän ja syön vähemmän ja terveellisemmin. (ote Vernan
ydintarinasta)
Keskeistä työhyvinvoinnissani on vastuu työni kokonaisuudesta sekä vapaus
toteuttaa vastuutani. (ote Kertun ydintarinasta)
Kiirettä ei ollut enää projekteissa ja kaikki tuli tehtyä ajallaan valmiiksi. Hiukan turhautumistakin työhön ilmeni, koska tykkään siitä, että toimintaa on
koko ajan. Meidän työmme nyt on vain sellaista, että joskus on hiljaisempaa.
(Keijo)
...monipuolinen, vaativa työ, että se niin että saa, saa tehdä niinku siellä vähän niinku ylärajoillakin ehkä, ehkä oman, niin siitä mää pidän ja sit semmosesta että on paineita, et koko ajan on on niinku paine päällä niin että sulla
on määräajat umpeen ja sun pittää saaha joku duuni niinku valmiiks,... (Anneli)
Ajattelen, että kiireen ehkäisemiseksi asioita voisi hoitaa toisinkin kehittämällä työn organisointia ja sisältöjä. (ote Rakelin ydintarinasta)
Yksilöllistä, arvostavaa esimiestyötä (N = 7)
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Työhyvinvoinnin kannalta merkittävää on esimiehen huomioiva ja kannustava
asenne työntekijään. Tämä edellyttää sitä, että esimies tuntee työntekijänsä. Esimiehen jämäkkyys tarkoittaa kykyä tehdä päätöksiä erityisesti yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Lisäksi esimies voi tuoda ja tukea organisaatiossa toimintatapoja (esimerkiksi laadun kehittämistyö), jotka edistävät työhyvinvointia.
Uusi esimies on tuonut työhyvinvointiini vahvistavia kokemuksia arvostavalla,
työyhteisön jäseniä kuuntelevalla ja osallistavalla johtamisellaan. Hänen
huomioon ottava, salliva – mutta kuitenkin jämäkkä johtamistyylinsä on saanut minutkin kokemaan työni haastavampana. Lisäksi saan arvostusta 37vuotiaalta esimieheltäni, jonka osaamista ja tehokkuutta ihailen, toisaalta äidillisesti huolehtien hänen jaksamistaan ihmetellen. (ote Vernan ydintarinasta)
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...että tämä organisaatio ois selekiä, esimiesten käskytys ois selekiä, esimiesten päätösvalta ois selekiä, että kuka tekkee minkin päätöksen, niin tätä mää
yritin sillon luottamusmiehenäkin jo ajjaa täällä, että joka ainua työntekijä
tietää sen että missä hänen asioista päätetään, mutta nyt oon niinku tullu
huomaamaan, että siis huhheijaa, ei kukkaan… (Liisa)
Ilon ja onnistumisen kokemuksia työssä (N = 6)
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Työssä onnistuminen kasvattaa halua tehdä oma työ mahdollisimman hyvin. Tärkeänä tekijänä tähän liittyvät tunne ja kokemus omalla alalla ja omassa työtehtävässä olemisesta.
Aikaansaamisen tunne ja oppimiskokemukset työssä luovat työhyvinvointia.
(Anneli)
Työhyvinvointia minulle on antanut tunne motivaatiostani, osaamisestani sekä energisestä työni hallinnasta ja kehittämisestä. (ote Rakelin ydintarinasta)
Tunnetta arvostettavan työn tekemisestä (N = 5)
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Kun työllä on arvo, mieli ja merkitys, motivoi se tekemään työtä entistä paremmin ja sisäisesti motivoituneemmin. Palaute sekä asiakkailta, työkavereilta että
esimiehiltä on tärkeää. Arvostamisen tulisi näkyä myös konkreettisina työtehtävää
koskevina toimina.
Työssäni olen viihtynyt hyvin johtuen monipuolisista projekteista ja lisäksi iso
asia on se, että tiedän hyvin monien työkavereideni arvostavan kykyjäni
suunnittelijana ja projektien vetäjänä. Miksipä en siis viihtyisi työssäni?
(Keijo)
Työhyvinvoinnilleni raskaimmaksi koin sen, että minulle ei löytynyt pysyvää
työpistettä ja työtehtävää. Toimin itse aktiivisesti ratkaistakseni minulle hankalan tilanteen ottamalla mm. esimiehiini yhteyttä. Useasti mieleeni hiipi ajatus, että ammattitaitoani ja työkokemustani ei arvosteta. Jatkuva epävarmuudessa eläminen koetteli myös sietokykyäni. Välillä olen kokenut koko prosessin jopa työpaikkakiusaamisena. (ote Liisan ydintarinasta)
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Työn tekemisen arvostaminen on tärkeää omalle jaksamiselle. Konkreettisena
arvostuksen näyttämisen keinona on kiitoksen antaminen. (ote Seijan ydintarinasta)
Tunnen itseni tärkeäksi ja arvokkaaksi kun saan tehdä työtäni. (ote Johannan
ydintarinasta)
Osaamista asiakastyössä (N = 5)
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Kun asiakas saa apua ja hyötyy tehdystä työstä, tulee siitä työntekijälle kokonaisvaltaisen hyvä olo. Asiakkailta saatu palaute kannustaa jatkamaan entistä laadukkaampaa työntekoa asiakkaiden parissa. Asiakkaiden tyytyväisyydestä huolehtiminen takaa työn jatkuvuuden ja on siksikin olennaista työhyvinvoinnille.
Työhyvinvointini yksi tärkeimpiä osatekijöitä on työskentely asiakkaideni
kanssa. On hyvin palkitsevaa, kun on omalla työllään nähnyt asiakkaan etenemisen alkutilanteesta parantuneeseen kokonaishyvinvointiin. Samoin koen
erittäin palkitsevana asiakkailtani saamani palautteen sekä onnistuneet kokemukset asiakkaiden auttamisesta. (ote Rakelin ydintarinasta)
Asiakkailta tulee monesti hyvää palautetta, siitä tulee tosi hyvä fiilis, hyvä
mieli! (Johanna)
Yksilöllisten tarpeiden huomiointia työnkuvassa (N = 2)
(Kehollisuus, situationaalisuus, tajunnallisuus)
Työntekijää tulisi kuunnella ja ymmärtää häntä, hänen kykyjään ja tarpeitaan sekä
hänen työnkuvansa ja työvälineidensä näkökulmasta. Työtä helpottava työväline
voi liittyä myös aistitoimintoja helpottaviin apuvälineisiin.
Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa ja elämä voittaa sittenkin. Uudeksi työnkuvakseni määritelty työnohjaaja ja pääosittain saamani apuvälineet mahdollistavat minulle jälleen kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin. (ote Kertun
ydintarinasta)
Iso työhyvinvointiani edesauttanut tekijä on kuulokojeeni, josta alkuvaikeuksien jälkeen olen löytänyt todella hyvän apuvälineen työhön ja hyvinvointiini.
(ote Juhanin ydintarinasta)
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5.6

Työhyvinvointi spesifisti koettuna ja sukupuolten välillä
eroavana ilmiönä

Tässä luvussa tuon näkyviin yksilöllisiä eroja työhyvinvoinnin ilmiön kokemisen
tapoina sekä sukupuolten välillä eroavana ilmiönä. Aineiston tulkinnallinen lukutapa oli työhyvinvointi- ja ydintarinoiden tulkinta temaattisella sisältöjen luvulla.
Yksilöllisiä työhyvinvoinnista kertomisen kokemuksellisia tapoja löytyi yhteensä
12 ja sukupuolten välisiä eroja 1. Tuloksen lisäksi tuon esille esimerkin aineistosta ja lyhyen tulkinnan.
Riittävää itsenäisen päätöksenteon astetta eli autonomisuutta.
(Tajunnallisuus)
kysyn siltä esimieheltä ja se esimies saattaa sanoa että et tee, ja kun se muutaman kerran niin sannoo, niin kyllä se niinku pannee miettimään, että no mitäs tämä nyt sitten on, minä odotan mitä se käskee tehä ja sitten minä vien
sanaa eteenpäin ja teen. (Verna)
Riittävä autonomisuus työssä antaa mahdollisuuden toteuttaa omia kykyjä ja
osaamista työyhteisön parhaaksi ja lisää koettua työhyvinvointia.
Mahdollisuutta työtä koskeviin keskusteluihin ja reflektioon.
(Situationaalisuus)
Olisi tosi tärkeä työssä jaksamisen kannalta, että joku esim. pomo olisi kiinnostunut ja hänellä aikaa ottaa kantaa työn tekemiseen ettei jäisi yksin näiden asioiden kanssa painiskelemaan. Eihän nämä ole kuitenkaan kenenkään
omia töitä vaan tämän työyhteisön. (Lahja)
Työhyvinvointia edistäisi, mikäli voisi käydä ”työssä jaksamiskeskusteluja” ennaltaehkäisevässä mielessä.
Työhyvinvoinnin mahdollistaa riittäväksi koettu rahallinen korvaus työstä.
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Toki työhyvinvointiini vaikuttaa myös palkka, mutta nostan työn sisällön ja
laadun merkityksen tärkeimmiksi työhyvinvointiini liittyen kuin rahallisen
korvauksen. (ote Keijon ydintarinasta)
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Riittävä rahallinen korvaus työstä kertoo osaamisen ja ammattitaidon arvostamisesta.
Tietoa ja halua noudattaa terveellisiä elämäntapoja.
(Kehollisuus, situationaalisuus)
Ruokavalion terveellisyydestä ja monipuolisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Mielestäni myös sillä on vaikutusta työhyvinvointiin. Edellisestä päiväkirjamerkinnästäni olen laihtunut tuon 10 kg. Se on minulle iso juttu. Tavoitteeni
on pudottaa vielä 5 kg ja pitää sitten lopun ikää painoni tässä saavutetussa
painossa vain pienin heitoin puoleen tai toiseen. Suhde itseen on siten ihan
kunnossa. (Anneli)
Terveelliset elämäntavat tuovat lisää vireyttä ja vähentävät sairauspoissaoloja.
Viihtyisä ja ergonomisesti itselle sopiva työympäristö vaikuttaa
myönteisesti työhyvinvoinnin kokonaisuuteen.
(Kehollisuus, situationaalisuus)
Ergonomia eli työympäristön viihtyisyys ja kokonaisvaltainen toimivuus tuovat työhyvinvointiini oman lisänsä. (ote Annelin ydintarinasta)
Työympäristön tarkoituksenmukaisuus edistää työhyvinvointia ja siten myös työsuoritusta.
Sisäistä halua ja pyrkimystä kehittää itseään ja kehittyä ihmisenä.
(Tajunnallisuus)
Minulla on työssä, harrastuksissa ja ihmisenä kova sisäinen kunnianhimo kehittyä kokonaiselämässäni. Kritiikin kestämiseen olen aina tarvinnut riittävän
vahvaa itsetuntoa… Olen aktiivisesti pyrkinyt välttämään katkeroitumista ja
mitä rankempi päivä on ollut takana sen pitempi lenkki ja sitä enemmän keskustelua ja puhumista jonkun minulle tärkeän ihmisen kanssa. (ote Kertun
ydintarinasta)
Sisäinen halu ymmärtää tekemäänsä työtä, itseään ja ympäristöään motivoi jatkuvaan yrittämiseen, jolla on positiivinen vaikutus työhyvinvointiin.
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Työroolin ja työn sisältöjen selkeyttä.
(Situationaalisuus)
Työhyvinvoinnilleni huomattavan tärkeää on ollut oman työroolini ja työn sisältöjeni ratkeaminen. Henkilöstöpäällikkö muodostui kohdallani avainhenkilöksi. Hän ymmärsi ratkaisun työni sisällöistä venyneen kohtuuttoman pitkään. Tapaamisesta henkilöstöpäällikön kanssa työtilanteeni alkoi selkiytyä
ja pian sen jälkeen sainkin osa-aikaeläkepäätöksen sekä työpisteekseni määriteltiin laskutus. (ote Liisan ydintarinasta)
Työhyvinvoinnille käänteen voi tehdä jo yksi henkilö, joka pyrkii muuttamaan
työnkuvassa olevia epäselvyyksiä.
Työhyvinvointi on psyykkistä hyvinvointia.
(Tajunnallisuus)
No eiköhän siihen paremmin kuulu nämä psyykkiset puolet, mut että niissä
niissä mää en niinku oikein niinku itse pysty sitä itseäni arvioimaan, jotenkin,
mistä, eihän mulla oo mittareita itsellä siihen. Mut sitten kun se on vaan että
mihin mää vertaan niitä tuntemuksia, että mää niinkun, mulla ei oo niinku
verrokkiryhmää siihen, mää en voi tietää mitä toiset tuntee, mä vaan tunnen
itse missä mä meen ja kun mää niinku hyväksyn itseni siinä missä mää oon,
niin tuota niin… (Juhani)
Oma hyvinvoinnin kokemus ja sen tiedostaminen auttaa ymmärtämään työhyvinvoinnin tilaa.
Työhyvinvointi on rekrytoinnissa onnistumista.
(Situationaalisuus)
Työhyvinvoinnin kannalta minulle on tärkeää myös onnistua oikeiden henkilöiden rekrytoinnissa. Paitsi että ihmiset ammattitaitonsa lisäksi sopivat organisaatioomme toivon heidän myös itse viihtyvän ja sitoutuvan työhönsä ja
organisaatioon. (ote Juhanin ydintarinasta)
Ammattitaitoisten ja motivoituneiden työntekijöiden rekrytoiminen edistää esimiehen työhyvinvointia.
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Työhyvinvointi on oman työn rajaamista, luopumista ja kykyä sanoa ei.
(Situationaalisuus, tajunnallisuus)
Työhyvinvointiin kuuluu oman työn rajaaminen, tätä pitänee vielä kovasti
opetella ja karsia tehtäviä, siirtää muille. Nyt lienee aika opetella luopumaan
itselle kasautuneista vastuista. Tulevan vuorotteluvapaan suunnittelu antaa
tälle oivan mahdollisuuden. Jospa en haluakaan sen jälkeen työhön palattuani ottaa vastuita vaan haluan tehdä vain toimintaterapeutin perustyötä. Kiinnostava ajatus –tulla aamulla töihin, katsoa kalenterista kenen asiakkaan
kanssa milläkin tunnilla on varattu aika, lähteä illalla kotiin–. (Seija)
Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii luopumista ja vastuun siirtämistä.
Työnkiertojen toteuttamisella voidaan edistää työhyvinvointia.
(Situationaalisuus)
Kauan olemme tiimissämme suunnitelleet tehtävien uudelleen jakamista kun
itse kullakin on selviä uupumisen merkkejä. Väsymistä omiin tehtäviin ja mukana myös yhteistyövaikeuksia. Toki henkilöiden välisiin ristiriitoihin ei liene
paras ratkaisu siirtyä toiseen pisteeseen, mutta jossain määrin auttanee näkemään asioita uudesta näkökulmasta. (Seija)
Työnkierrot antavat uutta näkökulmaa työhön ja auttavat näkemään asioita uudesta näkökulmasta.
Vuorotteluvapaa tuo työhyvinvointia sekä yksilö- että työyhteisötasolle.
(Situationaalisuus)
Työyhteisötasoisten työhyvinvointivaikutusten ajattelen toteutuvan vastuun ja
tehtävien siirtymisenä työtovereilleni. Vaikka työni onkin erittäin haasteellista
ja motivoivaa sekä koen siinä paljon onnistumisen tunteita huomaan olevani
siihen aika lailla uupunut. Vuorotteluvapaa antaa minulle mahdollisuuden
kerätä voimavaroja itselleni merkityksellisistä asioista oman aikatauluni mukaan. Ajattelen vuorotteluvapaata myös ennaltaehkäisevänä siinä mielessä,
että se auttaa minua jaksamaan töissä 63-vuotiaaksi asti. Vuorotteluvapaa
antaa minulle mahdollisuuden miettiä, mitä todella haluan työelämässä tehdä.
(ote Seijan ydintarinasta)
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Vuorotteluvapaalla on mahdollisuus miettiä kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja
pyrkiä takaamaan mahdollisimman hyvä työhyvinvoinnin taso tulevaisuudessa.
Työhyvinvoinnin spesifit tarinat tulevat esille pitkälti situationaalisesti työn
kautta kerrottuina. Työn kontekstien kautta kerrottu tuotetaan autonomisuutena,
työroolien ja sisältöjen selkeytenä, tehtäväkuvien kierrättämisenä ja rekrytoinnissa onnistumisena. Lisäksi mahdollisuudet huoltaa ennaltaehkäisevästi työhyvinvointia, esimerkiksi ”työhyvinvointikeskusteluilla” ja tarpeellisilla luopumisilla
liiallisesta työstä, ovat työhyvinvoinnille tärkeitä.
Tässä tutkimuksessa ainoa ero naisten ja miesten välisissä eroissa kokea ja
kertoa työhyvinvoinnistaan tuli esille tapana kertoa työn sisällöistä. Miehet kuvasivat työhyvinvointiaan älyllisesti merkittävän haastavina työtehtävinä.
...se on kaikkein vaativin täydellisesti ja minusta se on siinä mielessä kiva, että saa rassata aivojaan...niin mää tykkään, tykkään älyllisistä haasteista.
Niin se tuo tyydytystä tämä, että saa tota miettiä, pohtia, aatella. Menneen
puolen vuoden aikana on tullut monesti tullut todettua monelle tuttavalle ja
harvalle työkaverille, että jatkan töissä niin kauan kuin mielenkiintoisia projekteja tulee vastaan. Saas nähdä mitä tuleman pitää. (Keijo)
Työhyvinvointi – tai työvointi niin kuin asian itse määrittelen, pohjautuu minulla hyvin pitkälti merkittäviin haasteisiin ja niissä onnistumisiin. Haasteet
merkitsevät minulle koko työnkuvani kokonaisuutta eli johtamista, asiakassuhteiden hallintaa ja substanssiosaamista. (ote Juhanin ydintarinasta)
Työhyvinvoinnille ja motivoitumiselle merkittävät älylliset haasteet ja niissä onnistumiset tuovat miehille tavoitteellisuutta ja innostuneisuutta työhön. Osaamisen arvostuksen tulisi näkyä erityisesti riittävän haastavina työtehtävinä. Naisille
työn sisältö ja työnkuvan kokonaisuus olivat myös työhyvinvoinnin ilmiön osatekijöinä tärkeitä – kuitenkin osana laajempaa holistista kokonaisuutta. Aineiston
koko huomioiden tulosta voidaan pitää suuntaa antavana ja sen tarkempi määrittely tarvitsisi lisää aineistoa ja sitä kautta tulkintaa.
5.7

Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille –
yhtäläisyydet tarinoista

Tässä luvussa kuvaan metatason tutkimustuloksia työhyvinvointi- ja ydintarinoista tulkittujen Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitysten yhtäläisyyksien kautta.
Aineiston tulkinnallinen lukutapa oli työhyvinvointi- ja ydintarinoiden (= kerto171

musten) tulkinta temaattisella sisältöjen luvulla. Hyvinvointiprofiili-prosessin
merkityksestä työhyvinvoinnille kertovia yhtäläisyyksiä löytyi yhteensä viisi, niiden jälkeen esitän lyhyen tulkinnan tuloksesta ja lopuksi näytteitä tuloksesta. Suluissa kuvaan myös sellaisten tutkimuksessa mukana olleiden määrän, jotka pitävät Hypro-prosessin merkitystä tärkeänä työhyvinvoinnilleen. Syvemmälle tasolle
tulosten tulkinnassa pääsen seuraavassa pääluvussa kuusi, jossa tuloksia pohditaan suhteessa Hyvinvointiprofiili-prosessin teoreettisiin lähtökohtiin ja sen itse
itselleen asettamien tavoitteiden kontekstissa.
Kuviossa 8 havainnollistan tämän tutkimuksen tulosten pohjalta vastauksen
tutkimuskysymykseen 2 siitä, mitkä ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin työhyvinvointia edistävät merkitykset tähän tutkimukseen osallistuvien ihmisten kertomana. Ulommalla kehälllä tuon esille Hypro-prosessin keskeiset eritellyt merkitykset
työhyvinvoinnille tähän tutkimukseen osallistuvien ihmisten kertomana. Sisemmällä kehällä kuvaan Hyvinvointiprofiili-prosessin päämerkityksen työhyvinvoinnille tämän tutkimuksen tulosten mukaan.

Toiminnallisuus

Tuki
muutostilanteissa

Hyvinvointiprofiili-prosessi on
antanut ymmärrystä, tietoa ja
vertaistukea siihen, että ihmisen
työhyvinvointi on laaja-alainen
tarina. Hyvinvointiprofiili-prosessi
antaa ajantasaisen kuvan ihmisen
kokemasta työhyvinvoinnista ja
voimavaroista.

Ryhmien vertaistuki

Kuvio 8. Hyvinvointiprofiili-prosessin

Kokonaisvaltaisuus

merkitykset

työhyvinvoinnille

osallistuvien ihmisten kertomana – yhtäläisyydet tarinoista
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Asiantuntijuus

tutkimukseen

Toiminnallisuus: Liikuntalajien kokeilu on antanut vireyttä ja intoa
työhyvinvoinnille (N=10)
Hyvä kunto vaikuttaa jaksamiseen ja on siksi osa työhyvinvointia. Kuntotestin
parantuneet tulokset motivoivat liikkumaan jatkossakin. Lisäksi liikunnallisista
kokeiluista on saanut uusia virikkeitä ja motivaatiota omaan työhön.
Kuntotestissä 1,5 vuoden aikana kaikki tulokseni ovat parantuneet huomattavasti ja samoin painoni on tippunut 4 kiloa. Kuntoni on noussut huomattavasti, joten kuntoilu on tuottanut tulosta. Auttaahan se ehdottomasti työssäkin
jaksamista. (ote Siirin ydintarinasta)
Kuntotestit antaa todellisen tiedon fysiikasta. Minulla oli kunto yläkantissa
tähän ikään. Oma tuntuma oli että se olisi huonompi. Tämä kannustaa liikkumaan edelleen. Tarkoitus olisi päästä city ihmisestä pikkuhiljaa irti ja jalkautua luontoon useammin. Siinä on haastetta itselle loppu elämäksi! (Lahja)
Hypro-ryhmässä parasta antia ovat olleet liikunnalliset osuudet. Liikunnan
ilon löytäminen omista lähtökohdista on kaikkein parasta. Jokaisen on löydettävä ne itselle sopivat liikuntamuodot, joista nauttii. Odotukseni Hyproryhmästä ovat toteutuneet liikunnalliselta osin. (Anneli)
Hypro-ryhmän liikunnallisen annin olen kokenut mielenkiintoisena ja saanut
siitä uusia ideoita oman työnikin toteuttamiseen. (ote Rakelin ydintarinasta)
Asiantuntijuus: Luentosarjasta on saanut paljon tietoa ja ajattelemisen
aihetta (N = 8)
Luennot ovat sekä antaneet tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista että saaneet
miettimään tiedon merkitystä oman työhyvinvoinnin kannalta.
...luennoilla esiin tulleita asioita pitäisi viedä isolla kirjoitettuna yrityksissä
johtaville ja päättäville ihmisille. Jos heillä nyt riittäisi ajatuksia muunkinlaiselle kuin optioiden kasvattamiseen tähtäävälle tulevaisuuden suunnittelulle.
Kyllä tämän päivän työelämässä ei paljon työntekijöiltä kysellä miten he jaksavat tehdä yhä uusia ja lisääntyviä työtehtäviä. Jos et jaksa tai ehdi tehdä
töitäsi niin ymmärrä vaan hakeutua eläkkeelle ajoissa…(Aurora)
Hiljaisen tiedon siirtämistä koskeva luento sai minut ajattelemaan työyhteisöjen iäkkäissä työntekijöissä piilevää hiljaista tietoa ja sen siirtämistä. Asiassa
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on varmasti monia ongelmia. Hiljaista tietoa on vaikea tunnistaa ja tuoda
esiin sekä tietenkin nuorempien työntekijöiden asenne vanhempia kollegoita
kohtaan. (ote Auroran ydintarinasta)
..oli mielenkiintoista kuunnella, että myös miehillä on kuumia aaltoja ja masennusta. (Siiri)
Uskon, että todellista ikäjohtamista toteuttamalla ikääntyneistäkin työntekijöistä löytyisi paljon potentiaalia ja hiljaista tietoa työelämään. Myös hiljaista tietoa kosketteleva luento antoi yllättävän laajaa tietoa siitä, mitä kaikkea
hiljainen tieto voi olla. Vielä tarvitaan asennekasvatusta siihen, että ikääntynyt työntekijä on myös arvokas työntekijä. Puheissa ja paperilla puhutaan
paljon ikääntyneen työntekijän tietotaidosta, mutta käytännön ja toteuttamisen tasolla asiassa on mielestäni paljon parantamisen varaa. (ote Liisan
ydintarinasta)
Valistusta ja tietoa projektista sai hyvin, sitä ei välttämättä voi mistään lukeakaan. Oikean tiedon soveltaminen oman työhyvinvointinsa pohjaksi on merkittävää. (ote Juhanin ydintarinasta)
Kokonaisvaltaisuus: Oivaltaa vastuun ottaminen omasta
kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista (N = 7)
Hypro on auttanut oivaltamaan, että on itse löydettävä oman työhyvinvointinsa
tärkeimmät tekijät ja pyrittävä aktiivisesti vaikuttamaan niihin. On myös itse tunnistettava ja tunnustettava omat rajansa. Vastuun ottamisen oivaltaminen voi vahvistaa jo koettua vastuun ottamista tai tuoda muutoksen omiin ajattelutapoihin.
Hypron suurinta antia itselleni on ollut ajatukset oman elämän järjestämisestä ja elämän hallinnasta yleensä, joita olen usein tapaamisten jälkeen jäänyt
miettimään. Näin Hypro auttaa mielestäni jaksamaan myös työssä paremmin.
Hypro-prosessi on vahvistanut ajatustani siitä, että itsestään ja kaikinpuolisesta hyvinvoinnistaan kannattaa pitää niin hyvää huolta kuin pystyy. (ote
Auroran ydintarinasta)
Hyvinvointiprofiilitoiminta onkin muodostunut minulle erittäin merkittäväksi.
Sen suurin anti on ollut alkaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja sen edistämistä kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti itse siitä vastuun kantaen. Nyt harjoit-
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telen uutta elämänkäsikirjoitusta: pyrin löytämään uuden tasapainon työn,
vapaa-ajan ja itseni välillä. (ote Vernan ydintarinasta)
Yhdeksi tavoitteekseni Hypro-toimintaan asetin juuri sen, että oppisin itse erilaisen asennoitumistavan sekä työhöni että koko elämääni. (ote Lahjan ydintarinasta)
Hypro-ryhmän suurin merkitys on ollut tietoiseksi tuleminen ja oman ajattelun selkiytyminen. (ote Rakelin ydintarinasta)
Aluksi kun mietin Hypro-prosessin merkitystä työhöni en löytänyt siitä konkreettisesti merkityksiä työssä jaksamiseeni. Tarkemmin oman jaksamiseni äärelle pysähdyttyäni olen sitä mieltä, että Hypro-toiminnan suurin merkitys itselleni on se, että se on vahvistanut minussa tunnetta subjektina omaan hyvinvointiini vaikuttavana ja ennen kaikkea siitä vastuussa olevana. (ote Seijan ydintarinasta)
Pystyy ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnista, joka ei ole itsestään selvyys.
(Johanna)
Ryhmien vertaistuki: Pienryhmien tarjoama vertaistuki on toiminut peilinä
omille ajatuksille ja tunnoille (N =7)
Pienryhmissä oma työhyvinvointi on jäsentynyt yhdessä toisten samaan ikäluokkaan kuuluvien ihmisten kanssa. Työhyvinvointi on rakentunut keskusteluissa ja
se on puhujien yhteisen merkitystyön tulos.
Keskustelimme siitä miten toisten arvostaminen ja palautteen antaminen positiivisessa mielessä on hyväksi työyhteisössä. Haimme ratkaisuja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, miten voisi saavuttaa hyvän yhteistyön ja positiivisen tunnelman. (Siiri)
Tuttuna piirteenä sieltä nousee kuitenkin se, että meidän ikäpolvi on saanut
sen kasvatuksen että työnteko on elämänarvoista tärkein. Yleensä olemme
menneet työelämään hyvin nuorina ja opiskelua on pidetty monien vanhempien mielestä vähemmän tärkeänä jopa turhanakin. Samoin tulee esiin se että
haluamme tehdä työtä ihmisille ei tilastoille ja raporteille. (Liisa)
ryhmä/oma hyvinvointi?: – ehkä ryhmässä alkaa miettiä oman hyvinvointinsa
tämänhetkistä tilaa – vertailla toisten kertomuksiin ALITAJUISESTI EHKÄ
ENITEN...se ei ole tainnut olla kovin tietoista – ainakaan vielä! (Rakel)
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Hypro-prosessi tukee muutostilanteessa (N = 3)
Hypro on auttanut jäsentämään omaa muutostilannetta sekä tarjonnut tukea ja
erilaisia muutostilanteen ratkaisumalleja sosiaalisena yhteisönä.
S-loma-aikanani Hypro-ryhmä on merkinnyt minulle hyvin paljon. Se on joka
tapaamiskerta ollut riemastuttava yhteys työelämään. Kokonaisuutena ryhmän tuki minulle on ollut vahvasti psykososiaalinen. Miten Hypro-ryhmä voi
tukea tällaisessa tilanteessa työhyvinvointiani? Pohdin myöskin sitä, mitä
annettavaa minulla on tässä suhde työhön – osiossa muille ryhmäläisille??
Ensimmäistä kertaa koko projektin aikana pohdin vakavasti sen keskeyttämistä. Olenko sopimaton ”tapaus” koko ryhmään ja vielä sopimattomampi tutkijalle??? Miten ihmeessä työnantajani on saattanut minut toiminnallaan tällaiseen pulaan?? Tämä suhde työhön on minulle koko projektin vaikeimmin
työstettävä ”juttu”! Alustus ja keskustelu eri työpaikoilta tulleiden ryhmäläisten kanssa sekä liikunnallinen osio ovat olleet kuitenkin rikastuttavia ja ne
ovat tuottaneet suunnatonta iloa ja pakottaneet myönteisesti työstämään omia
sisäisiä tuntemuksia ja ajatusmalleja. On ollut pakko ankarasti miettiä omaa
jaksamistaan, työhyvinvointiaan ja sen lähteitä nykytilanteessa. Kaiken ”keskeneräisyydenkin” keskellä koen joka tapauksessa olevani varsin ”hyvissä
hengissä”. Tästä olen syvästi kiitollinen ”Hypro-hengenpelastusryhmälle” ja
koko projektille. (Kerttu)
Hypron keväisistä tapaamisista ei minulle jäänyt niin hirveän paljon sellaista
jota voisin nyt muistella nimenomaan Hypron antina. Olen kuitenkin sitä
mieltä, että tästä kaikesta mitä kohdallani on tapahtunut tämän vajaan vuoden aikana, en olisi selvinnyt näin hyvin ilman Hypro-projektin tukea. (Liisa)
Tulin siihen tulokseen myös ryhmässä, että mahdollisuuteni jäädä vuorotteluvapaalle on terveyteni kannalta nyt tärkein (= myös TYÖHYVINVOINTINI
KANNALTA JATKOSSA!). Toivon ensi vuonna pystyväni keräämään uusia
voimia tietoisesti siihen, että sen jälkeen työvireyteni/jaksamiseni paranee.
(Rakel)
Hypro-prosessin yhteiset merkitykset työhyvinvoinnille ovat toiminnallisuus, asiantuntijuus, kokonaisvaltaisuus, ryhmien vertaistuki ja tuki muutostilanteissa (kuvio 8).
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5.8

Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille
– spesifit tarinat ja sukupuolten väliset erot

Tässä luvussa tuon esille yksilöllisiä eroja Hyvinvointiprofiili-prosessin merkityksestä työhyvinvoinnille sekä sukupuolten välisiä kertomisen ja kokemisen eroja. Aineiston tulkinnallinen lukutapa oli työhyvinvointi- ja ydintarinoiden tulkinta
temaattisella sisältöjen luvulla. Yksilöllisiä Hypro-prosessin merkityksen kertomisen kokemuksellisia tapoja löytyi yhteensä 7 ja sukupuolten välisiä eroja 1.
Tulosten lisäksi tuon esille esimerkin aineistosta ja lyhyen tulkinnan.
Auttaa valmentautumaan ja valmistautumaan eläkkeelle jääntiin.
Ajattelen Hypro-prosessilla olevan erityistä merkittävyyttä eläkkeelle valmentautumisprosessissa. Jos eläkkeelle valmentautumiseen tarvitaan 5–10 vuotta
on Hypron tapaisesta toiminnasta juuri apua. (ote Auroran ydintarinasta)
Hypro-prosessin aikana Aurora on oivaltanut, että eläkkeelle valmistautuminen on
prosessi, johon on tärkeää saada tukea.
Vahvistaa omia ajatuksia ja toimintatapoja työhyvinvointiin liittyen.
Varsinaisesti en osaa löytää itselleni mitään niin uutta tämän hetkiseen työssä
jaksamiseen näistä Hypron tapaamisista. On tietenkin usein virkistävää huomata miten samantapaiset kokemukset meillä lähes samanikäisillä ihmisillä
on työstäkin aina ollut...Kyllähän se yhdistää ja antaa yhteenkuuluvaisuutta
ja voimaa tällainen saman kokemus. (Aurora)
Näen, että Hypron merkitys on minulle ollut ennen kaikkea vahvistajana
omille ajatuksilleni, toimintatavoilleni ja tunnoilleni. En koe, että Hyproprosessi olisi muuttanut tai vaikuttanut mielipiteisiini tai toimintaani. Vertaisuus, vertaistuki ja asioiden jakaminen ovat olleet antoisaa Hypro-ryhmien
toiminnassa. (ote Auroran ydintarinasta)
Hypro-toiminnan ollessa vapaaehtoista on vaarana se, että siihen hakeutuvat jo
valmiiksi ”työhyvinvointitietoiset” ihmiset, joille toiminta ei sinänsä tuo vahvistavan merkityksen lisäksi mitään uutta.
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On auttanut jäsentämään omaa suhdetta työhön uudella tavalla.
Hypro on opettanut huomaamaan elämää eteenpäin. Olen vaatinut itseltäni
yhtä kovaa työsuoritusta kuin nuorena, ehkä vielä enemmän kun näkee tekemättömiä asioita. Olen Hypron myötä pysähtynyt näkemään vanhenevan
työntekijän tilaa. Etenkin kun olen nähnyt työntekijöitä eri paikoista ja melkein saman ikäisiä. Heillä monilla on ollut sairauksia ja itse olen melko terve
fyysisesti. Havahdun kuinka itsekin voisin olla sairaampi tämän ikäisenä.
Olen kuvitellut itseäni nuoremmaksi!! Toisaalta havahdun huomaamaan että
eläkkeelle on enää aikaa 5 vuotta. On aika ajatella mitä sitten. Miten pärjään
sitten, jos työ on kaikkein tärkein ja kaikki voimat vievä asia nyt. (Lahja)
Hypro-prosessin myötävaikutuksella on käynnistynyt prosessi, jossa tavoitteena
on analysoida ja pyrkiä muuttamaan omia totuttuja työn tekemisen tapoja.
Merkitys organisaatiotasoiseen työhyvinvointiin olisi suurempi mikäli
samasta organisaatiosta toimintaan osallistuisi useampia henkilöitä.
Timmi-projektin merkitys on varmasti suurempi niille henkilöille, joiden työyhteisöstä on useampia osallistujia projektissa. Toisten kanssa yhdessä koettu
panostaminen omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen työssä kannustaa jokaista
työyhteisön jäsentä. (Anneli)
Minusta olisi ollut täysin mahdollista ajatella, että myös organisaatiotasolla
Hyprolla olisi voinut olla paljon myönteisiä vaikutuksia, mikäli siihen olisi
lähtenyt enemmän ihmisiä mukaan. Uskon, että Hypro-toiminta olisi mm. kehittänyt organisaatiomme me-henkeä, joka on todella tärkeätä työnteolle.
Vaikutus olisi mielestäni heijastunut toisten kanssa yhdessä koetun hyvinvointiin ja jaksamiseen panostamisen kautta työhön, joka innostaa toinen toisiamme. Täten kannustaisimme hyvinvoinnin ylläpitoon jokaista muutakin työyhteisömme jäsentä. (ote Annelin ydintarinasta)
Hypron organisaatiotason merkittävyys voisi näkyä konkreettisesti työilmapiirin
parantumisena.
Antaa välineitä viedä opittuja asioita omaan työyhteisöön.
...niin kyllä mää oon niinku sitä mieltä että, siis vahvasti se mitä minä oon,
vaikuttaa siihen mitä myös muut on, sillä on merkitystä täällä, ainakin esi178

miesasemassa, että johtajalla ja esimiesasemalla on aivan järkyttävän suuri
merkitys työntekijöihin ja niitten jaksamiseen ja hyvinvointiin. (Kerttu)
Hypron avulla prosessoitu itsetuntemus erityisesti esimiehenä toimiessa heijastuu
oman parantuneen työhyvinvoinnin lisäksi koko työyhteisön hyvinvointiin.
Hypro-pienryhmät ovat saaneet pohtimaan hyvän yhteistyön merkitystä
työhyvinvoinnille.
Hypro-ryhmissä olen alkanut pohtia myös sitä, että työhyvinvoinnille on tärkeää ymmärtää työtovereitani ja heidän tapojaan tehdä asioita. (ote Liisan
ydintarinasta)
Hypro-prosessin aikana vastuu ja velvollisuus ymmärtää kollegoita ovat lisääntyneet.
Hypro-prosessi on saanut ajattelemaan mahdollista työskentelyä
varsinaisen eläkeiän jälkeen.
Vielä vuosi sitten ajattelin, että voisin kyllä jäädä putkeen töistä. Ajatukset on
tosiaan muuttuneet Hypron aikana. Toiminta on antanut virtaa itselle, että
kuuluu johonkin, ja on mukana ajan hengessä. Ajatus että minä jaksan vielä
tehdä tätä työtä. Hypro tavallaan kuntouttaa ja kannustaa jatkamaan. (Johanna)
Hyproprosessi on antanut pystyvyyden tunnetta omasta ammattitaidosta ja siten
kannustaa jatkamaan työelämässä.
Spesifeissä tarinoissa Hypron merkityksestä työhyvinvoinnille korostuvat erilaiset pohdinnat suhteessa työhön: vahvistajana, ajatustapojen muuttajana, uusien
oivallusten tuojana. Myös eläkkeelle valmentautumisprosessissa ja toisaalta työelämässä pidempään jatkamisessa on Hypro-prosessista koettu saatavan merkityksiä.
Ainoa naisten ja miesten välinen ero kokea ja kertoa Hypron merkityksestä
työhyvinvoinnille oli tapa kertoa hyvinvointineuvottelun merkityksestä. Naiset
kuvasivat hyvinvointineuvottelussa syntyneen oivalluksia omasta suhtautumisesta
ja asenteesta työhön sekä työhyvinvointiin.
Hypro-prosessiin kuuluvan hyvinvointineuvottelun psykologin kanssa koin
hyvin antoisaksi. Ymmärsin neuvottelun jälkeen uusia asioita omasta varovai179

sesta suhtautumisestani työhön: varovaisuus onkin pelkoa siitä, että työ vie
minut jälleen kokonaan mukanaan; aiheuttaa minussa työhumalan kokemuksen, jossa mieli on aina ja kaikkialla kiinni työssä. Ympäristö ei siis toimikaan rajoitteena työssäni, vaan minussa itsessäni ovat ne rajat ja pidikkeet,
jotka estävät minua uppoutumasta liiallisesti työhöni. Työhyvinvoinnilleni
tämän oivaltaminen on merkittävää. (ote Vernan ydintarinasta)
Mutta tänään oli sitten sovittu psykologin kanssa keskusteluaika, joka ylitti
odotukseni. Oli kehittynyt pattitilanne työssä, joka laukesi siinä tunnin keskustelun aikana. Koin suurta helpotusta...Olisi hyvä antaa itselle aikaa ja periksi, ettei kaikkea yritä yhtä aikaa, esim. harrastuksia, jooga, taizi, vaihtoehtoisten hoitojen tekemiset. (Lahja)
Kahdenkeskisessä hyvinvointineuvottelussa on mahdollistunut oman elämänkulun ja erityisesti työelämänkulun kertominen ja tutkiminen. Hyvinvointineuvottelu on myös mahdollistanut itsensä ja itselle asetettujen vaatimusten tarkastelun
uudesta näkökulmasta. Tutkimustuloksessa on huomioitava sen suuntaa antavuus,
joka tarvitsisi vahvistuakseen vielä lisäaineistoa.
Kertomusten tulkinnan temaattisella sisältöjen luvulla metatason tutkimustuloksissa työhyvinvointi ilmiönä hahmottui tässä tutkimuksessa yksilöllisenä, kokonaisvaltaisesti koettuna hyvinvoinnin tilana. Työhyvinvoinnin tilan muodostavat jatkuvasti liikkeessä olevat tajunnalliset, situationaaliset ja keholliset tekijät.
Tässä tutkimuksessa yhteiset kerrotut työhyvinvoinnin ilmiön muodostavat tekijät
ovat seuraavat: työsitoutuneisuus, kokonaiselämän hyvinvointi, vastuullisuus itsestä, dialoginen yhteisöllisyys, koettu työn haasteellisuus, yksilöllinen ja arvostava esimiestyö, ilon ja onnistumisen kokemukset työssä, tunne arvostettavan
työn tekemisestä, osaaminen asiakastyössä ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi
työnkuvassa. Lisäksi työhyvinvoinnin päämääritelmän mukaan työhyvinvoinnin
ilmiö muodostuu spesifeistä tarinoista. Hyvinvointiprofiili-prosessi on antanut
ymmärrystä, tietoa ja vertaistukea siihen, että ihmisen työhyvinvointi on laajaalainen tarina. Sen mukaan on mahdollista hahmottaa se, kuinka monin tavoin
siihen voi sekä itse vaikuttaa että edistää työyhteisön työhyvinvointia. Lisäksi se
antaa ajantasaisen kuvan ihmisen kokemasta työhyvinvoinnista ja on käynnistänyt
sekä innostanut oman työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja ylläpitoon. Hyvinvointiprofiili-prosessin yhteiset merkitykset työhyvinvoinnille kerrottiin tässä tutkimuksessa toiminnallisuudeksi, asiantuntijuudeksi, kokonaisvaltaisuudeksi, ryhmien vertaistueksi ja tueksi muutostilanteissa. Lisäksi sen merkityksistä työhyvinvoinnille kerrottiin spesifejä tarinoita.
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6

Pohdinta

Pohdintaluvussa tämän tutkimuksen tutkimustuloksia peilataan aikaisempiin tutkimustuloksiin ja käsitteisiin. Näkökulmina ovat tutkimuskysykset eli se, mitä
työhyvinvointi on ilmiönä tähän tutkimukseen osallistuvien yli 55-vuotiaiden ihmisten kertomana ja mitkä ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvointiin. Lisäksi tarkastellaan työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmia ja
työssä jatkamista eläkeiän jälkeen. Pohdintaluku päättyy luotettavuuden näkökulmien reflektointiin, minkä jälkeen esitetään tämän tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ja herätellään ajatuksia työhyvinvoinnin ilmiön tutkimuksen tulevaisuudesta.
6.1

Työhyvinvointi ilmiönä

Tämän luvun tarkoituksena on tuoda esiin työhyvinvointia kuvaavia käsitteitä eli
ymmärtää työhyvinvoinnin ilmiötä. Peilaan ja vertailen käsitteitä tämän tutkimuksen tuloksiin ja pyrin siihen, että nämä käsitteet ja työhyvinvoinnin eri näkökulmat kohtaavat toisensa. Olen valinnut teoriasta ja aikaisemmasta tutkimuksesta
työhyvinvointia kuvaavia käsitteitä, koska ajattelen näiden käsitteiden kuvaavan
työhyvinvointia: ne valottavat työhyvinvoinnin olemusta ja eri puolia. Tämän
tutkimuksen tuloksista mukana ovat erityisesti metatason tulokset (yhtäläisyydet
tarinoista) ja osittain yksilökohtaiset työhyvinvointi- ja/tai ydintarinat.
Rakenteellisesti lukua 6.1 ohjaa ajatukseni lähestyä työhyvinvoinnin ilmiötä
ensin työstressin ja työuupumuksen kautta ja siirtyä sitten työkyvyn käsitteen
kautta työhyvinvointiin ilmiönä ja lopuksi sen muutamien käsitteiden tarkasteluun.
Kaikissa näissä vaiheissa pyrin tuomaan pohdinnan omaisesti tämän tutkimuksen
tuloksia esiin keskustelevalla otteella. Ennen työstressin ja -uupumuksen tarkastelua suuntaudun työhyvinvoinnin ilmiön kokemisen ajalliseen ja kulttuuriseen
ulottuvuuteen, joka tässä tutkimuksessa konkretisoituu yli 55-vuotiaiden tutkimukseen osallistuvien suomalaisten ihmisten kautta.
Kokemus kerrottuna on sekä yksilöllinen kokemus että kulttuurin muokkaama ilmiö. Aika ja paikka raamittavat monin eri tavoin sitä, millaisten ajattelutapojen ja käsitteiden kautta jäsennämme itseämme. Aika ja paikka kiinnittävät ihmisen sukupolveensa. Mitä on työhyvinvointi kulttuurisena ilmiönä vuosina 1947–
1952 syntyneillä ihmisillä? Mikä on heidän suhde työhönsä? Entä itseensä? Työn
merkitys tulee esille tämän tutkimuksen tulosten perusteella moraalisesti ja identiteetin määrittäjänä merkittävästi: oma olemassaolo määrittyy pitkälti työn tekemi181

sen kautta. Hoikkala (1999) kirjottaessaan suurista ikäluokista ja työstä aprikoi,
kuinka välttää jähmeä kuva pärjäämisestä ja työhulluudesta, jossa ihmisarvon
tunne kiinnittyy ihmisen työteliäisyyteen. Hänen ratkaisunsa oli löytää työn teemaa elämäntilanteen, työn, koulutuksen ja elämänkulun kontekstista ilman yleistä
puhetta työn merkityksestä suurille ikäluokille (hänen tutkimuksessaan 1945–
1950 syntyneet). Suurien ikäluokkien tarinoiden avulla piirtyy kuvia ihmisistä,
joille keskeistä on kunniallinen agraarisvaltainen työteliäisyys, niukat ja vaatimattomat sodanjälkeiset lähtökohdat elämään, koulutuskeskeisyys, joka tarkoittaa
muuttoa maalta kaupunkiin, sekä sosiaalista nousua ja uutta keskiluokkaa. Suuret
ikäluokat ovat myös vaikuttaneet perheen muuttumiseen tuotantoyksiköstä kulutus- ja tunneyksiköksi, naisen (kiinnittyminen palkkatyöhön) ja miehen (muidenkin elämänalueiden kuin työn korostuminen miehen identiteetissä) aseman ja roolien muuttumiseen.
Hoikkalan (1999) esille tuomaa aineistoa ja tulkintaa lukiessani ja vertaillessani aineistooni ja tuloksiini voin todeta, että suurien ikäluokkien työnteon ominaisuuksina jäsentyvät sinnikyys, selviyttymisen halu sekä vahva työeetos ja valmius kovaan työntekoon. Tässä tutkimuksessa suhde työhön, itseen ja työhyvinvointiin määrittyivät vahvasti työsitoutuneisuuden kautta. Työsitoutuneisuus ja
halu tehdä vakituista, säännöllistä työtä mahdollisimman korkeatasoisesti ovat
kasvatuksessa määrittyneitä arvoja. Suurten ikäluokkien kulttuurissa ahkera työnteko on kulttuurisesti määrittynyt ”hyvän ihmisyyden ehto”, jota omassa elämässä
noudatetaan. Toisaalta päätös työn jatkamisesta eläkeiän jälkeen haluttiin tehdä
itse subjektina, eli ”omistaa” oman kokonaiselämän hyvinvointi.
Toisaalta Gergen (2004) havaitsi, että sukupolvikertomusten löytäminen on
vaikeaa: saman kohortin ihmisillä ei välttämättä ole samaa kertomusta kerrottavana, vaikka historialliset yhtäläisyydet heidän elämässään ovatkin olemassa. Tässä
tutkimuksessa tuon sukupolvikertomusten samanlaisuuden ja erilaisuuden dilemmaa esille metatason tuloksilla. Mielestäni on tärkeää, että kertomusten tutkijana
ymmärrän sen, miten ihminen kertoo kertomustaan, voi vaikuttaa vahvasti ihmisen hyvinvointiin, vaikka kertomus ei olisikaan täysin ”totuudenmukainen”. Esimerkiksi 93-vuotias Annabelle ei aikonut mennä uudelleen naimisiin, koska hän
ei ollut löytänyt ihmistä, josta hän olisi erityisesti pitänyt (hän ei kertonut iästään,
fyysisistä sairauksistaan tai sosiaalisten mahdollisuuksien puutteistaan) (Gergen
2004). Ihmisellä ei siis ole vain yhtä kertomusta kerrottavanaan, vaan kertomukset ovat mukautuvia ja monimuotoisia. Kertomistapahtuma tekee ilmiön yksilön
tietoisuudelle todelliseksi (Kohler Riessmann 1993).
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Työkulttuurin tutkiminen ja ymmärtäminen ovat yksi näkökulma selittää sitä,
miksi monet työelämän muutoksista ovat hitaita ja joskus jopa toisensuuntaisia
kuin alkuun on ajateltu. Ylöstalo (2007) huomauttaa kansainvälisen vertailun pohjalta suomalaisen työkulttuurin olevan yhdenvertaisuutta korostavaa, feminiinistä
sekä eroavan muista Pohjoismaista erityisesti heikohkon epävarmuuden sietokyvyn näkökulmasta. Työnteon mielekkyyden kokeminen kyseenalaistetaan Suomessa entistä useammin. Lisäksi ahdistuneisuus, väsymys, haluttomuus, univaikeudet ja jännittyneisyys ovat lisääntyneet. Työssä jaksaminen heikentyy työn
epävarmuuden lisääntyessä. Vaikka suomalainen työkulttuuri on kovien muutospaineiden alla, ovat muutokset esimerkiksi epävarmuuden sietokyvyssä hitaita,
jopa jähmeitä. Siksi aktiivinen, tiedostettu toimintatapojen muuttamisen kulttuuri
työpaikkojen sisällä globaalien paineiden pyörteissä tapahtuvan ajelehtimisen
sijasta on keskeistä työpaikkojen selviytymiselle ja yksilön työhyvinvoinnille.
6.1.1 Työstressi ja työuupumus työhyvinvoinnin ilmiötä
määrittämässä
Työhyvinvointi- ja ydintarinoita lukiessa lukijalle hahmottuu se, kuinka lähellä
työstressi ja jopa -uupumus voivat olla työhyvinvoinnin kokemusta. Tutkimuksen
pohdintalukuun haluan tuoda esille työstressimalleja, koska ne osittain mielestäni
kuvaavat hyvin myös työhyvinvointia ja auttavat ymmärtämään työhyvinvoinnin
ilmiötä. Esimerkiksi Seija tasapainoilee energia- ja motivaatiopolkujen (Schaufeli
& Bakker 2004) välimaastossa: hänelle työ merkitsee fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja organisatorisia vaatimuksia, mutta toisaalta myös vahvasti voimavaroja.
Seijan työhyvinvointi on laaja-alaista, holistista hyvinvointia, johon liittyvät työn
ja työyhteisöllisten tekijöiden lisäksi oma kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. Seijan työhyvinvoinnin kokemusta leimaa ristiriita, jossa energiapolun
vaatimukset ovat viemässä häntä kohti työuupumusta ja sitä kautta yleistä pahoinvointia, jossa terveysongelmat yleistyvät ja työkyky heikkenee. Seija ratkaisee ristiriitansa vuorotteluvapaalla, joka antaa hänelle mahdollisuuden pyrkiä saavuttamaan kestävä työhyvinvointi työssä jälleen töihin palatessaan. Työhyvinvoinnin kannalta kriittisempänä voidaan pitää energiapolkua (eli voimavarojen
menettämisen prosessia) kuin motivaatiopolkua (eli työn imuun liittyvää voimavarojen saavuttamista), koska uusia voimavaroja on entistä vaikeampi saavuttaa
menetysten myötä (Hakanen 2004).
Tässä tutkimuksessa Lahjan ydintarinasta on nähtävissä, että hän tunsi entisessä työtehtävässään työn imua ja toisaalta hyvin lähellä ollutta työuupumusta.
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Tilanteen ratkaisi hänen kohdaltaan organisaatiomuutos, jonka jälkeen hän siirtyi
uusiin työtehtäviin. Olennaista energiapolun syventyessä on löytää siihen ratkaisu,
jolla pystytään palauttamaan voimavaroja ennen niiden syvää menettämistä. Toisaalta työhyvinvoinnin edistämisen kannalta juuri motivaatiopolun sisäisten tekijöiden vahvistaminen on olennaista. Työuupumus ja työhyvinvointi eivät ole Hakasen (2004) näkemyksen mukaan joko-tai vaan useimmiten sekä-että ilmiöitä.
Vaikka on mahdollista tutkia erikseen esimerkiksi työuupumusta ja työn imua, ne
molemmat ovat ilmiöinä läsnä työyhteisöissä.
Työstressiä on tarkasteltu työn vaatimusten ja ihmisen voimavarojen välisenä
tasapainotilana. Tasapainon löytämiseksi tarvitaan jatkuvaa työn ja ihmisen voimavarojen välistä yhteensovittamista. Ihmisen voimavarat muuttuvat esimerkiksi
iän myötä ja työn vaatimukset muuttuvat esimerkiksi globalisaation ja uuden teknologian vaikutuksesta. Keskeisimpien stressiteorioiden mukaan stressissä on
kyse yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutusprosessista, jossa yksilöllä ei
ole vastinetta ympäristön vaatimusten kanssa selviämiseksi ja/tai jossa yksilö kokee hyvinvointinsa uhatuksi. Yksilötasolla stressiin liittyy monia fysiologisia ja
psykologisia prosesseja, jotka heijastuvat paitsi yksilön käytökseen ja sosiaaliseen
toimintaan, vaikuttavat myös organisaatioon kokonaisuudessaan. (Antonovsky
1979, Lazarus & Folkman 1984.) Stressi on monimutkainen, dynaaminen ja holistinen psykofyysissosiaalinen prosessi. Toimihenkilöt ja yrittäjät kokevat Työ ja
terveys -haastattelu tutkimuksen mukaan paljon yleisiä stressioireita sekä henkistä
rasittavuutta työssään. Hyvinvoivien työpaikkojen kehittämisen tulisikin suuntautua heihin, koska he itse ovat mitä suurimmassa määrin avainasemassa työelämän
kehittämisessä. (Piirainen ym. 2003, Elo & Mattila 2004.)
Mikäli stressiä ei onnistuta katkaisemaan, saattaa seurauksena olla voimavarojen vähittäisen menettämisen kautta työuupumus. Työuupumus, burn out, on
vähitellen työssä kehittyvä vakava moniulotteinen stressioireyhtymä, jolle on
ominaista kokonaisvaltainen fyysinen ja henkinen väsymys, kyynistynyt asennoituminen työhön sekä ammatillisen itsetunnon väheneminen. Työuupumukselle on
harvoin nimettävissä yhtä ainoaa syytä, mutta yleensä työuupumus kehittyy asteittaisena seurauksena siitä, että työntekijä on liian kauan ja liian paljon antanut itsestään työlle ja saanut liian vähän vastineeksi. Olennainen ero stressiin on työuupumuksen kolmiulotteisuus oireyhtymänä, jossa uupumisasteinen väsymys
liitetään stressioireisiin. Masennuksesta työuupumuksen erottaa masennuksen
liittyminen yleiseen, laaja-alaisesti kaikkiin elämänalueisiin liittyvään pahoinvointiin. Työuupumus liittyy selvästi työn ja työolojen epäkohtiin. (Maslach &
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Pines 1977, Kalimo & Toppinen 1997, Schaufeli & Enzmann 1998, Hakanen
2004.)
Pirttilä ja Eriksson-Piela (2004) kokosivat keskeisiksi työuupumusta aiheuttaviksi tekijöiksi yliopistossa työelämän kasvaneet vaatimukset: laadunvarmistus
samanaikaisesti vähentyneiden opetusresurssien kanssa, kiristyvä kilpailu ja lyhytkestoinen rahoitus aiheuttavat tunnollisille työntekijöille riittämättömyyttä
suhteessa aikaan ja resursseihin sekä siihen, millaisia tuloksia kiristyvässä kilpailutilanteessa tulisi saada aikaan. Pirttilä ja Eriksson-Piela esittävät yhdeksi ratkaisuksi työhyvinvoinnin edistämiseen henkilökohtaista työsuunnitelmaa, josta keskusteltaisiin yhdessä esimiehen kanssa käytävissä tavoitekeskusteluissa. Työyhteisöllisyyttä, erityisesti sosiaalista tukea kaivataan lisää sekä ammatilliselle että
työyhteisötasolle. Lopulta henkilöstön jaksaminen ja työyhteisön voiminen on
kiinni jokaisesta yliopistolla työskentelevästä henkilöstä.
Työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät ovat moniulotteisia ja yksilöllisiä.
Toimiva, yksilölliset tekijät huomioiva vuorovaikutus tukee työssä jaksamista ja
työn tehokkuutta tekniikan akateemisilla (Keski-Heikkilä 2002). Laaksonen (2002)
tutkiessaan Suomen dementiayksiköiden työhyvinvointia havaitsi keskeisiksi työyhteisön työhyvinvointia vahvistaviksi tekijöiksi työtehtävien mielekkyyden ja
hyvän ammattipätevyyden. Korkean hyvinvoinnin työyhteisöjä kuvaavat työtehtävien mielekkyys ja joustavat työaikajärjestelyt, työsuhteiden hyvä pysyvyys ja
työntekijöiden korkea ammattiosaaminen. Työyhteisöjen hyvinvointi oli tutkimuksen mukaan hyvä tai kiitettävä 75 %:ssa yksiköistä. Hakasen (2004) tutkimus
vahvisti käsitystä työuupumuksesta työperäisenä voimavarojen menettämisen
prosessina. Haasteena työelämän kehityksestä vastaaville toimijoille laajasti ottaen onkin havaittava mahdollisimman aikaisin voimavarojen menetyksiä ja vastoinkäymisten ketjuja ennen kuin ne koskevat työntekijöiden terveyttä ja elämänlaatua.
Tässä tutkimuksessa työhyvinvointi ilmiönä kerrottiin koettuna työn haasteellisuutena, jossa työn haasteellisuuden ja vaatimusten, itsenäisyyden ja omien
mahdollisuuksien vaikuttaa työn tekemiseen tulisi olla tasapainossa. Riittäväksi
koettu työn haasteellisuus yhdistettynä omiin vaikutusmahdollisuuksiin auttaa
pysymään hyvässä työvireessä. On huomioitava, että kokemus työn haasteellisuudesta ja siihen vaikuttavista elementeistä on subjektiivista. Annelin ydintarinassa
koettu työn haasteellisuus ja siihen vaikuttamisen halu näkyvät jatkuvana motivaationa kehittää itseään sekä työtehtäväänsä työuran loppuun asti. Annelin kehittymismyönteisyyden jatkuvuudelle kehittymis- ja kehittämismahdollisuuksien
antaminen työssä on erittäin tärkeää. Yksi tunnetuimmista työstressimalleista on185

kin Karasekin työstressimalli, jossa haitallista työkuormitusta kuvataan työn hallinnan ja työn vaatimusten keskinäisellä suhteella (Job Demand-Control model =
JDC model). Työn hallintaan sisältyvät seuraavat asiat: työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa työoloihin ja työn sisältöön, työn monipuolisuus ja osallistumismahdollisuudet omaa työtä koskevaan päätöksentekoon. Työn vaatimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi työn määrällistä ylikuormitusta, rooliristiriitoja ja aikapaineita. Työn hallinta ja työn vaatimukset voivat olla joko suuria tai vähäisiä. Työn
hallinnan ja vaatimusten kohdatessa työ voi olla joko kuormittamatonta, aktiivista,
passiivista tai kuormittavaa. (Karasek 1979, Karasek & Theorell 1990.) Aktiivisessa työssä on mahdollisuus oppimiseen ja työssä kehittymiseen, jotka luovat
työmotivaatiota. Mielestäni työhyvinvointia kuvaa aktiivisen työn saavuttaminen,
joka edellyttää Karasekin mallin mukaisesti suurta työn hallintaa sekä suuria työn
vaatimuksia.
Spector (1986) huomauttaa, että korkeatasoinen työn hallinta on yhteydessä
lisääntyneeseen työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen, aloitteellisuuteen, suorituskykyyn ja motivaatioon sekä vähentyneisiin fyysisiin oireisiin ja emotionaaliseen
stressiin. Sparks ym. (2001) tuovat esille tutkimuksia, joissa työn hallinnalla on
todettu olevan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi vähentyneeseen huolestuneisuuteen ja masennukseen, elämäntyytyväisyyteen ja työstä suoritumiseen. Yksilölliset ominaisuudet, esimerkiksi halu tai tarve kontrolloida ja selviytymiskeinot
on huomioitava, kun työn autonomiassa tehdään muutoksia. Tämä kertoo työn
hallinnan ja haasteellisuuden kokemisen yksilöllisyydestä.
JDC-malli sai pian ilmestymisensä jälkeen kritiikkiä liiallisesta yksinkertaisuudesta: esimerkiksi työpaikan sosiaalisten suhteiden merkitys yksilön hyvinvoinnille jää kokonaan mallin ulkopuolelle. Mallia laajennettiin 1980-luvulla lisäämällä siihen sosiaalisen tuen ulottuvuus. Laajennetussa mallissa (JDCS-malli)
sosiaalisen tuen (esimerkiksi esimiehen ja työtovereiden arvostus, tuki ja kannustus) määrä jakaa kuormitushypoteesin ja aktiivisen oppimisen hypoteesin kahteen
tilanteeseen: työ voi olla joko kollektiivista tai eristäytynyttä. (Karasek & Theorell 1990, Kinnunen & Feldt 2005.) Työhyvinvoinnin kannalta otollisin on tilanne,
jossa työntekijän työ on sekä aktiivista että kollektiivista. Kollektiivisuuden merkityksestä työhyvinvoinnin ilmiölle tässä tutkimuksessa tuli esille dialogisen yhteisöllisyyden ja yksilöllisen, arvostavan esimiestyön merkitys. Dialoginen yhteisöllisyys mahdollistaa sosiaalisen tuen antamisen ja saamisen sekä antaa merkittävän tunteen kuulumisesta yhteisöön. Yksilöllinen, arvostava esimiestyö antaa
tiedon ja tunteen siitä, että kokonaisvaltaisena persoonana tehty työ on huomattu.
Johannan ydintarinassa on hyvä esimerkki luottamukseen perustuvasta kollektii186

visesta yhteisöllisyydestä: työyhteisössä on uskallusta sekä kysyä tuntematonta
että jakaa toiselle omaa osaamistaan ilman pelkoa. Seijan ydintarinasta on luettavissa dialogisen yhteisöllisyyden merkitys kollegiaalisena vastuuna; työtoverin
työhyvinvointi heijastuu myös omaan työhyvinvointiin. Vernan ydintarinassa
hahmottuu arvostavan, kuuntelevan ja tukea antavan esimiestyön merkitys. Kertun ydintarinassa on kaipuuta yksilölliseen, kuuntelevaan ihmisjohtajuuteen, joka
mahdollistaa paremman työhyvinvoinnin.
Huolimatta Karasekin mallin saamasta kritiikistä (esimerkiksi työn piirteiden
pelkistäminen, työn hallinnan alakäsitteiden samanarvoisuus hyvinvoinnin kannalta) näyttää vallitsevan yksimielisyys siitä, että mallin kolme psykososiaalista
piirrettä (työn hallinta, vaatimukset ja sosiaalinen tuki) ovat keskeisiä yksilön
hyvinvoinnille työssä (Kinnunen & Feldt 2006). Työhyvinvoinnin kehittämiskohteena JDCS-malli painottaa vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista tukea (Karasek
& Theorell 1990, Elo ym. 2006).
Siegristin sosiaaliseen vastavuoroisuuteen perustuva malli (Effort-Reward
Imbalance, ERI-model) pyrkii ponnistusten (työn vaatimukset ja velvollisuudet)
ja palkkioiden (palkka, itsearvostus, työn turvallisuus, etenemismahdollisuudet)
väliseen tasapainotilaan. Työntekijä sijoittaa ponnistuksiaan työhönsä (esimerkiksi energiaa ja aikaa) ja odottaa saavansa niille vastinetta – palkkion. Yleensä työntekijä pyrkii ponnistusten ja palkkioiden väliseen tasapainotilaan. Siegristin (1996)
mukaan epätasapainotila on mahdollinen, mikäli ei ole olemassa muita vaihtoehtoisia työpaikkoja, strategisista syistä (esimerkiksi työntekijä odottaa palkkioita
tulevaisuudessa) ja/tai jos työntekijä sitoutuu työhönsä erityisen voimakkaasti =
on ylisitoutunut. Ylisitoutuminen on persoonallisuutta kuvaava ominaisuus, jossa
yhdistyvät vahva kunnianhimo, tarve tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. Tähän
A-tyyppiseen käyttäytymismalliin kuuluvat kognitiiviset, emotionaaliset ja motivationaaliset käyttäytymismallin elementit. Ponnistusten ja palkkioiden malli sisältää kolme oletusta: 1) ulkoinen ERI-hypoteesi (Effort-Reward Imbalance), jolloin voimakkaat ponnistelut yhdistettyinä vähäisiin palkkioihin lisäävät sairastumisriskiä, 2) sisäinen ylisitoutumishypoteesi, jolloin ylisitoutuminen voi lisätä
sairastumisriskiä, koska se vääristää yksilön havaintoja omista voimavaroistaan ja
ponnisteluistaan, 3) vuorovaikutushypoteesi, jolloin erityisesti niillä henkilöillä
on riski sairastua, joita molemmat edellä mainitut ehdot kuvaavat. Ponnistusten ja
palkkioiden mallin ulkoinen hypoteesi on saanut tutkimuksissa eniten vahvistusta,
sitä on myös tutkittu runsaimmin, erityisesti sydänsairauksien ennustajana. ERImallin työhyvinvointia ennustavasta vaikutuksesta on vielä hyvin vaikea sanoa
mitään, koska siitä tehtyjä tutkimuksia on vähän. Samoin vuorovaikutushypoteesi
187

on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. (Siegrist 1996, Kinnunen & Feldt 2006.)
ERI-malli korostaa työhyvinvoinnin edistämisessä oikeudenmukaisuuden näkökulmaa, mikä liittyy sekä johtamiseen että tiedonkulkuun (Siegrist 1996, Elo ym.
2006). Tässä tutkimuksessa ponnistusten ja palkkioiden välistä tasapainotilaa voi
kuvata osaamisella asiakastyössä, joka on yksi työhyvinvoinnin ilmiön osatekijä.
Ponnistelulla pyritään asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen ja palkkio saadaan asiakkaan kokonaistilanteen paranemisesta, joka tulee esille esimerkiksi asiakkaan
kertomana positiivisena palautteena. Tässä tilanteessa voi ajatella erityisesti työn
sisäisen motivoivuuden lisääntyvän, jolloin työntekijä pyrkii yhä syvempään ponnistusten ja palkkioiden väliseen tasapainotilaan ja lisää siten työhyvinvointiaan.
Warrin (2002) affektiivisen työhyvinvoinnin malli (niin sanottu vitamiinimalli) haastaa lineaaristen (suoraviivaisten) yhteyksien tutkimisen. Mallin avulla voidaan määritellä erilaisten työn piirteiden ja hyvinvoinnin välisiä suhteita. Mallissa
oletetaan nämä suhteet epälineaarisiksi (käyräviivaisiksi). Epälineaarista yhteyttä
Warr on havainnollistanut vitamiinivertauksella: aluksi vitamiinien nauttiminen
saa aika myönteisiä terveysvaikutuksia, mutta tietyn käyttömäärän jälkeen niiden
nauttiminen ei enää tuota lisävaikutusta, tai vaikutus voi olla jopa kielteinen. Warr
tuo esille kymmenen työn piirrettä, jotka ovat hänen mukaansa olennaisia työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työn itsenäisyydellä, työn vaatimuksilla, sosiaalisella
tuella, taitojen käytöllä, työtehtävien monipuolisuudella ja palautteella työstä on
tietyn rajan jälkeen kielteinen vaikutus yksilön hyvinvoinnille. Palkka, työn turvallisuus ja arvostus sekä esimiehen tuki toimivat siten, että niiden lisääntymisestä ei ole kielteisiä seurauksia hyvinvoinnille. Psykologisen työhyvinvoinnin käsitteen ydin on affektiivinen hyvinvointi, jonka avainkokemuksia ovat mielihyvä tai
mielipaha (tutkittu useimmiten työtyytyväisyytenä/työsitoutuneisuutena), ahdistus
tai mukavuus (tutkittu useimmiten työhön liittyvän jännittyneisyyden/kuormittuneisuuden kautta) ja masennus tai innostus (tutkittu useimmiten työuupumuksena
ja/tai työhön liittyvänä väsymyksenä/kyllästyneisyytenä). Hyvinvointi on jaoteltavissa virittyneisyyden ja mielihyvän mukaan erilaisiin tunnekokemuksiin. Työssä koettua innostuneisuutta ja virittyneisyyttä kuvaavat työhyvinvointia ilmentävät käsitteet esimerkiksi työn imu ja flow. (Kinnunen & Feldt 2006.)
Työn kuormittavuutta tutkittaessa pyritään analysoimaan ihmisen psykologisten ja fysiologisten resurssien käyttöä työn aikana sekä palautumista työnteon
jälkeen. Käsite työkuormitus ilmentääkin ihmisen psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien ja toimintojen käyttöä työprosesissa. Työkuormitus voi olla joko haitallista ja näännyttää ihmisen tai hyödyllistä ja kehittää häntä työssään. Työkuormituksen arviointiin kehitetyt menetelmät pohjautuvat tutkimustietoon työstres188

sistä ja -kuormituksesta. Nämä normatiiviset menetelmät kuvaavat ne kriteerit,
joilla arvioidaan työn ominaisuuksia. Työn ja työn toimintaympäristöjen muututtua viime vuosina on tarpeelliseksi tullut kehittää ja suunnitella työoloja työpuitteisesti eli formatiivisella analyysillä. Keskeisenä tavoitteena työn kehittämisellä
on saada tarkka käsitys työn kokonaisuuden ominaispiirteistä eli siitä, mitä tavoitteita työllä on, mitä työssä tehdään, millaisia rajoitteita työn toimintajärjestelemän
ominaispiirteisiin kuuluu ja millaisia toimintajärjestelmää tukevia seikkoja toimintaympäristöön liittyy. Työtä analysoitaessa analyysimenetelmät kuvaavat työtä
toimintajärjestelmänä. (Lindström, ym. 2005, Leppänen 2007.) Nähdäkseni molemmat näkökulmat ovat tärkeitä työkuormitusta tutkittaessa. Työkuormitusta
määriteltäessä ja erityisesti kehitettäessä parempaa työn tekemisen kokonaisuutta
on tärkeää ymmärtää yksilön kuormittuneisuuden aste ja siihen vaikuttavat tekijät
sekä työ toimintajärjestelmänä ominaispiirteineen. Jotta voidaan analysoida työkuormitusta, on ymmärrettävä se, mitkä tekijät aiheuttavat stressiä ja kuormitusta.
Työhyvinvointia edistettäessä olisi ymmärrettävä, mitä työhyvinvointi ilmiönä on
(mikä on ihmisille merkittävää siinä) sekä analysoitava tuottava, toimiva ja hyvinvoiva työn tekemisen toimintajärjestelmä.
6.1.2 Työkyvystä työhyvinvointiin
Työhyvinvointi ilmiönä
Kuten johdannossa kuvattiin, työkyky-käsite on työhyvinvointia edeltävä käsite.
Tosin käsitteiden käyttö ei ole vakiintunut selkeäksi, koska molemmat käsitteet
ovat käytössä.
Mikä on työkyvyn ja työhyvinvoinnin suhde? Ilmarinen ym. (2006) toteavat: ”Monet työpaikat ovat viime aikoina korvanneet henkilöstön työssä jaksamisen ohjelmissa työkyvyn käsitteen työhyvinvoinnin käsitteellä. Työhyvinvoinnissa
on kyse työntekijöiden elämän laadusta ja työssä viihtymisestä. Se on tärkeä tekijä myös työkyvyn säilymisen ja työssä jaksamisen kannalta.” Tässä määritelmässä
työhyvinvointi määritellään yhdeksi osaksi työkykyä.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan työhyvinvointi tutkimukseen osallistuvien ihmisten kertomana ilmiönä tulee esille laajemmin eli se on kokonaiselämän
kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka sisältää sekä kehollisuuden, tajunnallisuuden
että situationaalisuuden. Työhyvinvointia ei tämän tutkimuksen tulosten mukaan
irroteta omaksi erilliseksi työkontekstia koskevaksi hyvinvoinnin lajiksi, vaan
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työhyvinvointi on kokonaisvaltainen käsite, johon kuuluu myös yksityiselämä.
Työhyvinvointi ja kokonaisvaltainen hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa. Työhyvinvointi- ja ydintarinoissa tulee esille se, kuinka työhyvinvointi ja kokonaiselämän
hyvinvointi liitetään toisiinsa yhä tiivimmin elämänkokemusten lisääntymisen
myötä ja kuinka jatkuvasti liikkeessä olevassa tilassa ne ovat yksilön mielessä ja
suhteessa situaatioonsa. Esimerkiksi Vernan ydintarinasta on luettavissa muutos
suhtautumisessa työhön. Aikaisempi tarve toteuttaa itseään kokonaan työn ja työsitouneisuuden kautta on väistynyt ja tilalle on tullut kokonaisempi elämä (esimerkiksi perhe ja läheiset) ja sen merkitys. Tätä kautta myös oma työhyvinvoinnin kokemus on syventynyt.
Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamassa raportissa työhyvinvointi määritellään lähtökohtaisesti työssä käyvän yksilön selviytymisenä työtehtävistään.
Siihen vaikuttavat hänen oma fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuntonsa, työyhteisön toimivuus sekä työympäristön eri tekijät. Työhyvinvointiin vaikuttavat
olennaisesti myös työsuhteeseen, palkkaukseen ja työsopimustoimintaan liittyvät
asiat. Työhyvinvointitutkimuksen tavoitteena on hahmottaa, arvioida ja poistaa
työympäristössä esiintyvät epäkohdat ja vaaratekijät sekä edistää hyvien työolojen
syntymistä ja parantaa yksilöiden työssä selviytymismahdollisuuksia ja työn hallintaa. (STM 2005.)
Tutkimuksessa Työ ja terveys Suomessa 2006 työhyvinvointi määritellään: ”Työhyvinvointi tai mahdollisuus kokea iloa työn tekemisestä koostuu pitkälti siitä, miten hyvin henkilön työhön kohdistuvat odotukset, hänen itselleen
asettamansa tavoitteet ja tehdyn työn laadulliset ominaispiirteet vastaavat toisiaan.
Toisaalta myös työntekijän omaan terveyteen, toimintakykyyn tai työn ulkopuoliseen elämäntilanteeseen liittyvät tekijät saattavat vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa voida hyvin työssä.” Huuhtanen ja Kasvio (2007) korostavat, että työhyvinvointiin, työympäristöjen kehittämiseen ja työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä on käsitelty eri tavoin eri aikoina. Itse käsitteet ja niiden taustalla olevat
ajatusmallit ovat niin ikään jatkuvassa liikkeessä.
Työhyvinvointitutkimuksen visio vuodelle 2015 painottuu yksilötasolla ylläpitämään ja edistämään työssä käyvien henkilöiden terveyttä, hyvinvointia, motivoituneisuutta ja innovatiivisuutta. Tavoitteena on erityisesti työssäoloajan pidentäminen ja työstä aiheutuvien terveyshaittojen kustannusten vähentäminen. Työyhteisötasolla tavoitteena on tuottaa tietoa terveysriskeistä ja vaaratekijöistä, työn
aiheuttamasta haitallisesta fyysisestä ja henkisestä kuormituksesta, työkyvyn ylläpitämisestä, todettujen terveysriskien ja kuormitustekijöiden poistamisesta ja hyvistä käytännöistä. Yhteiskunnallisella tasolla keskeinen tavoite on tuottaa tarvit190

tavaa ja riittävää tietoa valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä säädösten ja ohjeiden valmisteluun. Kansainvälisellä tasolla tavoitteena on ylläpitää ja kehittää
suomalaisen tuotantoelämän kilpailukykyä, edistää yritysten kansainvälistymistä
sekä levittää siinä yhteydessä hyvää turvallisuuskulttuuria ja työhyvinvointia kansainväliseen tuotantoelämään. (STM 2005.)
Vastuullisuus, automia ja koherenssi
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan olennaista kerrotulle työhyvinvoinnin ilmiölle on kehollinen, situationaalinen ja tajunnallinen vastuullisuus itsestä. Vastuullisuus itsestä tarkoittaa jatkuvaa ymmärtämistä ja toimintaa oman koetun työhyvinvoinnin edistämikseksi. Työhyvinvointi- ja ydintarinoista on luettavissa erilaisia tapoja ja keinoja löytää vastuullisuus itsestä työhyvinvointinsa edistäjänä.
Esimerkiksi Anneli kokee olevansa omilla valinnoillaan ja toimintatavoillaan vastuussa työhyvinvoinnistaan. Lahjan työhyvinvoinnille tärkeäksi muodostui työtehtävien sisällöllinen muutos, jonka kautta hän havahtui työhyvinvoinnin tilaansa.
Kira (2003) tutustuessaan työtieteen historian sekä empiirisen aineistonsa kautta
hyvään ja uudistavaan työhön tiivistää sen seuraavaan määritelmään: työntekijä
kokee uudistavassa työssä työnsä ja työympäristönsä ymmärrettävänä, merkityksellisenä ja hallittavana. Olennaista on työntekijän kokema autonomia, joka tarkoittaa työntekijän vapauttamista absoluuttisesta ulkoapäin ohjautuvuudesta. Autonomia on myös psykologinen tila, jossa yksilöllä on mahdollisuus ja kyky vapaaseen itsesäätelyyn ja siten omaksi itsekseen tulemiseen. (Karasek & Theorell
1990, Vartiainen 1994, Kira 2003.)
Jäkibyrokraattisessa työelämässä uudistava työ tarkoittaa esimerkiksi kokonaisvaltaista henkilökohtaista läsnäoloa työssä, töiden ydinsisältöjen perusteella
jaettua työnjakoa ja kommunikatiivista ja dialogipohjaista kontrolli- ja ohjausjärjestelmää. Kira (2003) päätyy tutkimuksessaan johtopäätökseen, että uudistava
työ ja työjärjestelmän kestävä kehitys eivät ole koskaan valmiita tiloja. Ne ilmaantuvat toimintaan vain niiden jatkuvan tavoittelun kautta. Uudistavan työn
kehittämisen tulisi organisaatioissa olla jatkuva prosessi erillisten projektien sijasta. Työn ymmärrettävyyden, merkityksellisyyden ja hallittavuuden saavuttaminen
edellyttävät jatkuvaa tavoittelua päivittäisessä työtoiminnassa. Tämän tutkimuksen yhtenä keskeisenä tuloksena tuli esiin juuri se, että työhyvinvoinnin tila on
hyvin dynaaminen, alati liikkeessä oleva.
Koherenssin tunne tarkoittaa yksilön tapaa havainnoida ja hallita ympäristöään, jotta mielekäs ja tarkoituksenmukainen toiminta olisivat mahdollisia. Vahva
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koherenssin tunne merkitsee sitä, että ympäristön ärsykkeet ja tieto koetaan ymmärrettävinä, hallittavina, järjestäytyneenä ja mielekkäänä. Koherenssin tunne on
lähellä elämän hallinnan käsitettä. Koherenssin tunteella on vahva vaikutus hyvinvointiin: mitä vahvempi koherenssin tunne on, sitä vähemmän yksilöllä on
psykosomaattisia oireita ja emotionaalista uupumista työssä. Työpaikan hyvällä
ilmapiirillä on koherenssin tunnetta vahvistava vaikutus. Vahva koherenssin tunne
auttaa ennakoimaan stressitilanteita ja mieltämään stressitekijät pikemminkin
haasteeksi uhkaksi kokemisen sijasta. (Antonovsky 1987, Feldt 2000.) Vahvasta
koherenssin tunteesta tämän tutkimuksen tulosten mukaan kertoo työhyvinvoinnin kokeminen vastuun ottamiseksi itsestä. Se tarkoittaa naisilla tässä tutkimuksessa kokonaisvaltaista itsensä huoltamista ja miehillä fyysisen terveyden ja kunnon ylläpitämistä.
Henkinen hyvinvointi
Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin ilmiön yhdeksi ulottuvuudeksi kerrottiin
kokemukset tyydytyksestä, ilosta ja onnistumisesta tehdyssä työssä. Ilon ja onnistumisen kokemukset kumpuavat esimerkiksi siitä, että yksilö tuntee olevansa
omalla itselleen merkityksellisellä alalla ja työtehtävässä. Tärkeäksi ilon ja onnistumisen kokemusten edistämisessä muodostuvat ne keinot, joilla työ saadaan yksilöille sisäisesti merkittäväksi ja motivoivaksi. Ennen keinoja on oltava ymmärrystä yksilöiden työlleen asettamista merkityksistä, mikä taas edellyttää kommunikointia esimerkiksi esimiehen kanssa. Esimerkisi Siirille asiakaspalvelutehtävässä onnistuminen tuo tyydytystä, iloa ja onnistumista työhön. Henkinen hyvinvointi tarkoittaa yksilön kokemaa hyvää oloa. Ihmisen hyvinvoinnin kokemus
määrittää hänen hyvän olonsa. Henkisellä hyvinvoinnilla on yhteys työuupumukseen ja kestävyyteen, koska henkinen väsymys on työuupumuksen ydinulottuvuus.
Henkistä hyvinvointia voidaan pitää tekijänä, joka vähentää stressiä ja työuupumusta. (Kalimo & Vuori 1988, Marsh ym. 1999.) Työssä saavutettujen tavoitteiden on todettu olevan tärkeitä yksilön hyvinvoinnille erityisesti silloin, kun yksilö
on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen ja tavoitteet ovat yksilölle henkilökohtaisella tasolla tärkeitä (Harris ym. 2003).
Grawitch ym. (2006) tehdessään katsausta aikaisempaan tutkimukseen listasivat viisi yleistä kategoriaa terveen työpaikan tunnusmerkkinä: 1) työn ja yksityiselämän välinen tasapaino, 2) työntekijän kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet, 3) terveys ja turvallisuus, 4) tunnustukset ja 5) työntekijän sitoutuminen työ192

hönsä. Tällaisessa terveessä työyhteisössä kommunikaatio ja työntekijän hyvinvointi ovat korkealla tasolla.
Työhyvinvointi merkitsee Otalalle ja Ahoselle (2003) toisaalta yksilön kokemusta omasta olostaan ja vireystilastaan työpäivän aikana, toisaalta se tarkoittaa
koko työyhteisön yhteistä vireystilaa. Työhyvinvoinnin kehittämistyö on siten
ihmisten ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä sellaiseksi, että jokaisella on mahdollisuus olla mukana onnistumassa ja kokemassa työn iloa. Työhyvinvointia voidaan kuvata vertauskuvallisesti Maslowin tarvehierarkian avulla: fyysinen hyvinvointi (terveys ja fyysinen kunto) on työhyvinvoinnin perusta, psyykkinen hyvinvointi (turvallisuus henkisenä, fyysisenä ja työsuhteen jatkumiseen liittyvänä ilmiönä) on yksilön työhyvinvoinnin toinen osa-alue, sosiaalinen hyvinvointi (läheisyys, yhteisöllisyys) tukee ihmisen sitoutumista työhönsä ja työssä jaksamista.
Psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edustavat myös arvostuksen ja itsensä toteuttamisen ja kasvun tarpeet: ne tukevat sekä sosiaalista että psyykkistä hyvinvointia mm. osaamiseen liittyvissä motivaatiotekijöissä. Maslowin portaiden päälle voidaan asettaa vielä yksi ylempi porras, henkisyys ja sisäinen voima. Työhyvinvointiin liittyvänä se merkitsee vastuun ottamista omasta itsestään ja arvoistaan. Tässä tutkimuksessa asenne vastuullisuuteen omasta työhyvinvoinnista on
muuttunut työelämänkulun ja elämänkaaren varrella. Nuorempana työhyvinvointia ei hahmotettu yhtä kokonaisvaltaisena tilana ja kokemuksena kuin vanhempana työntekijänä. Vastuu ja velvollisuus oman työhyvinvoinnin ymmärtämisestä ja
siihen vaikuttamisesta on tämän tutkimuksen tulosten mukaan vaatinut erilaisia
elämänkokemuksia ja ymmärryksen kehittymistä.
Työn imu ja flow
Työuupumuksen vastakohdaksi ja sen rinnalle on konstruoitu uusi työhyvinvointia kuvaava käsite work engagement, jonka Hakanen (2002) on suomentanut työn
imuksi. Maslach & Leiter (1997) tarkastelevat työn imua työuupumuksen vastakohtana. Työn imu koostuu työntekijän energisyydestä (vastakohtana uupumisasteiselle väsymykselle), sitoutuneisuudesta (vastakohtana kyynisyydelle) ja pystyvyydestä (vastakohtana ammatillisen itsetunnon heikentymiselle). Schaufeli ym.
(2002) katsovat työuupumuksen ja työn imun olevan vastakkaisia, mutta toisistaan erillään olevia ilmiöitä, ja siksi niitä ei voida arvioida samalla menetelmällä.
Work engagement, työn imu, tarkoittaa Schaufelin ym. (2002) mielestä suhteellisen pysyvää ja myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jota kuvaavat työntekijän
kokemukset tarmokkuudesta (energisyys, vire ja sinnikkyys ja halu panostaa työ193

hön), omistautumisesta (työ on merkityksellistä, haasteellista ja inspiroivaa) ja
työhön uppoutumisesta (työssä saavutetaan syvä keskittymisen tunne, joka tuottaa
nautintoa ja josta voi olla vaikeaa irrottautua). Työn imun voi katsoa olevan voimavara, joka ilmentää työntekijöiden aitoa hyvinvointia ja lisäksi sillä voi olla
muitakin myönteisiä seurauksia yksilölle ja organisaatiolle (Hakanen & Perhoniemi 2008).
Yksilön resurssien tasapainoisuus ympäristön vaatimusten kanssa yhdistyneenä monipuolisiin, selkeisiin ja tavoitesuuntautuneisiin tilanteisiin voi johtaa
flow-kokemuksiin eli kokemuksiin harmonisesta keskittymisestä. Jotta työssä
voidaan kokea flow`ta, on tärkeää, että työn tavoitteet yhtyvät yksilön tavoitteiden
kanssa. Mikäli työstä saadaan ymmärrettävää, hallittavaa ja henkilökohtaisesti
merkityksellistä, on mahdollisuus flow-kokemuksiin suurempi. (Csikszentmihalyi
1990.) Flow eli virtaus ja työn imun uppoutumisen käsite eroavat toisistaan lähinnä ajallisen kestonsa perusteella: flow on lyhytaikainen huippuelämys, kun taas
uppoutumisen ajatellaan olevan pysyvämpi tila, joka ei kohdistu yksinomaan tiettyyn tehtäväsuoritukseen. Työn imun on havaittu Suomessa esiintyvän useimmin
johtajilla kuin muilla ammattiryhmillä. Ammattialalla näyttäisi olevan sukupuolta
merkityksellisempi rooli työn imun kokemisessa. Työn erilaisten voimavaratekijöiden on havaittu olevan yhteydessä työn imuun. Esimerkiksi esimiehen tuki ja
arvostus, työpaikan hyvä ilmapiiri, innovatiivisuus ja vaikutusmahdollisuudet
ovat lisänneet opettajien työn imua. Työn imun käsitteen ja sen arvioimiseksi kehitetyn menetelmän avulla työhyvinvointia on mahdollista tarkastella aiempaa
moniulotteisemmin. (Hakanen 2004, Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2005.) Tämän tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti miehet (Keijo ja Juhani) kuvasivat
työhyvinvointiinsa liittyvän älyllisesti riittävän haastavat työtehtävät, joissa on
mahdollista onnistua. Riittävän haastavien työtehtävien merkitys on heille tärkeää
työn imun ja flow-kokemusten saavuttamisessa.
6.1.3 Työhyvinvoinnin ilmiön käsitteiden tarkastelua
Työsitoutuneisuus
Kehittyneiden maiden ihmisten elämä on hyvin työkeskeistä. Sosiaalinen asema
ja yhteiskunnallinen status määrittyvät pitkälti työsaavutusten perusteella. Ammatti on keskeinen osa ihmisen identiteettiä, jopa työuran loppumisen jälkeen.
Kansakuntien menestys riippuu pitkälti niiden työn ja osaamisen tasosta. (Sher194

show 2005.) Suhde työhön määrittää ja erottaa ihmisiä toisistaan. Työhön suhtautuminen on hyvin monimuotoista: jollekin työ on kutsumus, toiselle sitä tehdään
ensisijaisesti palkan vuoksi ja kolmannelle työ on keskeinen yhteiskunnassa etenemisen kanava. (Gamst 1995.)
Suomalaisessa kulttuuriperinteessä työn ja sen tekemisen arvostus on ollut
suurta. Agraarinen työnteon arvostus on saanut lisämausteensa protestanttisen
työetiikan painotuksista. Suomalaisen yhteiskunnan myöhäinen ja nopea uudistumiskehitys mahdollisti perinteiselle maatalousyhteiskunnalle ominaisten työnteon mallien siirtymisen lähes muuttumattomina kokonaan uudenlaisiin palkkatyön ympäristöihin. (Kasvio & Kandolin 2007.) Uusi ilmiö suomalaisessa työelämässä on se, että yhä harvemmat ihmiset kokevat työntekonsa mielekkäänä.
Ikääntyneet ja työntekijätason työntekijät kokevat muutoksen jyrkempänä kuin
nuoremmat ja keski-ikäiset työntekijät sekä toimihenkilöt. Eräs selitys työnteon
koetun mielekkyyden vähenemiselle on psykologisen sopimuksen murtuminen
työnantajan ja palkansaajan väliltä. (Alasoini 2005, Antila 2006.)
Työhyvinvointiin liittyvänä käsitteenä, jopa hyveenä, pidetään sitoutumista
työyhteisössä. Työsitoutuneisuus on yksi vanhimpia työhyvinvointia kuvaavia
käsitteitä. Kuinka sitoutunut ihmisen tulisi olla työhönsä ollakseen hyvinvoiva?
Missä vaiheessa sitoutuneisuus muuttuu pahoinvoinnin kokemukseksi? Seppänen
(2004) pohdiskelee, että työsidonnaisuuden korostamisella tavoiteltavana, positiivisena ilmiönä on tarkoituskin heikentää työntekijän kokemaa vapaudentunnetta.
Työsidonnaisuus ei ole kaksipuolinen valtasuhde, vaan työorganisaatio voi panna
siteen kerralla poikki. Työsidonnaisuus kohdistuu nimenomaan työn muihin ulottuvuuksiin kuin varsinaisen työpanoksen vaihtoon. Työsitoutuneisuuden rapistumisesta on nähtävissä merkkejä psykologisen sopimuksen merkityksen heiketessä.
Koska työ ei voi solmia vastavuoroista ja luottamuksellista suhdetta ihmisen
kanssa, on monille tänä päivänä ainut vaihtoehto suhtautua työhön sitoutumatta
siihen psykologisella tasolla. On helpompaa sitoutua itseensä ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Mikä on työhyvinvoinnin ilmiö tällöin? Sitoutuminen omaan
osaamiseenko?
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat työsitoutuneisuuden olevan keskeistä
työhyvinvoinnille, nimenomaan identiteetin rakentumisen kannalta. Työsitoutuneisuus identiteetin rakentumisen tapana on kasvatuksessa saatu arvo ja arvostus.
Työttömyys tai sen uhka muodostavat vaaratekijän yksilön identiteetille. Liiallinen työsitoutuneisuus voi myös aiheuttaa identiteetin yksipuolistumista ainoastaan työhön liittyväksi. Sen seurauksena muut elämänalueet voivat kapeutua ja
ovat jopa alisteisia työlle. Juhanin ydintarinassa hahmottuu kuva vahvasta työsi195

toutuneisuudesta. Työ on viime aikoihin asti ollut elämän tärkein arvo, johon on
ollut halu panostaa eniten. Tämän tutkimuksen tuloksissa tuli esille myös se, että
työsitoutuneisuuden kokemus ja merkitys voivat muuttua elämänkulun aikana.
Vernan ja Lahjan ydintarinoista on luettavissa yksipuolinen työsitoutuneisuuden
muutos kohti kokonaiselämän hyvinvointia ja siten kohti laajempaa oman identiteetin hahmottamista.
Työsitoutuneisuutta voidaan tarkastella myös positiivisesta näkökulmasta.
Työsitoutunut ihminen voi esimerkiksi olla halukas jatkamaan työssään pidempään. Työsitoutunut ihminen samastuu työhönsä ja työpaikkaansa jopa siten, että
työstä muodostuu luonnollinen ja keskeinen osa yksilön identiteettiä, elämää ja
olemista. Työ vastaa niihin odotuksiin, joita ihmisellä on. Työsitoutuneisuus voi
olla elämän pysyvä asenne tai arvo ja siten riippumaton yksilön senhetkisestä työtilanteesta. Työsitoutuneisuus voi olla myös spesifiä, tiettyyn työtehtävään, uraan
tai organisaatioon sitoutuneisuutta. (Kanungo 1982, Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2005.)
Psykologinen sopimus
Psykologinen sopimus onnistuneesti toimiessaan on yksi työhyvinvointia kuvaava
käsite. Tässä tutkimuksessa psykologisen sopimuksen merkityksen työhyvinvoinnin ilmiönä voi nähdä tunteena ja kokemuksena tehdyn työn tarpeellisuudesta,
merkityksellisyydestä ja arvostettavuudesta. Kaiken tämän olennaisena osatekijänä on aito ja rehellinen palaute monissa muodoissaan. Rakel jaksaa tehdä asiakastyötä juuri palautteen kautta: asiakkaan kokonaishyvinvoinnin parantuminen ja
siitä saatu palaute ovat työhyvinvoinnin kokemukselle merkittäviä. Herriot (2001)
on määritellyt psykologisen sopimuksen työntekijän ja työnantajan välillä seuraavasti: ”Työntekijän ja työnantajan yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat heidän molemminpuoliset sitoumukset toisiinsa.” Sparrow ja Cooper (2003) ovat tarkentaneet psykologista sopimusta seuraavilla tavoilla:
Psykologinen sopimus on subjektiivinen, ainutkertainen ja herkkä, koska
odotukset ja tulkinnat sen sisällöstä vaihtelevat ihmisittäin ja organisaatioittain.
Psykologinen sopimus on molemminpuolinen, vastavuoroinen suhde työntekijän
ja työnantajan välillä. Psykologinen sopimus perustuu subjektiivisiin havaintoihin,
kokemuksiin ja uskomuksiin ihmisten välillä.
Psykologisessa sopimuksessa tehdään molemminpuolisia lupauksia työntekijän ja työnantajan välillä. Ne luovat velvollisuuksia ja sitoutumista. Nämä lupaukset voivat näkyä kommunikaatiossa (esim. strategiset dokumentit) tai käyttäyty196

misessä ja toiminnassa (luottamuksen ja kunnioituksen syntyminen työntekijän ja
työantajan välillä). Johannan ja Siirin ydintarinoista on luettavissa luottamukseen
perustuvaa vahvaa perinteistä psykologista sopimusta, kun taas Kertun ydintarina
kuvaa heikompaa psykologista sopimusta luottamuksen jatkuvien pettymysten
kokemisena. Samoin Liisa kokee pettymystä psykologisen sopimuksen toteutumattomuudesta kohdaltaan, erityisesti ammattitaidon arvostamisen kokemisen
puutteena. Psykologisen sopimuksen voi havaita olevan hyvin haavoittuvainen ja
herkkä, jatkuvaa ylläpitoa vaativa; se vaikuttaa merkittävästi työhyvinvoinnin
kokemiseen.
Vaikka psykologinen sopimus on yksilöllinen ja kontekstisidonnainen, on sitä
myös luokiteltu keskeisten piirteiden mukaan (Thompson ja Bunderson 2003).
Psykologisen sopimuksen erilaisia tyyppejä ovat mm. ulottuvuudet (mm. uskomukset ihmisen luonteesta), liiketoimen näkökulma (mm. ihminen työskentelee
saadakseen palkan), suhteellinen näkökulma (mm. ihminen työskentelee työstä
saamansa tyydytyksen vuoksi ja on yhteisöllisesti suuntautunut) ja ideologinen
näkökulma (mm. ihminen on periaatteellisesti sitoutunut). Rousseaun (2001) ajatusten mukaan psykologinen sopimus rakentuu lupausten, skeemojen ja vastavuoroisuuden varaan. Hänen mukaansa psykologinen sopimus on prosessi, joka mukautuu rekrytoinnin, organisaatiossa tapahtuvan sosialisoitumisen sekä sopimuksen jatkuvan arvioinnin aikana.
Globalisaatio tuo muutoksia psykologiseen sopimukseen jatkuvan muutoksen,
elämän kestävän oppimisen, joustavuuden ja sopeutuvuuden kautta. Työntekijän
oma vastuu taitojensa, koulutuksensa, verkostojensa ja markkinointinsa suhteen
on yhä keskeisempää. Joustava työvoima on organisaatioille tärkeä osaamista
tarjoava voima. Yksilölle joustavuus luo uudenlaista turvattomuutta. (Cooper
1999.)
Psykologisen sopimuksen sisältö onkin muuttumassa. Postmoderneissa organisaatioissa työntekijän ja työnantajan välisen psykologisen sopimuksen sisältö on
yhä enemmän sen osaamisen varassa, jonka työntekijä pystyy hankkimaan työsuhteen aikana. Aikaisemmin psykologisen sopimuksen keskeinen sisältö oli
työntekijän ja työnantajan välillä toimiva luottamus työn pysyvyydestä sekä kunnioitus ja lojaalius, jotka tarkoittivat psykologisen sopimuksen sosioemotionaalista vuorovaikutusta. (Cooper 1999, Otala & Ahonen 2003.) Tässä tutkimuksessa
tuli myös ilmi osaamisen merkitys erityisesti asiakastyössä työhyvinvoinnin osatekijänä. Esimerkiksi Rakelin ydintarinassa osaaminen asiakastyössä ja siitä saatu,
nähty ja koettu palaute on työhyvinvoinnin rakentumisen olennainen tekijä.
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Alasoinin (2006) mukaan entisenlaisen psykologisen sopimuksen säröily näkyy työnteon mielekkyyden kokemusten lisääntyvänä negatiivisuutena. Uusi psykologinen sopimus rakentuisikin lojaalisuuden ja turvallisuuden sijasta mielekkääseen ja haasteelliseen työhön. Tarkoittaako muuttunut psykologinen sopimus
sitä, että yksilön on tärkeintä sitoutua itseensä ja omaan osaamiseensa? Kuinka
tällöin käy sosiaalisen tuen ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin ulottuvuuden esimerkiksi hiljaisen tiedon jakamisen kautta, mikäli yksilö sitoutuu vain oman tietopääomansa kasvattamiseen? Muodostuuko työnteon tuleva mielekkyys joustavasta
työskentelystä haastellisessa työssä?
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan muutokset psykologisen sopimuksen
suunnassa ovat kahtalaisia. Toisaaalta tutkimukseen osallistuvilla ihmisillä oli
pitkiä työuria saman työnantajan palveluksessa, ja työsitoutuneisuus oli heille
keskeinen elementti työhyvinvoinnissaan. Toisaalta vastuullisuuden omasta työhyvinvoinnista koettiin keskeisesti olevan itsellä. Kokonaisuutena tarkastellen
tämän tutkimuksen tulosten mukaan vanha molemminpuoliseen lojaalisuuteen ja
luottamukseen perustuva psykologinen sopimus saavat tukea.
Ainakin Sennett (2002) ja Siltala (2004) ovat arvostelleet joustavaa työaikaa
hyvinvoinnin tuojana. Sennetin (2002) mukaan paradoksaalisesti joustava työaika
lupaa vapautta, mutta todellisuudessa sitoo ihmisen yhä tiukemmin työhönsä. Siltalan (2004) mukaan työelämän voitontavoittelun moraali tarkoittaa työn perässä
liikkumista omien tarpeiden mukaan, pysyvyyden menettämistä ja työstä uupuneiden tai työhön kykenemättömien ihmisarvon laskua. Työvoimaan sitoutumisen
sijasta työnantajat ovat sitoutuneita sijoittajiin. Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin ilmiön kokemisen osatekijöitä olivat haasteelliseksi, arvostetuksi ja onnistuneeksi koettu työn tekeminen. Ihmiset halusivat sitoutua mahdollisimman
sisällöllisesti korkeatasoisesti tehtävän työn tekemiseen, mutta lisäksi vastuuta
otettiin omasta kokonaiselämän hyvinvoinnista, jonka arvioitiin edistävän työhyvinvointia.
Turunen (2004) hahmottelee mielenkiintoisesti kulttuurin pitkälti samaksi
kuin arvostukset. Koulussa, työelämässä tai urheilussa menestymistä arvostetaan,
koska niitä tukeva arvostuskulttuuri ja -valta ovat olemassa. Yksilöt tuntevat paineita – toisaalta halua täyttää sen vaatimukset, koska arvostukset kietoutuvat
usein yksilön itsearvostukseen. Erilaisten työyhteisöjen jäsenenä ihmisestä mieleltään tulee osa ajatuskulttuureja, jotka työyhteisössä vallitsevat, mm. kieli ja käsitteistö. Tässä tutkimuksessa keskeinen keino arvostuksen kokemiseen on palautteen saaminen. Palautetta toivotaan saatavan sekä asiakkailta, kollegoilta että
esimiehiltä. Palautteen saamisen tavat voivat olla hyvin monimuotoisia, esimer198

kiksi Keijon ydintarinasta on luettavissa monipuolisen palautteen saannin merkitys työn arvostuksen osoittimena. Keijolle yksi palautteen saamisen muoto ovat
riittävän haastavat työtehtävät, joissa hän saa käyttää osaamistaan ja ammattitaitoaan. Turunen (2004) kiteyttääkin, että palautteen keskeinen merkitys on saada
arvostusta, joka kehittää samalla ihmisen itsearvostusta ja luo motivaatiota.
Esimiestyö
Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin ilmiön yhtenä rakentajana tuli esille yksilöllinen ja arvostava esimiestyö, joka tarkoittaa ihmisten johtamista tuntemalla heidät, sekä tarvittaessa kykyä jämäkkyyteen ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon.
Johtajuudessa toivotaan korostuvan yksilöllisyys, huomioivuus ja kannustavuus
sekä organisaatiotason kehittämistyö, jossa työhyvinvoinnin edistäminen on taustalla.
Demokraattisen, sosiaalista tukea ja palautetta antavan johtamistyylin on havaittu tukevan työntekijän hyvinvointia (Sparks ym. 2001). ”Hyvä johtaja” ymmärtää yksilön luovan intuition edistämisen ja kykenee siksi kuuntelemaan ja antamaan tilaa vaihtoehtoisille näkemyksille, jotka voivat olla uuden kehityksen
mahdollistajia. Auktoriteetti moraalifilosofisesti tarkasteltuna voi perustua joko
käskyvaltaan (command) tai kunnioitukseen (respect). Käskyvaltaan perustuva
auktoriteetti on parhaimmillaan johtajantaitona esimerkiksi kriisitilanteissa. Kunnioitukseen perustuvalla auktoriteetilla ei välttämättä ole mitään tekemistä muodollisen aseman kanssa, vaan se perustuu luottamukseen siitä, että esimiehellä on
kyky dialogiin ja eettisesti vahvaan päätöksentekoon. (Laitinen 2006.)
Mintzberg (1994) on johtajuutta pohtiessaan edennyt johtajuuden roolien ja
kyvykkyyksien atomistisesta listauksesta kohti kokonaisvaltaisempaa, holistista
johtajuutta ja sen tarkastelua. The well-rounded manager – monipuolinen johtaja
nähdään enemmän kokonaisvaltaisena johtajan työn selityksenä kuin kuvauksena.
Monipuolisen johtajan tärkein työkalu on hänen oma persoonansa, jonka kautta
hän hoitaa työtään ja selviytyy johtamistyöstään. Persoona työssä muodostuu arvoista, kokemuksista, osaamisesta, malleista, tunneälystä, itsensä kehittämisestä
sekä positiivisesta ja viisaasta asenteesta (attitude on wisdom). Monipuoliseen
johtajuuteen kuuluu lisäksi kehikko jota johdetaan (esimerkiksi yrityksen strategia
ja rakenteet sekä työpaikkojen luomisen tavoite ja ylläpito), konteksti (esimerkiksi organisaation luonne sekä kansallinen ja kansainvälinen kulttuurinen konteksti),
tyyli (esimerkiksi johtajuustyyli roolin valintana ja käyttönä johtajuudessa) sekä
taso (esimerkiksi tiedon, ihmisten ja toiminnan johtaminen). Lisäksi monipuoli199

seen johtajuuteen kuuluu johtajuuden eri roolit ja niihin liittyvät kyvyt (esimerkiksi kommunikoija, kontrolloija, aikatauluttaja). Juhanin ydintarinasta luettuna
johtajuuden keskeisenä määritelmänä korostuu psykologinen kyvykkyys, joka
tarkoittaa työntekijöiden työmotivaation ylläpitämistä ja edistämistä aistimalla
henkilöstön tunteita.
Johtamisodotukset vaihtelevat työelämänkulun eri vaiheissa. Oppilas (20v)
odottaa valmentavaa johtamista, oppiva tekijä (25-30 v) valtuuttavaa johtamista,
osaava ammattilainen (35-45 v) vastuuttavaa johtamista, kokenut opettaja
(45-50 v) arvostavaa johtajuutta. Työuran loppuvaiheissa seniorit eli muita auttavat viisaat odottavat kysyvää johtamista, joka ymmärtää hyödyntää seniorin yhteyksiä ja näkemyksiä, on kunnioittavaa ja palautetta antavaa. (Ylikoski 2000.) On
luonnollisesti huomioitava, että nämä ovat yleistyksiä, joiden sisällä saattaa olla
suurtakin yksilöllistä vaihtelua. Tässä tutkimuksessa useammassa ydintarinassa
esitettiin toiveita ikäjohtamiseen ja siinä erityisesti työn räätälöinnistä työntekijän
voimavarojen ja osaamisen mukaiseksi. Esimerkiksi Auroran ydintarinassa on
luettavissa toive kysyä ja kuunnella vanhempaa työntekijää ja tehdä työ sitä kautta mielekkäämmäksi hänelle. Kertun ydintarinasta työelämän suurimmaksi puutteeksi on jäsentymässä haaste työn räätälöinnistä ihmisen mukaiseksi ja kokoiseksi. Tämä haaste koskee erityisesti esimiesten työtä.
Tässä tutkimuksessa Auroran, Vernan, Kertun ja Rakelin ydintarinoissa on luettavissa toive ikäjohtamisen keskeisestä tavoitteesta eli kyvystä ja halusta räätälöidä työ työntekijän osaamisen ja toimintakyvyn mukaisesti. Ikäjohtamisen toteuttamisessa on tämän tutkimuksen tulosten mukaisesti vielä tehtävää, esimerkiksi Auroran, Juhanin ja Lahjan ydintarinoista välittyvät kokemukset sukupolvien välisestä kuilusta, jossa nuorempien ja vanhempien työntekijöiden on vaikea
ymmärtää toistensa tapoja tehdä työtä. Ilmarinen (1999) korostaa ikäjohtamista
viiden esimiestaidon osa-alueen omaksumisena. Ne ovat oman ikäasenteen selvittäminen, osallistuminen tiimityöskentelyyn ja sen tukeminen, töiden sisällön ja
vaatimustason yksilöllinen suunnittelu ja johtaminen työntekijöiden muuttuvien
voimavarojen mukaan, varhainen ja avoin tiedonvälitys tulevista muutoksista sekä valmius keskusteluun ikään ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Johtamisen kannalta ikääntyvä ihminen on mahdollisuus, erityisesti mikäli opitaan tunnistamaan ikääntyvien kokemuksellisen osaamisen ja äänettömän taidon
arvo. Ikääntyvien arvostuksen parantamisen tulisikin lähteä johtamisesta ja organisaatioista. Nykyään monet organisaatioista ovat prosessijohdettuja tiimi- tai
verkosto-organisaatioita. Johtamisen suuri haaste onkin saada ihmiset aktiivisiksi
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toimijoiksi valtuuttavan, valmentavan johtamisen ja työnohjauksellisia elementtejä sisältävän mentoroinnin avulla (Juuti 2002).
Goleman (1998) on tuonut johtajuuden määrittelyyn tunneälyn käsitteen, joka
on kaikessa johtajuudessa olennainen ominaisuus kestävästi onnistuvan johtajuuden mahdollistajana. Kertun ja Liisan ydintarinoista on luettavissa toive tunneälykkäälle johtamiselle. Goleman ym. (2002) määrittelevät tunneälyn ja johtajuuden yhteyden muodostuvan seuraavasti:
a) henkilökohtaisesta kyvykkyydestä = kuinka tuntee itsensä ja tulee itsensä
kanssa toimeen. Henkilökohtainen kyvykkyys tarkoittaa omien tunnetilojen tiedostamista ja ymmärtämistä, omien vahvuuksien ja heikkouksien
tiedostamista sekä realistista itseluottamusta. Lisäksi henkilökohtainen
kyvykkyys tarkoittaa itsensä hallintaa mm. stressitilanteissa, aloitteellisuutta ja optimismia.
b) sosiaalisesta kyvykkyydestä = kuinka tulee toimeen erilaisten ihmisten
kanssa. Sosiaalinen kyvykkyys tarkoittaa sosiaalista tietoisuutta, johon
kuuluu empatian kokeminen, tietoisuus organisaatiosta ja asiakkaista sekä aktiivinen verkostoituminen heidän kanssaan. Lisäksi sosiaalinen kyvykkyys tarkoittaa ihmisten johtamista, johon kuuluu mm. inspirointia,
konfliktien johtamista, yhteistyön ja tiimien johtamista sekä muodostamista.
Henkilöstövoimavarojen johtamismalleissa/käytännöissä korostuvat avoimet vuorovaikutusrakenteet (mm. yhteiset keskustelut ja tiimityö), henkilöstökoulutus
(mm. osaamisen ja kompetenssin varmistaminen koulutuksen avulla) sekä työterveyspanostukset (mm. kiinnostus työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin, tuki
fyysisen kunnon ylläpitämiseen sekä työterveyshuollon työpaikkakäynnit, jotka
pohjaavat monipuoliseen työolojen tuntemukseen) (Vanhala & Kotila 2006.)
Oikeudenmukaisen johtajuuden vaikutuksesta sekä tuottavuudelle että työntekijöiden hyvinvoinnille on tutkimuksellisesti yhä enemmän näyttöä. Heponiemen ym. (2007) tutkimuksen mukaan niillä vanhustenhuollon osastoilla, joilla
työntekijät kokivat johtamisen oikeudenmukaiseksi, oli myös tuottavuus suurempaa. Oikeudenmukaisen johtamisen ja päätöksenteon periaatteita tutkimuksessa
ovat työntekijän oikeus tulla kuulluksi, johdonmukaiset säännöt, päätöksenteon
puolueettomuus, päätösten perustuminen oikeaan tietoon, päätösten korjattavuus
ja selkeät päätöksentekoperiaatteet, jotka on kerrottu niille, joita päätökset koskevat. Työpaikkojen kehittämisen yksi keskeisimpiä tavoitteita onkin tutkijoiden
mielestä johtamisen ja päätöksenteon oikeudenmukaisuuden parantaminen.
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6.2

Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille

Tässä luvussa vuoropuhelussa ovat Hyvinvointiprofiili-prosessin itse itselleen
asettamat tavoitteet ja osallistujien kertomat kokemukset Hypron merkityksestä.
Vuoropuhelun kohteena ovat merkitykset työhyvinvoinnille. Luvun lopussa tarkastellaan aikaisempien työhyvinvointihankkeiden tärkeimpiä onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä.
Hyvinvointiprofiilin kokonaisvaltainen merkittävyys työhyvinvoinnille
Hyvinvointiprofiilin keskeisenä tavoitteena oli käynnistää ja erityisesti innostaa
oman työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteen
toteutumista voidaan pitää erittäin onnistuneena. Hypro-prosessin tärkeäksi merkitykseksi arvioitiin se, että sen myötä tuli oman työhyvinvointinsa subjektiksi,
tietoiseksi ja vastuulliseksi vaikuttajaksi. Työhyvinvointi kerrottiin laaja-alaisena:
fyysisen hyvinvoinnin lisäksi psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia pidetään osaalueina, joihin haluttiin vaikuttaa ja hakea itselle parhaita ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hypron keskeiseen tavoitteeseen on päästy jokaiseen tutkimukseen osallistuvan ihmisen kohdalla sikäli, että vähintäänkin Hypron merkitys on ollut valistava, tietoa ja uusia virikkeitä tuova omaan työhyvinvointiin liittyvä prosessi. Tavoitteen toteutuminen on jopa ylittynyt, koska odotukset Hyproprosessilta eivät olleet niin merkittäviä kuin prosessin merkitys kokonaisuudessaan koettiin. Hypro-prosessi onnistui siten yllättämään kokonaisvaltaisessa merkittävyydessään.
Hypro-prosessin kokonaisvaltaista merkittävyyttä oli luonnollisesti vaikea
hahmottaa prosessin ollessa kesken. Viimeisessä dialogisessa tutkimushaastattelussa ydintarinan avulla alkoi hahmottua Hypro-prosessin kokonaisvaltainen merkittävyys. Toivottavasti työhyvinvointi- ja ydintarinoita lukiessa lukijalle hahmottuu Hypro-prosessin itselleen asettamansa moniulotteisen tavoitteen toteutuminen:
käynnistää ja innostaa oman työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja
ylläpitoon. Huomioitava on se, että on hyvin henkilökohtaista se, miten ja missä
vaiheessa Hypro onnistuu tavoitteessaan. Siihen vaikuttaa paljolti Hyproon osallistuvan ihmisen henkilökohtainen, kokonaisvaltainen elämäntilanne.
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Hyvinvointiprofiilin teoreettisten lähtökohtien toteutuminen
Hyvinvointiprofiilin keskeiset teoreettiset lähtökohdat ovat voimavarakeskeisyys,
ratkaisukeskeisyys sekä holistinen ihmiskäsitys (Furman & Ahola 1993, Hirvihuhta & Litovaara 2004, Sundman 2006, Rauhala 1989, 1991, 1996). Hyvinvoinnin kuva nähdään teoreettisten lähtökohtiensa mukaan moniulotteiseksi siten, että
hyvinvointi sisältää fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja henkisen
näkökulman. Hyvinvoinnin fyysinen puoli ylläpidon ja kehittämisen näkökulmista tarkasteltuna oli Hypro-prosessissa erittäin näkyvästi ja selvästi merkityksellistä tutkittavien kertomille kokemuksille. Fyysisen osa-alueen merkittävyys (= toiminnallisuus) tuli esille mm. uuden itselle sopivan liikuntalajin löytämisenä ja
mielekkyytenä harrastaa ryhmässä liikuntaa ja näin saada hyvinvointia työhön ja
omaan yksityiselämään. Liikunnallisen annin myötä on löytynyt myös virikkeitä
tehdä omaa työtään uudella tavoin. Liikunnan lisäämisen ja testitulosten kohenemisen myötä on löytynyt konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa edistävästi omaan
työhyvinvointiin. Merkittävin fyysisen osa-alueen merkitys on ollut antaa elinikäinen halu ja tavoitteellisuus harrastaa liikuntaa sekä noudattaa terveitä elämäntapoja. Täten prosessin tavoite virkeänä kohti eläkeikää on toteutunut hyvin.
Hypro-prosessin psyykkinen merkittävyys tutkittavien kertomuksissa on
myös erittäin merkittävä. Hypro-prosessi on erityisesti pysäyttänyt subjektina
oman työhyvinvoinnin äärelle (= kokonaisvaltaisuus). Tutkimukseen osallistuvien
ihmisten kertomuksissa kuuluvat hyvin vahvasti erilaiset matkat oman itsensä
kokonaisvaltaisen huoltamisen äärelle. Konkreettisia omaan työhyvinvointiin liittyviä (ennaltaehkäiseviäkin) kehittämistoimenpiteitä ovat mm. työtehtävien muutokset, vuorotteluvapaalle jäänti ennaltaehkäisevänä työhyvinvoinnin edistäjänä
sekä osa-aikaeläke mahdollista työelämässä pitempään pysymistä tukemassa. Kuten Verna totesi, Hypro-prosessi on auttanut häntä päivittämään elämänsä käsikirjoituksen: hän pyrkii löytämään uuden tasapainon työn, vapaa-ajan ja itsensä välille. Hypro-prosessi eri toimintamuotoineen on saanut löytämään oman työhyvinvoinnin uudelleen ja tiedostamaan sen säilyttämisen tärkeyden itselle sopivilla
keinoilla.
Myös työhyvinvoinnin ulottuvuus sosiaalisen näkökulmansa kautta on onnistunut hyvin Hypro-prosessissa. Hypro-ryhmät = vertaisryhmät ovat tarjonneet
samassa ikävaiheessa olevista ihmisistä koostuvan peilin omille ajatuksille (=
ryhmien vertaistuki). Osa tutkittavista tosin olisi odottanut vertaisryhmältä vielä
syvällisempiä näkökulmia ja tutustumista. Työhyvinvoinnin todetaan rakentuvan
keskusteluissa ja se on puhujien yhteisen merkitystyön tulos. Työhyvinvointi il203

miönä on jatkuvasti muutoksessa ja rakentuu erilaiseksi eri konteksteissa. Hyproryhmät antavat mahdollisuuden kuulla erilaisia kertomuksia työhyvinvoinnista ja
myös omat merkityksenannot tulevat näkyviksi yhteisissä keskusteluissa. Vertaisryhmät ovatkin erityisesti toimineet oman työhyvinvoinnin tukena tarjoamalla
selviytymis- ja muutostarinoita sekä vertaistukea. Vertaisryhmä on tarjonnut vahvaa tukea esimerkiksi omaan työelämään liittyvissä isoissa muutostilanteissa (=
tuki muutostilanteissa). Lisäksi ryhmästä on saanut omaan ammatilliseen pystyvyyteen liittyvää tukea ja kannustusta, mikä taas vaikuttaa haluun jatkaa työelämässä pidempään. Sosiaalisen näkökulman suurin merkittävyys on ollut tarjota
erilaisia konteksteja, joissa niihin osallistuja on voinut löytää oman työhyvinvointinsa tarinan.
Kulttuurinen näkökulma jäi tutkittavien kertomista kokemuksista puuttumaan.
Esimerkiksi teatteria tai konserttia olisi kaivattu kulttuurisen näkökulman tuojaksi.
Tutkittavat eivät kertoneet kulttuurista näkökulmaa esimerkiksi työkulttuurissaan
tapahtuneissa muutoksissaan. Työhyvinvoinnin ulottuvuuden henkinen osa-alue
liittyy tutkittavien kokemuksissa psyykkiseen osa-alueeseen. Hypro-prosessi on
onnistunut ulottumaan usean siihen osallistuvan ihmisen arvotasolle, jolloin on
havahduttu pohtimaan omia tämänhetkeisiä arvoja työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Osalle tutkittavista prosessi vahvisti omia arvoja ja niiden toteuttamista käytännössä. Osalle tutkittavista prosessi antoi sysäyksen muuttaa arvojensa suuntaa ja
niiden käytännön toteuttamista. Esimerkiksi Lahja on hakenut Hypro-prosessin
tuella itselleen työhyvinvointia laajemmin kuin vain työn kautta. Hän on opetellut
kuuntelemaan itseään ja pyrkinyt löytämään uuden kokonaisvaltaisen asenteen
suhteessa itseensä ja omaan elämäänsä.
Hyvinvointiprofiilitoimintaan osallistuvan ihmisen kanssa katsottiin koko
työkykytaloa (Ilmarinen 2004). Hyvinvointiprofiilitoiminnalla pyritään pitämään
huolta ja edistämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä.
Mikäli toimintaan osallistuvan ihmisen tarina omasta toimintakyvystään tai työssä
jatkamisestaan muuttuu, heijastuu se myös arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon.
Hyvinvointiprofiili-toiminnalla on pystytty vaikuttamaan arvoihin, asenteisiin ja
motivaatioon, eli projektilla on päästy yksilön syvätason merkityksiin kiinni. Prosessissa on onnistuttu vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti myös yksilön terveyteen
ja toimintakykyyn. Itse työtä ja työn sisältöjä on sivuttu lähinnä työnkuvaan liittyvillä muutoksilla. Yksilön työhyvinvointia tukevat muutokset (esimerkiksi
säännöllinen liikunta ja terveelliset elämäntavat, vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke)
vaikuttavat perheen, lähiyhteisön ja työpaikan hyvinvointiin. Siten niillä voi katsoa myös olevan yhteiskunnallisia siirrännäisvaikutuksia.
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Hyvinvointiprofiilin eri toimintamuotojen merkitys työhyvinvoinnille
Hyvinvointiprofiili-prosessissa haluttiin edistää hyvinvoinnin neljää ulottuvuutta,
jotka ovat suhde itseen, suhde työhön, suhde muihin ja suhde ympäröivään todellisuuteen. Suhteissa korostuu kokonaisvaltaisuus, eri alueiden yhteys toisiinsa.
Hyvinvoinnin kokemus ja hyvinvoinnin ongelmat rakentuvat keskustelujen ja
puheen kautta: millaisia merkityksiä eri tapahtumat ja elämänvaiheet saavat. Suhde itseen -kokonaisuuden suurin anti osallistujille oli oman työhyvinvoinnin hoitaminen liikunnan kautta. Suhde itseen -kokonaisuudesta näkyy, että Hyproprosessi on jäsentymässä siihen osallistuvissa ihmisissä. Vertaisryhmiin ryhmäytyminen on käynnissä, hyvinvointineuvottelusta on saatu tukea ja luennoista pohdittavaa. Suhde työhön -osio sai pohtimaan omaa työhyvinvointia laajemmin ja
syvällisemmin. Vertaisryhmät antavat paljon tukea, luennoista on hyviä kokemuksia ja liikunta testauksineen antaa lisää motivaatiota omalle työhyvinvointia edistävälle liikkumiselle. Suhde muihin ja ympäröivään todellisuuteen päätti prosessin. Se jäi tutkittaville kokemuksena etäisimmäksi. Väsyminen Hyproon alkoi
painaa. Viimeisessä Hypro-prosessin vaiheessa tutkittavat alkoivat miettiä koko
prosessin kokonaisuuden merkitystä, sen sijaan että olisivat keskittyneet kokonaisuuksiin suhde muihin ja ympäröivä todellisuus.
Hyvinvoinnin tutkimisen apuvälineenä käytettiin kartoitusta/itsearviota. Sen
tavoitteiksi asetettiin tuoda tietoa yksilölle omasta hyvinvoinnista, innostaa oman
hyvinvoinnin kehittämiseen ja seurantaan, tuoda osallistujille tietoa hyvinvointiin
vaikuttavista tekijöistä ja niihin vaikuttamisesta. Lisäksi haluttiin huomioida
hankkeen tavoitteet ja tarkastella hyvinvointia ottaen huomioon ikäryhmä ja sen
erityispiirteet. Tutkimuksessa en ole erityisesti kysynyt kokemuksia kartoituksesta.
Kartoitushan toimi runkona hyvinvointineuvottelulle siten, että neuvotteluun menijä täytti kartoituksen ennen neuvottelua. Työkalu auttoi arvioimaan ja purkamaan auki omaa tilannetta ja kutsui kertomaan tarinoita omasta hyvinvoinnista ja
elämänkulusta (Puutio 2002). Hyvinvointineuvottelussa pyrittiin pureutumaan
niihin kartoituksen kohtiin, jotka neuvotteluun osallistuva ihminen arvioi omalta
kohdaltaan merkittäviksi. Kartoitus noudatteli teemoiltaan koko Hyvinvointiprofiili-prosessi toiminnan neljää ulottuvuutta: suhde itseen, suhde työhön, suhde
muihin ja suhde ympäröivään todellisuuteen. Kahdenkeskisessä Hyprokeskustelussa mahdollistuu oman elämänkulun ja työelämän kulun kertominen ja
tutkiminen. Lisäksi hyvinvointineuvottelussa rakennetaan tarinaa siitä, miten yksilö voisi jatkaa hyvinvoivana työelämässä ne vuodet, mitkä hänen edessään ovat
sekä mitä työelämän jälkeen on tulossa. Hyvinvointineuvottelun omalle koko205

naisvaltaiselle työhyvinvoinnilleen erityisen merkittäväksi arvioi 2 tutkimukseen
osallistuvaa ihmistä. Toisella tutkimukseen osallistuvalla ihmisellä (Verna) neuvottelun merkitys liittyi oivallukseen omasta itsestä suhteessa työhön. Lahjalle
neuvottelu antoi suurta tukea selkitymättömässä työtilanteessa.
Kokonaisuutena tutkimukseen osallistuvat ihmiset pitivät Hypro-prosessin
rakennetta luentoineen, vertaisryhmineen ja hyvinvointineuvotteluineen erinomaisen hyvin toimivana. Rakenne on tarjonnut erilaisia konteksteja ja mahdollisuuksia löytää oman työhyvinvointinsa tarina. Aikaisemmin käsittelin tutkittavien kokemuksia vertaisryhmistä ja hyvinvointineuvottelusta, keskityn nyt luennotkokonaisuuteen. Hyvin varhaisessa vaiheessa Hypro-prosessia yhdeksi tärkeäksi
tekijäksi nousi tiedon merkitys ja sen sisäistäminen oman työhyvinvoinnin edistämisen toiminnan pohjaksi. Luentosarjoissa kuului asiantuntijoiden ääni, joka voi
tulla osaksi osallistujien omia työhyvinvointitarinoita. Luentojen merkitys tuli
esille merkittävimmillään juuri tiedon sisäistämisenä siten, että tutkittavat alkoivat tuottaa omaa puhettaan työhyvinvoinnista asiantuntijoiden puheen pohjalta (=
asiantuntijuus). Tästä hyvänä esimerkkinä on Juhani Ilmarisen Ikäjohtamista käsitellyt luento, joka herätti useassa tutkittavassa halun pohtia asiaa tarkemmin käytännön työelämäkokemuksiensa kannalta (ks. esimerkiksi Auroran, Liisan ja Rakelin ydintarinat).
Hyvinvointiprofiili-prosessin keskeisenä tavoitteena oli yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Pyrkimyksenä oli, että osallistuja löytää keinoja
ylläpitää ja edistää toimivaa suhdetta ikääntyvään itseen, työhön, muihin sekä
ympäröivään todellisuuteen. Osallistuja tulee myös enemmän tietoiseksi asioista,
jotka rakentavat omaa hyvinvoinnin kokemusta sekä löytää keinoja ja toimijuutta
hyvinvointiinsa vaikuttamiseen. Hyvinvointiprofiili-prosessin keskeisen tavoitteen voi tämän tutkimuksen pohjalta katsoa onnistuneen erinomaisesti. Prosessi
on antanut ymmärrystä, tietoa ja vertaistukea siihen, että ihmisen työhyvinvointi
on laaja-alainen ”tarina” ja kuinka monin tavoin siihen voi sekä itse vaikuttaa että
edistää esimerkiksi työyhteisön työhyvinvointia.
Vaikka otsikossa puhutaan Hypro-prosessin keskeisimmistä merkityksistä
työhyvinvoinnille, on lukija varmasti havainnut käytettävän myös hyvinvointitermiä. Hyvinvointiprofiili-prosessissa käytettiin termiä hyvinvointi, joten kun
kerron Hypron teoreettisista lähtökohdista, toimintamuodoista tai itse itselleen
asettamista tavoitteista käytän termiä hyvinvointi. Kun pohdin tämän tutkimuksen
tuloksia, käytän termiä työhyvinvointi, koska tutkimuksen fokuksena ovat Hypron merkitykset työhyvinvoinnille. Työhyvinvointi-termin käyttö liittyy myös
tässä tutkimuksessa saatuun havaintoon siitä, että työhyvinvointi on itse asiassa
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kokonaiselämän hyvinvointia. Tämä tulkinta ei tarkoita sitä, että hyvinvointia ei
voisi olla ilman työtä, vaan ennen kaikkea sitä, että työhyvinvoinnista ei tähän
tutkimukseen osallistuvien ihmisten kertomana voida puhua ilman sen yhteyttä
elämän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Työhyvinvointihankkeiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä
Hyvinvointiprofiili-prosessi antaa ajantasaisen kuvan ihmisen kokemasta työhyvinvoinnista ja voimavaroista. Hypro-prosessi on käynnistänyt ja innostanut oman
työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja ylläpitoon. Miten työhyvinvoinnille käy Hypro-prosessin jälkeen? Kuka ottaa siitä vastuun? Forma (2008)
on tuonut myös esille huolensa siitä, osallistuvatko työhyvinvointitoimintaan juuri
ne ihmiset, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Työhyvinvoinnin vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa ja siksi tarvitaankin uusia tapoja työhyvinvointitoiminnan
merkitysten arviointiin. Tässä tutkimuksessa tuli esille selkeästi, että työhyvinvoinnin kokeminen ei voi olla eikä olekaan stabiili kokemus. Työhyvinvoinnin
kokeminen elää ajassa, hetkessä ja tilanteessa eri tavoin. Työhyvinvoinnin edistämistyö on näin jatkuvaa yksilö-, työyhteisö- ja yhteiskuntatasolla etenevää työtä.
Elo ym. (2006) korostavat tutkiessaan hyvinvointiin tähtäävän työyhteisön
kehittämisen yhteyksistä henkilöstövoimavarojen johtamiseen, että ilmapiirikyselyjen ja työyhteisön kehittämishankkeiden tekeminen kertoo hyvästä henkilöstövoimavarojen johtamisesta, eikä niitä pidä tulkita merkiksi ongelmista. Mikäli henkilöstövoimavarojen johtaminen on hyvällä tasolla, myös työyhteisön
kehittämistoimenpiteitä (ilmapiirikyselyjä ja kehittämishankkeita) toteutetaan
aktiivisemmin. Työilmapiirikyselyn tärkeänä, pääasiallisena tavoitteena on arvioida ja kehittää henkilöstövoimavarojen johtamista ja työhyvinvointia. Työyhteisön lähtötilanteen huolellinen selvitys ennen kehittämishankkeen aloittamista on
tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Lähtötilanne voidaan selvittää paitsi
kyselytutkimuksella myös esimerkiksi haastattelemalla, demokraattisella dialogilla tai havainnoimalla (Vartiainen 1994, Engeström 2002). Työyhteisön toimintaa
ja työilmapiiriä selvittävät tutkimukset herättävät vastaajissa odotuksia konkreettisista kehittämisteoista ja muutoksista parempaan (Mattila & Elo 2002). Etenkin
haluttaessa kehittää työtovereiden sosiaalista tukea ja vaikutusmahdollisuuksia =
psykososiaalisia työoloja, on hyödyllistä yhdistää sekä ilmapiirikysely että työyhteisön kehittämishanke (Elo, ym., 2006).
Kalimon (1994) näkökulmasta keskeisempiä keinoja kehittää työntekijän hyvinvointia ja työyhteisöjen toimintaa ovat seuraavat: tiedon ja tuen saannin mah207

dollisuudet mm. työuupumukseen ja terveyden edistämiseen liittyvään toimintaan,
uudet työjärjestelyt, työntekijän itsenäisyyden, osallistumismahdollisuuksien ja
ammattitaidon lisääminen, viestinnän kehittäminen, sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden parantaminen, rakentavan palautteen antaminen sekä fyysisten työolojen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen. Tärkeimpänä tekijänä kaikkien
näiden toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on työntekijöiden osallistumisen varmistaminen, koska näin varmistetaan sitoutuminen, joka taas parantaa
mahdollisuuksia saavuttaa toivotut tulokset.
Launis ja Pihlaja (2007) toteavat työhyvinvoinnin ongelmien kytkeytyvän
yhä nopeampiin, päällekkäin kasautuviin ja kokonaisvaltaisempiin muutoksiin
organisaation toimintatavoissa. Mikäli työn tulosta mitataan yksilöiden keskinäistä kilpailua sekä yksiköiden tulosvastuuta korostaen, mutta johdon strategiat edustavat yhteistoimintaa ja verkostomaisia toimintatapoja, on heidän mielestään turha
edistää työhyvinvointia erilaisilla yksilökeskeisillä kampanjoilla. Sen sijaan keskeistä olisi pitkäjänteinen eri ammattialojen edustajien välinen yhteistyö, jossa
työn kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen kytketään yhteen.
Tällainen yhdessä ja laajasti tapahtuva työhyvinvoinnin kehittämisen tapa edustaa
kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriaa sekä muutoslaboratoriota, jossa keskeistä on analysoida muutoksia työn tekemisen tavoissa kulttuurihistoriallisessa kontekstissa ja pyrkiä kehittämään niitä muutoslaboratoriotoiminnan avulla. (Engeström 2002.) Myös Järvenpää & Eloranta (2002) korostavat organisaatiokulttuurin tuntemista ja ymmärtämistä, kun lähdetään valitsemaan organisaation kehittämisen tapaa ja siihen käytettävää aikaa. Organisaatiokulttuurin syvällinen ymmärtäminen tarkoittaa heidän mielestään esimerkiksi työilmapiirin tuntemista ja
erityisesti organisaatiossa työskentelevien yksilöiden motivoitumisen, reagoimisen ja muutoshalukkuuden ymmärtämistä.
Hallituksen työssä jaksamisen ohjelman 2000-2003 toteutettujen hankkeiden
vaikuttavuutta arvioitaessa keskeisiksi tutkimustuloksiksi muodostuivat seuraavat:
työpaikoilla, jossa kehitetään hyviä käytäntöjä, henkilökunta arvioi työpaikan
ilmapiirin, oman työryhmänsä ilmapiirin sekä osin myös esimiehensä johtamistyylin myönteisemmäksi kuin suomalaiset yleensä. Toinen keskeinen tutkimustulos oli se, että hyvien käytäntöjen työpaikaksi ei tulla sattumalta, vaan työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämistyötä. Tärkeä tutkimustulos on myös se, että työssä jaksamista ja työhyvinvointia toivotaan kehitettävän sekä psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten työolojen
puitteissa. Etenkin sosiaalisten työolojen kehittämiselle olisi jatkossa pantava
enemmän painoa. (Notkola ym. 2002.)
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Työelämän uudistumispyrkimyksillä halutaan lisätä työhyvinvointia ja työssä
viihtymistä. Eläkejärjestelmän uudistuksella pyritään samaan tavoitteeseen eli
ikääntyvien työssä jatkamisen vahvistamiseen. Ikääntyvien työssä jatkaminen on
riippuvaista siitä kokemuksesta, jota heillä on työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä. Lisää tutkimustietoa tarvitaan siitä, mitkä ovat kokemuksia työssä viihtymisestä ja työhyvinvoinnista. Valtakunnalliset kehitysohjelmat (Työelämän kehitysohjelma, Kansallinen ikäohjelma ja Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma) ovat olleet tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen
tavoitteiden toteuttamisessa.
Forss (2004) edellä mainittujen valtakunnallisten kehitysohjelmien vaikuttavuutta arvioidessaan erityisesti suhteessa työhyvinvointiin ja ikääntyneiden työssä
pysymiseen on valinnut tarkastelunäkökulmikseen eli työhyvinvoinnin osatekijöiksi seuraavat: työyhteisöjen toimintatavat (esimerkiksi yrityskulttuurin, johtamistavat, esimiestyön ja työilmapiirin), työolosuhteet ja työprosessit (esimerkiksi
työmenetelmät, työn tekemistavat, työajan ja työn kuormituksen), ammattitaidon
ja osaamisen (esimerkiksi koulutuksen, osaamisen, ammattitaidon ja oppimisen),
työkyvyn ja jaksamisen (esimerkiksi terveyden, työkyvyn, jaksamisen ja henkisen
jaksamisen) sekä ikääntyvien aseman (esimerkiksi ikäasenteet, työssä jatkamisen
edistämisen, ikäjohtamisen ja työttömyyden).
Forss (2004) hahmotti valtakunnallisten kehitysohjelmien tärkeimmiksi tekijöiksi ikääntyvien työssä pysymisen kannalta työyhteisöjen tärkeän merkityksen
(hyvän yrityskulttuurin jalostaminen esimerkiksi johtamista kehittämällä), työmenetelmien parantamisen (erityisesti tiimityötä kehittämällä) sekä osaamisen ja
koulutustason noston (erityisesti erilaisia työssä oppimisen muotoja kehittämällä).
Työkyvyn osalta keskeinen havainto oli tarve laajentaa tyky-toiminta laajaalaiseksi työhyvinvoinnin tukemiseksi työpaikkojen sisällä, jolloin ymmärretään
työkyvyn kokonaiskuva. Lisäksi kielteisistä ikäasenteista olisi pyrittävä yhä määrätietoisemmin eroon tiedotusvälineissä ja työpaikoilla tapahtuvan asennekasvatuksen myötä.
Oosi ym. (2005) arvioidessaan kuudentoista työolojen kehittämishankkeen
tuloksia ja lisäarvoa suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön strategisiin tavoitteisiin jakoivat hankkeiden interventiologiikat kahteen tyyppiin: 1) positiiviset vaikutukset ovat saaneet aikaan muutoksen ilmapiirissä, koska henkilöstö on osallistunut hankkeen toimenpiteisiin (esimerkiksi koulutuksiin) ja välittänyt työyhteisöihin uusia näkökulmia, 2) toinen vaikutusten syntymisen tapa on se, että projekti on tehnyt työtä kohdeorganisaation sisällä, minkä vaikutuksena ovat toimintatapojen muutokset. Työssä jaksamisen hankkeisiin osallistuminen on vaikuttanut
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erityisesti hankkeiden toimenpiteisiin osallistumisen kautta, joka on vaikuttanut
esimerkiksi siihen, kuinka mielekkääksi osallistujat työnsä kokevat. Työolojen
kehittämiseen tähtäävät ESR-hankkeet kohtaavat toteutuksessaan ongelmia, joista
suurin osa voidaan minimoida huolellisella ennakkosuunnittelulla. Erityisen tärkeää on kohdeorganisaation johdon sitoutuminen työolojen kehittämistoimintaan
kokonaisuudessaan ja riittävä panostus kehittämissuunnitteluun projekteissa ja
niiden kohdeorganisaatioissa, jotta esimerkiksi edistetään kokemuksia kehittämistyön näkyvyydesta ja vähennetään henkilöstön kuormittumista.
Ehrstedt (2007) on selvittänyt keräämällä ja analysoimalla tietoa eräiden kehittyneiden maiden sekä kansainvälisten järjestöjen työterveys-, työturvallisuus ja
työhyvinvointiohjelmista sekä strategioista. Yhteensä selvityksessä kartoitettiin
28 valtiota sekä neljä (EU, ILO, OECD, WHO) kansainvälistä ja ylikansallista
toimijaa. Raportissa mainitaan yhteensä 41 erilaista hanketta. Selvityksessä työelämän kehittämisen ohjelmalla tarkoitetaan määräaikaista hanketta, joka hyödyntää laajaa sidosryhmäverkostoa työelämän kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi.
Suomi on ollut aktiivinen työelämän ohjelmallisessa kehittämisessä (esimerkiksi
Veto ja Tykes-ohjelmat). Suomalaisen perinteen mukaisia työelämän kehittämisohjelmia ei ole yksiselitteisesti löydettävissä kartoituksen muilta toimijoilta. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että muiden maiden työelämän kehittämishankkeet
jäsentyvät eri tavoin, joten ne eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia Suomessa
toteutettujen hankkeiden kanssa. Lisäksi käytetty terminologia voi poiketa asiasisällöltään suomen kielen kontekstista.
Suomen kanssa yhtenäisistä työelämän kehittämiseen liittyvistä teemoista
selkein oli työvoiman ikääntyminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Toinen temaattinen yhtenäisyys löytyi työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteen kytkevistä
hankkeista (vrt. Suomessa Tykes). Tuottavuus, työhyvinvointi ja työympäristön
kehittäminen oli yhdistetty Suomen lisäksi ainakin Norjassa ja Saksassa. Metodisesti mielenkiintoisin oli Ison-Britannian sateenvarjostrategia, joka jäsentää työelämän kehittämishankkeet holistiseksi kokonaisuudeksi. Suomeen sovellettuna
sateenvarjomalli voisi tiivistää koordinaatiota samaan aikaan toteutettavien toimintaohjelmien suhteen. Sisällöllisesti kiinnostavia teemoja löytyi pyrkimyksestä
nykyistä avoimempiin työmarkkinoihin (esimerkiksi vammaisten ja maahanmuuttajien työllistyminen, mm. Norja ja Irlanti), tavoitteesta rajoittaa työperäisistä
syistä johtuvia sairauspoissaoloja (esimerkiksi Norja ja Iso-Britannia) sekä pyrkimyksistä edistää työhyvinvointia työn liikkuvuutta (esimerkiksi Ruotsi) sekä
osa-aikatyötä (esimerkiksi Ruotsi) ja työpaikkakiusaamista torjumalla (esimerkiksi Norja). (Ehrstedt 2007.)
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Ehrstedtin (2007) raportista ei suoranaisesti käy ilmi yksityiskohtaisia työhyvinvoinnin edistämisen työtapoja kansainvälisellä tasolla. Työhyvinvointiin pyritään vaikuttamaan ainakin seuraavin tavoin kansainvälisten ja ylikansallisten toimijoiden taholta. Euroopan unionin Progress-ohjelmassa pyritään työympäristön
parantamiseen esimerkiksi käynnistämällä ennaltaehkäiseviä toimia ja kannustamalla ennaltaehkäisevän kulttuurin luomiseen työterveyden ja työturvallisuuden
alalla. Kansainvälinen työjärjestö ILO turvaa työsuojelua esimerkiksi työaikaa,
työn organisointia, palkkaa, yksityiselämän ja työn yhdistämistä ja työoloja edistämällä sekä epäasialliseen käytökseen puuttumalla. Maailman Terveysjärjestö
WHO pyrkii työsuunnitelmassaan vuosille 2006-2010 esimerkiksi kehittämään ja
laajentamaan työterveyspalveluita. On huomioitava, että kansainväliset toimijat
eivät koordinoi työelämän kehittämisohjelmia. Heidän tehtävänsä on koordinoida
ja tukea työelämän kehittämistyötä yleisellä tasolla, jolloin varsinainen ohjelmallinen kehittämistyö jätetään kansallisille toimijoille.
6.3

Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jatkaminen

Tässä luvussa tarkastellaan työhyvinvoinnin edistämisen keinoja ja tapoja sekä
luodaan katsausta työssä jatkamisen tutkimukseen.
Työkyvyn edistämisestä työhyvinvoinnin edistämiseen
Työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky-toiminta) on ollut Suomessa aktiivista 1990luvun alusta lähtien. Tyky-toiminta on määritelty seuraavasti (Peltomäki ym.
2002): ”Työpaikkojen työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan työnantajan
ja työntekijöiden sekä työpaikan yhteistyöorganisaatioiden yhteistyössä toteuttamaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla tuetaan ja edistetään jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä. Työpaikan työkykyä ylläpitävän toiminnan käytännön keskeisiä kohteita ovat työn ja työympäristön parantaminen, työyhteisön ja työorganisaatioiden kehittäminen sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen edistäminen. Lähtökohtana ovat työyhteisön ja työpaikan eri osapuolten aktiivinen toimintaan sitoutuminen ja osallistuminen, vaikutusmahdollisuudet työterveys- ja työsuojelutyönä tehtävään sekä
muuhun työpaikalla toteutettavaan työkykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan.”
2000-luvulla tyky-toiminnan keinot ja menetelmät ovat monipuolistuneet. Ne
kattavat niin työympäristön ja työyhteisön kehittämisen kuin yksilön voimavaro211

jen vahvistamisenkin. Työterveyshuolto ja/tai henkilöstöhallinto on usein ollut
tyky-toiminnan suunnittelija ja toteuttaja. Peltomäen ym. (2002) mukaan tyypillisimmillään tykytoiminta on Suomessa ollut työympäristön kehittämisessä työtilojen, -välineiden, -asentojen ja -turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia.
Työyhteisöihin ja -organisaatioihin kohdistunut tyky-toiminta on pitänyt sisällään
työn suunnittelun ja laadun parantamista, yhteistyön ja osallistumisen lisäämistä,
työn tavoitteiden ja tiedonvälityksen selkeyttämistä ja tehostamista sekä esimiestyön kehittämistä. Työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa on kehitetty ammattitaitoa parantavalla koulutuksella, työvälinekoulutuksella, laatukoulutuksella ja
ryhmätyötaitoja kehittävällä koulutuksella. Työntekijöiden toimintakykyä ja terveyttä on parannettu erityisesti järjestämällä liikuntaa, tarjoamalla erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja järjestämällä kuntoutusta. Huomioitavaa on, että jokaisella
tyky-toiminnan osa-alueella lukuun ottamatta työntekijöiden toimintakykyä ja
terveyttä työnantajat arvioivat kehittämistoiminnan olevan aktiivisempaa kuin
henkilöstö. Tyky-toiminnan käsite on varsin tuttua suomalaisilla työpaikoilla ja
siihen suhtaudutaan myönteisesti. Lähes 80 %:ssa haastatelluista työpaikoista
kerrottiin olevan paljon tai jonkin verran tyky-toimintaa.
Muutoksen aikaansaaminen työkykyyn kokonaisuudessaan on vaikeampaa
kuin vaikuttaminen työkyvyn osatekijöihin, kuten osaamiseen, asenteisiin, toimintakyyn tai työelämän osatekijöihin. Moneen työkyvyn osatekijään suunnatut interventiot, joissa ulkopuolinen tutkija osallistuu laaja-alaisesti tyky-toiminnan
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (= tulosten seurantaan), saavat tuloksia
aikaan, mutta ovat hyvin vaativia toteuttaa käytännössä. Toisaalta kapea-alaisella,
intensiivisellä interventiolla on vaikea saada aikaan pysyvää parannusta työkykyyn. (Ilmarinen & Tuomi 2004.) Työkykyindeksin (= Työterveyslaitoksen kehittämä koetun työkyvyn mittausmenetelmä) avulla mitatuissa interventiossa aktiivinen, riittävän pitkäaikainen osallistuminen interventioihin parantaa työkykyä.
(mm. Louhevaara ym. 2003, Elo ym. 2004).
Ahonen (1996) on tarkastellut tyky-toiminnan taloudellista merkitystä. Liiketaloudelliset ja kansantaloudelliset laskelmat näyttävät sen, että yksilön toimintakykyä ja yleistä terveydentilaa tukevat toimenpiteet tuovat suurimman hyödyn.
Arvioiden ajankohtana tuki- ja liikuntaelinsairaudet muodostivat pääasiallisen
työkyvyttömyyden syyn. Viime vuosina mielenterveydelliset häiriöt ovat ohittaneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet työkyvyttömyyden syynä. Tyky-toiminnan
suuntaamiselle tämä tarkoittaa voimakkaampaa työyhteisöjen ja yhteisöllisyyden
kehittämistä.
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Uudistetussa työturvallisuuslaissa (738/2002) työntekijän terveydellä tarkoitetaan sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Lain päätarkoituksena on työntekijän
työkyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen. Keinoina tavoitteeseen pääsemisessä ovat
työympäristön ja -olosuhteiden parantaminen sekä ennaltaehkäisevä tapaturmien,
ammattitautien ja muiden työstä johtuvien haittojen torjuminen. Työnantajan keskeinen velvoite lain mukaan on turvallisuusjohtamisen ennaltaehkäisevä näkökulma, joka tarkoittaa työn turvallisuuden huomioimista tietyillä menettely- ja
toimintatavoilla, jotka varmistavat työn turvallisen tekemisen. Työntekijän velvollisuudet laissa koskevat lähinnä työnantajan ohjeiden ja määräysten noudattamista.
Lisäksi laki kieltää epäasiallisen kohtelun, jolla tarkoitetaan esimerkiksi kiusaamista ja sukupuolista häirintää. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.) Työturvallisuuslaissa työnantajan vastuu työkyvyn turvaamisessa on hyvin vastuullista ja
kokonaisvaltaista.
Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) korostetaan työntekijöiden, työnantajan
ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Lain päätarkoituksena onkin ehkäistä
työstä ja työolosuhteista johtuvia terveyshaittoja sekä edistää työkykyä ja terveyttä koko työuran ajan. Työterveyshuollolle asetetaan tavoitteeksi myös tukea ihmisiä jatkamaan työelämässä entistä pidempään. Laissa korostetaan myös monitieteistä työterveyshuollon käyttöä, joka tarkoittaa ammatti- ja asiantuntijahenkilöiden yhteistä käyttöä työyhteisön tarpeiden ja tilanteen mukaisesti. Työturvallisuuslaista nouseviin työnantajan velvoitteisiin työstä ja työympäristöstä aiheutuvien haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnissa on työterveyshuollolla asiantuntijarooli. Työterveyshuoltolaissa ei käytetä työhyvinvointi-termiä, vaan sen sijaan tuodaan esille työkykyä ylläpitävä näkökulma, joka perustuu työtä ja työympäristöä
kehittävään näkökulmaan, työyhteisön ja -organisaation toimivuuden parantamiseen ja työntekijän ammatillisen osaamisen ja terveyden edistämiseen. (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383, Opas työterveyshuoltolain soveltajille 2004.)
Työkykyä ylläpitävästä toiminnasta on siirrytty osittain työhyvinvoinnin edistämiseen. Taustalla on erityisesti käsitteen laajeneminen: tyky-toiminta on mielletty työpaikkakohtaisena, yksilöön kohdistuvana interventiona, kun taas työhyvinvoinnin edistämisessä on kyse laajemmasta yhteiskunnallisesta ja työyhteisölliset tekijät sisältävästä kokonaisuudesta (esimerkiksi johtaminen, ammatillinen
osaaminen ja työolot). (Blomster 2004.)
Otala ja Ahonen (2003) kiteyttävät työhyvinvoinnin edistämisen merkityksen
korostuneen seuraavien keskeisten syiden ansiosta:
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Muuttunut työlainsäädäntö asettaa yrityksille työhyvinvoinnin hoitamiseen
liittyviä vaatimuksia erityisesti työn henkisen rasittavuuden huomioinnissa.
Työhyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen on yrityksille osittain jo lakisääteinen velvollisuus.
Työvoiman ikääntyminen uhkaa kilpailukykyä. Ihmiset tulisi saada viihtymään ja jaksamaan työssä entistä kauemmin. Kokemusta tulisi arvostaa esimerkiksi muokkaamalla työtehtäviä räätälöidymmin kuin mitä nykyään tehdään. Monipuolinen ikärakenne ja monikansallisuus edellyttävät työhyvinvoinnin tekijöissä, tavoitteissa ja mittareissa moninaisuuden kehittämistä.
Työhyvinvoinnin puute lisää kustannuksia, erityisesti sairauspoissaolot ja
työkyvyttömyyseläkkeet maksavat sekä yritykselle että yhteiskunnalle yksilön kärsimysten lisäksi. Työkyvyttömyyseläkkeiden syynä jatkuvasti lisääntynyt masennus asettaa haasteita työhyvinvoinnin kestävälle kehittämistyölle.
Tietotyössä (= työtä, jossa käsitellään symboleja, hyödynnetään tieto- ja tietoliikennetekniikkaa ja jonka lisäarvo syntyy tietoja yhdistämällä ja uutta tietoa
luomalla) kilpailukyky perustuu innovatiivisuuteen ja mahdollisimman nopeaan oppimiseen. Oppiminen ja innovatiivisuus edellyttävät työhyvinvointia,
erityisesti luottamusta työyhteisössä uuden kokeilemiseen ja kehittämiseen.
Uudet johtamismallit (mm. tasapainotettu tuloskortti) korostavat osaamisesta
ja työhyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä lyhyen ajan taloudellisten tulostavoitteiden seuraamisen lisäksi. Osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyville
tavoitteille ja mittareille ja niiden jatkuvalle seurannalle on tarve, koska ne
luovat pohjan pysyvästi tehokkaalle ja uusiutuvalle toiminnalle sekä ajan tasalla oleville tehokkaille prosesseille.
Yrityksen ulkopuolelta odotetaan muutakin kuin taloudellista tietoa. Yrityksen kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun mukaiset tavoitteet pitävät sisällään taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet.

Työhyvinvoinnin edistämisen liiketaloudelliset vaikutukset näkyvät välittömästi
ainakin sairaus- ja tapaturmakulujen pienenemisenä, tehokkaan työajan, yksilötuottavuuden, työprosessien ja kehitystoiminnan tehostumisena, välillisesti työn
tuottavuuden, työn laadun ja tuote- ja prosessi-innovaatioiden parantumisena ja
lopullisina talousvaikutuksina kannattavuudessa ja kilpailukyvyssä. Eli työhyvinvoinnin edistämisen liiketaloudelliset vaikutukset syntyvät monen tekijän yhteisvaikutuksena. Työhyvinvoinnin puute on siis liiketoimintariski, koska se vähentää
yrityksen aineetonta varallisuutta. (Otala ja Ahonen 2003.)
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Siitonen ym. (2003) havaitsivat, että hyvinvointia, voimaantumista (empowerment) ja työniloa ei voida antaa toiselle. Työyhteisöissä voidaan pyrkiä hyvinvoinnin mahdollistavaan kulttuuriin, joka vaatii erityisesti johtajuudelta hienotunteisuutta, nöyryyttä ja kypsää aikuisuutta. Hyvinvointia edistäviä organisatorisia,
sosiaalisia yms. mekanismeja, jotka tukisivat yksilö- ja yhteisötason työhyvinvointia ei onnistuttu löytämään. Tämä osoittaa tutkijoiden mielestä mekanistisen
ajattelun vaarallisuuden hyvinvoinnin edistämisen pyrkimyksissä. Siitosen ym.
(2003) tutkimuksessa onnistuttiin määrittelemään sen sijaan monia asioita ja toimintoja, jotka ovat keskeisiä empowermentin, työnilon ja hyvinvoinnin kokemisen ja edistämisen kannalta. Työhyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeisimmäksi ydinprosessiksi ja -käsitteeksi nousi havahtumisen käsite.
Vastuu työhyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu laajalle verkostolle, jonka
toimijoita valtakunnan tasolla ovat ministeriöt, eläkelaitokset, työmarkkinatahot
ja tutkimuslaitokset. Alueellisia ja paikallisia toimijoita on lukuisia: aikuiskoulutuskeskukset, kuntoutuslaitokset, korkeakoulut, työhallinnon työsuojelupiirit, työvoima- ja elinkeinokeskukset sekä työvoimatoimistot, erilaiset yksityiset, säätiöiden omistamat tai elinkeinoelämän ylläpitämät tutkimus- ja kehittämisyksiköt
sekä palvelutuottajat. Työhyvinvoinnin edistämisen kentän laajuutta kuvaavat
myös työpaikkojen erilaiset konseptit ja palvelut työhyvinvoinnin edistämiseksi
sekä yksilön vastuu ja toimet työhyvinvointinsa edistämiseksi. (Blomster 2004.)
Työntekijällä on oma vastuunsa – oikeastaan velvoite – vaikuttaa työhönsä ja
sitä kautta itseensä työssään. Kuten Markkasen (2006) haastattelema talouselämän huippuvaikuttaja toteaa: ”Haluaisin sanoa työntekijälle: kerro mitä pitää
muuttaa työyhteisössä. Hyvä, se korjataan, mutta jäätkö sitten ja ennen kaikkea
sitoudutko? Se voi olla ja tulevaisuudessa on työntekijän oma vastuu.”
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan päävastuulliseksi, oman työhyvinvointinsa ”omistajaksi” sekä velvolliseksi tunnistamaan, ymmärtämään ja edistämään
työhyvinvointiaan koetaan ensisijaisesti yksilö itse. Vastuu työhyvinvoinnista ilmenee oman terveyden kokonaisvaltaisena huoltamisena, johon kuuluu fyysisen
terveyden lisäksi huolehtiminen psyykkisestä (kykenee motivoimaan itsensä, ottaa vastuun ammatillisesta osaamisestaan, tiedostaa omat rajansa) ja sosiaalisesta
(asenteet työtä ja työtovereita kohtaan) toimintakyvystä. Kokeneempi työntekijä
ymmärtää oman päävastuunsa työhyvinvointinsa tilasta sekä pyrkii myös omalla
asenteellaan ja toiminnallaan vaikuttamaan koko työyhteisön hyvinvointiin. Työhyvinvoinnin vastuullisuuteen herääminen ja sen ymmärtäminen on saattanut vaatia vaikeitakin elämänkokemuksia ja ennen kaikkea niiden ymmärtämistä oman
kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin tilan löytämisessä.
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Toisena keskeisenä vastuullisena toimijana työhyvinvoinnin edistämisessä
tässä tutkimuksessa kerrotaan esimies ja esimiestyö. Yksilölliseen, arvostavaan,
ihmisjohtajuutta toteuttavaan esimiestyöhön satsaaminen ja johtajuuden kehittäminen on pitkälti työhyvinvointiin satsaamista. Työhyvinvoinnin kannalta esimiestyössä keskeiseksi muodostuu erityisesti psykososiaalinen tuki. Esimies tuntee työntekijänsä yksilöinä ja pystyy kannustamaan, antamaan palautetta ja tukemaan osaamista sekä tarvittaessa puuttumaan esimerkiksi kiusaamistapauksiin.
Tämän lisäksi esimiehen vastuu liittyy yksilöllisten tarpeiden huomiointiin työnkuvassa ja työoloissa. Esimies on työilmapiirin luoja, joka omalla asenteellaan ja
toiminnallaan välittää arvoja, arvostuksia ja toimintatapoja, jotka toimivat esimerkkeinä työyhteisöön päin. Työhyvinvoinnista välittämisen kautta esimies
osoittaa arvostusta työntekijää kohtaan.
Tässä tutkimuksessa työterveyshuollon rooli työhyvinvoinnin edistämisessä
kerrottiin tukevaksi, esimerkiksi muutostilanteissa työntekijän ja esimiehen kanssa yhdessä toimivaksi. Keskeistä työhyvinvoinnin vastuukysymyksissä on, että
työntekijä ei voi vaatia esimieheltään työhyvinvoinnin edistämistä ja tukemista,
ellei hän itse pyri aktiivisesti tunnistamaan ja vaikuttamaan omaan työhyvinvointiinsa sekä toimimaan yhteistyössä esimiehensä kanssa.
Markkasen (2006) selvityksessä suomalaisen talouselämän huippuvaikuttajat
ajattelevat, että Suomessa osataan perinteinen työhyvinvoinnin edistämistoiminta
hyvin verrattuna muihin maihin. Edistämistoiminta sisältää mm. työterveyshuollon, työsuojelun, koulutuksen, liikunnan, kehityskeskustelut, työajan seurannan,
henkilöstöruokailun, rekrytoinnin ja virkistystoiminnan. Näiden osa-alueiden tehostaminen ei toisi ratkaisua työssä jatkamisen ja jaksamisen ongelmaan. Uudet
liiketoiminnalliseen tavoitteeseen sidotut tekemisen alueet pyrkisivät vaikuttamaan ennakolta ja edistämään työhyvinvointia. Tekemisten eri osa-alueiden välille tulisi saada aikaan yhteistoimintaa ja dialogia. Myös henkilöstön tilaa, voimavaroja ja hyvinvointia kuvaavat mittarit tulisi kehittää ennakointia helpottaviksi.
Työhyvinvoinnin edistämisen ymmärtäminen tarkoittaa mielestäni sitä, että
on pyrittävä edistämään työhön laajasti liittyviä voimavaroja jo ennakolta. Tuon
tehtävän onnistuminen vaatii yksilön tuntemuksen lisäksi organisaation tavoitteiden, strategian ja sosiaalisen yhteisön tuntemista. Kenen vastuulla työhyvinvoinnin edistäminen on – vai tulisiko painottaa velvollisuutta vai oikeutta? Yhteiskunta luo puitteita säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään työhyvinvointia (mm. kansalliset kehitysohjelmat). Organisaatioilla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta ja työterveydestä. Sekä yhteiskunnan että organisaatioiden toimintatavat heijastelevat arvoja,
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joilla työhyvinvoinnin edistämiseen suhtaudutaan. Yksilön vastuulla on tuntea
työhyvinvointiinsa vaikuttavat tekijät ja haluttava edistää niitä. Työhyvinvoinnin
edistämisestä hyötyvät samat tahot, jotka niitä edistävät. Yhteiskunta ja organisaatiot saavat osaavaa, motivoitunutta ja pitempään työelämässä jaksavaa henkilökuntaa. Yksilö saavuttaa kokonaiselämänsä hyvinvoinnin, joka säteilee hänen
elämäänsä kokonaisuudessaan. Se heijastuu usealle eri elämän alueelle.
Työssä jatkaminen
Työssä jatkamisen tukeminen on sekä Suomessa että kansainvälisesti ajankohtaista (Prinz 2003, Blomster 2004). Suomessa vuoteen 2010 mennessä tavoitteena on
yleisen työllisyysasteen kasvattaminen 70 %:iin ja 50–64-vuotiailla 50 %:iin
(Työministeriö 2004). Eläkkeelle siirtymisehtojen tiukentamisen ja työssä pysymiseen liittyvien taloudellisten kannustimien lisäksi on pyritty ja tulevaisuudessa
yhä paremmin pyritään edistämään työntekijän työkykyä, työhyvinvointia sekä
parantamaan työelämän olosuhteita, jotta työmotivaatio kantaisi entistä pidemmälle. Yhteiskunta tukee ja velvoittaa toimillaan varautumaan työvoiman riittävyyden uhkaan. Mikä saa yksilön motivoitumaan ja jatkamaan työssä eläkeiän
jälkeen? Miten johtamisen ja työyhteisöjen tulisi toimia, jotta ne mahdollistaisivat
eri-ikäisten ihmisten työhyvinvoivan ja tuloksekkaan työskentelyn?
Tutkimuksissa on fokusoiduttu pääasiassa siihen, miksi ihmiset jäävät eläkkeelle. Yleisimpiä työkyvyttömyysriskejä ovat työkyvyn heikkeneminen iän myötä, koetun työkyvyn, fyysisen kunnon ja terveydentilan heikkeneminen, pitkäaikaiset sairaudet ja työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus. Ennenaikasta työelämästä poissiirtymistä ennustavat työhön liittyvistä tekijöistä työtyytymättömyys ja työssä koettu vähäinen apu ja tuki. Elintapojen merkitys on merkittävä
työkyvyn kehittymisessä: ylipaino, alkoholin liikakäyttö (mutta myös täysraittius),
tupakointi ja vähäinen liikunta ennustavat työkyvyttömyyttä. Muita työkyvyn
riskitekijöitä ovat esimerkiksi puolison eläkkeellä olo, alhainen koulutustaso ja
ammattitaito sekä työttömyys. (Klockars ym. 1998, Janatuinen 2001, Rytkönen
ym. 2007.)
Pelkonen (2005) huomauttaa, että varhaisessa työelämän jättämisessä ei ole
kyse ainoastaan yksilön valinnan mahdollisuuksista, joita pidetään eläkkeelle vetävinä tekijöinä, vaan myös pakottavista eläkkeelle työntävistä tekijöistä. Tällaisia
ovat esimerkiksi heikentynyt terveydentila, kuormittavat työolot sekä työmarkkinoiden muutokset. Eläkkeelle työntävien tekijöiden on havaittu olevan vetotekijöitä voimakkaampia selittäjiä eläkkeelle siirtymiseen (Hytti 1998). Työhön kiin217

nittäviä, aidosti myönteisiä ja motivoivia tekijöitä on tutkittu eläkkeelle työntäviä
ja vetäviä tekijöitä vähemmän. Työn vetovoimatekijöiden, esimerkiksi työn ja
työyhteisön voimavarojen ja työntekijöiden kokeman työn imun vahvistaminen
on nostettava eläkkeelle työntävien ja vetävien tekijöiden lisäksi tavoitteeksi etsittäessä keinoja työurien pidentämiseen. (Hakanen & Perhoniemi 2008.) Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Suomessa ikääntyneet naiset ovat lykänneet
eläkkeelle siirtymistään ja heidän työhönosallistumisasteensa on EU:n keskiarvoa
korkeampi (Piekkola 2004).
Viime aikoina on otettu näkökulmaksi terveenä, aktiivisena ja hyvinvoivana
ikääntyminen, johon kuuluu tavallisesti myös työelämässä pysyminen (Julkunen
2005). On huomioitava, että työssä jatkamiseen liittyvät yksilölliset tekijät voivat
vaikuttaa merkittävästi vain silloin, kun yhteiskuntapoliittiset toimet (eläkepolitiikka ja rakenteelliset työmarkkinatekijät) tukevat työssä jatkamista. Työelämän
laatuun liittyvät tekijät vaikuttavat vahvasti työssä jatkamiseen. Erityisen tärkeäksi nousevat hyvä ja toimiva työympäristö sekä työilmapiiri, työn mielekkääksi
kokeminen, hyvä esimiestoiminta, työtoverit ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan.
Työelämässä pitkään jatkavia kuvaavat työsitoutuneisuus, yleinen toimeliaisuus,
laaja sosiaalinen verkosto ja tuki ympäristöltä. (Tuomi ym. 1997, Forma 2004,
Pelkonen 2005.)
Julkunen (2003) haastateltuaan ikääntyviä työntekijöitä tiivisti työssä kiinnipitävät tekijät onnekkuudeksi, omaksi ansioksi, identiteetiksi ja työn vetovoimaksi. Vahva elämänhallinta (= koherenssi) auttaa selviytymään kuormittavissa tilanteissa. Vahvaan sisäiseen elämänhallintaan liittyy optimistisia ajattelu- ja tulkintatapoja (esimerkiksi hyväksyntä, huumorin käyttö, tilanteen positiivinen uudelleen
määrittely) ja tutkimusten mukaan siihen liittyy myös vähäisempi eläkehakuisuus
(Virtanen ym. 2002, Manka 2006, Rytkönen ym. 2007.) Elämänmyönteisyys ja
vahva yhteinen työn aseman keskeiseksi nostava arvo, jossa työmoraali on korkea
nousivat ”työelämän tervaskantojen” yhteisiksi piirteiksi työssä jatkaville henkilöille (Rytkönen ym. 2007). Tulevaisuudessa on mietittävä kuitenkin uusia keinoja tuleville ikääntyville työntekijöille, koska heillä työn merkityksestä kilpailevat
elämässä myös muut asiat (Forma 2004).
Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että oman kertyneen hiljaisen tiedon jakaminen
ja jalostaminen eteenpäin on tutkimukseen osallistuville ihmisille erittäin tärkeää
jopa työelämässä jatkamisen kannalta. He ovat halukkaita ja tuntevat jopa kutsumusta hiljaisen tietonsa antamiseen eteenpäin. Ehtona ja tärkeänä toiveena heillä
on työn räätälöinti heille itselleen mielekkääksi kuulemalla ja huomioimalla heidän toiveensa. Strategisen johtamisen kirjallisuudessa korostetaankin, että organi218

saatiot, jotka ovat kyvykkäitä yhdistämään erilaiset osaamis- ja tiedonlähteensä
ovat niitä, jotka selviytyvät ja menestyvät. Nämä lähteet eivät ole ainoastaan
muodollisia, kirjoitetussa muodossa olevia, vaan myös vaikeammin määriteltävissä olevaa aineetonta tieto- ja osaamispääomaa. (Sparrow ym. 2004). Kertominen
ja kertomuksellisuus ovat tärkeitä keinoja ymmärtää ja edistää hiljaisen tiedon
kautta tapahtuvaa tiedon ja osaamisen siirtämistä.
Tässä tutkimuksessa positiivisesti työssä jatkamiseen eläkeiän jälkeen suhtautui 8 henkilöä eli 67 % (6 naista ja 2 miestä), negatiivisesti 3 henkilöä eli 25 %
(kaikki naisia) ja epävarmuuden tuntein 1 henkilö eli 8 % (nainen) (liitetaulukossa
3 työssä jatkamisen halukkuus eläkeiän jälkeen). Negatiivisesti työssä jatkamiseen suhtautuvilla henkilöillä Hypro-prosessilla ei ollut vaikutusta, koska päätös
eläkkeelle jäännistä oli tehty jo huomattavasti ennen Hypro-prosessin käynnistymistä. Siiri, Anneli ja Rakel perustelevat negatiivista haluaan jatkaa työelämässä
eläkeiän jälkeen kertomalla ”oman työelämän roolin täyttämisellä ja siitä luopumisella”, jolloin yksityiselämän arvot nousevat elämässä tärkeimmiksi. Heidän
työelämässä jatkamisensa voi kertoa ei millään ehdoilla toteutuvaksi.
Johanna kertoi epävarmuudestaan jatkaa työelämässä. Hän perustelee mahdollista työelämässä jatkamistaan kertoen ”osaavana, pystyvänä työelämässä jatkaen”. Työnkuva, koulutus, työajat ja joustot näissä tekijöissä voivat vaikuttaa
työelämässä jatkamiseen. Johannan työelämässä jatkamisen voi kertoa spesifien
tekijöiden ansiosta työelämässä jatkavaksi.
Miehillä (Keijo ja Juhani) ajatukset työssä jatkamisesta eläkeiän jälkeen olivat positiivisia, mutta he eivät kokeneet Hyprolla olevan minkäänlaista vaikutusta
siihen. Heille työhön liittyvillä tekijöillä – erityisesti riittävän haastavilla työtehtävillä – on suurin merkitys. He perustelevat mahdollista työssä jatkamistaan kertomalla ”mahdollisuudesta työskennellä osaamista vastaavassa ja mielekkäässä
toimenkuvassa”. Heidän työelämässä jatkamisensa voi kertoa spesifien tekijöiden
ansiosta työelämässä jatkaviksi.
Positiivisesti työssä jatkamiseen suhtautuvilla henkilöillä Hypro-prosessin
suurin merkitys tulee esille sen vastuullistavan ja tukea antavan voimaannuttamisen myötä (4 naishenkilöä). Kahdella naisella Hypron vaikutukset työssä jatkamiseen eivät olleet suoranaisia, vaan vahvistamassa omia ajatuksia. Aurora, Verna,
Kerttu, Lahja, Liisa, ja Seija perustelevat mahdollista työssä jatkamistaan kertomalla ”kokonaisvaltaisesta, holistisesta ja yksilöllisestä työhyvinvoinnista”. Hypro-prosessin vaikutuksen lisäksi työssä jatkamiseen vaikuttavat erityisesti oma
kokonaisvaltainen terveys, työn sisällöllinen mielekkyys, riittävä rahallinen korvaus sekä halu ja mahdollisuus tehdä arvostettua työtä ja siirtää hiljaista tietoa
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eteenpäin. Heidän jatkamisensa työelämässä voi kertoa holististen tekijöiden ansiosta työelämässä jatkaviksi.
Tämän tutkimuksen perusteella naisilla työssä jatkamiseen vaikuttavat sekä
kokonaisvaltainen terveys, työhyvinvointi ja elämäntilanne että työn mielekäs
sisältö, miehillä sen sijaan vaikuttavina tekijöinä ovat ainoastaan työn sisältöön
liittyvät tekijät.
Tämän tutkimuksen perusteella työelämässä eläkeiän jälkeen työskentelevät
henkilöt voi jakaa 1) ei millään ehdoilla työelämässä jatkaviksi, 2) spesifien tekijöiden ansioista työelämässä jatkaviksi ja 3) holististen tekijöiden ansiosta työelämässä jatkaviksi. Työssä jatkamisen tukeminen koostuu aikaisempien tutkimusten mukaan keskeisesti arvoista ja asenteista, työntekijän perhetilanteesta,
taloudellisesta tilanteesta ja kannustimista, sosioekonomisesta asemasta, työntekijöiden työkyvystä ja terveydestä sekä työelämän olosuhteista. Kuten tämän tutkimuksenkin tulokset osoittivat, osaan työssä jatkamisen kannalta relevantteihin
tekijöihin voidaan vaikuttaa ja toisaalta on olemassa tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa hyvin huonosti tai ei ollenkaan. (Gould 2003, Forma 2004 & 2008.) Työssä
jatkaminen on lisääntynyt 2000-luvulla, tosin vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutukset ovat pitkäaikaisia, joten niiden todellista vaikutusta työssä jatkamisen
kannalta voidaan arvioida vasta myöhemmin, ehkä 2010-luvulla (Halmeenmäki &
Lybäck 2008).
6.4

Narratiivisen arviointitutkimuksen luotettavuus ja eettiset
näkökohdat

Tässä tutkimuksessa on noudatettu tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2002)
ohjeita hyvistä tieteellisistä käytännöistä seuraavasti. Rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus itse tutkimuksessa, aineiston keräämisessä ja tallentamisessa ja
tulosten esille tuomisessa ovat ohjanneet tutkijan toimintaani koko tutkimusprosessin ajan. Olen huomioinut eettisyyden tiedonhankintaa toteutettaessa ja tutkimustuloksista raportoitaessa esimerkiksi antamalla tutkimukseen osallistuville
ihmisille rehellistä tietoa tutkimusprosessista ja mahdollistamalla heille halutessaan tutkimuksesta poisjäännin. Lisäksi kaikki tutkimukseen osallistuvien ihmisten tunnistamiseen liittyvät tekijät on minimoitu heidän henkilöllisyytensä suojaamiseksi. Tämän eettisen periaatteen toteuttaminen on ollut valinta, jota tutkijana olen pyrkinyt noudattamaan koko tutkimusprosessin ajan, kuitenkin siten, että
tutkimukseen osallistuvien ihmisten elämismaailman kuvaus tutkimusongelmien
viitoittamaan suuntaan on riittävän rikasta ja osallistujien autenttisen äänen esiin220

tuomista korostavaa. Tutkijan äänen päällimmäiseksi nousua olen halunnut välttää
juuri prosessimaisen, dialogisen sekä yhdessä tutkimukseen osallistuvien ihmisten
kanssa tapahtuvan aineistonkeruun sekä tulkinnan kautta. Olen pyrkinyt tutkimuksen raportoinnissa ja tehdyissä valinnoissa avoimuuteen sekä yksityiskohtaiseen ja tarkkaan perusteluun tavoitellen luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä.
Olen viitannut aikaisemmin tutkimusaihetta tutkineiden tutkijoiden tuloksiin silloin kun niitä on käytetty ja tutkimuksessa olen perustellut lähteiden valinnan
sekä rajauksen.
Laadullisen tutkimuksen tekijänä toimin ikään kuin taiteilijana joko himmentäen tai kirkastaen tutkittavan ilmiön luonnetta kirjoittamis- ja tutkimusprosessin
aikana. Olen pyrkinyt perustelemaan nämä himmentämisen ja kirkastamisen eri
näkökulmat tutkimuksessani, joita luonnollisesti tutkimusongelmat ohjaavat. Samoin olen pyrkinyt vastaamaan haasteeseen kuunnella tutkimuksessani mahdollisimman totuudenmukaisesti tutkimusilmiötä kuvaavia erilaisia ääniä ja tarinoita,
joiden ymmärrän olevan sidoksissa tapahtuma-aikaan ja -paikkaan sekä yhteisön
ja yksilön sen hetkiseen sosiaaliseen tilanteeseen. (Denzin & Lincoln 2000.) Bruner (1986) näkee narratiivisen tiedon muodon olevan kokonaan erilainen tietämisen ja ajattelun tapa kuin perinteinen paradigmaattinen loogis-tieteellinen tiedon
muoto, jolle ominaista on matemaattis-loogisesti rakentunut täsmällinen ja muodollinen argumentaatio. Narratiivinen tiedon muoto soveltuu erityisesti inhimillisen, kokonaisvaltaisen kokemuksen ja tietoisuuden kuvaukseen, jolloin ihmisen
toiminnan ja ajattelun intentionaalisuus voidaan myös esittää.
Arvioin seuraavksi kokonaisuudessaan tämän narratiivisen arviointitutkimuksen luotettavuutta. Jo luotettavuuden lähtökohtia pohtiessani haluan tuoda esille,
että olennaista on tietämisen subjektiivisuus. Narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon – vaan henkilökohtaiseen, paikalliseen, todentuntuiseen ja subjektiivisen tietoon. Nämä tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät
käsitteet ovat läheisesti kytköksessä ontologiaan, epistemologiaan, metodologiaan
sekä induktiiviseen päättelyn logiikkaan. Heikkinen ym. (1999) pitävät narratiivista tutkimusta väljänä metodisena viitekehyksenä, jonka ytimen muodostavat
kertomukset todellisuuden ja maailman merkitysten välittäjänä ja tuottajana.
Epistemologisista lähtökohdista ajatellen keskeistä on, että ihminen käyttää
kieltä kokemuksensa tuottamiseen. Kielen avulla kokemus tulee ymmärrettäväksi
muille. Siten narratiivinen aineisto perustuu kieleen. Luotettavuuden kannalta
keskeiseksi muodostuukin se, miten olen saavuttanut tuon kokemuksen kielellisessä muodossaan. Tämä kysymys tarkoittaa yksityiskohtaisempana luotettavuuden tarkasteluna esimerkiksi sitä vastaako tutkittavan sanallinen ilmaus tai kerto221

ma hänen kokemustaan. Kuinka tutkimukseen osallistuva ihminen kykenee reflektoimaan mielenliikkeitään ja tavoittamaan kokemuksiaan? Tavoitanko tutkijana tutkittavan kokemuksen eli ymmärränkö, mitä tutkittava tarkoittaa ilmaistessaan kokemustaan (edellyttää yhteistä kieltä ja dialogin onnistumista)? Kykenenkö tutkijana ilmaisemaan sanallisesti ymmärtämäni, eli vastaavatko tutkijan tulkinnat tutkittavan kokemusta? Olen pyrkinyt ottamaan kaikki edellä mainitsemani
näkökulmat huomioon. Prosessimaisesti haastattelemalla ja päiväkirjamuodossa
keräämäni aineisto on mielestäni parantanut tutkimuksen epistemologista luotettavuutta. Tutkittavien ja tutkijan välille muodostui luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Ydintarinoissa olen varmistanut sen, että tutkijan rekonstruktio tutkittavan kokemuksesta on mahdollisimman yhdenmukainen.
Seuraavassa peilaan tämän narratiivisen arviointitutkimuksen luotettavuuden
periaatteita (five principles for validation) Heikkisen ym. (2007) esille tuomien
viiden validointiperiaatteen kautta. Nämä tutkimuksen arvioinnin viisi laatuperiaatetta limittyvät keskenään ja kokonaisuus on usein enemmän kuin osiensa
summa. Validoinnin periaate tarkoittaa prosessia, jossa ymmärrys maailmasta
kertyy vähitellen kielen välityksellä tapahtuvana tulkintana, joka on sidoksissa
aikaan ja paikkaan.
Historiallisen jatkuvuuden periaate toimintahistoriallisena analyysina tarkoittaa sitä, miten toiminta on historiallisesti kehkeytynyt ja kuinka loogisesti ja seurattavasti kertomus etenee (emplotment). Toiminnan historiallista kehkeytymistä
ja juonellistamista osoittaa prosessimaisesti etenevä analyysi ja tutkimustulosten
esiintuominen. Analyysissa olen pyrkinyt tutustumaan ja kunnioittamaan tutkimukseeni osallistuvien ihmisten työkokemus- ja elämänhistoriaa. Työhyvinvointia
ilmiönä ja Hypron merkitystä työhyvinvoinnille seurataan alun (työhyvinvoinnista kertominen ennen Hypro-prosessia), keskikohdan (työhyvinvoinnista kertominen Hypro-prosessin aikana) ja lopun kautta (työhyvinvoinnista kertominen Hypro-prosessin jälkeen). Tässä toteutuu myös tavoitteeni arvioida Hypron merkitystä
suhteessa sen itse itselleen asettamiinsa tavoitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin
sekä myös tutkimukseen osallistuvien ihmisten odotuksiin ja niiden toteutumiseen
Hyproa kohtaan. Historiallisen jatkuvuuden periaate tarkoittaa myös kulttuurisen
kertomusvarannon heijastumista tutkimukseen osallistuvien ihmisten kerrontaan.
Esimerkiksi työn merkityksestä kertominen perustuu kulttuuriseen kertomukseen
siitä, kuinka merkittävää työ on ihmisen identiteetin rakentumiselle.
Refleksiivisyysperiaate tarkoittaa subjektiivista adekvaattisuutta eli tutkijan
suhdetta tutkimuskohteeseensa, ontologisia ja epistemologisia esioletuksia eli
tutkijan käsityksiä tiedosta ja todellisuudesta erityisesti suhteessa tutkimaansa
222

ilmiöön sekä läpinäkyvyyttä. Siis kuinka tutkija kuvaa tiedonhankintatapansa,
aineistonsa ja menetelmänsä? Kaikki nämä refleksiivisyyden periaatteet olen pyrkinyt huolellisesti kuvaamaan ja toteuttamaan tässä tutkimuksessa. Tutkijan suhdetta tutkimuskohteeseensa eli työhyvinvointiin ilmiönä kuvaa koko tutkimuksen
toteuttamisen tapa kokonaisuudessaan. Olen pyrkinyt myös kriittisesti arvioimaan
näiden periaatteiden toteutumista sekä suhteessa tutkimukseen osallistuviin ihmisiin (esimerkiksi avoimuus, tiedämmekö toisistamme riittävästi) että tutkimaani
ilmiöön. Läpinäkyvyys aineiston kuvaamisessa, menetelmien kuvauksessa ja tutkimuksen etenemisessä ovat olleet tärkeitä periaatteita koko tutkimusraportin kirjoittamisen ajan.
Dialektisuusperiaate ymmärretään dialogisuutena ja polyfonisuutena. Tällä
tarkoitetaan toisaalta ymmärryksen kehkeytymistä keskusteluissa muiden kanssa
ja toisaalta moniäänisyytenä eli sitä, kuinka tutkimusraportissa tuodaan esille erilaisia ääniä ja tulkintoja. Olen kulkenut dialogisuuden kanssa yhdessä koko tutkimusraportin kirjoittamisen ajan: kumppaneitani dialogissa ovat olleet konferensseissa ja kongresseissa tapaamani tutkijat, tutkimusraportit ja filosofiset perusteokset. Tutkimuksen aihepiirin huomioiden ei sovi unohtaa myöskään mediaa,
jota seuratessani olen koonnut mapillisen aiheeseen liittyvää julkista keskustelua.
Dialogin keskeisimmät osapuolet tutkimuksessani ovat tutkimukseen osallistuneet
ihmiset, joiden kanssa olen pyrkinyt aktiiviseen ja prosessimaiseen dialogiin, joka
jatkuu jopa tutkimuksen päättymisen jälkeen. Polyfonisuuteen olen pyrkinyt tutkimusmetodin käytöllä, joka tuo näkyviin sekä mikro- että makrotason tuloksia
tutkittavasta ilmiöstä. Autenttisuus ja eettisyys kuuluvat myös dialektisuusperiaatteeseen. Autenttisuuden, eli tutkimuksen ihmisten alkuperäisyyden ja aitouden
tunnun pitäminen on ollut minulle alusta saakka erittäin tärkeää. Siihen olen pyrkinyt koko tutkimusraportin kirjoittamisen ajan. Lisäksi tutkimukseen osallistuvat
ihmiset pääsivät osallistumaan tulkintaprosessiin lukemalla ja kommentoimalla
ydintarinoitaan.
Tutkimuksen toimivuusperiaatteeseen kuuluvat käsitteet pragmaattisuus,
kriittisyys ja voimaantuminen. Pragmaattisuuteen olen pyrkinyt tuottamalla tutkimuksella johtopäätöksiä, jotka koskevat työhyvinvoinnin ilmiön ymmärtämistä
ja edistämistä. Lisäksi olen pyrkinyt kehittämään Hypro-prosessia ulkopuolisen
arvioinnin keinoin. Kriittisyyteen eli keskustelun herättämiseen pyrin koko tutkimuksen kertomuksellisella toteuttamisen tavalla ja siinä tehdyillä valinnoilla ja
ratkaisuilla. Voimaantumisen periaate voi mielestäni parhaiten toteutua tutkimuksen tuloksia lukiessa havainnoimalla sitä, kuinka työhyvinvointi on saavutettavissa. Voimaantumisen periaate ilmenee myös siinä, että tutkimukseen osallistuvat
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ihmiset ovat hyötyneet eli saaneet tutkimusprosessista jotain itselleen. Selkeimmin tutkimuksesta voimaantuminen heissä näkyy syvempänä oman työhyvinvoinnin tilan reflektoimisena ja ymmärtämisenä. Voimaantumisen periaatteeseen
olen pyrkinyt tutkimusaiheen näkökulman valinnalla, jonka keskiössä on työhyvinvointi ilmiönä. Työhyvinvoinnin näkökulman valinta ilmentää halua saada
tietoa ja ymmärtämystä työhyvinvoinnin ilmiöstä, jotta sitä voidaan edistää.
Tähän tutkimukseen osallistuvat ihmiset ovat kertoneet työhyvinvoinnistaan
hyvinvointihankepilottiin osallistuessaan. Heidän situaatiotaan ja siten tajunnallista kokemisen tapaansa siivittää Hypron läsnäolo ja siitä saatavat kokemukset. On
vaikea sanoa, kuinka erilaiseksi kerrottu olisi muodostunut ilman osallistumista
Hypro-prosessiin. Toisaalta useat tutkimukseen osallistuvat ihmiset korostivat sitä,
että tutkimukseen osallistuminen on saanut heidät pohtimaan sekä Hypron antia
että omaa työhyvinvointiaan huomattavasti tarkemmin ja syvällisemmin. Tutkimukseen osallistuminen on tarjonnut myös väylän kertoa itsestään ja siten oppia
itsestään subjektina ja kokijana. Tutkimukseen osallistuminen on tarjonnut myös
tukea oman työhyvinvoinnin äärellä (esimerkiksi Kertulle ja Liisalle).
Kerronnallisessa tutkimuksessa voidaan kertomuksia tarkastella ohuen ja toisaalta tiheän kerronnan näkökulmasta ydinasiana se, kuinka paljon ne välittävät
kokemuksellisuutta. Olisinko minä tutkijana voinut tehdä jotain toisin – toisaalta
oppia tutkimusprosessin eri vaiheissa ohuen, toisaalta tiheän kerronnallisen aineiston saamisessa, analysoimisessa ja tulkitsemisessa? Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksiä lähestyttiin erityisesti mitä- ja miksi-kysymysten näkökulmasta.
Miten-kertomisen tapa ei ollut tämän tutkimuksen fokuksessa. Miten-kertomisen
tavan valinta tähän tutkimukseen olisi voinut tuoda kiinnostavaa lisänäkökulmaa
esimerkiksi koherentin ja epäkohentin kertomisen tavan tarkastelussa suhteessa
työhyvinvointiin ilmiönä. Toisaalta prosessimainen aineiston keruun ja tulkinnan
kautta lisääntyvä ymmärrys on tuonut näkökulmaa työhyvinvoinnin ilmiön intentionaaliseen rakentumiseen. Osasinko tutkijana virittää oikeita reflektionäköaloja,
jotta tutkimukseen osallistuvat ihmiset avautuivat pohtimaan työhyvinvointinsa
olemusta? Pyrin saamaan tutkittavat kertomaan työhyvinvoinnistaan yleisen kokemisen tasolla sekä myös henkilökohtaisempina konkreettisina esimerkkeinä
siitä, milloin on kokenut/kokee työhyvinvointia. Havaitsin prosessimaisen aineistonkeruun ydintarinoista neuvottelun vaiheessa, että saturaatiopiste kokemusten
kerronnassa suhteessa näihin tutkimuskysymyksiin oli saavutettu. En voi kuitenkaan tämän aineiston perusteella sanoa, että saturaatio on saavutettu yleistettävällä tasolla koskemaan kaikkia yli 55-vuotiaita suomalaisia.
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Kertomukset eivät välttämättä yritä mitenkään ”tuputtaa” itseään, vaan ne
muodostuvat ajan myötä kudelmiksi kokemuksiimme. Kertomukset voivat olla
meissä tavalla, jota emme tiedä; ne voivat olla syvässä muistissamme tai ne voivat olla historian kerrostumissa eri tasoilla. On olemassa eräänlainen kertomusten
varasto: persoonalliset ja kulttuuriset kertomattomat ja kirjoittamattomat kertomukset, joiden olemassaolo on hyvä tiedostaa. (Freeman 1997, 2004.) Kertomusten yksi voima ja merkitys ihmiselle on siinä, että ne tarjoavat mahdollisuuden
identifioitua siihen, mikä kokemus on normatiivisesti odotettua. Toisten kertomukset muuttuvat osaksi omaa kertomusta ja siksi esimerkiksi kulttuurisesti hyväksyttävät kertomukset sisäistyvät yksilön omiksi kertomuksiksi. (Andrews
2004.)
Ovatko tutkimuksessa kerrotut työhyvinvointi- ja ydintarinat todentuntuisia?
Tuleeko lukijalle sijaiskokemuksia lukiessaan työhyvinvointi- ja ydintarinoita?
Uskottavuuteen tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt kuvaamalla havainnollisen tarkasti sen, kuinka tutkimustuloksiin päästiin. Lopullinen uskottavuus- ja luotettavuustarkastelu käydään kunkin yksittäisen lukijan ja tämän tutkimuksen välisessä
lukukokemuksessa (Guba & Lincoln 1989, Eskola & Suoranta 1998.) Tässä tutkimuksessa esitetty tietynlainen totuus työhyvinvoinnista ilmiönä ja Hypron merkityksestä sille on tutkijan mahdollisimman rehellistä kerrontaa siitä, kuinka hän
on tutkittavat ilmiöt kokenut (Heikkinen & Rovio 2007). Tutkijan onkin tärkeää
havaita kertomuksellista tutkimusta tehdessään, että kertomukset ovat yhteistyön
tulosta, hänen tulisi miettiä kuka on kertomuksen lopullinen kirjoittaja. (Gergen
2004).
Tulisiko/voisiko narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta, onnistuneisuutta tai
arvoa pohtia myös havahduttavuusperiaatteen kautta. Miten tutkimus onnistuu
herättämään tutkittavaan ilmiöön liittyviä mielikuvia tai tunteita koskettavasti ja
elävästi? Onko tutkimuksella voimaannuttava vaikutus: saako se aikaan ihmisillä
uskoa omiin kykyihinsä ja edesauttaako se siten uusia käytänteitä tai toimintoja?
(Heikkinen ym. 2005.)
6.5

Johtopäätökset ja työhyvinvoinnin ilmiön tutkimuksen
tulevaisuudesta

Johtopäätöksiä tarkastellaan erikseen molempien tutkimuskysymysten näkökulmasta. Työhyvinvointi ilmiönä tuli esille tähän tutkimukseen osallistuvien ihmisten kertomana yksilöllisenä, kokonaisvaltaisesti koettuna hyvinvoinnin tilana.
Työhyvinvoinnin tilan muodostavat jatkuvasti liikkeessä olevat tajunnalliset, situ225

ationaaliset ja keholliset tekijät. Tässä tutkimuksessa yhteiset kerrotut työhyvinvoinnin ilmiön muodostavat tekijät ovat työsitoutuneisuus, kokonaiselämän hyvinvointi, vastuullisuus itsestä, dialoginen yhteisöllisyys, koettu työn haasteellisuus, yksilöllinen ja arvostava esimiestyö, ilon ja onnistumisen kokemukset työssä, tunne arvostettavan työn tekemisestä, osaaminen asiakastyössä ja yksilöllisten
tarpeiden huomiointi työnkuvassa. Lisäksi työhyvinvoinnin päämääritelmän mukaan työhyvinvoinnin ilmiö muodostuu spesifeistä tarinoista, joita tutkimuksen
tulosluvussa kuvattiin tarkemmin. Keskeisimmät johtopäätökset tulosten pohjalta
ovat seuraavat:
1.

2.

3.

4.
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Tämän tutkimuksen tulosten mukaan työhyvinvointia ei voi rajata koskemaan
vain työtä. Työhyvinvointi koettuna ja kerrottuna ilmiönä liittyy myös yhteiskuntaan, kulttuuriin, työkontekstiin, yksilön elämänhistoriaan ja kokonaiselämäntilanteeseen. Aito työhyvinvoinnin edistäminen voi lähteä tämän ymmärryksen kautta ja siksi työhyvinvoinnin edistämistyössä tarvitaan laajaa
omat tavoitteet ja vastuualueet tiedostavaa yhteistoimintaa.
Työhyvinvointi ei ole pysyvä staattinen tila, vaan kukin yksilö määrittää sen
kokonaisvaltaiset merkitykset dynaamisesti yhä uudelleen. Olennaista on se,
kuka kuulee, miten merkitykset tulevat kuulluksi ja miten niihin vastataan.
Työhyvinvoinnin edistämisessä sekä yksilö-, että organisaatiotasolla on suotavaa kuunnella ihmisen ääntä, hänen kertomaa kokemustaan, koska työhyvinvoinnin ollessa kokemuksellinen ilmiö, sen edistäminen alkaa kuuntelemisesta ja ymmärtämisestä. Dialogi, prosessimaisuus ja reflektio esimerkiksi aktiivihaastattelun muodossa eri konteksteissaan rakentavat puitteita tälle ymmärtämiselle. Työhyvinvoinnin edistäminen on kielellisen kertomuksen rakentamista, jossa keskeisenä huomion kohteena on kertomuksen muodostamisen prosessi eli itse keskustelu.
Työhyvinvointi ilmiönä on vastuullisuutta itsestä. Minkälaisia mahdollisuuksia vastuun ottamiselle tämänhetkinen työelämä antaa? Yhtenä mahdollisuutena on antaa työntekijälle suurempi vastuu oman työhyvinvointinsa reflektoinnista. Työhyvinvoinnin reflektointi voi tapahtua kertomuksellisen työhyvinvointitarinan muodossa, jota yksilö kirjoittaa itselleen ja jonka avulla hän
valmistautuu työhyvinvointikeskusteluun.
Yksilöllinen, arvostava esimiestyö työhyvinvoinnin ilmiön kerrottuna osatekijänä tarkoittaa esimiehen kykyä ja halua tuntea sekä kuunnella työntekijää.
Haasteena esimiestyölle on työn räätälöinti ihmisen osaamisen, toimintakyvyn ja toiveiden mukaan. Työyhteisöissä on tarvetta paikoille, tilanteille ja ti-

5.

6.

7.

loille kohtaamiseen. Yksilöllinen työhyvinvointikeskustelu voi rakentua kertomuksellisen työhyvinvointitarinan pohjalta esimiehen ja työntekijän välille.
Keskustelun fokuksena on työhyvinvointi sekä työntekijän subjektiivisena
kokemuksena että esimiehen objektiivisena palautteena.
Kun työsitoutuneisuus on työhyvinvoinnin ilmiön määrittäjänä, on työpaikoilla tärkeää pyrkiä luomaan henkisesti turvallinen ilmapiiri jatkuvan epävarmuuden sijaan. Henkinen turvallisuus tarkoittaa esimerkiksi avointa, rehellistä tiedottamista tulevista muutoksista sekä riittävän ajan antamista muutosprosessien toteuttamiselle.
Dialoginen yhteisöllisyys tarkoittaa mahdollisuutta saada ja antaa palautetta,
johon tarvitaan kuulemisen ja kertomisen tiloja ja paikkoja arkipäivän työssä.
Nämä kertomisen ja kuulemisen paikat tulee sitoa työhön ja työn tavoitteisiin.
Yksilölle on tärkeää antaa mahdollisuudet työhön, joka tuottaa vastavuoroisia
kokemuksia työn kohteessa ja hänessä itsessään. Ilon, osaamisen, onnistumisen, haasteellisuuden ja arvostettavan työn mahdolliseksi kokeminen ovat tavoitteina työhyvinvoinnin ilmiön mahdollistamisessa.

Hyvinvointiprofiili-prosessi lähestyy mielenkiintoisin avauksin kokonaisvaltaista
työhyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointi hahmotetaan siinä eri kontekstien ja
keskustelujen kautta alati rakentuvana, ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu holistisen ihmiskäsityksen pohjalta hyvin laajasti. Hypro-prosessi on antanut ymmärrystä ja tietoa siitä, että ihmisen työhyvinvointi on laaja-alainen tarina ja
kuinka monin tavoin siihen voi sekä itse vaikuttaa että edistää työyhteisön työhyvinvointia. Hyvinvointiprofiili-prosessi antaa ajantasaisen kuvan ihmisen kokemasta työhyvinvoinnista. Lisäksi se on käynnistänyt ja innostanut oman työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja ylläpitoon. Hyvinvointiprofiilin
yhteiset merkitykset työhyvinvoinnille kerrottiin tässä tutkimuksessa toiminnallisuudeksi, asiantuntijuudeksi, kokonaisvaltaisuudeksi, ryhmien vartaistueksi ja
tueksi muutostilanteissa. Lisäksi Hypro-prosessin merkityksistä työhyvinvoinnille
kerrottiin spesifejä tarinoita, joita tutkimuksen tulosluvussa kuvattiin tarkemmin.
Hypro-prosessilla on erityisesti vaikutuksia yksilötasolle, mutta ei voi unohtaa sen
siirrännäisvaikutuksia yksilöiden kautta organisaatio- ja yhteiskuntatasolle.
Tutkimusprosessi on osoittanut sen, että tutkimukseen osallistuvat ihmiset
ovat konstruoineet työhyvinvointiansa monivaiheisissa vuorovaikutussuhteissa
koko Hypro- ja tutkimusprosessin ajan. Työhyvinvoinnin konstruoiminen jatkuu
sekä tutkittavissani, itsessäni että lukijassa tämän tutkimusraportin jälkeenkin
prosessimaisesti erilaisissa vuorovaikutussuhteissa. Nähdäkseni tämä prosessi
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osoittaa sen, että työhyvinvointiin vaikuttaminen ja sen tutkiminen eivät ole vain
intervention suorittamista ja sen merkitysten/vaikuttavuuden mittausta. Työhyvinvointi ja sen tutkiminen muodostavat prosessimaisen monitahoisen säleikön, josta
tämä tutkimus ja sen toteuttamisen tapa ovat yhtenä osoituksena.
Johtopäätöksinä keskeisimmät mietittävät seikat Hyvinvointiprofiili-prosessin
kehittämiseen liittyen ovat seuraavat:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että Hypro-prosessiin hakeutuvat
ihmiset, jotka ovat jo valmiiksi hyvinvointitietoisia. He hakevat vahvistusta,
uusia virikkeitä, ehkä uutta suuntaa työhyvinvoinnilleen. Tulevaisuuden haasteena onkin se, kuinka ennaltaehkäisevään työhyvinvointia edistävään toimintaan saadaan aktivoitua ihmiset, jotka ovat esimerkiksi eläkehaluisia, pahoinvoiviakin. Voiko/pitääkö tulevaisuudessa työhyvinvointia edistävään toimintaan velvoittaa?
Hypro-prosessin yhtenä teoreettisena lähtökohtana oli Ilmarisen työkykytalo.
Työkykytalossa keskeistä työkyvylle ovat itse työ ja siihen liittyvä ammatillinen osaaminen. Hypro-prosessia tulee viedä vielä enemmän työyhteisötasolle
siten, että itse työ ja siihen liittyvä osaaminen ja kompetenssit tulisivat osaksi
Hypro-prosessia. Lisäksi esimiesten on hyvä olla prosessissa mukana.
Miten Hyprossa käsitellyt asiat jatkuvat työyhteisöissä? Hypron on jätettävä
työyhteisöille konkreettisia jatkotavoitteita tai mahdollisesti jatkotapaamisia
ja seurantaa työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
Hypro-prosessin suhteessa muihin ja ympäröivään yhteiskuntaan väsymys
Hyproon alkoi jo painaa. Prosessi olisi lyhyempänä ja tiiviimpänä tehokkaampi. Se jämäköittäisi prosessia, lisäisi motivaatiota, sitoutumista ja syvyyttä.
Tutkimukseen osallistuvat ihmiset toivoivat jotain tapaa, foorumia tai tilannetta, jossa prosessissa käsiteltyjä asioita voisi sekä syventää että viedä käytäntöön. Tulevaisuudessa voisi ehkä harkita päiväkirjamaista työskentelytapaa prosessin ohessa sekä erilaisia keinoja asioiden viemiseksi käytäntöön
omassa työyhteisössä.
Käyttämällä tulevaisuudessa Hypro-prosessiin osaksi työ- ja osaksi vapaaaikaa saadaan sitoutumisen ja motivoitumisen tasot korkeammiksi. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä yksilölle että työyhteisölle ja sen on oltava konkreettisesti näkyvissä.
Vertaisryhmien muodostamisessa on oltava tarkkana, jotta ne todellakin
muodostuvat vertaisiksi. Esimerkiksi esimiestehtävissä toimiville voi muo-

dostaa oman vertaisryhmän. Toisaalta on tärkeää aistia, milloin Hypro-ryhmä
on tärkeää koota samasta työyhteisöstä esimiehet mukaan ottaen.
”Tutkimus ei lopu, vaan se täytyy lopettaa tekemällä tuloksista raportti ja panemalla sille piste” (Alasuutari 1999). Kyseisen asian havaitsin tutkimuksenteon
aikaisten ahdistuksen ja riittämättömyydentunteiden kourissa. Lohtua sain seuraavasta: ”Toisaalta tutkimuksessa saatavat vastaukset joihinkin kysymyksiin herättävät yleensä aina uusia kysymyksiä ja teoreettisia ongelmanasetteluja. Yhden
tutkimuksen loppu tai sen aikana saatu idea voi olla toisen tutkimuksen alku.”
(Alasuutari 1999.) Eli loppu tarkoittaakin uutta alkua.
Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin tutkimiseen haluttiin kehittää uudenlainen metodologinen ja metodinen narratiivinen lähestymistapa. Prosessimaisuus,
dialogisuus, äänen antaminen tutkittaville ihmisille on ollut ohjaamassa ontologisia ja epistemologisia ratkaisuja tässä tutkimuksessa. Työhyvinvoinnista ilmiönä
ja Hypron merkityksestä sille on neuvoteltu dialogisesti teorian ja käytännön vuoropuheluna: tutkija on rakentanut tutkittavien kertoman aineiston perusteella tarinan, jota tutkittava on kommentoinut ja johdatellut eteenpäin. Tutkittavien ihmisten äänen korostaminen on työhyvinvoinnin ilmiön ymmärtämisessä ja kehittämisessä erittäin tärkeää. Menetelmällisesti tämä tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa
työhyvinvoinnin tutkimisen kenttään. Jatkossa tätä menetelmää olisi tärkeää tieteellisesti jalostaa, syventää ja testata uusilla aineistoilla. Seuraavat jatkotutkimusehdotukset pyrkivät kehittämään työhyvinvoinnin ilmiön tutkimusta sekä menetelmällisesti että sisällöllisesti eteenpäin.
Uuden alun näkökulmia tämän tutkimuksen varrella heräsi useita: tässä tutkimuksessa tarkastelin työhyvinvoinnin ilmiötä enemmän sen mukaan, mitä- ja
miksi-kerrotaan kuin miten-kerrotaan näkökulmasta. Uudenlaisen näkökulman
miten-kerrotaan muodossa toisi esimerkiksi keskittyminen ja/sekä mahdollinen
vertaileminen työhyvinvoinnista ja työpahoinvoinnista kertomisen välillä ihmisillä, jotka eivät osallistu työhyvinvoinnin edistämishankkeisiin.
Tässä tutkimuksessa kertojina ovat olleet yli 55-vuotiaat ihmiset. Yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti mielenkiintoista olisi saada myös nuorilta kertomuksellista aineistoa työhyvinvoinnin ilmiön kokemisestaan. Mitä ja miksi he kertovat,
ja ovatko heidän kertomisen tapansa samanlaisia/poikkeavia? Lisäaineiston valossa päästäisiin paremmin tarkastelemaan työhyvinvoinnin ilmiötä ja sen edistämistä elämänkaaren ja -kulun kontekstissa.
Huuhtasen ja Kasvion (2007) mukaan Suomi ja muut Pohjoismaat on nostettu
viimeaikaisessa yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa malliesimerkiksi maista,
229

jota ovat poikkeuksellisen hyvin onnistuneet sovittamaan toisiinsa talouden tehokkuuden ja yhteiskunnallisen solidaarisuuden vaatimukset. Aktiivinen työelämän laadun ja osaamisen kehittäminen ovat saaneet aikaan korkeatasoisia työympäristöjä, joiden ansiosta on syntynyt joukko kansainvälisessä kilpailussa erittäin
hyvin menestyviä yrityksiä. Uhkatekijöitä subjektiiviselle työhyvinvoinille löytyy
kuitenkin esimerkiksi työn epävarmuuden kokemuksista ja ylijoustavista
ja -pitkistä työajoista. Ne kuvaavat myös psykologisen sopimuksen muuttumista.
Hyvin ja sitoutuneesti – ehkä muu elämä uhratenkin – tehdystä työstä ei enää tuloksena ole välttämättä vakituinen työsuhde. Työn epävarmuuden vaikutuksista
työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille sekä organisaation suorituskyvylle ei ole
olemassa toistaiseksi tutkimuksellista varmuutta (Sparks ym. 2001). Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisikin tutkia sekä vakituisissa että määräaikaisissa työsuhteissa olevien ihmisten työhyvinvoinnin kokemuksia vertailevasti.
Psykologinen sopimus työhyvinvoinnin käsitteen osatekijänä ja määrittäjänä olisi
myös mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Erityisesti nuorten työntekijöiden
näkökulma psykologisen sopimukseen sisältöön ja merkitykseen suhteessa omaan
työhyvinvointiin ansaitsisi saada tutkimuksellista lisähuomiota.
Muutoksen teema on jatkuvasti läsnä arkisessa työtodellisuudessa. Kertomukset muutoksen ja työhyvinvoinnin kokemisesta voisivat tarjota ymmärrystä
siihen, kuinka työhyvinvointi rakentuu muutostilanteissa. Työhyvinvoinnin edistämiselle tällaisen tiedon saaminen olisi nähdäkseni keskeistä.
Metodologisesti ja metodisesti työhyvinvoinnin ilmiön tutkiminen tarjoaa
avoinna olevia reittejä. Työhyvinvoinnin mittareiden kehitystyö on aluillaan. Onko työhyvinvointi ammattialaspesifinen ilmiö, kuinka sen kokeminen eroaa kulttuureittain ja yhteiskunnittain? Työhyvinvointi suhteessa tuottavuuteen ja yrityksen liiketaloudelliseen tulokseen kaipaa lisää ymmärrystä. Samoin työhyvinvointia edistävä johtaminen – ja toisaalta alaistaidot tarjoavat haasteita tutkimukselle.
Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin vastuullisimmaksi vaikuttajaksi koettiin minä itse. Eri toimijoiden (muun muassa työterveyshuolto, työsuojelutoimijat,
esimiestoiminta, työyhteisö, perhe) yhteistoiminnan merkitystä työhyvinvoinnin
kokemukselle voisi myös systemaattisemmin selvittää.
Kertomusten voima työhyvinvoinnin edistämisen välineenä tarvitsee lisätutkimusta. Kertomuksen ymmärtämistä syventävä merkitys on tämän päivän ennustamattomassa maailmassa yksi mahdollisuus lisätä työhyvinvointia.
Tässä tutkimuksessa tutkittiin Hyproprosessin kokonaisvaltaista merkittävyyttä työhyvinvoinnille. Merkittävyyttä peilattiin myös suhteessa Hyproprosessin itse itselleen asettamiin tavoitteisiin. Lisäksi arviointia toteutettiin Hypro230

prosessin teemoittaista etenemistä seuraten (suhde itseen, työhön sekä muihin ja
ympäröivään todellisuuteen).
Hyvinvointiprofiili-prosessi tarjoaa paljon muitakin mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Mahdollisia mielenkiintoisia tutkimusaiheita ovat Hypro-prosessin
eri toimintamuotojen merkityksen tarkempi tutkiminen. Hyvinvointineuvottelu,
pienryhmät erilaisine toimintamuotoineen sekä yleisöluennot tarjoavat mielenkiintoisia tarkastelukohteita monitieteelliselle tutkimukselle. Hypro-prosessin
hyvinvointia edistäviä vaikutuksia voisi tutkia tarkemmin kohdistettuna fyysiselle,
psyykkiselle, sosiaaliselle, kulttuuriselle tai henkiselle näkökulmalle. Lisäksi mielenkiintoista voisi olla tutkia laajemmalla otoksella naisten ja miesten välisiä eroja
Hypro-prosessin kokemisessa. Samoin eri ammattiryhmien kokemia eroja voisi
vertailla ja ehkä myös esimiesten kokemuksia vertailtuna työntekijöiden kokemuksiin. Joka tapauksessa Hyvinvointiprofiiliprosessia kokonaisvaltaisesti kehittävä arviointitutkimus jalostaa Hypron toimintatapaa tieteellisestikin päteväksi
todetuksi toimintatavaksi työhyvinvoinnin edistämisen kentällä.
Nyt kirjoittaessani tutkimusraporttini viimeisiä sanoja voin todeta, kuinka
alussa edelleenkin olen. Tutkimani ilmiö – työhyvinvointi – vaatii jatkuvaa etsimistä, ymmärtämistä, kohtaamista ja huoltamista. Työhyvinvointi, niin kuin en
minäkään, ei ole koskaan valmis.
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Liite 1 Tiedote evaluointiin osallistumisesta
Marras- ja joulukuu 2004
Haluatko osallistua Timmi-projektin evaluuaatiotutkimukseen, jossa tutkitaan Hyvinvointiprofiilin vaikuttavuutta työhyvinvointiisi?
Tutkimus toteutetaan väitöstyönä, jonka keskeisenä tavoitteena on löytää Timmiprojektin työhyvinvointia edistävät vaikutukset ja merkitys yksilöiden kokemusten kautta jäsentyneinä. Tutkimus on pitkittäistutkimus.
Miksi tutkimukseen osallistumisesi on tärkeää?
Suomessa ja kansainvälisestikin työhyvinvointia käsitteenä on tutkittu ja mitattu
hyvin ongelmakeskeisesti ja negatiivisesti (työuupumus, stressi, psyykkiset ja
somaattiset oireet). Pelkästään näin ei saavuteta työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä riittävän kokonaisvaltaista kuvaa. Yksilötason kokemuksia työhyvinvoinnista ei ole paljon kvalitatiivisesti tutkittu. Myös organisaatiotasolla on tärkeää
tunnistaa työhyvinvointia edistävät tekijät, näin voidaan kehittää menetelmiä työuupuksen ehkäisemiseksi sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Mitä tutkimukseen osallistuminen sinulle mahdollistaa?
Tutkimuksen kohderyhmäksi pyydetään Timmi–ESR -projektiin osallistuvia yksilöitä. Kohderyhmä valitaan hyvinvointiprofiiliin osallistuvista noin 100.sta ihmisestä siten, että tutkimuksen kohderyhmäksi valikoituu edustava joukko eri organisaatioista. Kohderyhmäksi pyritään saamaan noin 10 - 12 henkilöä, jolloin kustakin organisaatiosta tulee noin 1 - 4 henkilöä, organisaation koosta riippuen. Tutkimuksessa kohdehenkilöt pitävät päiväkirjaa tutkijan ohjeistamana noin kerran
kahdessa kuukaudessa, lisäksi kohdehenkilöitä haastatellaan ja mahdollisesti järjestetään yhteistapaamisia. Päiväkirjaa tutkimuksen kohdehenkilöt pitävät koko
Timmi-projektissa olonsa ajan ja lisäksi vielä noin vuosi Timmin päättymisen
jälkeen, siten että päiväkirjaa työstetään tutkijalta saatavaan vihkoon joko käsin
kirjoittamalla tai koneella (tutkijalta saatavalle levykkeelle). Tutkija antaa tarkempia ohjeita tutkimukseen osallistuville, mutta päiväkirjaa tulisi täyttää n. kerran kahdessa kuukaudessa. Mahdollisten haastattelujen ja yhteistapaamisten lukumäärä täsmentyy päiväkirjoista nousevien asioiden puitteissa. Tutkimukseen
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osallistumisen suuri anti on oman hyvinvointisi tunnistaminen, tunnustaminen ja
sen kehittymisen seuraaminen. Lisäksi olet tutkimuksen kautta vaikuttamassa
työhyvinvoinnin edistämiseen yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntatasolla.
Kauanko tutkimuksessa mukanaolo kestää?
Tutkimusaineistot kerätään vuosien 2004 - 2007 aikana, jolloin tapahtuu päiväkirjojen pitäminen, haastattelut (mahdollisesti 2 haastattelua, siten että ensimmäinen
haastattelu toteutetaan alkuvuodesta 2005 ja toinen vuonna 2007) sekä mahdolliset yhteistapaamiset. Aineiston analyysia tehdään jatkuvasti vuosina 2005–2008.
Väitöskirjan arvioitu valmistumisajankohta on 2009.
Tutkimuksen eettiset näkökohdat
Tutkittaville annetaan tutkimuksesta tarkka selostus. Tutkittavien henkilöiden ja
organisaatioiden anonymiteettiä ei vaaranneta missään tutkimuksen vaiheessa.
Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tutkimuksesta voi
jättäytyä pois niin halutessaan.
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Liite 2 Ohjekirje ensimmäiseen
päiväkirjatyöskentelyprosessiin
Tammikuu 2005
Hyvä Timmi -projektin evaluointitutkimukseen osallistuja;
olet tehnyt tärkeän päätöksen ryhtyessäsi mukaan tutkimukseen: KIITOS.
Tässä saat päiväkirjasi vihkosen muodossa. Tätä päiväkirjaa pidät vuosina 2005 2007. Mukana saat myös levykkeen, joten tekstiä päiväkirjaasi voit tuottaa joko
käsin kirjoittamalla tai tietokoneen avulla. Muista kuitenkin liittää kirjoittamasi
materiaali päiväkirjaasi. Aina kun kirjoitat materiaalia, lisää myös päivämäärä,
jolloin olet tekstiä tuottanut.
Tammi-helmikuun 2005 aikana toivon Sinun kirjoittavan päiväkirjaasi kertomuksen aiheesta ”Työhyvinvointini tänään”. Kertomuksesta muodostuu juuri niin pitkä kuin itse haluat. Tavoitteena siinä on miettiä omaa tämänhetkistä työhyvinvointiasi. Mieti esimerkiksi mikä siihen vaikuttaa, mistä työhyvinvointisi muodostuu, mikä työhyvinvoinnissa on sinulle tärkeintä. Tämän tarkempia määritteleviä kysymyksiä en tässä vaiheessa halua Sinulle esittää; tärkeintä on, että pohdit
asiaa omien kokemustesi ja ajatustesi kautta.
Otan Sinuun yhteyttä helmikuun lopulla 2005, jolloin voimme yhdessä katsoa,
kuinka jatkat päiväkirjatyöskentelyäsi.
Voit myös halutessasi ottaa minuun yhteyden:
Tutkija KM, Työtieteen jatko-opiskelija Pauliina Marjala puh. 044-7037784
pauliina.marjala@oakk.fi
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Liite 3 Esimerkki räätälöidystä
tutkimushaastattelusta: Kertun ensimmäisen
tutkimushaastattelun teemat
Helmikuu 2005

Kerttu
-

-

-

-

-
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Ymmärsinkö oikein, että hyproon osallistumisen suurimpina motivaatiotekijöinä on oman hyvinvointisi kokonaisvaltainen edistäminen ja lisäksi omaan työyhteisöösi ”vietävät eväät” työntekijöidesi työhyvinvoinnin edistämiseen? Kertoisitko vielä tarkemmin odotuksistasi suhteessa
hyproon, mitä odotat sen toiminnalta tällä hetkellä suhteessa itseesi, organisaatioosi ja hypro-ryhmään (ovatko toiveesi psyykkisellä, fyysisellä,
sosiaalisella, kulttuurisella puolella)?
Kerrot, että työhyvinvointisi keskeisiin kokemuksiin liittyvät haasteelliset työtehtävät, erilaiset verkostot ja alaiset. Onko keskeistä työhyvinvoinnissasi mielestäsi se, että olet oman itsesi herra, kuitenkin suhtautuen
nöyrästi ja uusia asioita oppien yhteistyökumppaneihisi? Mitkä tekijät
huonontavat/vaarantavat työhyvinvointisi? Miten olet esim. kokenut lukuisat organisaatiomuutokset? Mitä sinä itse, työpaikka tai yhteiskunta
voisi tehdä työhyvinvoinnin kohentamisen hyväksi? Kuinka todella näet
työhyvinvoinnin kokonaisuuden?
Näetkö hyprolla ja siihen osallistumisella tässä vaiheessa olevan enemmän vaikutuksia yksityis- vai työelämääsi (erotatko ne selkeästi toisistaan)? Mitä konkreettisiakin asioita odotat hyprolta (tärkeä!)? Mikä on
oma panostuksesi hypro-ryhmässä? Voiko hypro vaikuttaa kokonaisvaltaisesti organisaatioosi, jossa työskentelet? Voiko sillä olla jotain muitakin vaikutuksia?
Voisitko ottaa jaksamiseesi tai esimiestyöhön liittyviä asioita hyproryhmässä käsiteltäväksi? Tukisiko niiden käsittely siellä työhyvinvointiasi?
Mitä odotat tulevaisuudessa hypro-ryhmältä? Mikä hypro omasta mielestäsi on sinulle tällä hetkellä? Mitä siinä tapahtuu?
Mitkä ovat keskeisiä hyvinvointiasi tukevia asioita, joihin haluat tulevaisuudessa panostaa? Mikä on mielestäsi ikäsi vaikutus työhyvinvointiisi?

Liite 4 Ote Kertun ensimmäisestä litteroidusta
tutkimushaastattelusta
Maaliskuu 2005
Kerttu 23.2.2005
… = pitempi tauko

…?? = en saa selvää, sana tai pari puuttuu

TÄNÄÄN ON 23. PÄIVÄ HELMIKUUTA. TOTEUTAMME ”KERTUN”
HAASTATTELUN.
ENSINNÄ
VOITAS
ALOTTAA
TÄMMÖSILLÄ
YLEISILLÄ
TAUSTATEKIJÖILLÄ
ELIKKÄ
KERROTKO
SILLÄ
LAILLA
PÄÄPIIRTEISSÄÄN SUN TYÖKOKEMUSHISTORIAN? SULLA ON
TIETENKIN HIRVEEN MONENLAISTA, MUTTA SEMMOSET NIINKU
EHKÄ PISIMMÄT JAKSOT MINKÄLAISTA TYÖTÄ OOT TEHNY?
No se on oikeestaan, sen voi ihan luetella, ensin mää alotin päiväkodin johtajana,
siinä olin noin seittemän vuotta, sit mää tulin Ouluun, siis pienessä kunnassa, sit
mää tulin Oulun kaupungille perhepäivähoidon ohjaajaksi, olin siinä vuoden kaks,
sitten tulin johtajaks perhepäivähoidon ohjaajaks, olin siinä muutaman vuoden, sit
tulin päivähoidon tarkastajaks ja olin siinä jonku… hetkinen, kuus vuotta ehkä.
Sit organisaatiomuutosten jälkeen tulin kotipalvelusihteeriksi, joka mun virkanimike vieläkin, jona aikana minä olen tehnyt, tehnyt yhen sosiaalikeskuksen
kotihoidon vastaavan tehtäviä siihen aikaan, sitten mä olen tehnyt vammaspalvelutyötä, sitten minä olen tehnyt vanhustenhuollon sosiaalityötä, sitten mää olen
ollu esimiesten oikeana kätenä ja sekatyömies Jantusena elikkä kaikkea mitä ikinä
hallintoon ja organisaatioon ja koordinointiin liittyy, ja nyt viimisenä ympärivuorokautisten asumispalvelijakoordinaattori, ja nyt alotan uuden työn.
JOO JA MIKÄ SUN UUS TYÖ SITTEN ON, TULEE OLEMAAN?
Me ei ihan kokonaan oo sitä vielä räätälöity sen takia, ku se riippuu siitä, että mitä
mää nyt saan, saan ensinnäkin ne silmälasit ja sitten saan ne Kela-apuvälineet eli
mitä mää pystyn sitten niitten turvin tekemään tolla atk:lla, niin sitten räätälöidään
lisää, mut kun mullahan on se kaksvuotinen Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen työnohjaajakoulutus, niin mää ainakin työnohjausta ruppeen tekemään,
koska mää siirryn puoliaikaseks nyt, viikko töitä ja viikko eläkkeellä, viikko töitä
ja viikko eläkkeellä.
JUST. ELI NYT TÄSTÄ MAALISKUUSTA SILLÄ LAILLA?
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Niin, niin, niin siitä puolesta ajasta ainakin puolet oisin sitten tekemässä työnohjausta, koska kuitenkin se on aika kovaa psyykkisesti, kuormittavvaa, niin ei sitä
nyt ihan voi täyspäiväsesti tehä, siihenkin pitäis nääs lukee ja tehä tuommosta
kaikkea, sit mää en taas tiijä miten mää siihen pystyn.
JOO. ONKO TÄÄ SUN TYÖKOKEMUS TAI TYÖURA OLLU SITÄ MITÄ
SÄÄ OOT NIINKU ITE JOTENKIN ASETTANU SILLE ODOTUKSIA VAI
OOTKO SÄÄ MENNY VAIN NIINKU TILANTEESTA TOISEEN VAI OOTKO
SÄÄ NIINKU JOSKUS PYSÄHTYNY TAI MIETTINY ETTÄ ONKO TÄÄ
NIINKU OLLU SITÄ MITÄ MÄÄ OON NIINKU HALUNNU ELÄMÄSSÄ
AMMATILLISESTI TEHÄ?
Voi… siis tää on hyvä kysymys, kun mää alun perin siis mää valmistuin sosiaalikasvattajaksi ja mun, mun tuota haaveeni oli mennä lastenkodin johtajaksi ja mää
en oo päivääkään ollu siinä työssä, koska mä eksyin sen takia sen nuoruuden harrastusten ja menojen takia päivätyöhön ja silloin mää menin päiväkodin johtajaksi,
se se ei siis kuulunu alkuperäissuunnitelmiin ollenkaan, josta kautta mää sitten
tosiaan eksyin hallintovirkamieheksi, jota kautta mää oon sitten, siis joutunu ja
ennen kaikkea mua on aina pyydetty, mää en oo ikinä ite niinku hamunnu mitään,
mua on tultu aina pyytämään, aina on tultu sanomaan että hei, nyt ois tämmönen
virka, että hae sinä sitä, mietippä hakisitko, se ois sun, se varmaan sopis sulle ihan
hyvin, eli joutunut, en ole itse suunnitellut yhtään ainutta virkaa.
MIELENKIINTOISTA. NO MITÄ SÄÄ SANOSIT NÄIN JÄLÄKIKÄTTEEN,
ETTÄ MIKÄ AIKA ON OLLU OMASTA MIELESTÄSI SUN PARASTA
AIKAA TUOSSA TYÖURALLA VAI ONKS SE MAHOLLISESTI VIELÄ
TULOSSA VAI NÄETKÖ JOTENKIN SELEKEÄSTI ETTÄ MIKÄ SE ON
SEMMOSTA?
En mä voi sanoa mitään parasta aikaa, siis musta töissä on ollu aina hyvää aikaa,
vähän tietenkin ollu vilkkaampi hetki ja sitten on ollu vähän aallonpohjaa, mut
periaatteessa kokonaisuutena, mää siis rakastin päivähoidontarkastajan työtä ja
päivähoidon työtä yleensä ja yleensä hallintovirkamiehen työtä, esimiestyötä,
kaikkea tätä, teinpä sitä millä sektorilla tahansa, niin mää oon aina tykänny, mää
oon siis aina …?? viihtyny töissä.
JOO JA SULLA ON AIKA VANKKA TUO ESIMIESTYÖKOKEMUS KYLLÄ.
Niinku mää oon käytännössä ollu koko koko työurani, 32 vuotta esimiehenä, pienin määrä on nyt 32 - 35 paikkeilla ja suurin on 250, sillä skaalalla ne on liikkunu
nuo mun alaiset.
JOO. PALATAAN SIIHEN VIELÄ ENEMMÄN. SITTEN JOS AATTELEE
SITÄ SUN, MINKÄLAINEN SUN TÄMÄNHETKINEN PERHETILANNE?
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No perhettähän ei oo.
JOO ELIKKÄ SÄÄ ELELET NIINKU ITEKSEKS?
Joo, kyllä.
JUSTIIN. JA TYYTYVÄISENÄ SIIHEN TILANTEESEEN?
Tyytyväinen oon, sinkkuko sitä sanotaan nykyisin.
SINKKUHAN SITÄ…
Makeen verkoston kanssa, ystävien kanssa.
SELEVÄ. TÄÄLLÄ ON SEMMOSIA TAUSTATEKIJÖITÄ JA TÄMÄN
HAASTATTELUN TARKOTUKSENA ON TOSIAAN NYT TÄMÄ SINUN
PÄIVÄKIRJASI POHJALTA KARTOTTAA SIIS MONIPUOLISESTI SUN
KOKEMUKSIA SIITÄ OMASTA TYÖHYVINVOINNISTA, MITEN SE ON
MUODOSTUNU JA MITÄ SIIHEN KUULUU, NIINKU SÄÄ OOT TÄNNE
KIRJOTTANUTKIN
JA
TOINEN
TÄRKEÄ
TAVOITE
TÄLLE
HAASTATTELULLE ON SAADA SELVILLE SUN ODOTUKSIA TÄSTÄ
HYVINVOINTIPROFIILISTA ELIKKÄ PUHUN NYT SITTEN HYPROSTA
HAASTATTELUN AIKANA ELIKKÄ VÄHÄN SITÄ, ETTÄ MITÄ SÄÄ
NIINKU TÄLLÄ HETKELLÄ AATTELET, ETTÄ MITEN HYPRO PYSTYY
VAIKUTTAAN JA MILLÄ TASOLLA TAI MIKÄ ON SEN MERKITYS, NYT
KUN SE EI OO VIELÄ HIRVEESTI PÄÄSSY NIINKU KÄYNTIIN, ONHAN
SIINÄ MUUTAMIA TAPAAMISIA OLLU MUTTA EI OLLA VIELÄ KOVIN
PITKÄLLÄ, JA TÄMÄN HAASTATTELUN TARKOTUKSENA ON EDETÄ
NÄITTEN PÄIVÄKIRJOJEN, SINUN PÄIVÄKIRJASI POHJALTA ELI MÄÄ
OON LUKENU SEN JA SEN POHJALTA TEEN NÄITÄ KYSYMYKSIÄ
SITTEN,
ELIKKÄ
ENSIMMÄINEN
OIS
TÄMMÖNEN,
ETTÄ
YMMÄRSINKÖ OIKEIN KUN LUIN TUOTA PÄIVÄKIRJAA, ETTÄ TÄHÄN
HYPROON
SINUN
OSALLISTUMISEN
SUURIMPINA
MOTIVAATIOTEKIJÖINÄ ON SEN SUN OMAN HYVINVOINTISI
KOKONAISVALTANEN EDISTÄMINEN JA SEN LISÄKSI ETTÄ SIINÄ OLI
SE TAVOITE SINULLA, NIIN SINULLA OLI SIT SE, ETTÄ SÄÄ SAAT
VIEDÄ SINNE OMAAN TYÖYHTEISÖÖSI NIITÄ EVÄITÄ SIELTÄ, ETTÄ
SÄÄ
PYSTYT
PARANTAAN
NIINKU
TOISTEN
IHMISTEN
HYVINVOINTIA.
Ymmärsit ihan oikein. Eli se on ihan oikeesti tavoitteena, koska tuota mää niinku
omasta mielestäni voin hyvin, itse asiassa mää oon voinu aina hyvin, kohtuullisen
hyvin, niin tuota mää en niinku halua missään tapauksessa karkottaa tätä hyvinvointia viimisinä vuosina, ennen kuin minut paiskataan eläkkeelle, en mää saa
seittemänkymppiseks kuitenkaan olla tän näköni kans työelämässä, sitten ei oo
257

tekemistä ennää, ja tuota sitten koska, niinku sanoin että oon työnohjaaja ja sitäkin työtä siellä teen ja oon esimiehenä ollu ja kenties mitä kaikkea nyt joudun
tässä tekemään, niin kyllä mää oon niinku sitä mieltä että, siis vahvasti se mitä
minä oon, vaikuttaa siihen mitä myös muut on, sillä on merkitystä täällä, ainakin
esimiesasemassa, että johtajalla ja esimiesasemalla on aivan järkyttävän suuri
merkitys työntekijöihin ja niitten jaksamisseen ja hyvinvointiin.
jatkuu…
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Liite 5 Ohjekirje Auroralle toiseen
päiväkirjatyöskentelyprosessiin (”suhde itseen”)
Helmikuu 2005
Hyvä ”Aurora”,
olet aloittanut päiväkirjasi työstämisen erittäin onnistuneesti pohdiskelemalla työhyvinvointiasi ja hyproon osallistumistasi kokonaisvaltaisesti. Tekstiäsi on oikein
miellyttävä lukea ja se kertoo paljon. Tästä sinun on siis hyvä jatkaa eteenpäin.
Toteutimme tänään 7.2 ensimmäisen tutkimushaastattelusi, jossa kertoilit asioita
tähänastisten päiväkirjamerkintöjesi pohjalta. Valmistelinkin haastattelun rungon
päiväkirjasi pohjalta.
Tästä helmikuusta eteenpäin voisit taas jatkaa päiväkirjasi työstämistä. Erityisesti
päiväkirjaasi voisit kirjata kokemuksiasi, ajatuksiasi, tuntemuksiasi ja aavistuksiasi omasta työhyvinvoinnistasi sekä hypro-ryhmästä nousevista ajatuksista liitettynä omaan työhyvinvointiisi. Jos siis mahdollista, liittäisit tulevaisuudessa
hypro-ryhmien annin omiin työhyvinvoinnin kokemuksiisi. Mitä aloit hyproryhmässä ajatella omasta hyvinvoinnistasi? Tukeeko ryhmä hyvinvointiasi? Millä
tavoin? Kohtaavatko odotuksesi ja tavoitteesi suhteessa hypro-ryhmän todellisuuteen? Keväällä 2005 hypro-ryhmässä on näkökulmana ”suhde itseen” – mitä oivalluksia teet hypro-ryhmässä erityisesti suhteessa itseesi?
Olet työstänyt päiväkirjaasi erittäin rehellisellä ja pohdiskelevalla otteella, jatka
siis samaan malliin. Ja ethän ota päiväkirjasta stressiä. Riittää, kun kirjoitat siihen
noin kerran – 2 kertaa kahdessa kuukaudessa (toki saat kirjoittaa enemmänkin).
Otan sinuun seuraavan kerran yhteyden noin huhti-toukokuun tienoilla.
Lähesty toki minua, jos haluat kysyä, kommentoida tai kertoa jotain.
Hyviä yhä valoisammiksi muuttuvia päiviä,
-
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Pauliina Marjala -
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Liite 6 Ote Seijan toisista päiväkirjamerkinnöistä
Syyskuu 2005
Sain hieman ohjeistusta tämän päiväkirjan jatkoa varten mutta kirjoittaminen on
jäänyt vähälle. Loma alkoi loppukesäpainotteisena; heinäkuun lähes kokonaan
olin töissä kun tuli vaikeuksia lomittajien saannin kanssa. Toimintaterapiatiimissä
ei ollut loman tuuraajaa lainkaan joten oli kesä työtä, työtä ja työtä. Toimenkuva
ja tehtävät kovasti kameleonttimaista tehtävästä toiseen. Olipa sitten mukavaa
jäädä lomailemaan, marja-aika alkoi ja voipa sanoa että viisi viikkoa tuli vietettyä
luonnossa. Välillä yksin, sisareni joka on myös hyvä ystäväni sekä mieheni kanssa. Paikkaa vaihdettiin, milloin Kuusamossa milloin Kiimingissä, molemmissa oli
aina joku marjaprojekti meneillään. Mutta oli rentouttavaa, luonnossa liikkuminen
on asia josta nautin ja kun maisemat on läheisiä, siis sinne liittyy muutakin kuin
marjastus ja saaliit.
Kolmannella viikolla katselin vielä unia töistä, neljäs viikko oli jo unohdettu työt,
piti palautella mieliin että kuinkas kauan vielä onkaan lomaa jäljellä.
Kevään hypro -ryhmät:
pääsin vähän mukaan, vaikka olin itseni kanssa sopinut, että kun lähden toimintaan mukaan niin myös siihen tulee sitoutua. Näyttää siltä, että voimakas työorientaatio estää itsestä välittämsitä. Siis vaikka työnantaja on suonut mahdollisuuden oman itsen huomiointiin työajalla niin ajan irroittaminen siihen on vaikeaa.
Luulee olevansa tehtävissä niin korvaamaton ettei voi lähteä kesken tehtävien.
Tähän vaikuttaa myös se, kun työskentelen kahdessa tiimissä ja molemmat ovat
suhteellisen pieniä tiimejä, niin ovat haavoittuvia. Kuitenkin koen tärkeänä työssäni asiakaskeskeisyyden, ja jos ei huolehdita asiakkaiden tyytyväisyydestä, ja
että asiakkaita on silloin kun on sovittu niin ei myöskään tule euroja. Siis raha
vaikuttaa, ja onhan se näin, että jos ei ole maksavia asiakkaita ei ole työtäkään.
Ajatukseni siihen miten kevään hypro -ryhmät ja -toiminta ovat vaikuttaneet
omaan työhyvinvointiini: koen kuitenkin olevani hyvin sinut itseni kanssa, työmäärään hypro -toiminta ei ole vaikuttanut. En ainakaan tässä vaiheessa koe että
ryhmistä olisi kovinkaan ollut merkitystä työhyvinvoinnilleni. Toki ajatus siitä,
että itse tulee pystyä tekemään rajat omalle ajankäytölle, on vahvistunut.
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Olen mielessäni pohtinut sitäkin, kuinka saadaan sitoutuminen ryhmään onnistumaan. tämähän on keskeinen omassa asiakastyössä; olemme aloittaneet ryhmiä
uusien asiakasryhmien kanssa ja uuden ryhmän alkaessa työparin kanssa mietitään keinoja tehdä ryhmä niin "tärkeäksi" että se menee kaiken muun edelle. Toiminnan tulisi olla itselle niin merkityksellistä ettei siitä voi jäädä pois. Onko näin,
että Hypro:ssa lähdetään hypoteesista -ikääntyminen koetaan negatiivisena asiana- ja tätä pyritään "manipuloimaan" ja käännyttämään meitä ajattelemaan myönteisesti??? Siis miksi minulla ei ole ollut mahdollisuutta työn keskeltä lähteä sovittuun ryhmätapaamiseen? Vastakkain on ollut lähteä ryhmään itse ja toisaalla
vastuu omasta asiakasryhmästä, milloin kunnassa 8 ikäihmistä, milloin organisaation x:n sisäiset asiakkaat joista tulee eurot tiimin tuloiksi.
Työ jatkuu ja hypro -ryhmät jatkuu, syksy näyttää siltä että taaskin jää moni ryhmä väliin. Muiden velvoitteiden vuoksi. Työhyvinvointiin kuuluu oman työn rajaaminen, tätä pitänee vielä kovasti opetella ja karsia tehtäviä, siirtää muille. Nyt
lienee aika opetella luopumaan itselle kasautuneista vastuista. Tulevan vuorotteluvapaan suunnittelu antaa tälle oivan mahdollisuuden. Jospa en haluakaan sen
jälkeen työhön palattuani ottaa vastuita vaan haluan tehdä vain toimintaterapeutin
perustyötä. Kiinnostava ajatus -tulla aamulla töihin, katsoa kalenterista kenen asiakkaan kanssa milläkin tunnilla on varattu aika, lähteä illalla kotiin-.
jatkuu…
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Liite 7 Ohjekirje Keijolle kolmanteen
päiväkirjatyöskentelyprosessiin (”suhde työhön”)
Lokakuu 2005
Kiitos ”Keijo” päiväkirjasi täyttämisestä;
sain siitä jälleen aineistoa pikku hiljaa etenevään evaluointiini. Tuottamasi tekstin
määrä on riittävä. Tekstin määrää ja pituutta tärkeämpi tavoite on sen sisältö, eli
kuinka pohdit työhyvinvointiasi sekä hypro-toiminnan vaikuttavuutta siihen.
Kertomasi konkreettiset tapahtumat ja ajatuksesi/tuntemuksesi ovat oikein hyviä!
Jatkossa olisi hyvä, jos niiden lisäksi pohtisit, kuinka hypro-prosessi vaikuttaa
työhyvinvointisi kokemuksiin. Mikä on sen anti sinulle?
Oletko käynyt jo Hyvinvointineuvottelussa? Siitäkin lukisin oikein mielelläni
kommenttejasi. Oletko osallistunut yleisöluennoille? Lukisin niidenkin herättämistä ajatuksistasi mielelläni. Syksyllä 2005 hypro-ryhmässä on näkökulmana ”suhde työhön” – pohdi jatkossa erityisesti sitä, mitä hypro-toiminta kokonaisuudessaan antaa suhteessa sinun työhösi. Jatka siis pohdintojasi hyprotoiminnan vaikuttavuudesta suhteessa työhösi. Miksi yrityksesi on hyvä työnantaja? Mikä saa sinut jatkamaan työelämässä mahdollisesti pidempäänkin? Mitä haluaisit tehdä edistääksesi kokonaisvaltaista hyvinvointiasi?
Kiitos kovasti päiväkirjan pitämisestä! Seuraavan kerran keräisin päiväkirjasi
noin alkuvuodesta 2006. Muistathan, että saat kysellä tutkimuksesta minulta
lisätietoja niin halutessasi.
Rauhallisten ajatusten täyttämiä hetkiä hiljenevän luonnon mukana.
-Pauliina MarjalaTiedoksesi vielä, että evaluointiraporttiin olen muuttanut nimesi. Siinä kirjoitan
sinusta nimellä ”Keijo”.
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Liite 8 Ote Vernan kolmansista
päiväkirjamerkinnöistä
Helmikuu 2006
Hei Pauliina,
Syksy mennä hurahti. Pääsin vain pariin Hypro-ryhmään. Toisessa käsiteltiin suhdetta työhön ja toisessa puhuttiin ratkaisukeskeisestä suhtautumisesta työyhteisöasioissa. Oli myös rentoutusta ja jumppaa. Osallistuin eri ryhmään kuin oma perusryhmäni on. Se olikin ihan hyvä kokemus. Huomasin, että kun en tunne ryhmäläisiä ja heidän työ- tai yksityisyystaustaansa, osallistun omana itsenäni keskusteluun. Samalla huomasin, että jotkut toiset ryhmän jäsenet ottivat vastuuta
ryhmän toiminnasta ja keskustelusta. Huomasin, että minun oli helppo olla hiljaa
ryhmässä, vaikkei kukaan aloittanut keskustelua tai ryhmä oli passiivinen eikä
tehnyt sille annettua tehtävää.
Olen tämän vuoden alusta ollut osa-aikaeläkkeellä. Minulla on 19 tuntia viikossa
(keskimäärin) työtä. Palkkaa saan noin 400 euroa vähemmän. Tehtäväkuvani on
muuttunut: alueellisen vanhustyön koulutus- ja kehittämistehtävät. Minulla ei siis
enää ole esimiestehtäviä eikä –vastuuta. Se tuntuu jotenkin helpottavalta.
Koin viime syksynä jonkinlaista sisäistä väsymystä ainaiseen muutoksen johtamiseen ja siihen vastarintaan, jota työtiimeissä esiintyy. Vaikka tiedon tasolla ymmärrän, että vastarinta on normaalia ja oikeastaan tervettäkin ja osittaa sitä, että
työntelijät ajattelevat asioita eivätkä kritiikittömästi ryntää sinne, minne joku esimies käskee, niin en osannut olla väsymättä. Kun nyt katson itseäni ja kysyn, mihin oikeastaan väsyin, vastaan: minun esimieheni asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet korkealle ja antavat liian vähän aikaa viedä toivottu muutos
läpi työtiimeissä. He eivät mielestäni ymmärrä, että jonkin, melko yksinkertaisen
työkäytännön jalkauttaminen ja juurruttaminen osaksi arkipäivän työrutiinia, vie
työtiimissä vuoden toista. Niin. Se minua väsytti, että kun itse näin, että edistymistä ja muutosta tapahtuu hiljalleen työntekijöiden työkäytännössä ja että ollaan
menossa toivottuun suuntaan, siitä huolimatta johdon taholta kiirehditään ja esitetään toiveita nopeampaan muutokseen. Ts. johtotaso ei näe, että jos on kymmenen
työtiimiä, niistä kolme on jo perillä, neljä lähellä ja kolme vasta aloittelemassa
matkantekoa. Kaikkien pitäisi yhdellä sormennapsautuksella olla perillä ja heti
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valmiina seuraavaan, toisten suunnittelemaan muutokseen. Onkohan niin, ettei ns.
ikäjohtamista vielä osata. Minun vastuualueellani oli keski-ikä 52 vuotta. Tarvitaan aikaa sopeutua ja tarvitaan keskustelua keskustelun päälle. Organisaatio x:ssä
on viime aikoina valittu ylimpään johtoon nuoria 35-vuotiaita. Työntekijäkunta
taas on lähellä viittäkymmentä. Muutoksia työtavoissa ja työvälineissä tulee jatkuvasti. Samoin ajattelussa pitäisi yhtäkkiä tapahtua muutos: työn tuottavuus ja
tehokkuus on tullut ykköseksi. Ikääntyvä kotiavustaja ja kodinhoitaja pitää edelleen ykkösenä sitä, että asiakkaan koti on puhdas, hänellä on ruokaa ja puhdasta
yllä, siis ydintehtäväänsä. Hänelle on hebreaa se, että puhutaan välittömän työajan
%-osuuden nostosta ja käynnin yksikköhinnan laskemisesta.
jatkuu…
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Liite 9 Ohjekirje Johannalle
neljänteen/viimeiseen
päiväkirjatyöskentelyprosessiin:
Helmikuu 2006
”Johanna”;
kiitos päiväkirjastasi ja prosessoinnistasi.
Hypro-ryhmässä on käynnistynyt viimeinen kevät teemalla ”suhde muihin ja ympäröivään yhteiskuntaan”. Samalla myös minun tutkijana tulisi saada mahdollisimman kokonaisvaltaista kuvausta siitä, mikä on ollut Hypro-prosessin anti
sinulle. Keskeisimmät evaluaatiotani ohjaavat kysymykset ovat siis seuraavat:
mitä osallistujat odottavat Hypro-prosessilta? Mikä on osallistujien työhyvinvointi ja miten se on muotoutunut sekä muotoutuu Hypro-prosessin aikana? Miten
Hypro-prosessi vaikuttaa työhyvinvointiin? (Ellet pääse kokoontumisiin mukaan,
voisitko kuitenkin kertoa ajatuksistasi mitä toivoisit Hypro-prosessin olevan?)
Ohjeita jatkoon: toteutan Hypro-prosessin loputtua (noin elo-syyskuussa 2006)
sinulle toisen tutkimushaastattelun, jossa erityisesti päiväkirjamerkintöjesi pohjalta pohdimme työhyvinvointisi keskeistä olemusta sekä Hypro-prosessin vaikuttavuutta siihen. Siihen asti olisi hienoa, jos pitäisit päiväkirjaa. En määrittele mitään
sen tarkempaa aikataulua päiväkirjan pitämisen suhteen. Sen saat sinä tehdä itse.
Pohdi kuitenkin mahdollisimman konkreettisesti Hypro-prosessin vaikuttavuutta.
Voisitko esim. jatkaa työelämässä pitempään sen annin johdosta, kuvaile tarkasti,
mitkä tekijät tähän vaikuttavat? Tukeeko tällainen toiminta aidosti työhyvinvointiasi? Kuinka kehittäisit toimintaa? Pohdi loppuun myös, mitä tutkimuksessa mukanaolo on sinulle merkinnyt.
Olen taas käytettävissä kysymyksiin/kommentteihin, mikäli tarve tulee. Olen sinuun viimeistään alkusyksystä yhteydessä.
Valoa ja kuntoilun iloa
Sinulle toivottaa
- Pauliina –
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Liite 10 Ote Liisan neljänsistä/viimeisistä
päiväkirjamerkinnöistä
Kesäkuu 2006
15.1.2006
Hypron toiminta alkoi kuntotestillä. Ilokseni totesin että kuntoni on parantunut
vuoden aikana. Minusta tuntuu nyt että päivä rupeaa paistamaan risukasaankin.
Mielessä on käynyt jopa sellaisiakin ajatuksia että työssä olo voisi jatkaa näin
osa-aikaisena yli 63 vuoden iän, mutta senpä näkee sitten kun ollaan siinä iässä ja
mitä se vaikuttaa kun puoliso jää kokonaan eläkkeelle.
1.2.06
Pitää tähän pistää vähän niitä negatiivisiakin tunteita, eihän elämä ole pelkkää
päivänpaistetta.
Vielä ainakin joillakin työkavereilla on sellainen käsitys, että kaikki asiat pitää
keroa minulle perehdyttäjän kautta. Tilanne näkyy siinä, jos he vastaavat puhelimeen ja siellä on asiaa joka liittyy töihin joihin olen jo perehtynyt. Puhelua ei
ohjata minulle vaan, otetaan soittopyyntö ja annetaan se minua perehdyttäneelle
henkilölle. Voihan tämä olla vain työkaverin huomaamattomuuttakin. Tällä hetkellä se enempi huvittaa kuin harmittaa. Siksipä VIRVO;n hyvinvointi mittarin
akku oli 90 % ssa.
27.2.06
Työ ja eläkejaksot vuorottelevat mukavasti, kevät tulee, aurinko paistaa ja mieli
on iloinen.
Työssä olen opetellut uusia asioita vähitellen ja näin pysynyt laajentamaan tehtäväkenttää.
Eläkejaksoissa en ole ehtinyt juurikaan niitä joita kuvittelin tekeväni. Lukemaan
olen ehtinyt vain yhden kirjan. Olen kuitenkin pystynyt tarjoamaan lasteni perheille lastenhoito apua ja näin mahdollistamaan heidän kohdalla joitakin virkistäytymis tai liikunta mahdollisuuksia.

3.4.06
Työjakso alkoi. Hypro-kokoontuminen oli ollut eläkejakson aikana mutta sitä en
tiennyt, en kuitenkaan olisi päässyt kun olin kevät flunssassa. Siksi ei vielä ole
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oikeastaan mitään käsitystä tämän kevään kokoontumisista, koska ensimmäinen
oli kuntotesti ja toinen kuntotestin palautus.
Luento Hiljaisentiedon siirrosta oli kyllä osittain yllättäväkin. Sitä ei tule ajatelleeksi mikä kaikki on sitä hiljaistatietoa.
Itselläni on tullut sellainen kuva että minulla on aktiivista elämää vaikka jäisin
eläkkeelle täytettyäni sen 63 vuotta. Koska vielä on noita pieniä lastenlapsia tässä
ympärillä ja he tarvitsevat monenlaista apua ja hoito tukea papalta ja mummulta.
Välillä kyllä käy ajatus siitäkin miten sitä sitten pärjää, kun molemmat ovat kotona kokopäiväisesti. Alkaako toisen tekemiset tavat ja puheet ärsyttää. Mutta siihen
on aikaa vielä pitkästi. Kohdallani, jos ei olisi muuta kun kerrostalo asuminen
(asun omakotitalossa), niin varmasti harkitsisin työssä olemista pitenpään kun 63
vuoteen. Pelkästään liikunnalla ja lukemalla ei aika kuluisi.
jatkuu…

272

273

Liite 11 2. tutkimushaastattelun runko: Anneli
Elokuu 2006
Haastattelussa selvitä:
- mikä on Hypron merkitys erityisesti työlle, mitä se voisi olla, entä omalle
itselle (mihin Hypro siis vaikuttaa, mikä on sen funktio)?
- ajattelet vastuun omasta työhyvinvoinnistasi olevan hyvin pitkälti itselläsi, voiko Hypron tyyppinen tms. mielestäsi vaikuttaa siihen?
- miksi lopetit Hypro-ryhmässä käynnin?
- mitä työhyvinvointi on sinulle ollut elämänkaaresi eri vaiheissa?
- miksi työ on tärkeä osa hyvinvointiasi, mikä on työn merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille?
- mitä odotuksia tulevaisuuden työhyvinvoinnille, millä ”eväillä” työelämä
takaa maksimaalisen työntekemisen panoksen siten että terveys pysyy
hyvänä (ts. työhyvinvointia edistäen)?
- mitkä tekijät saisivat sinut jatkamaan työelämässä pidempään?
- keho/situaatio/tajunta työhyvinvoinnin kokonaisuutena?
- mikä on Hypron suurin merkitys sinulle ja miten kehittäisit toimintaa?
- minkälaisella toiminnalla työhyvinvointia voisi edistää, kenen on vastuu?
- mille osa-alueelle Hypro vaikutti/merkitsi/mistä sait eniten (suhde itseen/työhön/muuhun yhteiskuntaan)?
- mitä tutkimuksessa mukanaolo on sinulle merkinnyt?
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Liite 12 Liitetaulukot
Liitetaulukko 1. Tutkimushaastattelut.
Haastateltava ihminen 1. haastattelun ajankohta, paikka

2. haastattelun ajankohta ja

(nimi muutettu)

ja kesto

paikka

1. Aurora

7.2.2005

11.8.2006

Oulun Diakonissalaitos tutkijan huone

Oulun yliopiston ryhmätyöhuone

55 minuuttia
2. Siiri

9.2.2005

21.8.2006

haastateltavan työpaikka

haastateltavan työpaikka

40 minuuttia
3. Verna

14.2.2005

26.9.2006

haastateltavan työpaikka

haastateltavan työpaikka

48 minuuttia
4. Kerttu

23.2.2005

30.8.2006

Oulun Diakonissalaitos tutkijan huone

haastateltavan työpaikka

50 minuuttia
5. Lahja

15.3.2005

29.8.2006

Oulun Diakonissalaitos tutkijan huone

haastateltavan työpaikka

44 minuuttia
6. Keijo

16.3.2005

5.9.2006

haastateltavan työpaikka

haastateltavan työpaikka

33 minuuttia
7. Anneli

17.3.2005

16.8.2006

haastateltavan työpaikka

haastateltavan työpaikka

56 minuuttia
8. Liisa

17.3.2005

4.9.2006

Oulun Diakonissalaitos tutkijan huone

haastateltavan työpaikka

51 minuuttia
9. Juhani

18.3.2005

22.8.2006

Oulun Diakonissalaitos tutkijan huone

Oulun yliopiston ryhmätyöhuone

55 minuuttia
10. Rakel

22.3.2005

10.8.2006

haastateltavan työpaikka

Oulun yliopiston ryhmätyöhuone

49 minuuttia
11. Seija

23.3.2005

28.8.2006

haastateltavan työpaikka

haastateltavan koti

41 minuuttia
12. Johanna

30.3.2005

11.8.2006

haastateltavan työpaikka

haastateltavan työpaikka

42 minuuttia
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+ 1. Hypron suurinta antia ovat olleet
ajatukset oman elämän järjestämisestä ja
oman elämän hallinnasta yleensä

Ikääntymistä käsitellyt
luento antaa paljon
ajattelemisen aihetta

mukavia, virkistäviä

säännöllinen työ,
2. tyydytyksen ja ilon ja rentouttavia.

ennaltaehkäisevästi.
2. Uskoo, että Hypro

2.Luennoista on saanut paljon tietoa ja

─ 1. Henkilökohtaiset kontaktit
samanhenkisiin ihmisiin jäivät
solmimatta/saavuttamatta.
2. Hypro-prosessi ei ole muuttanut /
tuonut uutta työssä jaksamiseen (vaan
ollut ajatuksia ja toimintatapoja
vahvistavaa).
Kehittämisehdotukset:
1. Hypro-prosessi olisi lyhyempänä ja
tiiviimpänä parempi.
2. Jokaiselle yli 55 vuotta täyttäneelle
ihmiselle osana työterveyshuoltoa → näin

asioiden jakaminen
erilaisten selviytymis- ja
muutoskertomusten
muodossa antavat
yhteenkuuluvuutta ja
voimaa. Hypro ei ole
muuttanut mielipiteitä ja
toimintaa suhteessa
työhön, vaan on toiminut
vahvistajana olemassa
olleille ajatuksille ja
toimintatavoille.

vaihdettu.

5. sopivan kiireinen

mukaan.

saadaan toimintaan oikea kohderyhmä

ja vaikuttaa työhyvinvointiin.

Vertaisuus, vertaistuki ja

kokoonpanoa on

4. työkaverit sekä
työtahti.

3. Liikuntalajien kokeilu on ollut antoisaa

Hyprolla on merkitystä.

että ryhmän

tekemisestä,

valmentautumisprosessissa ajattelemisen aihetta.

hyvin tärkeää.

sopivaksi. Eläkkeelle

ja hyvää tekevän työn erityisesti tuonut se,

subjektiivisella tasolla.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on

ikääntyvien resursseihin

mukavuutta on

3. tunne tarpeellisen

(edesauttaa myös työssä jaksamista).

muokkaamisesta

Vaihtelua ja

että yksityiselämään

voi vaikuttaa sekä työ- aiheet työssä,

työelämän

Työhyvinvointia tuovat Kokemukset Hyproprosessista ovat

1. Parantaa fyysistä ja

1. Aurora

5. HYPRON MERKITYS
TYÖHYVINVOINNILLE

1. vakituinen ja

ALKAESSA

PROSESSILTA

HENKILÖ

4. SUHDE TYÖHÖN

henkistä jaksamista

HYPRO-PROSESSIN

2. TYÖHYVINVOINTI 3. SUHDE ITSEEN

HYPRO-

OSALLISTUVA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET

Liitetaulukko 2. Hyvinvointiprofiili-prosessin merkitykset työhyvinvoinnille.
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5. HYPRON MERKITYS

ajattelemaan sekä fyysistä että
kokonaisvaltaisesti. Fyysiselle
puolelle prosessi on antanut

fyysisen kunnon

tavoitteiden asettaminen kehittyminen (kuntotestin
parantuneet tulokset ja 4
kg:n painonpudotus).

työskentelyotteen harjoittelu tavoitteellisuuden sekä halun
vertaisryhmässä on antanut noudattaa terveellisiä

(kunnon kehittymisen
seuraaminen ja painon

tarkkailu) ja vaihtelevien Luennot ovat tuoneet tietoa elinikäisen liikunnan
ja ratkaisukeskeisen

liikunnallisten

liikuntalajien ryhmässä
kokeilemisen ilo on
aktivoitunut.

1. tunne omalla alalla
olemisesta,
2. asiakaspalvelutyön
mielekkääksi
kokeminen,
3. työpaikan
erinomainen
yhteisöllisyys ja henki.

2. Vertaisryhmä-konteksti.
3. Uskoo, että Hyproprosessilla on liikunnan
kuntoa parantavien
ominaisuuksien myötä
vaikutuksia sekä työ- että
yksityiselämään
subjektiivisella tasolla.

vertaistuki, samanikäisten
selviytymis- ja muutostarinat
ovat tukeneet psyykkistä

arvostamiseen ja
positiivisen palautteen
antamiseen.

oikean kohderyhmän (haaste)?

─ 1. Kuinka toiminta tavoittaa

toteutunut erinomaisesti.

kohti eläkeikää tavoite on

hyvinvointia. Projektin virkeänä

elämäntapoja. Pienryhmien

uskoa työkaverien

harrastamisen halun ja

psyykkistä hyvinvointia

+ 1. Hypro –prosessi on saanut

Työssä jaksamista edistää

Hypro-ryhmien myötä

merkittäviä ovat

terveyttä.

TYÖHYVINVOINNILLE

ALKAESSA

4. SUHDE TYÖHÖN

Työhyvinvoinnille

3. SUHDE ITSEEN

1. Parantaa fyysistä

HYPRO-PROSESSIN

2. TYÖHYVINVOINTI

2. Siiri

PROSESSILTA

HENKILÖ

OSALLISTUVA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET HYPRO-
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5. HYPRON MERKITYS

kysymysten käsittely.

vastuullisena ja velvollisesti
vaikuttavana subjektina.
Kehittämisehdotukset:
1. Ryhmien jaossa ja
kokoonpanoissa tulisi olla
huolellinen ja tarkka, jotta
todellisia vertaisryhmiä
saadaan muodostumaan.

samassa asemassa
työskenteleviä
henkilöitä).
Kuntotestaukset
motivoivat liikkumaan.
Hyvinvointineuvottelussa
syntyi oivallus suhteessa
itseen ja työhön.

työhyvinvoinnista itse siihen

vertaisryhmä, jossa olisi

ja laaja-alaisesta

itsenään.

päätöksenteon aste = ryhmän koostumus ei

2. Liikunnan lisääminen.
motivoi siihen (toiveena

toiminnat kokonaisvaltaisesta

sen toimintaan omana

tapahtunut, koska

1. riittävä itsenäinen

edistäminen.
autonomisuus.

on käynnistänyt pohdinnat ja

mahdollisuuden aktivoitua

ryhmäytymistä ei ole

tärkeää

3. Esimiestyöhön liittyvien

+ 1. Hyvinvointiprofiili-toiminta

Ryhmän vaihto antoi

Hypro-ryhmään

Työhyvinvoinnille

TYÖHYVINVOINNILLE

oman itsetuntemuksen

4. SUHDE TYÖHÖN

ALKAESSA

3. SUHDE ITSEEN

1. Suurimpana odotuksena

HYPRO-PROSESSIN

2. TYÖHYVINVOINTI

3. Verna

PROSESSILTA

HENKILÖ

OSALLISTUVA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET HYPRO-
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Työhyvinvointi
rakentuu

PROSESSILTA
1. Oman
hyvinvoinnin

HENKILÖ

4. Kerttu

on tarjonnut
merkittävän tuen

ennaltaehkäisevä työtehtävistä,
2. yhteistyöstä
erilaisten ihmisten
kanssa,
3. vastuusta ja
vapaudesta
työtehtävissä,
4. ilosta ja huumorista on antanut uusia
sekä
5. kokonaiselämän (= kehittää hyvinvointia.
fyysinen, psyykkinen, Toiveena Hyprolle
henkinen ja
hengellinen elämä)
tasapainosta.

edistäminen.
2. Uusien
virikkeiden
saaminen
psyykkiselle,
sosiaaliselle ja
kulttuuriselle
puolelle.
3. Toivoo
voivansa viedä
Hypro-prosessin
oppeja
käytäntöön eli

ja ajatusmalleja.

ryhmässä omia tuntemuksia

pakottaessaan työstämään

ryhmä on antanut tukea

muutostilanteessa Hypro-

haastavassa

Työtehtäviinsä liittyvässä

4. SUHDE TYÖHÖN

1. Projektin lyhentäminen ja tiivistäminen

Kehittämisehdotukset:

jäänyt aika on vähäistä.

sisäistämiseksi ja arkeen jalkauttamiseksi

─ 1. Hypro-prosessin annin sulattamiseksi,

merkitystä.

todella reflektoimaan Hypro-prosessin

2. Tutkimuksessa mukanaolo on saanut

jatkaa pidempäänkin.

että sen siivittämänä työelämässä voisi

hyvä, jaksamista ja työhyvinvointia tukeva,

kokonaisuutena niin voimaannuttavan

+ 1. Hypro-prosessin anti on ollut

motivaatiota, sitoutumista ja syvyyttä.

uudet haasteet.

aiheuttaa ryhmän

4. Kulttuuri osa-alueen ja
itsetuntemusryhmän tuominen projektiin
olisivat hyviä lisiä.

työnantajan 100%
työajan korvaaminen
sekä ryhmän jäsenten
toimintaan.

sitoutumattomuus

3. Projektilla tulisi olla jokin jatko/seuranta.

jatkuva vaatimus

käytäntöön.

olisi hyvä olla joku foorumi, jossa

voimaannuttaen kohtaamaan projektissa käsiteltyjä asioita jatketaan

harmistumista

mukaan samaan ryhmään. Työpaikoilla

liittyvissä muutostilanteissa

Ihmetystä ja

jossa toimii.

prosessi on tuki työhön

vuorovaikutus.

liittyen. Ennen kaikkea Hypro- koota samasta työpaikasta ja esimiehet

kokemuksia uuteen työrooliin 2. Hypron osallistujat olisi mielestäni hyvä

ovat antaneet oppia ja

ryhmästä saadut kokemukset jämäköittäisi prosessia ja lisäisi

muotoutumaton. Hypro-

työyhteisöllisyys on

samalla kun uusi

ryhmään kuulumisesta

5. HYPRON MERKITYS
TYÖHYVINVOINNILLE

työyhteisöön,

vilkkaampi

ryhmäytyminen ja

olisi vielä syvempi

virikkeitä ylläpitää ja

Liikuntalajien kokeilu

ja välittämistä tuoden. vahvan tunnekokemuksen

antavana, naurua, iloa Vertaisryhmä on antanut

turvallisena, tilaa

hyvinvointiin

aikana Hypro-ryhmä

kokonaisvaltainen 1. haasteellisista

sairasloman (5kk.)

Vastentahtoisen

HYPRO-PROSESSIN

HYPRO-

OSALLISTUVA
ALKAESSA

2. TYÖHYVINVOINTI 3. SUHDE ITSEEN

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET
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ryhmä ja
hyvinvointineuvottelu työhön

muodostuu
1. haasteellisista ja
vaihtelevista

uusiutumisen ehkäisy.
2. Hyvän

pohdiskelun aloittaminen suhteessa

+ 1. Syvällisen matkan ja

elämän kokonaisuuteen = uuden

oivalluksen
luonnossa liikkumisen hetkillä. Kuntotestit ovat

sekä
3. kannustavasta ja
tukevasta
esimiestyöskentelystä. merkityksestä

asennoitumistapa sekä
työhön että
kokonaisvaltaiseen
elämään.

ajatusten jalostamiseksi ja
reflektoimiseksi toimintaan

Erityisesti Hyproprosessin merkitys on

osatekijänä. Hyproryhmä ja

matkan aloittaminen

työhönsä, jaksamiseensa asioiden käytäntöön viemistä.
sekä elämään
kokonaisuutena.

vaatimuksia eri
näkökulmilta.

merkityksen sisäistämistä ja

työskentelytapa edistäisi prosessin

ja itselle asetettuja

tarkastelemaan itseä suhteessa itseensä,

ovat aktivoineet

linkitettävä päiväkirjamainen

1. Hypro-prosessissa olleiden

iloa liikkumiseen.

hyvinvoinnin

hyvinvointineuvottelu syvällisen pohdiskelun

Kehittämisehdotukset:

antaneet motivaatiota ja

kokemuksia.

merkitystä ja purkamaan omia

3. Tutkimuksessa mukanaolo on

tarjonnut tukea ja avannut saanut refllektoimaan Hypron

sekä tuoneet

aikataulutuksesta

3. Halu oppia erilainen
ajatuksia väsymyksen

2. Liikunta hyvinvoinnin tuojana.

Hyvinvointineuvottelu on

lajin löytymisessä

suunnittelusta ja

löytyminen itseen ja elämään.

samanikäisiin ihmisiin.

ovat auttaneet oman

2. töiden hyvästä

työntekijöiden kanssa.

Liikunnalliset kokeilut eri työpaikkojen

ovat tarjonneet tukea. vertaisryhmäkontekstissa kokonaisvaltaisen asenteen

oppiminen nuorempien

työskentelyvuorovaikutuksen työtehtävistä,

työtilanteessa Hypro- pysäyttänyt miettimään

Työhyvinvointi

työväsymyksen

5. HYPRON MERKITYS
TYÖHYVINVOINNILLE

omaa asennoitumistapaa itseen, työhön, jaksamiseen ja

Selkiytymättömässä

ALKAESSA
Hypro-prosessi on

4. SUHDE TYÖHÖN

1. Ennaltaehkäisevä

HYPRO-PROSESSIN

2. TYÖHYVINVOINTI 3. SUHDE ITSEEN

5. Lahja

PROSESSILTA

HENKILÖ

OSALLISTUVA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET HYPRO-
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5. HYPRON MERKITYS

näkökulmiin Hypro-prosessi voisi

3. positiivinen palaute, omassa työpaikassa. odotukset uusien

yksityiselämään.

5. palkka.

mainintoja.

työkaverisuhteet sekä ole lainkaan

4. hyvät
positiivisesti.

ryhmässä ovat täyttyneet

vaikuttaa laajentamalla näkökulmia.

2. Negatiivisesti ajattelevan ihmisen

vaikutusta. Toisaalta

haastavat työtehtävät, sekä viihtyminen

vaikuttaa ainoastaan
liikuntalajien kokeilusta

työnantajan tukemana.

merkityksellistä

työn tekemisessä

2. älyllisesti riittävän

2. Uskoo, että Hypro voi

Hypro-prosessista ei

kokeilla vaihtelevia liikuntalajeja

suurempaa, koettua,

projektit, pieni kiire

osaamisen arvostus,

uusia mielekkäitä lajeja.

työajalla liikuntaa ja kokeilla 1. ammattitaidon ja

muuhun elämään ei

+ 1. Ryhmässä on ollut mielekästä

TYÖHYVINVOINNILLE
Suhteessa työhön tai

4. SUHDE TYÖHÖN

tuovat haasteelliset

Työhyvinvointia tuovat Työhyvinvointia

1. Mahdollisuus harrastaa

ALKAESSA

HYPRO-PROSESSIN

2. TYÖHYVINVOINTI 3. SUHDE ITSEEN

6. Keijo

PROSESSILTA

HENKILÖ

OSALLISTUVA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET HYPRO-
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Työhyvinvointia luovat Suhde itseen

5. HYPRON MERKITYS

2. Luennot ovat antaneet uutta

kokeilun myötä.

onnistunut

2. erilaiset
vuorovaikutustilanteet painonpudotus 10 kg) Organisaatiotason

3. Uskoo, että Hyprolla olisi
voinut olla myönteisiä

enemmän ihmisiä, se olisi
vaikuttanut organisaatiotasoisen
työhyvinvoinnin edistämiseen.
Kehittämisehdotukset:
1. Hypro-prosessiin tulisi käyttää
osaksi työaikaa ja osaksi omaa
aikaa → niin sitoutuminen ja
osallistuminen olisi

omasta työyhteisöstä ei
jäseniä mukana.
Työkiireiden ja
työsitoutuneisuuden
vuoksi osallistuminen
Hypro-prosessiin ei ole
ollut mahdollista.
Toisaalta ajatuksena

ihmisen itsensä vastuu ja motivoituneempaa. Työhyvinvointi
velvollisuus edistää omaa on molempien vastuulla.
työhyvinvointia

olleet liikunnalliset
kokeilut sekä hyvät
luentojen aiheet.
Omaan
työhyvinvointiin
ryhmästä ei sinänsä
ole saanut tukea,
koska ryhmän muut
jäsenet ovat
erilaisissa
työtehtävissä.

4. ergonomia eli
työympäristön
viihtyisyys ja
kokonaisvaltainen
toimivuus sekä
5. työn ja muun
elämän =
(kokonaiselämän)
välinen tasapaino.
Työhyvinvoinnin
ylläpitoon

enemmän ihmisiä mukaan.

omalla vastuulla.

huolehtiminen ovat

kokonaisvaltaisesti.

olisi toimintaan osallistunut

ryhmän suurinta antia saavuttamatta, koska

pysynyt terveys,

siihen olisi lähtenyt

motivoituminen ja siitä

─ 1. Mikäli omasta organisaatiosta

hyvinvointina. Hypro- työhyvinvointiin jäi

3. aina hyvänä

jossa työskentelee, mikäli

työhyvinvointiinsa.

tietoa, jolla voi vaikuttaa omaan

liikuntalajin löytymisessä.

liikuntavirikkeiden

elämäntapojen (mm.

olevat työtehtävät,

suhteet.

merkittävyys

tarjonneet virikettä itselle sopivan

toteutuneet uusien

terveellisten

osaamisen rajalla

2. Uudet vuorovaikutus-

työkavereiden kesken, kautta saavutettuna

ovat antaneet jaksamista sekä

Hypro-prosessiin ovat

vaikutuksia organisaatioon,

+ 1. Yhdessä koetut liikuntatuokiot

Keskeiset odotukset

määrittyy pitkälti

TYÖHYVINVOINNILLE

1. haastavat, oman

4. SUHDE TYÖHÖN

kokeilu.

1. Uusien liikuntalajien

ALKAESSA

HYPRO-PROSESSIN

2. TYÖHYVINVOINTI 3. SUHDE ITSEEN

7. Anneli

PROSESSILTA

HENKILÖ

OSALLISTUVA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET HYPRO-
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Suhde itseen on
koetuksella
työnkuvan
epäselvyyden vuoksi,
joka aiheuttaa
epävarmuutta
tulevaisuudesta.
Tapaaminen
henkilöstöpäällikön
kanssa vie asioita
eteenpäin työnkuvan
ja työn sisältöjen
selvitessä. Hyproprosessista ei ole
lainkaan mainintoja.

Työhyvinvointi
muodostuu
1. haasteellisista,
omaa osaamista
tukevista
työtehtävistä,
2. oman
ammattitaidon
jakamisesta (=
hiljainen tieto),
3. vuorovaikutuksesta
työkavereiden kanssa
sekä
4. muusta elämästä
(liikunta, puuhastelu
omakotitalossa).

8. Liisa

1. Vaikuttaa oman
organisaation
työhyvinvointiin
selkeyttämällä mm.
päätösvaltaa.
2.Vuorovaikutteiset
keskustelut ja vertaistuki.
3. Parantaa fyysistä
jaksamista (liikunnan
jatkaminen, painonhallinta).

2. TYÖHYVINVOINTI 3. SUHDE ITSEEN
HYPRO-PROSESSIN
ALKAESSA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET HYPROOSALLISTUVA PROSESSILTA
HENKILÖ
Hypro-ryhmien
kokoonpanon vaihto siten,
että eri työpaikkojen
ihmiset ovat samassa
ryhmässä on tuonut
mukavaa vaihtelua.
Ikääntymistä käsitellyt
luento on jäänyt
antoisana mieleen, koska
se toi esiin näkökulman
työelämän
muokkaamisesta
ikääntyvien resursseihin
sopivaksi. Kuntotesti
antaa positiivisen ja
motivoivan tuloksen
kunnon parantumisesta.
Hyvän kunnon merkitys
on niin iso, että se voisi
motivoida osa-aikaisen
työnteon jatkamiseen 63
vuoden jälkeenkin.
Merkittävin anti on ollut
tuen antaminen isossa
työtehtäviin liittyvässä
muutosprosessissa.

4. SUHDE TYÖHÖN

+ 1. Hypro-ryhmissä on voinut jakaa
ikään ja työkokemukseen liittyviä
asioita vertaisryhmässä
samanikäisten ihmisten kanssa.
2. Hypro-ryhmien sekoittaminen on
ollut positiivista, eri työyhteisöjen
ihmisten välille on syntynyt
vuorovaikutusta.
3. Tuen ja innon saaminen liikunnan
harrastamiseen on merkittävää.
4. Hypro-ryhmästä saatu tuki omaan
työelämän muutostilanteeseen.
5. Tutkimuksessa mukanaolo on
saanut refllektoimaan Hypron
merkitystä ja purkamaan omia
kokemuksia.
─ 1. Hypron viimeinen osio suhde
muihin ja ympäröivään
todellisuuteen jäi liian pieneen
rooliin.
2. Kaikkien ryhmien yhteiset
tapaamiset olivat liian vähäisiä.
Kehittämisehdotukset:
1. Kuinka prosessi jatkuu? Voisiko
kokoontumisia jatkossa järjestää
esim. työterveyshuollon,
aikuiskoulutuksen tai
kansalaisopiston esim.
henkilökohtaisesti kutsutusti?

5. HYPRON MERKITYS
TYÖHYVINVOINNILLE
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5. HYPRON MERKITYS

verkkaiselta, olisin kaivannut jämäkämpää
otetta.
Kehittämisehdotukset:
1. Samassa ammattiasemassa
(esimiestehtävissä) toimiva vertaisryhmä
olisi muodostunut itselleni parhaaksi peiliksi.

osallistumattomuuden

pohdituttavat. Hyproryhmiin osallistumisen vuoksi.
edelle ovat menneet
työtehtävät. Mieli ei
hyväksy työajan

rekrytoinnissa
onnistumiseen,
3. fyysiseen
kokonaisvaltaiseen
terveyteen (liikunta,

työhyvinvoinnille.

muuhun puuhasteluun.
Kunnosta

4. psyykkiseen
hyvinvointiin.
tapahtua vapaa-ajalla.

huolehtimisen tulisi

verkkaiseksi koettuun

sekä

säännölliset elämäntavat) käyttöä suhteellisen

käyttää myös omaa aikaa.

2. Hypro-prosessiin tulisi ainakin osaksi

─ 1. Alkutapaamisissa tahti tuntui liian

prosessiin

työnkuvassa

2. työntekijöiden

sekä itselle että

kokonaisvaltaisesti ja niissä onnistumisiin,

puuttuu Hypro-

tietoa ja valistusta.

1. merkittäviin haasteisiin verenpaine) ja
tuleva muutos

+ 1. Hypro –prosessista on saanut hyvin

Työhyvinvointi pohjautuu Terveys (mm.

tuominen

työhyvinvointitarina

Kolmas

ALKAESSA

PROSESSILTA
1. Uuden

TYÖHYVINVOINNILLE

9. Juhani

4. SUHDE TYÖHÖN

HENKILÖ

3. SUHDE ITSEEN

HYPRO-PROSESSIN

2. TYÖHYVINVOINTI

HYPRO-

OSALLISTUVA

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET
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HYPRO-PROSESSIN
Työhyvinvoinnille
merkittäviä ovat
1. asiakkailta saatu
palaute,
2. onnistuneet

HYPROPROSESSILTA
1. Psyykkistä
hyvinvointia
tukevat
keskustelut sekä
ilo.

OSALLISTUVA

HENKILÖ

10. Rakel

4. SUHDE TYÖHÖN

olleet mielenkiintoisia

Liikuntakokeilut ovat

ja ymmärrystä.

luento antoi lisätietoa

5. HYPRON MERKITYS

keskustelut jäävät pinnalliselle tasolle.
Kehittämisehdotukset:
1. Hypro-prosessiin tulisi käyttää osaksi
työaikaa ja osaksi omaa aikaa → niin

ryhmästä saatu tuki
vuorotteluvapaalle
jääntiin jäsensi omaa
päätöstä. Mietiskelyä
aiheutti Hyproprosessin valmiiksi
suunniteltu ohjelma
sekä kuinka syvällistä
tukea Hypro-ryhmästä
voi saada suhteessa
itseensä ja omaan
hyvinvointiinsa.

hyväntuulisuus ja
positiivisuus,
4. työkaverit sekä
5. oman itsensä
kokonaisvaltainen
huoltaminen (lyhyempi
työaika, riittävä uni,
liikunta, vapaapäivät,
loma).

sisältötoiveista.

osallistujia kuunneltaisiin enemmän

toteutukseltaan räätälöidympiä siten, että

2. Hypro-ryhmät voisivat olla

molempien vastuulla.

motivoituneempaa. Työhyvinvointi on

sitoutuminen ja osallistuminen olisi

harvoin tutustuminen, vuorovaikutus ja

─ 1. Hypro-ryhmän tapaamisten ollessa

omaankin työhön.

mielenkiintoinen ja antanut virikkeitä

3. Hypro-ryhmien liikunnallinen anti on ollut

tekijöistä.

aihetta ja tärkeää tietoa hyvinvoinnin

käsitellyt luento) ovat antaneet ajattelun

2. Luennot (erityisesti ikäjohtamista

työhön. Hypro-

3. työyhteisön

tärkeänä päätöksenä).

lisävirikkeitä omaan

kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kannalta

vuorotteluvapaalle jäännin oman

Hypro-ryhmästä saatu tuki varmisti

tuleminen ja ajattelun selkiytyminen (esim.

ollut omasta hyvinvoinnistaan tietoiseksi

+ 1. Hypro-prosessin suurin merkitys on

TYÖHYVINVOINNILLE

auttamisessa,

vuoksi.

osallistumattomuuden

prosessiin

puuttuu Hypro-

työhyvinvointitarina

Ikääntymistä käsitellyt Kolmas

3. SUHDE ITSEEN

kokemukset asiakkaiden ja antaneet

ALKAESSA

2. TYÖHYVINVOINTI

TUTKIMUKSEEN 1. ODOTUKSET
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kokemukset ovat erillisiä työsitoutuneisuuden vuoksi.

merkitsee
1. kokonaiselämän
tasapainoa (= terveys, prosesseja. Hypro-

omalle
jaksamiselle.

sitoutumisen olisi saanut sen
merkittäväksi, että se menee
kaiken muun edelle?
Kehittämisehdotukset:
1. Hypro-ryhmän tulisi kokoontua

pohdiskelun jälkeen Hypron
merkitykseksi löytyy vahvistava
tunne siitä, että minä itse on
subjektina vastuussa omasta
hyvinvoinnista. Ajatukset

ajankäytölle tehtävistä
rajoista. Voimakas
työorientaatio ja tiukka
aikataulu on asettanut
esteitä Hypro-ryhmiin
osallistumiselle. Ryhmän täyttyvät tulevan

mielekäs tekeminen),
2. työn sopivaa
haasteellisuutta ja
mahdollisuutta
ammatilliseen
kehittymiseen,

tulisi tarkkaan miettiä, siinä voisi
esimerkiksi olla sekoitettuna eri
ihmisiä eri organisaatioista.

huolimatta. Hypro-ryhmissä
tapahtuneet pohdinnat antoivat

voisivat olla
sitouttamisen keinoja?

asiakassuhteita.

edistämiskeinona.

työhyvinvoinnin

ennaltaehkäisevänä

vuorotteluvapaapäätökselle

vahvistusta

2. Hypro-ryhmien koostumusta

mielenkiintoisista haasteista

pitkäjänteisesti. Mitkä

4. hyviä

kokonaisvaltaisemmin.

uupumuksesta työhön sen

motivoituu sitoutumaan

merkittäväksi, että siihen pohdinnasta omasta

työkavereiden
jaksamista sekä

tulisi muodostua niin

3. läheisten

vuorotteluvapaan odotuksesta ja motivoitua ja kiinnittyä

useammin, jotta siihen voisi

─ 1. Miten Hypro-ryhmään

ole ollut mahdollista. Syvemmän

hyvinvointiini.

subjektina ja vaikuttajana omaan

ajatus omalle

ryhmässä on vahvistunut omalle jaksamiselle saatu tuki ei

olen itse vastuussa olevana

+ 1. Hypro-toiminnan suurin

ihmissuhteet ja

jaksaminen,

satunnaista omien työkiireiden ja merkitys on ollut ajatus siitä, että

työhyvinvoinnin

Työhyvinvointi

ryhmästä tukea
Työajan puitteissa tapahtuva

Hyproon osallistuminen on ollut

Hypro-prosessi ja

ALKAESSA

PROSESSILTA
1. Toive saada

11. Seija

5. HYPRON MERKITYS
TYÖHYVINVOINNILLE

HENKILÖ

4. SUHDE TYÖHÖN

HYPRO-PROSESSIN

HYPRO-

OSALLISTUVA

3. SUHDE ITSEEN

2. TYÖHYVINVOINTI

1. ODOTUKSET

TUTKIMUKSEEN
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motivoinut ajattelemaan

1. Halu saada uusia Työhyvinvointia
virikkeitä ja tietoa

12. Johanna

5. HYPRON MERKITYS
TYÖHYVINVOINNILLE

ammattitaitoisesti organisoituja ja

Vertaisryhmässä
asioiden jakaminen
samanikäisten ihmisten
kanssa on ollut antoisaa. pystyvyyteen ja ammattitaitoon

heiltä saatu palaute,
2. erinomainen
työilmapiiri ja hyvät
työkaverisuhteet,

huomioitu omana persoonanaan)

kokoontumisaikataulu
syventäisi prosessia ja
siinä käsiteltäviä asioita. eläkeiän jälkeen.

hyvinvointi (mm.
liikunta ja läheiset
ihmiset), joka

erinomaista (luennot, liikunta- ja

jatkoa/seurantaa.

prosessille jonkinlaista

2. Olisin odottanut Hypro-

kokoontua useammin.

1. Hypro-ryhmä olisi saanut

Kehittämisehdotukset:

neuvonta).

henkilökohtainen tuki ja

vertaisryhmät sekä

kokonaisuudessaan ollut

työhyvinvointiin.

4. Sisällöllisesti toiminta on

on ollut merkittävä.

vaikuttaa

pitempään jatkamista kohtaan

mahdollista työelämässä

sekä saamani vertaistuen merkitys

vedettyjä (jokainen osallistuja on

ovat muuttuneet positiivisiksi

harvoin, tiiviimpi

4. oman elämän

3. Hypro-ryhmät ovat olleet

voimavarat.

tiedostamaan ja löytämään omat

2. Hypro-prosessi on auttanut

3. työympäristö sekä Ryhmät kokoontuvat liian on ollut niin suuri, että ajatukset

Hypron merkitys omaan

löytäminen suhteessa työhön.

voimavarojen tiedostaminen ja

suurimpana antina on omien

työmotivaatiota.

vastuuta.

kehittäjänä ja siten lisännyt

hoitaminen sekä

myötä. Hypro-prosessin

ottamaan niistä itse

työhyvinvoinnin ylläpitäjänä ja

onnistunut

erilaisten liikuntalajien kokeilun

vastuullista tunnetta itsestä

terveyttään sekä

oivalluksia ja virikkeitä mm.

antanut lisää mahdollisuuksia,

Hypro-prosessi on kannustanut ja + 1. Hypro -prosessi on antanut

4. SUHDE TYÖHÖN

asiakassuhteiden

hyvinvointiin liittyen. 1. asiakkaat ja

tuovat

ALKAESSA

PROSESSIN

itseään ja omaa

Hypro-ryhmä on

PROSESSILTA

HENKILÖ

HYPRO-

HYPRO-

OSALLISTUVA

2. TYÖHYVINVOINTI 3. SUHDE ITSEEN

1. ODOTUKSET

TUTKIMUKSEEN

Liitetaulukko 3. Työssä jatkamisen halukkuus eläkeiän jälkeen.
ONKO HYPRO-PROSESSILLA

TYÖSSÄ JATKAMISEN

MITKÄ TEKIJÄT SAISIVAT

HALUKKUUS ELÄKEIÄN

JATKAMAAN TYÖSSÄ ELÄKEIÄN OLLUT MERKITYSTÄ

JÄLKEEN

JÄLKEEN?

HALUKKUUTEEN JATKAA
TYÖELÄMÄSSÄ ELÄKEIÄN
JÄLKEEN?

1. On mahdollista (Aurora).

Kokonaisvaltaisen kunnon riittävän Ei suoranaisesti, mutta
hyvä taso, arvostus tehdystä työstä vahvistamassa.
sekä rahallinen korvaus.

2. Ei halua jatkaa työskentelyä

Eivät mitkään, koska haluaa

Ei vaikutusta, koska päätös

eläkeiän jälkeen (Siiri).

muuttaa lastenlastensa luokse

eläkkeelle jäännistä on tehty jo

(yksityiselämän suurempi

ennen Hypro-prosessia.

merkitys).
3. On mahdollista esimerkiksi

Sisällöllisesti mielekäs työ ja oman On, koska Hypro-prosessi on

osa-aikatyönä (Verna).

työhyvinvoinnin riittävän korkea

saanut ottamaan vastuuta

taso.

kokonaisvaltaisesta ja laajaalaisesta työhyvinvoinnista.

4. On mahdollista (Kerttu).

Riittävän hyvä terveys, työn sopiva On, koska Hypro-prosessi on
haastavuus ja mielekkyys. Halu

tukenut työhyvinvointia ja

jakaa ja siirtää omaksuttua hiljaista jaksamista.
tietoa tuleville sukupolville.
5. On mahdollista (Lahja).

Ammatillisen osaamisen ja

On, koska Hypro-prosessi on

kokemuksen jakaminen hiljaisen

saanut ottamaan vastuuta

tiedon siirtämisen merkeissä

kokonaisvaltaisesta ja laaja-

nuoremmille työntekijöille sekä

alaisesta työhyvinvoinnista.

riittävä rahallinen korvaus työstä.
6. On mahdollista (Keijo).

Tärkeimpänä tekijänä sisällöllisesti Ei vaikutusta, koska odotukset
riittävän haastava, vaihteleva,

Hypro-prosessin suhteen

monipuolinen ja osaamista

painottuivat ainoastaan

vastaava työ. Myös riittävä

yksityiselämän puolelle vaihtelevien

palkkataso motivoi jatkamaan

liikuntalajien kokeilun merkeissä.

työelämässä pidempään.
7. Ei halua jatkaa työskentelyä

Kokonaisvaltainen elämäntilanne

Ei vaikutusta, koska päätös

eläkeiän jälkeen (Anneli).

vaikuttaa haluun jäädä eläkkeelle:

eläkkeelle jäännistä on tehty jo

on mukava jäädä terveenä

ennen Hypro-prosessia.

eläkkeelle ja antaa aikaa muillekin
mielekkäille asioille kuin työlle.
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ONKO HYPRO-PROSESSILLA

TYÖSSÄ JATKAMISEN

MITKÄ TEKIJÄT SAISIVAT

HALUKKUUS ELÄKEIÄN

JATKAMAAN TYÖSSÄ ELÄKEIÄN OLLUT MERKITYSTÄ

JÄLKEEN

JÄLKEEN?

HALUKKUUTEEN JATKAA
TYÖELÄMÄSSÄ ELÄKEIÄN
JÄLKEEN?

8. On mahdollista (Liisa).

Elämän kokonaistilanne vaikuttaa

Ei suoranaisesti, mutta

haluun jatkaa työelämässä: mikäli

vahvistamassa.

terveyttä ja hyvää kuntoa riittää ja
jos elämä muilta osa-alueiltaan
kapeutuisi työssä jatkaminen
eläkeiän jälkeen olisi mahdollista.
Työssä jatkamiseen vaikuttavat
myös puolison eläkkeelle jääminen
ja taloudellinen elämäntilanne.
9. On mahdollista (Juhani).

Tärkeimpänä tekijänä työssä

Ei vaikutusta.

jatkamiselle on toimenkuvan
mielekkyys.
10. Ei halua jatkaa työskentelyä Eivät mitkään, koska ammatti on

Ei vaikutusta, koska päätös

eläkeiän jälkeen (Rakel).

sellainen, että kokee

eläkkeelle jäännistä on tehty jo

mahdottomaksi terveytensä

ennen Hypro-prosessia.

kannalta jatkaa nykyisessä
ammatissa eläkeiän saavuttamisen
jälkeen.
11. On mahdollista (Seija).

Keskeisimpänä tekijänä on oma

Ei vaikutusta, koska päätökseen

terveydentila. Lisäksi työelämässä työelämässä jatkamisesta
jatkamiseen eläkeiän jälkeen

vaikuttavat omat ratkaisut.

vaikuttavat mielekäs työ ja vapaaajan elämäntilanne sekä sisällöt.
12. Epävarma työssä

Ammattialan kehitys on niin

On, koska Hypro on antanut voimaa

jatkamisesta eläkeiän jälkeen

nopeaa, että oma oppimiskyky

ja ajatuksia pystyvyydestä ja

(Johanna).

epäilyttää. Toisaalta Hypro on

ammattitaidosta.

antanut pystyvyyden tunnetta
jatkaa työelämässä pitempään.
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