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pääkirjoitus
Matti Vartiainen

Haastaako koronavirus työn
merkityksellisyyden?
On selvää, että koronavirus on vaikuttanut ennen näkemättömällä tavalla organisaatioiden
toimintaan ja pakottanut muuttamaan sekä työhön että muuhun elämään liittyviä odotuksia ja
toimintatapoja. Keskeisin rakenteellinen muutos on siirtyminen monipaikkaiseen etätyöhön.
Moni lienee etätöitä tehdessään pohdiskellut
myös työnsä merkityksellisyyttä. Työ koetaan
merkityksellisenä, kun omat arvot ja työympäristön arvot ovat yhteensopivat. Tämä Työn
tuulen numero on omistettu kokonaisuudessaan
tälle teemalle. Kirjoituksissa käsitellään merkityksellisyyttä paitsi onnellisuuden myös työhön
liittyvien arvojen kannalta. Lisäksi kuvataan
työn mielekkyyden kehittymistä pitkittäistutkimuksen avulla, freelance-työtä tekevien kohdalla sekä erilaisia tapoja vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi asiassa. Onko työn merkityksellisyydellä
ja onnellisuudella merkitystä koronaviruksen
aikaisessa ja jälkeisessä työelämässä? Vähentääkö vai lisääkö toimintaympäristön muutos niitä? Vai onko tuntemuksemme ja asenteemme
pysyviä kantaen yli vaikeiden aikojen? Tämän
Työn tuulen numeron artikkelit antavat lukijalle
mahdollisuuden paitsi pohtia vastauksia näihin
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kysymyksiin myös testata merkityksellisyyden
kokemustaan lehden viimeisen artikkelin avulla.
•••
FRANK MARTELAN artikkeli ’Merkityksellinen työ – Mitä se on, miksi siihen kannattaa
panostaa ja miksi se on erityisen tärkeätä juuri
nyt?’ johdattaa lukijan lehden teemaan. Kirjoittaja lähestyy asiaa työntekijän näkökulmasta.
Hänen mukaansa jokainen voi lisätä todennäköisyyttä kokea työnsä merkitykselliseksi, jos
aluksi miettii, mikä työ on innostavaa, kiinnostavaa ja arvokasta sekä tämän jälkeen sitä, miten tätä työtä tekemällä voit palvella muita ihmisiä ja tehdä maailmasta paremman paikan.
Esimiehen ja johtajan kohdalla Martelan mukaan kyse on samalla tavalla sen miettimisestä,
miten jokaiselle työntekijälle löytyisi juuri häntä kiinnostava ja innostava rooli ja miten autetaan häntä näkemään se hyvä, jota hän tämän
roolinsa täyttämällä pystyy aikaansaamaan. Itsensä toteuttaminen ja hyvän tekeminen – niin
yksinkertaista merkityksellinen työ lopulta on.
KLAUS HELKAMAN ja ANNA MAKKOSEN ar-

tikkeli ’Työarvot yksilöllisinä ja suomalaisen
Haastaako koronavirus työn merkityksellisyyden?

kulttuurin arvoina’ asemoi työhön liittyvät arvot
merkityksellisyyden kulttuurisena kontekstina.
Arvot määritellään ihmisen yleisluontoisiksi tavoitteiksi, jotka ohjaavat hänen päätöksentekoaan erilaisissa tilanteissa ja perustelevat hänen
päätöksiään. Kirjoittajat tarkastelevat työtä
yhtäältä yksilöllisenä arvona (”työ on minulle
tärkeä”), toisaalta osana suomalaisuutta ja suomalaista identiteettiä (”suomalaiset ovat ahkeria ja työteliäitä”). He päättelevät tutkimusperusteisesti, että työ on edelleen keskeinen arvo
suomalaisille. Uudet havainnot todistavat entistä selvemmin arvojen yksilökeskeistymisestä.
Työarvojen keskeisyys suomalaisten arvomaailmassa näyttää viime vuosikymmeninä vain
vahvistuneen. Kansainväliset vertailut puhuvat puolestaan siitä, että työarvot ovat nimenomaan suomalaisuuteen liittyvä asia.
JARI HAKANEN kirjoittaa artikkelissaan ’Omaa

työtä merkityksellistämässä’ siitä, kuinka kriittisinä aikoina tarvitaan entistä parempaa ihmislähtöistä johtamista, vahvoja henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja psykologista turvallisuutta.
Hän pitää luultavana, että jokainen työntekijä
vahvistaessaan itselleen tärkeitä työn myönteisiä elementtejä voi selviytyä paremmin vaikkapa koronaviruksen aiheuttamista erilaisista
muutoksista ja epävarmuuksista. Vaikka monia
työn epäkohtia voidaan korjata perinteisillä ylhäältä-alas -johtamisen keinoilla, työn imua ja
merkityksellisyyttä edistetään erityisesti sekä
johtamisen että oman työn johtamisen ja tuunaamisen keinoin.
Onnellisuutta paljon tutkinut MARKKU OJANEN toteaa kirjoituksessaan ’Työ ja onnellisuus
– tutkimuksen ja kokemuksen näkökulmia’
Suomen olevan jo kolmannen kerran maailman
onnellisin kansakunta. Kiinnostava kysymys
on, miten koronavirus haastaa onnellisuuden
peruspremissit, joita Ojanen kuvaa seuraavasti: ”Kun ihminen on onnellinen, hänen ei tarvitse muistella “vanhaa hyvää aikaa” eikä ajatella, että tulevaisuus tuo jotakin parempaa. Hän
on tyytyväinen, kiitollinen ja iloinen siitä, mitä
Haastaako koronavirus työn merkityksellisyyden?

elämä antaa juuri tällä hetkellä …. Onnellinen
kokee, että elämä on antanut paljon enemmän
myönteisiä kuin kielteisiä asioita, joista hän on
kiitollinen. Hän on oppinut, että kyse on myös
yhteisestä onnesta, sillä yhdessä toisiamme huomioiden voimme kukoistaa ja kokea elämämme
mielekkääksi.”
ANU JÄRVENSIVUN artikkeli ’Työn merkityk-

sellisyyden kaipuu johtaa korkeakoulutettuja
yhdistämään useita töitä’ kertoo tutkimuksesta, jossa kohteena ovat montaa työtä tekevät,
kuten esimerkiksi konsultointipalvelujen tarjoajat. Heidän ansionsa tulevat useista lähteistä.
Työn merkityksellisyys on tutkimuksen mukaan
heille erittäin tärkeää, ja se myös toteutuu usein
heidän työssään. Merkityksellisyyteen liitettiin
työn koettu tärkeys, työn laajempi tarkoitus ja
itsensä toteuttaminen. Työnteon tapaan liittyy
myös haasteita, kuten heikko institutionaalinen
tunnustus, ansainnan mahdollinen niukkuus
ja tehtäväpaletin hallinnan vaikeudet. Kaiken
kaikkiaan haastateltujen korkeakoulutettujen
kohdalla kyseistä työn teon tapaa ei voida pitää
erityisenä rasitteena tai edes pakkona.
TUOMO ALASOINI tarkastelee artikkelissaan

’Työn mielekkyys johtamisen haasteena’ työelämään liittyvien myönteisten ja kielteisten kokemusten kehittymistä pitkällä aikavälillä vuodesta 1992 alkaen. Työn mielekkyyden muutosta
kuvaava luku on ollut positiivinen vain kahdeksana vuonna 27:stä; koko 2000-luvulla vain
kerran vuonna 2018. Luku on kehittynyt aaltomaisesti siten, että sen ”aallonhuippu” oli
1990-luvun jälkipuoliskolla ja ”aallonpohjat”
vuosina 2004 ja 2012. Tarkastelut osoittavat,
että suhteellisen pessimistisinä viime vuosina pysytelleet näkemykset työn mielekkyyden
muutoksesta koskevat kaikkia ryhmiä ja sektoreita. Työolobarometrin tulokset pitkältä aikaväliltä osoittavat, etteivät työntekijöiden voittopuolisesti myönteiset näkemykset työelämän
laadullisista muutoksista, kuten vaativuuden
lisääntymisestä, ole kanavoituneet vastaavanlaisiksi positiivisiksi näkemyksiksi työn mielekkyyTyön Tuuli 1/2020 | 5

den muutoksista. Alasoini päättelee, että työn
tukirakenteet eivät ole pystyneet vastaamaan
riittävän hyvin työn luonteen muutoksiin.
MARIKA TAMMEAIDIN artikkelin ’Työn merki-

tyksellisyyden yksilölliset ainekset’ myötä siirrytään lähemmäs periaatteita, tapoja ja keinoja
vaikuttaa työn merkityksellisyyden kokemuksiin. Hän esittelee laajan tutkimustiedon metaanalyysiin perustuvan mallin, jossa kuvataan
nelikenttänä työn merkityksellisyyttä tuottavia
psykologisia ja sosiaalisia prosesseja. Nelikentän alueista muodostuu neljä pääpolkua työn
mielekkyyteen. Henkilökohtaistunut työ yhdistää itsensä toteuttamisen ja toimijuuden sekä
vahvistaa näin itsearvostusta ja pystyvyyden
kokemusta. Työpanoksen merkityksellisyyden
kokemuksen kautta rakentuu puolestaan käsitys oman toiminnan merkityksellisyydestä
isomman päämäärän saavuttamisessa. Yhteys
muihin tuottaa mielekkyyttä ryhmän osana ja
jaettujen tavoitteiden puolesta toimimisen kautta. Yhteys itseen puolestaan tuottaa taas työhön
mielekkyyttä sisäisen motivaation, autenttisuuden ja omien arvojen mukaisuuden kautta.
SATU BERLININ artikkeli ’Työn palkitsevuus

löytyy toiveikkuuden, näkemyksellisyyden, läheisyyden ja resilienssin kautta’ kuvailee, miten
työtä muutetaan palkitsevaksi epävarmoina aikoina. Berlin lähestyy aihetta koronan synnyttämästä tilanteesta käsin ja korostaa, että johdon ja työntekijöiden on yhdessä panostettava
tarkoituksen löytämiseen, arvostuksen kokemiseen, läheisen yhteistyön luomiseen, rohkaisevien ajatusmallien hahmottamiseen ja etätyöhön sopivien tehokkaiden työskentelytapojen
muodostamiseen. Palkitsevuus muodostuu arvostetuksi tulemisen kokemuksesta, vaikuttamismahdollisuuksista, välittävästä ja visionäärisestä johtamisesta sekä itsensä johtamisesta ja
työn tuunaamisesta. Nämä tärkeät teemat voivat Berlinin mukaan motivoida jopa palkkaa
enemmän.
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TAPIO AALTONEN, PIRJO AHONEN ja JAAKKO SAHIMAA siirtyvät artikkelissaan ’Merki-

tyksen johtaminen vastaa työelämän suureen
tarpeeseen’ niihin keinoihin, joilla merkityksellisyyden kokemuksia voidaan arvioida, niihin
vaikuttaa ja niitä vahvistaa. He kuvaavat 40 kysymystä, joihin vastaamalla voi kirkastaa itselle
merkityksellisiä asioita. Liikkeelle merkityksellisyyden kehittämisessä voi lähteä muutamasta
ajankohtaisesta kysymyksestä. Neljäksi merkityksellisen elämän pilariksi he esittävät elämällä
olevan tarkoituksen tunnistamisen, yhteenkuuluvuuden muiden kanssa, identiteettiä rakentavan oman elämän tarinan rakentelun ja itsensä
ylittämisen suuntaamalla toiminta ulospäin itsestä. Merkityksellisyyden johtaminen puolestaan perustuu viiden V:n mallin, jonka tekijöitä
johtaja tarvitsee merkityksellisyyden rakentamisen mahhdollistamiseksi. Näitä tekijöitä
ovat: välittäminen ihmisistä, valtuuttaminen,
toimintaresurssien varmistaminen, viestiminen
ja viitoittaminen. Niitä käyttämällä johtajasta
tulee merkitysten arkkitehti. Kapeasti talousorientoituneet johtaja unohtaa helposti ihmiset,
joita tarvitaan rakentamaan yrityksen tarina
uudelleen. Koronan jälkeen tarvitaan johtajia, esimiehiä ja henkilöstöammattilaisia, jotka
osaavat luoda merkityksellisiä visioita ja luoda
yhteen hiileen puhaltamisen henkeä.
Työn tuulen viimeinen kirjoitus haastaa edellä
olevien kirjoitusten lukijat, jotka lienevät vakuuttuneita työn merkityksellisyyden tärkeydestä työelämässä. JANNE TIENARIN ja MIKKO VESAN pakinanomainen artikkeli ’Vittuilu,
merkityksellinen työ ja johtaminen’ antaa lukijalle mahdollisuuden omakohtaisesti testata
käsitystään työn merkityksellisyydestä ja onnellisuuteen työpaikalla vaikuttavista tekijöistä. Kirjoituksen lähtökohta on, että vittuilu saa
organisaatioissa ja johtamisessa sekä hyviä että
pahoja muotoja. Nostamalla vittuilun tikunnokkaan he haluavat puhua sen hyvien muotojen puolesta. Kirjoitus saa pohtimaan, voiko

Haastaako koronavirus työn merkityksellisyyden?

hyviä puolia ylipäätään olla vai onko kyse vain
kiusaamisen yhdestä tavasta. Pahimmillaan
syntyy kielteinen toimintakulttuuri, johon esimies ja työtoverit ovat osallisia.
Perusongelma on mielestäni siinä, että vittuilija ei voi täysin tietää ja ennakoida vastaanottajan tulkintaperustaa ja kokemusmaailmaa, joten vittuillessa ottaa riskin siitä, että sanoma voi
mennä pieleen ellei vittuilun koodisto ole molemmille selvä. n
•••
Kevät on koronaviruksesta huolimatta käsillä.
Työn tuuli toivottaa lukijoilleen aurinkoa, elvyttävää sadetta ja miellyttäviä kohtaamisia!

Haastaako koronavirus työn merkityksellisyyden?
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Frank Martela

Merkityksellinen työ

– Mitä se on, miksi siihen kannattaa panostaa ja
miksi se on erityisen tärkeätä juuri nyt?
Työn merkityksellisyys on kriittisen tärkeätä työntekijöiden motivaation, sitoutumisen,
hyvinvoinnin ja näiden kautta myös aikaansaamisen kannalta. Työn merkityksellisyys tarkoittaa, että oma työ tuntuu tekemisen arvoiselta ja itsessään arvokkaalta, ei pelkästään
välineeltä palkan saamiseen. Merkityksellisyyden hyödyistä työelämässä on yhä enemmän tutkimusta ja teema on noussut vahvasti pinnalle myös julkisessa keskustelussa
ainakin viidestä syystä: työelämän murroksen myötä luova asiantuntijatyö korostuu, kilpailu erityisosaajista on kiristynyt, tarve löytää elämänsisältöä työelämästä syrjäytyville,
kapitalismin legitimaatiokriisi ja työn roolin korostuminen merkityksellisyyden etsinnässä.
On siis monella tapaa arvokasta tehdä työelämästä merkityksellisempää. Esitän, että
kaksi avaintekijää tässä ovat – mahdollisuus toteuttaa itseään työssä ja kokemus työn
tuottamasta hyödystä muille ihmisille.
AVAINSANAT: työn merkityksellisyys, työn murros, merkityksellinen työ, hyväntekeminen,

autonomia

Kukapa meistä ei haluaisi tehdä merkityksellistä työtä. Merkityksellisyyden teema on viime vuosina noussut yhä vahvemmin esiin työpaikoilla ja keskusteluissa työn johtamisesta.
Nuorten työtä etsivien sanotaan olevan entistä
kiinnostuneempia merkityksestä, edistykselliset
johtajat puhuvat merkityksellisyyden vahvista8 | Työn Tuuli 1/2020

misesta ja lukuisat yritykset startupeista suuryrityksiin pyrkivät järjestämään toimintansa
vahvan yhteisen mission ympärille. Myös merkityksellistä työtä koskeva tutkimus on ottanut
aimo harppauksia eteenpäin viimeisen vuosikymmenen aikana (ks. esim. Lepisto & Pratt,
2017; Martela & Pessi, 2018; Rosso et al., 2010).

Merkityksellinen työ – Mitä se on, miksi siihen kannattaa panostaa ja miksi se on erityisen tärkeätä juuri nyt?

Yhteiskuntana tunnumme etsivän jotain uutta
suurta kertomusta nyt kun jälleenrakennussukupolvi on jo kauan sitten poistunut työelämästä, ja kapitalistisen voitontavoittelun onttoudesta ja vahingollisuudesta puhuvat Financial
Timesin ja The Economistin kaltaiset kapitalismin vannoutuneimmatkin puolestapuhujat.
Myös tutkimukset vahvistavat, että työn merkityksellisyys on ihmisille tärkeätä. Työpaikkaa valitessa moni asettaa merkityksen ja sen,
että työllä on jokin isompi tarkoitus, rahaa tärkeämmäksi kriteeriksi (Hurst et al., 2016; Imperative, 2015). Achor raportoi, että ihmiset ovat
valmiita luopumaan 23% tulevasta palkkatasostaan päästäkseen tekemään selkeästi merkityksellistä työtä (Achor et al., 2018). Samoin
Hu ja Hirsh (2017) raportoivat, että työpaikkaa
valitessaan ihmiset arvottavat merkityksellisyyden niin tärkeäksi, että ovat valmiita ottamaan
vastaan vuosipalkaltaan reilusti yli 10 000 euroa
pienempipalkkaisen työn, kunhan voivat olla
varmoja työn merkityksellisyydestä. Tämä on
tietysti nähtävissä arjessammekin: Kun teemme uravalintoja niin valtaosa meistä ei tuijota
pelkästään potentiaalista palkkatasoa – vaikka
toki sekin on tärkeätä – vaan monella on vahva palo päästä tekemään tietyn alan työtä ihan
riippumatta tuosta palkkatasosta. Ja mikä pätee alojen välillä, pätee myös tietyn alan sisällä:
Jos kaksi saman alan yritystä tarjoaa samantyyppistä työpaikkaa, mutta toisessa missiona
on lähinnä takoa voittoa osakkeenomistajille ja
toisessa on vahva maailmanparantamisen eetos,
niin jälkimmäisellä on tässä vahva valttikortti
saada parhaat osaajat taloonsa riippumatta pienistä eroista tarjotussa palkassa.
Merkityksellisyydellä on siis merkitystä – se on
merkittävä ihmisten uravalintoja ohjaava tekijä ja keskeinen elämänlaadun lähde. Me haluamme kokea työmme merkitykselliseksi. Tässä
kirjoituksessa tuen tätä päämäärää kertomalla,
mitä tiedämme merkityksellisen työn hyödyistä
ja mitä työn merkityksellisyys pohjimmiltaan
tarkoittaa sekä nostamalla esiin viisi syytä mik-

si merkityksellisyys on erityisen tärkeätä juuri
tänä päivänä. Lopussa kerron vielä näkemykseni siitä, millä kahdella keinolla työn merkityksellisyyttä voi parhaiten vahvistaa.

Miksi merkityksellinen työ
on hyvä asia?
Merkityksellisyyden kokemuksen tiedetään olevan ihmiselle keskeisen tärkeä kokemus (Frankl,
1963; Heintzelman & King, 2014). Niinpä ei ole
ihme, että monet tutkimukset ovat osoittaneet
kokemuksen elämän merkityksellisyydestä ja
tarkoituksellisuudesta ennustavan pitkäikäisyyttä: ne jotka arvioivat elämänsä merkityksen
korkeaksi yhtenä ajanhetkenä ovat seurantatutkimuksissa tavanneet elää pidempään (Cohen
et al., 2016; Hill & Turiano, 2014). Nykymaailmassa, jossa uskonnon kaltaiset suuret kertomukset ovat menettäneet otteensa monien ihmisten elämän johtotähtenä, työstä on yhdessä
perheen kanssa tullut keskeinen merkityksellisyyden lähde isolle osalle ihmisistä (Allan et al.,
2015; Baumeister, 1991).
Oman työn kokeminen merkitykselliseksi on
eri tutkimuksissa yhdistetty moniin hyviin asioihin, kuten työtyytyväisyyteen (Littman-Ovadia & Steger, 2010), työn imuun (Steger et al.,
2012), työhön sitoutumiseen (Geldenhuys et al.,
2014), vähempään haluun vaihtaa työpaikkaa
(Arnoux-Nicolas et al., 2016; Leunissen et al.,
2018) ja jopa asiakastyytyväisyyteen (Leiter et
al., 1998) sekä esimiesten arvioimaan tuloksellisuuteen (Harris et al., 2007). Blake Allan kollegoineen (2019, p. 515) kävivät merkityksellistä
työtä koskevat tutkimukset lävitse tuoreessa meta-analyysissään ja päätyivät lopputulemaan,
jonka mukaan tulokset ”tukevat laajasti ottaen
sitä, että ihmiset joilla on merkityksellinen työ
sekä voivat paremmin että työskentelevät paremmin.”
Olitpa siis kiinnostunut työntekijöiden sisäisen

Merkityksellinen työ – Mitä se on, miksi siihen kannattaa panostaa ja miksi se on erityisen tärkeätä juuri nyt?
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motivaation vahvistamisesta, heidän hyvinvointinsa tukemisesta, parhaiden työntekijöiden
houkuttelemisesta ja sitouttamisesta, tai organisaation tuloksesta, on merkityksellisyyteen panostaminen siis järkevää (Martela & Pessi, 2018;
Rosso et al., 2010). Kaiken välineellisen hyvän
lisäksi on hyvä muistaa, että merkityksellisyys
on arvokasta itsessään, se on yksi ihmiselämän
keskeisistä itseisarvoista (Martela, 2017; Wolf,
2016). Jos kykenet johtajana tai esimiehenä luomaan olosuhteet, joissa ihmiset kokevat työnsä
merkitykselliseksi, olet tehnyt näille ihmisille
suuren palveluksen ja lisännyt merkityksellisyyden määrää maailmassa. Se jos jokin on itsessään arvokasta.

Mitä merkityksellinen työ
tarkoittaa?
Ymmärtääksemme, mitä on merkityksellinen
työ, on ensiksi ymmärrettävä mitä merkityksellisyys ylipäänsä tarkoittaa, kun termiä käytetään kuvaamaan elämää yleensä tai jotakin tiettyä elämän osa-aluetta kuten työtä.
Merkityksen kysymisen tarve asuu syvällä ihmisessä. Siinä missä koira tai lehmäkin voi olla
onnellisempi tai onnettomampi, tarve pohtia
elämän merkityksellisyyttä vaivaa yksin ihmistä. Meillä on kyky tarkastella elämäämme ulkoapäin, pysähtyä kesken toiminnan ja kysyä
itseltämme miksi tämän teen. Miksi-kysymykseen vastaaminen vaatii jonkin oikeutuksen
löytämistä toiminnallemme – jonkin sellaisen
perusteen antamista toiminnalle, joka selittää
sen: Miksi kävelet keittiöön? Hakemaan kahvia.
Miksi haluat kahvia? Koska se piristää minua.
Miksi haluat piristyä? Koska minun on saatava
tämä työtehtävä hoidettua laadukkaasti. Miksi
se työtehtävä on saatava hoidettua? Jotta yksikkömme saisi nykyisen projektimme valmiiksi.
Miksi se projekti pitää saada valmiiksi? Jotta
yrityksemme pystyisi palvelemaan asiakkaitamme paremmin tulevaisuudessa. Miksi...
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Kun jatkamme miksi-kysymysten ketjua tarpeeksi pitkään, heräämme pohtimaan ihmistoiminnan pohjimmaisia oikeutuksia ja arvoja.
Mikä ylipäänsä on tekemisen arvoista ihmiselämässä tai työelämässä? Tällöin olemme merkityksellisyys-kysymyksen äärellä.
Vaikka filosofian puolella elämän merkitys -kysymystä usein edelleen yritetään ratkoa etsimällä joitakin objektiivisia perusteita merkityksellisyydelle (ks. Metz, 2013), on sekä psykologia
että työelämätutkimus keskittynyt merkityksellisyyden kokemukseen. Tässä siis merkityksellisyys ei ole jotakin ylhäältä päin annettua ja ihmisestä riippumatonta, vaan kyse on ihmisen
omasta subjektiivisesta kokemuksesta: Koenko
vai enkö koe merkityksellisyyttä ja kuinka paljon sitä koen?
Psykologian puolella elämän merkityksellisyyden on hahmotettu tarkoittavan ihmisille tyypillisesti kolmea eri asiaa (Martela & Steger, 2016):
Ensinnäkin elämän ymmärrettävyyttä eli sitä,
että oma elämä tuntuu järkeenkäyvältä, ennustettavalta ja hahmotettavalta sen sijaan, että se
olisi kaoottista, sekavaa ja sattumanvaraista.
Tarvitsemme tunteen oman elämämme hahmotettavuudesta ja siitä, että kykenemme jäsentämään maailmaa ympärillämme. Toiseksi voidaan puhua elämän päämääräisyydestä mikä
tarkoittaa kokemusta, että ihmisellä on jotakin
mielekkäitä päämääriä tavoitella elämässään.
Ilman päämääriä tekeminen tuntuu tyhjältä,
kun se ei tunnu palvelevan mitään arvokasta tavoitetta. Kolmanneksi voidaan puhua elämän
arvokkuudesta eli siitä, että oma elämä tuntuu
arvokkaalta ja elämisen arvoiselta. Tämä on
tietyssä mielessä se yleisin kategoria sen suhteen mitä elämän merkityksellisyydellä tarkoitetaan. Sekä arvokkaaksi koetut päämäärät että
elämän yleinen ymmärrettävyys auttavat tekemään elämästä arvokkaamman tuntuisen, mutta ne ovat lopulta vain osatekijöitä tässä arvokkuuden kokemuksessa. Myös muut asiat, kuten
läheiset ihmissuhteet, tekevät elämän merkitykselliseksi ja elämisen arvoiseksi (Lambert et al.,
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2013). Siksi voidaan sanoa, että yleisesti ottaen
puhuessamme elämän merkityksellisyydestä
puhumme siitä, kuinka arvokkaaksi ja elämisen
arvoiseksi henkilö itse oman elämänsä kokee.
Ja mikä pätee elämään yleensä, pätee myös työn
merkityksellisyyteen. Kun kollegani, professori Anne Birgitta Pessin, kanssa kävimme läpi
merkityksellisen työn määrittelyjä tutkimuksissa, löysimme kolme määritelmien perusteemaa
(Martela & Pessi, 2018): Työn arvokkuus tarkoittaa kokemusta siitä, että työ on tekemisen
arvoista ja jollakin tavalla itseisarvoista. Eli että
työ ei ole pelkkä väline johonkin sen ulkopuoliseen, kuten palkan saamiseen, vaan tekemisessä
itsessään ja sen tuloksissa on jotakin itsessään
arvokasta. Laajempi päämäärä tarkoittaa kokemusta siitä, että työ palvelee jotakin suurempaa
tarkoitusta ja tuottaa jotakin hyvää maailmaan.
Itsensä toteuttaminen tarkoittaa sitä, että hen-

kilö kokee autenttisuutta ja autonomiaa työssään ja kokee pääsevänsä työnsä kautta toteuttamaan itseään ihmisenä.
Kun ihmiset siis puhuvat merkityksellisestä
työstä, he saattavat tarkoittaa yhtä tai useampaa näistä kolmesta teemasta. Ja kuten elämän
kohdalla yleensä, myös tässä tuo kokemus työn
arvokkuudesta on se kattokäsite, jota kaksi
muuta ulottuvuutta palvelevat (kuva 1). Eli keskeiset tavat, joilla työ tuntuu ihmisestä arvokkaalta, ovat toisaalta se, että työn kautta pääsee toteuttamaan itseään ja toisaalta se, että työ
palvelee jotakin laajempaa päämäärää. Siksi
määrittelisin työn merkityksellisyyden olevan
pohjimmiltaan ”yleinen arvio työstä sen osalta,
kuinka pitkälti se on itsessään arvokasta ja tekemisen arvoista” (Martela & Pessi, 2018, p. 1).

Kuva 1. Työn merkityksellisyyden ulottuvuudet (Martela & Pessi, 2018).
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Miksi kysymys merkityksellisestä työstä on noussut
pinnalle juuri nyt?
Merkityksellisestä työstä tunnutaan puhuvan
juuri nyt erityisen paljon, niin kansainvälisesti
kuin Suomessakin. Käsillä oleva erikoisnumero on tästä yksi esimerkki, hiljattain julkaistu
Aaltosen, Ahosen ja Sahimaan Johda merkitystä (Alma Talent, 2020) -kirja on toinen. Myös
Harvard Business Review julkaisi aiheesta erikoisnumeron hiljattain. Miksi kysymys on juuri nyt pinnalla? Syitä voi tunnistaa ainakin viisi.
Ensinnäkin, digitalisaation, automatisaation
ja tekoälyn kehityksen myötä asiantuntijatyön
merkitys korostuu lähes joka alalla. Kun rutiinitehtävät ovat yhä enemmän automatisoitavissa,
jäävät ihmisten pöydille ne tehtävät, jotka vaativat laaja-alaista asiantuntemista sekä itsenäistä päätöksentekoa perustuen kriittiseen ja luovaan pohdintaan (Autor, 2015; Frey & Osborne,
2017). Toisin sanottuna, sellainen työ, jonka tulos on määrällisesti mitattavissa – kuinka monta rutiinitehtävää saat tunnissa suoritettua – on
yhä laajemmalta osalta automatisoitavissa. Ihmiselle jäävä työ on sellaista, jossa ratkaisevaa

on työn jälki eli laatu, ei pelkkä määrä. Tutkijan
tuloksellisuutta ei mitata sen mukaan, kuinka
monta sanaa hän tuottaa minuutissa paperille,
vaan onko tekele niin laadukas, että johtavat tieteelliset julkaisut hyväksyvät sen. Sama laadun
ensisijaisuus koskee koodaria, toimittajaa, johtajaa, konsulttia, käsityöläistä, hierojaa tai mitä
tahansa sisällöntuottajaa. Työsuorituksen laatu
on yhä useammassa ammatissa kriittisempää
kuin pelkkä määrä. Ja motivaatiotutkimuksista tiedämme, että siinä missä määrällistä suoritusta voi kasvattaa ulkoisella palkitsemisella,
on pelkällä palkitsemisella vaikea kasvattaa tekemisen laadukkuutta (kuva 2). Huomattavasti
tärkeämpi tekijä on tällaisissa tapauksissa henkilön oman motivaation tyyppi. Sisäisen motivaation on havaittu ennustavan laadukkaampaa
tulosta erilaisissa kokeissa huomattavasti ulkoista palkitsemista paremmin (Cerasoli & Nicklin,
2014). Eli kun tulevassa työelämässä tekemisen
laatu on yhä ratkaisevampaa, on organisaatioiden siirryttävä yhä enemmän työntekijöiden
sisäisen motivaation vaalimiseen. Ja merkityksellisyyden kokeminen on vahva sisäisen motivaation muoto. Kun ihminen kokee työnsä
merkitykselliseksi, on hän syvällisesti sitoutunut antamaan parhaansa ja tavoittelemaan on-

0,4
0,35
0,3
0,25

Sisäinen motivaatio
Ulkoinen palkitseminen

0,2
0,15
0,1
0,05
0

Tuotoksen määrä

Tuotoksen laatu

Kuva 2. Sisäinen motivaatio ja ulkoinen palkitseminen suorituksen ennustajana, kun ratkaisevaa on
tuotoksen määrä ja tuotoksen laatu (Cerasoli & Nicklin, 2014).
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nistunutta lopputulosta. Modernissa, luovaa ja
itsenäistä päätöksentekoa vaativassa asiantuntijatyössä eivät siis pelkät kepit ja porkkanat riitä,
vaan keskeistä on pystyä osoittamaan työntekijöille, miksi juuri kyseinen työ on merkityksellistä ja tekemisen arvoista.
Toiseksi, yhä useammalla alalla kilpailu erityisosaamisesta on tätä nykyä kansainvälistä. Esimerkiksi ICT-alalla lukuisten suomalaisyritysten kasvun keskeisin pullonkaula on osaavien
työntekijöiden rekrytointi avainasemiin. Kun
helsinkiläisyritys etsii tekoälyyn liittyvää erityisosaamista, on sen jotenkin onnistuttava houkuttelemaan omaan firmaansa osaaja, joka saa työtarjouksia myös Berliinistä, San Franciscosta ja
Singaporesta. Palkka on yksi avaintekijä, mutta
jos yritys pystyy uskottavasti kertomaan, että sen
missiona on ratkoa jotakin aidosti merkityksellistä ongelmaa, on sillä selvä etulyöntiasema.
Merkityksellisyys on keskeinen valttikortti, kun
pelkkä raha ei riitä houkuttelemaan parhaita
osaajia Suomeen tai juuri sinun yritykseesi.
Kolmanneksi, merkityksellisen työn avaintekijöiden ymmärtäminen on kriittistä myös työelämän toisella äärilaidalla. Työelämän polarisaatio on nimittäin tällä hetkellä selkeä riski (Autor,
2015). Siinä missä koulutettu hyväosaisten joukko saa nauttia yhä kiinnostavammista, itsenäisemmistä ja hyvin palkatuista tehtävistä, on iso
joukko ihmisiä vaarassa tulla työnnetyksi työelämän ulkopuolelle. Automatisaatio syrjäyttää
erityisesti keskitason työtehtäviä synnyttäen toisaalta lisää halpatyötä ja toisaalta johtamalla siihen, että yhä isompi osa ihmisistä saattaa jäädä
kokonaan työelämän ulkopuolelle (Ford, 2015).
Tämä pakottaa meidät yhteiskuntina varautumaan tilanteeseen, jossa merkittävä osa työikäisistä ei ole palkkatöissä. Toimeentulo on tietysti yksi jättimäinen ratkaistava kysymys. Mutta
toinen kysymys koskee merkityksellisyyttä. Työ
tuo ihmiselämään monia kriittisen tärkeitä asioita: merkityksellisyyttä, selkeän struktuurin,
syyn nousta aamulla ylös, kanavan kokea olevansa tärkeä osa yhteisöä, itsensä toteuttami-

sen paikan ja yhteisön, jonka osana olla. Työ on
arjen ankkuri ja siksi palkkatyön potentiaalisen
puuttumisen myötä on kriittisen tärkeätä ratkaista myös se, miten ihmiset kokevat elämänsä
edelleen merkitykselliseksi ja miten he löytävät
itselleen yhteisön sekä jotakin merkityksellistä
tekemistä päiviinsä. Jos automatisaation liittyvät
uhkakuvat työpaikkojen joukkokatoamisesta
muuttuvat todellisuudeksi, on tämän kysymyksen ratkaiseminen kriittistä sekä inhimillisyyden
että yhteiskuntarauhan näkökulmasta.
Neljänneksi, kapitalismi on tällä hetkellä tietynlaisessa legitimaatiokriisissä. Ympäristön
ylikuormittuminen ja ilmastonmuutos on herättänyt meidät siihen, että jatkuva kasvu ei
olekaan pelkästään hyvä asia. Samaan aikaan
on käynyt yhä selvemmäksi, että talouskasvu
ei tietyn pisteen jälkeen tunnu enää vahvistavan ihmisten koettua hyvinvointia (Jebb et al.,
2018; Sacks et al., 2012). Silloin kun ihmisten
ongelmat liittyivät enimmäkseen materiaalisiin puutoksiin, niin kapitalismi tuntui tehokkaalta tavalta tuottaa uusia innovaatioita, joilla
tyydyttää materiaalisia tarpeitamme. Tällä hetkellä vauraissa länsimaissa illuusiota siitä, että
talouskasvu ja voitontavoittelu automaattisesti
palvelisivat koko yhteiskuntaa, eikä vain omistavaa luokkaa, on yhä vaikeampi ylläpitää: Yhdysvalloissa bruttokansantuote ja pörssikurssit
kasvoivat koko viime vuosikymmenen samaan
aikaan kun opiaattiriippuvaisuus ja itsemurhat
lisääntyivät. Samaan aikaan hyvinvointi ja ennennäkemättömästi jopa keskimääräinen elinikä kääntyivät laskuun. Herää kysymys kumpi
on tärkeämpi mittari yhteiskunnan onnistumisesta: Talouskasvu vai kansalaisten hyvinvoiva
ja pitkä elämä? Talouden piti olla hyvinvoinnin
tuottamisen renki, mutta siitä on tehty isäntä.
Viimeistään koronavirus-epidemia herätti viimeisetkin skeptikot ymmärtämään, että markkinoiden näkymätön käsi on sokea ja kyvytön
ratkomaan suuria yhteiskunnallisia ongelmia ilman oikeanlaista suitsemista. Niinpä monet yritysjohtajat ja muut kapitalistisen järjestelmän
ytimessä olevat tahot etsivät nyt uutta oikeutus-
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ta kapitalismille. Siitä on jälleen tehtävä se hyvä
renki, joka se parhaimmillaan on ollut. Mutta
hyvä renki tarvitsee hyvän päämäärän. Siksi tällä hetkellä kysymys yritystoiminnan tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä on niin kiivasta.
Viidenneksi, tarve kokea oma elämä merkitykselliseksi kumpuaa syvältä ihmisyydestämme.
Haluamme kokea, että elämällämme on jokin
suurempi oikeutus ja tekemisellämme jokin
isompi päämäärä. Ja tältä osin nykymaailmamme on ajautunut tietynlaiseen kriisiin, jossa se
vanha ja vakaa maailmankuva, joka toimi elämämme merkityksellisyyden takaajana ei enää
tunnu toimivan (MacIntyre, 2004; Martela,
2020). Työstä onkin muodostunut yhä useammalle keskeinen merkityksellisyyden lähde
– paikka, jossa voimme kokea olevamme merkityksellinen osa yhteiskuntaamme ja työyhteisöämme. Moderni ihminen on merkityksellisyyden tavoittelunsa suhteen enemmän yksin
kuin aiemmin ja työstä on muodostunut yksi
keskeisistä paikoista, josta ihmiset ammentavat
merkityksellisyyttä elämäänsä. Siksi tarvitsemme enemmän työltämme kuin aiemmin – emme
etsi siitä pelkkää palkkaa, vaan yhä useammin
myös sellaisia asioita ja kokemuksia, jotka tuottaisivat meille merkityksellisyyttä.
Lisäksi juuri nyt kirjoitushetkellä merkityksellinen työ on pinnalla myös koronaviruskriisistä
johtuen. Jotkut ovat menettäneet työpaikkansa,
toiset on lomautettu, kolmannet tekevät töitä
poikkeusoloissa kotoa käsin, neljännet hoitavat
potilaita miettien minkälaisissa suojavarusteissa
siinä ei riskeeraa omaa henkeään tai muita. Työ
on monella nyrjähtänyt uuteen asentoon ja silloin helposti herää pohtimaan työnsä merkityksellisyyttä. Kriisien hetkellä moni saattaa myös
kyseenalaistaa nykytyönsä merkityksen: Onko
tämä mitä teen relevanttia nyt kun meillä on käsissämme oman aikakautemme viheliäin kriisi?
Voisinko tehdä jotakin mikä suoremmin auttaisi ratkaisemaan sitä? Kysymys oman työn merkityksellisyydestä on siis varmasti juuri nyt asia,
jota ihmiset yksin ja yhdessä pohtivat.
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Lopuksi
Työn merkityksellisyys on tärkeä asia. Ihmiselle
yleisesti ja erityisesti juuri nyt. Siksi on tärkeätä, että sitä tutkitaan ja että yhä useampi yritysmaailman ja työelämän vaikuttaja pyrkisi
aktiivisesti rakentamaan merkityksellisempää
työelämää. Tällöin herää tietysti myös kysymys
siitä, miten parhaiten voimme vahvistaa työn
merkityksellisyyttä.
Omien tutkimusteni kautta olen päätynyt siihen, että on ainakin kaksi avaintekijää, joihin
kannattaa panostaa (Martela et al., 2018; Martela & Riekki, 2018). Ensinnäkin on kriittistä,
että työn kautta pystyy auttamaan toisia ihmisiä tai tekemään maailman paremmaksi paikaksi. Usein kun ihminen valittaa, että hänen työnsä on merkityksetöntä, hän tarkoittaa, ettei koe
työllään olevan mitään myönteistä vaikutusta
maailmaan. Siksi on tärkeätä, että työpaikoilla pyritään kirkastamaan se myönteinen vaikutus, joka itse kunkin työllä on suhteessa asiakkaisiin, kollegoihin tai yhteiskuntaan yleensä.
Mitä vahvemmin ihminen kokee, että juuri hänen työpanoksensa avulla pystytään auttamaan
muita, sitä vahvemmin hän kokee työnsä merkitykselliseksi. Muiden auttaminen ja myönteisen
vaikutuksen aikaansaaminen on tutkitusti yksi
keskeinen merkityksellisen työn lähteistä (Allan, 2017; Allan et al., 2018).
Toisaalta pelkkä muiden auttaminen ei auta,
jos oma sydän ei ole mukana työssä eikä sitä
koe lainkaan omaksi jutukseen. Siksi toinen
keskeinen merkityksellisyyden lähde työelämässä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja
kokea autonomiaa omassa työssään. Kun ihmisellä on vahva tunne siitä, että juuri tässä
työssä hän pääsee tekemään itseään kiinnostavia ja itse arvokkaaksi kokemiaan asioita,
kun hän kokee, että hänellä on tilaa tehdä työtään haluamallaan tavalla päästen näin toteuttamaan itseään, ja kun hän kokee, että hänen
oma identiteettinsä ja minuutensa on vahvasti kiinni juuri kyseisessä työssä, niin tämä on
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myös vahva merkityksellisyyden lähde (Schlegel et al., 2009; Zhang et al., 2018).
Tämänhetkinen reseptini merkitykselliseen työhön on siis seuraava: Mieti mikä työ on sinulle
innostavaa, kiinnostavaa ja arvokasta. Sen jälkeen mieti, miten tätä työtä tekemällä voit palvella muita ihmisiä ja tehdä maailmasta paremman paikan. Tämän yhtälön ratkaisemalla tulet
todennäköisimmin kokemaan työsi merkitykselliseksi. Esimiehen ja johtajan roolissa kyse on
samalla tavalla sen miettimisestä, miten jokaiselle työntekijälle löytyisi juuri häntä kiinnostava ja innostava rooli ja miten autetaan häntä näkemään se hyvä, jota hän tämän roolinsa
täyttämällä pystyy aikaansaamaan. Itsensä toteuttaminen ja hyvän tekeminen – niin yksinkertaista se merkityksellinen työ lopulta on. n
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Työarvot yksilöllisinä ja suomalaisen
kulttuurin arvoina
Tarkastelemme työarvoja (ahkeruus, pitkäjänteisyys, tunnollisuus, täsmällisyys, järjestelmällisyys, säästäväisyys) Schwartzin arvoteorian yksilöllisen ja kulttuurisen tason kautta.
Yksilötasolla työarvojen tärkeys Suomessa vaihtelee huomattavasti, samoin niiden merkitys (mitattuna yhteyksillä Schwartzin ydinarvoihin). Työtä kulttuurisena arvona, suomalaisen identiteetin osana, on mitattu kartoittamalla aikakauslehtien henkilöhaastatteluissa
esiintyviä arvoja 1982/3–2015. Työ on jatkuvasti ollut kärkiarvoja ja kohosi ykkösarvoksi
2015. Työarvojen yksilöllinen ja kulttuurinen merkitysdynamiikka poikkeavat toisistaan.
Työ yksilöllisenä arvona kytkeytyy pitkälti eri arvoihin kuin kulttuurisena arvona, ja esimerkiksi yksilölliset työarvot korreloivat muutosvalmiusarvoihin negatiivisesti mutta kulttuuriset työarvot positiivisesti.
AVAINSANAT: työarvot, yksilölliset arvot, kulttuuriset arvot, suomalainen identiteetti

Johdanto
Pilvi Torsti (2012, 92–98) pyysi Suomalaiset ja
historia -tutkimuksessaan edustavaa otosta yli
15-vuotiaista suomalaisista arvioimaan 18 asian tai arvon tärkeyttä, niiden joukossa työ. Työ
sijoittui tärkeysjärjestyksessä vasta 9. sijalle, oikeusvaltion jälkeen mutta demokratian ja kansalaisoikeuksien edelle. Työn tärkeydestä oltiin
kuitenkin kaikissa ikäluokissa varsin yksimielisiä, jopa nuorimmassa, vastoin Torstin omiTyöarvot yksilöllisinä ja suomalaisen kulttuurin arvoina

en haastattelujen toteamuksia: ”…se ei enää ole
niin tärkeää, mitä se oli ennen”, sanoi 26-vuotias kuhmolainen mies (Torsti, 2012, 98). ”Ihminen nauttii työstä”, sanoi sen sijaan 64-vuotias
nainen (mt., 97). Samaa mieltähän oli Eino Leino Hymyilevä Apollo -runossaan 1898: ”työ riemulla palkitsee”.
Torstin tutkimuksessa kartoitettiin myös näkemyksiä Suomen menneisyydestä. Väitteestä
”suomalaiset ovat kautta historian olleet ahkeTyön Tuuli 1/2020 | 17

ria ja työteliäitä” oltiin vahvimmin ja yksimielisimmin samaa mieltä, yli ikä-, koulutus- ja puoluerajojen (Torsti, 2012, 206-208).
Tarkastelemme tässä katsauksessa työtä yhtäältä yksilöllisenä arvona (”työ on minulle tärkeä”), toisaalta osana suomalaisuutta ja suomalaista identiteettiä (”suomalaiset ovat ahkeria ja
työteliäitä”). Sijoitamme oman työarvotutkimuksemme alan kansainvälisten lähestymistapojen joukkoon, esitämme katsauksen yksilöllisiä työarvoja ja kulttuurisia työarvoja koskevien
tutkimustemme tuloksiin, tuomme esiin uusia
tuloksia työarvojen esiintymisestä aikakauslehtien julkkishaastatteluissa 2000-luvulla sekä
pohdimme kulttuuritason ja yksilötason työarvojen suhteita.
Aatehistorioitsijat lienevät yhtä mieltä siitä,
että protestanttinen uskonto teki työstä jotain
arvokasta, kun aikaisemmat uskonnot olivat
nähneet sen vähäpätöisenä asiana. Max Weber
(1904/1990, 44) kiteytti protestanttisen työetiikan näin: ”Työtä on tehtävä niin kuin se olisi
ehdoton itsetarkoitus – ’kutsumus’”. Eino Leino kiteytti saman asian säkeisiin: ”Työs olkoon
se suurta tai pientä vaan, kun vaan se on työtä
oikeaa ja kun sitä palkan et tähden tee!”. Kapitalismin henkeä tyypillisimmillään kuvasi Weberille myös Benjamin Franklinin filosofia, joka
liitti täsmällisyyden, ahkeruuden ja kohtuullisuuden kaltaiset hyveet viime kädessä menestykseen ja taloudelliseen hyötyyn (s. 37). Tämä
ajatus on kulkeutunut sosiaalipsykologisiin
mittareihin, joissa protestanttinen työetiikka
määritellään ”käsitykseksi, että ahkeruus johtaa menestykseen” (Rosenthal, Levy & Moyer,
2011) ja ahkeruus yhdistetään arvomittareissa
(Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) samaksi osioksi kunnianhimon kanssa.
Työtä arvona voidaan mitata monin eri tavoin.
Torstin (2012) mittarissa työn tärkeyttä piti verrata sellaisiin sekalaisiin asioihin kuin perhe, ystävät, oikeusvaltio, uskonto tai koulutus. Kun
työ viittaa useissa kielissä paitsi työntekoon
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myös työpaikkaan tai ammattiin (ruots. arbete,
engl. work, ransk. travail), työarvotutkimuskin
on monesti lähtenyt ammateista. Siinä voidaan
erottaa useita Weberiin liittyviä perinteitä, joista
ensimmäinen koskee työn keskeisyyttä suhteessa muihin elämänalueisiin. Yhdessä alan uusimmista julkaisuista (Lu, Huang, Bond & Xu,
2019) selvitettiin 33 maassa työn keskeisyyden
yhteyksiä hyvinvointiin. Kiinnostava yksityiskohta tuloksissa oli se, että kaikki kolme aineiston protestanttista maata (Alankomaat, Ruotsi
ja Suomi) kuuluivat työn keskeisyydessä viiden
kärkimaan joukkoon. Van Hoorn ja Maseland
(2013) testasivat oletusta, että työttömäksi joutuminen heikentää protestanttien hyvinvointia
enemmän kuin muihin uskontokuntiin kuuluvien. He käyttivät World Value Surveyn aineistoa, jossa oli 150 000 vastaajaa 82 maasta.
Tulokset osoittivat, että perinteisesti protestanttisissa maissa asuvien työttömien henkinen hyvinvointi oli heikompi kuin muissa maissa asuvien. Yksilöllinen protestanttisuus ei sinänsä
ollut yhteydessä heikompaan hyvinvointiin, sillä
ei-protestanttisissa maissa asuvilla tätä ilmiötä
ei todettu. Sen sijaan protestanttisissa maissa
asuvilla protestanteilla efekti oli vahvempi kuin
protestanttisten maiden muihin uskontokuntiin
kuuluvilla. Työn keskeisyys elämässä näyttää
siis olevan perinteisesti protestanttisissa maissa
yhteisön normi. Tosin työhön sitoutuminen ei
Suomessa Teemu Turusen (2012) tutkimusten
mukaan ole sen vahvempaa kuin neljässä vertailumaassa, mukana myös ei-protestanttisia
maita, kuten Britannia.
Toinen tutkimusperinne on protestanttisen työetiikan (Protestant Work Ethic, PWE) yksilöllisten erojen mittaaminen. Mittareissa on yleensä
myös selvä suoriutumisen korostus. Katsauksessaan tähän tutkimukseen Furnham (1984,
101) totesi, että kovin harvat psykologit olivat
lukeneet Weberiä ja että heidän PWE-mittarinsa kartoittivat lähinnä ”jatkuvaa sitoutumista
palkkatyöhön”. PWE-mittarien on todettu ennustavan mm. ennakkoluuloisuutta (Rosenthal
ym., 2011).
Työarvot yksilöllisinä ja suomalaisen kulttuurin arvoina

Kolmas ja yleisin työarvojen tutkimusperinne
tarkastelee sitä, mitä yleisiä päämääriä (eli arvoja) ihmiset pitävät palkkatyössään tai ammatissaan tärkeinä (hyvä palkka, yhteiskunnallinen
arvostus, toisten auttaminen, mahdollisuus kehittyä). Esimerkiksi Esa Pohjanheimo (1997) totesi
väitöskirjassaan, että pyhtääläiset pitivät mielenkiintoisuutta ja itsenäisyyttä paljon tärkeämpänä
työssään vuonna 1993 kuin vuonna 1982.
Neljäs, tämän kirjoituksen tapa, lähestyy työarvoja muihin yleismaailmallisiin arvoihin rinnastuvana arvona, lähtökohtana Schwartzin arvoteoria. Schwartz itse tosin on nähnyt työarvot
kolmannen tutkimusperinteen mukaisesti, arvoi-

na joita yksilöt pyrkivät työssään toteuttamaan
(Ros, Schwartz ja Surkiss, 1999; Schwartz 1999).

Schwartzin
arvotutkimusohjelma
Arvoteorian lähtökohtana oli ajatus, että joillakin – ei kaikilla – arvoja kuvaavilla sanoilla
olisi sama merkitys kaikissa kielissä ja kulttuureissa. Arvot määritellään ihmisen yleisluontoisiksi tavoitteiksi, jotka ohjaavat hänen päätöksentekoaan erilaisissa tilanteissa ja perustelevat
hänen päätöksiään. Ihmiset voivat asettaa ar-

Taulukko 1. Schwartzin arvot, niiden määritelmät sekä niihin kuuluvat osiot.

VALTA. Yhteiskunnallinen asema ja arvostus,
ihmisten ja resurssien hallitseminen (yhteiskunnallinen valta, varakkuus, arvovalta, julkisen
kuvan säilyttäminen*).
SUORIUTUMINEN. Henkilökohtainen menestys osoittamalla pätevyyttä sosiaalisten mittapuiden mukaan (kunnianhimo, vaikutusvalta,
kyvykkyys, menestys, älykkyys*).
MIELIHYVÄ. Omakohtainen mielihyvä ja aistinautinto (mielihyvä, elämästä nauttiminen).
VIRIKKEISYYS. Jännitys, uutuus ja haasteet
elämässä (jännittävä elämä, monipuolinen elämä, uskaliaisuus).
ITSEOHJAUTUVUUS. Itsenäinen ajattelu ja
toimintojen valitseminen, luominen, tutkiminen
(luovuus, vapaus, omien tavoitteiden valitseminen, uteliaisuus, riippumattomuus*, itsekunnioitus*).
UNIVERSALISMI. Kaikkien ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon ymmärtäminen, arvostaminen,
suvaitseminen ja suojeleminen (tasa-arvo, maailmanrauha, yhteys luontoon, viisaus, luonnon
ja taiteen kauneus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, laajakatseisuus, ympäristön suojeleminen, sisäinen tasapaino*).
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HYVÄNTAHTOISUUS. Sellaisten ihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen, joiden
kanssa ollaan usein henkilökohtaisessa kontaktissa (rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, anteeksiantavaisuus, kypsä rakkaus*,
tosi ystävyys*).
PERINTEET. Kulttuuriperinteiden ja uskonnon
välittämien tapojen ja aatteiden kunnioitus, niihin sitoutuminen ja niiden hyväksyminen (perinteiden kunnioitus, nöyryys, oman elämänosan
hyväksyminen, kohtuullisuus, hartaus).
YHDENMUKAISUUS. Sellaisten tekojen, taipumusten ja impulssien hillintä, jotka häiritsevät
tai vahingoittavat toisia ja rikkovat sosiaalisia
odotuksia tai normeja (tottelevaisuus, itsekuri,
kohteliaisuus, vanhempien ja vanhojen ihmisten
kunnioittaminen).
TURVALLISUUS. Yhteiskunnan, suhteiden ja
oma turvallisuus, sopusointu ja vakaus (yhteiskunnallinen järjestys, kansallinen turvallisuus,
perheen turvallisuus, palvelusten vastavuoroisuus, puhtaus, terveys*, yhteenkuuluvuuden
tunne*).
*Merkitykseltään ei-universaali osio, joka Suomessa
kuuluu kyseiseen arvoon (Puohiniemi, 1995).
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vonsa tärkeysjärjestykseen. Tutkimusohjelman
ensimmäisessä vaiheessa Schwartz (1992) esitti
20 maasta koottuihin tietoihin perustuvan yksilöllisten arvojen rakenteen ja sisällön mallin.
Se koostui 40 arvo-osiosta (esim. rehellisyys,
kohteliaisuus, tasa-arvo, maailmanrauha), jotka
muodostivat 10 motivaatioltaan puhdasta arvotyyppiä eli (lyhyesti) arvoa. Nämä arvot muodostivat kaksiulotteisen kehämäisen rakenteen,
pääulottuvuuksina säilyttäminen – muutosvalmius ja itsensä korostaminen – itsensä ylittäminen. Malli on esitetty kuvassa 1 ja taulukossa
1. Mallissa kehän vastakkaisilla puolilla olevat
arvot ovat motivaationaalisesti yhteensopimat-

tomia, vierekkäiset taas yhteensopivia. Arvot
muodostavat systeemin. Systeemisyyteen kuuluu motivaation jatkuvuus, joka ilmenee arvojen
keskinäisten korrelaatioiden säännöllisenä pienenemisenä/suurenemisena liikuttaessa kehää
pitkin, niin että korrelaatioita kuvaa sinikäyrä.
Schwartzin tutkimusohjelma on hallinnut nykyistä arvotutkimusta, josta työarvot tai protestanttinen työetiikka ovat jääneet pitkälti syrjään. Monitieteinen arvotutkimuksen käsikirja (Brosch
& Sander, 2016) ei käsittele työarvoja lainkaan.
Yleisesitys arvojen psykologiasta (Maio, 2017)
mainitsee työarvot ohimennen yhdellä sivulla.

Kuva 1. Schwartzin (1992) malli arvojen yleismaailmallisesta rakenteesta ja sisällöstä.
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Kuva 1. Schwartzin (1992) malli arvojen yleismaailmallisesta rakenteesta ja sisällöstä.

Koska mallin kymmenen ydinarvoa ovat merkitykseltään vakioisia, niitä voidaan käyttää myös
mallin ulkopuolisten arvojen merkityksen erittelyyn, selvittämällä jonkin ei-universaalin arvon yhteyksiä ydinarvoihin. Esimerkiksi kunnia
korreloi Suomessa positiivisesti suoriutumiseen
ja valtaan ja negatiivisesti universalismiin (Helkama ym., 2014), henkisyys puolestaan päinvastoin, positiivisesti hyväntahtoisuuteen ja universalismiin, negatiivisesti suoriutumiseen ja valtaan
(Hietalahti, Helkama & Kokko, 2018). Työ on
selvästi merkitykseltään ei-universaali arvo, joten
sitä voi tarkastella ydinarvojen avulla.

lä menetelmällä tahansa, työ on osoittautunut
keskeiseksi arvoksi (katsauksia Helkama, 2009,
2015, 2018).

Arvoteoria laajeni toisessa vaiheessa kuvaamaan
kulttuureja, kun Schwartz (2011a) analysoi kaikkien tutkimiensa maiden yksilöllisten arvojen
keskiarvoja moniulotteisen asteikoinnin avulla
ja totesi, että kulttuuriset arvot muodostavatkin
erilaisen systeemin kuin yksilölliset arvot. Kutakin maata voidaan luonnehtia seitsemällä mallin
pääalueita kuvaavalla pistemäärällä. Näin saatu kuvaus tosin auttaa vertailemaan eri maiden
kulttuurisia arvo-orientaatioita ja niiden samanlaisuutta tai erilaisuutta, mutta on aika laiha.

Yksilölliset työarvot

Kun Schwartz (2011b) näkee kulttuurin ihmismielen ulkopuolisena, ei-psykologisena tekijänä, hän (2011c) on esittänyt yhdeksi tulevaisuuden tutkimuskohteeksi kulttuuristen arvojen
kuvaamista muilla kuin yksilöarvojen mittauksista lähtevillä menetelmillä, esimerkiksi tutkimalla sananlaskuja, suosittuja kirjoja ja muita
kulttuurin tuotteita. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian yksikössä olimme lähteneet toteuttamaan Schwartzin ohjelmaa jo ennen kuin
hän esitti ajatuksensa. Olemme kartoittaneet
suomalaisen kulttuurin arvoja ja suomalaista
identiteettiä mm. sana-assosiaatiotestillä (Anttila, 2007), erittelemällä sisällönanalyyttisesti arvoja aikakauslehtien julkkishaastatteluista
(Helkama & Seppälä, 2006) ja Venäjän tsaarien ja Suomen presidenttien puheista (Portman, 2014) sekä kartoittamalla esim. Kiven
Seitsemässä veljeksessä esiintyviä arvoja. Tarkasteltiinpa suomalaisen kulttuurin arvoja milTyöarvot yksilöllisinä ja suomalaisen kulttuurin arvoina

Yksilöllisten työarvojen mittaukseen laadittiin
protestanttisen etiikan kuvausten perusteella mittari, jossa ahkeruus erotettiin kunnianhimosta. Tämä Schwartzin mittariin lisätty 6
osion työarvo (ahkeruus, tunnollisuus, järjestelmällisyys, täsmällisyys, pitkäjänteisyys ja
säästäväisyys), osoittautui reliabiliteetiltaan kelvolliseksi. Samaa työarvojen määritelmää on
käytetty myös sisällönanalyyseissa.

Kuvatulla mittarilla työarvoja on kartoitettu lähes 10 000 vastaajalta 35 otoksesta kahdeksassa
maassa. Katsaus näihin tutkimuksiin (Helkama,
Myyry, Verkasalo, Makkonen, Finell ym., 2020)
osoittaa, että työarvojen tärkeydessä ja niiden
merkityksessä on huomattavaa vaihtelua niin
Suomessa kuin muuallakin. Taulukosta 2 näkyy,
että työarvojen tärkeys Schwartzin ydinarvoihin
suhteutettuna vaihtelee paljon. Joissakin otoksissa se on tärkein arvo, toisissa tärkeysjärjestyksen hännillä ja tyypillisesti hierarkian puolivälin
tienoilla. Kolmen kärkiarvon joukossa työ on
kuitenkin 40 %:ssa suomalaisia otoksia.
Toisaalta ainoassa aikuisväestöä edustavassa
otoksessa, pyhtääläisten keskuudessa, työarvot
olivat tärkeydeltään selvästi keskitason alapuolella. Se, että maanviljelijöillä ja maanviljelyksen
opiskelijoilla työarvot sijoittuivat kärkiarvoiksi,
viittaa niiden juuriin maatalousyhteiskunnassa.
Työarvojen protestanttisen alkuperän kannalta kiinnostava havainto on Suomen luterilaisen
papiston korkea työarvojen arvostus, kolmas sija
heti universalismi- ja hyväntahtoisuusarvojen jälkeen (Korpelainen, 2020). Mahdollisuudet vertailla suomalaisia ja muiden maiden asukkaita
rajoittuvat koululais- ja opiskelijaotoksiin, joiden
perusteella työarvot eivät ole suomalaisille sen
tärkeämpiä kuin muillekaan kansallisuuksille.
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Taulukko 2. Työarvojen sijaluvut suomalaisissa otoksissa (Helkama ym., 2020).

Sija

Lukumäärä

Otokset

1.

3

maanviljelijät, agrologiksi opiskelevat, työministeriön virkamiehet

2.

1

sairaanhoitajaopiskelijat

3.
6
		

luterilaisen kirkon papit, ekspatriaatit Brysselissä, Asperger-ihmiset,
SPR:n vapaaehtoiset, tekniikan opiskelijat, reservikoulun upseerioppilaat

4.

5

tradenomi-, terveydenhoitaja-, sosionomiopiskelijat, yliopisto-opiskelijat

5.

6

yläkoululaiset, lukiolaiset, tavalliset aikuiset,

6.

1

restonomiopiskelijat

7.

2

Pyhtään aikuiset (edustava otos), politiikan opiskelijat

8.

0

9.

1

lukiolaiset

Kun työarvojen merkitystä eriteltiin tarkastelemalla niiden korrelaatioita Schwartzin ydinarvojen kanssa, kaikille otoksille yhteinen piirre
oli työarvojen negatiivinen korrelaatio virikkeisyyden ja hedonismin kanssa. Positiivisista korrelaatioista sen sijaan paljastui peräti seitsemän
eri mallia (taulukko 3).
Yleisin malli oli se, että työarvot korreloivat positiivisesti vain säilyttämisarvojen (perinteet, yhdenmukaisuus, turvallisuus) ja vastaavasti negatiivisesti muutosvalmiusarvojen (virikkeisyys,
mielihyvä) kanssa. Toiseksi yleisimmässä mallissa työ korreloi positiivisesti myös suoriutumisen
kanssa. Tämä malli on sillä tavalla mielenkiintoinen, että kaikista muista malleista poiketen
se on ristiriidassa Schwartzin teorian motivaation jatkuvuuden oletuksen kanssa, koska suo22 | Työn Tuuli 1/2020

riutumisen naapuriarvo, valta, korreloi tyypillisesti negatiivisesti työarvojen kanssa. Sama
poikkeama on havaittu myös tunnollisuudessa
tarkasteltaessa Schwartzin arvojen ja persoonallisuuden ”viiden suuren” välisiä yhteyksiä
(katsaus Parks-Leduc ym., 2015) – kun muiden
piirteiden kohdalla korrelaatiokuvio noudattaa
sinikäyrää, tunnollisuuden käyrä on kaksihuippuinen, suurimmat korrelaatiot ovat suoriutumisen ja yhdenmukaisuuden kanssa. Myös
työarvomittauksen ongelmallisuus kävi ilmi
katsauksesta, kun tuo suoriutumisen anomalia
esiintyi vain SVS-mittaria käyttäneissä tutkimuksissa. SVS-mittarissa vastaaja arvioi arvojen
tärkeyttä itselleen, kun toisessa, PVQ-mittarissa,
hän arvioi, kuinka samanlaisia osiossa kuvattu
henkilö ja hän ovat.
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Taulukko 3. Työarvojen positiivisten korrelaatioiden tyyppijakauma % (Helkama ym., 2020).
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Verrattuna Schwartzin ydinarvoihin, joiden tärkeysjärjestys ei paljon vaihtele eri ryhmissä, ja
joiden keskinäiset korrelaatiot ovat varsin vakioisia, työarvot ovat tärkeydeltään ja merkitykseltään varsin monimuotoisia. Myös verrattuna
muihin Schwartzin mallin ulkopuolisiin arvoihin, kuten kunnia tai henkisyys, työarvojen
merkitys (mitattuna niiden yhteyksillä ydinarvoihin) on paljon vaihtelevampi. Jossain määrin työarvojen merkityksen vaihtelua selittää
yksilöiden ammattiala. Esimerkiksi kaupallisen
alan opiskelijoilla suoriutuminen ja valta (taloudelliset arvot) liittyvät työarvoihin, samoin valta
valtio-opin opiskelijoilla. Mutta aineisto ei tue
ajatusta, että työarvot korreloivat aina positiivisesti ammattiryhmän tärkeimmän arvon kanssa. Esimerkiksi restonomiopiskelijoiden tärkein
arvo oli mielihyvä, joka korreloi heillä selvästi
negatiivisesti työarvoihin. Ylipäänsä työarvojen
merkityksiä eri ryhmissä yhdistävä tekijä on se,
että työ on jotain mielihyvälle ja virikkeisyydelle vastakkaista, toisin kuin Eino Leino ja alussa
lainattu Torstin haastattelema 64-vuotias nainen ajattelivat.

Työarvot mediajulkisuudessa 1980–2015
Aikakauslehtien henkilöhaastattelut heijastavat
sekä suomalaisten pysyvää yhteistä arvomaailmaa että ajan hengen muutoksia. Aiempi sisällönanalyyttinen tutkimus aikakauslehtien julkkishaastatteluista (Helkama & Seppälä, 2006)
osoitti, että työarvot olivat 1980–2000 esillä
paljon useammin kuin niiden henkilökohtaisen tärkeyden perusteella voisi olettaa. Tällaista
tutkimusta jatkettiin vuosien 2005–2015 osalta
(Makkonen 2018).

Aineisto ja menetelmä. Avun ja Suomen Kuvalehden1 vuosien 2005, 2010 ja 2015 vuosikerroista valittiin joka toinen numero. Lopullinen
aineisto koostui 210 artikkelista, joista 133 oli
Avun artikkeleita ja 77 Suomen Kuvalehden.
Avuissa oli siis huomattavasti enemmän kriteerit täyttäviä henkilöhaastatteluita kuin Suomen

1 Kiitokset Avun ja Suomen Kuvalehden päätoimittajille Marja Aarnipurolle ja Ville Pernaalle, jotka ystävällisesti järjestivät tutkijalle
pääsyn lehtien digitaaliseen aineistoon.
Työarvot yksilöllisinä ja suomalaisen kulttuurin arvoina

Työn Tuuli 1/2020 | 23

Kuvalehdessä, josta lähes poikkeuksetta löytyi
vain yksi kriteerit täyttävä henkilöhaastattelu per
lehti. Avussa sen sijaan kriteerit täyttäviä henkilöhaastatteluita saattoi olla lukuisia per lehti.
Artikkeleista kirjattiin kaikki taustatiedot: artikkelin otsikko, lähde, haastateltavan sukupuoli, ikä, ammattiala ja ammattinimike. Artikkelit
luettiin huolellisesti läpi ja tämän jälkeen alkoi
varsinainen arvojen poiminta. Sisällöstä poimittiin kaikki haastateltavaan liitettävissä olevat
arvolauselmat ja attribuutit ja kirjattiin sanatarkasti. Myös kaikki kielteiset arvokannanotot
kirjattiin. Ne luokiteltiin myöhemmin Schwartzin arvokehällä vastakkaisella puolella kehää
olevaan arvotyyppiin, mikäli ne sinne sopivat.
Schwartzin 10 ydinarvon lisäksi ilmaukset koodattiin kolmeen muuhun arvotyyppiin: työarvoihin, henkisiin arvoihin sekä koulutus- ja sivistysarvoihin. Henkisiin arvoihin luettiin henkinen ja
hengellinen elämä, elämän tarkoitus ja mielekkyys, irtautuminen maailman murheista ja uskossa pitäytyminen (Helkama & Seppälä 2006).
Koulusivistys-arvotyypin muodostivat koulutus/kasvatus, tiedon tavoittelu, taitojen hankkiminen, intellektuaalinen elämä, joka sisälsi ajattelun sekä älyllisen ja sivistyksellisen
toiminnan (Portman 2014). Työarvojen kielteisiä kannanottoja oli mahdotonta luokitella,
sillä työarvojen paikka Schwartzin kehällä oli
epämääräinen. Siitä syystä ne jätettiin analyysien ulkopuolelle. Koko 210 artikkelin aineistossa
arvomainintoja oli yhteensä 3478, mukaan lukien Schwartzin malliin kuulumattomat arvot,
joita oli 2,8 %.
Esimerkkejä työarvoihin sijoitetuista lauselmista: Toimitusjohtaja Hannu Paloviita totesi Suomen Kuvalehdessä (24/2005):”Tein vuosia lähes
satatuntisia työviikkoja”. Toimittaja Urpo Martikainen sanoi jatkuvan työn tekemisen tärkeydestä Apu-lehden haastattelussa (01/2010): ”Töitä jatketaan eläkepäivinä”. Työarvoja kuvasti
myös kirjailija Timo Parvelan (Suomen Kuvalehti 7/2010) toteamus säästäväisyydestä: ”työ24 | Työn Tuuli 1/2020

tä, työtä, kiristä vyötä”. Näyttelijä Elsa Saision
lauselma korosti työtä itseisarvona Apu-lehdessä
(05/2005): ”ihminen kaikkineen on työn väline”.
Seuraavat lainaukset havainnollistavat eräisiin
muihin arvotyyppeihin luokiteltuja lauselmia:
Suoriutuminen: ”Hän on aina halunnut menestyjien pöytiin” (liikemies ja urheilumanageri
Aleksi Valavuori, Suomen Kuvalehti 29/2015).
Virikkeisyys: ”Kun työ alkaa muuttua rutiiniksi Aalto-Setälä kyllästyy” (kirjoittajan luonnehdinta Pauli Aalto-Setälästä, Suomen Kuvalehti
15/2005).
Itseohjautuvuus: ”Hän suostui, kun sai suhteellisen vapaat kädet” (kirjailija Marko Leinon
haastattelusta, Suomen Kuvalehti 19/2005);
”Ainoa mihin pyrin, on ymmärtäminen” (elokuvantekijä Auli Mantila, Apu 36/2005).
Universalismi: ”Enemmänkin tavoittelen nykyään harmoniaa: sitä, että olen tasapainossa itseni ja ympäristöni kanssa.” (näyttelijä Piitu Uski,
Apu 28/2010)
Hyväntahtoisuus: ”Ei voi kääntää katsetta avun
tarvitsijoilta” (kirjailija Miina Supinen, Suomen
Kuvalehti 51–52/2015).
Luokittelussa käytettiin Portmanin (2014) luomaa koodikirjaa, johon tehtiin koko prosessin
ajan kirjauksia mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä, jotta pystyttiin noudattamaan johdonmukaisuutta. Toinen menetelmään perehtynyt
tutkija poimi kymmenen satunnaisesti valitun artikkelin otoksesta 90-prosenttisesti samat arvot.

Tulokset. Aikaisemmissa 80-luvulta vuoteen
2000 ulottuvissa analyyseissa (Merikallio 2002;
Tynkkynen, nd) arvoilmauksia oli keskimäärin
5 ja 3 henkilöhaastattelua kohti. Tässä vuosien
2005–2015 analyysissa niitä oli yli 16/artikkeli.
Arvopuhe on siis selvästi lisääntynyt 2000-luvulla. Suomessa 80-luvulla oli vaikea ylipäätään
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tunnistaa henkilöartikkelia, koska ihmisiä ei
tuotu esiin yksilöinä, vaan ensisijaisesti työnsä
edustajina. Muutos yksilökeskeisempään suuntaan oli tunnistettavissa jo 90-luvun lehdissä.
Uudet havainnot todistavat entistä selvemmästä
yksilökeskeistymisestä.

Onko työarvojen esilläolon vähentyminen
2005–2010 tulkittavissa vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman laskusuhdanteen aiheuttamaksi? Vastauksen taustaksi voi tarkastella
työarvojen esiintymistiheyden vaihtelua suhteessa muihin arvoihin Apu-lehdessä ja Suomen Kuvalehdessä pitemmällä aikavälillä,
1980-luvulta (taulukko 5).

Taulukko 4 esittää arvojen prosenttiosuudet
lehtiaineistossa vuosien 2005 ja 2015 välillä. Siitä näkyy ensinnäkin, että työarvot olivat ylivoimaisesti mainintojen kärjessä vuonna 2005, putosivat toiselle sijalle 2010 mutta nousivat jälleen
ykköseksi 2015. Kärkikolmikko oli koko ajan
sama: työ, itseohjautuvuus ja hyväntahtoisuus.
Toiseksi taulukko havainnollistaa sitä, kuinka
pieniä muutokset arvojen mainintatiheyksissä
olivat: suurin oli työarvojen 5 prosenttiyksikön
pudotus vuodesta 2005 vuoteen 2010, toiseksi
suurin universalismin 3 prosenttiyksikön nousu
samalla aikavälillä.

Taulukosta 5 näkyy, että työarvojen suhteellinen
näkyvyys putosi tavallisille ihmisille suunnatussa Apu-lehdessä jyrkästi 90-luvun laman aikana, jolloin työttömyys oli suurta eikä työarvojen
esillä pitäminen varmaan tuntunut järkevältä.
Analogisesti voisi spekuloida, että pieni notkahdus 2005–2010 olisi finanssikriisin seurausta (työttömyyshän ei noussut tuolloin läheskään
niin pahaksi kuin 90-luvulla). Eliittiä enemmän
puhuttelevassa Suomen Kuvalehdessä työarvot
eivät olleet korkeassa kurssissa 80-luvun alussa

Taulukko 4. Arvojen prosenttiosuudet Avussa ja Suomen Kuvalehdessä 2005–2015.
VUOSI: 2005

2010

2015

Arvo

%

Sija

%

muutos
%-yks.

Sija

%

muutos
%-yks.

1.Työ

22.5

2

17.6

-4.9

1

18.2

+0.6

2. Itseohjautuvuus

16.0

1

18.6

+2.6

2

18.1

-0.5

3. Hyväntahtoisuus

11.8

3

13.2

+1.4

3

15.5.

+2.3

4. Virikkeisyys

9.8

5

9.1

-0.7

6

7.0

-2.1

5. Suoriutuminen

9.1

6

7.7

-1.4

5

6.9

-0.8

6. Universalismi

6.9

4

10.3

+3.4

4

7.0

-3.3

7. Henkisyys

3.5

9

3.4

-0.1

8

3.4

0

8. Koulutus

3.2

11

2.1

-1.1

8

3.4

+1.3

9. Valta

3.0

12

1.3

-1.7

12

2.9

+1.6

10. Perinteet

2.8

8

3.7

+2.8

11

3.0

-0.7

11. Turvallisuus

2.4

10

3.0

+0.6

7

4.1

+1.1

12. Yhdenmukaisuus

2.2

7

4.0

+1.8

10

3.2

-0.8

13. Mielihyvä

0.3

13

0.4

+0.1

13

0.3

-0.1
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Taulukko 5. Työarvojen sijaluvut esiintymistiheyden mukaan Avussa ja
Suomen Kuvalehdessä.
AIKA

APU

SUOMEN KUVALEHTI

1982/3

1

7

1993

7

5

2000

3

3

2005

1

1

2010

2

2

2015

3

1

(itseohjautuvuus ja universalismi olivat mainituimmat arvot) mutta ovat sitten 2000-luvulla
nousseet kärkeen ja pysyneet siellä.

Työarvot eivät ole vain talouselämän arvoja.
Vuosina 2005–2015 ne olivat ykkösarvoja myös
tieteen, kuvataiteen sekä esittävän taiteen edustajien ja kakkosena kirjailijoiden ja musiikkialan henkilöiden haastatteluissa.

Kun valta, suoriutuminen ja virikkeisyys (johon
sisältyy riskinotto, uskaliaisuus) ovat talouden
arvoja, voisi ajatella, että korrelaatiot johtuvat
talouden edustajien suuresta osuudesta haastateltavissa, mutta heitä oli vain noin kahdeksasosa. Ehkä ne ovat arvoja, jotka ovat yhteisiä
kaikille menestyneille ihmisille – heistähän juttuja kirjoitetaan? Tämä on mahdollista, mutta samat kolme arvoa korreloivat työn kanssa
positiivisesti myös tsaarien ja Suomen presidenttien puheissa (Portman 2014, 177), aivan
erityyppisessä aineistossa. Schwartzin (2011a)
kulttuuriarvojen teorian valossa nämä korrelaatiot voisi tulkita niin että kulttuurin tasolla työ
esiintyy talouden (valta-arvot), riskinoton ja uskaliaisuuden (virikkeisyys) ja korkeisiin tavoitteisiin pyrkimisen (suoriutuminen) yhteydessä
tai palveluksessa, enemmän kuin sellaisena yhteiseksi hyväksi uurastamisena, jollainen se on
yksilöiden arvomaailmassa.

Mihin arvoihin työarvot haastatteluissa liittyvät?
Ne korreloivat vuosien 2005–2015 aineistossa ainoastaan vallan (r=.20, p<.01), virikkeisyyden
(r=.17, p<.05) ja suoriutumisen (r=.17, p<.05)
kanssa. Verrattuna yksilöllisten työarvojen korrelaatioihin (taulukossa 3) nämä korrelaatiot
ovat yllättäviä. Virikkeisyys korreloi yksilötasolla säännönmukaisesti negatiivisesti työn kanssa, kun taas suoriutumisen ja työn positiiviset
korrelaatiot ovat melko harvinaisia (20 %), vallan ja työn vielä harvinaisempia (6 %).

Suoriutuminen, amerikkalaisten mittarien työarvoihin sisällyttämä arvo, jonka omassa mittarissamme erotimme työarvoista, suhtautui
yksilöllisten arvotutkimusten mukaan kaikkein
kaksijakoisimmin työarvoihin – puolet merkitsevistä korrelaatioista oli positiivisia, puolet negatiivisia. Suomalaisille suoriutumisarvojen julkinen kannattaminen ei perinteisesti ole ollut
sosiaalisesti suotavaa. Lehtiaineistoissa (Helkama & Seppälä, 2006; Makkonen, 2018) haastateltavien suoraan ilmaisemien itsensä korosta-

Talouden suhdannevaihtelut näkyvät sen sijaan
selkeästi haastateltavien valinnassa. Talouskasvun aikana haastatellaan talouden edustajia,
mutta taantuman aikana heidän osuutensa putoaa. Vuonna 2000 kolmannes ja 2005 neljännes
kohdehenkilöistä tuli bisnesmaailmasta, vuoden
1993 laman ja 2010 taantuman aikana osuus oli
alle kymmenyksen. Vuosina 2010 ja 2015 kirjailijat olivat haastatelluin ryhmä. Heidän osuutensa
julkkiksista oli myös 2005 liki viidennes.
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misarvojen (suoriutuminen ja valta) määrä on
ollut säännöllisesti puolet kirjoittajan ilmaisemien vastaavien arvojen määrästä sekä Avussa että Suomen Kuvalehdessä. Suomen Kuvalehden vuoden 2015 haastattelut ovat poikkeus.
Niissä haastateltava ilmaisi kaksi kertaa enemmän itsensä korostamisarvoja kuin kirjoittaja.
Tämä voi olla merkki normien muutoksesta
amerikkalaiseen suuntaan.

Yhteenveto ja pohdintaa
Yksilötasolla työarvojen tärkeys ja merkitys
vaihtelevat suuresti, kun taas kulttuurisina arvoina ne ovat sekä esiintymistiheytensä että merkityksensä puolesta varsin yhtenäisiä ja ajallisestikin melko vakaita. Kun työarvojen merkitystä
mitataan niiden suhteilla Schwartzin ydinarvoihin, työarvot poikkeavat selvästi muista tähän
asti tutkituista Schwartzin mallin ulkopuolisista
arvoista, kunniasta ja henkisistä arvoista, joiden
korrelaatiokuvio on miltei sama kaikissa otoksissa. Työarvoilla taas voidaan erottaa puolisen
tusinaa erilaista korrelaatiomallia.
Kulttuurisena arvona työllä on eri funktio kuin
yksilöarvona – se auttaa yhteisöä, kansaa, sopeutumaan taloudelliseen ympäristöön ja sen
muutoksiin. Sitä kautta voi ymmärtää, miksi
kulttuurisella tasolla, niin julkkisten haastatteluissa kuin vallanpitäjien puheissakin, työarvot
esiintyvät yhdessä muutosvalmiutta korostavien
virikkeisyysarvojen kanssa, kun taas yksilötasolla ne, jotka arvostavat työarvoja, väheksyvät
virikkeisyysarvoja.
Työarvojen keskeisyys suomalaisten arvomaailmassa näyttää viime vuosikymmeninä vain vahvistuneen. Kansainväliset vertailut puhuvat sen
puolesta, että työarvot ovat nimenomaan suomalaisuuteen liittyvä asia. Yhtenä esimerkkinä
kulttuuristen työarvojen funktioista voi mainita
Kasevan (2011) havainnot työarvojen yhteydestä hyvinvointiin suomalaisilla ja yhdysvaltalaisilla opiskelijoilla. Kummassakin otoksessa työ
Työarvot yksilöllisinä ja suomalaisen kulttuurin arvoina

oli tärkeydeltään alle keskitason, mutta suomalaisilla työ korreloi arvoista vahvimmin hyvinvointiin, amerikkalaisilla ei lainkaan. Omien ja
ympäristön arvojen yhtäpitävyys on tärkeä hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Schwartz (2011c,
312) kysyi: ”Kumpi on tärkeämpää, yhtäpitävyys ympäristön todellisten arvojen vai koettujen arvojen välillä?” ja totesi, ettei asiaa vielä
tiedetä. Kasevan tutkimus vastaa, että kuviteltu
yhtäpitävyys riittää.
Työ on selvästi osa suomalaisuutta. Kun luemme tunnetuista ahkerista taiteilijoista, kirjailijoista ja liike-elämän edustajista, työarvot aktivoituvat. Vastaavasti kun suomalainen
identiteettimme aktivoituu, työarvotkin aktivoituvat. Tiedämme kuitenkin toistaiseksi aika
vähän kansalliseen identiteettiimme kuuluvien
työarvojen, yksilöllisten työarvojemme ja arkisen toimintamme välisistä yhteyksistä. Tutkijoille riittää työtä. n
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Työarvot yksilöllisinä ja suomalaisen kulttuurin arvoina

Jari Hakanen

Omaa työtä merkityksellistämässä
Tämä katsausartikkeli käsittelee työn aloitteellista muokkaamista, niin sanottua työn tuunaamista (eng. job crafting). Työn tuunaaminen tarkoittaa ensisijaisesti omaa työroolia,
työn voimavaroja ja myönteisiä haasteita laajentavia strategioita, joita työntekijä toimeenpanee arkisessa työssään työn sujuvoittamiseksi, sen mielekkyyden ja työn imun
lisäämiseksi. Työn tuunaamisen tarkoituksena on, että työ paremmin vastaisi työntekijän
omia kaipuita, arvostuksia ja vahvuuksia. Tähänastinen tutkimusnäyttö osoittaa, että
työn voimavaroja, rooleja ja haastavuutta lisäävällä työn tuunaamisella on myönteisiä
vaikutuksia sekä työntekijän hyvinvointiin (mm. työn imu ja mielekkyys, vähäisempi
työuupumus, työssä tylsistyminen) että työsuoritukseen (mm. työn tavoitteet, luovuus).
Sen sijaan supistava, työn kuormittavia piirteitä vähentävä työn tuunaaminen näyttää
olevan yhteydessä heikentyneeseen työhyvinvointiin.
AVAINSANAT: työn tuunaaminen, työn imu, voimavarat, hyvinvointi, supistava työn

tuunaaminen

Johdanto
Aamuruuhkainen metro pysähtyy määrittelemättömäksi ajaksi keskelle Kulosaaren siltaa.
Ei aikaakaan ja yhä useampi matkustaja alkaa vilkuilla hermostuneena kelloaan ja soittamaan myöhästyvänsä palaverista. Ärtymys
kasvaa nopeasti. Metron kuljettaja kuuluttaa
reippaasti: Hyvää huomenta hyvät matkustajat!
Olen tosi pahoillani matkaanne kohdanneesta viivästyksestä. Tämä ei nyt mene ollenkaan
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niin kuin olin matkanne suunnitellut! (matkustajat nostavat ihmetelleen päätään kännyköistä). Porukkamme tekee kaikkensa, sillä Teillä
ja minulla on yhteinen päämäärä: saattaa teidät turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti
sinne, minne olette tänä aurinkoisena aamuna
matkalla (matkustajat alkavat sulaa ja hymyillä toisilleen).
Nopeasti muuttuva työelämä tuottaa monenlaisia uusia tarpeita organisaatioille. Viisaus ei
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yksin asu johtoryhmässä, jos on koskaan asunutkaan, mutta aiemmin vielä saattoi riittää ylhäältä alas-yksisuuntaisesti ohjautuva töiden
suunnittelun ja organisoinnin malli; ja joskus
jopa hyvin autoritäärisesti ja kontrolloivasti toteutettuina käytäntöinä. Nyt on saatava enemmän aikaa vähemmillä ihmisillä ja tavoitteena on kestävästi hyvä työssä suoriutuminen.
Pelkkä tekemisen määrä suhteessa panoksiin
ei myöskään riitä. Entistä enemmän on esimerkiksi panostettava asiakaspalveluun ja asiakasuskollisuuden vahvistamiseen. Entistä tärkeämpää on myös saada esille ja käyttöön uudet
tuoreet ideat, aloitteet ja toimintatavat, ja tässä
jokainen työntekijä voi olla avainasemassa. Entistä tärkeämpää on myös työn sujuva virta, ja
että häiriötilanteissa ratkaisut löytyvät nopeasti
ja joustavasti.
Kyse ei kuitenkaan ole vain organisaatioiden
tarpeista, vaan yhtä lailla työtä tekevien ihmisten tarpeista ja kaipuista tehdä työtä, joka on
mielekästä, jossa on mahdollista voida hyvin ja
kasvaa, joka parhaimmillaan edistää työkykyä
ja joka kaiken muuta elämää koskevan arkisen
hankauksen päälle on kuitenkin myös myönteisessä, toisiaan rikastuttavassa suhteessa muun
elämän kokonaisuuden kanssa. Tämä mielekkyyden kaipuu voi osin liittyä sukupolvieroihin
arvoissa ja työtä koskevissa odotuksissa (Mellanen & Mellanen, 2020; Sorjanen & Vainio,
2020). Epäilemättä se liittyy vahvasti työelämän intensifioitumiseen, epävakauteen ja moniin epävarmuuksiin – jollei kaikki se ponnistelu, mitä työn eteen tekee, ole merkityksellistä,
muodostuu kuilu työlle annettujen panostusten
ja siitä saatavien vastineitten välille liian suureksi ja riskinä on mielekkyys-kriisi ja työuupumus.
Muun muassa näistä syistä työelämätutkimukseen ja -kehittämiseen on merkittävästi vaikuttanut vuosituhannen alussa liikkeelle lähtenyt positiivisen psykologian paradigma: on
suunnattava huomiota yksilöiden ja yhteisöjen sellaisten mahdollisuuksien ja vahvuuksien edistämiseen, joita voidaan mitata, kehittää
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ja edistää johtamisen keinoin (Luthans, 2002).
Tätä hieman välineelliseltä ja ylhäältä alasmäärittyneeltä kuulostavaa tavoitetta tasapainottaa näkemys, jonka mukaan positiivisen
organisaatiopsykologian itseisarvoinen missio
on työntekijöiden onnellisuuden ja terveyden
edistäminen (Wright, 2003).
Kaiken kaikkiaan näkyvimpiin ja pysyvimpiin
voimavaralähtöisen työelämätutkimuksen ja
-kehittämisen muutoksiin 2000-luvulla liittyy
työn imun tutkimus [work engagement; employee engagement] (Schaufeli ym., 2002; Hakanen 2002ab). Se mullisti perinteisen tavan käsitellä työhyvinvointia yksipuolisesti negaationsa,
stressin, työuupumuksen ja sairauspoissaolojen,
kautta. Toinen merkittävä muutos on koskenut
töiden organisointia ja johtamista: ylhäältäalas-käytännöt ja rakenteet ovat saaneet rinnalleen työntekijälähtöiset alhaalta-ylös-käytännöt
ja strategiat, joihin myös työn omatoiminen, vapaaehtoinen muokkaaminen eli työn tuunaaminen [job crafting] (Wrzesniewski & Dutton,
2001) keskeisenä käsitteenä kuuluu.
Alussa kuvaamassani muistossa työmatkastani,
metrokuljettaja suoritti perustehtäväänsä kertomalla matkustajille matkan viivästymisestä.
Hänen voi kuitenkin olettaa myös tuunanneen
työtään laajentamalla ajatustaan asiakaspalvelijana ja työnsä tarkoituksesta (kognitiivista tuunaamista). Hän sisällytti ilmoitusasiaan tunnetyötä, kun hän pyrki saamaan ärtyneet ihmiset
paremmalle tuulelle (työn haasteiden lisäämisen
tuunaamista) ja hän myös – suljetusta kuljettajatilasta huolimatta – rakensi yhteyttä matkustajiin (sosiaalisten voimavarojen tuunaamista).
Ehkä hän tällä tavoin toimien teki työstään tuona hetkenä myös entistä merkityksellisempää?

Mitä on työn tuunaaminen?
Job crafting suoraan käännettynä voisi tarkoittaa työn käsityöläistämistä ja askartelua. Wikipedian mukaan käsityötä voi kuvata prosessina,
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johon kuuluu ideointi, visuaalinen ja tekninen
suunnittelu, valmistus ja kaikissa vaiheissa tapahtuva arviointi, käyttämättä täysin automatisoitua työtapaa. Käsityö on ajatuksen ohjaama
prosessi, joka sisältää idean tuotoksesta sekä
tiedon sen toteuttamisesta. Käsityömäisen työn
tekemisen idea(ali) kuvaa hyvin työn tuunaamista siten, että oma työ on se, jota muokataan
”omin käsin”.
Yleisesti työn tuunaamista luonnehtii a) sen
työntekijälähtöisyys ja suuntautuminen hyödyttämään työntekijää, b) vapaaehtoisuus ja tietoiset ja tavoitteelliset pyrkimykset muokata omaa
työtä, c) merkitykselliset muutokset siinä, miten
ennalta määriteltyä työtä tai tehtävää tehdään,
d) tapahtuminen työroolissa; vapaa-ajan tuunaaminen on eri asia ja e) se tapahtuu työssä,
jossa on toimenkuvat ja määritellyt tehtävät, joita on mahdollista muokata (Bruning & Campion, 2018). Lyonsin (2008) tutkimuksen mukaan
myyntihenkilöistä lähes 80 % oli tuunannut työtään itselleen sopivammaksi viimeisen vuoden
aikana, mutta keskimäärin vain noin 1,5 kertaa,
eli työn tuunaaminen nähtiin isoina aloitteellisina muutoksina työssä. Yleisen työn tuunaamista koskevan ajattelutavan mukaan työn tuunaaminen tapahtuu kuitenkin osana työn arkea
monin eri ja vaihtelevin tavoin ja siihen nähden
Lyonsin esittämä luku tuntuu hyvin vähäiseltä.
Yhdysvaltalaisten Amy Wrzesniewskin ja Jane
Duttonin (2001) alkuperäisen määritelmän mukaan työn tuunaaminen tarkoittaa oman työn
muotoilua ja muovaamista (toimintaa) ja uudelleenmäärittelyä (ajattelu-strategioita). Tavoitteena on työn merkityksen (käsitys työn
tarkoituksesta) ja työidentiteetin (käsitys itsestä työssä) myönteinen muokkaaminen, niin
että oman toimijuus ja työn hallinnan kokemus,
myönteinen minäkuva sekä yhteys muihin ihmisiin, vahvistuvat.
Wrzesniewski ja Dutton (2001) määrittelivät
työn tuunaamisen tarkoittavan muutoksia työrooleissa: mitä ihminen tekee ja kenen kanssa.
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He esittelivät kolme yleistä työn tuunaamisen
strategiaa: työtehtävien, sosiaalisten suhteiden
ja henkilökohtaisten työtä koskevien ajatusten ja näkökulmien muokkaamisen. Työntekijät voivat ensinnäkin muokata työtään sisällyttämällä siihen uusia työtehtäviä, vähentämällä
olemassa olevia työtehtäviä tai muokkaamalla
työtehtävien luonnetta ja esimerkiksi sitä, kuinka paljon aikaansa ja energiaansa he panostavat
työtehtäviinsä. Vuorovaikutukseen liittyvä työn
tuunaaminen voi puolestaan kohdistua siihen,
keiden pariin työntekijä hakeutuu työssään, miten hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa
ja minkä verran hän käyttää aikaansa ja energiaansa tiettyihin ihmisiin. Kognitiivinen näkökulmien ja ajatusten muokkaaminen voi esimerkiksi muistuttaa ja terävöittää työntekijöitä
siitä, mitä varten oma työ ylipäätään on olemassa ja mikä laajempi merkitys sillä on. Tämän
näkemyksen mukaan työn tuunaaminen voi siis
olla aloitteellista käyttäytymistä tai kognitioita.
Noin kymmenen vuotta Wrzesniewskin ja Duttonin (2001) uraa uurtavan artikkelin jälkeen
Maria Tims ja Arnold Bakker (2010) Hollannissa määrittelivät työn tuunaamisen työn
vaatimukset – voimavarat -mallin (Demerouti ym, 2001; Schaufeli & Bakker, 2004; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008) pohjalta, joka on
noussut suosituimmaksi työ- ja organisaatiopsykologian teoreettiseksi viitekehykseksi. Tämän näkemyksen mukaan työn tuunaaminen
on toimintaa, joka kohdistuu omaan työhön ja
työympäristöön, eli se on työn erilaisten voimavarojen ja vaatimusten tasapainottamista omassa työssä niin, että voimavarat ja vaatimukset
sopivat paremmin yhteen ja vastaavat omia prioriteetteja, kykyjä ja kaipuita.
Tämän määritelmän mukaan kuka tahansa
työntekijä voi tuunata työtään neljän yleisen
keinon avulla: Hän voi ensinnäkin pyrkiä lisäämään työssä tarvitsemiaan ns. strukturaalisia,
eli omaan osaamiseen ja kehittymiseen liittyviä voimavaroja, esimerkiksi kartuttamalla uusia taitoja tai vahvistamalla osaamista jollain
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itselle tärkeällä alueella. Toiseksi hän voi myös
pyrkiä lisäämään työnsä sosiaalisia voimavaroja, esimerkiksi pyytämällä palautetta työsuorituksistaan tai apua johonkin vaativaan kohtaan
työssään.
Kolmanneksi hän voi myös pyrkiä lisäämään
työnsä ns. haastevaatimuksia, kuten hakeutumaan vapaaehtoisesti uusiin, itseä inspiroiviin
tehtäviin tai projekteihin tai omaksumaan jokin uusi työrooli, kuten ryhtymään mentoriksi
tai työpaikan työhyvinvointiryhmän jäseneksi.
Neljäntenä strategiana työntekijä voi tähdätä
työlleen haitallisten vaatimusten vähentämiseen. Tällaisia työn tuunaamisen keinoja voisivat olla esimerkiksi emotionaalisesti kuormittavien työtilanteitten välttäminen ja pyrkimys
pienentää byrokratiahaittoja omassa työssä.
Viimeksi mainittu työn vaatimusten erottelu
haastaviin ja työn tekoa estäviin tarkentaa perinteistä ajatusta kaikkien työn vaatimusten
henkisestä tai fyysisestä kuormittavuudesta.
Työn estävät vaatimukset, kuten rooliristiriidat
ja toimimattomat tietojärjestelmät aiheuttavat vain kuormitusta, kun taas työn haastavat
vaatimukset voivat kuormittaa mutta samanaikaisesti myös motivoida työntekijää (LePine,
Podsakoff & LePine, 2005).
Kun Wrzesniewskin ja Duttonin (2001) näkemys työn tuunaamisesta perustuu työroolien
muokkaamiseen ja laajentamiseen, koskee Timsin ja Bakkerin (2010) määritelmä voimavarojen
vahvistamista ja tasapainottamista työn vaatimusten kanssa. Molemmat sisältävät myös kaksi
yleisempää, vaihtoehtoista polkua tuunata työtä: Ensinnäkin työtä laajentavan ja hyvinvointia sekä kasvua edistävän myönteisiä päämääriä
edistävän työn tuunaamisen, kuten työroolien
ja tehtävien tai työn voimavarojen lisääminen
ja toiseksi työtä supistavan, turvallisuutta ja
terveyttä suojaavaan sekä kielteisiä seurauksia
välttämään pyrkivän työn tuunaamisen, kuten
joidenkin työtehtäviä tai vuorovaikutusta koskevien elementtien vähentäminen työssä (Higgins, 1997; Lichtenthaler & Fischbach, 2018).
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Kaikilla edellä mainituilla strategioilla työntekijä pyrkii tekemään työstään itselleen merkityksellisemmän sitä kautta, että työ paremmin vastaa omia kaipuita, prioriteetteja ja vahvuuksia,
toisin sanoen, että työstä tulee enemmän tekijänsä näköistä ja siten palkitsevampaa. Tutkimusnäytön perusteella on kuitenkin todennäköisempää, että työn merkityksellisyys ja muut
myönteiset seuraukset työn tuunaamisesta syntyvät laajentavan, hyvää edistävän, eivätkä supistavan, jotain kielteistä eliminoimaan pyrkivän, työn tuunaamisen keinoin.

Mikä edistää työn
tuunaamista?
Kuvassa 1 on tähänastisen tutkimustiedon
(mm. Työterveyslaitokselle tekemämme tutkimukset sekä katsausartikkelit ja meta-analyysit, kuten Demerouti, 2014; Rudolph, Katz, Lavigne, & Zacher, 2017) pohjalta tekemäni malli
työn tuunaamisesta, sitä motivoivista ja estävistä tekijöistä sekä seurauksista kahdelle työhyvinvoinnin ydinkäsitteelle, työn imulle ja työuupumukselle, ja edelleen merkittäville muille
seurauksille. Selkeyden takia suorat yhteydet
työn ja yksilön voimavaroista ja työn vaatimuksista työhyvinvointiin on jätetty pois ja päähuomio on työn tuunaamisen yhteyksissä.
Vaikka työn proaktiivinen muokkaaminen lähteekin yksilöstä (tai yhteisöstä sen yhteisenä
toimintana), niin sellaiset työn voimavarat, kuten hyvät henkilöstöjohtamisen käytännöt, erityisesti palveleva johtaminen (Harju, Hakanen
& Schaufeli, 2018) ja riittävä autonomia työssä luovat maaperää, mahdollistavat ja kannustavat työn tuunaamiseen. Myös työn määrällinen kuormittavuus voi lisätä työn tuunaamista
ja jopa työn haastevaatimusten lisäämistä (Rudolph ym., 2017).
Yhdessä tutkimuksistamme havaitsimme työn
tuunaamisen muuntavan erilaisten työn määOmaa työtä merkityksellistämässä

Mitä hyvää työn
tuunaamisesta koituu?

rällisten, laadullisten ja emotionaalisten vaatimusten ja fyysisen kuormittavuuden yhteyttä työn imuun ja työuupumukseen (Kuvassa 1
nuoli katkonuoleen työn vaatimusten ja työhyvinvoinnin välillä). Tutkimuksessa työn voimavarojen ja työn haasteiden tuunaaminen ylläpiti työn imua ja suojeli työuupumukselta silloin,
kun työssä oli paljon kuormitustekijöitä (Hakanen, Seppälä, ja Peeters, 2017). Myös organisatoriset muutokset voivat saada osan ihmisistä
toimimaan työtään tuunaavasti ja siten parantavan sopeutumistaan muutoksiin (Kaltiainen,
Lipponen & Petrou, 2018).

Työn tuunaamisen tutkitut hyödyt ja haitat liittyvät vahvasti siihen, minkä tyyppisestä työn
tuunaamisesta on kyse: laajentavasta vai supistavasta (Kuva 1). Eniten tutkittu ja vahvin
näyttö laajentavan, työn voimavarojen ja haasteiden lisäämiseen tähtäävästä työn tuunaamisen myönteisistä seurauksista koskee työn imua
– tarmokkuutta, omistautumista ja nautintoa
työhön uppoutumisesta. Työn imun puolestaan tiedetään lisäävän työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä, parantavan työsuoritusta ja työn tuottavuutta sekä vähentävän
työn ja perhe-elämän välisiä ristiriitoja ja päinvastoin lisäävän työn myönteisiä vaikutuksia
perhe-elämään.
Pitkittäistutkimuksistamme
tiedämme työn imun vastavuoroisesti lisäävän
todennäköisyyttä proaktiiviseen toimintaan ja
työn tuunaamiseen (Hakanen, Perhoniemi &

Yksilöllisistä voimavaroista tiedetään niin kutsutun proaktiivisen persoonallisuuden, vahvan
pystyvyysuskon, tunnollisuuden, ekstraversion
ja avoimuuden muutoksille olevan yhteydessä
työn aloitteelliseen tuunaamiseen. Myös kasvuun ja myönteisten asioiden saavuttamiseen
tähtäävä itsesäätely lisää todennäköisyyttä tuunata työtä.

Laajentava
työn
tuunaaminen
Työn
voimavarat

+

Yksilölliset
voimavarat

+

+
+

+

Työn imu/
motivaatio

-

+

Työn
haastavat
vaatimukset
Työn
estävät
vaatimukset

Työuupumus/
Työssä
tylsistyminen

+

Supistava
työn
tuunaaminen

-

Työn merkityksellisyys,
laadukas työsuoritus,
sitoutuminen
työpaikkaan
terveys ja työkyky

+
+

Kuva 1. Työn tuunaamisen teoreettinen malli.
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Toppinen-Tanner, 2008; Hakanen, Peeters &
Schaufeli, 2018). Koska työn imussa työntekijällä on ylimääräistä työstä syntynyttä energiaa, hän on yleensä halukas käyttämään sitä tehdäkseen työstään entistä mielekkäämpää. Näin
tehdessään hän saavuttaa uusia voimavaroja,
jotka ylläpitävät ja voivat lisätä työn imua. Tämän kehän avulla työn imua kokevat usein pystyvät ylläpitämään suurta myönteistä vireyttä.
Ei ihme, että työn imua on myös kutsuttu proaktiiviseksi työn imuksi [proactive engagement]
(Kanfer, Frese & Johnson, 2017).
Toinen johdonmukainen tutkimustulos on ollut, että työtään itselleen paremmin yhteensopivaksi tuunaavat suoriutuvat myös paremmin
töistään, sekä itsensä että esimiestensä arvioimina. Paitsi suoraan työn tavoitteita koskevaan työssä suoriutumiseen, työn tuunaaminen
oli 34 kuntaa käsittäneessä tutkimuksessamme
myönteisessä yhteydessä myös aktiiviseen sopeutumiseen (työtavoissa, luovuudessa, joustavuudessa toimia työryhmässä, stressin siedossa
ja reagointikyvykkyydessä) (Harju & Hakanen,
2017). Työn tuunaaminen on yhteydessä myös
työpaikkaan sitoutumiseen ja vähäisempiin eroaikeisiin töistä sekä monien organisaatioiden barometreissaan mittaamaan työtyytyväisyyteen.
Pitkittäistutkimuksessamme työn tuunaaminen
ennusti myös ns. psykologista pääomaa, eli resilienssiä, optimismia, pystyvyysuskoa ja toivoa (Vogt, Hakanen, Brauchli, Gregor & Bauer,
2015); kaikki keskeisiä voimavaroja epävakaassa
työelämässä. Työn tuunaaminen on vaikuttanut
myös työn ja työntekijän yhteensopivuuteen ja
sitä kautta työn merkityksellisyyden kokemukseen (Tims, Derks & Bakker, 2016).
Laajentavan työn tuunaamisen keinojen välillä
on havaittu keskinäinen myönteinen kehä (Harju, Hakanen & Schaufeli, 2018) niin, että työn
voimavarojen tuunaaminen lisää jatkossa työn
haasteiden tuunaamisen todennäköisyyttä (koska yksilöllä on riittävästi voimavaroja siihen) ja
työn haasteiden lisääminen taas saa ihmisen jatkossa etsimään itselleen uusia voimavaroja (jotta
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haasteista voi selvitä). Tämä dynamiikka kertoo,
miten työn tuunaaminen vaikuttaa työn imuun
ja ehkäisee rutinoitumisen ja tylsistymisen.
Sen sijaan niin sanotulla supistavalla työn tuunaamisella, eli pyrkimyksellä vähentää joitain
haitallisia työn vaatimuksia, on tutkimuksissa
yllättäen todettu olevan kielteisiä seurauksia
työntekijällä tai sitten sillä ei ole ollut minkäänlaisia seurauksia. Työn supistava tuunaaminen
on esimerkiksi lisännyt riskiä kokea uupumusasteista väsymystä työssä ja vaikuttanut kielteisesti työn imuun. Toisin kuin laajentavan työn
tuunaamisen mukainen aloitteellisuus, supistava työn tuunaaminen on myös yhteydessä työpaikan vaihtoaikeisiin. Pyrkimys vähentää työn
kuormittavia elementtejä ei näytä siis tuovan
toivottuja seurauksia, vaan päinvastoin heikentää esimerkiksi hyvinvointia. Tässä saattavat näkyä työn tuunaamisen rajat: on helpompi vahvistaa ja lisätä jotain myönteistä työssään kuin
vähentää jotain haitalliseksi kokemaansa.

Voiko sitä edistää
käytännössä?
Työn tuunaamis-interventiot ovat olleet suosittuja tutkimuskohteita viime vuosina. Tämä on
ymmärrettävää, koska niiden toteuttaminen organisaatioissa on edullista, joustavaa ja suhteellisen vähän aikaa vievää – ja kaiken lisäksi ne
näyttävät lisäävän muun muassa työn imua ja
olevan siinä tehokkaampia kuin monet ylhäältä-alas-johdetut interventiot (Knight, Patterson
& Dawson, 2019). Työn tuunaamisen ja työn
imun lisäämiseen tähtäävät interventiot eivät
perustu one-size-fits-all -ajattelulle, kuten monet ylhäältä-alas-suuntautuvat kehittämishankkeet ja siksi ne voivat paremmin vastata kunkin
työntekijän ja työyhteisön tarpeisiin. Kerran
opittuna työskentelytapana työn tuunaaminen
voi myös tuottaa pysyviä muutoksia organisaatioissa kohti aloitteellista ja jatkuvaa, kokeilemista ja oppimista painottavaa kulttuuria.
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Työterveyslaitoksella kehitimme jo vuonna 2008
Työn imu -polku nimisen kehittämisprosessin
työyhteisöille silloisten työyhteisökehittäjäkollegoitteni, Leena Multasen ja Anna Vanhalan,
kanssa. Tuolloin ei puhuttu työn tuunaamisesta,
mutta itse asiassa kehittämispalvelumme oli nimenomaan työn yhteisöllistä tuunaamista. Palvelun tavoitteena oli auttaa työyhteisöjä (esimies
yhtenä sen jäsenenä) tunnistamaan omia uinuvia, potentiaalisia ja tosiasiallisia voimavarojaan
ja saada ne paremmin käyttöön vahvuuksina
sekä auttaa niiden turvin kohtaamaan erilaisia
kulloisellekin yhteisölle haastavia ja hankalia
asioita. Laadullisesti ja kyselyn keinoin arvioituina yli 20 eri alojen (vanhainkoti, vankilassa
vanginvartijat, suurkeittiö, lakiasiaintoimisto,
insinööritoimisto, varhaiskasvatus) työpaikoilla
toteutettu prosessi lisäsi myönteistä ja innovatiivista vuorovaikutusta sekä työn imua.
Sen jälkeen kehitimme mainitusta palvelusta lyhyemmän version, joka osoitti, että organisatoristen myllerrysten työpaikoilla ne, jotka kokivat
alun alkaen useammin työn imua, pystyivät intervention ansiosta ja myllerryksistä huolimatta
lisäämään innovatiivisuutta työyhteisössä, kun
muilla se väheni (Seppälä, Hakanen, Tolvanen
& Demerouti, 2018).
Yhteisöllisen työn tuunaamisen kehittämispalvelun lisäksi kehitimme Innostuksen spiraali -hankkeessa myös yksilöllisen työn tuunaamisen intervention. Se toimi perustana myös
Työterveyslaitoksella äskettäin kehitetylle Työn
imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennukselle
(https://www.ttl.fi/koulutus/tyon-tuunaaminenverkkovalmennus-tyon-imua/). Tämä kehittämispalvelu koostuu seitsemästä moduulista,
jotka perehdyttävät käytännössä työn tuunaamiseen ja sisältävät pieniä yksilöille ja yhteisölle
suunnattuja tehtäviä ja harjoitteita, lyhyitä video-infoja ja pelillisiä elementtejä sekä mahdollisuuden sparraukseen ja työpajaan.
Tällä hetkellä tutkimme Piia Seppälän johdolla verkkovalmennuksen vaikuttavuutta PeOmaa työtä merkityksellistämässä

täjäveden kunnassa, jonka koko henkilöstö
on mukana tutkimuksessa: https://www.ttl.fi/
tutkimushanke/tyon-imua-tyota-tuunaamallaverkkovalmennuksella-hyvinvointia-ja-terveytta-2019-2020/. Käynnissä olevan hankkeen vasta
alustavien tulosten perusteella verkkovalmennuksen ansiosta työn tuunaaminen sekä lisääntyy
että työn imu nousee. Tämä kertoo erittäin hyvää valmennuksesta. Koska jokainen organisaatio haluaa aloitteellisia, motivoituneita, hyvinvoivia ja aikaansaapia työntekijöitä, on toivottavaa,
että myös organisaatiot ovat aloitteellisia ja panostavat työhyvinvointihankkeissaan paitsi reaktiivisiin toimiin vähentää epäkohtia myös proaktiivisiin keinoihin kasvattaa hyvää.

Lopuksi
Muuttuva työelämä ja sen välillä yllättäenkin
muuttuvat olosuhteet, kuten korona-viruksen
aikaansaamat muutokset työn tekemisen tavoissa ja paikoissa tuovat monenlaisia uusia haasteita työhön. Kriittisinä aikoina tarvitaan entistä parempaa ihmislähtöistä johtamista, vahvoja
henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja psykologista turvallisuutta. Yhtä lailla on luultavaa, että
jokainen työntekijä toimiessaan oma-aloitteisesti, itselleen tärkeitä työn myönteisiä elementtejä vahvistaen, voi selviytyä paremmin erilaisista muutoksista ja epävarmuuksista. Lisäämällä
hyvinvointiaan ja työnsä merkityksellisyyttä voi
työstä tehdä vähän enemmän itsensä näköistä;
sellaista, jossa voi kokea käyttävänsä vahvuuksiaan ja kehittyä, jossa voi saada apua ja tarjota sitä työyhteisössään ja jossa voi nähdä työnsä
tulokset. On todennäköisintä, että monia työn
epäkohtia korjataan parhaiten perinteisillä ylhäältä-alas -johtamisen keinoilla. Työn imua ja
merkityksellisyyttä taas parhaimmillaan edistetään sekä johtamisen että oman työn johtamisen ja tuunaamisen keinoin.
Työn tuunaamisen tarve ja hyödyt eivät ole riippuvaisia siitä, työskenteleekö ihminen itseohjautuvassa vai perinteisemmin johdetussa organiTyön Tuuli 1/2020 | 35

saatiossa. Itseohjautuvassa organisaatiossa on
lähtökohtaisesti enemmän vapausasteita toimia
proaktiivisesti kuin esimerkiksi hierarkkisessa
organisaatiossa. Siksi työn tuunaaminen sellaisessa organisaatiossa on todennäköisempää.
Kuitenkin itseohjautuvassa organisaatiossa on
myös mahdollista urautua tiettyihin toimintatapoihin, kun myös vastuuta työn kehittämisestä
on enemmän itsellä. Silloin taas, kun toimenkuvat ovat tarkemmin rajatut, voi olla ainakin helpompi hahmottaa, miten tämän työn tai tehtävän voisi tehdä fiksummin.
Työn tuunaaminen on työn ja työntekijän välisen yhteensopivuuden parantamista. Siksi
se voi olla tärkeä keino myös edistää erityisten työntekijäryhmien, kuten osatyökykyisten
mahdollisuuksia tehdä merkityksellistä työtä.
Alun perin käänsin ”job craftingin” suomeksi
työn yksilölliseksi muokkaamiseksi. Nykyisin
työn muokkauksella tarkoitetaankin sopivaksi mitoitettua työtä, jossa työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työaikojen järjestelyistä, työtehtävien räätälöinnistä, työtilojen
muutoksista tai toisen työntekijän antamasta
tuesta. Tällainen työn muokkaus yhdistää perinteisen töiden suunnittelun ja työntekijälähtöisen työn tuunaamisen parhaita puolia. Olipa kyse puhtaasti työntekijästä tai työyhteisön
yhteisestä halusta lähtevästä tai työntekijän
ja työnantajan yhdessä suunnittelemasta työn
yksilöllistä räätälöinnistä, lopputuloksena on
todennäköisesti entistä parempi inhimillisten
voimavarojen ja vahvuuksien toteutuminen ja
entistä mielekkäämpi työ. n
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Markku Ojanen

Työ ja onnellisuus – tutkimuksen ja
kokemuksen näkökulmia
Työelämässä on tapahtunut suuria muutoksia sotien jälkeen. Työntekijöiden kokemuksista ei paljon välitetty. Riitti, kun jokainen teki oman osuutensa – vaikka sitten purnaten.
Vähitellen alettiin puhua myös työtyytyväisyydestä ja työntekijöiden kokemuksista. Sanaa onnellisuus ei kuitenkaan käytetty työn tekemisen yhteydessä. Positiivisen psykologian tutkimus 1990-luvulta alkaen rohkaisi onnellisuussanan käyttöön työn yhteydessä.
Myös amerikkalaisia yrityksiä onnellisuus alkoi kiinnostaa. Nyt suurissa yrityksissä voi
olla ”chief happiness officer”, joka huolehtii työntekijöiden onnellisuudesta. Lähtökohtana on tietenkin ajatus, että onnelliset työntekijät ovat tuloksellisia, organisaation parasta
ajattelevia eivätkä vaihda työpaikkaansa. Kuvaan kirjoituksessani onnellisuuden tutkimuksen menetelmiä ja tuloksia sekä erityisesti niitä tuloksia, joita on saatu työelämään
liittyvissä tutkimuksissa.
AVAINSANAT: onnellisuus, työtyytyväisyys, työn tulokset

Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista
joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on
hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen,
sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet,
maan tomuun sinä palaat
(1. Moos. 3: 17–19).
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Floridan Disneylandissa Iines Ankka korjailee
sinikeltaista mekkoaan. Ylhäällä hän tarkastelee itseään vielä peilistä, joka on koristeltu
työntekijöitä kannustavilla iskulauseilla, kuten
”ylittäkää itsenne”. Kuka voisi inhota paikkaa,
jonka henkilökunta tekee kaikkensa, jotta asiakkaalla olisi hauskaa? Lävistykset, tatuoinnit
ja viikset ovat kiellettyjä. ”Meillä työntekijän
asenne ratkaisee enemmän”, sanoo johtaja.
(Valitut palat, joulukuu 2010).
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Tuo Mooseksen kirjan ote kuvaa hyvin maanviljelijän raskasta työtä. Keräilijä-metsästäjän
elämä oli helpompaa. Elanto ei vaatinut jatkuvaa uurastamista vaan aikaa jäi myös muuhun.
Sekä käsitys työstä että onnellisuudesta on suuresti muuttunut tuhansien vuosien aikana.
Holt (2006) kuvasi onnellisuuden idean muuttumista hauskoilla, mutta osuvilla sanoilla:
Homeroksen Kreikassa onnellisuus = hyvä onni
Klassisen Kreikan ja Rooman onnellisuus
= hyve
Keskiajan onnellisuus = taivas
Valistuksen ajan onnellisuus = mielihyvä
Nykyajan onnellisuus = söpö pentu
Nykyajalle löytyy muitakin määritelmiä. Yksi
käyttökelpoinen jako perustuu tunneonneen ja
tyytyväisyysonneen (Kesebier & Diener, 2009,
s. 3). Onnellisuus tunnetilana vaihtelee hetkestä
toiseen, joskus vähän, joskus paljon, kun taas
onnellisuus tyytyväisyytenä kuvaa kokemusta
siitä, mitä elämä on antanut kuluneen vuoden
tai kymmenen vuoden aikana. Tämä on tutkimusten mukaan aika pysyvä ominaisuus – ellei
jotakin hyvin merkittävää tapahdu. Silloin kyse
voi olla menetyksistä tai menestyksistä, traumoista tai voitoista. Tyytyväisyysonnelle on
ominaista palautuminen yksilön vakiintuneelle
perustasolle, jolla on vahva geneettinen komponentti. Kaksostutkimuksissa perintötekijöiden
osuudeksi on yleensä arvioitu 40–50 prosenttia,
mutta tätä suurempiakin osuuksia on esitetty
(Ojanen, 2018, 65–67).
Määrittelen onnellisuuden näin:
Kun ihminen on onnellinen, hänen ei tarvitse
muistella “vanhaa hyvää aikaa” eikä ajatella,
että tulevaisuus tuo jotakin parempaa. Hän on
tyytyväinen, kiitollinen ja iloinen siitä, mitä elämä antaa juuri tällä hetkellä.
Onnellinen kokee, että elämä on antanut paljon enemmän myönteisiä kuin kielteisiä asioita,
Työ ja onnellisuus – tutkimuksen ja kokemuksen näkökulmia

joista hän on kiitollinen. Hän on oppinut, että
kyse on myös yhteisestä onnesta, sillä yhdessä
toisiamme huomioiden voimme kukoistaa ja kokea elämämme mielekkääksi.
Edellinen kuvaa tunneonnea ja jälkimmäinen
tyytyväisyysonnea.

Onnellisuuden tutkimisen
haaste
Onnellisuus on jokaisen oma subjektiivinen kokemus. Aivojen toiminnan tutkimus on tuottanut mielenkiintoisia tuloksia, mutta tuloksia on
aina verrattava kokemuksiin. Kyse on paradoksista: vaikka onnellisuus on aivojen toimintaa,
sieltä saadut mittaukset ovat sekundaarisia primaarisiin kokemuksiin verraten.
Onnellisuuden mittaamiseksi on kehitetty lukuisia kyselyyn perustuvia menetelmiä, jotka
eroavat pääasiassa siinä, miten suoraan onnellisuutta on kysytty. Kansainvälisissä tutkimuksissa yleisin mittari perustuu 0–10 -asteikkoon,
jossa 10 = erittäin onnellinen ja 0 = erittäin onneton. Omissa tutkimuksissani olen päätynyt
0–100 -asteikkoon sen havainnollisuuden tähden (Ojanen, 2018, s. 43–49). Kyselyissä onnellisuutta ei määritellä tarkasti vaan kyselyyn
osallistuneet saavat soveltaa omaa käsitystään
onnellisuudesta.
Toinen vaihtoehto on koota onnellisuus summana siihen liittyvistä tunteista, kokemuksista
ja toiminnoista. Silloin onnellisuus ymmärretään laajasti hyvää elämää ja hyvinvointia kuvaavana asiana. Koska kysymyksiä tai väittämiä voi olla runsaasti, vaikeutena on niiden
valinta. Tärkein ehto on, että väittämät todella
ovat samaa perhettä eli korreloivat keskenään.
Onneksi aika erilaiset mittarit antavat samanlaisia tuloksia. Onnellisuus on sen subjektiivisuudesta huolimatta käsite, jota suoran kysymisen
menetelmällä voidaan lähestyä. Kyse ei ole niin
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subjektiivisesta asiasta, että emme voisi ymmärtää toisiamme.
Onnellisuuden ”mittaamista” on arvosteltu siitä, että mittaaminen kohdistuu liian subjektiiviseen ilmiöön (Hill, Brinkmann & Petersen,
2020). Koska kyse on sosiaalisesti arvostetusta
asiasta, omaa onnettomuutta on vaikea myöntää. Tällaisia kyselyjä voidaan pitää pinnallisina
(mitä sinulle kuuluu -hengessä), joten vaihtoehtona on turvautua perusteelliseen haastatteluun.
Kun yhtä lailla subjektiiviset pahoinvoinnin kyselyt tuottavat kielteisen kuvan elämästä, kriitikot kysyvät kumpi näistä menetelmistä antaa
oikean kuvan.

3.

Mitä tiedämme
onnellisuudesta?

4.

Onnellisuuteen liittyvien tutkimusten määrä
on lisääntynyt valtavasti 1990-luvun lopusta alkaen. Tarjolla on useita käsikirjoja sekä kymmeniä tuhansia onnellisuuden oppaita. Eniten
onnellisuuden tutkimuksia julkaisevat Journal
of Happiness Studies, The Journal of Positive
Psychology ja Social Indicators Research. Lisäksi artikkeleita on paljon muissa psykologian julkaisuissa. Myös lääketieteen, taloustieteen
ja sosiologian julkaisuissa ilmestyy artikkeleita
onnellisuudesta. Oma panokseni sisältyy pääosin kahdeksaan onnellisuutta kuvaavaan kirjaan (ks. www.markkuojanen.com). Tuorein tieteellinen katsaukseni on kirjassa Onnellisuuden
oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta? (Ojanen,
2018). Seuraavassa tiivistelmä onnellisuustutkimuksen päätuloksista.

5.

1.

2.

Geneettisten tekijöiden vaikutus onnellisuuteen on persoonallisuuden piirteiden
välityksellä suuri. Myös ympäristöllä ja
kasvatuksella on oma merkityksensä, etenkin kielteisillä ympäristöillä.
Kulttuureja ja valtioita vertailevissa tutkimuksissa on saatu suuria eroja onnellisuu-
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6.

7.

8.

9.

dessa. Pohjoismaat ovat jo monien vuosien
ajan olleet kaikkein onnellisimpia maita,
kun taas esimerkiksi Afrikasta löytyy monia onnettomia maita. Myös entiset sosialistiset maat menestyvät heikosti onnellisuuden vertailuissa.
Tärkein valtion onnellisuutta selittävä tekijä on sen panostus kansalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Kun kootaan indeksejä hyvinvointia kuvaavista tekijöistä
(vauraus, demokratia, tasa-arvo, hyvä hallinto, vähäinen korruptio, koulutustaso),
nämä indeksit korreloivat vahvasti keskimääräiseen kansalaisten onnellisuuteen.
Tämä tulos kertoo samalla myös onnellisuuden mittausten luotettavuudesta.
Onnellisuus vakiintuu aikuisiässä myönteiseksi elämään kuuluvista vaikeuksista
huolimatta – vasta ongelmien kasautuminen tai vaikeat traumat heikentävät merkittävästi onnellisuutta.
Onnellisuudessa vaikuttaa homeostaattinen periaate. Onnellisuus pyrkii palautumaan muutosten jälkeen jokaisen omalle
perustasolle. Palautumisen nopeuteen vaikuttaa sekä yksilön persoonallisuus että
muutoksen voimakkuus.
Taustatekijöiden (sukupuoli, koulutus, tulot) vaikutus on odotettua vähäisempi.
Kuitenkin köyhyys on merkittävä onnellisuutta heikentävä tekijä.
”Ylöspäin” on vain vähän tilaa, koska
suomalaiset ovat onnellisia. Esimerkiksi asteikolla 0 – 100 suomalaisten onnellisuus on noin 70, josta asteikon maksimiin
on matkaa 30 yksikköä ja ”alaspäin” minimiin 70 yksikköä.
Onnellisuutta alentavat erityisesti psyykkiset ongelmat, traumaattiset olosuhteet,
työttömyys ja yksinäisyys. Vaikka homeostaasi vaikuttaa monissa asioissa, esimerkiksi työttömyyteen ei täysin sopeuduta.
Tuhannet oppaat pursuavat erilaisia ohjeita. Lähtökohtana voivat olla sekä yksilöt että kollektiivit (yhteiskunta). Kun lähtökohtana on yhteiskunta, silloin toiminta
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kohdistuu hyvinvoinnin osatekijöihin. Kun
kohteena on yksilö, silloin tarjolla on ortodoksiaa ja ortopraksiaa. Ortodoksialla
tarkoitan panostamista asenteisiin ja tulkintoihin, joiden tulisi olla ”puhtaita”, eli
onnellisuuden näkökulmasta myönteisiä ja
optimistisia. Ortopraksia tarkoittaa ”puhtaita” tekoja, kuten ystävällisyyttä, anteeksiantoa, rakkautta ja kiitollisuutta.
10. Pienimuotoisissa kokeiluissa tulokset ovat
olleet pääosin myönteisiä. Keinot ovat
tuottaneet pientä onnellisuuden lisäystä.
Muutoksen kestävyydestä ei ole riittävästi
tietoa. Vielä emme tiedä, mihin myönteiset
tulokset perustuvat. Ovatko kyseessä esimerkiksi myönteiset odotukset tai ohjaajan auktoriteetti?
11. Onnellisuuden tärkeydestä ei olla yksimielisiä. Etenkin yhteiskuntatieteilijät korostavat hyvinvoinnin lähteenä oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja demokratiaa. Tähän
liittyy myös kysymys siitä, kumpi on tärkeämpi, subjektiivinen vai objektiivinen
hyvinvointi. Vihdoin onnellisuuden rinnalle voidaan asettaa esimerkiksi mielekkyyden kokeminen.

Voiko työssä olla
onnellinen?
Sain 14 vuotta sitten Tampereen yliopiston lehdestä tehtäväksi pohtia työn ja onnellisuuden
välistä suhdetta. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimusta ei löytynyt, sillä työ ja onnellisuus nähtävästi vieroksuivat toisiaan. Tuo
Vanhan testamentin kuvaus näytti pitävän paikkansa. Työtyytyväisyydestä sen sijaan oli tehty
paljon tutkimusta. Olen myös itse tehnyt tällaista tutkimusta jo 1970-luvun alusta lähtien. Niissä enemmistö tutkituista oli vähintään melko
tyytyväisiä työhönsä.
Yksi lähde sentään löytyi. Dalai Lamaa oli haastateltu työstä ja onnellisuudesta (Dalai Lama &
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Cutler, 2003). Kirjan lähtökohtana oli Dalai Laman optimistinen tulkinta onnellisuudesta (s. 1):

•
•

•

•

Onnellisuus on elämän tarkoitus.
Onnellisuutta määrää enemmän jokaisen
oma mielentila kuin ulkoiset ehdot, olosuhteet ja tapahtumat – ainakin silloin, kun perustarpeet on tyydytetty.
Onnellisuus voidaan saavuttaa systemaattisella sydämen ja mielen harjoittelulla muuttamalla asenteita ja tulkintoja.
Onnellisuuden avain on omissa käsissämme.

Tuo kirja ei antanut minulle työelämän näkökulmasta paljoakaan. Suhtauduin jo tuolloin
aika varautuneesti suomalaisille tutun sananparren ”jokainen on oman onnensa seppä” -ideaan onnellisuudesta. Tutkimusten myötä varautuneisuuteni on lisääntynyt. Takojan käteen jää
helposti susi.
Päädyin kirjoittamaan jutun siitä, miten professorin työtehtävät näkyvät hänen onnellisuudessaan. Olin itse tuo professori. Käytin asteikkoa
nollasta sataan. Yleisöluennot saivat arvion 90,
luennot yliopistolla 80, lehtien haastattelut 80,
seminaarit 70, itse puheenjohtajana kokouksissa
toimiminen 60, psykologian laitoksen johtajan
tehtävät 55, jonkin muun kokouksen puheenjohtajana toimiminen 50, tentinluku 30, kehityskeskustelut 25 ja cocktail-tilaisuudet kongresseissa
15. Tämä ”tutkimus” kertoi pääasiassa persoonastani mutta myös siitä, että eri työtehtävät
koetaan hyvin eri tavoin. Työstä annetun yleiskuvan alle kätkeytyy suurta vaihtelua.
Työn ja onnellisuuden välistä suhdetta kuvaavia artikkeleita oli vielä kirjoitukseni jälkeen
vain muutamia (Gavin & Mason, 2004; Fisher,
2010). Gavin ja Mason (2004) kuvasivat Yhdysvaltain kulttuuria, joka perustuu yhteiselle unelmalle täydellisestä työstä, kodista, perheestä ja
elämästä. Unelma pakenee, mihin suurin syy
ovat työelämän ongelmat. Amerikkalaiset tekevät huomattavasti enemmän työtunteja kuin
eurooppalaiset. Lisäksi työtuntien määrä on jatTyön Tuuli 1/2020 | 41

kuvasti lisääntynyt. Tämä tuskin edistää onnellisuutta, sillä se pikemminkin vaikeuttaa amerikkalaisen unelman toteuttamista. Ratkaisuna
kirjoittajat suosittavat positiivisen psykologian
periaatteiden ja keinojen hyödyntämistä. ”Organisaatioilla on kyky luoda terveyttä ja onnellisuutta siinä kuin tuottavaa elämääkin, jos vain
heidän johtajansa sitoutuvat siihen” (s. 12).
Viemme yleensä työhön enemmän itsestämme
kuin mitä sieltä tuomme kotiin (Fisher, 2010, s.
4; s. 16; Warr & Nielsen, 2018, s. 9). Työn ulkopuolella mukava työtoveri ei muutu ilkeäksi
avattuaan työpaikan oven eikä ilkeä muutu kiltiksi. Persoonallisuuden piirteet ovat aika pysyviä. Osaamme kuitenkin omaksua tilanteiden
vaatimia rooleja. Pidämme itsemme paremmin
kurissa työssä kuin kotona.
Miten onnellisia olemme työssä? Keskimäärin onnellisuus on työssä hiukan heikompaa
kuin kotona ja harrastuksissa. Yksilökeskeisessä kulttuurissa arvostetaan itsenäisyyttä ja valinnan vapautta, jota useimmilla on enemmän
työn ulkopuolella.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta tehdyt
työolobarometrit ovat antaneet aika ristiriitaista
tietoa koettuun hyvinvointiin liittyvistä asioista
(https://tem.fi/tyoolobarometri). Vuoden 2018
tulokset olivat kuitenkin myönteisiä, sillä sekä
taloustilanteen että omien vaikuttamismahdollisuuksien nähtiin kehittyvän parempaan suuntaan. Vaikka työkyky koettiin hyvänä, työhön
liittyi työtahdin kiristymistä sekä fyysistä ja
psyykkistä rasittavuutta. Kukapa olisi osannut
ennakoida koronavirusta.

Työ ja muut elämänalueet
Viime vuosina on tehty paljon niin sanottuja aikaotantatutkimuksia (time sampling -method),
jossa ideana on se, että tutkimukseen osallistuva
saa mukaansa laitteen, joka antaa satunnaisesti päivän aikana hälytysmerkkejä. Välittömästi
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merkin jälkeen on arvioitava oma onnellisuus
sekä kuvattava tilanne, jossa juuri silloin on.
Tätä menetelmää käyttävät tutkijat uskovat,
että osallistuja yllättämällä saadaan aidointa
tietoa onnellisuudesta. Kun arviointi on välitön,
tulkintaharhat eivät pääse vaikuttamaan.
Choin, Catapanon ja Choin (2017) tutkimuksessa 603 etelä-korealaista sai kolmesti päivässä vähintään kahden viikon ajan satunnaisesti
viestin puhelimeensa, jonka jälkeen he kirjasivat, missä olivat ja mitä tekivät sekä onnellisuutensa. Kaikkiaan tilannearviointeja kertyi
yhteensä 24 430. Onnellisuutta arvioitiin 0–100
-asteikolla. Kysymyksen muoto oli seuraava:
”Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Tässä asteikossa 100 = ”erittäin hyvältä” ja 0 = ”erittäin pahalta”. Vastaukset tulkittiin onnellisuudeksi.
Työn keskiarvo oli 57. Se oli toiseksi huonoin
arvo. Sen kanssa tasaväkisesti kilpaili työmatka (59). Korkeita arvoja (70–80) saivat sosiaalinen kanssakäyminen, vapaa-ajan harrastukset
ja huvitukset. Sosiaalinen media sai keskiarvon 59, pelaaminen 62, liikunta 75, nukkuminen 55. Choin, Catapanon ja Choin (2017)
mukaan myös länsimaissa on saatu samansuuntaisia tuloksia.
Tutkimuksessa oli mahdollista arvioida lähellä
olevan henkilön vaikutus onnellisuuteen. Kun
henkilö oli esimiehen kanssa tekemisissä, oli arvio 59. Puolison kanssa oleminen sai keskiarvon
71 ja ystävät 68. Suomessa kaikki arviot todennäköisesti olisivat parempia, sillä onhan Suomi
yksi maailman onnellisimpia maita.
Chin, Markey, Bhargava, Kassam, ja Loewenstein (2016) tutkivat aikaotannalla ikävystymistä. Kun on ikävystynyt, ei ole onnellinen.
Tutkimuksessa oli mukana 3867 Yhdysvaltain
kansalaista. Heiltä saatiin 1,1 miljoonaa vastausta. Tulosten mukaan ikävystyminen liittyi kielteisiin tunteisiin ja kokemuksiin, kuten
yksinäisyyteen, vihaisuuteen, surullisuuteen
ja murehtimiseen. Tilanteet selittivät ikävystyTyö ja onnellisuus – tutkimuksen ja kokemuksen näkökulmia

mistä paljon enemmän kuin persoonallisuuden
piirteet. Miehet ja nuoret kokivat ikävystymistä enemmän kuin naiset ja keski-ikäiset. Myös
hyvä ammatti vähensi ikävystymistä.
Ikävystymistä ilmeni vain vähän, keskimäärin vain 2,8 % 30 minuutin ajanjaksolla. Eniten ikävystymistä tuottivat työ, opiskelu, kotiaskareet, vieraitten ja työtoverien kanssa
yhdessä oleminen, kun taas liikunta, viihde,
ystävien ja perheen kanssa kanssakäyminen
karkottivat ikävystymistä.
Tulos tuskin kummastuttaa. Mihin tahansa
työhön liittyy ikäviä asioita, jotka vain on tehtävä. Työn ulkopuolella on enemmän valinnan
mahdollisuuksia, joskin myös siellä joutuu tilanteisiin, joissa ikävystyy – ja myönteiset tunteet kaikkoavat.

Asenne työhön ja
onnellisuus
Johtaminen ja työpaikan ilmapiiri vaikuttavat
merkittävästi onnellisuuteen työssä (Warr, 2007;
Warr & Nielsen, 2018). Toiseksi myös työnte-

kijän persoonalliset ominaisuudet ovat yhteydessä onnellisuuteen ja työn tuloksiin. Fred
Luthansin kehittämä psykologinen pääoma
on ollut laajasti tutkimuksen kohteena. Se sisältää neljä osatekijää: toiveikkuuden, tehokkuuden, kestävyyden ja optimismin. Näistä
muodostettu mittari on ollut yhteydessä moniin työelämää kuvaaviin myönteisiin asioihin, kuten esimerkiksi juuri onnellisuuteen
(Luthans & Frey, 2018).
Työhön kohdistuvista asenteista kertoo myös
seuraava tulos: tutkimuksessani 3075 henkilöä
arvioi asenteensa työhön (Ojanen, 2009, s. 158–
9). Kyseessä oli varsin hyvin Suomen kansaa
edustava otos. Asenteen yhteydet koettuun elämän onnellisuuteen voitiin määrittää 0–100-asteikolla (kuva 1). Ilmaukset ”työ taakkana” ja
”työ riistona” ovat voimakkaita, joten ei ole
ihme, että onnellisuuden keskiarvot olivat nämä
valinneilla muihin ryhmiin verraten huonompia. Yhteensä näitä kahta vaihtoehtoa käytti
11 %, mikä on aika suuri osuus. On mahdollista, että heikentynyt onnellisuus ja kenties siihen
liittyvä melankolia, saavat arviot työstä kielteisiksi, joten onnellisuuden aste voi vaikuttaa
myös kokemukseen työstä.
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Kuva 1. Onnellisuuden yhteys työn kokemiseen.
Vaihtoehdot olivat seuraavia: I = työ kutsumuksena (22 %), II = työ vahvuutena (32 %), III = työ urana (11 %),
IV = työ välineenä (19 %), V = työ taakkana (6 %) ja VI = työ riistona (5 %).
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Onnellisuutta työssä edistävät ja
estävät tekijät
Tutkijat ja työyhteisöjen kehittäjät ovat kuvanneet monia sellaisia toimintatapoja, joista on
paljon harmia muille. Myös pieniltä tuntuvat
asiat, kuten karkeus ja ilkeä kielenkäyttö, johtavat kielteiseen ilmapiirin (Foulk, Woolum &
Erez, 2016). Pahimmillaan syntyy kielteinen toimintakulttuuri, jossa myös esimies voi olla osallisena. Viime vuosina on tutkittu mustaa triadia
(dark triad; O’Boyle, Jr., Forsyth, Banks, & McDaniel, 2012) ja hyvin voimakasta narsismia,
jolle Robert Sutton (2007) antoi tylyn nimen
”assholes” (mätämuna, kusipää).
Mustaan triadiin kuuluvat narsismi, psykopatia ja machiavellismi. Nämä kolme ominaisuutta liittyvät usein yhteen ja aiheuttavat
muille ongelmia. Ne ovat persoonallisuuden
piirteen kaltaisia ominaisuuksia, joihin lisäksi
liittyy tuhoisa elämänfilosofia. Tällaista henkilöä kuvaa itsekkyys, arvaamattomuus ja häikäilemättömyys.
Näitä ominaisuuksia omaavat eivät välitä muiden tunteista. He aiheuttavat työyhteisölle ja
koko organisaatiolle suurta vahinkoa varsinkin silloin, kun he ovat esimiesasemassa. Birgit Schyns ja Jan Schilling (2013) tekivät metaanalyysin ”pahojen johtajien” vaikutuksista.
Odotetusti heidän vaikutuksensa työn tuloksiin
ja työntekijän asenteisiin olivat kielteisiä. Työn
tulosten heikkenemisen ohella myös muu työntekijöiden kielteinen toiminta (varastaminen,
poissaolot, laiminlyönnit) lisääntyi.
Työpaikoilla tarvitaan aivan samaa myönteisyyttä kuin kaikkialla muuallakin. Onneksi hyveet ovat tehneet paluun pitkän poissaolon jälkeen (Ojanen, 2007). Niistä on alettu puhua ja
niitä myös tutkitaan. Ilman mitään tutkimustakin järkevä ihminen tietää, että ystävällisyys,
oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, kohtuullisuus ja anteeksi pyytäminen helpottavat yhteis44 | Työn Tuuli 1/2020

elämää myös työpaikoilla. Jos hyveitä noudatetaan, työpaikoillakin voi olla onnellisia ihmisiä.
Kun todellisuus on usein vallan muuta, mistä se
johtuu? Suurin syy on puutteellinen itsetuntemus, kyvyttömyys mennä itseensä ja tehdä parannusta. Me näemme kovin helposti vikoja ja
puutteita muissa, ja kuinka ollakaan, meillä on
hyviä ominaisuuksia enemmän kuin muilla.
Onneksi parannuksen teko ei vaadi itsensä ruoskimista ja syvällistä itseanalyysiä, vaan omaa
toimintaansa voi muuttaa. Mikä estää meitä olemasta ystävällisiä ja oikeudenmukaisia?
Vai tuntuuko siltä, että vain muilla on tarvetta
oman käyttäytymisensä muuttamiseen?
Kun haluamme edistää yhteistä onnea työpaikoilla, mistä kannattaa aloittaa? Aloitetaan lisäämällä kiittämistä, kannustamista ja arvostamista, eli annetaan myönteistä palautetta.
Vaikka me Suomessa vieroksumme turhaa kehumista, kehutaan silti. Suomessa on pelätty,
että kehutut lapset lankeavat ylpeyden syntiin.
Tämä tyyli on jatkunut myös työpaikoilla. Uskon, että jokainen muistaa niitä kiitoksia ja
kannustuksia, joita vuosien varrella on saanut.
Tein maanviljelystöitä jo nuorena ja vielä ollessani opettajana. Sain silloin enemmän myönteistä palautetta kuin 40 vuoden aikana yliopistossa. Siitä muutama esimerkki.

•

•

•

Lähikylän isäntä poikkesi käymään ja katseli kotitalomme piippua ja kysyi: ”Kuka sinulle on muurannut noin komean ja suoran
savupiipun?” Minä vaatimattomasti: ”No,
minähän sen itse muurasin.”
Naapuri katseltuaan niittokoneella kaatamaani heinälakoa: ”Kukaan ei tässä kylässä tee yhtä hienoa jälkeä kuin sinä.”
Olin tehnyt klapeiksi erittäin oksaisen kuusen. Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja käveli ohitse ja totesi: ”Ei tuollaista
moni poika olisi tehnyt.”
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Kehuilta se kuulosti, sillä kyllä ne oksaiset pöllit
olivat pahoja halkaista. Entä yliopistolla? Joskus opiskelijat kiittivät luennosta ja pari kertaa minulle tuotiin kukkia kiitoksena gradujen
ohjaamisesta. Se tuntui todella mukavalta, sillä
koin ohjauksen palvelutehtävänä.
Yliopistossa myönteisten palautteiden antamista vaikeuttaa itsenäinen työ. Emme lopulta
tiedä paljonkaan toistemme työstä. Näin jälkikäteen harmittaa, että en antanut enemmän
myönteistä palautetta työtovereille, jotka olivat
fiksuja ja tuotteliaita.

Onnellisuuden yhteys
työn tuloksiin
Jos onnellinen työntekijä on hyvä työntekijä,
se sopii kaikille. Työnantaja toivoo onnellisuuden edistävän työn tuloksia ja työntekijä haluaa olla onnellinen. Onhan työssä mukavampi
käydä, kun siellä on hyvä ilmapiiri ja kaikki
ovat onnellisia.
Onnellisuuden puutetta kuvaavat ahdistus, uupumus, stressi ja paineet. Tosin tutkimuksissa
on todettu, että kielteiset ja myönteiset asiat eivät välttämättä korreloi selkeän negatiivisesti,
vaan samanaikaisesti voidaan kokea stressiä ja
tyytyväisyyttä.
Työsuoritusten arvioinnissa on omat haasteensa, ellei kyseessä ole selkeästi työn tuloksia kuvaava lukumäärä tai myyntitulos. Jos objektiivisia tietoja ei ole käytettävissä, silloin on
käytettävä esimiehen, työtoverien tai omia arvioita. Kaikissa näissä on omat ongelmansa etenkin silloin, kun työ on monipuolista ja tehdään
omaehtoisesti.
Seuraavassa nojaudun pääosin Warrin ja Nielsenin (2018) katsaukseen onnellisuuden ja koetun hyvinvoinnin yhteyksistä työn tuloksiin.
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Työtyytyväisyys. Työtyytyväisyys on korreloinut työsuorituksiin noin .20 eli yhteys ei ole ollut vahva. Tutkimuksissa työn laatu vaihtelee,
joten tulos kätkee alleen paljon vaihtelua. Korrelaatiot työtyytyväisyyden ja joidenkin työn
osa-alueiden välillä voivat olla suurempia. Esimerkiksi työtyytyväisyys ja innovointi ovat korreloineet meta-analyysissä keskimäärin .41.
Työtyytyväisyyden ja myönteisten toimintatapojen korrelaatiot ovat edellistä korkeampia,
yleensä yli .20. On luonnollista, että tyytyväiset työntekijät edistävät työyhteisön ilmapiiriä
ja toimivat organisaation toimintaa edistävällä
tavalla. Kun on arvioitu työntekijän kielteisiä
toimintatapoja, työtyytyväisyys korreloi niihin
odotetun negatiivisesti (noin – .25).
Työhön sitoutumista kuvaavat tarmokkuus,
omistautuminen ja työhön paneutuminen. Sitoutumisen yhteys työn tuloksiin on ollut melko voimakas (.35). Suunnilleen samaa tasoa
ovat olleet myös yhteydet myönteiseen käyttäytymiseen työpaikalla. Työuupumuksen korrelaatiot työn tuloksiin ja myönteiseen käyttäytymiseen ovat olleet noin –.20 eli työuupumus
heikentää työn tuloksia.
Tuloksissa toistuu positiivinen, mutta aika matala korrelaatio työntekijöiden hyvinvoinnin ja
työn tulosten välillä. Koska kyse on korrelaatiosta, vaikutusten suunnasta ei voida olla varmoja, sillä hyvät tulokset työssä voivat lisätä onnellisuutta. Kun on tehty seurantatutkimuksia, joissa
on ennustettu sekä työn tuloksista hyvinvointia
että hyvinvoinnista työn tuloksia, yhteydet ovat
olleet samansuuruisia. Ilmeisesti vaikutukset
käyvät molempiin suuntiin eli kyse on kehämäisistä, toisiaan vahvistavista vaikutuksista.
Kyseessä voi olla myös jokin kolmas tekijä. Se
voi olla sekä lyhytaikainen että pitkään vaikuttanut tekijä, kuten työtoverit, stressi tai persoonallisuuteen liittyvä ominaisuus. Kenties
vastuulliset, myönteiset ihmiset ovat sekä tyytyväisiä että tuloksellisia. Tutkimustulosten muTyön Tuuli 1/2020 | 45

kaan onnelliset ihmiset menestyvät hyvin elämässä (Boehm & Lyubomirsky, 2016). Miksi
työ olisi poikkeus?
Hallinnan kokeminen on vahvassa yhteydessä hyvinvointiin yksilökeskeisissä kulttuureissa. Haluamme vaikuttaa työn tekemiseen myös
työpaikalla. Jos työ on pakkotahtista ja ”vapausasteet” ovat vähäisiä, sellainen työ tuntuu
rasittavalta. Tätä kuvastaa myös flow’n syntyminen tilanteissa, joissa haasteet ja taidot vastaavat toisiaan. Hallinnan kokeminen voi olla illuusiota, kuten moni filosofi on väittänyt, mutta
kyse on hyödyllisestä illuusiosta.
Tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan hallinnan kokeminen on välittävä tekijä
onnellisuuden ja työn tulosten välillä. Kun työ
antaa mahdollisuuden hallintaan ja työhön ollaan tyytyväisiä, tulokset ovat myönteisiä.
Entä tulospalkkaus, jota paljon käytetään? Paranevatko työn tulokset, kun palkka on työn
tulosten mukaista? Kyllä, jos tulokset ovat selkeitä ja määrällisesti arvioitavissa. Muutoin tulospalkkausten ja tulosten yhteydet ovat olleet
vaatimattomia.
Myös oikeudenmukaisuus ja sosiaalisten paineiden vähäisyys edistävät työn tuloksia. Ryhmän hyvä yhteishenki voi sekä edistää että
heikentää tuloksia. Joskus työssä viihdytään liiankin hyvin!
Persoonallisuustekijöiden tilastollinen kontrollointi pienentää työtyytyväisyyden ja työn
tulosten yhteyttä, sillä tasapainoisuus, vastuullisuus ja ekstraversio ovat yhteydessä kumpaankin. Myös saavutuskeskeisyys on omiaan
vahvistamaan tyytyväisyyden ja tuloksellisuuden yhteyttä.
Myönteisten tunteiden yhteys tuloksellisuuteen
on säännöllisesti ollut vahvempi kuin Kielteisten tunteiden.
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Hyvin samantapaisia tuloksia on saatu, kun
ryhmät ovat olleet tutkimuksen yksiköitä.
Myönteiset ryhmät saavat parhaita tuloksia aikaan. Kun kielteiset tunteet aiheutuvat ulkoisesta uhasta, se voi parantaa ryhmän suorituksia.

Jälkikirjoitus: spekulaatiota
tulevaisuudesta
”Uskotko, että Suomi on vielä koronan jälkeen
onnellisuudessa maailman paras?” Juuri tänään
eräs toimittaja esitti minulle tämän kysymyksen. Vastasin, että Suomi tulee olemaan parhaiden joukossa. Osaamme jo jossain määrin
ennakoida niitä myllerryksiä, joita korona aiheuttaa Suomelle ja koko maailmalle. Valtiot velkaantuvat ja sulkeutuvat, konkurssit yleistyvät
ja niiden mukana työttömyys ja siihen liittyvät
aineelliset ja psyykkiset ongelmat lisääntyvät.
Näkyykö tämä kielteisesti onnellisuuden tasossa?
Se voi jonkin verran näkyä, mutta tutkimus on jo
osoittanut, että vähemmän kuin odotamme. Syynä on ihmiskunnan resilienssi eli psyykkinen kestävyys. Kyseessä on biologinen ominaisuus, joka
on auttanut ihmiskuntaa selviytymään suurista
vastoinkäymisistä ja katastrofeista. Toiveikkuus,
optimismi ja usko elämän hallintaan kuuluvat ihmisen biologiseen perustaan. Nämä myönteiset
ominaisuudet voivat hetkellisesti murtua, mutta
jos aineelliset ehdot alkavat palautua entiselleen,
myös usko elämään vahvistuu.
Tätä ihmisen luonnollista optimismia ja toiveikkuutta kuvastaa seuraava tutkimustulos,
jonka olen saanut useilla aineistoilla (Ojanen,
2014, 135–139; Ojanen, 2018, 137–139). Kun
kysytään tyytyväisyyttä tai onnellisuutta viisi vuotta sitten, tällä hetkellä ja viiden vuoden kuluttua, suunta on kauniisti ja suoraviivaisesti ylöspäin. Ennen oli huonommin kuin
nyt, mutta tulevaisuudessa on vielä paremmin. Tämä tulos on saatu myös kansainvälisissä tutkimuksissa.
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Ihmisen onnellisuutta säätelevä homeostaasin
periaate on niin vahva, että notkahdusten jälkeen palataan omalle perustasolle, joka Suomessa on vakiintunut keskimäärin korkeaksi.
Tuon tason saavuttamisessa meitä auttaa hyvä
hallinnon taso ja riittävä luottamus siihen, että
hallinto toimii ja etenkin kriisien tullessa pyrkii
yhteiseen hyvään. n
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Tuomo Alasoini

Työn mielekkyys johtamisen
haasteena
Suomalaiset palkansaajat katsovat työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan, että tiedonsaanti, itsensä kehittymisen mahdollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet
työssä ovat parantuneet viime vuosina. Palkansaajien näkemykset työn mielekkyyden
muutoksista ovat kuitenkin varauksellisia. Etsin selitystä näkemysten ristiriitaisuudelle
työn luonteen sekä työntekijän ja työn välisen suhteen muutoksesta. Tieto- ja palveluvaltaisemmaksi muuttuneessa työssä työntekijät tarvitsevat aivan uudentyyppistä tukea
työssä onnistumiseksi ja voimavarojensa ylläpitämiseksi. Tarkastelen erilaisia mahdollisia tilanteita, joissa muuttuneen työn ja sen tukirakenteiden välillä voi olla jännitteitä.
Arvioin myös perinteisten työn ja työelämän laadun mittareiden kykyä tavoittaa muuttuneen työn erityispiirteitä.
AVAINSANAT: sovelluskuilu, työelämän laatu, työn mielekkyys, työolobarometri

Toisen maailmansodan jälkeinen pitkä taloudellisen kasvun ja optimismin kausi alkoi hiipua teollisissa länsimaissa 1960-luvun lopulla.
Ihmisten kriittisyys tayloristisia ja byrokraattisia johtamistapoja ja työn organisointimuotoja
kohtaan kasvoi. Ihmiset alkoivat kyseenalaistaa työolojaan ja vähäisiksi kokemiaan vaikutusmahdollisuuksia työssä. Lisääntynyt tyytymättömyys johti useissa maissa vilkkaaseen
keskusteluun tarpeesta kehittää työelämän laatua yritysten, työmarkkinajärjestöjen, tutkijoi48 | Työn Tuuli 1/2020

den ja viranomaisten yhteistyönä. 1970-luvulla
käynnistyi suuri joukko työelämää kehittäviä
ohjelmia ja projekteja. Monet niistä saivat vaikutteita jo aiemmin kehitetyistä yhteiskuntatieteellisistä teorioista kuten ihmissuhdekoulukunnasta ja sosioteknisestä koulukunnasta
(Julkunen, 1987).
Tämän keskustelun myötä syntyneet työn laadun (job quality) ja työelämän laadun (quality
of working life) käsitteet ovat jääneet elämään,
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mutta niiden täsmällinen sisältö on voinut vaihdella käyttäjän ja käyttötarkoituksen mukaan
(Green, 2006; Mustosmäki, 2017). Käsitteillä
on toisinaan viitattu ensisijaisesti joihinkin objektiivisesti mitattavissa oleviin työn, työolojen
ja työehtojen piirteisiin, kuten sairaspoissaolojen tai palkan määrään. Toisinaan pääpaino on
taas ollut työntekijän työtä koskevissa subjektiivisissa kokemuksissa, kuten työtyytyväisyydessä. Tavallisia työn tai työelämän laadun ulottuvuuksia ovat viime vuosien tutkimuksissa olleet
työn vaatima osaaminen, työhön sisältyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, työtä koskevat vaikutusmahdollisuudet, työn fyysinen ja
henkinen kuormittavuus sekä työsuhteen varmuus ja pysyvyys. Tämän tyyppiset muuttujat
eivät ole puhtaasti objektiivisia eivätkä subjektiivisia. Mustosmäki (2017) käyttää näistä käsitettä ”itseilmaistu työn laatu”.
Erilaisissa tutkimuksissa ja kansainvälisissä
vertailuissa käytettävät työn ja työelämän laadun mittarit ovat edelleen pääosin samoja kuin
1970-luvulla. Mittarit syntyivät aikana ja ympäristössä, jossa suuri osa eri maiden työvoimasta työskenteli vielä teollisissa töissä ja perinteisissä työntekijäammateissa. 2000-luvulla
kritiikki tällaisia mittareita kohtaan on kasvanut. Esimerkiksi niin sanottu työn prekarisaatio
-keskustelu on kritisoinut perinteisiä työelämän
laatumittareita sokeudesta ihmisten lisääntyville subjektiivisille kokemuksille epävarmuudesta
ja pelosta tulevaisuutta kohtaan (yhteenvetona
kritiikistä ks. Pyöriä & Ojala, 2017).
Prekarisaatiokeskustelu osuu oikeaan kohdistaessaan kritiikkiä perinteisten laatumittarien
tuottamaan kuvaan työn ja työelämän muutoksista. Se ei ole kuitenkaan samalla pystynyt
osoittamaan empiirisesti, että monien perinteisiä mittareita käyttäneiden tutkimusten tuottama kuva työn ja työelämän laadullisesta paranemisesta viime vuosina olisi varsinaisesti
virheellinen. Lähden seuraavassa näkemyksestä, jonka mukaan perinteiset tavat mitata työn
ja työelämän laatua, samoin kuin niiden kyky
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kertoa työelämän paranemisesta tai huononemisesta, ovat ongelmallisia. Perustan väitteeni
kuitenkin eri pohjalle kuin prekarisaatiokeskustelu ja pyrin perustelemaan sitä empiirisesti.
Käytän tässä hyväksi erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrien aikasarjoja.

Miksi perinteiset laatumittarit ovat ongelmallisia?
Suomi on menestynyt viime vuosina hyvin kansainvälisissä työn ja työelämän laatua koskevissa vertailuissa. Suomessa työntekijöillä on
kansainvälisesti verraten erityisesti hyviä kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksia työssä,
ja työntekijät voivat vaikuttaa työssään laajasti erilaisiin asioihin kuten työmenetelmiinsä tai
työtehtäviensä järjestykseen. Työn ja työelämän
laatu on Suomessa empiiristen tutkimusten mukaan viime vuosina pääsääntöisesti parantunut
näillä ulottuvuuksilla arvioituna. Myös henkilöstöryhmien väliset erot työn ja työelämän laadussa ovat pikemminkin kaventuneet kuin kasvaneet (Mustosmäki, 2017; Pyöriä, 2017).
Kriittinen kysymys on, onko perusteltua arvioida samanlaisilla mittareilla hyvin erityyppisiä töitä – kuten esimerkiksi ositettua teollista
vaihetyötä ja tietotekniikkaa monipuolisesti
hyödyntävää asiantuntijatyötä – tekevien ihmisten työn tai työelämän laatua. Työn prekarisaatiokeskustelun yksi anti keskusteluun on ollut
juuri laajemman työ- ja työmarkkinakontekstin
merkityksen korostaminen. Esimerkiksi moni
asiantuntijatehtävä voi nykyään täyttää monet
perinteiset ”hyvän työn” ominaisuudet, kuten
sisältää hyviä mahdollisuuksia oppia ja kehittyä
työssä tai mahdollistaa työssä itseohjautuvuuden ja monipuolisen toimimisen sosiaalisissa
verkostoissa. Samalla voidaan kysyä, riittävätkö
tämänkaltaiset piirteet tuottamaan tietovaltaisessa asiantuntijatyössä samanlaisia kokemuksia ”hyvästä työstä” kuin vaikkapa perinteisessä
teollisessa tuotantotyössä.
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Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, ettei näin välttämättä ole. Mauno, Minkkinen ja
Auvinen (2019) ovat Suomessa tutkineet työn
intensiivisyyden, työssä suoriutumisen ja työn
merkityksellisyyden välisiä yhteyksiä erityyppisissä työtehtävissä. Tutkimuksen mukaan työn
autonomian sekä sen sisältämien oppimis-,
suunnittelu- ja päätöksentekomahdollisuuksien lisääntyminen vaikuttivat erilailla erilaisissa tehtävissä. Eräissä työtehtävissä, erityisesti
opetus- ja kasvatusalalla, tällaisten piirteiden
lisääntyminen ei lisännyt työntekijöiden kokemusta ”hyvästä työstä”, vaan he kokivat nämä
pikemminkin työn merkityksellisyyttä heikentävänä kuormitustekijänä.

seohjautuvuutta on voitu pitää tällaisessa työssä vain näennäisesti myönteisenä piirteenä,
koska se kytkeytyy usein projektimaisuuteen
ja ”omillaan olemiseen” ilman toivoa varmemmasta ja vakaammasta työurasta (esim. Vähämäki, 2009). Väite tällaisten prekaarien piirteiden yleistymisestä viime vuosina ei saa Pyöriän
(2017) mukaan kuitenkaan empiiristä tukea
ainakaan palkkatyötä tekevien suomalaisten
keskuudessa. Palkkatyön prekaareiksi piirteiksi Pyöriä katsoo palkansaajan ylikoulutuksen,
epätyypillisen työsuhteen, työmarkkinariskin
kuten lomautuksen, irtisanomisen ja/tai työttömyyden pelon tai toteutumisen sekä huonot
työllistymisen mahdollisuudet.

Tutkimuksen yleisempi johtopäätös on, että
jotkut perinteiset hyvän työn ja työelämän laadun piirteet voivatkin tosiasiallisesti näyttäytyä
työntekijöille joissain tehtävissä pikemminkin
hyvän työn tai työelämän kokemuksia heikentävinä tekijöinä. Kubicek, Paškvan ja Korunka
(2015) ovat neljää empiiristä aineistoa käsittelevässä vertailututkimuksessaan todenneet, että
työntekijöiden resursseina pidetyistä ja työntekijöitä stressiltä tai muilta haitallisilta vaikutuksilta suojaavista ”hyvän työn” piirteistä on voinut työelämän muutosten myötä tulla monissa
työtehtävissä työntekijöitä haitallisella tavalla
kuormittavia tekijöitä. Kyse ei ole välttämättä,
tai edes ensisijaisesti, työtahdin kiristymisestä,
vaan työn lisääntyneen monimutkaisuuden vaatimasta lisääntyneestä kognitiivisesta ja mentaalisesta kuormituksesta.

Mitä työolobarometri
kertoo työn mielekkyyden
muutoksista?

Työn prekarisaatiokeskustelu menee kritiikissään edellistä keskustelua pidemmälle korostamalla koko työmarkkinakontekstin muuttumista epävarmemmaksi. Edellisessä kappaleessa
käsitellyn keskustelun mukaan esimerkiksi suuri työn autonomia voi monessa nykyajan monimutkaista ongelmanratkaisua vaativassa asiantuntijatehtävässä näyttäytyä enemmän työn
intensiivisyydestä kertovana piirteenä kuin
työntekijän resurssina. Työn prekarisaatiokeskustelussa taas perinteisellä tavalla mitattua it50 | Työn Tuuli 1/2020

Työ- ja elinkeinoministeriön vuotuinen työolobarometri on vuodesta 1992 alkaen toteutettu
suomalaisten palkansaajien työoloja ja työehtoja ja niiden muutosta mittaava haastattelututkimus. Työolobarometri toteutetaan syksyisin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina.
Barometrin vuotuinen vastaajamäärä on runsas 1000. Se voidaan yleistää koskemaan Suomen kaikkia palkansaajia, joiden säännöllinen
työaika on vähintään 10 tuntia viikossa (LylyYrjänäinen, 2019).
Työolobarometrissa on alusta lähtien ollut
joukko kysymyksiä, joilla on kartoitettu vastaajan arvioita siitä, ovatko tietyt piirteet työelämässä muuttumassa parempaan vai huonompaan suuntaan vai pysymässä ennallaan.
Arviot eivät siis kerro muutoksista palkansaajan omien työolojen näkökulmasta, vaan suomalaisen työelämän näkökulmasta laajemmin.
Arvioiden vuotuisia muutoksia on mahdollista
seurata aikasarjoina aina vuodesta 1992 lähtien
niin sanottuina balanssilukuina. Balanssiluvut
on laskettu siten, että muutoksen parempaan
Työn mielekkyys johtamisen haasteena

suuntaan nähneiden osuudesta on vähennetty
muutoksen huonompaan suuntaan nähneiden
osuus. Balanssiluku on näiden kahden erotus
prosenttiyksiköinä.
Kuvassa 1 on esitettynä balanssiluvun kehitys
vuodesta 1992 vuoteen 2018 kolmen työelämän
laadun ulottuvuuden osalta. Suomalaiset palkansaajat ovat tänä aikana katsoneet johdonmukaisesti, että tiedonsaanti, itsensä kehittämisen mahdollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet
työssä ovat muuttuneet enemmän parempaan
kuin huonompaan suuntaan. Myönteisimmil-
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lään näkemykset ovat kussakin kolmessa asiassa olleet 1990-luvun lopulla. Tästä eteenpäin
kukin kolmesta balanssiluvusta pieneni 2010-luvun alkupuolelle kääntyäkseen tämän jälkeen
taas selvään nousuun. Tiedonsaantia ja itsensä
kehittymisen mahdollisuuksia kuvaavat balanssiluvut ovat olleet positiivisia jokaisena vuonna, eli muutoksen parempaan nähneiden osuus
on ylittänyt muutoksen huonompaan suuntaan
4nähneiden osuuden kunakin vuonna. Työssä
4koskevia vaikutusmahdollisuuksia kuvaava balanssiluku on ollut lievästi negatiivinen kahtena
vuonna (2013 ja 2015).
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Kuva 1. Tiedonsaannin, kehittymismahdollisuuksien ja vaikutusmahdollisuuksien balanssiluvut 1992–2018
Kuva
1. Tiedonsaannin, kehittymismahdollisuuksien ja vaikutusmahdollisuuksien
(muokattu lähteestä: Lyly-Yrjänäinen, 2019).
Kuva
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1992–2018kehittymismahdollisuuksien
(muokattu lähteestä: Lyly-Yrjänäinen,
2019).
balanssiluvut 1992–2018 (muokattu lähteestä: Lyly-Yrjänäinen, 2019).
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Edellä esitetyt työelämän laadun paranemista
koskevat näkemykset eivät kuitenkaan heijastu myönteisinä näkemyksinä siihen, miten työn
mielekkyys on suomalaisten palkansaajien mielestä muuttunut. Työn mielekkyyden muutosta
kuvaava vastaavalla tavalla laskettu balanssiluku on ollut positiivinen vain kahdeksana vuonna 27:stä. Koko 2000-luvulla balanssiluku on
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ollut positiivinen vain kerran (2018). Työn mielekkyyden balanssiluku on kehittynyt aaltomaisesti siten, että sen ”aallonhuippu” oli 1990-luvun jälkipuoliskolla ja ”aallonpohjat” vuosina
2004 ja 2012. Ero muutoksen huonompaan ja
parempaan suuntaan nähneiden kesken on tuolloin ollut yli 20 prosenttiyksikköä (kuva 2).
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Kuva 2. Työn mielekkyyden ja työhalujen balanssiluku 1992–2018 (muokattu lähteestä: Lyly-Yrjänäinen,
2019).
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2. Työn mielekkyyden ja työhalujen balanssiluku
1992–2018 (muokattu lähteestä:
Kuvissa 3 ja 4 on tarkasteltu vielä erikseen työn
tausten balanssiluku oli lievästi positiivinen.
Lyly-Yrjänäinen,
2019).
mielekkyyden balanssilukua palkansaajan soSektorikohtainen tarkastelu osoittaa, että näsioekonomisen aseman ja sektorin mukaan.
Tarkastelut osoittavat, että suhteellisen pessimistisinä viime vuosina pysytelleet näkemykset
työn mielekkyyden muutoksesta koskevat kaikkia ryhmiä ja sektoreita. Palkansaajaryhmät
eroavat kuitenkin toisistaan siinä, että ylempien toimihenkilöiden näkemykset ovat olleet
yleensä muita jonkin verran myönteisempiä.
Ylemmät toimihenkilöt ovat myös kahtena viimeisenä vuonna olleet ainoa ryhmä, jonka vas52 | Työn Tuuli 1/2020

kemykset ovat kuntasektorilla olleet tyypillisesti
muita sektoreita negatiivisempia. Kuntasektorilla balanssiluku oli viimeksi positiivinen vuonna 2000. Naisten näkemykset työn mielekkyyden muutoksista ovat olleet koko ajan miesten
näkemyksiä negatiivisempia. Nuoremmat palkansaajat ovat tyypillisesti nähneet muutokset
iäkkäämpiä positiivisemmin, joskin esimerkiksi
vuonna 2018 balanssiluku oli alle 35-vuotiallakin vain niukasti positiivinen.
Työn mielekkyys johtamisen haasteena
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Kuva 3. Työn mielekkyyden ja työhalujen balanssiluku palkansaajan sosioekonomisen
aseman mukaan 1992–2018 (muokattu lähteistä: Alasoini, 2006; Lyly-Yrjänäinen, 2019).
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Kuva 4. Työn mielekkyyden ja työhalujen balanssiluku palkansaajan elinkeinosektorin mukaan 1992–2018
(muokattu lähteistä: Alasoini, 2006; Lyly-Yrjänäinen, 2019).
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Miksei työn mielekkyys
lisäänny?
Työolobarometrin tulokset pitkältä aikaväliltä
osoittavat, etteivät työntekijöiden voittopuolisesti myönteiset näkemykset työelämän laadullisista muutoksista ole kanavoituneet vastaavanlaisiksi positiivisiksi näkemyksiksi työn
mielekkyyden muutoksista. Tämä ei tarkoita,
ettei työelämän laadullisilla tekijöillä olisi merkitystä työn mielekkyyden kokemusten kannalta.
Tulokset kertovat kuitenkin siitä, että ne jättävät
jotain olennaista tavoittamatta työn mielekkyyden kokemuksen näkökulmasta. Yritän seuraavassa hahmotella, mistä tässä ilmiössä on kyse.
Työelämän laadulliset piirteet, jotka liittyvät tiedonsaantiin, kehittymisen mahdollisuuksiin tai
vaikutusmahdollisuuksiin työssä, ovat luonteeltaan välinerationaalisuuden piiriin kuuluvia asioita. Ne ovat työhön liittyviä välineellisiä piirteitä, jotka auttavat työntekijöitä suoriutumaan
työssään paremmin sekä säilyttämään toimintamahdollisuutensa työpaikallaan tai työmarkkinoilla laajemmin. Työn mielekkyydessä on taas
kyse enemmän arvorationaalisuuden piiriin kuuluvasta asiasta. Arvorationaalisuus viittaa itsessään arvokkaaksi koettuihin asioihin, kuten tässä tapauksessa työn perimmäiseen päämäärään
ja sen sisältämään itseisarvoon (Weber, 1978).
Ansiotyö on suomalaisille edelleen tärkeä elämänalue, vaikka sen suhteellinen merkitys perheelämään ja vapaa-aikaan verrattuna onkin viime
vuosina pienentynyt (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019). Samalla työn sisällön merkitys
suhteessa työstä saatavaan palkkaan on kasvanut. Muutos heijastaa yleistä koulutustason nousua, elinkeino- ja ammattirakenteen tieto- ja palveluvaltaistumista sekä arvojen muutosta. Nämä
kaikki johtavat muutoksiin niin työn luonteessa
kuin työntekijän ja työn välisessä suhteessa.
Yhä useampi tekee työtä, joka edellyttää joustavuutta ja jossa tehtävien rajat ovat väljiä ja tul54 | Työn Tuuli 1/2020

kinnanvaraisia. Voidaan puhua kahdenlaisista
työssä olevista rajoista (Kira, 2003). Kontrolliraja rajoittaa sitä aluetta työssä, johon työntekijä
voi itse vaikuttaa ja jota hän voi hallita. Huomioraja rajoittaa aluetta, johon kuuluvat asiat
vaikuttavat työhön ja jotka työntekijän täytyy
tästä syystä ottaa huomioon. Huomiorajan ja
kontrollirajan väliin jää alue, jota voidaan kutsua työn epävarmuusalueeksi. Työn muutoksen
suuntana on molempien rajojen venyminen ja
muuttuminen hämäriksi. Rajojen väliin jäävä
epävarmuusalue laajenee. Tällaisen työn keskeisenä haasteena ei ole samalla lailla rutiininomaisuus tai vastuun, vaikutus- ja oppimismahdollisuuksien tai sosiaalisen vuorovaikutuksen puute
kuin perinteisessä tehtaiden massatuotantotyössä tai toimistojen byrokraattisesti säännellyssä
hallinnollisessa työssä. Keskeisenä haasteena
on, kuinka pystyä hallitsemaan kasvanutta ja
epämääräistynyttä työn epävarmuusaluetta.
Työn tieto- ja palveluvaltaistuminen muuttaa
myös työntekijän ja työn välistä suhdetta. Voidaan puhua työn subjektivoitumisesta. Tämä
tarkoittaa kehitystä, jossa onnistunut ja tuloksellinen työsuoritus riippuu yhä enemmän tekijästään ja tämän motivaatiosta, sitoutumisesta
ja koko persoonan peliin laittamisesta (Julkunen, 2008). Subjektivoitumisen myötä työstä tulee yhä enemmän tekijänsä kuva. Työtä koskevat
onnistumiset versus epäonnistumiset muuttuvat
henkilökohtaisemmiksi. Subjektivoituvaa työtä
on vaikeaa johtaa ja organisoida menestyksellisesti samanlaisilla menetelmillä kuin työtä, jonka toteutustapa on mekaanisempi ja jonka rajat
ovat pitkälti jo ennalta määrätyt. Erityyppisissä
tehtävissä joudutaan hakemaan yhä erilaisempia ja yksilöllisempiä ratkaisuja, joilla voidaan
luoda edellytykset onnistuneille ja tuloksellisille
työsuorituksille.
Edellä hahmoteltua työn luonteen sekä työntekijän ja työn välisen suhteen muutosta on vaikea todentaa empiirisesti perinteisillä työn ja
työelämän laatua mittaavilla survey-tutkimuksilla. Muutoksen epäsuorana mittarina voidaan
Työn mielekkyys johtamisen haasteena

käyttää työntekijöiden rekrytointivaatimusten
muutosta. Suomalaisen työntekijyyden muutosta analysoineen Varjeen (2014) tutkimuksen
mukaan rekrytointi-ilmoituksissa alkoivat jo
1980-luvulta lähtien yleistyä sellaiset määreet
kuten tuloksentekijä, huippuosaaja, sisäinen
yrittäjä, tiimipelaaja tai, vain yksinkertaisesti,
hyvä tyyppi. 2000-luvulla rekrytointi-ilmoituksissa mainitut vaatimukset ovat edelleen kiristyneet ja ulottuneet koskemaan yhä useammanlaisia ammatteja ja tehtäviä. Työntekijän teknisten
ja kognitiivisten taitojen rinnalla (tai jopa sijasta) entistä tärkeämpään asemaan ovat rekrytointivaatimuksina nousseet persoonaan liittyvät, sosiaaliset ja kilpailulliset ominaisuudet.

Kannattelevatko työn tukirakenteet työn muutosta?
Työntekijöille työssään onnistumisen edellytyksiä luovia organisaatiotasoisia tekijöitä voidaan
kutsua työn tukirakenteiksi. Erilaiset standardit
ja järjestelmät edustavat perinteisiä, institutionalisoituneita työn tukirakenteita. Tällaisia ovat
esimerkiksi erilaiset palaverikäytännöt, tulos- ja
kehityskeskustelut, palkitsemisjärjestelmät,11laatujärjestelmät, tieto- ja tiedonvälitysjärjestelmät

ja aloitejärjestelmät. Näiden tarkoituksena on
tuoda työhön ja koko organisaation toimintaan vakautta ja ennustettavuutta erilaisten työtä koskevien standardien, rutiinien ja parhaiden
käytäntöjen myötä.
Työn muuttuessa entistä enemmän joustavuutta, nopeaa reagointia ja ongelmanratkaisua ja
innovointia edellyttäväksi tarvitaan uudenlaisia
työn tukirakenteita. Lillrankin (1998) mukaan
keskeisiksi keinoiksi nousevat tällaisessa toimintaympäristössä standardien, rutiinien ja parhaiden käytäntöjen sijasta osaamisen johtaminen
sekä organisaation visiot ja arvot. Uudenlainen
toimintaympäristö edellyttää organisaatiolta ja
sen jäseniltä muun muassa kykyä luoda osallistavasti innostavia päämääriä ja yhteisiä merkityksiä, yhteisöllistä oppimista, jaettua johtajuutta, dialogista esimiestyötä, työyhteisö- ja
verkostotaitoja sekä molemminpuolista joustavuutta (Alasoini, 2014).
Työhön ja sen tukirakenteisiin sekä näiden väliseen suhteeseen voi sisältyä monenlaisia jänniteitä, jolloin tukirakenteet eivät täytä tehtäväänsä optimaalisella tavalla. Seuraavassa
tarkastellaan lähemmin kolmea tällaista tilannetta (taulukko 1).

Taulukko 1. Työn vaatimukset ja työn tukirakenteet: kolme ongelmatilannetta.

Taulukko 1. Työn vaatimukset ja työn tukirakenteet: kolme ongelmatilannetta.
Ongelma

Mistä johtuu?

Työn tukirakenteet muuttuvat
työn vaatimusten muutosta
hitaammin

Tukirakenteiden liiallinen institutionalisoituneisuus (rakenteellinen lukkiutuma)
Lukkiutuneet ajattelutavat (kognitiivinen lukkiutuma)
Vallankäyttö tai eri intressiryhmien edunvalvonta (poliittinen lukkiutuma)

Työn tukirakenteet ovat sisäisesti
ristiriitaisia

Kokonaisvaltaisen strategisen henkilöstöjohtamisen puute tai puutteellinen
muutosjohtaminen

Työn tukirakenteet ohjaavat
toimimaan eri suuntiin eri aikoina

Tempoileva tai jopa “paniikkiin joutunut” johtaminen
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Tavallinen syy on jännite työn vaatimusten ja tukirakenteiden toiminnan logiikan kesken. Työtehtäviiin kohdistuvat vaatimukset muuttuvat
ja elävät usein nopeammin kuin työn tukirakenteet. Tämä voi johtua siitä, että tukirakenteet,
kuten erilaiset järjestelmät, ovat usein luonteeltaan systeemisiä ja vahvasti institutionalisoituneita, jolloin niiden muuttaminen ei käy päinsä
kädenkäänteessä (esim. Kira, 2003). Tällaisten
rakenteellisten lukkiutumien ohella voidaan puhua kognitiivisesta lukkiutumisesta. On mahdollista, että työn tukirakenteet ovat sidoksissa
joihinkin syvälle juurtuneisiin (ja jo vanhentuneisiin) kulttuurisiin odotuksiin ja käytäntöihin,
jotka ovat ristiiriidassa työn uusien vaatimusten
kanssa. Tällaiset käsitykset voivat koskea esimerkiksi tekijöitä, joiden uskotaan motivoivan
työntekijöitä, tai joilla työntekijöiden työtä ohjataan ja valvotaan. Poliittisesta lukkiutumisesta on kyse silloin, jos työn vaatimusten ja tukirakenteiden välistä yhteensopimattomuutta
pitävät yllä tai voimistavat eri ryhmien erilaiset
intressit tai suoranaiset vallankäyttöön liittyvät
tekijät. Hyvän esimerkin viimeksi mainitusta
tarjoaa Zuboff (1990), joka on osoittanut yhdysvaltalaisella aineistolla, kuinka tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia työn ja tiedonkulun sujuvoittamiseen sekä tähän liittyvään
organisaatiohierarkioiden mataloittamiseen ei
yritysten sisäiseen vallankäyttöön johtuvista
syistä ole useinkaan haluttu hyödyntää.
Toinen mahdollinen syy ovat työn tukirakenteiden elementtien väliset jännitteet ja ristiriidat.
Esimerkiksi henkilöstöjohtamisen eri osa-alueet
ohjaavat työntekijöitä toimimaan eri suuntiin.
Osa-alueiden keskinäisen koordinaation puute
voi kertoa siitä, ettei organisaatiossa ole kokonaisvaltaista, strategista otetta henkilöstöjohtamiseen tai, että organisaation kyky toteuttaa
tarpeellisiksi havaittujakin muutoksia voi olla
puutteellinen. Yksi vaikeimmin muutettavista
asioista on usein palkitsemisjärjestelmä, johon
kytkeytyy sensitiivisiä eri ryhmien keskinäistä
arvostusta mittaavia asioita työorganisaatiossa.
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Kolmas mahdollinen jännitteiden aiheuttaja
on työn tukirakenteisiin sisältyvä tempoilevuus.
Tämä ilmenee siten, että henkilöstöjohtamisessa tapahtuu ajan myötä sattumanvaraisia – tai
ainakin työntekijöille sellaisina näyttäytyviä –
käänteitä eri suuntiin. Tempoilevuutta voi aiheutua siitä, että työn ja toimintaympäristön
muutoksesta syntyneisiin uudenlaisiin tilanteisiin reagoidaan vahvistamalla olemassa olevia
– ja jo vanhentuneiksi muuttuneita – työn tukirakenteita sen sijaan, että pyrittäisiin etsimään
ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja.
Pahimmillaan voidaan puhua jopa ”paniikkiin
joutuneesta” johtamisesta (Venkula, 2011). Tällöin byrokraattisia ja kontrolloivia käytäntöjä
vahvistetaan tilanteessa, josta ulospääsy edellyttäisi pikemminkin työntekijöiden luovuuden,
aloitteellisuuden ja innovatiivisuuden parempaa
hyödyntämistä tuotteiden, palvelujen ja organisaation koko toiminnan uudistamiseksi.

Johtopäätöksiä eri suuntiin
Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin aikasarjat lähes 30 vuoden ajalta kertovat,
että positiiviset näkemykset muutoksista työelämän laadullisissa tekijöissä eivät näy vastaavina myönteisinä näkemyksinä työn mielekyyden muutoksista. Perinteiset hyvälle työn
ja työelämän laadulle asetetut ominaisuudet
eivät riitä suomalaisten palkansaajien näkemyksen perusteella vielä tuottamaan työn mielekkyyden kokemusta. Etsin tälle havainnolle
selitystä työn luonteen muutoksesta ja tähän
liittyvästä muutoksesta työntekijän ja työn välisessä suhteessa. Käyttämäni viitekehyksen
mukaisesti työn tukirakenteet eivät ole pystyneet vastaamaan riittävän hyvin työn luonteen
muutoksiin. Tämä on tietysti vielä hyvin yleisellä tasolla oleva väittämä. Tarvitaan empiiristä tutkimusta osoittamaan tarkemmin, mistä kaikesta tällöin voi olla kyse.
Vanhan sanonnan mukaan “työnantaja on
maksavinaan palkkaa ja työntekijä tekevinään
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töitä”. Lause on sisällöltään vitsaileva, mutta
samalla se kuvaa perinteisessä palkkatyössä
vallitsevaa selväpiirteistä vaihtosuhdetta työnantajan ja työntekijän kesken. Luottamuksen
vallitessa molemmat osapuolet tekevät parhaansa. Epäluottamuksen vallitessa taas vitsi
muuttuu todeksi.
Työn muutos hämärtää perinteistä vaihtosuhdetta työnantajan ja työntekijän kesken. Työn
sisältö on noussut palkan rinnalle ihmisille yhä
tärkeämmäksi vaihtosuhdetta määritteleväksi tekijäksi (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen,
2019). Tieto- ja palveluvaltaisessa työssä, jossa työn kontrolliraja, huomioraja ja epävarmuusalue ovat kasvaneet ja hämärtyneet ja työ
subjektivoitunut, työntekijän kynnys olla vain
“tekevinään töitä” on korkeampi. Työ on henkilökohtaistunut. Työhön on vaikeampaa suhtautua välineellisesti tai “hällä väliä” -asenteella.
Huonolla tai epäonnistuneella työsuorituksella
on työntekijän itsetunnolle ja -identiteetille syvemmälle ulottuva kielteinen vaikutus kuin
aiemmin. Tämäntyyppinen tilanne korostuu
todennäköisesti kaikkein voimakkaimpana sentyyppisessä intensiivistä sosiaalista vuorovaikutusta sisältävässä työssä, jossa palaute työn onnistumisesta ja tuloksellisuudesta on välitöntä,
nopeaa ja konkreettista. Krittinen kysymys on,
jos työntekijä antaa työlle entistä suuremman
osan itsestään, mitä hän saa työnantajalta vastineeksi, jotta vaihtosuhde tuntuisi edelleen reilulta ja tasapuoliselta.
Yleinen toimintaympäristön muutos ei ole
2000-luvulla tukenut työn tukijärjestelmien kehittämistä muuttuvan työn luonteen mukaisesti.
Yrityssektorilla finanssimarkkinoiden vapautuminen ja pääoman liikkuvuuden lisääntyminen
ovat johtaneet muutoksiin yritysten liiketoimintamalleissa. Yrityksiä on ryhdytty johtamaan,
paitsi tuotantolaitoksina, entistä enemmän
myös puhtaina sijoituskohteina (Tainio, 2006).
Koventuneen kansainvälisen kilpailun ja omistajien tiukentuneiden tuottovaatimusten paineessa
yritysten on täytynyt keskittyä entistä enemmän
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ydintoimintoihinsa, mikä on johtanut monenlaisiin omistusten ja toimintojen, toisinaan nopeisiin ja ennakoimattomiinkin, uudelleenjärjestelyihin. Samalla yritysten sidonnaisuus yksittäisiin
maihin ja niiden kansallisiin instituutioihin on
löystynyt. Yrityssektorin muutokset ovat suoraan heijastuneet myös julkisorganisaatioiden
toimintaan (Heiskala & Kantola, 2010). Varsinkin suuren osan julkisista hyvinvointipalveluista tuottavan kuntasektorin taloudelliset toimintaedellytykset ovat olleet viime vuosina kapeat,
mikä on vaikeuttanut tällaisia palveluja tuottavien organisaatioiden pitkäjänteistä sisäsyntyistä
kehittämistä. Työn tukirakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen muuttuvan työn vaatimusten
mukaisesti ei ole tämänkaltaisen toimintaympäristön synnyttämissä tuotto- ja kustannuspaineissa ollut välttämättä ylimmän johdon agendan
keskiössä kummallakaan sektorilla.
Tilannetta sopii kuvaamaan Pfefferin ja Suttonin (2000) lanseeraama ilmiö, joka voidaan
vapaamuotoisesti suomentaa sovelluskuiluksi
(knowing–doing gap). Käsite viittaa kuiluun sen
välillä, kuinka tiedämme, että pitäisi toimia, ja
kuinka todellisuudessa toimimme. Sovelluskuilu
voi johtua monesta eri syystä. Sitä on käsitelty
tutkimuksessa ja muussa kirjallisuudessa paljon
erityisesti keskusteltaessa innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen leviämisen esteistä. Sovelluskuilussa on kyse työorganisaatiotasoisesta ilmiöstä.
On todennäköistä, että viime vuosien nopeassa
toimintaympäristön muutoksessa Pfeifferin ja
Suttonin kuvaama sovellutuskuilu työn tukirakenteiden osalta on pikemminkin kasvanut kuin
pienentynyt. Johtamiskirjallisuus on jo 2000-luvun alusta lähtien tarjonnut runsaasti viitteitä
siihen, millaisin periaattein ja käytännöin muuttunutta työtä tulisi johtaa (esim. Birkinshaw,
2010; Hamel & Breen, 2007; Heckscher, 2007).
Niihin tarttuminen on vaihdellut suuresti työorganisaatiosta toiseen.
Työn – ja viime vuosina myös teknologian –
muutoksista puhuttaessa on oltu huolissaan
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siitä, kuinka ihmiset pysyvät mukana muutoksissa. Puhutaan esimerkiksi “koulutuksen digiloikasta”, jolla autetaan ihmisiä selviytymään
meneillään olevassa digitaalitekniikan kehitykseen perustuvassa “työn murroksessa” (Teollisuuden palkansaajat, 2018). Kannettaessa huolta ihmisistä murroksessa, tulisi samalla kantaa
huolta myös siitä, kuinka työorganisaatiot kykenevät sopeutumaan ja oppimaan murroksessa. Yksilöt ovat itse asiassa nopeampia ja ketterämpiä oppijoita kuin organisaatiot tai yhteisöt,
erilaisista yhteiskunnallisista tai julkisista instituutioista puhumattakaan (esim. Deloitte,
2017). Muuttuvassa työssä työntekijät joutuvat
kehittelemään joka tapauksessa erilaisia strategioita pystyäkseen vastaamaan kasvaneesta
työn kontrolli- ja huomiorajasta ja epävarmuusalueesta kumpuaviin vaatimuksiin – joko oman
työorganisaation tukemana tai pelkästään työntekijän omin resurssein. Ilman oman työorganisaation riittävää tukea työ ei ole voimaannuttavaa ja työntekijän voimavaroja kasvattavaa
vaan niitä kuluttavaa. Ilman reiluksi ja tasapuoliseksi koettua vaihtosuhdetta työ ei näyttäydy
mielekkäänä, vaikka työ perinteisillä työn ja
työelämän laadun kriteereillä olisikin maailman
huippuluokkaa. n

LÄHTEET
Alasoini, T. (2006). Työnteon mielekkyyden muutos
Suomessa vuosina 1992–2005: työolobarometrin
aineistoihin perustuva analyysi. Työelämän
kehittämisohjelman raportteja 45. Helsinki:
Työministeriö.
Alasoini, T. (2014). Miltä näyttää Euroopan paras
työelämä henkilöstöjohtamisen näkökulmasta?
Teoksessa T. Pakarinen & T. Mäki (toim.),
Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen:
uudistumisen sykettä palveluihin (s. 16–26). Helsinki:
Edita.
Birkinshaw, J. (2010). Reinventing management:
Smarter choices for getting work done. San Francisco:
Jossey-Bass.
Deloitte (2017). Rewriting the rules for the digital age:
2017 Deloitte global human capital trends. Deloitte
University Press. Haettu 10.10.2019 osoitteesta
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/
Documents/human-capital/hc-2017-global-humancapital-trends-us.pdf
58 | Työn Tuuli 1/2020

Green, F. (2006). Demanding work: The paradox of job
quality in the affluent economy. Princeton: Princeton
University Press.
Hamel, G. & Breen, B. (2007). The future of
management. Boston: Harvard University School Press.
Heckscher, C. (2007). The collaborative enterprise:
Managing speed and complexity in knowledge-based
businesses. New Haven: Yale University Press.
Heiskala, R. & Kantola, A. (2010). Vallan uudet
ideat: hyvinvointivaltion huomasta valmentajavaltion
valvontaan. Teoksessa P. Pietikäinen (toim.), Valta
Suomessa (s. 124–148). Helsinki: Gaudeamus.
Julkunen, R. (1987). Työprosessi ja pitkät aallot: työn
uusien organisaatiomuotojen synty ja yleistyminen.
Tampere: Vastapaino.
Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit:
keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere:
Vastapaino.
Kira, M. (2003). Byrokratian jälkeen – kohti uudistavaa
työtä ja kestävää työjärjestelmäkehitystä. Työpoliittinen
tutkimus 254. Helsinki: Työministeriö.
Kubicek, B., Paškvan, M. & Korunka, C. (2015).
Development and validation of an instrument for
assessing job demands arising from accelerated
change: The Intensification of Job Demands Scale
(IDS). European Journal of Work and Organizational
Psychology, 24(6), 898–913.
Lillrank, P. (1998). Laatuajattelu: laadun filosofia,
tekniikka ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Helsinki:
Otava.
Lyly-Yrjänäinen, M. (2019). Työolobarometri
2018. Julkaisuja 2019:51. Helsinki: Työ- ja
elinkeinoministeriö. Haettu 15.1.2020 osoitteesta
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/161826/TEM_2019_51.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Mauno, S., Minkkinen, J. & Auvinen, E. (2019).
Nakertako työn intensiivisyyden lisääntyminen työssä
suoriutumista ja työn merkityksellisyyttä? Vertaileva
tutkimus eri ammattialoilta. Hallinnon tutkimus, 38(4),
271–288.
Mustosmäki, A. (2017). How bright are the Nordic
lights? Job quality trends in Nordic countries in a
comparative perspective. Academic Dissertation,
Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social
Research 586. Jyväskylän yliopisto.
Pfeffer, J. & Sutton, R.I. (2000). The knowing–doing
gap: How smart companies turn knowledge into action.
Boston: Harvard Business School Press.
Pyöriä, P. (toim.) (2017). Työelämän myytit ja
todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.
Pyöriä, P. & Ojala, S. (2017). Työn prekarisaatio.
Teoksessa P. Pyöriä (toim.), Työelämän myytit ja
todellisuus (s. 42–62). Helsinki: Gaudeamus.

Työn mielekkyys johtamisen haasteena

Sutela, H., Pärnänen, A. & Keyriläinen, M. (2019).
Digiajan työelämä – työolotutkimuksen tuloksia 1977–
2018. Helsinki: Tilastokeskus.
Tainio, R. (2006). Suomalaisen
liiketoimintajärjestelmän rakenteellinen ja kulttuurinen
muutos. Teoksessa R. Heiskala & E. Luhtakallio
(toim.), Uusi jako: miten Suomesta tuli kilpailukykyyhteiskunta? (s. 65–81). Helsinki: Gaudeamus.
Teollisuuden palkansaajat (2018). Koulutuksen
digiloikka: miten onnistumme suomalaisten osaamisen
päivittämisessä. Edistys 01. Helsinki: Teollisuuden
palkansaajat.
Varje, P. (2014). ”Palvelukseen halutaan”:
työpaikkailmoitusten työntekijä. Teoksessa A.
Väänänen & J. Turtiainen (toim.), Suomalainen
työntekijyys 1945–2013 (s. 54–83). Tampere:
Vastapaino.
Weber, M. (1978). Economy and society: An outline
of interpretive sociology. Berkeley: University of
California Press.
Venkula, J. (2011). Epävarmuudesta ja varmuudesta. 2.
painos. Helsinki. Lyhty ry.
Vähämäki, J. (2009). Itsen alistus: työ, tuotanto ja valta
tietokykykapitalismissa. Helsinki: Like.
Zuboff, S. (1990). Viisaan koneen aikakausi: uusi
tietotekniikka ja yritystoiminta. Helsinki: Otava.
TUOMO ALASOINI toimii tutkimusprofessorina

Työterveyslaitoksella Hyppäys digiin -yksikössä.
Alasoini on tekniikan ja valtiotieteiden tohtori sekä
Helsingin yliopiston sosiologian dosentti. Ennen
siirtymistään Työterveyslaitokselle hän työskenteli
sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa Työelämän
suhteiden neuvottelukunnassa (1983–89), työministeriössä (1989–2008) ja Tekesissä (2008–18)
erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Vuosina
1996–2010 Alasoini toimi hallitusohjelmaan kuuluneiden Työelämän kehittämisohjelmien TYKE ja
TYKES projektipäällikkönä. Tällä hetkellä hänen
tutkimuksensa kohteena ovat digitaalitekniikan
kehityksen mahdollistama työn uudelleenajattelu ja
kehityksen synnyttämät digitaaliset kuilut.

Työn mielekkyys johtamisen haasteena

Työn Tuuli 1/2020 | 59

Anu Järvensivu

Työn merkityksellisyyden kaipuu
johtaa korkeakoulutettuja
yhdistämään useita töitä
Työn merkityksellisyyden kokemuksen saavuttaminen on tärkeää. Teemahaastatteluihin
perustuvan tutkimuksen tulokset osoittavat työn merkityksellisyyden olevan korkeakoulutetuilla keskeisessä roolissa, kun he päätyvät toimeentulon yhdistämiseen useita töitä
tekemällä. Ansainnan yhdistämistä kuvataan niin harrastukseksi kuin elämäntavaksikin.
Työnteon tapa esitetään myös perinteistä palkkatyötä paremmaksi mahdollisuudeksi
omistautua merkityksellisen työn tekemiselle.
AVAINSANAT: työn merkityksellisyys, ansainnan yhdistäminen, uudet työnteon tavat

Johdanto:
usean työn tekijät
Osassa uudenlaisia työnteon tapoja ansiot koostetaan useista lähteistä. On kiinnostavaa selvittää, mikä on työn merkityksellisyyden rooli useaa työtä tekevälle. Henkilöstöammattilaisille
montaa työtä tekevien merkityksellisyyden kokemusten ymmärtäminen on keskeistä kolmes-
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ta syystä. Ensinnäkin heikot mahdollisuudet
kokea työ merkityksellisenä perinteisillä palkkatyöpaikoilla osoittautui keskeiseksi eri alojen
ammattilaisten näkemyksiä yhdistäväksi tekijäksi. Toiseksi ansainnan yhdistäjiä työskentelee
yhä enemmän työpaikoilla, joilla HR-alan asiantuntijat kohtaavat heitä. Kolmanneksi näyttää siltä, että kyse on tehokkaiden, hyvinvoivien
ja jatkuvasti oppivien työntekijöiden ryhmästä.
Tämä tekee aiheesta kiinnostavan henkilöstön
kehittämiskäytäntöjen näkökulmasta.
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Tutkimuksen1 kohteena oleva useaa työtä tekevien ryhmä on niin heterogeeninen, että sen
tarkka nimeäminen ja määritteleminen on vaikeaa. Yhteinen nimittäjä löytyy kuitenkin siitä,
että ansiot koostetaan useista lähteistä ja tästä
on muodostunut siinä määrin pysyvä käytäntö, että voidaan puhua työnteon tavasta. Tapa
ei tarkoita, että useita ansainnan lähteitä osuisi
välttämättä joka viikolle, vaan ne voivat vuorotella ja limittyä monin eri tavoin.
Ansaintaa voidaan koostaa erilaisista työsuhdemuodoista ja erilaisin yhdistelmin, kuten pelkistä palkkatyösuhteista, palkkatyösuhteiden
ja yrittäjyyden yhdistelmistä tai yrittäjyyden
eri muodoista. Tavanomaista on myös työskentely peräkkäisissä tai limittyvissä määräaikaisten töiden sarjoissa (Hipple, 2010; Järvensivu
ym., 2020). Myös pääomatulojen voidaan ajatella kuuluvan ansainnan palettiin, sillä harvoin
niitäkään saadaan ilman minkäänlaista ponnistusta, jolloin rajapinta ”työhön” liudentuu.
Joissain tapauksissa tämän ryhmän kohdalla
voi olla osuvinta puhua itsensä työllistämisestä, mikäli yrittäjäkäsite halutaan varata y-tunnuksen omaaville. Toisaalta monella tähän ryhmään kuuluvista on hallussaan myös yritys ja
y-tunnus, eikä osuuskunnan jäsenyyskään ole
tavatonta. Toisinaan ryhmään tai sen osaan viitataan myös käsitteillä kevytyrittäjä, kombotyöntekijä tai toimeksisaaja.
Tässä artikkelissa käytetään väljiä käsitteitä
ansainnan yhdistäjä ja usean tai monen työn
tekijä, koska nimenomaan liikkuminen erilaisten ja useiden työsuhdemuotojen ja ansainnan
tapojen maastossa on kiinnostuksen kohteena.
Ensisijaisena tavoitteena on erottaa ryhmä perinteisen palkkatyön tekijöistä, jotka saavat ansaintansa yhdestä ja samasta lähteestä useita
vuosia kerrallaan toistaiseksi voimassa olevan

1 Tutkimus perustuu Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa meneillään olevaan Työsuojelurahaston ja kumppaniliittojen rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Monimuotoinen ansiotyö
– käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys”.

kokopäiväisen työsopimuksen puitteissa. Lisäksi halutaan tehdä selkeä ero (yksin)yrittäjinä toimivista.
Tämän ryhmän nimeämisen ja institutionaalisen sijoittamisen haasteet tuovat konkreettisesti
esiin sen, että tämä työnteon tapa pakenee totuttuja ajattelumalleja. Samasta syystä ryhmän
lukumäärä jää arvioksi, sillä tilastoista löytyvät
lähinnä päätyö- ja sivutyömuuttujat, eikä niillä
tavoiteta ansainnan yhdistäjien moninaisuutta. Itsensätyöllistäjien ja yksinyrittäjien luokituksetkaan eivät tähän ryhmään kitkattomasti
osu. Kyseinen työnteon ja ansainnan tapa lienee kuitenkin tavanomaisempi, vaikka kiinnostus siihen on ollut vähäistä. Kaiken kaikkiaan
tämä koskettaa joko itse koettuna tai lähipiirissä nähtynä useampaa sataatuhatta suomalaista. Tutkimusta aiheesta on tehty vähän myös
kansainvälisesti, vaikka viime vuosilta on aiempaa enemmän ”multiple job holding / multiple jobholders” julkaisuja. Vaikka kyseinen
käsite kehitettiin jo viime vuosisadan puolessa
välissä kuvaamaan maanviljelijöiden ja karjankasvattajien työnteon tapoja maatalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskuntaan
siirryttäessä, ei sille edelleenkään ole luontevaa
suomennosta. Aiemmin on käytetty käsitettä
monityösuhteisuus (Järvensivu, 2014).
Maanviljelijöiden ohella toinen tunnettu usean työn tekijöiden ammattiryhmä ovat luovien
alojen työntekijät. Työelämän muutosten myötä
ansaintaa ovat päätyneet yhdistelemään uudet
ammattiryhmät, kuten media-alan ammattilaiset. Tässä ryhmässä freelancerius on yleistynyt
median murroksen ja isojen mediatalojen liiketoimintalogiikkojen muutosten myötä. Lisäksi
ansainnan yhdistäjiä löytyy niin sanottujen generalistialojen korkeakoulutetuista, kuten yhteiskunta- ja sosiaalitieteilijöistä, kauppatieteilijöistä ja muista liiketoiminnan ammattilaisista
sekä kasvatustieteilijöistä (esim. Raeder, 2018).
Korkeakoulutetut ovatkin keskeinen ansainnan
yhdistäjien ryhmä (Hippel, 2010). Aikuiskoulutuksen ja työpaikoilla tapahtuvan kehittämis-
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toiminnan kenttä näyttäisi uusimpana olevan
jäsentymässä tähän suuntaan, eikä ilmiö ole
täysin tuntematon teknisen alan ammattilaisten
keskuudessakaan. Edellä mainitut korkeakoulututkinnon suorittaneet ammattilaiset ovat tämän tutkimuksen kohteena.
Uusista työnteon muodoista käytävä keskustelu on monesti sävyltään huolestunutta ja työnteon muotojen epätyypillisyyttä sekä totuttujen
normien vastaisuutta korostavaa. Jo aiemmin
määräaikaiset työsuhteet on katsottu siinä määrin hankaliksi, että niiden käyttöä säännellään
tarkoin. Huolta ovat takavuosina herättäneet
myös vuokratyöntekijöiden asema niin työmarkkinoilla kuin työyhteisöissäkin sekä työn
prekarisaatio. Ansainnan yhdistämisessäkin
kyse näyttäisi olevan korkeasti koulutettujen ja
enemmän naisten kuin miesten työnteon muodosta (Bamberry & Campbell, 2012). Toisaalta epätyypillisten ja prekaarien työn muotojen,
kuten itsensätyöllistäjyyden ja osa-aikatyön, on
todettu lisääntyneen jopa siinä määrin, että epätyypillisestä puhumisen on nähty antavan virheellisen mielikuvan tosiasiassa vakiintuneesta
osasta työmarkkinoita (Suoranta & Leinikki,
2018). Samalla kun ”uusien työnteon muotojen” on todettu olevan pysyvä ja lisääntymässä oleva työmarkkinoiden ilmiö, on sen pelätty
kasvattavan työssä käyvien köyhyyttä (Panos
ym., 2014).
Tutkimuksen kohteena olevaa ryhmää eivät ensisijaisesti kuitenkaan luonnehdi heikot
työnteon ehdot ja marginaalinen asema työmarkkinoilla, vaikka ryhmään kuuluu myös
hankalassa työmarkkina-asemassa olevia. Erityisesti näitä näyttäisi haastattelujemme perusteella löytyvän median parissa työskentelevistä,
kuten toimittajat ja valokuvaajat sekä taiteen ja
teatterin aloilla työskentelevät. Varsinkin naiset kokivat ikäsyrjinnän kaventavan ansainnan
mahdollisuuksiaan entisestään. Näistä sinänsä
huomionarvoisista seikoista huolimatta haastateltujen kokemukset ja ajatukset eivät ensisijaisesti rakenna kuvaa työpahoinvoinnista. Pi62 | Työn Tuuli 1/2020

kemminkin päinvastoin, sillä korkeakoulutetut
ansainnan yhdistäjät vaikuttivat haastattelujen
perusteella tyytyväisiltä työhönsä sen silppuisuudesta huolimatta. Tästä havainnosta heräsi kiinnostus tutkia, mistä tyytyväisyydessä on
kysymys. Alustavien analyysien perusteella keskeiseksi syyksi paljastui mahdollisuus tehdä
merkityksellistä työtä. Tämä ei yllätä, sillä työn
merkityksellisyyden tärkeys ihmiselle on tunnettu pitkään. Työn merkityksellisyys on tutkimuskirjallisuudessa yhdistetty niin työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kuin sitoutumisen ja
tuottavuudenkin paranemiseen, ja sitä on totuttu pitämään myös työn varjopuolilta suojaavana tekijänä (Allan, Rolniak & Bouchard, 2018).
Seuraavaksi pureudutaan tarkemmin korkeakoulutettujen ansainnan yhdistäjien ajatuksiin
työn merkityksellisyydestä. Tarkastelun kohteena on erityisesti työn merkityksellisyys ansainnan yhdistäjille: Miksi haastatellut ovat päätyneet ansainnan yhdistäjiksi ja mikä rooli työn
merkityksellisyydellä on tässä ollut? Mitä työn
merkityksellisyys ylipäänsä merkitsee usean työn
tekijöille? Merkityksellisyys ymmärretään Martelan ja Pessin (2018) mukaisesti ensisijaisesti yksilön kokemukseksi ja arvioksi, jota on mahdollista tarkastella kolmen aspektin kautta. Nämä
ovat työn kokeminen tärkeäksi itselle, mahdollisuus toteuttaa itseään työssä ja työn tarkoituksellisuus laajemman ihmisjoukon kannalta.

Mitä useaa työtä tekevistä
tiedetään?
Menneinä vuosikymmeninä on totuttu ajattelemaan useiden töiden tekemisen tarkoittavan
sitä, että ihminen ottaa päätyönsä oheen sivutyön. Myös käsitteet, institutionaaliset ja tilastointikäytännöt tukevat tätä. Käytännössä useamman työn tekemistä koskevat tutkimuksetkin
näyttävät kaventuvan kahden työn tekemiseen
(Panos ym., 2014; Raeder, 2018), jolloin ansainnan yhdistämisestä laajana ilmiönä saatavilla
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oleva tieto vähenee lähes olemattomaksi. Vaikka tutkimusta hallitsee kvantitatiivinen lähestymistapa, on laadullisen tutkimuksen keinoin
osoitettu ansainnan yhdistämisen mallien olevan nykyisin moninaisempia. Esimerkiksi pääja sivutyö saattavat vaihdella ja painottua eri tavoin ja syyt useamman työn tekemiselle voivat
olla moninaisia (Bamberry & Campbell, 2012).
Usean työn tekeminen liittyy yhteiskunnan
rakennemuutoksiin ja on niiden myötä muotoutuva ilmiö. Myös maa- ja metsätalouden
harjoittajia koskevissa tutkimuksissa on tuotu esiin usean työn yhdistämisen olevan yhteydessä yhteiskunnan rakennemuutoksiin.
Useaa työtä tekemällä ihmiset ja perheet ovat
toteuttaneet ja aikaansaaneet talouden ja yhteiskunnan murrosta, sillä rakennemuutoskin
tarvitsee arjen tekijänsä (Robertson, Harvey &
Taylor, 2008; Järvensivu & Pulkki, 2019). On
myös esitetty, että ihmisten kokemus useiden
ansainnan lähteiden yhdistämisestä on yhteydessä siihen, miten työt asemoituvat suhteessa yhteiskunnan ja talouden muutoskulkuihin
(Järvensivu & Pulkki 2019). On tärkeää kokea
osallisuutta muutoksissa.

Ansainnan yhdistämisen syitä
Eniten tutkimustietoa löytyy usean työn tekijäksi päätymisen syistä. Tutkimukset ovat pääsääntöisesti ekonomistisia ja tilastoihin tai kyselyihin nojaavia. Kirjallisuudessa (Panos ym.,
2014) on eroteltu neljä päämotiivia useamman
työn tekemiselle. Ensimmäiset tutkimukset totesivat syyksi sen, ettei pääansainnan lähteestä ollut mahdollista saada enempää ansioita,
esimerkiksi lisätunteja. Toisena syynä on esitetty taloudellisen motiivin laajentuminen koskemaan ylipäänsä tarvetta lisäansioille. Kolmanneksi syyksi on nimetty vaihtelunhalu tai
monipuolisuuden kaipuu. Neljänneksi usealla
työllä on todettu pyrittävän suojautumaan työmarkkinariskeiltä opettelemalla uusia taitoja tai
hankkimalla työkokemusta eri ammateista.

Toisaalta eri tekijöiden yhdistelmien on todettu ennustavan yhdestä työstä ansainnan yhdistäjäksi lähtemistä. Keskeisiä ansainnan yhdistämiseen päätymistä ennustavia tekijöitä ovat
45–64-vuotiaisiin kohdennetun tutkimuksen
(Bouwhuis, Geuskens, Boot, Bongers & Beek,
2017) mukaan esimerkiksi korkea koulutustaso,
hyvä terveys ja työn hallinta, työn ja työpaikan
kielteiset piirteet, lyhyt työhistoria senhetkisellä työnantajalla sekä taloudelliset syyt. Monen
palkkatyön yhdistämistä ennustivat jonkin verran erilaiset tekijät kuin palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämistä. Viimeksi mainittuun työnteon tapaan päätyivät henkilöt, joilla oli korkea
koulutustaso, korkea työn hallinnan tunne sekä
ongelmia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Osa-aikatyötä tekevät taas ottivat useammin tehtäväpalettiinsa toisen osa-aikaisen
palkkatyön. Lisärahan toivossa tehdään tyypillisemmin kahta saman alan työtä, kun taas taloudellisesti turvatussa tilanteessa todennäköisemmin tutkitaan erilaisia ammatillisia polkuja
(Panos, Pouliakas & Zangelidis, 2014).
Ansainnan yhdistämiseen johtavat hyvin moninaiset elämänvaiheen mukaan limittyvät
ja muuttuvat tekijät ja motiivit (Bamberry &
Campbell, 2012). Taloudelliset ja työn monipuolistamiseen liittyvät motiivit saattavat yhdessä saada aikaan päätöksen toisen tai usean
työn ottamisesta. Syyt saattavat myös olla sosiaalisia, vastavuoroisuuteen tai velvollisuudentuntoon perustuvia (Bamberry & Campbell,
2012; Järvensivu & Pulkki, 2019). Osalle ihmisistä useiden töiden tekeminen on pitkäaikainen ratkaisu, kun taas osalle se on väliaikaista
(Bamberry & Campbell, 2012).
Uusien työn teon muotojen lisääntymiselle löytyy
muitakin syitä kuin ihmisten motiivit, kuten se,
että työ ja sen organisointitavat ovat muuttuneet
(Heckscher, 2007). Monet työnantajat tarjoavat
työtä mieluummin muilla tavoin kuin perinteisinä palkkatyösuhteina (World Economic Forum,
2018). Samoin alityöllisyystilanteet pakottavat
toisinaan vastentahtoiseen yrittäjyyteen tai it-
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sensätyöllistämiseen (Pärnänen & Sutela, 2014).
Työn teon muodon valitsemista ja siinä jatkamista ei olekaan syytä ajatella atomistisen yksilön
päätöksenteoksi, jossa ihminen pyrkii rationaalisesti valiten varmistamaan omat taloudelliset tai
muut etunsa. Sen sijaan kysymys on monimutkaisin tavoin muotoutuvista tilanteista (Bamberry & Campbell, 2012). Yksilön työuravalinnat
linkittyvät tiiviisti sosiaaliseen ympäristöön.

Useamman työn yhdistämisen
seuraukset
Ansainnan yhdistämistä on tarkasteltu paitsi
työnteon tavan valitsemiseen johtaneiden syiden, myös työnteon muodosta koituvien seurauksien näkökulmasta. Mahdollisia seurauksia
ovat pitkät työpäivät, lisääntynyt stressi, työn ja
vapaa-ajan väliset ristiriidat, vähentynyt tyytyväisyys ja sitoutuminen päätyöhön sekä lisääntynyt työkuorma. Usean työn tekijät kohtaavat
myös aikatauluttamisen ja ajanhallinnan haasteita (Bamberry & Campbell 2012).
Toisaalta tanskalaistutkimuksessa todettiin, ettei usean työn tekemisen ja pitkäkestoisten sairaslomien välillä ole yhteyttä (Bouwhuis ym.,
2017). Intialaistutkimuksen mukaan koulutusalalla työskentelevät akateemiset ansainnan
yhdistäjänaiset olivat varsin tyytyväisiä tilanteeseensa (Kumar & Chaturvedi, 2017). Australialaistutkimuksessa haastatellut eivät esittäneet
useiden töiden tekemistä erityisenä rasitteena
(Bamberry & Campbell, 2012). Uusiseelantilaiset maanviljelijät ja karjatilalliset kokivat ansainnan yhdistämisen myönteisesti kasvaneesta työkuormasta huolimatta (Robertson ym.,
2008). Tutkimuskirjallisuuden perusteella ansainnan yhdistäminen ei siis näytä huonolta ratkaisulta työtä tekevän kannalta.
Työnantajaa luonnollisesti kiinnostaa ansainnan yhdistäjien sitoutuminen ja työpanoksen
määrä. Aihepiiristä on niukasti tutkimusta,
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mutta usean työn tekijöiden psykologisia sopimuksia koskevassa tutkimuksessa (Raeder,
2018) havaittiin psykologisten sopimusten sisältöjen eroavan enemmän työsuhteen kuin ihmisten mukaan. Toisin sanoen työn teon muoto ei
suoraan vaikuta siihen, mitä työntekijä ajattelee
omista ja työnantajan velvollisuuksista, vaan
muut työsuhteen tekijät ovat ratkaisevia. Toisen työn ottamisen on kuitenkin havaittu ennakoivan työuramuutoksia (Panos ym., 2014),
eli työhön sitoutuminen saattaa olla aiheellinen
huoli. Työnantajan näkökulmasta on merkittävää, että ansainnan yhdistäjän mukana siirtyy
tietoa organisaatiosta toiseen (Panos ym., 2014)
ja jopa eri toimialojen ja ammattiryhmien välillä (Throsby & Zednik, 2011). Näin ollen ansainnan yhdistäjä saattaa olla arvokas työntekijä.

Tutkimus työn
merkityksellisyydestä
Tutkimustehtävä
Kaiken kaikkiaan useiden töiden tekeminen on
vähän tutkittu taloustieteen hallitsema teema.
Lähinnä on pyritty profiloimaan usean (käytännössä kahden) työn yhdistelmiä ja yhdistäjiä.
Tutkimusta löytyy syistä ja motiiveista (Panos
ym., 2014), mutta niiden osalta tieto on niukkaa
kohdentuen vähäiseen määrään tyypillisesti erillään toisistaan käsiteltyjä motiiveja (Bouwhuis
ym., 2017). Usean työn tekemisen seurauksia
on tutkittu motiivejakin vähemmän (Bouwhuis
ym., 2017; Kumar & Chaturvedi, 2017), eikä aiheesta juuri ole organisaatiotutkimusta (Bamberry & Campbell, 2012; Raeder, 2018). Tutkimusta on tehty varsin vähän myös ansainnan
yhdistämisen yhteyksistä osaamisen ja taitojen
lisäämiseen tai työpaikan tai ammatin vaihtoprosessiin (Panos ym., 2014). Työn merkityksellisyyteen keskittyvää tutkimusta ei ole.
Tässä artikkelissa ansainnan yhdistäjien kokemaa työn merkityksellisyyttä tarkastellaan
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Martelan ja Pessin (2018) tavoin purkamalla
käsite osiin. Heidän mukaansa työn merkityksellisyydessä on kyse yleisestä työn tärkeyttä
(significance) koskevasta arviosta, eli onko työ
ihmisen mielestä itsessään arvokasta ja tekemisen arvoista. Tutkijat jakavat tärkeyden kokemuksen kahteen aladimensioon. Niistä laajempi tarkoitus (broader purpose) viittaa siihen,
että työ palvelee jotain yleistä hyvää tai yhteistä
etua ihmisen oman edun ohella. Itsensä toteuttaminen (self-realization) taas viittaa autonomian tunteeseen, autenttisuuteen ja itseilmaisuun
työssä. Martela ja Pessi toteavat ajattelevansa
työn merkityksellisyyden subjektiiviseksi kokemukseksi ja arvioksi, joka sisältää sekä kognitiivisia että affektiivisia elementtejä. Työn
merkityksellisyyttä ei siis voi palauttaa työn objektiivisiin piirteisiin, vaan kyse on työn nostattamasta tunteesta: tuntuuko työ ihmisen kokemusten mukaan merkitykselliseltä vai ei.

Menetelmät ja aineisto
Tutkimusaineisto koostuu Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys
-tutkimushankkeen 45 teemahaastattelusta, jotka on tehty 2019–2020. Haastatelluista lähes jokaisella oli korkeakoulututkinto. Tutkimuksen
osallistujien työt sijoittuvat lähinnä yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden, humanististen tieteiden, kasvatustieteiden, kulttuurin ja teatterin,
teknisten tieteiden sekä median aloille. Ammattien ja koulutusten variaatio on kuitenkin huomattavaa, eikä osallistujien sijoittelu vain yhteen ammattiin tai toimialaan ole yksiselitteistä.
Ansainnan yhdistäjä -statuksen osalta lähdetään ensisijaisesti osallistujien omista määritelmistä. Osallistujat ovat tunnistaneet itsensä monimuotoisen ansiotyön tekijöiksi ja ansainnan
yhdistäjiksi sekä ilmoittautuneet tai suostuneet
haastateltaviksi. Mukaan on valikoitunut sekä
tutkimushetkellä useaa työtä tekeviä, että henkilöitä, jotka juuri tutkimushetkellä tekivät vain
yhtä työtä. He olivat kuitenkin aiemmin koostaneet ansaintaansa moninaisesti ja uskoivat te-

kevänsä niin myös tulevaisuudessa. Heidänkin
kohdallaan voidaan puhua työnteon tavasta.
Osa haastatelluista myös kertoi, millä perusteilla he katsoivat olevansa tutkimuksen kohderyhmää. Tutkimus sai keväällä 2019 puoltavan
lausunnon Tampereen alueen ihmistieteiden
eettiseltä toimikunnalta. Eettisessä mielessä erityinen huoli muodostuu anonymiteetin turvaamisesta, sillä harvinainen ja moninainen töiden
ja ammattien yhdistelmä saattaa antaa vihiä
haastatellun henkilöllisyydestä. Tämän vuoksi
haastateltujen erilaisia ammatteja ja koulutuksia
luonnehditaan hyvin yleisellä tasolla ja niukasti.
Aineistosta selvitettiin usean työn tekemiseen ja
tekijäksi päätymiseen liittyviä työn merkityksellisyyden kokemuksia. Analyysivaiheessa aineisto luettiin läpi useita kertoja etsien työn merkityksellisyyteen liittyvät kohdat sekä kohdat,
joissa haastatellut kuvasivat ansainnan yhdistäjiksi päätymistään. Löydetyt kohdat teemoiteltiin abduktiivista sisällönanalyysiä soveltaen,
yhdistettiin alakategorioiksi ja tiivistettiin edelleen yläkategorioiksi lopputuloksena tulosluvun alaotsikot.

Usean työn merkityksellisyyden kokemukset
Merkityksellisyys työuraa jäsentävänä periaatteena, elämäntapana
tai harrastuksena
Työn merkityksellisyys oli haastatelluille erittäin tärkeää, ja se myös toteutui usein heidän
työssään. Merkityksellisyys oli työntekoa ja työuraa keskeisesti kannatteleva ja eteenpäin johdattava periaate. Haastatteluissa tuotiin esiin
kaikkia merkityksellisyyden osa-alueita. Työn
tärkeys (significance), työn laajempi tarkoitus
(broader purpose) sekä itsensä toteuttaminen
(self-realization) olivat niitä tekijöitä, joita useamman työn tekijät halusivat työnsä sisältävän.
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Viimeksi mainittuun osa-alueeseen limittyy
myös haastatteluissa vahvasti korostunut itsensä kehittäminen ja oppiminen.
Saavuttaakseen merkityksellisyyden kokemuksen haastateltavat olivat valmiita kompromisseihin, joskin uhrausten sopivaa tasoa pohdittiin. Merkityksellisen työn tekeminen antoi
toisaalta voimia jaksaa työnteon tapaan liittyvissä kiirehuipuissa ja epävarmuuksissa. Kokonaisuudessaan korkeakoulutettujen ansainnan
yhdistäjien kohdalla työn merkityksellisyyden
merkitys näyttäisi olevan niin suuri, että sitä
voi pitää jopa keskeisenä syynä kyseiseen työnteon muotoon päätymiselle.
Haastatellut vertailivat omaa työnteon tapaansa niin yrittäjyyteen kuin perinteiseen palkkatyöhönkin. Viimeksi mainittua luonnehdittiin ”normaaliksi” tai ”tavalliseksi” erotuksena
omasta työnteon tavasta, jota ei koettu aivan
normaaliksi eikä instituutioiden tunnistamaksi.
Vertailujen kautta tuotiin esiin, että ansainnan
yhdistäjille nimenomaan työ ja sen kohde itseisarvoisena ja laajempia tarkoituksia palvelevina
merkitsivät, ei niinkään ansainnan tavan muoto.
Tietyn työn tekemisestä joko palkkatyönä, yrittäjätyönä tai laskuttamalla oli saatettu keskustella työn teettäjän kanssa.
Kuvaillessaan omaa työnteon tapaansa haastatellut puhuivat toisinaan elämäntavasta, kutsumuksesta tai harrastuksesta. Elämäntapa tai
kutsumustyö viittasivat työn merkityksellisyyden ohella työn suureen merkitykseen elämänkokonaisuudessa. Tehtäväpaletti ei välttämättä
pysynyt vuodesta toiseen samana, vaan elämäntavalle ominaista oli työnteon tapa, jossa erilaiset tehtävät muodostivat vaihtuvaosaisen mutta
mielekkään paletin. Tehtäväpaletin koostumuksen on aiemmissa tutkimuksissa havaittu muuttuvan vuosien myötä (Bamberry & Campbell,
2012). Muutokset haastateltujen tehtävissä olivat osin satunnaisia, osin suunnitelmallisia ja
osin ne noudattivat polkuriippuvuutta tai verkostomaista kehkeytymistä, mikä saattoi olla
66 | Työn Tuuli 1/2020

satunnaisilta vaikuttavien tehtävien valikoitumisten taustalla.
Vaikka ansainnan yhdistäjillä oli yrityksiä, elämäntavan tai kutsumuksen johdattelema tehtävästä toiseen kulkeminen ei vastannut sitä
kuvaa, mikä haastatelluilla oli yrittäjyydestä.
Jotkut haastateltavista kokivat yrittäjyyden vieraaksi sen elinkeinotoimintamaisen luonteen
vuoksi, kun oma työ kiinnittyi vahvasti arvoihin
ja laajempiin tarkoitusperiin. Raha tai ”bisnes”
ja sen menestyminen ei ollut keskeistä, vaan
työn merkityksellisyys.
Harrastuksesta taas puhuttiin esimerkiksi silloin, kun toinen merkityksellinen työ tasapainotti kokopäivätoimista palkkatyötä, josta saattoi puuttua merkityksellisyyden elementtejä.
Useita tutkintoja suorittanut totesi:
”Mä miellän enemmän harrastukseks ton keikkailun. Et ne on enemmän sellast tasapainottamista itse toimistotyöhön.”
Vastaavasti tekniikan alaa maa- ja metsätalouteen sekä kiinteistöliiketoimintaan yhdistävä
kuvasi:
”Toinen työ on mulle harrastuksenomainen, että
se on vaihtelua ja virkistystä, mutta silloin tällöin siitä tulee semmonen pakkomielle, että on
asioita, mitkä pitää tehdä. Sitten se ei tunnu harrastukselta, koska se on velvollisuus, vähän.”
Palkkatyön merkityksellisyysvajeiden tasapainottamiseen harrastustyöllä ei välttämättä oltu
tyytyväisiä. Edellä siteerattu ”harrastajaksi” itsensä mieltävä totesi:
”Toivottavasti joskus ei tarttisi tehdä kuin yhtä
työtä, et olis semmonen vähän niinku samanlainen kuin muut.”
Hän kuitenkin mielsi tilanteensa onnekkaaksi,
koska
”Päivittäinen säännöllinen palkkatyö vakituisessa työsuhteessa ei välttämättä ole itsestään
selvä tänä päivänä, kun puhutaan silpputyöstä
ja lyhyistä työsuhteista ja muista”.
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Kaipauksen kohteeksi profiloitui merkityksellinen työ:
”Olen sitä pohtinut, että sitten jos se ei enää
tunnu niin merkitykselliseltä tai tärkeeltä, niin
ei mikään estä sitten vähentämästä … Oman
jaksamisen ja fiiliksen mukaan kuitenkin on loppupeleissä mahdollisuus toimia”.
Samoin kappaleen alussa siteerattu totesi:
”Jos mä jossain vaihees saisin tosi hyvän
markkinointipestin, missä mä haluun kehittyy
ja mikä ois mulle semmonen unelma, niin totta
kai mä sit keskittyisin siihen sata prossaa. Näin
mä luulisin.”
Muutokset merkityksellisyyden kokemisessa
työuran aikana olivat mahdollisia, kuten edellä
siteerattu teknisen alan päätoimessa työskenteleväkin pohti. Myös tehtävien yhdistelyyn
olivat osalla haastatelluista johtaneet elämän
varrella muuttuneet arvot. Ison yrityksen liiketoimintaosastolta opettajantehtäviä useilla eri
asteilla tekeväksi sekä välitysliikealalle kimppayritystoimintaan siirtynyt kuvasi: ”Semmonen merkityksellisyys, se on kasvanu entistä enemmän”. Työpalettiaan hän luonnehti:
”Mulla on oikeestaan neljä päällekkäistä työsuhdetta, semmosta pätkätyösuhdetta ja sit tää
oma yritys ja sitten oon siinä yrityksessä, jonka kautta teen keikkoja.” Hänen mukaansa kyseinen työnteon tapa ”on oikeastaan mukavaa.
Tässä on semmonen oma vapaus.” Vapaudentunteen ohella haastateltava korosti työn monipuolisuutta ja sitä, ”että mä opin koko ajan
eri asioita. Siitä mä tykkään.” Haastateltava
opiskeli samalla lisätutkintoa. Toisaalta hän
myös kertoi: ”Koko ajanhan mä haen oikeastaan niin sanottua vakituista normityötä.”
Hän kaavaili kuitenkin jatkavansa muitakin
töitä, ”vaikka pääsisinkin niin sanottuun tavalliseen työhön”. Työnteon tapa viehätti sen
ohella, että haastateltava oli löytänyt sen kautta merkityksellisiksi kokemiaan töitä.

Ansainnan yhdistäminen ottaa etäisyyttä perinteisen palkkatyön merkityksellisyysvajeisiin
Haastateltavien tapa korostaa vapauttaan ja
stressittömyyttään kuulostaa erikoiselta ottaen huomioon mittavilta vaikuttavat työmäärät.
Yksi haastatelluista puhuikin ”vapauden illuusiosta”, sillä vapauksia rajoittivat monet seikat, kuten eri töiden ja asiakkaiden vaatimusten yhteensovittaminen ja jatkuva uusien töiden
hankinta. Haastatteluissa vapauden kokemus
nostettiin esiin erityisesti vertailtaessa omaa
työnteon tapaa perinteiseen palkkatyöhön. Vapautumista oli tapahtunut suhteessa työnantajan direktio-oikeuteen, kuten palkkatyön aikaraamiin, eli klassisesti ilmaistuna ”kahdeksasta
neljään” -palkkatyöhön. Haastatellut kokivat
myös olevansa vapaita ”organisaatiotyöstä”, kuten yksi haastatelluista nimitti ylimääräiseltä ja
epämielekkäältä tuntuvia tehtäviä, joita syntyi
erityisesti organisatorisissa muutostilanteissa ja
niihin sopeuduttaessa. Myös huonoon johtamiseen ja työpaikkojen ristiriitatilanteisiin oli saatu
etäisyyttä. Haastateltavat kokivat voivansa keskittyä enemmän merkitykselliseen työhön, mikä
puolestaan paransi työn tuottavuutta.
Monien muiden alan töiden ohella mediassa freelancerina toimiva nelikymppinen kertoi,
ettei hänellä ole ollut yli kolmen kuukauden
työsuhdetta, muttei hän ollut oikeastaan työsuhteita hakenutkaan. Hän oli tyytyväinen freelancertyön vapauksiin ja mahdollisuuteen säädellä työkuormaa, vaikka kääntöpuolena oli
alhainen tulotaso. Toisaalta hänellä oli turvana
lukuisia eri alojen tehtäviä ja ansainnan lähteitä.
Vaikka haastatellulla oli monia töitä ja yrityksiä,
hän koki elämänsä stressittömämmäksi ”kuin
monella tuttavaperheellä” ja voivansa viettää
enemmän aikaa lastensa kanssa. Vertailukohtana haastateltava kuvasi työtä pitkään yhteistyökumppanina olleessa isossa media-talossa:
”Näkee myös semmosta turhautumaa. Ettei panosteta laatuun tai pitää olla niin paljon täy-
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tettä, mistä ei olla ylpeitä toimituksen sisällä.
Samalla, kun ne yrittää parhaansa, ne harvat,
jotka on jääny.”
Sama haastateltava kertoi, miten hän oli tehnyt omakustanteen, paljastavan ”journalistisen
työn”. Hän oli satsannut siihen ja kokenut sen
olleen ”ehkä niitä hauskimpia, mitä mä oon
tehnyt, mut se oli tosi kuluttavaa ja myös rahallisesti se vuosi meni aivan surkeesti. Mut sit mä
ajattelin, että no kyllä se oli sen arvoista.” Hän
jatkoi: ”Ajattelin, et yleisöllä on oikeus, ehkä tää
on tämmönen tosi hieno ajatus, mut se oli kiinnostava ja sit mä koin jotenkin kutsumusta siihen, et tää ois hyvä nyt tehdä.” ”Jälkikäteen katsottuna” juttu oli haastateltavan mukaan myös
”ihan hyvä cv:ssä”.
Haastatteluista välittyi kuva paitsi työn merkityksellisyyden mukaan ohjautuvista myös tehokkaista, tuottavista ja pääsääntöisesti hyvinvoivista työtä tekevistä. Toisinaan palkkatyö
esitettiinkin laiskottelun tai puolitehoisen työskentelyn mahdollistavana, kun taas usean työn
tekijällä oli aina näytön paikka. ”Mun pitää onnistua joka kerta”, totesi media-alalla työskentelevä ja jatkoi, ettei ihminen näytä onnelliselta
tehdessään suorituksia alle oman tasonsa käyttäen ilmausta ”työsuhteisen väsähtänyt työnteko”. Perinteistä palkkatyötä kuvattiin haastatteluissa myös monotoniseksi ja kaiken ilon
elämästä latistavaksi. Omasta tehokkuudestakaan ei koitunut hyötyä itselle, kuten muusikkovalokuvaaja-tiedottaja harmitteli. Työpaikalta
ei päässyt pois aikaisemmin, vaikka olisi ollut
miten tehokas tahansa. Työaika oli huono puite ja mittari haastateltujen työn tuottavuudelle,
eikä se tukenut työhyvinvointiakaan.
Vaikka perinteistä palkkatyösuhdetta kritisoitiin,
se olisi monelle kelvannut, mikäli keskeisimmät
kriteerit olisivat täyttyneet. Enimmäkseen vuokrajohtajana ja konsulttina toimiva vertaili:
”Palkansaajana, hyvä puoli on se, että jos on
semmonen kiinnostava toimiala, kiinnostava
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bisnes, et siinä on oikeesti semmosta suurempaa tarkoitusta, niin silloin se on erittäin mukaansa tempaisevaa ja aivan mahtavaa. Se on
vähemmän joustavaa kaikissa suhteissa. Mitä
nyt itse on kohdannut pariin otteeseen, että se
kiintee työpaikka, ei se nyt kuitenkaan oo niin
kiinteä. Tänäänkin luin, että yt:t käynnistyneet
siellä sun täällä. Et ei pidä laskee sen varaan.
Ja sitten taas tässä, sanoisin ammatinharjoittamispuolella, tai freelancerpuolella, niin etu tai
sanotaan se merkityksellisyys tulee enemmänkin siitä, että sä autat ja ratkaiset jotain kiperää
tilannetta. Parhaimmas tapaukses se toimiala
ja bisnes on todella nastaa. Eli se on se auttamisen vietti se tärkein. Sä innostut siitä, että hei
nyt mä koen, että mulla ois annettavaa tuohon,
niin ne oikeesti hyötyis tästä. Se on hieno homma. Ja sit aina saa arvostusta kanssa.”
Jos perinteinen palkkatyösuhde ei enää ole miellettävissä pysyväksi, olisi sen tarjottava muuta,
kuten mahdollisuus merkitykselliseen työhön.
Taiteen aloja ja elintarviketuotantoa yhdistelevä
haastateltu summasi: ”Semmonen tietty säännöllisyys ois kiva. Et jos jotenkin sais säännölliset tulot ja tämmösen mielekkyyden ja autonomian yhistettyä, niin sehän ois ideaalitilanne,
mutta tällä hankaluudella sitte vähä maksetaan
siitä vapaudesta.” Hän jatkoi elintarviketuotannon töihinsä viitaten:
”Siinäkin on ehkä vähä muut arvot tärkeempiä kuin se tienaaminen. Ei oo koskaan oikein
osannu ajatella rahan saamista semmosena itseisarvona, jolla olis jotenkin isompaa merkitystä. Et työ, josta saa pelkkää rahaa, niin ei se
oo musta sen vaivan arvoista. Et tää on ehkä se
elämän asenne ollu tohon työntekoon myöskin.
Sillon on mennyt sitten niitten mielekkäitten juttujen (mukaan), jotka on ollu monesti ilmaista
tai puoli-ilmaista työtä.”
Haastatellut pyrkivät turvaamaan ansaintaansa, mutta raha hävisi vertailuissa työn merkityksellisyydelle.
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Pohdintaa ja johtopäätöksiä
Useita ansainnan lähteitä yhdistävien korkeakoulutettujen työn merkityksellisyyden tutkimus osoitti, että pyrkimys ja halu tehdä merkityksellistä työtä saattaa toimia tällä ryhmällä
koko työnteon tapaa ja työuraa jäsentävänä ja
johdattelevana periaatteena. Merkityksellisen
työn ympärille jäsentyvät ansainnan lähteet
voivat muodostaa elämäntavan, tai merkityksellinen työ osana tehtäväpalettia voi tuottaa
harrastuksenomaista tyydytystä perinteisen
palkkatyön oheen. Tämän lisäksi ansainnan
yhdistäminen voi auttaa ottamaan etäisyyttä perinteisen palkkatyön huonoihin puoliin ja
merkityksellisyysvajeisiin. Verrattuna aiempiin
usean työn tekemisen syiden tutkimuksiin tutkimustulokset nostavat uutena esiin työn merkityksellisyyden keskeisen ja moninaisen merkityksen kyseiseen työnteon tapaan päätymiselle.
Kyse ei ole vain toisen työn puutteiden paikkaamisesta (esim. Panos ym., 2014), vaan perustavanlaatuisesta pyrkimyksestä tehdä merkityksellistä työtä.
Vaikka työnteon tapaan liittyy haasteita, kuten
heikko institutionaalinen tunnustus, ansainnan
mahdollinen niukkuus ja tehtäväpaletin hallinnan vaikeudet, ainakaan haastateltujen korkeakoulutettujen kohdalla kyseistä työn teon tapaa
ei voida pitää erityisenä rasitteena tai edes pakkona. Tältä osin tulokset ovat samansuuntaisia niiden tutkimusten kanssa, joissa ansainnan
yhdistäminen on koettu myönteisenä (Robertson ym., 2008; Bamberry & Campbell, 2012).
Tuloksista herää kuitenkin huoli suomalaisista perinteisen palkkatyön työpaikoista. Ovatko
mahdollisuudet merkityksellisen työn tekemiseen työpaikoilla tosiaan niin heikot, että korkeaa asiantuntemusta hankkineet ja sitä jatkuvasti
päivittävät, tuottavilta, tehokkailta ja hyvinvoivilta vaikuttavat työtä tekevät pakenevat työpaikoilta tai ainakin välttelevät liikaa kiinnittymistä niihin? Viesti johtajille ja HR-asiantuntijoille
on selvä: tarvitaan lisää mahdollisuuksia tehdä
merkityksellistä työtä. Merkityksettömiltä tun-

tuvia tehtäviä taas olisi vähennettävä tai poistettava, automatisoitava tai siirrettävä sopiville
ammattiryhmille.
Toisaalta voidaan pohtia, ovatko usean työn tekijät jälleen työn ja talouden murroksen airuita
ja toteuttajia, kuten maatalouselinkeinon vähetessä (Robertson ym., 2008). Todennäköisesti
onkin hyvä varautua ansainnan yhdistämisen
lisääntymiseen niin yrityksissä, koulutusjärjestelmissä kuin institutionaalisissa rakenteissakin. Eläke-, työttömyys- ja sosiaaliturva olisi
päivitettävä vastaamaan tämänkaltaisen työn
tekijöiden tarpeita. Kenties myös yritysmuodot
kaipaisivat innovatiivista kehittelyä. Jos työn tekeminen edellyttää työtä tekevien liikettä yli yritysten rajojen ja jatkuvien uusien työnteon ja tekijöiden yhdistelmien syntyä, olisiko mielekästä
kehittää nykyisiä joustavampi yritysmuoto, jossa oletuksena ei olisi yrityksen pitkä elinkaari
tai samana pysyvät tekijät?
Tutkimuksen perusteella voidaan myös yhtyä
suosituksiin, joiden mukaan useiden töiden yhdistämiseen perustuvan portfoliouran rakentamiseen sekä uran ja osaamisen hallintaan ja
kehittämiseen tarvitaan erityistä koulutusta,
ja sitä on integroitava systemaattisesti opintojen osiksi eri koulutusaloilla ja -tasoilla, jopa
lukiossa (Throsby & Zednik, 2011). Näin luodaan yksilötasolla edellytyksiä kehittää ja hallita vaihtelevaa tehtäväpalettia siten, että sekä
ansainta että työn merkityksellisyys kaikkine
aladimensioineen toteutuvat. Samalla lisätään
nuorten ja heitä opettavien ymmärrystä siitä,
että toisella asteella tehdyt valinnat ovat vain
yksi aloitus moninaisesti muotoutuvan työuran
aikana, eikä sen oikeaan osuvuudesta tarvitse
olla kovinkaan huolissaan. n
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Työn palkitsevuus löytyy
toiveikkuuden, näkemyksellisyyden,
läheisyyden ja resilienssin kautta
Koronaviruspandemia ravistelee työelämää, ja muuttuneessa tilanteessa työn palkitsevuus on löydettävä uudella tavalla. Johtamiselta tarvitaan kykyä nähdä pahimman yli
ja luoda yhteisöllisyyttä virtuaalisessa työympäristössä. Työntekijöitä auttaa resilienssi,
optimismi ja vahvuuksien tunnistaminen itsensä johtamisessa. Epävarmassakin ajassa
työtä voidaan kehittää inspiroivaksi eli työssä saa kokea tarkoitusta ja arvostusta. Siinä
pääsee myös vaikuttamaan, kehittymään ja voimaan hyvin. Artikkeli kuvailee, miten
työtä muutetaan palkitsevaksi epävarmoina aikoina.
AVAINSANAT: palkitseva työ, työn merkityksellisyys, yhdessä johtaminen

Työssä arvostettavien
asioiden muutos
Koronaviruspandemia myllää uusiksi työssä arvostettavia asioita. Työpaikoilla ei enää herkästi
valiteta siitä, jos rajan vetäminen työn ja vapaaajan välille ei ihanteellisesti onnistu. Työpäiviin
luiskahtavat rutiinitehtävätkään eivät herätä samanlaista ärtymystä kuin ennen. Joitakin vuosia sitten ihmiset olivat halukkaita vähentämään 23 prosenttia elinikäisistä tienesteistään,

jos työn epäkohdista pääsisi eroon ja merkityksellisyyttä saisi kokea päivästä toiseen. Jotkut
olivat jopa valmiita maksamaan työn merkityksellisyyden tunteen lisääntymisestä (Archor,
Reece, Kellerman & Robichaux, 2018).
Turbulenssissa työelämän hienosäätämiseen ei
välttämättä pystytä tai jakseta panostaa niin
paljon, kunhan perusasiat, kuten palkka ja
muut työsuhde-edut säilyvät. Rhynes, Gerhart
ja Minette (2004) selvittivät tutkimuksessaan,
että ihmiset kertovat mielellään motivoituvansa
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sosiaalisesti hyväksyttävistä aiheista, kuten työn
sisällöstä tai muiden hyväksi työskentelemisestä. Työntekijät kuitenkin reagoivat herkästi aineelliseen palkitsemiseen eli tehokkuus kasvaa
ja lähtemispyrkimykset vähenevät, kun palkka
on kohdallaan. Uutena, ennestään tuntemattomana aikana palkan motivaatiovaikutus saattaa korostua entisestään.
Epävarmuus laittaa tuntemaan sekä kiitollisuutta työn nykytilasta että pelkoa sen huo-

nonemisesta. Toisaalta ihmisillä on voimakas
halu löytää ratkaisuja hankalasta tilanteesta selviytymiseen. Kehittämässäni palkitsevan työn
mallissa (kuva 1) haastavana aikana johdon ja
työntekijöiden on yhdessä panostettava tarkoituksen löytämiseen, arvostuksen kokemiseen,
läheisen yhteistyön luomiseen, rohkaisevien ajatusmallien hahmottamiseen ja etätyöhön sopivien tehokkaiden työskentelytapojen muodostamiseen (Berlin, 2019).

Kuva 1. Palkitseva työ (Berlin, 2019, s.236).
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Epävarmassa tilanteessa
työhön etsitään tarkoitusta
Työntekijät haluavat löytää painavan syyn työnteolle nopeasti muuttuneessa maailmassa. Työpaikoilla kysytään, voinko työpaikkani kautta
kehittää ympäristöäni ja yhteisöäni paremmaksi? Martelan ja Pessin (2018) mukaan työn on
todettu olevan merkityksellistä silloin kun siinä
voi toteuttaa itseään, se on itsessään arvokasta ja siinä on hyvää tuottava päämäärä. Hyvää
tuottava päämäärä ilmentää jotain laajempaa
kokonaisuutta, tarinaa tai tarkoitusta. Se voi käsittää ihmisten parantamista, ympäristön suojelemista tai asiakkaiden tyytyväiseksi tekemistä. Esimerkiksi päivittäistavarakaupat tarjosivat
ylpeydenaiheen ja hyvää tuottavan päämäärän
työntekijöilleen antaessaan iäkkäiden ihmisten
asioida ostoksilla heille priorisoituna aikana
suojellakseen heitä koronavirustartunnalta.
Tarkoituksen lisäksi arvot auttavat kantamaan
hankalan ajan yli, koska arvojen kautta työssä pystyy keskittymään ideaaleihin ja eettisesti kestäviin teemoihin. Eräässä tutkimuksessa
selvisi, että ihmiset arvostivat töissä eniten seuraavaa viittä asiaa: 1. kiinnostavien tehtävien
parissa työskentely, 2. työskentely kunnioittavasti kohtelevalle esihenkilölle, 3. mahdollisuus
itsenäiseen työskentelyyn, 4. työskentely arvostusta osoittavalle esihenkilölle ja 5. tunnetta
siitä, että omat aikaansaannokset vaikuttavat
johonkin isompaan (van Quaquebeke, Zenker
& Eckloff, 2009).

Työn arvostaminen tekee
siitä palkitsevaa
Epävarmuus yhdistettynä virtuaaliseen työskentelyyn voi aiheuttaa pelkoa siitä, ettei kukaan
huomaa työhön laitettua panostusta tai hienoja saavutuksia. Tällöin tarvitaan arvostetuksi
tulemisen kokemusta. Suomalaisten työnteki-

jöiden mielestä kollegojen ja johdon osoittama
arvostus on niin tärkeää, että se vaikuttaa työhyvinvointiin. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös
päätäntämahdollisuuksien lisääminen omassa
työssä (LähiTapiola, Arjen katsaus 2018).
Arvostusta voi näyttää esimerkiksi antamalla
tunnustusta, kun työssä jaksetaan venyä, jotta
asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin pystytään
vastaamaan. Tunnustusta tulisi saada silloinkin, kun työmäärä on vähentynyt, mutta vastuut hoidetaan silti laadukkaasti ja hyvällä energialla. Niissä työpaikoissa jaksetaan, joissa ei
vain anneta palautetta vaan myös kannustetaan
oma-aloitteiseen palautteen kysymiseen. Palautteen kysymistä tarvitaan entistä enemmän,
koska virtuaalisissa työympäristöissä kollegat
ja johto eivät ole fyysisesti läsnä huomaamassa onnistumisia, tuen tarvetta tai kehittämisen
paikkoja ja pysty siten antamaan täsmällistä palautetta. Työn tulosten tuominen yhteiseen keskusteluun kasvattaa tiimihenkeä ja tekee onnistumisista jaettuja.
Ennestään tuntemattomassa työelämän tilassa ihmisillä on tarve keskustella asioista. Yksisuuntaisen viestinvälityksen sijaan on pyrittävä
merkitykselliseen keskusteluun, jotta arvostuksen kokemus todella pääsee syntymään. Merkityksellinen keskustelu tarkoittaa sitä, että tavoitteita ja suoriutumista tarkastellaan monesta eri
näkökulmasta ja tilanteessa on kumppanuutta, kannustamista, kysymistä ja kuuntelemista.
Parhaimmillaan keskustelun lopputulema on
sellainen, että se haastaa, vie eteenpäin ja lisää
työn palkitsevuutta (Garvin & Margolis, 2015).

Vaikuttamismahdollisuudet
edistävät innovaatioiden
syntymistä ja pärjäämistä
Työpaikoilla on viime aikoina kannustettu ihmisiä innovoimaan uudenlaisia ratkaisuja, jotta
työpaikat voivat päästä pahimman yli ja menes-
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tyä. Esimerkiksi jotkut taksiyrittäjät siirtyivät
kuljettamaan ruokaa kaupoista kotiin matkustamisen vähennyttyä merkittävästi. Hajuvesiyritykset puolestaan vaihtoivat tuoksujen tuotannon käsidesin valmistamiseen. Innovoiminen
on tärkeää työn palkitsevuuden näkökulmasta,
sillä se luo tunteen vaikuttamisesta.
Perinteisissä työpaikoissa johto päättää, mitä ja
miksi tehdään. Työntekijöille jää mahdollisuus
päättää, miten tehdään. Itsensä johtamisen näkökulmasta juuri mitä ja miksi tehdään -kysymyksiin vastaaminen olisi kuitenkin keskeistä, jotta syntyisi tunne vaikuttamisesta (Manz,
2015). Johtokin on hämmentynyt uudessa tilanteessa, jolloin jokainen idea liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on kullanarvoinen.
Ottamalla työntekijät mukaan innovointiin ja
päätöksentekoon saadaan aikaan työpaikkaan
sitoutumista. Erityisesti pitkään työpaikalla olleiden henkilöiden sitoutuminen laskee, jos he
eivät saa ääntään kuuluville ja pysty vaikuttamaan isoon kuvaan (Farndale, Van Ruiten, Kelliher & Hope-Hailey, 2011).
Jokainen esihenkilö voi toiminnallaan edistää
innovoimiseen ja päätöksentekoon mukaan
pääsemistä. Tutkimusten mukaan esihenkilöä
on helpointa lähestyä vaikuttamisen merkeissä, kun hän:

•

•

•

Kuuntelee ja kysyy tarkentavia kysymyksiä eli osoittaa kiinnostusta. Kuuntelu ja
kysyminen viestivät avoimuudesta ja jaetusta johtajuudesta (Tangirala & Ramanujam,
2012; Detert & Burris, 2007).
Pystyy vaikuttamaan työpaikan asioihin
(eikä vain sano vaikuttavansa). Erityisesti uteliaisuutta osoittavalle ylimmän johdon
edustajalle avaudutaan, koska hänen koetaan omaavan vaikuttamisen auktoriteettia
(Tangirala & Ramanujam, 2012).
Osoittaa uudistushalukkuutta eli on niin sanottu transformatiivinen johtaja, joka pyrkii itsekin muuttamaan asioita entistä parempaan suuntaan Duan, Li & Wu, 2017).
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•

On luottamuksen arvoinen. Parannusehdotuksia uskalletaan kertoa esihenkilölle, jonka kanssa suhde on läheinen (Carnevale,
Huang, Crede, Harms & Uhl-Bien, 2017)

Epävarmat ajat hitsaavat
tiimin yhteen
Ihmiset haluavat olla läheisissä väleissä toinen
toistensa kanssa turvallisuuden tunteen ja jatkuvuuden kokemiseksi. Läheisiä välejä tarvitaan nyt jos koskaan, kun työtä tehdään yhä
enemmän virtuaalisissa työympäristöissä, joissa
ei ole toimistossa tapahtuvaa spontaania kohtaamista. Yhteenkuuluvuus on keskeinen osa
palkitsevaa työtä, sillä läheinen ja luottamuksentäyteinen suhde työntekijän ja esihenkilön
välillä kasvattaa työntekijän tunnetta työn merkityksellisyydestä (Colbert, Bono & Purvanova,
2016). Etäiset välit kollegojen välillä puolestaan
haittaavat yhteisen sosiaalisen identiteetin löytämistä (May, Gilson & Harter 2004).
Läheisten välien rakentaminen kannattaa, sillä
työssä tukemisella on todettu olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia nimenomaan tuen
antajalle. Esimerkiksi antaminen ja auttaminen
heijastuvat työn merkitykselliseksi kokemiseen,
tehtävissä avustaminen ja uran edistäminen työtyytyväisyyteen ja ystävyys positiivisuuden, onnellisuuden ja miellyttävyyden kokemiseen työssä (Colbert, Bono & Purvanova, 2016). Vahvan
yhteisöllisyyden työkulttuureissa apua pystyy
myös pyytämään ja ottamaan vastaan ilman,
että se koetaan heikkouden merkiksi.
Yhteisöllisyyden perustana on psykologinen
turvallisuus eli työpaikalla uskaltaa olla oma
itsensä, eikä aitona minänä olemisesta tarvitse
pelätä haittoja imagolle, statukselle tai uralla
etenemiselle (Kahn, 1990). Psykologisesti turvallisessa työpaikassa ei esimerkiksi haittaa,
jos virtuaalisissa palavereissa oma koti näkyy
taustalla ja mahdollinen perheen läsnäolo nä-
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kyy ja kuuluu. Tällaisissa työpaikoissa uskalletaan myös kertoa, jos oma jaksaminen on koetuksella. Psykologinen turvallisuus ei kasvata
pelkästään yhteisöllisyyttä, vaan yhdistettynä
esihenkilöä kohtaan koettuun luottamukseen,
psykologinen turvallisuus parantaa myös suoriutumista (Li & Tan, 2013).

uskaltaa siis tunnustaa epävarmuutensa ja olla
tästä huolimatta halukas menemään yhdessä
eteenpäin.

Välittävä ja visionäärinen
johtaminen vie sumun läpi

Tunneälyä, kysymistä ja kuuntelemista tarvitaan, jotta johto pystyy aidosti viestimään olevansa olemassa työntekijöitään varten sekä
puolustavansa ja tukevansa heitä. Johdon on
toistuvasti kerrottava, kuinka heihin voi olla yhteydessä milloin vain ja otettava haltuun yhteistyövälineiden toiminnallisuudet videon käyttämisestä lähtien.

Työn palkitsevuutta kasvattaa mahdollisuus
työskennellä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Pandemiatilanteessa etätyö ei ole enää
pelkästään keino lisätä joustoa työn ja vapaaajan välille, vaan siitä on tullut välttämättömyys. Enää ei puhuta siitä, voiko työtä tehdä
etänä vai ei. Sen sijaan keskitytään siihen, miten virtuaalisen työnteon saa parhaiten onnistumaan. Erityisesti tietotyössä etätyökäytäntöjen
ja siihen liittyvien teknologioiden on oltava kunnossa, jotta omat vastuut voi hoitaa tehokkaasti ja työssä pääsee voimaantumaan oman työn
kontrolloinnista ja vapaudesta (Blok, Groenesteijn, Schelvis & Vink, 2012). Siirtymistä etätyöhön helpottaa se, että asiantuntijatyötä tekevistä lähes 90 prosenttia kokee etätyön tekemisen
olleen omalla työpaikalla mahdollista jo tähän
asti (YTN-data 2017).

Etätyössä kuormittuu, kun työn ja vapaa-ajan
välinen tasapaino häilyy ja töiden lomassa saattaa joutua huolehtimaan perheestä ja sukulaisista. Tässä ajassa työntekijöidensä jaksamisesta kiinnostunut ja tarkoitusta luova johtaja
pärjää jatkuvaan suorituksen parantamiseen
”piiskaavaa” kollegaansa paremmin. Johdon
tulisikin kysyä itseltään, osoittaako se riittävästi huolenpitoa ja välittämistä vai olettaako se
vain tekevänsä niin. Valmentavan johtamisen
tutkimuksessa on selvinnyt, että esihenkilöt
olettavat esimerkiksi kysyvänsä, kuuntelevansa ja pyrkivänsä auttamaan työntekijää löytämään työn kehittämisen ratkaisuja. Työntekijöiden mielestä esimiehet kuitenkin ohjaavat ja
antavat valmiita ratkaisuja, eivätkä siis ole niin
valmentavia kuin he itse kuvittelevat (Milner &
Milner, 2018).

Pelkät läppäri, puhelin ja verkkoyhteydet eivät takaa onnistunutta suoriutumista virtuaaliympäristössä, vaan tarvitaan uudenlaista
johtamista, jotta ihmiset kokevat työnsä päivästä toiseen inspiroivana ja jaksavat. Työntekijät kaipaavat toiveikkuutta ja jatkuvasti
päivittyvää näkemyksellisyyttä jaksaakseen
hankalien aikojen yli. Johtajuudelta halutaan avointa ja rehellistä suhtautumista uuteen tilanteeseen. Johdolla ei siis tarvitse olla
valmiita ratkaisuja seuraavaan päivään, vaan
ennemmin kokeilemiseen ja oppimiseen kannustavia ehdotuksia siitä, miten asiat voisivat jatkossa parhaiten toimia. Rohkea johtaja

Virtuaalijohtamisen oloissa esihenkilöiden
on kyettävä luottamaan työntekijöihinsä yhä
enemmän. Luottamusta kasvattaa siirtyminen
seuraamaan aikaansaannoksia sen sijaan, että
vahdittaisiin työhön käytettyä aikaa. Tämä voi
olla iso ajatusmallin muutos kontrollointikulttuureissa, joissa ei ole tavattu tehdä töitä etänä.
Luottamusta pystyy kasvattamaan myös selkeällä odotustenhallinnalla ja antamalla työntekijöiden pääasiassa päättää sopivin tapa ja ajankohta vastuidensa hoitamiseen.
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Itsensä johtaminen kasvattaa varmuuden tunnetta
Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat niin
johtajaa kuin työntekijää pärjäämään ja löytämään työn mielekkyyden epävarmuuden keskellä. Itseään johtamalla säilyy tunne lankojen
omissa käsissä olemisesta, jopa turbulenssissa.
Itsensä johtaminen tarkoittaa vaikutusvallan ja
vastuun ottamista omasta työstä. Itseään johtamalla päättää itse (niin pitkälti kuin mahdollista), mitä työtä tekee, miten työn tekee ja miksi
työ tekee (Manz, 2015). Näin menettelemällä ihminen itse pystyy hallitsemaan sitä, kuinka ison
roolin antaa työhön liittyville rajoituksille ja
vaatimuksille eli näkeekö ihminen olevansa vaikuttamassa vai pelkästään vaikutuksen kohde.
Itsensä johtamista voi lähestyä työn tuunaamisen kautta. Työn tuunaaminen in oman työn
muokkaamista itselle mielekkääksi, ja sen tavoitteena on turvata työssä jaksaminen ja estää tylsistyminen. Työn tuunaamisen kohteena
ovat havainnot, suhteet ja itse työ (TTL, Työn
tuunaaminen). Havaintojen osalta epävarmassa tilanteessa pärjäämistä tukee esimerkiksi kiitollisuuden tunteen kasvattaminen omaa työtä kohtaan sen sijaan, että ärsyyntyisi herkästi
erilaisista epäkohdista. Suhteita voi puolestaan
tuunata siten, että pyrkii löytämään uudenlaista läheisyyttä omien kollegoiden kanssa. Omien ajatusten jakaminen lähentää ja auttaa jaksamaan epävarmuuden keskellä. Työtä pystyy
tuunaamaan esimerkiksi ottamalla lisää tai vähemmän tehtäviä tai muuttamalla suorittamisen tapoja tai työn sisältöä.
Pärjääjän mieliala edistää itsensä johtamista arjen isoissa ja pienissä tilanteissa. Pärjääjän mielialaan kuuluu resilienssi ja optimismi, vaikka nämäkin puolet ovat korona-aikana voimakkaalla
koetuksella. Resilienssilla tarkoitetaan taitoa
käyttää työhön liittyviä resursseja ja mahdollisuuksia edistämään jatkuvaa tilanteiden tasalla
olemista, hyvinvointia ja kasvua työpaikan tuen
avulla (Kuntz, Malinen & Näswall, 2017).
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Tutkimuksen mukaan resilientit henkilöt pystyvät varautumaan ennakoivasti hankaliin
muutoksiin ja palautumaan muita paremmin
stressaavista koettelemuksista. Resilienssi yhdistettynä optimismiin heijastuu tukea-antavana
suhtautumisena työpaikan muutostilanteisiin
ja vähentää lähtemishalukkuutta (Shin, Taylor
& Seo, 2012). Optimismi auttaa myös selviytymään, sillä myönteisesti ajatteleva henkilö ei jää
vellomaan huonoon hetkeen, löytää mahdollisuuksia ympärillään, odottaa tulevaisuudessa
hyvää tapahtuvaksi ja näkee teoillaan olevan
vaikutusta (Devi, Sunita & George, 2012).
Itsensä johtamisessa auttaa myös omien vahvuuksien tunteminen. Itsetuntemusta vahvuuksista voi lähteä kasvattamaan kysymällä itseltään tai muilta, missä on todella hyvä. Työnteko
vahvuuksien kautta juontaa juurensa positiivisesta psykologiasta. Työtä kehitetään olemassa
olevan hyvän varassa sen sijaan, että heikkoudet
kaivetaan esille negatiivisen palautteen muodossa ja pyritään korjaamaan ongelmia. Vahvuuksia on kuvailtu:

•
•
•

Luontaisiksi lahjoiksi, joita voi kehittää tiedon ja kokemuksen hankkimisen kautta.
Erinomaisuuden potentiaaliksi, jota voi kehittää tietoisuudella ja vaivannäöllä.
Ilmeneväksi käyttäytymisessä, ajattelussa ja tunteissa siten, että työnteko tapahtuu
itselle luontevalla ja energisoivalla tavalla
(Welch, Groissant, Reid & Walker, 2014).

Monenlaisiin työelämätarpeisiin on vaikeaa
vastata, jos työsuhde menee alta pandemian takia. Huoli työsuhteen ja toimeentulon säilymisestä on siis hyvin ymmärrettävää. Epävarman
ajan ei kuitenkaan pidä lietsoa poteroihin menemistä. Mitä enemmän sekä johto että työntekijät pystyvät yhdessä löytämään inspiraation
työssä hankalina aikoina, sitä helpompaa on
nähdä pahimman yli. Niissä työpaikoissa, joissa
uskalletaan ja halutaan kehittää työtä epävarmuudesta huolimatta, löytyvät ihmiset, jotka
pidemmällä tähtäimellä motivoituvat kokemas-
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taan tarkoituksesta, arvostuksesta, vaikuttamisen mahdollisuuksista ja yhteisöllisyydestä. Joskus nämä tärkeät teemat voivat motivoida jopa
palkkaa enemmän. n
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SATU BERLIN, KTT, on muutosjohtamisen sekä

johdon & osaamisen kehittämisen kokenut ammattilainen, joille työpaikkojen menestyminen ihmisten
kautta on sydämen asia. Hän on väitellyt suorituksen johtamisesta Vaasan yliopistosta vuonna 2008.
Satu työskentelee Accenturella johtavana konsulttina. Hänellä on kokemusta erilaisista strategisista
hankkeista, kuten yritysfuusioista, myynnin, logistiikan, sopimuksenhallinnan ja organisaatiokulttuurin uudistamisesta.
Sadun kirjoittama kirja Palkitseva työ julkaistiin
vuonna 2019. Kirjassaan hän teki käsin kosketeltavaksi abstraktit aiheet, kuten työn merkityksellisyyden ja työmotivaation. Hän on huomannut,
että työstä inspiroitumisesta täytyy jatkuvasti pitää
huolta. Satu näkee itsensä uudistamassa työpaikkoja myös tulevaisuudessa. Jatkuvasti muuttuvat osaamisen ja johtamisen vaatimukset sekä teknologian
kehittyminen haastavat uudistamaan työelämää yhä
uudelleen ja uudelleen.
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Marika Tammeaid

Työn merkityksellisyys syntyy
yksilöllisistä aineksista
Neljä polkua työn merkityksellisyyden kokemukseen -nelikenttä tuo esiin risteyskohtia,
jotka ennustavat työn mielekkyyden syntymistä ja säilymistä työelämän varrella. Artikkelissa esitellään Brent D. Rosson, Kathryn H. Dekasin ja Amy Wrzesniewskin malli,
joka pohjautuu laajaan tutkimustiedon meta-analyysiin. Keskeisenä havaintona on työn
mielekkyyden syntyminen yhtäältä yksilöpsykologisten ja toisaalta sosiaalisten tulkintojen kautta. Malli tarjoaa aineksia ihmisen ja työn suhteen syvälliselle tarkastelulle ja voi
toimia erilaisissa työelämän tilanteissa työn merkityksellisyyden todennäköisten lähteiden dynaamisena karttana.
AVAINSANAT: merkityksellisyys, autenttisuus, yksilöpsykologia, sosiaaliset prosessit,

sensemaking, arvot, motivaatio, resilienssi

Merkityksellisyyden ensisijaisuus työhyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden lähteenä on ollut
yksi vallitsevia käsityksiä työelämän kehittämisessä jo pitkään. Näin ainakin teollistuneissa länsimaisissa yhteiskunnissa ja työelämän kehittäjien keskuudessa.
Omassa työssäni coachina, työnohjaajana ja organisaatioiden muutoskonsulttina olen vuosien varrella nähnyt moneen kertaan, kuinka
kokemus työn merkityksellisyydestä vaikuttaa oleellisesti kaikkiin isoihin työhön liittyTyön merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä aineksista

viin päätöksiin. Millaisiin tehtäviin hakeutuu,
vaihtaako työpaikkaa, jääkö työpaikkaan,
kuinka työn uusi mieli löytyy organisaatiomuutoksen tai muun vaikean vaiheen jälkeen
vai löytyykö?
Näissä kaikissa tilanteissa on kyse ihmisen ja
työn suhteesta ja sen vaikutuksesta oman työn
mielekkyyteen. Oman työn ja työpanoksen merkityksellisyyttä erilaisten asiakkaiden kanssa
pohtiessa on käynyt selväksi, että kyse on erittäin henkilökohtaisesta ja monisyisestä asiasta,
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joka pakenee yleispäteviä määrittely-yrityksiä. Jokin kuvaus tai selitysmalli voi tuoda
yhdelle ahaa-elämyksen, mutta jää toisen kokemusmaailmalle vieraaksi. Niinpä ilahduin,
kun sattumalta joitain vuosia sitten törmäsin
Rosson, Dekasin ja Wrzesniewskin artikkeliin
On the meaning of work: A theoretical integration and review.

Jo 10 vuotta sitten ilmestyneessä artikkelissa
kirjoittajat ovat tehneet ison työn kokoamalla
yhteen ja syntetisoimalla työn merkityksellisyydestä erilaisissa tieteen siiloissa tehtyä tutkimusta. Aineiston pohjalta he esittävät nelikentän
työn merkityksellisyyttä tuottavista psykologista ja sosiaalisista prosesseista. Tämä hahmotus
tuntui itsestäni niin hyödylliseltä, että suomensin taulukon omaan käyttööni. (kuva 1.)

Neljä polkua työn merkityksellisyyden kokemukseen
B.D. Rosso et al / Research in Organizational Behaviour 30 (2010)

Toimijuus

halu erottautua, vakuuttaa, laajentaa, kehittyä, luoda uutta

Henkilökohtaistuminen

Minä

Pystyvyys: Kontrolli/autonomia,
kompetenssi, taitavuus
Itsetunto

Yhteys itseen

Autenttisuus: Aitous, tasapaino,
identiteetin vahvistuminen,
henkilökohtainen sitoutuminen

Työpanos

Pystyvyys: Kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa
Tarkoitus: Tärkeys, merkittävyys
Transsendenssi: Yhteinen suurempi päämäärä

Muut

Yhteys muihin

Tarkoitus: Arvot
Yhteenkuuluvuus: Sosiaalinen
samastuminen ja vuorovaikutus

Yksilöt, ryhmät,
Esimiehet, verkostot, organisaatiot

Yhteisöllisyys

halu hakeutua vuorovaikutukseen, tehdä yhteydessä, kytkeytyä ja liittyä

Marika Tammeaid, 2017

Kuva 1. Työn merkityksellisyyttä tuottavat psykologiset ja sosiaaliset prosessit (perustuu Rosso, Dekas &
Wrzesniewski, 2010).

Jollain alueilla tutkimus ja käsitys työn merkityksen psykologista mekanismeista on jalostunut paljonkin 10 vuodessa, ja Suomessakin on
ilmestynyt hyvää kirjallisuutta aiheesta. Edelleen kuitenkin ajattelen, että perushahmotuksena tämä nelikenttä, Neljä polkua työn merkityksellisyyden kokemukseen, tarjoaa aiheesta
moniin tilanteisiin soveltuvan dynaamisen kartan. Merkityksellisen työn edellytysten luominen on kaikkien, esimiesten, johtajien ja HRammattilaisten ydintyötä, joten jaan Rosson ja
kumppanien työhön pohjaavaa ajattelua tässä
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– sillä toiveella, että tästä hahmotustavasta olisi
iloa ja käytännön hyötyä muillekin.

Mikä tuottaa työn mieltä,
merkityksellisyyttä?
Nelikenttä nostaa esiin sen, että yhtäältä työn
merkityksellisyyden kokemus on jotain, jonka
tuotamme itse omien psykologisten prosessiemme tuloksena, ja toisaalta siihen vaikuttaa vahTyön merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä aineksista

vasti se sosiaalinen ympäristö, jossa työtämme
teemme. Rosson ja kumppanien metatarkastelussa merkitystä tuottaa ennen kaikkea seitsemän psykologista ja sosiaalista prosessia:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

autenttisuus – työn yhdenmukaisuus oman
toiminnan, omien arvojen ja omien työhön
liittyvien motivaatiotekijöiden välillä
pystyvyyden kokemus – mahdollistaa proaktiivisuuden, kehittymisen ja vastusten
voittamisen työssä; pystyvyyden kokemuksella on sekä henkilökohtainen että sosiaalinen ulottuvuus
itsetunto – antaa ja tuottaa arvokkuuden kokemusta; parhaimmillaan vahvistuu työssä
työn isompi tarkoitus – suunta ja intentionaalisuus, joka on merkityksellinen omien
arvojen kannalta; tarkoitus voi syntyä vahvasti oman toimijuuden kautta ja myös yhteisöllisyyden kautta
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne –
vastaa toisiin ihmisiin liittymisen inhimilliseen perustarpeeseen, vahvistaa ja rakentaa identiteettiä, auttaa työskentelemään
yhdessä; ryhmien lisäksi hyvät kahdenväliset työkumppanuudet voivat olla tärkeitä
ja kannattelevia
transsendenssi – jonka voisi suomentaa
vaikka ajan, paikan ja yksittäisen ihmisen voimien asettamien rajoitusten ylittämiseksi, jonkin suuremman yhteisen päämäärän eteen.

Ja seitsemäntenä elementtinä 7) kulttuurinen ja
ihmisten välinen sensemaking eli ne tilanteisiin
liittyvät tunteet, ajatukset ja sosiaaliset ulottuvuudet, joiden kautta työn merkityksellisyyttä
arvotetaan, tuotetaan ja uusinnetaan.
Kun asiat 1–6 viittaavat pääosin ihmisen psykologisten perustarpeiden tyydyttämiseen ja itsestä nousevaan merkityksenantoon, sensemaking korostaa tässä sosiaalista työympäristöä
ja sen roolia. Yksilön ja yhteisön suhde on aina
dynaaminen. Sosiaalisen ympäristön normit,
Työn merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä aineksista

jaetut havainnot ja käsitykset konstruoivat tulkintoja työn merkityksellisyydestä, ja yhteisön
arvostukset vaikuttavat vahvasti kokemuksiin
työn ja sen päämäärien oikeutuksesta, tärkeydestä ja tavoiteltavuudesta ja työpanoksen
merkittävyydestä.
Ryhmän jäsenenä toimiminen on ihmiselle
vahva perustarve, joka parhaimmillaan vahvistaa itseymmärrystä, minuutta ja kyvykkyyden kokemusta. Vahva identifioituminen
omaan työryhmään tukee työn merkityksellisyyden kokemusta. Ihminen voi kuitenkin kokea oman työryhmänsä tai organisaationsa ei
houkuttelevana tai epäsamastuttavana. Silloin
myös halu työskennellä ko. paikassa tai tehtävässä joutuu koetukselle. Oman toimijuuden
löytäminen ja yhteys muihin ovat aina dynaamisessa suhteessa toisiinsa.

Minä – muut ja toimijuus – yhteisöllisyys -akselit tuovat esiin ne risteyskohdat, jotka ennustavat työn mielekkyyden syntymistä ja säilymistä
työelämän varrella. Nelikentän alueista muodostuu neljä pääpolkua työn mielekkyyteen.
Henkilökohtaistunut työ yhdistää itsensä toteuttamisen ja toimijuuden, ja vahvistaa näin itsearvostusta ja pystyvyyden kokemusta.
Työpanoksen merkityksellisyyden kokemuksen
kautta rakentuu käsitys oman toiminnan merkityksellisyydestä isomman päämäärän saavuttamisessa.
Yhteys muihin tuottaa mielekkyyttä ryhmän
osana ja jaettujen tavoitteiden puolesta toimimisen kautta.
Yhteys itseen tuottaa mielekkyyttä sisäisen motivaation, autenttisuuden ja omien arvojen mukaisuuden kautta.
Nämä ”mielekkyyden strategiat” eivät missään
tapauksessa sulje tosiaan pois, vaan päinvastoin
niiden yhtäaikainen aktivoituminen ennustaa
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vahvaa työn merkityksellisyyden, työn tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kokemusta. Eri
töissä, eri henkilöillä ja myös työuran eri aikoina painotukset osa-alueiden välillä voivat poiketa toisistaan paljonkin.
Jos palaamme alun kysymyksiin mahdollisesta
työpaikan vaihtamisesta, nelikentän kaikkien
neljän alueen aktivoituminen määrittää hyvin
paljon sitä, millaisessa työssä, työyhteisössä ja
organisaatiossa yksilöinä kukoistamme ja millaisessa emme. Organisaatiomuutoksen jälkeinen oman paikan uudelleen löytäminen saattaa
puolestaan vaatia omaan työhön liittyvän suhteen uudelleenrakentamista nelikentän joillain
tai kaikilla osa-alueilla.

Konteksti vaikuttaa
tulkintaan työn
merkityksellisyydestä
Erityisen tärkeitä työn mielekkyyden kokemukselle ovat omat arvot, henkilökohtaiset motivaatiotekijät ja käsitykset työstä. Perusorientaatio työtä kohtaan määritteleekin varsin
paljon sitä, millaisiin töihin eri ihmiset hakeutuvat. Jossain tilanteissa työ voi tarjota lähinnä
mahdollisuuden säälliseen elämiseen, ja varsinaiset kiinnostuksen kohteet ovat muussa elämässä. Ura-orientoituneilla työorientaatiossa
korostuvat enemmän arvostus, asema, maine ja etenemismahdollisuudet, ja työn merkitys oman identiteetin luojana ja vahvistajana on isompi. Työ voi olla myös jo valmiiksi
vahvat merkityksellisyyden elementit sisältävä kutsumus, siitä huolimatta, että puhe kutsumuksesta voi tuntua osittain uskonnolliselta tai vanhanaikaiselta ainakin länsimaisissa
teollisuusyhteiskunnissa. Edelleen on kuitenkin monia hoivaan ja henkisyyteen liittyviä
ammatteja, joihin ohjaudutaan kutsumuksen
kautta. Länsimaisissa kulttuureissa näyttäisi
olevan suurempi usko siihen, että työ on väylä
itsensä toteuttamiseen. Itämaisissa kulttuureis82 | Työn Tuuli 1/2020

sa merkityksellisyys rakentuu enemmän yhteisöllisyyden ja keskinäisriippuvuuden kuin henkilökohtaisten tavoitteiden kautta.
Taloudellisten kannusteiden vaikutus merkityksellisyyden kokemukseen vaihtelee ihmisten arvojen, työorientaation ja elämäntilanteen
mukaan, mutta luonnollista on, että myös yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa taloudellisten
kannustimien merkittävyyteen. Taloudellisessa
ahdingossa ja työttömyyden lisääntyessä ihmiset
painavat taka-alalle työhön liittyviä itsensä toteuttamisen, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen statuksen merkityksiä, mutta paremmassa taloudellisessa tilanteessa ne korostuvat jälleen.
Työn merkityksellisyyden kokemukset ovat
usein vahvempia töissä, joissa on enemmän
autonomiaa, vaihtelevuutta, omistajuutta ja
yhteisöllistä tärkeyttä. Ne tarjoavat mahdollisuuden tehdä töitä isomman yhteisöllisen päämäärän eteen ja tuunata työntekemisen tapoja
itselle sopivaksi. Organisaatioiden missiot ovat
työn merkityksellisyyden kannalta kasiteräinen
miekka. Yksilön ja organisaation arvojen yhteneväisyys voi tuottaa vahvaa merkityksellisyyden kokemusta, mutta omia arvoja vastaan
sotiva organisaation missio esim. ison strategiamuutoksen jälkeen voi viedä merkityksellisyydeltä pohjan pois.
Työn mielekkyyteen vaikuttavia sosiaalisia
suhteita ovat ainakin lähimmät työkaverit ja
muut kahdenväliset kollegasuhteet, esimiehet
ja johtajat, tiimit ja verkostot, mutta myös perhe tai muut työhön suoraan liittymättömät ihmissuhteet. Voidaan siis sanoa, että kaikki sosiaaliset suhteet vahvistavat työidentiteettiä.
Työkaverit ottavat paljon mallia toisiltaan siinä, kuinka käyttäytyä, ajatella ja toimia ja vetävät johtopäätöksiä työhön liittyvistä asenteista
ja tulkinnoista. Työkavereilla on siis kriittinen
rooli työn merkityksellisyyden syntymisessä, ylläpidossa tai vastaavasti sammumisessa. Samoin johtajat ja esimiehet ovat tärkeäsTyön merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä aineksista

sä roolissa merkityksellisyyden kokemuksen
mahdollistamisessa. Käytännössä se tapahtuu
arkisessa vuorovaikutuksessa mallioppimisen,
yhteisen työn kehystämisen ja työn organisoinnin tapojen kautta. Kehittämiseen ja kehittymiseen, inspiroivuuteen ja hyvän mallin näyttämiseen nojaava transformatiivinen johtajuus
tukee työn mielekkyyden kokemusta, ja sitoo
ihmiset toimimaan suuremman päämäärän
saavuttamisen eteen.
Myös perhe ja työ ovat yhteydessä toisiinsa ja
muokkaavat tosiaan. Yhtäältä perhe tai perheen elättäminen voi olla vahva motivaatiotekijä työssä käymiseksi, toisaalta se voi asettaa
rajoituksia työn määrälle, tavalle tai paikalle. Ihminen tekee jatkuvasti kompromisseja elämän
eri osa-alueiden tarpeiden välillä, ja työn lisäksi
muu elämä on tärkeä osa ihmisen identiteettiä
ja elämän kokonaisuuteen liittyvää merkityksellisyyden kokemusta. Usein työn ulkopuoliset aktiviteetit antavat viitteitä siitä, mistä myös
työn merkityksellisyys voi löytyä.

Merkityksellisyydestä
resilienssiin
Työn merkitykset ovat erilaisia ja kulttuurisesti tuotettuja, ja myös laajasti jaettuja erilaisissa kulttuurikonteksteissa. Osa tutkimuksesta
näyttäisi kuitenkin viittaavan siihen, että yksilölliset erot työorientaatiossa ja työn merkityksellisyyden lähteissä ovat isommat kuin kulttuuriset erot.
Työn merkityksellisyyden kokemus on siis vahvasti ihmisen itse luoma asia. Se syntyy työn ja
ihmisen omien arvojen, motivaatiotekijöiden
sekä työhön liittyvien uskomusten ja tilannetekijöiden vuorovaikutuksesta. Näiden kautta ihminen asemoi itsensä omaan työhönsä nähden
ja arvioi oman työpanoksensa merkittävyyttä.
Merkityksellisyyden ensisijaisuuden ymmärtävien organisaatioiden kannattaa siis tukea työnTyön merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä aineksista

tekijöiden itseymmärryksen lisääntymistä ja
luoda mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen sensemaking’iin työn muutoksista,
suhtautumisesta työhön ja erilaisten merkityksellisyyden ilmenemismuotojen havainnoinnista
työn arjessa.
Myös toimiviin työyhteisöihin panostaminen
kannattaa, sillä sosiaalisilla suhteilla on tärkeä
rooli työn merkityksellisyyden syntymisessä ja
ylläpitämisessä. Osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta tukeva työpaikan ilmapiiri mahdollistaa
merkityksen kokemuksen syntymistä. Huomionarvoista kuitenkin on, että yhteisöt eivät voi
rakentaa yhteenkuuluvuutta ikään kuin yksilön
puolesta. Ratkaisevaa on henkilön ja työroolin
yhteensopivuus, joka nousee oman identiteetin
ja työtehtävien sopusoinnusta.
Johtopäätöksiä työn mielekkyydestä tehdään
aina suhteessa kulloiseenkin työhön ja organisaatioon. Merkityksellisyyden tunteet eivät ole
stabiileja. Mielenkiintoinen jatkopohdinnan
kohde olisi se, mitkä työn mielekkyyden kokemuksen elementit ovat pysyvämpiä, ja mitkä
muuntuvat kokemusten, työn kontekstin ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan.
Työhön ja siihen liittyviin tapahtumiin liittyvä merkityksellisyyden etsiminen on myös
oleellinen osa resilienssin käsitettä. Tietoisuus resilienssin merkityksestä on lisääntynyt huomattavasti sen jälkeen kuin Rosson ja
kumppanien artikkeli ilmestyi. Resilienssillä on yksilöllinen ja yhteisöllinen puolensa,
kuten Neljä polkua työn merkityksellisyyden
kokemukseen -nelikentälläkin. Itselleni tulee
vahvasti mieleen, että nelikenttä tarjoaa arvokkaita johtolankoja myös yksilöllisen ja yhteisöllisen resilienssin vaalimiseen työelämän
vaihtuvissa tilanteissa. n
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Merkityksen johtaminen vastaa
työelämän suureen tarpeeseen
Merkityksen kokemus on inhimillinen perustarpeemme. Tunne mielekkyydestä on
elämän liikkeelle paneva voima. Jokainen haluaa tehdä työtä, jolla on merkitystä, sekä
itselle että muille. Viime vuosina merkityksellisyyden teema on noussut keskeiseksi
akateemiseksi tutkimusaiheeksi. Nyt pandemian aikana se on erityisellä tavalla meidän
kaikkien mielessä. Kriiseillä on taipumus kirkastaa tärkeimmät arvomme. Mitä jää jäljelle,
kun kaikki normaali riisutaan? Mikä antaa työlle merkityksen? Merkityksen johtamista
tarvitaan nyt jos koskaan. Ihmiset ovat valmiita venymään, joustamaan ja tinkimään
yksilöllisistä tarpeistaan kokiessaan, että päätöksillä on merkitystä laajalle yhteisölle, asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. Johtajalta se vaatii asennetta ja osaamista sekä
paneutumista johtajuuden ydinkysymyksiin. Artikkelissa tutkimme merkitystä työelämän
viitekehyksessä. Tarkastelemme aihetta työhön osallistuvien kokemuksen näkökulmasta. Ilman yksilöiden ja yhteisöjen ymmärtämistä johtajan on vaikea ylipäänsä tuottaa
työyhteisölleen kokemusta työn merkityksellisyydestä. Peruskysymys kuuluu koko ajan:
”Mitä ja ketä varten lopulta olemme olemassa?”
AVAINSANAT: merkitys, tarkoitus, mielekäs työ, johtaminen, esimiestyö

Korona muutti maailman, eikä maailma ole
koskaan entisensä. Tutut rutiinit riisuttiin, itsestäänselvyydet karsittiin. Perspektiivi elämänmenoon on totaalisen erilainen kuin olimme
kuvitelleet. Elämme historiallista aikaa, suurta
tarinaa, josta puhutaan kauan.
Merkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

Jokainen meistä on joutunut joustamaan, tarkastelemaan aikataulujaan uusiksi ja elämään
epävarmuudessa. Varsinkin asiantuntijatyö ja
palaverit ovat siirtyneet suuressa määrin virtuaalimaailmaan. Useimmat ovat joutuneet oppimaan uusia työtapoja. Itsestään selvät rutiinit
Työn Tuuli 1/2020 | 85

on pyyhitty pois. Kaiken keskellä ihmiset ovat
osoittaneet toisilleen empatiaa, ymmärrystä ja
yhteen hiileen puhaltamista.
Kirjoitimme kirjan Johda merkitystä1. Vietimme kirjan julkkareita helmikuun loppupuolella
tietämättä kohta alkavasta uudesta koko maailmaa koskevasta historian vaiheesta. Kirjan kirjoittamisen myötä olimme tutustuneet viimeaikaisiin johtamisen tutkimuksiin, ja pääviesti
niissä on inhimillisyyden nousu.
Inhimillisyysteema on noussut raketin lailla
ylitse muiden. Vaikka meidät väliaikaisesti eristetään toisista, tarvitsemme toisiamme kipeämmin kuin koskaan. Ehkä tämä pakkoeristys
osoittaa meille, miten sosiaalisia loppujen lopuksi olemme.
Nähtäväksi jää, miten inhimillisyys jää elämään
kriisin jälkeen. Kriiseillä on taipumus kirkastaa
meille itsestään selviä merkityksellisiä asioita.
Tämä kriisi on merkittävä oppimisen paikka ja
samalla suuri mahdollisuus.

Etsimme työltä
merkityksellisyyttä
Mitä enemmän tutustuimme aiheeseen kirjoitusprosessin aikana, sitä vakuuttuneemmaksi
tulimme, että merkityksen kokemus on inhimillinen perustarpeemme. Olemme ehkä jossain vaiheessa kadottaneet kytkennän tähän tarpeeseen,
mikä näkyy masentuneisuutena, sairastumisina,
turhautumisina ja suorituskeskeisyytenä.

liikkeelle paneva voima. Haluamme elää elämää, joka tuntuu elämisen arvoiselta. Lisäksi toivomme, että elämällämme on merkitystä
myös muille.
Työskentelemme keskimäärin lähes 40 tuntia
viikossa, puolet hereillä olon ajastamme. Joten
ei ole yhdentekevää miten merkitykselliseksi koemme työmme.
Frank Martela ja Anne Birgitta Pessi (2018)
ovat nostaneet esille kolme merkityksellisen
työn elementtiä: työn arvokkuus, itsensä toteuttaminen ja hyvää tuottava päämäärä. Valitettavan usein nämä ovat unohtuneet. Joskus se
johtuu puutteellisesta näkökyvystämme, joskus
huonosta johtamisesta tai vaillinaiseksi jäävästä
viestinnästä organisaatiossa.
Hackmanin ja Oldhamin (1974) JCT-klassikkoteoriassa korostetaan viittä merkityksellisen
työn elementtiä: työtehtävien monipuolisuus,
työn sisällöllinen mielekkyys, omien tehtävien
merkitys suhteessa isompaan kokonaisuuteen,
työssä koettu autonomia sekä palaute.

Tee itsellesi muutama
kysymys
Seuraavassa on 40 kysymystä, jotka saattavat
auttaa kirkastamaan oman elämän merkityksellisiä asioita. Liikkeelle voit lähteä muutamasta ajankohtaisesta kysymyksestä.

1.
Ihminen on merkityksellisyyttä etsivä olento.
Sitä ovat tutkineet esimerkiksi filosofit Kirkegaard, Sartre ja Russell sekä psykiatrit Freud
ja Frankl. Kokemus elämän mielekkyydestä on

2.
3.
4.
5.

1 Tämän artikkelin taustalla on kirjamme Johda merkitystä (2020,
Alma Talent)
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Tämä akuutti kriisi
Mitä kevään koronakriisi on opettanut sinulle arvoistasi?
Mitkä asiat ovat sinulle juuri nyt merkityksellisiä?
Mitä arvokasta ja merkityksellistä olet oppinut itsestäsi?
Mikä on auttanut selviytymään?
Mitä sellaista olet oppinut, jonka haluat
säilyttää jatkossakin?
Merkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

Ilo ja innostus
Mieti, mistä saat parhaat kiksit työssäsi
ja tekemisissäsi? Mikä taas tuntuu vastenmieliseltä?
7. Mitkä asiat tuottavat sinulle iloa ja vapauden tunnetta?
8. Keitä ilahduttaisit, jos saisit ilahduttaa
viittä ihmistä?
9. Miksi juuri heitä?
10. Mikä saa sinut hyvälle tuulelle tai nauramaan?
6.

Unelmat ja motivaatio
11. Jos saisit täysin vapaasti tehdä, mitä ikinä
haluaisit, ilman taloudellisia tai muita rajoitteita, niin mitä se voisi olla?
12. Mikä motivoi sinua?
13. Mitä tekisit, jos sinulla olisi aikaa?
14. Millainen olisi ”toinen elämäsi”, jos olisit
valinnut kokonaan toisenlaisen uran? Mitä
ajatuksia se synnyttää?
15. Mitä tekisit, jos sinulla olisi rahaa 100 miljoonaa?

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

Vahvuudet
Mitä arvostat luonteessasi?
Mihin huomaat käyttäväsi paljon aikaa?
Missä olet vahvoilla?
Missä olet lahjakas?
Missä asioissa tunnet olevasi erityisen hyvä
ja kokenut?
Kehittyminen
Mitä sellaista joku on sanonut sinusta joskus, jonka haluaisit aina muistaa?
Kirjoita erilaisia tapoja toimia muiden ihmisten kanssa. Mikä ainakaan ei sovi sinulle? Mikä sopii tai ainakin saattaisi sopia?
Jos saisit oppia yhden asian, keneltä haluaisit oppia ja mitä?
Jos saisit opettaa yhden asian läheisellesi,
kenelle opettaisit ja mitä?
Jos saisit opettaa yhden asian työkaverillesi, kenelle opettaisit ja mitä?
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Arvot
Mitkä ovat tärkeimpiä arvojasi?
Mitä et mistään hinnasta tekisi?
Mikä on sinulle kunnia-asia?
Miten voit toteuttaa arvojasi nykyisissä
tehtävissäsi?
30. Mistä sinun olisi vaikea luopua?
26.
27.
28.
29.

Muutos
31. Mitä tekisit, jos sinulla olisi valta muuttaa
yksi asia elämässäsi, mikä tahansa?
32. Mitä tekisit, jos sinulla olisi rajattomasti valtaa?
33. Mitä tekisit, jos osaisit taikoa?
34. Millaisena haluat nähdä itsesi viiden vuoden kuluttua?
35. Millaista muutosta et haluaisi kokea?
Työ ja ura
36. Mitkä ovat tähänastisen työsi kiinnostavimmat vaiheet?
37. Miten kuvaat työsi merkitystä osana koko
elämääsi?
38. Kirjoita kaikki mahdolliset työtehtävät
tai urat, joita tulee mieleesi? Karsi pois ne,
jotka eivät ainakaan ole sinun juttusi? Jätä
jäljelle 3–5. Mikä niissä kiinnostaisi sinua?
39. Mitä työsi sisältö antaa sinulle?
40. Mihin suurempaan kokonaisuuteen tunnet
työlläsi olevan vaikutusta?
Lähde: Merkityksen kokemus (Aaltonen, Ahonen, Pajunen, 2015)
Näiden kysymysten pohtiminen itsekseen,
kumppanin, ystävän, coachin tai (työ)psykologin kanssa voi olla oivallinen tapa kaivaa esille merkityksellisyyttä niin työstä kuin elämästä
laajemminkin. Voi mietiskelllä vaikka yhtä kysymystä päivässä. Tai voit valita kysymyksen,
jota pohditte yhdessä tiiminne kanssa, osana
yhteisöllistä merkitysmatkaa.
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Merkityksellisyyden pilarit
Merkityksellisyys on kuin saippuapala. Saamme kiinni siitä helposti, mutta yhtä helposti se
luiskahtaa käsistämme. Jokaisella meistä ovat
subjektiiviset mielipiteemme ja näkemyksemme
siitä, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Samalla merkityksellisyyden objektiivisempi tarkastelu on haastavaa ja tuntuu joskus vaikeasti
hahmotettavalta.
Merkityksellisyydestä puhutaan useiden rinnakkaisten käsitteiden avulla. Puhutaan elämän
tarkoituksesta, elämän suunnasta ja jäsentämisestä. Teemaan kuuluvat arvot, identiteetti, in-

tohimo, elämäntehtävä, kutsumus ja mielekkyyden kokemus.
Onneksi meillä on tutkittuja viitekehyksiä, joiden avulla voimme lähestyä ja jäsentää tätä teemaa. Muistaen samalla, miten subjektiivinen ja
henkilökohtainen merkityksen kokeminen on.
Kirjailija Emily Esfahani Smith (2018) on koon- 5
nut kirjaansa Merkityksellisyyden voima laajan
katsauksen viimeaikaisista tutkimuksista elä- 5
män mielekkyyden ja merkityksellisyyden kentältä. Hän summaa tutkimustuloksiaan neljäksi merkityksellisen elämän pilariksi, jotka ovat
tarinankerronta, yhteenkuuluvuus, tarkoitus ja
itsen ylittäminen (kuva 1).

Merkityksen pilarit

Kuva 1. Merkityksen neljä pilaria.

Kuva 1. Merkityksen pilarit (Merkityksellisyyden voima, Smith, 2018) .
Kuva 1. Merkityksen pilarit (Merkityksellisyyden voima, Smith, 2018) .

1. Tarkoitus
Tarkoitus-sana vaatii tutkimuksellista avaamista. Stanfordin yliopiston psykologi William
Damon kumppaneineen (2003) on määritellyt sen liittyvän vakaaseen ja kauaskantoiseen
päämäärään. Sellaiseen, jota kohden pyrimme
ja joka sisältää ajatuksen oman panoksen antamisesta maailmalle, yhteiseen hyvään. Heidän
mukaansa ihmiset, jotka kokevat tarkoituksellisuutta ja toteuttavat omaa tarkoitustaan, ovat
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motivoituneempia ja suoriutuvat omista askareistaan huomattavasti muita paremmin.
Monissa muissa tutkimuksissa on havaittu tarkoituksen edistämisen olevan yhteydessä parempaan terveyteen, alempiin stressitasoihin, ja
tehokkaampiin stressinhallinnan menetelmiin.
Keskeisiä kysymyksiä tarkoituksen tarkastelussa on: Miksi tavoittelen asioita, joita tavoittelen?
Miksi toimin kuten toimin?

Merkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

2. Yhteenkuuluvuus
Toinen merkityksellisyyden pilari on kokemus
yhteenkuuluvuudesta. Se on äärimmäisen tärkeä teema näinä pandemian aikoina. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalisen arvostuksen
puuttumiseen tai menettämiseen liittyvät kokemukset aiheuttavat aivoissa samanlaisia vasteita
kuin fyysisen kivun kokemukset. Ihminen haluaa kuulua joukkoon.
Projektimaailmamme ei aina tue yhteenkuuluvuutta. Erilaisia projekteja vetävän vastuuhenkilön tulisikin tehdä kaikki mahdollinen, jotta
kulloisestakin ohjausryhmästä tulisi aito ryhmä. Tutustuttaisi ihmiset toisiinsa, rakentaisi
alkumetreiltä asti keskinäistä luottamusta. Yhteenkuuluvuuden lisäksi hän saisi sitoutuneen,
yhteen hiileen puhaltavan, yhteisiin tavoitteisiin
orientoituneen tiimin.

3. Tarinankerronta
Elämä on tarina. Elämän merkityksellisyys syntyy yksilöllisenä subjektiivisena kokemuksena.
Useat psykologian, filosofian ja monien muiden
alojen tutkijat kuvailevat elämää tarinana, jota
kerromme sekä ihmisille ympärillämme että ennen kaikkea itsellemme. Tarina toimii henkilökohtaisen identiteettimme pohjana, ja siihen
punoutuvat yksi kerrallaan erilaiset elämäntapahtumat. Pyrimme rakentamaan tarinoita,
joissa säilyy yli ajan jonkinlainen punainen lanka teemoittain ja syys-seuraussuhteittain. Meillä on tarve ylläpitää ehyttä tarinaa itsestämme
ja maailmastamme ympärillämme.
Joku sanoi viisaasti, että ulkopuolinen ei voi sanoa ”miten olet vasta tässä”, koska hän ei voi
tietää, miten pitkän matkan toinen on joutunut
kulkemaan. Jotta voit ymmärtää toista, sinun
tulee kuulla hänen tarinansa.

4. Itsen ylittäminen
Pilareista neljäs liittyy itsen ulkopuolelle suunMerkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

taamiseen: itsestä antamiseen, muiden palvelemiseen ja spiritualiteettiin. Positiivisessa
psykologiassa puhutaan merkityksen tunteen
täyttämistä haltioitumisen kokemuksilla. Hetkistä, jolloin mykistymme, hiljennymme ja haltioidumme luonnon kauneuden, avaruuden
laajuuden, taiteellisen elämyksen, urheilusuoritusten tai muun ihmeellisyyden edessä.
Haltioitumisen kokemukselle on tyypillistä, että
unohdamme hetkeksi itsemme ja murheemme.
Samalla koemme vahvaa yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta muihin ihmisiin ja muuhun olevaiseen.
Minän ylittäminen ei kuitenkaan ole vain ohikiitäviä hetkiä, vaan myös taipumusta suuntautua sellaisten asioiden puoleen, jotka ylittävät
oman minän tai minuuden rajat.

Työn merkityksellisyys
Olemme jo todenneet, että merkityksellisyyden kokemuksen omaava työntekijä on sitoutuneempi, luovempi, ja onnellisempi verrattuna
henkilöön, joka on vain ”täällä töissä”. Puhumme työelämän kannalta äärimmäisen merkittävästä aiheesta.
Ihmisillä itsellään on iso rooli siinä, mille alalle ja millaisiin työtehtäviin he ovat hakeutuneet.
Johtamisella ja työpaikan käytänteillä on merkittävä motivoiva rooli, mutta viime kädessä
merkityksellisyyttä ei voi kokonaan delegoida
toiselle tai siirtää toiselta itselle.
Miten sitten organisaatioissa voidaan vahvistaa
merkityksen kokemusta? Seuraavassa on kertomus tutkimuksesta, joka konkretisoi merkityksen kokemuksen ja miten sitä vahvistettiin.
Organisaatiopsykologi Adam Grant (2014)
toteutti vuonna 2007 tutkimuksen Michiganin yliopistossa. Tutkimuksen koehenkilöinä oli ryhmä yliopiston puhelinpalvelukeskuksen työntekijöitä, joiden työn tavoitteena
oli kerätä lahjoituksia yliopiston talouden
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takaamiseksi. Varainkerääjät soittivat läpi
mm. yliopiston alumneja pyrkiäkseen saamaan heidät tekemään lahjoituksia.
Lähtötilanne työyhteisössä ei ollut kovin
hyvä. Työntekijät eivät olleet motivoituneita
työhönsä ja hoitivat sitä melko tehottomasti. Grant loi koeasetelman, jossa osa työntekijöistä sai tavata Will-nimisen opiskelijan,
joka oli saanut mahdollisuuden opiskella
yliopistolla stipendin varassa – siis varainkerääjien tekemän työn turvin. Koehenkilöt
saivat lukea Willin kirjoittaman kirjeen ja
tavata häntä viiden minuutin ajan.
Se, mitä tapahtui, oli häkellyttävää. Seuraavan kuukauden aikana Willin tavanneet
työntekijät viettivät puhelimessa 142 %
enemmän aikaa ja heidän yliopistolle keräämänsä tulot kasvoivat 171 %. Kontrolliryhmissä vastaavaa vaikutusta ei näkynyt.
Pelkästään lyhyt henkilökohtainen tapaaminen
työn loppuasiakkaan kanssa lisäsi varainkerääjien näkemystä työnsä merkitystä.

Johtaja on merkitysten
arkkitehti
Johtaminen on jatkuvaa merkitysten luomista
ja elämistä merkitysten verkoissa. Jos johtaja
ei tunne tekevänsä jotain merkityksellistä, eikä
kykene luomaan yhteisölleen ja asiakkailleen
merkityksen tunnetta, hän on vaarassa menettää otteensa.
Hyvä johtaja on lähtökohtaisesti merkitysjohtaja. Hän heijastaa yhteisönsä ja asiakkaidensa arvoja ja merkitysodotuksia. Hän saa yhteisönsä vakuuttumaan käsillä olevan tehtävän
merkityksellisyydestä. Hän huolehtii siitä, että
organisaatiolla tai tiimillä on merkityksellinen
missio, visio ja strategia. Sanalla sanoen: merkitykselliset maamerkit ja toimintatavat.
90 | Työn Tuuli 1/2020

Ihminen on valmis tekemään äärimmäisiä uhrauksia, jos hän kokee olevansa mukana suuressa tarinassa, joka antaa työlle ja koko elämälle
merkityksen.
Johtajan on tärkeä ymmärtää, miksi hän on
johtaja ja miksi organisaatio on olemassa. Mikäli hän ei ole itselleen selventänyt tätä, jää
oma tarina johtajana ohueksi ja samalla myös
merkitysjohtajana oleminen. Merkityksen luominen on ensisijaisesti olemista, jonka päälle
rakentuu suorittaminen. Johtaja on itsessään
tarina, ja hänestä kerrotaan tarinoita, halusi
hän sitä tai ei.
Johtamisessa menestyy, mikäli johtajuus itsessään sekä käsillä oleva tehtävä tuntuvat mielekkäiltä. Jos kiinnostus hiipuu, positiivinen
omistautuminen sammuu ja työstä voi tulla
pakkosuoritusta tai työnarkomaniaa. Johtajan
onkin tärkeää huoltaa itseään ja ajatusmaailmaansa. Hänen on oltava herkkä tunnistamaan, milloin on oikea aika muuttaa työotetta
tai siirtyä muihin tehtäviin.
Huonot ajat ovat johtajuuden koetinkivi. Heikko johtaja katsoo, miten muut ympärillä toimivat ja matkii heitä. Hyvä johtaja panee itsensä
likoon koko persoonana. Hän ei tyydy pelkästään siihen, mitä kaikki muutkin tekevät. Varsinainen johtajuus alkaa siitä, mihin yleinen ajattelu ja vakiintuneet mallit päättyvät. Tarvitaan
luovuutta, joustavuutta, kekseliäisyyttä ja inhimillisyyttä. Oikea johtaja astuu väkensä eteen ja
johtaa. Hän luo turvallisuutta ja vakautta, tunteen siitä, että homma on hanskassa.
Kriisijohtajan erityinen tehtävä on läsnäolo.
Pandemian aikana fyysinen läsnäolo on hankalaa, mutta läsnäolo voi toteutua myös etänä,
johtajan osoittamana aktiivisena kiinnostuksena ja viestintänä.
Kirjaamme kirjoittaessa haastattelimme johtajia, joilla on pitkä johtamiskokemus. Kysymykseen, miten merkitystä johdetaan, yksi haasMerkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

tateltava vastasi: ”se lähtee johtajan omasta
ihmiskäsityksestä”.
Johtaja, jolla on arvostava tapa kommunikoida
ja kyky nähdä toinen ainutlaatuisena, synnyttää
positiivista tekemisen iloa ja tunnetta luottamuksesta. Hän puhuu työntekijöistään hyvää silloinkin, kun he eivät ole paikalla. Hän ymmärtää ihmisen moninaisuuden ja uskoo työntekijöidensä
mahdollisuuksiin jopa enemmän kuin nämä itse
ja saa heidät ylittämään rajansa. Hän antaa positiivista palautetta, keskustelee, kysyy ideoita
sekä pyytää apua. Johtajaan itseensä luotetaan,
ja koska hän itse luottaa muihin, hän mahdollistaa henkilöstölleen vapautta ja vapauksia.

Johtaminen on
merkityksellistä viestintää
Teoriassa viestintä on yksinkertaista. Alkeellisimmillaan se on tiedon siirtämistä ihmiseltä
toiselle. Siinä tuleekin jo vaikeuskerroin, koska
olemme erilaisia. Viestijällä ja vastaanottajalla
ovat omat merkitysrakenteensa. Annamme samoille asioille erilaisia merkityksiä, ja väärinkäsitykset sotkeutuvat tosiinsa. Mitä tärkeämmästä asiasta on kyse, sitä useammin viestiä tulee
toistaa ja käsitellä yhä uudestaan erilaisista tulokulmista käsin.
Johtajien tyypillinen ongelma on pyrkimys viestinnälliseen täydellisyyteen, suureen tietomäärään ja lopullisuuteen. Tämä johtaa siihen, että
johdolta tuleva viesti on usein myöhässä ja kulkee kaukana huhujen perässä. Myös viestin ilmiasulla on väliä. Mikäli viesti liikkuu vain ylätasolla koskettamatta tunteita ja konkretiaa, se
ei tunnu merkitykselliseltä ja menee ohi.
Erityisen kriittistä viestintä on muutostilanteissa. Henkilöstön keskuudessa saattaa syntyä keskustelua ja turhaumaa, ”miksi jälleen tehdään
muutoksia, kun entisestäkin on niin vähän aikaa”. Mikäli merkityksen kokemus muutoksen
Merkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

syistä jää kevyeksi, henkilöstö ei ole valmis sitoutumaan vaihtuvaan toimintamenetelmään.
Tällaisissa kohdissa on tärkeää pysähtyä ja keskustella yhdessä muutoksen syistä.
Assistenttipalveluihin tuli uusi ohjelmisto.
Uusi ohjelmisto tiesi assistenteille sitä, että
monet rutiininomaiset tehtävät jäivät pois.
Pelko omasta työpaikasta oli myös aiheellinen. Sekä se, että uusi ohjelmisto oli laaja ja
monimutkainen. Opettelu vaatisi aikaa. Ensisijainen syy muutokseen oli taloudellinen,
ja se oli koettu liian määräävänä syynä. Haluttiinkin, että henkilöstö saisi itse miettiä,
mitä hyötyä uudesta ohjelmasta olisi.
Alkuun pelättiin, että tilaisuudesta tulisi ahdistava ja liikaa rahaan painottuva. Mutta
yllätys oli positiivinen, kun työntekijät alkoivat itse tuottaa monipuolisia näkökulmia
siihen, mitä hyötyä uudesta ohjelmasta on.
Näitä oli mm. ”ekologisuus, paperittomuus
on tulevaisuutta, arkistotiloja ei tarvita
enää, päästään muuttamaan uusiin tiloihin,
joustavuus lisääntyy jne”. Taloudellinen näkökulma oli yksi muiden joukossa, mutta ei
määräävä. Päivä päättyi vapautuneeseen
tunnelmaan, missä oli mukana tulevaisuuden toivoa.

Johtaja on merkitysten
mahdollistaja
Meaningful Work Finland ry ja Oikotie Oy tekivät vuonna 2018 Suuren suomalaisen työn merkityksellisyys -tutkimuksen. Aineistosta tehdyssä akateemisessa tutkimuksessa (Sahimaa,
2020) tarkasteltiin kysymystä siitä, mitä esimiehet ja johtajat voisivat tehdä, jotta työntekijät
kokisivat työnsä merkityksellisemmäksi?
Tutkimuksen tuloksissa korostui selkeästi viiden tyyppisiä vastauksia, jotka on pelkistetty
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helposti muistettavaksi viiden V:n malliksi merkityksellisyyden johtamisesta.

Käytännön vinkkejä
merkitysten johtajalle

1. Välitä
Välitä johdettavistasi, kohtele inhimillisesti ja
ole ihmisenä ihmisille. Osoita arvostusta ja kunnioita heitä. Anna palautetta – niin myönteistä
kuin korjaavaakin palautetta.

Seuraavassa on muutama muistisääntö henkilölle, joka haluaa kehittyä merkitysten johtajana:
1.

2. Valtuuta
Anna vapautta ja valtuuksia. Jaa vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta ihmisille itselleen.
Työntekijät kyllä osaavat ja haluavat hoitaa
hommansa hyvin.

3. Varusta
Varmista, että työntekijöillä on riittävät resurssit, asianmukaiset työvälineet ja mahdollisuudet
kunnolliseen työn tekemiseen. Pidä huoli oikeudenmukaisesta palkasta ja työoloista, jotka
mahdollistavat työnteon.

2.

3.

4. Viesti
Viesti, mitä organisaatiossa ja sen ympärillä tapahtuu. Luo selkeä kuva työn päämääristä ja
tarkoituksesta. Kerro työntekijöille mitä ja miten, mutta myös miksi työtä tehdään. Luo tilaa
keskustelulle ja pyrkikää luomaan avointa keskusteluilmapiiriä.

4.

5. Viitoita
Johda oman esimerkkisi kautta. Näytä suuntaa, aseta tekemisen standardit ja vaadi itseltäsi samaa mitä vaadit muilta. Mieti ensin omalla kohdallasi, mikä innostaa, ja motivoi itseäsi
työhösi. Vasta sen jälkeen voit uskottavasti motivoida muita.
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5.

6.

Viesti henkilökunnalle, mikä on organisaation olemassaolon tarkoitus. Yhteisösi
jokaisen jäsenen on hyvä tietää, mitä pidätte kaikkein tärkeimpänä ja mihin yhteisönne lopulta vaikuttaa. Tämä on erityisen tärkeää muutostilanteissa: Miksi
tämä muutos tehdään? Piirrä iso kuva.
Mistä asiakkaat ovat kiitelleet teitä? Mitä
olette saaneet aikaan? Miten olette pärjänneet kilpailussa? Missä koette haasteita? Mihin tähtäätte? Mitä totuudellisemmin ja selkeämmin pidät tiimiäsi ajan
tasalla, sitä vahvemmin sinuun luotetaan.
Pidä huoli omasta motivaatiostasi. Kun
oma motivaatio on kirkas, ja puhdistettu
tarpeettomasta krääsästä, sinulla on hyvät
lähtökohdat olla merkitysjohtaja.
Ole eettinen esikuva. Jos sanasi ja käyttäytymisesi ovat ristiriidassa, henkilöstö katsoo käyttäytymiseesi. Walk the talk on hyvän johtamisen kulmakiviä.
Huolehdi henkilökunnan jaksamisesta.
Merkityksen kokemus on työhyvinvoinnin
lähtökohta. Ja kääntäen: kun ihmiset väsyvät, myös merkityksen kokemus heikkenee.
Kovat haasteet innostavat, mutta voivat
myös kuluttaa. Pyri olemaan selvillä henkilöstösi voinnista. Osoita myötätuntoa,
myötäintoa ja empatiaa.
Vältä mikromanageerausta. Tämä on erityisen tärkeää asiantuntijaorganisaatiossa. Joskus johtajan tärkein teko on, että
antaa henkilöstön tehdä työtään kaikessa rauhassa.
Luo keskusteluilmapiiri. Kun voitte keskustella kaikesta, myös hankalista asioista, pelkäämättä kostoa, loukkaantumisia
ja epäsuosioon joutumista, henkilöstö on
valmis kehittymään ja menestymään. LoMerkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

pulta kyse on luottamuksesta.
Vahvista me-henkeä ja psykologista turvallisuutta. Keinoja siihen on rajattomasti:
yhteiset tapahtumat, rituaalit, kiitokset ja
kehut. Sekä ennen kaikkea yhteisen tekemisen ja pelisääntöjen selkeys.
8. Ole rennosti oma itsesi. Väki tunnistaa
herkästi, milloin yrität olla jonkun toisen
kopio. Aitous on tärkeämpää kuin täydellisyys. Työyhteisösi haluaa nähdä sinussa
ihmisen, sellaisen kuin he itsekin ovat. Robottia he eivät halua varsinaiseksi johtajakseen.
9. Olette vahvoilla, kun yhteisön ja yksilön
merkitys kohtaa toisensa. Tunnista, mistä kukin yksilö on erityisen innostunut ja
vahvoilla. Järjestä organisaationne prosessit ja rakenteet tukemaan ihmisten motivaatiota. Vahvista ajatusta siitä, että jokainen henkilöstön jäsen on viime kädessä
olemassa asiakkaitanne varten.
10. Huolehdi siitä, että sinulla on jatkuvasti
käytössäsi mentori, coach tai työnohjaaja.
Välillä olet väsynyt ja kuljet sumussa. Erityisesti silloin auttaa, että sinulla on ajattelukumppani.
11. Muista merkityksen johtamisen viisi v:tä:
välitä, valtuuta, varusta, viesti ja viitoita.
7.

Ihmiset haluavat muuttaa
maailmaa
Työelämässä ei ole enää selkeitä rajoja ammattiroolien välillä. Sen sijaan huomattava osa
töistä vaatii laaja-alaista asiantuntijuutta. Tällöin konkreettinen ymmärrys oman työn tärkeydestä voi kadota organisaatiokerroksiin,
mikä puolestaan syö kokemusta oman työn
merkityksellisyydestä. Työn merkitysketjut
kasvavat helposti toivottoman pitkiksi ja ohentavat merkityksen kokemuksen.
Asiakkaiden kokemukselliset tarinat olisivat
äärimmäisen tärkeitä asiantuntijoille, jotka naMerkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen

puttelevat koodia tai tekevät talouslaskelmia.
Työntekijöiden olisi hyvä saada kuulla loppukäyttäjien tarinoita, miten heidän työnsä on
auttanut jonkun elämää.
Siksi onkin alettu puhua organisaatioiden paradigmaattisesta muutoksesta. Jaana Rosendahlin
(2019) mukaan ”joudumme vaihtamaan peliä”
ja olemme siirtymässä tuotantotaloudesta asiakastalouteen, jossa ”asiakas nousee ohjaamaan
yrityksen prioriteetteja ja jossa asiakaskokemuksesta rakennetaan kestävää kilpailuetua”.
Jokainen on töissä asiakasta varten.
Lopulta useimmat meistä haluavat olla muuttamassa maailmaa. Rutiineillakin on merkitys,
ja niillä on vaikutus jonkun ihmisen elämään,
mutta työn merkityksellisyyden kokemus on
pitkälti kiinni siitä, miten asiakkaamme saa
meiltä vastauksen tarpeeseensa.
Koronapandemian takia tehdyt rajoitukset vaikuttavat pitkään talouteemme. Olemme nähneet rankkoja päätöksiä, jotka koskettavat
meitä kaikkia. Olemme valmiita joustamaan,
tinkimään, venymään, kun ymmärrämme syyn
ja merkityksen.
Maailma ei ole entisensä toivuttuaan pandemiasta. Se, miten hyvin luomme merkityksellisyyden tunnetta työyhteisöömme, sitä paremmat
mahdollisuudet meillä on pärjätä. Merkitykselliset tarinat kantavat. Ne lohduttavat, antavat
toivoa, siivittävät meidät tulevaisuuteen, muuttavat maailmaa.
Kapeasti talousorientoituneet johtajan vaarana on unohtaa juuri ne, jotka ovat valmiina
rakentamaan yrityksen tarinan uudelleen. Koronan jälkeen alkaa uudelleen rakentamisen
aika. Tällöin tarvitsemme johtajia, esimiehiä ja
henkilöstöammattilaisia, jotka osaavat luoda
merkityksellisiä visioita ja luoda yhteen hiileen
puhaltamisen henkeä. Heidän työstään syntyy
henkeäsalpaavia ja kannattelevia tarinoita.
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Yksi haastateltava kiteytti ihmiskäsitystään näin:
Talousorientoituneet johtajat puhuvat usein
ja mielellään tuloksista, taseesta ja prosesseista. Se on ymmärrettävää, koska nämä
asiat ovat heille tuttuja ja lähellä. Ihmisten
merkityksellisyyden kokemus ei kuitenkaan
tule näistä asioista, vaan esimerkiksi siitä
miten muutamme maailmaa työllämme. Siitä
ihmiset syttyvät ja saavat kokemusta oman
työnsä merkityksestä suhteessa suurempaan
kuvaan. Johtajien tulisi kutsua ja innostaa
ihmisiä yhteiselle matkalle, jonka ainoana
päämääränä ei ole vain liiketoiminnan tulos.
Käytännöllisimmillään tämä tarkoittaa
sitä, että merkityksellisistä asioista tehdään
myös tavoiteasetantaa ja siinä onnistumista palkitaan. Tällainen voi olla vaikka asiakkaan tyytyväiseksi tekeminen asiakaspalvelutyössä. Moni asiakaspalvelua tekevä
työntekijä pitää asiakkaan onnelliseksi tekemistä merkityksellisimpänä asiana työssään, mutta palkitaanko heitä siitä? Merkityksellisyyttä on uskallettava leipoa sisään
toimintaan, ei vain puheisiin.
Ihmiset eivät syty Excel-taulukoiden esittelystä,
eivätkä pelkät talousluvut luo merkityksen kokemusta. Johtajien tulisi rohkeammin tuoda puheisiin ja yhteisiin hetkiin tarinoita siitä, miten
yhteisö on mukana muuttamassa maailmaa. Se
luo ihmisille halua ponnistella yhteisten asioiden eteen.

Lopuksi
Merkityksen kokemus on noussut tärkeäksi työelämän ja johtamisen tutkimusteemaksi
vasta viime vuosisadan lopulla, osin työelämän
murrosten ja muutosten takia. Oman työn merkityksen hahmottaminen ei ole samalla tavalla
suoraviivaista ja itsestään selvää kuin mitä se on
ollut ennen. Johtamiselle se on suuri haaste, jonka tärkeys korostuu kriisiaikoina.
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Ihmiset tarvitsevat yhdistäviä päämääriä, asiakaskokemuksia, yhteisöllisyyden kokemusta,
selkeää viestintää ja paneutuvaa johtamista.
Johtajan on oltava valmis kuuntelemaan sekä
itseään että yhteisöään sekä luomaan foorumeita, jossa osallistutaan yhteisten näköalojen luomiseen ja ymmärtämiseen. Pitkin matkaa hänen ja koko yhteisön on kyettävä vastaamaan
kysymyksiin: ”Miksi teemme mitä teemme?” Ja:
”Kenelle teemme työtämme?” ”Mikä on työmme iso kuva?” Vastausten ei tarvitse eikä tule
olla helppoja. Miksi-kysymysten äärelle kannattaa pysähtyä usein ja ajan kanssa.
Ihmiset haluavat olla mukana jossain merkityksellisessä. n
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Vittuilu, merkityksellinen työ ja
johtaminen
Tämä kirjoitus ei ole heikkohermoisille eikä väärinymmärtäjille. Kannattaa vetää syvään
henkeä ja virittäytyä tunnelmaan. Kirjoitus on hyvä lukea huolella ja vähän kieli poskessa.
Lähtökohta on se, että vittuilu saa organisaatioissa ja johtamisessa sekä hyviä että pahoja
muotoja. Nostamalla vittuilun tikunnokkaan haluamme puhua sen hyvien muotojen puolesta. Oikein oivallettuna se on voimavara. Se yhdistää, rakentaa, kunnioittaa ja oivaltaa.
Työelämässä, joka vannoo myönteisyyden nimeen, se auttaa päästelemään ulos höyryjä.
Se voi olla tärkeä osa merkityksellistä työtä ja työyhteisöä. Siksi myös henkilöstöjohtamisen ammattilaisten tulisi ottaa vittuilu vakavasti. Sitä kannattaa opetella koordinoimaan
yhdessä linjajohdon kanssa.
AVAINSANAT: vittuilu, työ, johtaminen

Asian äärellä
–
–

Tarvitsen tukea!
Jos haluat tukea, kilauta sossuun.

Kun työntekijä kysyi, esimies vastasi. Työntekijä oli tiiminsä kanssa tiukassa paikassa ja kaipasi apua. Esimies veteli homman luikuriksi.
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Kun sen irrottaa tapahtumayhteydestään, esimiehen heitto voi järkyttää. Kun sen asettaa
raameihinsa, se kertoo ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta työyhteisössä, jossa terävää sanailua hyödynnetään asioiden edistämisessä.
Esimies vittuili, mutta työntekijä tiesi mitä sanojen takaa löytyy. Hän tiesi, että lohkaisut kuuluVittuilu, merkityksellinen työ ja johtaminen

vat esimiehen tyyliin ja työyhteisön kulttuuriin.
Hän tiesi myös, että voi vastata samalla mitalla.
Seuraavassa viestissä esimies jo hahmotteli vaihtoehtoja, ja hetken kuluttua hän istui tiimin
kanssa alas sopimaan yhteisestä ratkaisusta. Kiperä tilanne saatiin piikikkään huumorin avulla
hoidettua ja katse suunnattiin eteenpäin.
Tarinan opetus? Hyvät vittuilijat luovat luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen tilan, joka
kestää räväkkääkin puhetta. Siksi sitä voi ulkopuolisen olla vaikea ymmärtää, saati arvioida.
Vittuilusta voi tulla työyhteisön yhteinen juttu.
Parhaimmillaan siihen perustuva vuoropuhelu tekee työstä mielekästä ja siivittää yhteisön
koviin suorituksiin. Rakentavissa muodoissa se
kirvoittaa luovuutta ja vankistaa yhteishenkeä.
Se avaa lukkoja ja laukaisee jännitystä.
Vittuilu voi olla tärkeä osa merkityksellistä työtä, työyhteisöä ja johtamista. Väitämme, että
oikein oivallettuna se on voimavara. Avaamme
tässä kirjoituksessa vittuilun käsitettä ja sen eri
muotoja ja välineitä. Puhumme sen puolesta,
että se toimii parhaiten tasavertaisissa työyhteisöissä ja luottamuksen ilmapiirissä. Siksi sitä tulee aina käsitellä varoen.

Mistä on kysymys?
Vittuilu on huumorin sävyttämää, nokkelaa ja
piikikästä toimintaa. Kaikki vittuilu ei ole kuitenkaan huumoria, eikä kaikki huumori vittuilua. Sitä on vaikea määritellä, mutta sen kyllä
tunnistaa, ainakin kun pääsee sen kohteeksi.
Kiinnostavinta ei tässä ole tarkka määritelmä
vaan se, miten yksi sana voi sykähdyttää niin
paljon. Jotkut sanat ovat niin vahvoja, että niillä
on taikavoimaa. Vittuilu on tällainen sana. Se
on jotain erityistä, vähän primitiivistä, kiehtovaa, pelottavaakin.
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Se on suomalaisuuden ydintä, särmää ja särmikästä. Siinä kunnostautuvat räväkät äijät ja
ronskit akat (sanat äijä ja akka ovat tässä kunnioittavassa merkityksessä). Kuitenkin myös monet maan hiljaiset tunnetaan taitavina sanan säilän käyttäjinä, kun sille päälle sattuvat.
Hyvä vittuilu on parempi kuin huono kehittäminen, mutta väärissä käsissä ja yhteyksissä se
on vaarallista. Sen hyödyntäminen vaatii siksi
taitoa ymmärtää erilaisia ihmisiä ja tilanteita.
Huumorin sävyttämä, nokkela ja piikikäs toiminta on ennen kaikkea sosiaalista. Onnistuakseen se vaatii vastavuoroisuutta. Se on antamista ja ottamista.
Se on kuitenkin myös taiteilua veitsenterällä. Se
on eri muodoissaan keskeinen osa suomalaisten
kohtaamisia ja organisaatioiden arkea, mutta se
on aina vaarassa mennä överiksi ja kääntyä itseään vastaan. Se on siksi kellosepän tarkkaa työtä: millikin sivuun niin koko homma voi mennä uusiksi. Herkkähipiäisessä nykymaailmassa
hyvä vittuilu vaatii erityistä taitoa.

Henkilöt ja valta
Vittuilu henkilöityy sekä hyvässä että pahassa.
Aikoinaan niukalla erolla presidentiksi julistettu kaljupää lienee Suomen tunnetuimpia – ja
ristiriitaisimpia – vittuilijoita. Tämä mies hurmasi ja vihastutti.
Presidentin valinnan suorittivat valitsijamiehet
suljetussa lippuäänestyksessä, joka järjestettiin
eduskunnan tiloissa. Eduskunnan puhemies
toimitti ääntenlaskennan lausumalla kussakin
äänestyslapussa olleen ehdokkaan nimen. Kolmensadan lapun lukemisesta muodostui jännitysnäytelmä. Sali pidätteli henkeään ja lopulta
viimeinen ääni ratkaisi.
Kaljupään nousu presidentiksi alkoi kevyellä
kenttähuumorilla. Kerrotaan, että hän kävi äänestyksen jälkeen onnittelemassa puhemiestä,
Työn Tuuli 1/2020 | 97

joka sattui olemaan hänen vastaehdokkaansa:
”piditte elämänne parhaan puheen!”
Presidentiksi päässyt tohtorismies ei jättänyt
käyttämättä tilaisuutta vastustajansa mollaamiseen. Voitonhuumassa irtosi piikki, jossa oli
kaikki mutta ei mitään liikaa. Puhemiestä varmasti potutti isolla veellä.
Henkilöön menevällä, huumorin sävyttämällä, nokkelalla ja piikikkäällä toiminnalla on
useimmiten myös kielteisiä seurauksia. Yhdet
sen kohteet uhriutuvat, toiset lamautuvat, kolmannet kostavat. Se kaljupäinen mestari sortui
usein ylimielisyyden helmasyntiin. Sanan säilä
hajotti ja hallitsi – ja ihailijoiden ohella myös
vihamiesten lista piteni.
Tämä selittyy osittain sillä, että vittuilulla ja
vallalla on ikiaikainen yhteys. Joskus vallanpitäjät räiskäyttävät sen muiden silmille. He
kukkoilevat ja kyykyttävät, ja saavat paljon
pahaa aikaan.
Huumorin sävyttämä, nokkela ja piikikäs toiminta voi kuitenkin olla myös kokeilevaa vallan
käyttöä. Pienet piikit tarjoavat mahdollisuuden
kokeilla ideoita ja tunnustella niiden herättämiä
reaktioita. Se voi näin toimia vaihtoehtona suoraviivaisemmille yrityksille hallita.
Vittuilu on myös altavastaajan keino iskeä takaisin. Malesialainen kansanviisaus tietää, että
viisas talonpoika kumartaa herralle ja pieraisee
samalla äänettömästi.
Satiiri on vittuilun muoto, joka kukoistaa altavastaajien, väärinymmärrettyjen ja sorrettujen keskuudessa. Vallanpitäjä joutuu naurunalaiseksi niin epäsuorasti, että voi olla autuaan
tietämätön osakseen lankeavasta kunniasta.
Vallankäytön kohteet kyllä tunnistavat satiirisen vittuilun.
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Joskus vallanpitäjät ansaitsevat päin naamaa
tintattua, huumorin sävyttämää, nokkelaa ja
piikikästä toimintaa. Kovapäinen vallankäyttö
tarvitsee vahvan vastavoiman. Änkyrointi puolin ja toisin on tyypillistä esimerkiksi työmarkkinajärjestöille. Rapatessa roiskuu, ja muutkin
voivat saada siitä yllättäen ja pyytämättä osansa.
Työyhteisöissä räväkkä vittuilu voi siirtää keskustelun kokonaan uuteen ulottuvuuteen. Siihen perustuva vuoropuhelu voi tiristää ideat
esiin ja tarjota niille arvoisensa käsittelyn.
Kaiken pohjana on keskinäinen kunnioitus
ja luottamus, joka tekee rakentavan vittuilun
mahdolliseksi. Toimivissa työyhteisöissä mittely pysyy aisoissa. Se heijastaa aina yhteisön valtasuhteita. Sen parhaat puolet tulevatkin esiin
tasavertaisten ihmisten yhteisöissä.

Välineet
Vittuilulla on välineensä. Perinteisesti on luotettu supliikkiin sekä paperiin ja kynään, ja sanan
säilä on heilunut ilman sen suurempia hienouksia. Visuaalisena se on kukoistanut lähinnä pilakuvissa. Ammattilaisten tekemät kuvat vittuilevat joskus enemmän kuin tuhat sanaa.
Uudet teknologiat tarjoavat kuitenkin vittuilulle rajattomasti mahdollisuuksia ja sosiaalinen media on vienyt sen aivan uusiin
sfääreihin. Uusien teknologioiden myötä sen
myönteiset muodot kuuluvat pidemmälle. Terävä ja leikkisän kannustava huumori kehittyy
verkkoympäristöissä kun ihmiset sparraavat
nopeassa tahdissa toisiaan.
Tosin myös vähemmän ylevä luolamiespuhe
saa verkossa uutta spinniä, kun porukka päättää yhdessä, että on oikeassa. Ei vaihtoehtoja;
näin sen on oltava nyt ja aina. Luolamies ei kysele eikä kumartele. Hän vittuilee koska pystyy
siihen, ja määräilee rinta rottingilla niitä, jotka
ovat eri mieltä.
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Saman mielisten kuplat muuttuvat kaikukammioiksi, joissa kommentoijat yllyttävät toisensa
hurjiin suorituksiin. Vittuilu saa lisää kierroksia ja se eskaloituu helposti. Tuntuu siltä, että
verkkovittuilu ei ole enää tyylikeino vaan oma
kommunikaation muotonsa. Se saa joskus pahoja muotoja.

Vittuilun käsitettä on myös yritetty paaluttaa
koskemaan juuri tietynlaista piikikkään huumorin ja ivan repertuaaria. Täällä järjestetään jopa
SM-kisoja kalevalaiseen suohonlaulantatyyliin.
Kilpailu etenee pareittain niin, että enemmän
vittuuntunut putoaa pois. Menestys kisoissa on
siis perustunut lähinnä ärsyttämisen kykyyn.

Uusien teknologioiden myötä huumorin sävyttämä, nokkela ja piikikäs toiminta on kokenut
renessanssin. Siitä on tullut maan tapa. Se, mitä
ei selvin päin sanota kasvotusten, muuttuu sosiaalisessa mediassa arkiseksi käytännöksi.

Vittuilun karnevalisointi ei kuitenkaan miellytä kaikkia. Suomalaisen julkkisfilosofin tapaus
kertoo kuinka hankalaa ja kiusallista se voi olla.
Kun nuori ja vihainen filosofi ansaitsi kannuksiaan 1980-luvulla, hän nosti vittuilun sanoman
näkyvästi esille. Hän naulaili teesejä ja pyrki ravistelemaan luutunutta Suomea hereille. Kun filosofia pyydettiin yli 30 vuoden jälkeen palaamaan asiaan, sana hämmensi häntä. Ideat ovat
kuulemma edelleen kurantteja, mutta sanasta
filosofi pyrki tomerasti eroon. Tilalle hän ehdotti ”kohottavuutta.”

Polarisoituminen hyvän ja pahan vittuilun välillä korostuu uusien teknologioiden myötä. Kaiken tämän vuoksi asioista pitää puhua niiden
oikeilla nimillä. Hyvä ja paha vittuilu pitää erottaa toisistaan, ja hyvän vittuilun puolesta pitää
taistella. Se maistuu parhaalta nokatusten.

Hyvä ja paha
Kaikki sen tunnistavat, mutta harva sitä pysähtyy miettimään. Vittuilu on kaikille tuttua, mutta sanana se jakaa vahvasti mielipiteitä.
Joillekin rakkaus siihen tulee jo äidinmaidossa
ja kotikasvatuksessa. ”Ei isi vittuile, isi kasvattaa” on ohjenuora, joka jää mieleen. Siitä tulee
luonteva osa kaikkea vuorovaikutusta, eikä se
herätä suuria tunteita. Toisille vittuilu tulee aina
olemaan tabu ja kylmien väristysten kohde. Jo
siitä puhuminen on lähtökohtaisesti väärin tai
ainakin äärimmäisen noloa.
Kaksijakoinen suhtautuminen näkyy kaikkialla. Raavas karjalainen hevimies on kunnostautunut Suomessa vittuilun puolestapuhujana.
Hän ei kursaile vaan puhuu asioista niiden oikeilla nimillä. Hevimies korostaa mielellään,
että se on normaalia karjalaista ihmisten välistä kanssakäymistä, joka kertoo välittämisestä ja
hyväksynnästä.
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Tästä aukeaa tietysti vittuilun paikka… tai annetaan olla. Kohottavuus on kai sitten konsultin
vittuilua. Tai jonkinlainen aikuistuneen ihmisen
kiertoilmaisu. On vaikea uskoa, että terävä filosofi olisi sisäsiistiytynyt niin paljon, että piikikäs
huumori ei enää irtoa.
Filosofi ei tosin ole hämmennyksensä kanssa
yksin. Monille vittuilu on kuin seksi viktoriaanisessa Englannissa: kaikki kynnelle kykenevät
sitä tekevät, mutta julkisesti siitä ei saa puhua.
Sillä repostelevat vain vihaiset nuoret miehet, ja
hekin lähinnä purkaakseen angstejaan.
Kuitenkin kun katsoo ympärilleen ja höristää
korviaan, vittuilua on joka paikassa. Kun tunnettu professori ja hänen tyttärensä ruotivat
suhdettaan toimittajan haastattelussa, he kertovat yhteisestä perinteestään. Isän ja tyttären
keskinäinen iva on kuulemma säälimätöntä. Samalla he ovat kuitenkin tarkkoja siitä, että pilkka ei osu liian herkkään kohtaan. Huumorin
tyylilaji on yhteinen, ja iva perustuu vankkaan
keskinäiseen luottamukseen.

Työn Tuuli 1/2020 | 99

Veikkaamme, että professori ja tytär eivät suin
surminkaan kuvaisi toimintaansa vittuiluksi. Ja
näin olemme taas asian ytimessä.

Kaikki ne herkät sanat
Mikä tekee vittuilusta niin herkän sanan? Sen
etymologiako vain? Eli se, että kantasana kuvaa kansankielellä naisen sukupuolielintä? Vittu ei ole välimerkki, muistuttavat ärhäkimmät
naisasianaiset. Mutta riittääkö itse sana enää
kauhistelun kohteeksi nykymaailmassa, jossa
paljon arveluttavammat ja hirveämmät asiat lipuvat meiltä sormien läpi?
Ja onhan niitä muitakin arveluttavia sanoja.
Vertailukohdiksi voi ottaa vaikkapa paskan,
perseen ja vitutuksen, jotka on kaikki Suomessa kesytetty paitsi arkikieleen myös kirjojen otsikoihin.
Paskasta puhuu esimerkiksi se vihainen markkinatalousmies, jota ottaa Suomessa päähän
moni asia. Turhat säännöt ja sopimukset ovat
hänelle sitä itseään eli paskaa. Pitäisi saada
tuottaa lisäarvoa kuten parhaaksi näkee ja työmarkkinapellet vain keksivät sille esteitä. Paska
on tyylikeino, jonka avulla markkinatalousmies
onnistuu herättämään vitutukselleen huomiota.
Perseestä taas puhuvat konsultit, jotka peräänkuuluttavat Suomessa parempaa johtamista.
He otsikoivat manifestinsa hyvän johtamisen
puolesta negaatiolla: huono johtaminen on perseestä. Viesti menee takuulla perille. Sitä ei noin
aseteltuna voi ymmärtää väärin.
Vitutuksesta löytyy Suomessa mittava kirjallisuus. Monet klassikot kuvaavat vitutusta suomalaisessa elämänmenossa, tosin itse termiä
käyttämättä. Sittemmin vitutusta on käsitelty
suositussa kirjasarjassa suoraan ja häpeilemättömästi sen oikealla nimellä. Sen aiheita tuntuu
Suomessa olevan loputtomasti.
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Vittuilu-sanaa on käytetty samalla tavoin, huomiota herättämään. Se on välittämistä, julisti
taannoin kykypuolueen nuoriso-osasto. Julistus
sisälsi esimerkin itse asiasta eli vittuilun voimasta, sillä kykynuoria ei ole varsinaisesti tunnettu
välittämisen kyvystä.
Vittuilun historia on kaksijakoisuudessaan
opettavainen. Yhtäältä ihmiset ovat kautta aikojen ihailleet loistavia verbaaliakrobaatteja,
jotka löytävät tilanteessa kuin tilanteessa terävää sanottavaa. Heille vittuilu yleensä myös
sallitaan herkemmin kuin tavallisille pulliaisille.
Säännöt eivät ole kaikille samat.
Toisaalta vittuilulla on pitkä ja synkkä varjonsa. Maailma on täynnä katastrofaalisiksi osoittautuneita huumoriprojekteja. Jotkut ovat pelottavan huonoja sarjavittuilijoita, joita muut
joutuvat sietämään heidän valta-asemansa tai
suurten rahasäkkiensä takia.
Niljakkuus saa muut ahdistumaan. Se löytää
usein tiensä navan alapuolelle ja siihen voi liittyä
ihmisten päivittäisessä kanssakäymisessä valtaaseman väärinkäyttöä.
Öykkärimäisyys taas on suurellisempaa. Usein
siihen liittyy raha, sillä pätäkkämiehillä lipsahtaa keskimääräistä useammin öykkäröinnin puolelle. Kun on millä mällätä, käytöstavat
unohtuvat. Vittuilu köyhemmille on etuoikeus
ja saavutettu etu. Muita se lähinnä ihmetyttää
ja ottaa päähän.
Perusvittuilu voi lopulta kuitenkin olla kaikkein
vaarallisinta jos se toistuu päivästä toiseen niin,
että sen kohteet kokevat sen epämiellyttäväksi,
mutta eivät pääse sitä pakoon. Silloin ollaan
vaarallisilla vesillä.
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Merkityksellinen työ ja
johtaminen
Väitämme, että vittuilu ei taivu yhteen muottiin, eikä sille voi asettaa yksiä pelisääntöjä. Se
on villiä ja vapaata. Parhaimmillaan sen avulla
voidaan käsitellä organisaatioiden, työyhteisöjen ja ryhmien hankaliakin kysymyksiä. Se on
ilmentymä tai oire jostain suuremmasta, ja sen
kautta voi analysoida organisaation vahvuuksia
ja kipupisteitä.
Monille ihmisille merkitykselliseen työhön liittyy oikeus olla humoristisen piikikäs ja osa yhteisöä, jossa sitä arvostetaan ja jaetaan vastavuoroisesti. Toimivat työyhteisöt ovat yleensä
avoimia ja niissä pystytään vuoropuheluun erilaistenkin näkemysten välillä.
Johtaminen ja vittuilu kulkevat usein käsi kädessä. Tuntuu siltä, että juuri johtamisen kautta siitä saa kirvoitettua esiin eri ulottuvuuksia ja
hienovaraisia vivahteita.
Johtamisen äärellä tapahtuu paljon sellaista
kutkuttavaa, joka auttaa ymmärtämään vittuilun hienouksia. Kaikilla tuntuu olevan mielipide johtamisesta. Tai ainakin johtajista eli niistä
onnettomista, jotka joutuvat ottamaan vastuuta itseään suuremmista asioista ja joiden päälle
on mukava kipata lokasanko.
Huumorin sävyttämä, nokkela ja piikikäs toiminta tarjoaa johtajille uudenlaisen näkökulman ymmärtää ja kehittää työtään. Sen
ennakkoluuloton käsittely voi toimia ponnahduslautana parempaan – johdonmukaisempaan, oikeudenmukaisempaan ja inhimillisempään – johtamiseen. Vittuilusta voi kehittää
täsmäaseen, erikoisosaamisen, joka sykähdyttää ja jää mieleen.
Jos taas mieltää itsensä enemmän johdettavaksi
kuin johtajaksi, kannattaa silti yrittää ymmärtää vittuilun dynamiikkaa esimies-alaissuhteisVittuilu, merkityksellinen työ ja johtaminen

sa. Ihmisiähän me kaikki vain olemme. Yhdet
vittuilevat enemmän, toiset vähemmän. Yhdet
sen osaavat, toisilla se takkuaa. Se on hyvin
kontekstisidonnaista toimintaa. Siksi sen kanssa kannattaa puolin ja toisin olla varovainen.

Rajat ja tilat
Vittuilulla on rajansa ja se toimii eri tavoin eri
tiloissa ja yhteyksissä. Ensinnäkin on hyvä erottaa toisistaan vittuilu virallisissa ja epävirallisissa yhteyksissä. Eri tyyppisille vittuiluille on
omat aikansa ja paikkansa.
Toiseksi on selvää, että vittuilu toimii hieman
eri tavoin puhuttuna, tekstinä, kuvina ja kuvavirtoina; livenä ja virtuaalisena. Nyrkkisääntö
on, että väärinymmärrysten määrä kasvaa sähköisissä medioissa.
Kolmanneksi, vittuilu ei toimi kaikkien sidosryhmien (esimiehet, kollegat, asiakkaat, sijoittajat, media jne.) kohdalla samalla tavalla. Mitä
tuntemattomampi kohde, sitä enemmän on paikallaan viisas varovaisuus.
Onnistuneessa vittuilussa on tärkeää löytää oikea paikka ja aika. Kuten strategia on päätöksiä siitä mitä ei tehdä, taitava vittuilu edellyttää
herkkyyttä sille, milloin ei kannata vittuilla.
Oman toimivan tyylin löytäminen ja sen soveltaminen eri tilanteissa vaatii kaikkien näiden
tekijöiden hallintaa. Voisi jopa erottaa strategisen (tavoitteellisen) ja operatiivisen (spontaanin)
vittuilun, ja pohtia vaikkapa minkälainen vittuilu on yrityksen brändin mukaista ja mikä ei.
Tekoälyn ystäviä varmasti kiinnostaa se, voiko
robotin ohjelmoida vittuilemaan. Ja voiko teekkarihuumorin muuntaa algoritmeiksi?
Johtamisessa tulee esille se, kuinka kokonaisvaltaista toimintaa vittuilu lopulta on. Kuka
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lua, mikä ei? Mistä eron tietää? Kysymys vittuilun rajoista on kullanarvoinen, samoin sen
edellytykset. Keskinäinen kunnioitus, luottamus ja tasavertaisuus toistuvat, kun johtajilta
ja johdettavilta kysytään mikä tekee toimivan
vittuilun mahdolliseksi. Sen toimivuutta voi
arvioida vain sen aiheuttamien reaktioiden ja
seurausten kautta.
Tietyn organisaation tai työyhteisön erityinen,
ajan saatossa muotoutunut kulttuuri auttaa
ymmärtämään sitä miksi tietyn tyyppinen toiminta tuntuu siellä onnistuvan tai epäonnistuvan. Sama pätee sosiaalisessa mediassa, vaikka
aikajänne on siellä lyhyempi.
Kaikki tietävät kuinka vaikeaa on päästä sisäpiiriin. Ulkopuolisuuden tunne voi olla musertava. Kun kulttuuri ei aukea, se ei aukea. Mutta
kun on kerran päässyt piireihin, yhteisesti jaettu kulttuuri yhdistää ja vahvistaa identiteettiä.
On helppoa ulvoa sutena susien joukossa.

Alat ja ammatit
Eri aloilla ja ammateissa on omat perinteensä.
Mikä menee läpi hyvänä vittuiluna yhdellä alalla, voi toisella olla ammatillinen itsemurha.
Politiikassa se on ollut aina läsnä, sillä se toimii vastakkainasetteluissa. Vastustajan mustamaalaaminen on poliitikon taidonnäyte ja usein
myös elinehto. Bulldog-naamaisen englantilaispoliitikon verbaaliakrobatiasta kerrotaan sankarillisia tarinoita. Suuri osa hänen kuuluisista
sanailuistaan on puhdasta vittuilua.
Hänen ranskalainen vastinparinsa, koukkunokkaisen ylväs kenraali, taas oli niin vakuuttunut omasta erinomaisuudestaan, ettei edes huomannut vittuilevansa muille. Lienee turha lisätä,
että herrat kyräilivät toisiaan. Heidän tyylinsä
olivat hyvin erilaisia.

102 | Työn Tuuli 1/2020

Hyvä poliitikko on aina äänestäjiensä näköinen
ja kuuloinen. Vittuilu on tapa ottaa ja käyttää
poliittista valtaa, mutta se on myös oman brändin rakentamista. Politiikka kun on aina vähän
teatteria.
Pankkiirien vittuilu on erilaista. Voisi kuvitella, että rahamiesten kesken se on herraskaista
ja kylmän kohteliasta. Kuitenkin aggressiivinen
apinaraivovittuilu lakaistaan hierarkkisella finanssialalla usein maton alle. Kun pankkipomolla pimahtaa, kannattaa olla hiljaa jos aikoo
pitää pallinsa ja bonarinsa.
Miehisillä ns. karvapersealoilla kuten rakennusja konepajateollisuudessa vittuilu taas on rankkaa mutta vuorovaikutteista. Sietokyky on siellä tärkeä kyvykkyys. Ei saa lamaantua vaikka
korvia kuumottaa. Tilaisuuden tullen pitää antaa samalla mitalla takaisin.
Aloilla, joissa nähdään paljon inhimillistä tuskaa, sairautta ja kuolemaa kehittyy omat kulttuurinsa. Lääkärit, poliisit ja palohenkilöt ovat
tästä esimerkkejä. Kun on oikeasti tosi kyseessä, karski huumori on tapa selviytyä ja pysyä
ihmisenä.
Reipas sotilasvittuilu on asia erikseen. Sillä on
pitkät perinteet, joita pidetään kunniassa. Se voi
näyttäytyä simputtamisen yhteydessä, mutta se
saa myös kauniimpia muotoja. Kevyt kenttävittuilu voi pitää mielen virkeänä.
Kun se sulautuu kulttuuriinsa, vittuilua ei välttämättä edes sellaiseksi mielletä. Tietynlainen
humoristinen piikikkyys on niin tavallista ja itsestään selvää, että siihen ei kulttuuripiirin sisällä kiinnitetä erityistä huomiota. Vain ulkopuolinen näkee sen.
On siis veteen piirretty viiva mikä on vittuilua ja
mikä ei. Kenelle se sallitaan ja kenelle ei on aina
arvioitava kontekstissaan. Kiperiin kysymyksiin
ei ole yksiselitteisiä vastauksia.
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Sukupuoli ja ikä
Onko vittuilulla sukupuolta ja ikää? Väitämme,
että on.
Suomalaisten äijien kaveriporukoissa se voi muhia vuosia ja herätä aina uudestaan henkiin.
Osuva vittuilu ei unohdu vaan se jää hautumaan ja odottamaan seuraavaa hetkeä. Äijien
kesken se ei ole vain vuorovaikutuksen muoto
vaan tapa olla yhdessä. Se aloitetaan siitä mihin
edellisellä kerralla jäätiin.
Ns. karvapersealoilla ja sotilasmaailmassa on
perinteisesti kukoistanut juuri äijähuumori ja
siihen olennaisesti liittyvä keskinäinen piikikäs
huumori. Se kukoistaa myös virtuaalimaailman
peliyhteisöissä, nörttiyteen taipuvaisten miesten
(ja naisten) kommunikaatiossa.
Sukupuolten välillä vittuiluun perustuvat mittelyt saavat joskus teatterimaisia piirteitä. Stereotypiat elävät ja joskus toisen sukupuolen edustajan suorittama vittuilu ymmärretään tahallaan
väärin. On kiva provosoitua joskus ihan vain
periaatteen vuoksi.
Eivät miehet ja naiset synny erilaisiksi vittuilijoina, vaan he kasvavat eroja korostavassa
maailmassa ja sosiaalistuvat erilaisille toimintamalleille. Sekaporukoissa vittuilu vaatii siis lisäpanostusta johtamiseen. Oikein johdettuna ja
tasavertaisten yhteisöissä se voi kuitenkin johtaa erinomaisiin suorituksiin.
Myös iällä on merkitystä. Tiettyyn ikään liittyy
tietynlainen vittuilu. Kun tunnettu nuorisotutkija teki vuoden verran kenttätyötä ysiluokan
pulpetissa, hän kohtasi omakohtaisesti sen teiniversiot. Kuusikymppinen mies sulautui alkuhölmistyksen jälkeen nuorten joukkoon, vaikka
pinna oli kuulemma välillä hyvinkin kireällä.
Vittuilulle keksittiin lopulta yhdessä oma termi:
läpänsieto-oletus. Tutkijan johtopäätös oli, että
läppää pitää vain yrittää kestää.
Vittuilu, merkityksellinen työ ja johtaminen

Hänen suorituksensa oli sankarillinen. Yleensä
vanhemmat ihmiset muuttuvat seuraavan sukupolven silmissä rasittaviksi ja usein myös vähän
säälittäviksi. Huumorin saralla näin on erityisesti. Vanhempien piikikäs huumori ei aina aukea, vaan se tuntuu nuoremmista lähinnä oudolta. Katu-uskottavuutta on vaikea ansaita.
Nuorisotutkija on siksi harvinaista herkkua:
suutarin lapsi, jolla on kengät.
Samaa pätee tietenkin myös toisin päin. Seuraavat sukupolvet näyttäytyvät vanhemmille usein
tahattoman humoristisina. Nuorisotutkijan
pokka piti, eikä hän sortunut aliarvioimaan uusia luokkatovereitaan.
Iällä on merkitystä siksi, että se maailma, jossa ihminen kasvaa aikuiseksi, muokkaa hänen
maailmankuvaansa. Jos ja kun ne maailmat
ovat hyvin erilaisia, ei ole ihme että vittuilu ei
puolin ja toisin avaudu.
Ja ihminen muuttuu vanhetessaan. Kun julkkisfilosofi 30 vuoden jälkeen kohtasi nuoruutensa
teot ja sanat, hän oli silmin nähden vaivautunut.
Nuori vihainen mies takoi rintaansa ja keräsi
huomiota, mutta seestynyt ja yhteiskunnan kermaan sulautunut filosofi halusi tehdä pesäeron
nuoruutensa sanoihin, jos ei tekoihin.
Tämä kaikki on osa elämän ja vittuilun suurta
kiertokulkua.
Ei myöskään sovi unohtaa, että ikä ja sukupuoli
kietoutuvat monin tavoin toisiinsa. Tietyssä iässä voi olla erityisen hankala ymmärtää toisen
sukupuolen edustajien vittuilua. Se nuorisotutkijan kokeilema ysiluokka taitaa edustaa juuri
tätä vaihetta ihmisen elämässä.
Kun kelataan vähän eteenpäin ja mietitään yrityksiä ja muita aikuisten organisaatioita, voisi
kuvitella että touhu on siistimpää. Vittuilua on
kuitenkin joskus vaikea pidätellä, ja se voi lähteä kuin twiitti presidentiltä.
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Patoutunut vittuilu voi purkautua hallitsemattomasti. Siksi sille kannattaa antaa tilaa jo etukäteen. On fiksua rakentaa kulttuuria, jossa se
voi toimia voimavarana. Palaamme näin jälleen
niihin keskinäisen kunnioituksen, luottamuksen ja tasavertaisuuden hyveisiin.
Helppoa se ei tietenkään ole. Kaikki yllä mainitut tekijät ovat vittuilun tilanteissa samanaikaisesti läsnä: maantieteelliset alueet, alojen ja yhteisöjen kulttuurit, sukupuolet ja sukupolvet. Se
tekee vittuilusta kiehtovan, mutta ah niin haastavan ja vaarallisenkin lajin.

Kansainvälisillä estradeilla
Vääntyykö vittuilu maailmalle? Mikä ettei.
Mutta kannattaa erottaa toisistaan vittuilu yksilöiden toimintana ja vittuilu konseptina ja myytävänä tuotteena. Kun sitä tarkastellaan toimintana, on varoituksen sana paikallaan. Se mikä
toimii Suomessa, ei sellaisenaan sovi muualle.
Vittuilun kautta avautuu näin matka kulttuurisen herkkyyden ytimeen. Omaa toimintaa tulee aina muokata kuhunkin toimintaympäristöön sopivaksi. Vittuilusta voi tehdä itselleen
peilin, josta katsoa omaa toimintaansa ja ottaa
opikseen.
Kulttuurisidonnaisuus on kuitenkin suhteellinen juttu. Eräs esimerkki on se valtakunnan
oma vävypoika, joka tuli tänne kauan sitten
Saksasta. Tämä median monitaituri näyttää
ymmärtäneen suomalaisen vittuilun hienoudet
poikkeuksellisen hyvin. Tai ainakin sen äijäversiot. Hän ilahduttaa meitä terävillä havainnoillaan täkäläisestä elämänmenosta. Usein niissä
on mukana lempeä piikki.
Kun mennään hänen synnyinmaahansa Saksaan, vittuilussa pätevät erilaiset kulttuuriset
säännöt. Raja-aidat ovat Suomea selvemmät.
Se, mikä toimii kavereiden kesken nahkahousubaarissa, ei ole hyväksyttyä työpaikoilla. Hipiät
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ovat herkkiä ja työpaikalla vittuilussa kannattaa laittaa sordiino päälle.
Yksilöiden toimintana vittuilu on siis äärimmäisen tarkkaa puuhaa. Tila sille rakennetaan aina
ajan kanssa. Kun siirrytään konseptien tasolle,
vittuilu saa uudenlaisia merkityksiä. Suomalaiset voisivat itse asiassa kehittää siitä vientituotteen, vähän kuin joulupukista. Sillä erotuksella,
että se on oikeasti olemassa.
On niitä hullumpiakin asioita konseptoitu ja
pakattu maailmalle vietäväksi. Tanskalaisilla on
hygge ja ruotsalaisilla fika.
Hygge on juuttien omaa kivakivaa, jolla tehdään olot itselle mahdollisimman mukavaksi.
Ei ihme, että tanskalaiset ovat onnistuneet herättämään konseptillaan myös muiden mielenkiinnon. Individualismi myy ja tanskalaiset ovat
tässä oivia suunnannäyttäjiä. Itsekkyys on heillä verissä ja sen konseptointi on neronleimaus.
Hyggeä myydään suurena elämänfilosofiana.
Se on hyvä esimerkki siitä, miten yksinkertaisilla ideoilla voi tehdä rahaa.
Fika taas on ruotsalaisten uusin kontribuutio
kansainvälisille ideoiden markkinoille. Ruotsalaisten yhteinen kahvitauko – fika – on hyggen
lailla tuotteistettu oppaaksi lentokenttien kirjahyllyille.
Ruotsalaiset ylpeilevät mielellään yhteisöllisyydellään. Yhteisten käytäntöjen voima on nyt
tuotu tarjolle myös muille. Ruotsalaisilla työpaikoilla fika tuo toimintaan selkeän rakenteen ja
vakautta. Kaikki kokoontuvat tiettynä kellonlyömänä – yleensä puoli kaksi iltapäivällä – kahvikupposen äärelle rupattelemaan. Kynä tippuu
kädestä ja kaikki suunnistavat fikaamaan.
Onnettomat ulkomaanelävät eivät tosin tiedä
mistä ovat jääneet paitsi. Fika kun tuppaa olemaan pakonomainen rituaali, josta kukaan ei
uskalla jäädä pois. Se on individualistin painaVittuilu, merkityksellinen työ ja johtaminen

jainen. Jos et näytä fikalla iloista naamaasi, olet
epäilyttävä etkä kuulu joukkoon.
No, on fikalla myös muita merkityksiä ja ulottuvuuksia ruotsalaisessa yhteiskunnassa, mutta tuo työpaikkojen kahvitteluesimerkki kertoo
siitä olennaisen. Fika on yksinkertainen ja kiinnostava juttu, joka nousee tietynlaisesta kulttuurista.
Suomalaisilla on särmää, josta voisimme jakaa
oppia myös muille. Vittuilu on sen ytimessä. Se
sopisi hyvin kaiken maailman hyggejen ja fikojen joukonjatkoksi – tai vastapainoksi. Käsite
ei käänny suoraan muille kielille, edes suomenruotsiksi. Siinäkin mielessä se on kuin hygge ja
fika. Siitä voisi jalostaa konseptin, joka herättää
muiden mielenkiinnon.
Saksalaiset voisivat olla tässä(kin) hyviä koekaniineja. Kaikessa jäykkyydessään saksalaiset
ovat varsin avoimia uudelle. Ja osa porukasta
ymmärtää siellä absurdin päälle. Suomesta on
Saksaan kelvannut anarkistinen humppabändi ja juron ohjaajaneron kummalliset elokuvat.
Miksi ei siis myös vittuilu?
Ydinajatus voisi olla se, miten organisaatioon
tai tiimiin rakennetaan kulttuuri, joka tekee rakentavan vittuilun mahdolliseksi. Ja miten luoda vittuilustrategia ja tila sen toteuttamiselle? Se
vaatii kyllä lisää kehittelemistä. Yksityiskohtia
pitää hioa. Miten esimerkiksi myydään maailmalle turkulainen tervehdys: ”mitä miäs, viäläks
sääki elät?”
Siinä on hyggejen ja fikojen jälkeen pureskeltavaa. Tarvitaan hyvä manuaali lentokenttien hyllyille. Kyllä se vittuilun syvin olemus siitä aukenee. Paitsi ruotsalaisille.
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Vittuilun kauniiden
muotojen puolesta
Tämän kirjoituksen lähtökohta on se, että vittuilu voi saada hyviä ja kauniita muotoja. Se
yhdistää, rakentaa, kunnioittaa ja oivaltaa. Se
on suomalainen voimavara. Joskus sen muodot
ovat kuitenkin rumia: se on ylimielistä, ilkeää ja
pelottavaa, ja se erottaa, eristää ja nöyryyttää.
Vittuilu on olemassa, halusimme tai emme. Ainakin me toivomme mahdollisimman paljon
hyvää vittuilua ja mahdollisimman vähän sitä
pahaa. Hyvissä muodoissaan se suuntaa yhteistä toimintaa. Meille ja monille muille se on tärkeä osa mielekästä työtä ja työyhteisöä. Työelämässä, joka vannoo myönteisyyden nimeen, on
vaikeaa päästellä salonkikelpoisesti ulos höyryjä. Tämä olisi syytä korjata.
Miten henkilöstöjohtamisen ammattilaiset voisivat sitten erilaisissa organisaatioissa edesauttaa hyvää vittuilua? Sitä kannattaa opetella
koordinoimaan yhdessä linjajohdon kanssa.
Nostaa kissa pöydälle ja käsitellä sen eri muotoja ja ilmentymiä avoimin mielin. Auttaa rakentamaan luottamusta työyhteisöissä ja tukea
huumorin sävyttämää, nokkelaa ja piikikästä
toimintaa. Väitämme, että hyvin tehtynä se kannattaa. n
JANNE TIENARI KTT, toimii johtamisen ja orga-

nisaatioiden professorina Hanken svenska handelshögskolanissa. Hän opettaa ja tutkii strategiatyöhön, sukupuoleen ja moninaisuuteen sekä
johtamiseen ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
[jtienari@hanken.fi]
MIKKO VESA Ekon.Dr., on johtamisen ja organi-

saatioiden professori Hanken svenska handelshögskolanissa. Hän opettaa ja tutkii strategiaan, teknologiseen muutokseen ja pelillistämiseen liittyviä
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HENRYn kannatusjäsenet
Seuraavat yritykset tukevat hyvää suomalaista henkilöstöjohtamista ja antavat näin arvokkaan panoksen
yhdistyksemme toiminnalle.
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Aalto University Executive Education Oy
Academy of Brain Oy
Accenture Oy
Accountor HR Solutions Oy
Accountor HR4 Oy
Aditro Enterprise Oy
AEL-Amiedu Oy
Alma Media Oyj
Ammattiopisto Luovi
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Barona Oy
Careeria
CGI Suomi Oy
Compass Human Resources Group
Cubiks Finland Oy
Cuckoo Networks Oy
Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike
Discendum Oy
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Eduhouse Oy
Eezy Spirit Oy
Eilakaisla Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia
FCG Finnish Consulting Group Oy
FIBS Yritysvastuuverkosto
Finla Työterveys Oy
Firstbeat Technologies Oy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
HAUS Kehittämiskeskus Oy
Helsingin Kamari Oy
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
HR Legal Services Oy
HRS Advisors Oy
Humap Consultation Oy
Hyria koulutus Oy
Ilmarinen Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö
Innolink Group Oy
Innotiimi-ICG
Integrata Oy
Invalidiliitto ry
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu XAMK
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä - Keuda
Keva
KT Kuntatyönantajat
Laura Rekrytointi Oy
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Laurea-ammattikorkeakoulu
LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
Lidl Suomi Ky
Liikenne- ja viestintäministeriö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Lääketeollisuus ry
Lääketietokeskus Oy
Management Institute of Finland MIF Oy
ManpowerGroup Oy
Mercuri Urval Finland
Merivoimien esikunta
Movendos Oy
Nitor Group Oy
Novetos Oy
Oikotie.fi Oy
Oracle Finland Oy
Oulun yliopisto
Peili Consulting Oy
Pertec Consulting Oy
Procomp Solutions Oy
Psycon Oy
Puolustusvoimat
Questback Oy
Rastor-instituutti ry
Renesans Consulting Oy
SAP Finland Oy
Saranen Consulting Oy
Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Silta Oy
Solaforce Oy
Sovelto Oyj
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
Sympa Oy
TAKK - Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Talent Vectia Oy
Taloustutkimus Oy
Tampereen Yliopisto
Telia Finland Oyj
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tieto- ja viestintätekniikan
ammattilaiset TIVIA
Tulli
Turun Ammattikorkeakoulu
Vaasan kaupunki
Wakaru Oy
Valtiovarainministeriö Valtionhallinnon
kehittämisosasto
Verohallinto
VR-Yhtymä Oy
Zalaris HR Services Finland

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry

