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Tässä pro gradu-tutkielmassa arvioidaan nuorten aikuisten työtä ja nuorten aikuisten kokemaa työn 
kuormittavuutta. Tutkimuksen kohteeksi on valittu Viestintäalan ammattiliitto ry:n nuoret työntekijät, sillä 
tutkimuksen teoreettisten oletusten mukaan viestintäalalla on tapahtunut monia sellaisia muutoksia, joiden 
voi olettaa lisänneen alalla tehtävän työn vaativuutta ja kuormittavuutta. Kuormittuminen varhaisessa iässä 
voi johtaa fyysisiin ja psyykkisiin pitkäaikaisiin häiriöihin sekä lopuksi työkyvyttömyyteen. Siksi nuorten 
aikuisten liiallisen kuormittumisen varhainen havaitseminen ja huonon kehityksen pysäyttäminen on 
tärkeää. Mutta kokevatko alan nuoret aikuiset työnsä kuormittavaksi, ja jos kokevat, niin mistä tekijöistä 
sitten työn kuormittavuus voisi johtua?  
 
Teoreettiseen kirjallisuuteen ja aikaisemmin tehtyihin empiirisiin tutkimuksiin perustaen voidaan olettaa, 
että nuorten aikuisten työn koettu kuormittavuus olisi yhteydessä tiettyihin työn piirteisiin, kuten 
joustavuuteen, intensiivisyyteen, autonomiaan, tietoihin ja taitoihin, tietotekniikkaan ja ryhmätyöhön. 
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oma vaikutuksensa. Työn psyykkistä kuormittavuutta tarkastellaan neljän eri ulottuvuuden kautta, jotka 
ovat psyykkinen ylikuormitus, ristikkäiset paineet työssä, työn haasteellisuus ja ilmapiiri työssä. Lisäksi 
sivutaan fyysisen kuormituksen suhdetta psyykkiseen kuormitukseen ja sen osuutta liiton nuorten aikuisten 
työssä.  
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja aineiston analysointi tehtiin käyttämällä 
yleisimpiä tilastotieteellisiä kuvailevia arvoja ja analyysimenetelmiä. Tutkimuksen perusjoukkona olivat 
liiton alle 36-vuotiaat palkkatyössä käyvät jäsenet. Perusjoukosta suoritettiin 13% otanta. Kyselylomake 
lähetettiin huhtikuun 2003 lopulla 412 henkilölle, joista 43% palautti kyselyn.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että liiton nuoret aikuiset kokevat psyykkistä kuormitusta fyysistä kuormitusta 
useammin. Heidän työnsä on vaativaa, mutta itsenäistä ja asiantuntijuuteen perustuvaa. Alan töissä 
runsaasti viime aikoina lisääntynyt tietotekniikka toimii enemmänkin kuormitusta vähentävänä kuin 
lisäävänä tekijänä. Tärkeintä nuorille aikuisille on työn jatkuvuus ja varmuus. Tämä on odotettu tulos 
ottaen huomioon heidän kuuluvan sukupolveen, johon lama-aika on jättänyt jälkensä. 
 
Aiempien tutkimusten mukaisesti yleisimmäksi kuormittumisen ulottuvuudeksi osoittautui kiire, vaikka 
työn intensiivisyys pysyykin siedettävällä tasolla. Uralla eteneminen ei ole itsestään selvää, vaikka se on 
varsinkin nuorimmille erittäin tärkeää, ja huonot etenemismahdollisuudet voivat olla motivaatiota 
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tulee esille, että nuoren aikuisen elämänvaiheella on merkityksensä niin työn piirteisiin, työolosuhteisiin 
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1. JOHDANTO 

 

Nuoret aikuiset työntekijät on ryhmä, joka joutui Suomessa 1990-luvulla yhteiskunnallisen 

kiinnostuksen ulkopuolelle muiden samanaikaisten ongelmien saadessa enemmän huomiota. 

Yhteiskunta ei kyennyt kovinkaan hyvin tukemaan nuorten kiinnittymistä työelämään sen 

paremmin kuin huolehtimaan työtä tekevien nuorten aikuisten työoloista. (Vuori 1999, 34.)  

 
Samalla työympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten kuluessa 

nimenomaisesti juuri tietotekniikan käytön lisääntyessä työelämässä. Työelämään on tullut uusia 

riski-ilmiöitä. Vaikka fyysinen työympäristö on keskimäärin pitkällä aikavälillä parantunut, sen 

sijaan henkisen kuormituksen kasvu on lisääntynyt ja työssä jaksaminen on noussut 

huomionarvoiseksi ongelmaksi. (Rantanen 2000, 9.)   

 

Vuosituhannen vaihteessa vähenevä työvoima nostettiin tulevien vuosikymmenten keskeiseksi 

ongelmaksi, jonka eteen on pyritty niin EU:n kuin Suomen valtion ohjelmatasolla tekemään paljon. 

Tärkeänä tavoitteena on nähty ikääntyvän työvoiman pito työmarkkinoilla (ks. Työssä jaksamisen... 

2001). Kuitenkin myös nuorten aikuisten hyvinvointi työelämässä on erittäin tärkeätä, jos halutaan 

pitää nuoret aikuiset työmarkkinoilla, ja jos halutaan, että myös he jaksavat tehdä pitkän työuran. 

 
Nuoret työntekijät ovatkin nyt vuosituhannen vaihteen jälkeen nousseet yhteiskuntapoliittiseen 

keskusteluun. Nuorten aikuisten heikentyneisiin työoloihin sekä yleisesti tämän hetken 

“lamasukupolven” haavoittuvuuteen on alettu kiinnittää huomiota julkisessa keskustelussa (ks. 

esim. Helsingin Sanomat 19.10.2003; Työterveiset 2000; Väänänen 2002, 15–17). Myös Suomen 

valtionhallinnon VETO-ohjelma vuosina 2002–2006 (Aho 2002) pyrkii edistämään työelämän 

vetovoimaa ja työikäisten toimintakykyä. Tässä ohjelmassa huomio kohdistuu iäkkäiden 

työntekijöiden lisäksi myös nuoriin työntekijöihin.  

 

Tämän julkisen keskustelun seuraaminen synnytti idean pro gradu -tutkielman aiheesta. Nuorista 

aikuisista työntekijöistä oli vain vähän todellista tutkimustietoa, mutta sitäkin enemmän 

monenlaisia uskomuksia. Usein vallalla oleva käsitys vanhempien ikäluokkien keskuudessa on 

ollut, että nuoret viihtyvät ja heidän tulee viihtyä työpaikalla olosuhteista riippumatta. Nuorilta 

aikuisilta odotetaan paljon, heillä uskotaan olevan aiempia sukupolvia parempi tulevaisuus ja 

heidän arvonsa kuvitellaan poikkeavan suuressa määrin vanhempien sukupolvien arvoista. Jos nuori 

aikuinen valittaa olosuhteista, kyseessä on “pullamössö-sukupolven” heikkous. Herää kysymys, 

mikä on tämän vaativan yhteiskunnallisen ilmapiirin vaikutus nuorten aikuisten kokemukseen 
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työstään ja työelämästä? Miten nuoren elämänvaihe vaikuttaa tähän kokemukseen? Millaisia 

kuormitustekijöitä nuori aikuinen työntekijä kohtaa yhä nopeammin muuttuvassa työelämässä? On 

tarpeellista selvittää, mitkä työn piirteet kuormittavat nuorta aikuista työntekijää. Kuormittumiseen 

vaikuttavat välillisesti sekä yksilötekijät että ympäristön tekijät. Nuoren aikuisen kehitysvaihe sekä 

yhteiskunnalliset olosuhteet, jonka vaikutuksen alla hän elää, vaikuttavat tapaan käsittää ympäröivä 

maailma ja työolosuhteet. Tämän lisäksi ammattialalla, jolla työskennellään, on tärkeä rooli siinä, 

millaista kuormitusta työntekijä kokee. Eri ammateissa on vastassa erilaisia työtehtäviä, haasteita ja 

kannustavia piirteitä. 

 

Tämä pro gradu -tutkielma pyrkii pureutumaan tähän problematiikkaan. Tutkimuksen kohteeksi on 

valittu alle 36-vuotiaat Viestintäalan ammattiliitto ry:n palkkatyössä olevat jäsenet, jotka elävät 

nuoren aikuisen elämänvaihetta. Tarkasteluun on nostettu työn koettu kuormittavuus ja siihen 

vaikuttavat yksilön ja työn piirteet sekä yksilön kokema hallinnan tunne. Selvittämällä tutkielman 

teoreettisessa osassa nuoren aikuisen elämänvaihetta sekä työelämässä yleisesti ilmeneviä 

psyykkistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä, etsitään pohjaa, jolle rakentaa kuvaa nuoren aikuisen 

työntekijän yleisistä lähtökohdista. Aineistona teoreettisen pohjan luonnissa on käytetty pääosin 

suomalaisia, mutta myös muunmaalaisia työnpiirre- ja työhyvinvointitutkimuksia, sekä tunnettua 

psykologista ja sosiologista teoriakirjallisuutta. Kyselytutkimuksen avulla, jolla varsinainen 

tutkimusaineisto on kerätty, on perehdytty tarkemmin juuri Viestintäalan ammattiliitto ry:n nuorten 

aikuisten työn piirteisiin ja niiden aiheuttamiin psyykkisiin kuormitustekijöihin.  

 

Tutkielman tulososiossa on pyritty kuvamaan mahdollisimman monipuolisesti Viestintäalana 

ammattiliitto ry:n nuorten aikuisten kokemuksia ja tämän hetken tilannetta. Johtopäätöksissä on 

nostettu esiin tärkeimmät tulokset, eniten kuormittumista lisäävät ja vähentävät tekijät sekä ne 

seikat, jotka vaativat parannusta. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä tietoa nuorista aikuisista 

yleensä ja niistä vaatimuksista, joita heille asetetaan, sekä niistä eduista, joita heillä työntekijöinä 

on. Tutkielma antaa myös Viestintäalan ammattiliitto ry:lle ajankohtaista tietoa jäsenistään ja siitä, 

mihin suuntaan jatkossa edunvalvontaa voidaan kehittää. 

 

Aikaisemman tutkimuksen kautta tiedetään jo varsin seikkaperäisesti, mitkä kuormitustekijät 

heikentävät työntekijän työssä jaksamista ja aiheuttavat sekä fyysisiä että psyykkisiä sairauksia. 

Kun tiedetään olemassa olevat työn piirteet ja niiden aiheuttamat kuormitustekijät, kuormitukseen 

ja sen alkulähteeseen voidaan puuttua ennen kuin tilanne kehittyy haitalliseksi työntekijän 

työkyvylle. Työn piirteiden tutkimus ei siis suinkaan ole turhaa.  Varsinkin nuorten ollessa 

kyseessä, varhainen puuttuminen on tarpeen, sillä yhteiskunnalla ei ole varaa menettää 
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parhaimmassa työiässä olevia työntekijöitään. 

 

 

 

2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tutkielman teoreettisessa osassa tutustutaan aluksi psykologisiin ja sosiologisiin nuoren aikuisen 

kehitysvaihetta käsitteleviin teorioihin. Sen jälkeen käsitellään nuoreen aikuiseen vaikuttavaa 

yleistä yhteiskunnallista tilannetta sekä hänen suhdetta työhön. Lopuksi keskitytään siihen, miten 

yksilön, työn, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan piirteet vaikuttavat koettuun työn kuormittavuuteen 

ja mitä seurauksia yksilön kuormittumisella on yksilölle itselleen tai yhteiskunnalle.  

 

 

2.1 Nuori aikuisuus elämänvaiheena 

 

Alle 36-vuotiaita voidaan hyvällä syyllä pitää nuorina aikuisina työntekijöinä, sillä tähän 

ikävaiheeseen kuuluu usein taloudellinen itsenäistyminen, työpaikan hankinta, puolison löytäminen 

ja perheen perustaminen, jotka ovat kaikki lykkääntyneet enemmänkin kahdenkympin ikävuosien 

jälkipuoliskolle. Nuoruusvuosiin kuuluva etsinnän ja epävarmuuden aika kestää nykyään entistä 

kauemmin. Tämän kehityssuunnan olemassaolo tunnustetaan ja sitä on pohdittu mm. vuoden 2003 

Sosiologipäivillä Helsingissä perhe-työryhmässä (Sosiologipäivät... 2003). Aikuisuuden 

lykkääntyminen näkyy myös perheen perustamisen viivästymisenä. Ensisynnyttäjien keski-ikä on 

28 vuotta ja yhä useampi lykkää äitiyttä yli 30-vuoden ikään, isyyden lykkääntymisestä 

puhumattakaan. Syynä tähän ovat muiden muassa tulevaisuuden, talouden ja työn epävarmuus sekä 

oma tai puolison kypsymättömyys. (Väestöliitto... 2002.) 

 

Nuorten aikuisten elämänvaihe on muuttunut melko riskialttiiksi, sillä työmarkkinat ja perhe eivät 

pysty enää entisellä tavallaan luomaan turvaa työttömyyttä ja köyhyyttä vastaan. Voidaan väittää, 

että syrjäytymisestä ja köyhyydestä on tullut myös nuorten aikuisten ongelma. (Esping-Andersen 

2000, 150, 155.) 

 

Pohdittaessa nuoren aikuisen työntekijän kokemusta työelämästä tulee ottaa huomioon hänen 

kehitykseensä ja elämänvaiheeseensa vaikuttavat tekijät. Ennen kaikkea tässä yhteydessä korostuu 

iän, kulttuurin ja historiallisen ajan vaikutus. Tiettyyn elämänvaiheeseen kuuluvat tietyt 

psykologiset kehitystehtävät, jotka nousevat määräämään kokemusmaailmaa. Samoin voidaan 
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puhua kohortti- tai sukupolvivaikutuksesta, jolla tarkoitetaan tiettynä ajanjaksona syntyneiden 

samanlaisia olosuhteita, kokemuksia ja kokemusmaailmaa. Kyse voi olla myös hetkellisemmästä 

ajankohtaisvaikutuksesta (Siurala 1987, 9, 23). Esimerkiksi viime aikoina vallinneen 

maailmanlaajuisen taloudellisen taantuman voidaan olettaa vaikuttaneen ihmisten elämänvaiheiden 

etenemiseen ja niihin liittyvien kehitystehtävien ratkaisutapoihin. Seuraavissa kappaleissa 

keskitytään tarkastelemaan tätä nuoren aikuisuuden elämänvaihetta psykologisesta ja sosiologisesta 

näkökulmasta sekä siltä kantilta, miten nuoruus yhteiskunnassa yleensä nähdään. 

 

Ihmisen kehitysvaihetutkimuksessa on kuitenkin muutamia ongelmakohtia, jotka on hyvä 

huomioida teorioita käytettäessä. Koska suurin osa tutkimuksesta on ollut miesten tekemää, voivat 

kehitysvaiheteoriat olla orientoituneita enemmänkin miessukupuolen kehitykseen jättäen monet 

naissukupuolen kehitysvaiheet huomioimatta. Myös yritys luoda yleistä teoriaa kehitysvaiheista 

jättää huomioimatta monet huomattavat erot ihmisten välillä. Nämä erot, jotka vaikuttavat 

kulttuurisiin normeihin, johtuvat todennäköisesti yhteiskunnan eri piirteiden, kuten 

sosioekonomisten tasoerojen, vaikutuksesta. Lisäksi tulisi vielä huomioida, että nämä kulttuuriset 

normit muuttuvat kiihkeässä tahdissa. Se, mitä pidetään "normaalina," muuttuu kovastikin 

vuosikymmenestä toiseen. (Schein 1978, 27.) Elämänkaari- ja elämänkulkuteorioita tuleekin pitää 

lähinnä suuntaa antavina malleina tutkimuksen teossa, joiden pohjalta ei voi kehittää yksilöä 

koskevia ehdottomia lainalaisuuksia.  

 

 

2.1.1 Psykologinen näkökulma 

 

Elämänkaaripsykologia on vakiintunut psykologian osa-alue, joka laajentaa kehityspsykologista 

ajattelua. Elämänkaaritutkimus selvittää ihmisen kehitystä kokonaisuudessaan periaatteella, että 

kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Vaikka eri kehitysvaiheet voidaan erottaa toisistaan 

ja kuvailla niiden ominaisia piirteitä, syntyy mielekkyys kokonaisuuden tarkastelusta. Elämänkaari-

sanaa käytetään, kun halutaan kuvata inhimillisen kehityksen yleisiä lainalaisuuksia, teorioita ja 

näkemyksiä. (Dunderfelt 1997, 15–16.) 

 

Elämänkaariajattelun lähtökohdat ja painotukset korostavat sekä tiettyä säännönmukaisuutta että 

yksilöllisyyttä. Ensinnäkin yksilön kehitys nähdään koko elämän läpi jatkuvana, jolloin yksilö 

pystyy kehittymään koko ajan. Kehityksen suunta voi kuitenkin vaihdella ja kehitysmuutokset 

ilmenevät monin eri tavoin. Jokaisen ihmisen elämästä muodostuu yksilöllinen kokonaisuus. 

Toisena painotuksena on, että tietyt yleiset kehityksen lainalaisuudet vaikuttavat huolimatta 
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yksilöllisistä eroista ja täten kehitystapahtumia voidaan ymmärtää parhaiten suhteuttamalla ne 

kehityksen yleisiin lainalaisuuksiin. Kolmanneksi tulee huomioida, että kehitykseen vaikuttavat niin 

ikään, genetiikkaan, historialliseen aikaan, kulttuuriin kuin ei-normatiivisiinkin tapahtumiin 

liittyvät tekijät. Yksilön kehittyessä yhteiskunta asettaa yksilölle tiettyjä vaatimuksia, joihin hänen 

täytyy sopeutua. Kehitys on siis vuorovaikutuksen tulosta, jota tulee tarkastella monien eri tieteiden 

kautta monipuolisen kuvan saamiseksi. (Dunderfelt 1997, 16–18; Pulkkinen 1996, 15) 

 

Tony Dunderfelt jakaa ihmisen kehityksen neljään päävaiheeseen, joista kaksi ensimmäistä 

läpikäydään alle 40-vuotiaina. Nuorimmat aikuiset kuuluvat luokituksen mukaan ihmisen 

kehityksen ensimmäiseen vaiheeseen eli perusvaiheeseen ja tarkemmin määriteltynä nuoruusiän 

keski- (16–19-vuotiaat) ja loppuvaiheeseen (19–20/25). Nuoruudessa opitaan elämään oman 

yksilöllisyyden kautta suhteessa muihin ihmisiin. Vaikka älyllisesti ja fyysisesti nuori olisikin 

valmis maailmaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan, elää hän silti oman itsensä ja oman 

yhteiskunnallisen paikkansa etsinnän vaihetta. Työelämän kannalta tähän liittyy erilaisten työ- ja 

opiskelupaikkojen kokeileminen. (Dunderfelt 1997, 93–99) 

 

Erik Eriksonin mukaan 14–20-vuotiaat lasketaan teini-ikäisiksi, joiden kehitystehtävänä on 

identiteetin, keskeisinä seksuaalisen ja ammatillisen identiteetin, muokkaaminen. Tämän 

kehitystehtävän täyttämisestä seuraa mahdollisesti uutena ominaisuutena (hyveenä) uskollisuus 

(fidelity) tietyille arvoille ja uskomuksille sekä sen yhteiskunnallisena ilmentymänä ideologia 

(ideologisuus). (ref. Sugarman 1986, 83–85, 88–89.) 

 

Dunderfeltin jaottelun mukainen kehityksen toinen päävaihe, jäsentymisen vaihe on 20–40-

vuotiailla, jolloin kohdataan ja juurrutaan omaan sisäisyyteen ja yhteiskuntaan. Tässä aikuisuuden 

alkutaipaleen vaiheessa etsitään sitä paikkaa maailmassa, joka sopii parhaiten omiin kykyihin ja 

taipumuksiin. Ulkoisesti tämän kehitysvaiheen selvimpiä tunnusmerkkejä ovat mm. opiskelu, työ, 

perheen perustaminen ja matkusteleminen. Yksilöllistymisen näkökulmasta tällöin myös muokataan 

omaa persoonallisuutta, opittuja asenteita ja arvoja uudelleen, ja etsitään omaa yksilöllistä minää. 

Omat mielikuvat törmäävät ympäröivään todellisuuteen. Ennakkoluulottomuus, idealismi, 

rauhattomuus, rohkeus ja energisyys kuvaavat tätä elämänvaihetta. Intuitiivisuus ja 

henkilökohtainen kokeminen määräävät voimakkaasti ympäristöstä saatavia käsityksiä. (Dunderfelt 

1997, 105–109) Kehitystehtävänä on lisäksi tietynlaisen läheisyystason (intimacy) saavuttaminen. 

Tästä seuraavana uutena ominaisuutena on kyky rakkauteen ja yhteiskunnallisena ilmentymänä 

etiikka (eettinen ajattelu). (Erikson ref. Sugarman 1986, 88–89.) Tässä kehitysvaiheessa tehdyt 

sitoumukset ovat jokseenkin väliaikaisia, joita arvioidaan uudelleen seuraavien kahden 
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vuosikymmenen aikana, ensimmäisen kerran saavuttaessa kolmannellekymmenennelle ikävuodelle 

(Schein 1978).  

 

Jäsentymisen vaiheessa sosiaaliset tilanteet koetaan voimakkaasti ja ne aiheuttavat suurta 

epävarmuutta. Esimerkiksi työelämässä ulkoisesti vankasta ja vakaasta suoriutumisesta huolimatta 

koetaan usein suurta epävarmuutta itsestään, tekemisistään ja asemastaan. Kokemusmaailman 

tasapaino on vielä saavuttamatta. (Dunderfelt 1997, 109.) 

 

Vanhempien ja lapsuuden ympäristön antama malli vaikuttaa tässä elämänvaiheessa edelleen 

vahvasti. Perheyhteisön arvot, säännöt ja käytöstavat näkyvät ajatus-, tunne- ja toimintatavoissa. 

Tämä voi tarkoittaa tietynlaista naiivia suhtautumista maailmaan siten, että ajatellaan, että elämässä 

pärjää tekemällä oikein ja parhaansa. Jossain vaiheessa kuitenkin törmätään muunlaisiin asenteisiin, 

yhteiskunnan sääntöihin ja yhteisön perinteeseen, jolloin on uudelleenarvioinnin paikka. 

(Dunderfeltin 1997, 113–114.) 

 

Kolmenkymmenen ikävuoden paikkeilla itsenäistytään sisäisesti. Tästä vaiheesta voidaan erottaa 

tietynlaisia kehityspiirteitä. Ihminen kyseenalaistaa arvo- ja ajatusmaailmansa ja ryhtyy etsimään 

syvempiä perusteluja tekemisilleen. Tunne- ja kokemusmaailma sekä ihmissuhteet joutuvat 

tutkailun alaisiksi. Tällöin myös aletaan oppia asettamaan itselleen rajoja. Optimismi, kiltteys ja 

myötäileminen eivät enää riitä. Tavat, tottumukset, teot ja kiinnostuksen kohteet muuttuvat. 

Ihminen kaipaa tiettyä vakiintunutta sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa. (Dunderfelt 1997, 117–

122.) 

 

Kolmannen ja neljännenkymmenennen ikävuoden välinen aika on omaan sisäisyyteen ja 

yhteiskuntaan juurtumisen aikaa. Elämänpyörteet alkavat rauhoittua ja elämänrytmi muuttuu joko 

vakiintuneempaan tahtiin tai siiten kaivataan uudenlaista suuntaa elämälle. Tämä ikävaihe on 

vilkkainta työ- ja perhe-elämän areenoilla. Itsensä toteuttaminen ja hankitun "osaamisen" 

näyttämisen aika on käsillä. Oma paikka elämässä löytyy ja sitä myös rakennetaan tietoisesti. 

Kyseessä on elämänkulun kiireinen aika, jolloin tyypillistä ovat työn, parisuhteen ja vapaa-ajan 

liittämisen ongelmat. Sukupuolten erot korostuvat mm. siten, että miehen kiintymys työhön ja 

naisen sidotumpi rooli kotiin ja perheeseen korostuu. Naiselle tämä voi merkitä identiteettikriisiä, 

jos tämä perheen työnjako ei vastaa naisen odotuksia. Samalla eteen tulee sekä fyysisten että 

psyykkisten voimien rajallisuus. Voidaan silti puhua luovasta ja voimia antavasta rajallisuudesta. 

Itsensä ja ympäristön rajat tunnetaan paremmin ja tiedetään mitä halutaan elämältä. Nuoremman iän 

illuusioiden kariseminen voi kuitenkin johtaa myös näköalattomuuteen, kovettumiseen, 
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voimattomuuteen tai juurettomuuteen. (Dunderfelt 1997, 111–112, 127–130, 145.) 

 

Dunderfeltin elämänkaariteoriassa korostuvat tietyt perinteisesti miehiin ja naisiin liitettävät 

sukupuoliroolit. Varsinkin kolmannen ja neljännenkymmenennen ikävuoden kehitys voi hyvinkin 

olla toisenlainen valittaessa perinteisestä poikkeava elämäntapa tai identiteetti perheen jäsenenä. 

Yhteiskunnan muuttuessa myös sukupuolille “luonnolliset” erot muuttuvat tai häviävät. Perheessä 

mies voikin olla se, joka on sidotumpi kodin piiriin, ja joka kokee suurempia työn, perheen ja 

vapaa-ajan liittämisen ongelmia. Nainen taas voi valita työkeskeisemmän elämäntavan. Keskeisintä 

tässä elämänvaiheessa, sukupuolesta riippumatta, onkin itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman 

paikkansa löytäminen yhteiskunnassa.  

 

Monet psykologiset elämänkaariteoriat määrittelevät siis tietynlaisen nuoren aikuisuuden 

elämänvaiheen jatkuvan kolmannelle vuosikymmenelle. Ihminen on kuitenkin jo aiemmin todetun 

mukaisesti sosiaalinen olento, johon ympäristö vaikuttaa ratkaisevasti. Vaikka psykologiset 

kehitystehtävät olisivat annettuja, niiden voimakkuutta ja muotoa muokkaa ratkaisevasti sosiaalinen 

ympäristö. On siis tarpeen tarkastella aikuisuuden alkutaipaletta sosiologian näkökulmasta.. 

 

 

2.1.2 Sosiologinen näkökulma 

 

Siinä missä psykologit tutkivat ihmisen elämänkaarta, sosiologit keskittyvät elämänkulkuun. 

Elämänkulun käsitteellä tarkoitetaan yksilön elämäntaipaleen tarkastelua merkittävien 

elämäntapahtumien, kuten työhön siirtymisen, muuttamisen ja vanhemmuuden, ketjuna. Vaikka 

elämänkulku ymmärretään elämänkaariteorioiden mukaisesti elämänjaksojen ja siirtymien 

jatkumona, se ei silti sisällä yhtä vahvaa biologisen kaaren ja normatiivisen latauksen painotusta. 

Elämänkulun käsite sallii sille läheisen elämänkerran käsitteen tapaan tietynlaisten elämän 

epäjatkuvuuksien (katkokset, harppaukset, kriisit) huomioon ottamisen. (Antikainen 1998, 13–15, 

101.) 

 

J.P. Roos (1988, 180–185, 187) näkee elämänkulun kehityksenä, jossa yhteiskunnalliset suhteet 

määrittävät yksilön elämänprosessia. Ihminen on kuitenkin subjekti näissä yhteiskunnallisissa 

raameissa ollen maailman haltuunottaja. Roos kuvailee elämänkulun vaiheita ja niihin liittyviä 

piirteitä sosiologisesta näkökulmasta. Nuoruuteen sisältyy itsenäistyminen ja irtaantuminen 

lapsuuden perheestä. Sattumanvaraisuus, ajautuminen ja pysymättömyys kuvaavat tätä etsinnän ja 

itsenäistymisen vaihetta, johon liittyvät mm. muuttaminen, opiskelu ja työelämään siirtyminen. Hän 
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aiheellisesti painottaa sitä seikkaa, että vaikka eteneminen kehitysvaiheesta toiseen voi olla 

sisäsyntyinen tarve, voidaan vapaaehtoista valintaa toteuttaa vain yhteiskunnallisten realiteettien 

sallimissa puitteissa. Myöskään kaikki piirteet, jotka nuoruuteen voidaan kiinteästi liittää, eivät 

välttämättä ole johdettavissa iästä, vaan ovat ennemminkin uuden elämäntilanteen mukanaan 

tuomia psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia. 

 

Roos ei siis halua rajata eri elämänkaaren vaiheita tiukasti biologiseen ikään, vaan pitää yleisessä 

kielenkäytössä olevia käsitteitä kuten "nuori", "nuori aikuinen" "keski-ikäinen" jne. riittävän 

kuvaavina. Kaiken kaikkiaan hän ei koe tarpeelliseksi nuoren aikuisen ja keski-ikäisen aikuisen 

elämänvaiheiden erottamista toisistaan, sillä näiden elämänsisältöjen kokonaisuus on melko 

yhteneväinen. Aikuisuudessa elämän täyttää työ ja muu välttämätön toiminta, jota itsensä ja 

perheen uusintaminen edellyttää. Roos tekee silti aikuisuuden elämänsisältöjen välille 

painotuseroja. Nuorten aikuisten elämässä voidaan puhua voimakkaista muutoksista, koska 

työmaailmaan ankkuroituminen, perheen perustaminen ja usein myös asunnon hankkiminen ovat 

keskeisiä asioita. Kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen alkaa asettuminen ja tietynlainen rutiinien 

vaihe. (Roos 1988, 187–189.) 

 

Ikä ei siis itsessään aiheuta muutoksia tai selitä käyttäytymistä. Se lähinnä merkitsee peräkkäiset 

muutokset ja nimeää järjestykseen. Kehityksen liittäminen ikään nostaa esiin tietyt normit tai 

keskiarvon, joista yksilöt poikkeavat joissakin määrin. "Ulkoisen vaikuttajat", kuten historiallinen 

aika, sukupolvi, johon henkilö kuuluu (kohorttierot) ja senhetkinen ympäröivä kulttuuri tulee ottaa 

huomioon. (Sugarman 1986, 18, 51.) 

 

Tiettyjen muutosten ja iän linkittyminen toisiinsa ihmisen elämässä johtuu sekä biologisen 

aikataulun etenemisestä ja sosiaalisesta kasvusta että kulttuuristen normien sitomisesta ihmisen 

ikään. Mm. monien yhteiskunnassa vaikuttavien lakien soveltaminen on erittäin riippuvaista 

yksilön iästä. Voidaan puhua elämänkulun institutionalisoitumisesta, jolloin elämässä on 

suhteellisen laajalle osalle väestöä ja kaikille yleisiä enemmän tai vähemmän itsenäisiä vaiheita. 

Elämänvaiheet saavat yhteiskunnallisen luonteen, kun yhteiskunnan instituutiot 

(koulutusjärjestelmä, työmarkkinat, sosiaaliturvajärjestelmät jne.) rakenteistavat elämänvaiheita. 

Näin ollen eri elämänvaiheiden pituus on riippuvainen yhteiskunnallisista instituutioista.  

(Koistinen 1999, 204; Schein 1978, 28.) 

 

Nuori aikuisuus ei siis ole vain iällä määriteltävissä oleva vaihe, vaan myös ympäristön muotoilema 

jakso ihmisen kehityksessä elämän aikana. Nuoruuden elämänvaiheeseen asetetaan yhteiskunnan 
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taholta tietyt haasteet, joihin on vastattava saavuttaakseen aikuisen statuksen. Kun kyse on 

kehityksestä, siihen liitetään yleensä ajatus yksilön paranemisesta. Miten nuoruutta sitten arvotetaan 

yhteiskunnassa, jossa edetään aikuisuuteen?  

 

 

2.1.3 Nuoruus yhteiskunnallisena konstruktiona 

 

Yhteiskunnallisen ja biologisen iän suhteet ovat hyvin monimutkaisia. Nuoren vanhuus voi olla 

sidoksissa yhteiskunnalliseen statukseen, siten että vallan keskuksessa olevilla nuorilla on muita 

nuoria enemmän aikuisen ja vanhemman ihmisen ominaisuuksia. Ikä on biologinen suure, jota 

voidaan manipuloida sosiaalisesti. Tämän vuoksi nuorista puhuminen yhtenäisenä kokonaisuutena 

ei ole mielekästä. Vähintäänkin on pohdittavia nuorisoryhmien välisiä eroja. (Bourdieu 1985, 129.) 

 

Pierre Bourdieu (1985, 128, 134) näkee ikäjaottelut mielivaltaisina. Tiettyjen ihmisten luokittelu 

nuoriin kertoo ennemminkin vallanjaosta, jossa vanhat luovat järjestyksen, joka pitää heidät vallan 

kahvassa yhteiskunnallisen taistelun keskellä. Bourdieu kirjoittaa sukupolvien välisestä ristiriidasta, 

joka on eri aikoina syntyneiden tavoitejärjestelmien välistä ristiriitaa. Sukupolvien väliset tavoitteet 

ja mahdollisuudet poikkeavat toisistaan. Se, mikä aiemmille sukupolville oli pitkän ponnistelun 

tulos, on nuoremmille sukupolville syntymäoikeus. Vanhemmat ryhmät kokevat sosiaalista laskua, 

valta-aseman menetystä, kun aikaisemmat etuoikeudet vaihtuvat kaikkien ulottuvilla oleviksi. Tämä 

saattaa synnyttää nuorisovastaisuutta ja muutosvastarintaa.  

 

Toisin kuin Bourdieu, Jukka Relander (2000, 295) näkee, ettei aikuisuutta enää perinteisessä 

mielessä ole olemassa, eikä valtaa, jonka nuoret voisivat vallata vanhemmilta ikäpolvilta. Ulkoiset 

muutostekijät kohtelevat kaikkia ikäluokkia samalla ennakoimattomuudella. Jos tämän päivän 

nuoret aikuiset pitäisi erityisesti erottaa vanhemmista sukupolvista, kuvaavaksi ominaisuudeksi 

tulisi sosiaalistuminen muutokseen.  

 

Relanderin teoreettisen pohdinnan mukaan uusliberalistisesta näkökulmasta aikuisuus on tylsää ja 

nuoruus tässä ja nyt oleva hetki, elämys, menestyneen kaupunkilaisen olotila vailla mennyttä, 

tulevaa, tietoisuutta tai hallintaa. Nuoruus on viriiliä, dynaamista, uudenaikaista ja liikettä ilman 

sidoksia. Tämän Relanderin esittelemän uusliberalistisen käsityksen voisi kuvitella vaikuttavan 

myös käsitykseen nuorista ihmisistä. Nuoruus ymmärretään tällöin tilana, joka vastaa parhaiten alati 

muuttuvan markkinatalouden ja työelämän vaatimuksiin. Relander esittääkin, ettei nuoruus ole 

ikäkausi vaan tietty ihannetila, joukkofantasia, johon pyritään. Tämä ihannetila koostuu aivan 
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muusta kuin iästä, eikä iällä oikeastaan edes ole mitään tekemistä nuoruuden kanssa. Nuoruuden 

ihannetila sisältää suuret tulot, akateemisen koulutuksen ja hyvän fyysisen kunnon. (Mt., 283, 286.) 

 

Miten sitten käsitys nuoruudesta vaikuttaa siihen, millaisiksi nuoret nähdään työntekijöinä? 

Analysoidessaan vastaajien asennoitumista iän ja työsuorituksen yhteydessä, Anne Kouvonen 

(1999, 57) sai tutkimuksessaan selville, että 55 prosenttia vastaajista koki vanhempien ja 

nuorempien tekevän työsuorituksensa yhtä hyvin. Kuitenkin niiden vastaajien joukko, jotka 

uskoivat nuorten pystyvän parempiin työsuorituksiin (27%) oli suurempi kuin vanhempien 

paremmuuteen uskovien joukko (10%). Kouvonen epäilee tämän kielivän sitkeästi elävästä 

uskomuksesta, jonka mukaan nuoret kykenevät parempiin työsuorituksiin. 

 

Bourdieun (1985) näkemystä sukupolvien välisestä valtataistelusta tukee Juha Siltalan (1994, 211) 

tutkimukset suomalaisista miehistä. Miehisessä kaskuperinteessä ilmenee perusjuttutyyppi, jonka 

mukaan työssään ja asemassaan uusi palautetaan paikalleen vanhemman työntekijän, auktoriteetin 

toimesta. "Kypsät" aikuiset opettavat karun maailman toimintasäännöt. Turhat luulot ja into on 

poistettava nuorelta heti alkuunsa.  

 

Nuorten tyytymättömyyttä työssä selittääkin tapa kohdella nuoria työelämässä oppipoikina ja -

tyttöinä, joille annetaan vähemmän vastuuta ja ehkä vähemmän mielekkäitä tehtäviä. Kyse on 

sosialisaatioprosessista, joukosta initiaatioriittejä, joiden kautta nuoren on ansaittava asemansa 

täysivaltaisena työyhteisön jäsenenä. Tämä voi synnyttää turhautumista, varsinkin kun nuoret ovat 

yhä paremmin koulutettuja ja hyvän tiedollisen sekä taidollisen perustan omaavia. Odotukset voivat 

olla korkealla ja monet joutuvat pettymään. (Juuti 1991, 88–89.) 

 

Ikäsyrjintä voidaan nähdä eräänlaisena valtataistelun ilmentymänä. Kouvonen määrittelee 

ikäsyrjinnän seuraavasti: "...,että ikääntyviä työntekijöitä/-hakijoita kohdellaan epäoikeutetusti eri 

tavalla kuin muita niin, että siitä on heille haittaa". Vaikka Kouvonen onkin keskittynyt 

tutkimuksissaan erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden ikäsyrjintään, toteaa hän, että ikäsyrjintä 

voi kohdistua myös nuoriin tai muun ikäisiin työntekijöihin tai työnhakijoihin. Hän erottaa 

toisistaan suoran ja epäsuoran syrjinnän. Suoralla syrjinnällä hän nimittää tapausta, jossa syrjiväksi 

koetun kohtelun suoraan ilmaistaan johtuvan iästä. Epäsuora syrjintä taas ilmenee silloin, kun 

ikäasia ei suoraan tule ilmi, mutta yksilö silti kokee tilanteen sisältävän iästä johtuvaa syrjintää. 

(Kouvonen 1999, 4–5.) 

 

Tutkimusaineistoja analysoidessaan Kouvonen kiinnitti tarkemmin huomiota nuorten kokemaan 
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ikäsyrjintään. Työpaikoilla oli havaittu yhtä paljon nuoriin kuin vanhempiinkin kohdistuvaa 

ikäsyrjintää. Vastauksissa oli nähtävissä trendi, jonka mukaan iältään vanhempi vastaaja havaitsi 

herkemmin ikääntyneisiin kohdistuvaa ikäsyrjintää ja toisinpäin, nuoremmat havaitsivat enemmän 

nuoriin kohdistuvaa ikäsyrjintää. Kuitenkin nuorista eniten ikäsyrjintää nuoria kohtaan (12%) 

havaitsivat 25–34-vuotiaat eikä nuorin 15–24-vuotiaiden ikäryhmä. Nuorten syrjintä oli myös 

kiinteässä yhteydessä nuoriin, perheen perustamisiässä oleviin naisiin. Eniten ikäsyrjintää nuoria 

kohtaan olivat havainneet 25–34-vuotiaat naiset (13%). (Mt., 38–39.) 

 

Vuoden 2001 työolobarometri on myös mitannut syrjintähavaintoja työpaikoilla. Syrjintää omalla 

työpaikalla nuoria kohtaan havaitsi seitsemän prosenttia palkansaajista. Tässä tutkimuksessa ei 

esiintynyt havainnoitsijan sukupuolesta johtuvaa eroa nuorten syrjinnän havaitsemisessa. 

Toimialakohtaisesti teollisuudessa havaittiin muita toimialoja enemmän nuoriin kohdistuvaa 

syrjintää (10%). Eniten syrjintää omalla työpaikalla havaittiin kuitenkin kohdistuvan tilapäisiin ja 

osa-aikaisiin työntekijöihin (14%). Naiset havaitsivat tällaista syrjintää miehiä enemmän ja 

varsinkin kuntien ja valtion palkansaajista viidesosa havaitsi tilapäisiin ja osa-aikaisiin kohdistuvaa 

syrjintää. Tilapäisiin työntekijöihin kohdistuva syrjintä osoittautui yleisemmäksi kuin sukupuoleen, 

ikään tai etniseen taustaan perustuva syrjintä. (Ylöstalo 2002, 162–163, 186.) Syrjintä tilapäisiä ja 

osa-aikaisia kohtaan voi kuitenkin välillisesti merkitä suurempaa nuoriin ja naisiin kohdistuvaa 

syrjintää naisten ja nuorten ollessa enemmistönä tällaisissa työsuhteissa. 

 

Toisin kuin Kouvosen (1999) tulosten mukaan, vuoden 2001 työolobarometri osoitti, että 18–24-

vuotiaiden ikäryhmä havaitsi eniten nuoriin kohdistuvaa syrjintää. 25–34-vuotiaat taas havaitsivat 

nuorempaa ikäryhmää enemmän tilapäisissä työsuhteissa oleviin kohdistuvaa syrjintää. Eniten 

tällaisia havaintoja oli 25–34-vuotiailla naisilla (24%), joten tästä johtuen tutkimuksessa oletettiin 

tilapäisyydestä johtuvan syrjinnän olevan yleisintä juuri tämän ikäryhmän naisilla. (Ylöstalo 2002, 

166–167.)  

 

 

2.2 Työ nuoren aikuisen elämässä 

 

Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että taustaominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli ja sosioekonominen 

asema vaikuttavat yksilön arvoihin, elämänkatsomukseen ja koettuun työelämän laatuun (Juuti 

1991, 29). Arvot ja tarpeet taas vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin työssä (Kalimo ym. 1981, 5). Ei 

siis ole yhdentekevää, että kuormituksen kokijana on juuri nuori aikuinen. Elämänvaiheen sisältö 

määrää ne vaatimukset, paineet ja voimavarat, joita yksilöllä on, ja joiden kautta ulkoiset olosuhteet 
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tulkitaan. Juuri yksilön tulkinta tilanteensa kuormittavuudesta on vahvasti yhteydessä yksilön 

psyykkiseen kuormittumiseen, stressaantumiseen ja työssä jaksamiseen. Toisaalta psyykkisen 

kuormittumisen työssä on havaittu taas olevan yhteydessä yksilön tulkintaan omasta tilanteestaan 

(Elo 1989, 172). On siis tarpeen perehtyä siihen, mitä kaikkea työssäkäyvän nuoren aikuisen elämä 

ja työ sisältää, ja kuinka he kokevat tämän kaiken. 

 

 

2.2.1 Yhteiskunnan muutos ja työn merkitys 

 

Yhteiskunnallisen muutoksen vaikutus on merkittävä. Siinä missä aiemmat sukupolvet ovat eläneet 

maatalousvaltaisen talouden keskellä tai tehtaan varjossa, tämän hetken nuoret aikuiset ovat 

kasvaneet informaatioyhteiskunnan vaikutuksessa. Työelämään suhtautumiseen vaikuttaa 

ikävaihetta merkittävämmin tiettyyn sukupolveen kuuluminen. Monet tutkijat näkevät Suomen 

1990-luvun lama-ajan vaikuttaneen yhteiskuntaan epävakaistaen työmarkkinoita ja muita 

yhteiskunnan rakenteita. Tällaisen epävakauden on todettu lisäävän kokemusta työn 

epävarmuudesta ja lisäävän työssä koettua kuormitusta ja uupumusta. 1990-luvun lama-aika 

romahdutti usean nuoren turvaperustan ja leimaa nykyisten nuorten aikuisten valintoja, päätöksiä ja 

kokemusta työmarkkinoista. (Kinnunen 1996, 49; Lindström 1999, 51.) 

 

1990-luvun lama-ajalla oli kielteiset vaikutukset ainakin kuntasektorilla. Tämän on osoittanut Jussi 

Vahteran ja Jaana Pentin tutkimus Raision ja Turun kuntien henkilöstöstä. Työt muuttuivat paljon 

mm. työmäärän, kiireen ja erilaisten uhkatekijöiden lisääntyessä. Palvelujen tuottamiseen käytetty 

työpanos väheni, henkilöstön siirrot työtehtävästä tai työpaikasta toiseen olivat tavallisia ja 

ennakoimattomuuden, lomautuksen ja irtisanomisen uhka kohdistui moniin. Myös työn psyykkiset 

vaatimukset lisääntyivät ja työntekijöiden terveys heikkeni selvästi. Tämä näkyi mm. merkkeinä 

psyykkisestä rasittuneisuudesta, tuki- ja liikuntaelinkipujen lisääntymisenä sekä koetun terveyden ja 

työkyvyn heikkenemisenä. Sairauspoissaolokerrat ja -päivät lisääntyivät lähes kaikissa 

vertailtavissa kohorteissa. Vaikka ikävaikutus otettiin tulosten tulkinnassa huomioon, ei kohortin 

vanheneminen riittänyt selittämään tätä negatiivista kehitystä. (Vahtera & Pentti 1995, 92–93, 98.) 

 

Epävarmuudesta ihmisten keskuudessa kertoo Työministeriön vuoden 2001 työolobarometrin tulos 

siitä, että lähes 70 prosenttia palkansaajista piti 1990-luvun kaltaisen laman toistumista seuraavan 

kymmenen vuoden kuluessa mahdollisena. Myös palkansaajien työllisyyttä koskevat odotukset 

olivat muuttuneet aikaisempaa kielteisemmiksi. Iällä näytti olevan yhteys työllisyyden 

muutosodotuksiin. Suhtautuminen tulevaisuuteen oli sitä myönteisempää mitä nuorempi 
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palkansaaja oli. Silti 18–24-vuotiaillakaan odotukset eivät olleet yltiöpäisiä, sillä heistäkin vain 36 

prosenttia uskoi yleisen työllisyystilanteen olevan parantumassa. Samalla tavoin nuorimmassa 

ikäryhmässä laman toistumista pelkääviä oli hieman muita ikäryhmiä vähemmän, kuitenkin niin, 

että tässäkin ryhmässä taantuman toistumismahdollisuutta erittäin tai melko todennäköisenä piti 59 

prosenttia vastaajista. 25–44-vuotiaiden ryhmässä vastaava luku oli suurempi, 66 prosenttia (,kun 

suurin 67% oli yli 54-vuotiailla). Tulosten perusteella oletetaan, että koetun laman ja sen 

toistumisen pelko on siirtynyt nuorempiin sukupolviin. (Ylöstalo 2002, 1, 11, 14–15, 20–21.) 

 

Lea Pulkkisen vetämän Lapsesta aikuiseksi -tutkimusprojektin tuloksissa ihmisten arviot työnsä 

uhkatekijöistä ovat olleet samansuuntaisia muiden suomalaisten tutkimusten kanssa. Tutkittujen 36 

-vuotiaiden elämässä yleisin työn uhkatekijä oli tulojen väheneminen (36% vastanneista). Muita 

melko yleisiä uhkia olivat työttömyyden uhka (27%), osapäiväistämisen tai töiden vähenemisen 

uhka (21%), pakkoloman uhka (16%) ja siirtouhka (15%). (Kinnunen 1996, 49.) Varmasti osa 

uhkakokemuksista voidaan selittää lama-ajan läheisyydellä sekä ikäluokan kehitysvaiheella ja 

tarpeilla. Näin ollen muidenkin samanikäisten tai lama-ajan eläneiden voidaan ajatella kokevan 

samantapaisia uhkia.  

 

Jouko Nätin ym. (1995, 66–67) tutkimuksen mukaan työn epävarmuuden kokemisella oli selviä 

negatiivisia seurausvaikutuksia varsinkin yksilötasolla. Nämä näkyivät sekä työhön liittyvän 

hyvinvoinnin että yleisen hyvinvoinnin laskuna. Eniten työssä epävarmuutta kokevat olivat myös 

ahdistuneimpia, masentuneimpia, tyytymättömimpiä ja sitoutumattomimpia työorganisaatioon. 

Parhaiten työn epävarmuus selitti matalaa työtyytyväisyyttä. Siltikin koettu työn epävarmuus selitti 

vain pienen osan kunkin seurausmuuttujan vaihtelusta, kun tausta- ja persoonallisuustekijöiden 

vaikutus kontrolloitiin. Tutkitut persoonallisuusmuuttujat (elämänhallinta, itsearvostus) selittivät 

parhaiten seurausmuuttujia. 

 

Samantapaisiin tuloksiin on päätynyt Taru Feldt tutkimuksessaan. Suuri työn epävarmuus oli 

yhteydessä heikkoon koherenssiin (hallinnan kyky), jolla taas oli yhteys psykosomaattisiin oireisiin 

ja uupumiseen työssä (Feldt 2000, 49). 

 

1990-luvun laman aikainen ja sen jälkeinen kehitys ei kuitenkaan ole ollut pelkästään negatiivista. 

Lama-aikana johtamisen laatu parani ja kiusaamisesta tuli harvinaisempaa (Vahtera & Pentti 1999, 

48–49). Työpaikkojen kehittäminen on jatkunut vilkkaana ja lisääntynyt jo useamman vuoden ajan. 

Työntekijöiden kuntoon ja terveyteen on pyritty vaikuttamaan mm. parantamalla työturvallisuutta ja 

järjestämällä tyky-toimintaa työpaikoilla. (Ylöstalo 2002, 201.) Myönteistä kehitystä on myös se, 



 20

että vuosikymmenen loppupuolella työn henkinen rasittavuus, stressi ja kiire olivat kokonaisuutena 

hieman vähentyneet (Elo 2000, 16). 

 

Lama-aika Suomessa on siis tuonut nuorten aikuisten elämään ja työelämään sekä hyviä että 

huonoja piirteitä. Joka tapauksessa sen voidaan olettaa vaikuttaneen heidän tapaansa kokea 

työelämä omalla erityisellä tavallaan sekä siihen, mitä he arvostavat työssään. Kyseessä on 

jonkinlainen lama-ajan sukupolvi. Työhön suhtautumiseen lisäksi vaikuttaa jo edellisistä 

sukupolvista kumpuava asennoituminen työhön. Suomalaiset suhtautuvat työhön kunnia-asiana, 

jonka edestä ollaan valmiita kärsimään. Millainen on tämä vanhemmilta ikäpolvilta periytyvä työn 

eetos ja millä tavoin se vaikuttaa tämän hetken nuorissa aikuisissa? 

 

Riitta Tuohinen on pohdiskellut suomalaisen modernin työn ideologian syntyhistoriaa. Suomalainen 

työn arvostus ei perustu puhtaasti weberiläiseen protestanttiseen etiikkaan, vaan historiallisiin 

kokemuksiin ja ankariin luonnonoloihin, joista selvisi vain tekemällä työtä. Lisäksi vaikuttajina 

ovat olleet valistusfilosofian rationalismi, klassinen poliittinen taloustiede sekä työväenliike. Työstä 

muotoutui elämän mieli, kehityksen, edistyksen, arvojen ja rikkauden lähde. (Tuohinen 1990, 25, 

28–29.) 

 

Työ elämän mielekkyyden muovaajana ja pärjäämisen mittana on tuonut lieveilmiöitä ihmisen ja 

työn suhteeseen. Työstä on tullut menestyksen mitta, vaikka menestyminen onkin tämän päivän 

epävakaassa markkinataloudessa yhä vaikeampaa. Omaa heikkoutta ei sovi näyttää ja pärjääminen 

on jonkinlaista menestystä. Täten ihmiset saattavat tarjota ankaraa työeetosta, pärjäämisen pakkoa 

lamankin lääkkeeksi, vaikka laman aiheuttama tilanne ei olisikaan korjattavissa yksilön moraalilla. 

Taloudellisen taantuman aika kun on yksi itsestä riippumattomaan epäonnistumiseen altistava tila. 

(Sennett 2002, 127; Siltala 1994, 124–125, 155.) 

 

Matti Kortteinen (1992) on huomannut, tutkiessaan suomalaisten miesten ja naisten suhdetta 

työhön, työssä vallitsevan selviytymisen ja työn vuoksi uhrautumisen perinteen. Pärjääminen 

työelämässä, työmarkkinoilla ja yksilöiden välisessä kilpailussa, jopa terveyden menettämisen 

uhalla, on kunnia-asia. Hän nimittää ajattelutapaa selviytymisen eetokseksi. Nuorempien 

työntekijöiden selviytymisstrategiat kuitenkin poikkeavat aikaisempien ikäluokkien strategioista. 

Siinä missä suuret ikäluokat säilyttivät kunniansa pomoja nöyryyttämällä, heidän lapsensa 

tukeutuvat itsensä kehittämiseen. Pärjäämisen pakko säilyy sukupolvelta toiselle ja 

kilpailuyhteiskunta tarjoaa sille hyvän kasvualustan. Nuorten kohdalla ei siis voida puhua 

työmoraalin murentumisesta, sillä hekin kantavat selviytymisen eetosta. 
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Myös Tuohisen (1990) tutkimus peruskoulun 9. luokan oppilaiden työlle antamista merkityksistä 

osoittaa, että selviytymisen eetos ja työn arvostus elävät vahvoina nuorten mielessä. Tutkiessaan 

nuorten työmoraalia ja käsityksiä työssä menestymisestä, hän huomasi, että nuorten käsityksissä 

työnteon ja ahkeruuden arvo oli erittäin korkealla.  

 

Vaikka työn arvostus nuorilla on yhtä vahva kuin aiemmilla sukupolvilla, on siihen ajava logiikka 

muuttunut. Esiin nousee kysymys instrumentaalisen työorientaation merkityksestä. Voidaan pohtia, 

onko työ nuorille vain muun hyvän saamisen väline, ja jos on, mikä on sen yhteys työntekijän 

kuormittumiseen. 

 

Instrumentaalisen työorientaation merkitys on siinä, että se on keino erottaa työ omasta 

persoonasta. On erehdys olettaa samastumisen omaan työhön ja ammattiin olevan aito ja oikea 

työorientaatio. Palkkatyöläinen on aina pikemminkin pitänyt työtään toimeentulon hankinnan 

välineenä ja siten instrumentaalinen asennoituminen työhön on tyypillinen ja adekvaatti 

vieraannuttavaan työhön sopeutumisen keino. Instrumentaalista työhön asennoitumista edellyttää 

sekä työn vaatimus että mahdollinen työn matala status. Työn yksitoikkoisuus, köyhyys tai jopa 

vastenmielisyys voi edellyttää tiettyä itsensä irrottamista työstä, jotta siinä viihtyy. Myöskään 

matalan statuksen työssä tai muuten epätyydyttävässä työssä oleva ei useinkaan halua samaistua 

työhönsä, vaan olla jotain muuta, enemmän kuin työnsä. (Aho 1988, 140–143; Sennett 2002, 73–

74.) 

 

Koulutus- ja ammattiasemaerot, sukupuoli sekä ikä vaikuttavat siihen, kuinka yksilö arvioi työn 

merkitystä ja mitkä arvot työssä ovat tärkeitä. Työntekijät painottavat työn suoman henkisen kasvun 

merkitystä muissa tehtäväryhmissä työskenteleviä vähemmän. Työntekijät pitävät työtä 

enemmänkin välttämättömyytenä, kun taas esim. yrittäjät pitävät työtään kutsumuksena. Miehet 

arvioivat useammin työnsä joko välttämättömyytenä toimeentulon turvaamiseksi tai sitten 

kutsumuksena ja itsensä toteuttamisen keinona. Naiset, etenkin toimihenkilöt, kokevat työn miehiä 

useammin ammattina eli osaamisena ja ammattiylpeytenä. Työntekijät ja alle 20-vuotiaat 

työssäkäyvät painottavat materiaalista hyvinvointia ja korostavat muita harvemmin henkisen 

kasvun merkitystä työtä tarkastellessaan. (Juuti 1991, 308; Kinnunen 1996, 48.)  

 

Lasse Siuralan tutkimuksessa nuorten työasenteista (1987, 56–59, 64–106) nuoremmat vastaajat 

olivat vanhempia halukkaampia vaikkapa tilapäistöihin, jos niistä olisi saanut riittävästi rahaa. 

Nuoruuden lisäksi tällaiseen instrumentaaliseen työhön suhtautumiseen vaikutti myös taloudellinen 
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asema ja tavoitetaso. Heikomman taloudellisen aseman omaavat suhtautuivat työhön 

instrumentaalisemmin. Alhainen koulutus sekä ikä nostivat työn säännöllisyyden ja 

kokopäiväisyyden arvostusta työn kiinnostavuuden sijasta. Iän lisääntyminen vähensi työn 

sisällöllisten tekijöiden merkitystä ja halukkuus ponnistella työn eteen väheni. 

 

Siurala (1987) painottaa iän ja kohortin vaikutuksen erottamisen tärkeyttä. Vaikka tietty yksilön 

ominaisuus näyttäisi ensi katsomalla johtuvan yksilön iän lisääntymisestä, voikin todellisena 

vaikuttajana olla kohortin piirre. Instrumentaalinen asennoituminen työhön tai taloudellisen 

turvallisuuden korostaminen voi johtua ennemminkin siitä, minä aikakautena tietty kohortti on 

kasvanut ja milloin he ovat imeneet vaikutteita maailmasta, eikä niinkään ihmisen elämän 

vaiheesta, jonka kaikki läpikäyvät. Varsinkin aineellisen hyvinvoinnin puutetta sekä 

joukkotyöttömyyttä nuoruudessaan kohdanneet korostivat muita kohortteja voimakkaammin työn 

varmuuden ja turvallisuuden merkitystä. 

 

Kohorttivaikutus ilmenee myös siten, että nuoret kasvavat maailmassa, jossa kaupallistuminen on 

muuttanut ihmisten suhdetta työhön. He ovat syntyneet ”läpimonetarisoituneeseen” maailmaan, 

jossa raha on välttämätön itsestäänselvyys. Yhteiskunta on kypsynyt palkansaajayhteiskunnaksi, 

jossa kuluttamisen kulttuurilla on tärkeä rooli. Työstä on tullut enemmänkin kulutukseen tarvittavan 

rahan hankkimisen väline. Työstä saatavan rahan ja työn sisällön vastakkainasettelun mielekkyys 

kannattaa kuitenkin kyseenalaistaa. Vaikka raha on tärkeä nuorten työmotiivina, nuoret korostavat 

samanaikaisesti vanhempia enemmän työn sisällöllisten tekijöiden merkitystä. (Siurala 1987, 64–

106; Tuohinen 1990, 121; Aho 1988, 144.)  

 

Nuorten instrumentaaliseen työorientaatioon on olemassa myös koulutuspolitiikasta kumpuavat 

syyt. Tulevan työvoiman koulutuspohja on keskimäärin nykyistä korkeampi. Tämä voi johtaa 

instrumentaalisen suhtautumisen kasvamiseen nuorilla varsinkin työuran alussa, jollei työtehtäviä 

pystytä kehittämään siten, että nuoret pääsevät käyttämään kykyjään ja koulutuksella hankittuja 

valmiuksiaan. (Tuohinen 1990, 109.) 

 

Nuorten aikuisten suhtautumisella työntekoon on kuitenkin uudenlainen perusta nuorten 

elämäntavassa ja yhteiskuntasuhteessa. Työn arvostus ja merkitys pohjautuu yleisen 

individualisaatiokehityksen mukaisiin itsensätoteuttamisen tarpeisiin, sosiaalisen identiteetin 

odotuksiin tai rationaaliseen harkintaan. Nuorille työnteko ei merkitse pelkästään "leivän pöytään 

tuomista" vaan myös itsensä toteuttamisen keinoa, jopa elämäntapaa. Työn tekemisen 

velvollisuusnormin korvaa yhä enemmän työn sisältöön, laatuun, mieleen ja tarkoitukseen liittyvät 
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seikat. (Tuohinen 1990, 107; Kivimäki 1999.)  

 

Tuohinen (1990, 121–122) nostaa tutkimuksensa pohjalta esiin kolmenlaisia nuorten työn 

representaatiota tai toisin sanottuna motiiviulottuvuutta. Ensiksikin työ nähdään (hänen 

tutkimuksessaan tulevana) ammattina ja urana, joka liittyy sosiaalisen identiteetin rakentamiseen ja 

yhteiskunnalliseen rooliin. Toiseksikin työ nähdään ihmislajille ominaisena toimintana, jossa 

vaikutetaan maailmaan ja jätetään siihen oma panos, jälki. Tähän liittyy omien kykyjen löytäminen, 

aikaansaannosten näkeminen ja “osaaminen”. Kolmanneksi työ esiintyy rahan, toimeentulon ja 

kulutuksen lähteenä, jonka avulla toteutetaan identiteettitarpeita ja työstetään omaa tyyliä ja 

sosiokulttuurisia elämäntapoja. Nämä motiiviulottuvuudet vaikuttavat nuoren toiminnassa 

samanaikaisesti, mutta painottuen tilanteen mukaan. Työn laatu määrää nuoren siihen liittämiä 

motiiveja. Nuorilla ei siis ole yhtä suhdetta työhön, vaan monen tasoisia suhtautumistasoja yksilöstä 

ja työn kuvasta riippuen. 

 

Nuorten aikuisten voidaan siis päätellä suhtautuvan työhön sekä instrumentaalisesti että sisällöllisiä 

arvoja korostaen. Työ on tärkeää sekä elämän perusedellytysten turvaajana että sisällön tuojana 

elämään. Täten työllä voi arvioida olevan tärkeä sija myös nuoren työntekijän elämässä. Työ 

otetaan vakavasti ja tällöin se voi sisältää sekä nuoren aikuisen hyvinvointia edistäviä että sitä 

vähentäviä kuormitustekijöitä. Työ on siis nuorelle aikuiselle tärkeä, muttei suinkaan ainut 

elämänsisältö. Perhe ja vapaa-aika, varsinkin tässä elämänvaiheessa, vaativat oman huomionsa.  

 

 

2.2.2 Työ, perhe ja vapaa-aika 

 

Työn, perheen ja vapaa-ajan suhdetta on tutkittu runsaasti juuri siksi, että nämä elämänalueet 

vaativat usein oman toisistaan erillisen aikansa ja henkisen panostuksensa. Yksilön arvojärjestys 

kertoo sen, mihin yksilö on valmis panostamaan eniten ja samalla, mikä antaa yksilölle voimavaroja 

tai kuluttaa niitä. Varsinkin, jos henkilökohtaisen arvojärjestyksen ja jokapäiväisen käytännön 

toiminnan välillä on ristiriita, saattaa tämä ristiriita kuormittaa yksilöä henkisesti. 

 

Simo Aho (1988, 140) on pohtinut palkkatyön merkitystä ja sitä, mikä on suomalaisten elämälle 

keskeisin sisällön antava elämänpiiri. Esimerkiksi työn merkityksen prosentuaalinen väheneminen 

ei Ahon tulkinnan mukaan merkitse työn merkityksen vähentymistä sinänsä, mutta se voi kylläkin 

kertoa perhe-elämän subjektiivisen arvostuksen noususta. Aho epäileekin, että muutokset kertovat 

enemmän normi-ilmaston muutoksesta, siitä että perhe-elämä on muuttunut kulttuurisesti 
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arvostetummaksi, kuin yksilöiden todellisista subjektiivisista arkielämän merkityksistä. 

 

Lapsesta aikuiseksi -tutkimusprojektin tulosten mukaan aikuisiässä oleville (tässä 36-vuotiaat), sekä 

naisille että miehille, selvästi tärkein asia elämässä oli perhe. Seuraavaksi tärkein oli työ, terveyden, 

vapaa-ajan, harrastusten ja ihmissuhteiden seuratessa perässä. (Pulkkinen & Kokko 1996, 104) 

Pulkkisen (1988, 31) mukaan naimisissa olo ja lapset selittävät vahvaa suuntautumista kotiin. 

Yksinäisillä ja lapsettomilla kotiin suuntautuminen on vähäisempää.  

 

Pulkkinen (1988, 13) on tutkimuksessaan havainnut perhekeskeisyyden nuorille ominaisimmaksi 

yksilöllisten ratkaisujen ohella. Pulkkinen pyysi 26–27-vuotiaita nuoria aikuisia laittamaan heidän 

tämänhetkisen elämäntilanteen tyydytyksen lähteet tärkeysjärjestykseen. Ensisijaiset tyydytyksen 

lähteet sekä miehille (67%) että naisille (79%) olivat koti ja perhe. Molemmille sukupuolille 

useimmiten valittuna toissijaisena tyydytyksen lähteenä olivat työ tai opiskelu ja vasta kolmannelle 

sijalle pääsivät vapaa-ajan harrastukset tai ystävät.  

 

Työn ja perheen välisessä suhteessa voidaan nähdä erilaisten roolien vaikutusta. Roolit voivat olla 

ristiriidassa keskenään aiheuttaen ylikuormittumista, mutta ne voivat myös tukea toisiaan. Naisten 

ja miesten roolit perheessä ja työelämässä ovat perinteisesti jakautuneet sukupuolten kesken, mutta 

nämä roolit ovat muutoksessa. Vaikka naiset ovatkin Lapsesta aikuiseksi -tutkimusprojektin 

tulosten mukaan useammin laittaneet perheen tarpeet työn edelle, kokivat miehet silti enemmän 

työn ja perheen välistä ristiriitaa. Mitä enemmän lapsia tai mitä nuorempi lapsi perheessä oli, tai 

mitä enemmän työssä koettiin aikapaineita, sitä enemmän perheen koettiin häiritsevän työtä. Naiset 

kokivat nämä häiriötekijät miehiä vahvemmin. Mitä enemmän tehtiin työtunteja viikossa ja mitä 

enemmän koettiin aikapaineita, sitä enemmän työn koettiin vaikuttavan häiritsevästi perheeseen. 

(Kinnunen 1996, 50–53.) Kaiken kaikkiaan varsinkin aikapaineiden työssä voi todeta häiritsevän 

sekä työ- että perhe-elämää. 

 

Juutin (1991, 116) tutkimuksen mukaan naiset kokevat stressioireita miehiä enemmän. Syyksi tähän 

Juuti epäilee naisten suurempaa työtaakkaa, kuormittavaa kaksoisroolia, sillä naisilla on 

suoriutumispaineita sekä työssä että kotona. Näiden kahden roolin yhteensovittamisen 

epäonnistuminen synnyttää stressioireita. 

 

Tutkimuksen mukaan perheen merkitystä painottivat muita enemmän naiset, avo- tai avioliitossa 

olevat, suuremman perheen jäsenet ja maaseututaajamissa asuvat. Perheen merkitys ei ollut yhtä 

suuri miehille, alle 20-vuotiaille, opiskelijoille ja työttömille, yksin asuville, pienemmissä perheissä 
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eläville ja muualla kuin maaseututaajamissa asuville. Tämänkin perusteella nuoret ja työntekijät 

voidaan luokitella vapaa-aikakeskeisiksi ihmisiksi, sillä he painottavat keskimääräistä useammin 

ihmissuhteiden ja viihteen merkitystä ja keskimääräistä vähemmän henkisen kasvun merkitystä 

vapaa-aikana. (Juuti 1991, 309, 318.) 

 

Vuoden 1995 SAK:n liittojen tutkimuksen mukaan 72 prosenttia piti kotielämää, 62 prosenttia 

vapaa-ajan harrastuksia ja 54 prosenttia työtä erittäin tärkeänä elämässään. Työ siis pääsi vasta 

kolmannelle sijalle. Työ oli ennen kaikkea toimeentulon väline. Tarkasteltaessa 1990-luvun alun 

kehitystä koti oli tullut aiempaa keskeisemmäksi elämänsisällöksi molemmilla sukupuolilla. 

(Erkkilä 1995, 9, 23.) 

 

Vaikka loppujen lopuksi työn merkitys suomalaisille pysyykin suurena, arvioi Juuti (1991, 38–39), 

että varsinkin nuorille hyvinvointiyhteiskunnan kasvateille laatutekijät ja sisäiset arvot tulevat 

olemaan tärkeämpiä kuin aiemmille sukupolville. Itsensä ilmaiseminen, kehittäminen ja 

tasapainoinen elämä ovat yhä tärkeämpiä arvoja. Elämään etsitään suurempaa tasapainoa ja halu 

uhrautua työelämässä vähenee. 

 

 

2.2.3 Mitä työstä halutaan ja saadaan 

 

Ihmisen hyvinvoinnin ja stressin syntymisen kannalta on tärkeää, millainen suhde työn piirteiden ja 

työtä koskevien tavoitteiden välillä on. Jos näiden kahden välillä vallitsee ristiriitaa, hyvinvoinnin 

taso on matalampi ja stressiä syntyy herkemmin, kuin jos ristiriitaa ei ole. Hyvä suhde työn 

piirteiden ja tavoitteiden välillä on yhteydessä mm. vähäisen monotomian kokemiseen ja 

henkilökohtaisten voimavarojen olemassaoloon. (Kalimo 1981, 127–128, 150.) 

 

Se, mitä työstä halutaan ja mitä siitä saadaan, on tärkeää pohdittaessa tämän suhteen aiheuttamaa 

psyykkistä kuormitusta yksilölle. Työn tulee täyttää olemassa olevat odotuksen ainakin jossain 

määrin niin, että riittävä tyytyväisyyden taso säilyy. Kuinka nuorten aikuisten työhön luomat 

odotukset sitten syntyvät? Kari Nyyssölä (1994, 23–24) toteaa, että nuoret saavat työodotustensa 

mallit vanhemmilta sekä muilta sijaissosiaalistajilta kuten koulusta, kaveripiiristä tai harrastuksista, 

joiden maailmankuva yleensä pohjautuu työyhteiskunnan sosiaaliseen järjestelmään. Odotukset 

lienevät siis melko perinteisiä ja yhteiskunnassa yleisesti tunnustettuja. 

 

Juuti (1991, 48–49) on tutkinut eri ikäryhmien työhön liittyviä odotuksia. Nuorimmalle 
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ikäryhmälle, alle 20-vuotiaille työssäkäyville, tärkeintä oli oikeudenmukainen kohtelu. Alle 20-

vuotiaat korostivat muita ikäryhmiä enemmän miellyttävien työtovereiden, hyvän palkan, 

tunnustuksen ja arvostuksen sekä ylenemismahdollisuuksien merkitystä. Myös riittävä vapaa-aika 

ja työn jatkuvuus oli tälle ryhmälle tärkeää. Seuraavassa 20–30-vuotiaiden ikäryhmässä, jotka ovat 

juuri siirtyneet työelämään, tärkein odotus oli mielenkiintoinen työ. Tämä ikäryhmä korosti muita 

ryhmiä enemmän esimiehen tuen tärkeyttä. Muuten tämän ikäisten odotukset noudattelivat monilta 

osin muiden suomalaisten työntekijöiden odotuksia. Työelämään vakiintumisen vaiheessa olevilla 

30–40-vuotiailla tärkeimpänä odotuksena oli oikeudenmukainen kohtelu. Tässä ikäryhmässä kykyjä 

vastaava työn ja työn haasteellisuuden odotuksia korostettiin muita enemmän. Kuitenkin tiettyjen 

perusasioiden, kuten työn mielenkiintoisuuden, työn jatkuvuuden ja oikeudenmukaisen kohtelun 

välillä, erot eri-ikäisten arvostuksissa olivat hyvin pienet.  

 

Lieneekö sitten kyseessä laman vai ammattiasemaeron vaikutusta, kun SAK:laisille alle 36-

vuotiaille selvästi tärkein tavoite työssä oli työpaikan pysyvyys ja varmuus. Tämä oli tärkein tavoite 

17–25-vuotiaista 43 prosentille ja 26–35-vuotiaista 48 prosentille. Tämä oli tärkeimpänä tavoitteena 

myös vanhemmissa ikäryhmissä ja sen merkitys kasvoi 55 ikävuoteen saakka. Toiseksi tärkeimpänä 

tavoitteena alle 36-vuotiaille oli hyvä palkka ja ansiotaso neljäsosan heistä ollessa tätä mieltä, ja 

kolmantena tavoitteena oli työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus. (Erkkilä 1996, 80.)  

 

Ura ja valta olivat tärkeämpiä nuoremmille kuin vanhemmille ikäryhmille. Nuoret arvostivat 

palkan, pysyvyyden ja työn sisällön ohella omien kykyjen käyttö- ja kehittämismahdollisuuksia, 

itsenäisyyttä ja työtovereita. Alle 25-vuotiaille nämä olivat kaikista tärkeimpiä. (Mt., 11–12, 47, 

50.) Juutin tutkimuksissa alle 40-vuotiaat olivat tyytyväisimpiä työtovereihin, työhön yleisesti 

ottaen sekä esimieheen. Tyytyväisyyden taso kytkeytyi selvästi asemaan. Tyytymättömyyttä 

synnyttivät eniten riittämättömät ylenemismahdollisuudet, työstä saatu palkka ja 

johtamismenetelmät. Kaiken kaikkiaan nuorimmat, alle 20-vuotiaat, suhtautuivat kielteisimmin 

työhönsä. (Juuti 1991, 87–88.)  

 

Voidaan epäillä, että nuoret aikuiset arvostavat ja haluavat niitä elementtejä, joita heillä on muita 

ikäryhmiä vähemmän. Ura on epäselvä, valtaa käyttävät vanhemmat työntekijät eikä omia kykyjä 

vielä pystytä hyödyntämään halutulla tavalla. Puuttuvat ylenemismahdollisuudet tai vanhempia 

työntekijöitä huonompi palkka aiheuttavat tyytymättömyyttä. 
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2.2.4 Elämänhallinnan merkitys 

 

Tuija Kataja-aho (2002, 13–17) on tutkimuksessaan käsitellyt elämänhallinta-käsitteen 

monimuotoisuutta. Hän toteaa, että käsite on vakiintumaton ja sitä on eri tieteenaloilla sekä saman 

tieteenalan sisällä käytetty eri merkityksissä. Tästä johtuen tutkijat usein määrittelevät 

tutkimuksessaan oman näkemyksensä elämänhallinnan käsitteestä.  

 

Yleisesti ottaen elämänhallinnan käsitteessä on kyseessä yksilön käsitys tai kokemus siitä, millaiset 

omat mahdollisuudet ovat erilaisten elämäntilanteiden hallintaan.  Kyse on henkilökohtaisesta 

arviosta, siitä, onko "omistanut" oman elämänsä. Elämänhallinnan voi kuvata myös 

tulevaisuudenhallintana, jolloin tarpeentyydytystä lykätään niihin tulevaisuuksiin, joihin on osattu 

tai voitu varautua. Ulkoinen elämänhallinta merkitsee sitä, että ihminen on pystynyt suurin piirtein 

ohjaamaan elämänsä kulkua. Sisäinen elämänhallinta taas tarkoittaa kykyä optimismiin, 

myönteiseen ajatteluun riippumatta siitä, mitä elämässä tapahtuu. Mitään odottamatonta ja suuresti 

vaikuttavaa ei ole päässyt tapahtumaan sekä tavoitteiden ja tarkoitusperien ketju on ollut 

lähestulkoon katkeamaton. Niin suomalaisissa tutkimuksissa kuin muuallakin maailmassa 

elämänhallinta voidaan nähdä joko tietynlaisena persoonallisuuspiirteenä, tai että sen ytimen 

muodostavat erilaiset (stressin) hallintastrategiat, tai sitten näiden suuntauksien yhdistelmänä. 

(Kataja-aho 2002, 13–17; Relander 2000, 290; Roos 1988, 206–207.) 

 

Feldt käyttää tutkimuksessaan termiä koherenssi samassa merkityksessä kuin elämänhallintaa. 

Yleensäkin vahva koherenssi, johtui se mistä syystä tahansa, oli voimakkaasti yhteydessä 

hyvinvoinnin indikaattoreihin: mitä voimakkaampi koherenssin tunne, sitä vähemmän 

psykosomaattisia oireita ja uupumusta. Vahva koherenssi vähensi haitallisten työolotekijöiden 

(kuormitustekijöiden) vaikutusta. Työpaikan hyvät sosiaaliset suhteet paransivat hyvinvointia, jos 

koherenssi yksilöllä oli heikko. Lisäksi joillakin työolotekijöillä oli erilainen vaikutus hyvinvointiin 

riippuen koherenssin vahvuudesta. Vahvan koherenssin omaavilla yksilöillä työn sisällöllinen 

vaativuus oli voimavaratekijä ja yhteydessä vähäiseen työuupumuksen. Heikon koherenssin 

omaavilla taas työn sisällöllinen vaativuus osoittautui stressitekijäksi. (Feldt 2000, 50). 

 

Elämänhallintaa käsitellään Pulkkisen pitkittäistutkimuksessa (1988, 19–20), jonka tulosten 

mukaan 26–27-vuotiaat nuoret kokivat tulevaisuuden riippuvan ensisijaisesti heistä itsestään. Heistä 

51 prosenttia näki tulevaisuuden riippuvan erittäin paljon itsestä. Seuraavaksi eniten erittäin paljon 

vaikutusta nähtiin olevan onnella (14%) ja Jumalalla (13%). Vähiten erittäin paljon vaikutusta 

koettiin olevan muilla ihmisillä (1%), menneisyydellä (2%) ja ulkoisilla oloilla (2%). Myös heitä oli 
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vähän, jotka kokivat maailman tilanteen (6%) sekä kodin ja vanhempien (6%) vaikutuksen erittäin 

suurena.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten aikuisten suhdetta tulevaisuuteen. Kysyttäessä, miten 

paljon tulevaisuus riippuu erinäisistä seikoista, eniten tulevaisuuden koettiin riippuvan itsestä. 

Naisista 53 prosenttia ja miehistä 49 prosenttia koki tulevaisuuden riippuvan erittäin paljon itsestä. 

Erittäin vähän näin uskovien prosentuaaliset osuudet jäivät molemmilla sukupuolilla alle yhteen. 

Koska tulevaisuuden katsottiin riippuvan enimmäkseen itsestä, on aivan ymmärrettävää, että 

keskeisimpänä voiman lähteenä nuoret aikuiset näkivät itsensä. Tiedusteltaessa, oliko nuorilla 

voimaa kohdata tulevaisuus, vahvan voiman tunteen toi esiin kaksi kolmasosaa, neljäsosa sanoi 

omaavansa voimaa. Vain prosentilla ei ollut voimaa kohdata tulevaisuutta. (Pulkkinen 1988, 20–

21.) 

 

Vuoden 2001 työolobarometri on tutkinut palkansaajien luottamusta ammattitaitoa vastaavan uuden 

työn löytymiseen, jos sitä joutuisi jostain syystä etsimään. Luottamus uuden työn löytymiseen on 

kasvanut kaikilla palkansaajilla koko 1990-luvun ajan jatkuen vuoteen 2001 lukuun ottamatta alle 

25-vuotiaita. Uuden vuosituhannen alun ajan alle 25-vuotiaiden palkansaajien luottamus on 

laskenut ollen kuitenkin laskusta huolimatta vuonna 2001 korkealla tasolla (87%). Luottavaisimpia 

ovat ikäryhmän 25–34 palkansaajat (93%). Luottamus uuden työn löytymiseen laskee 34 ikävuoden 

jälkeen sitä alemmaksi mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kysymys. Usko ammattitaitoa vastaavan 

työn löytymiseen vaihtelee myös sosioekonomisen aseman, peruskoulutuksen ja asuinläänin 

mukaan. Usko on sitä suurempi, mitä paremman lähtökohdat yksilöllä on. (Ylöstalo 2002, 61, 188–

189.) Tämän pohjalta nuorilla voisi ajatella olevan vanhempia ikäryhmiä suurempi luottamus 

ammattitaitoa vastaavan työn löytymiseen jo senkin vuoksi, että he ovat vanhempia ikäryhmiä 

pidemmälle kouluttautuneita. 

 

Selvitettäessä työssäkäyvien SAK:laisten ajatuksia omasta tulevaisuudesta työmarkkinoilla, 

esitettiin väitelause "Pelkään, että en ole tarpeeksi kyvykäs tulevaisuuden työmarkkinoille". 45 

ikävuoden jälkeen väitteen kanssa samaa mieltä olevien määrä kasvoi iän lisääntyessä. Alle 45-

vuotiaista samaa mieltä oli eri ikäryhmissä melko samansuuruinen prosentuaalinen osuus, 14–16 

prosenttia. (Erkkilä 1996, 81.) 
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2.3 Työn kuormittavuuden yksilölliset ja yhteiskunnalliset piirteet 

 

Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä työn piirteiden aiheuttamaan psyykkiseen kuormitukseen. 

Kalimo ym. (1981, 5) ovat määritelleet psyykkisen kuormituksen seuraavaan tapaan: "Psyykkisellä 

kuormituksella tarkoitetaan niitä vaatimuksia, joita työtä tehtäessä kohdistuu ihmisen psyykkisiin 

toimintoihin (havaitseminen, muisti, päätöksenteko, ajattelu, keskittyminen, tarkkaavaisuus) sekä 

tietoihin, taitoihin ja muihin psyykkisiin ominaisuuksiin." He jakavat psyykkisen kuormituksen 

määrälliseen ja laadulliseen sekä yli- ja alikuormitukseen. Pitkäaikainen ja epäsopiva kuormitus voi 

johtaa heikentyneeseen työtyytyväisyyteen, suorituskykyyn ja terveyteen. 

 

Tutkimustieto on karttuessaan pystynyt osoittamaan ne työn sisällön ja ympäristön tekijät, jotka 

tietyllä todennäköisyydellä aiheuttavat liiallista ja haitallista kuormittuneisuutta kenelle hyvänsä 

(Elo & Vehviläinen 1983, 2). Kalimo ym. (1981, 6–9) ovat listanneet joukon työympäristön ja työn 

piirteitä, joilla on havaittu olleen yhteys kuormittuneisuuteen, työtyytymättömyyteen ja heikkoon 

mielenterveyteen. Näitä ovat olleet:  

 

 

Työolosuhteet, kuten pitkät työajat, vuoro- ja yötyö, epäselvät tehtävät ja oman työn 

säätelymahdollisuuksien puute.  

Työn sisältö, kuten vähäinen tietojen, taitojen ja kykyjen käyttömahdollisuus ja toistotyö.  

Työnjohto ja työn organisointi, kuten epäselvät tai ristiriitaiset vaatimukset työssä, johdon 

valvonta ja itsenäisyyden puute sekä välinpitämätön työnjohto. 

Organisaatio, kuten organisaatiomuoto tai syrjintä työhönotossa. 

Työryhmä, kuten suuret työryhmät, vuorovaikutuksen puute ja työtovereiden hyväksymättömyys. 

Palkat ja palkkiot, kuten epäoikeudenmukaisuus palkkauksessa. 

Urakehitysmahdollisuudet, kuten etenemismahdollisuuksien puute. 

 

Lapsesta aikuiseksi -tutkimusprojektin tulosten mukaan työn piirteet selittävät aikuisten 

työuupumusta sekä työn aiheuttamaa ahdistusta ja masennusta. Parhaiten näitä selittävät aikapaineet 

työssä. Mitä enemmän on aikapaineita, sitä enemmän on myös ahdistusta, masennusta ja 

työuupumusta. Muita hyvinvointiin vaikuttavia työn piirteitä ovat vaikutusmahdollisuudet, työn 

epävarmuus ja työstä perheeseen juontuva ristiriita. (Kinnunen 1996, 56.) 
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Huomionarvoista on, että kunkin työorganisaation rakenne ja kulttuuri vaikuttavat merkittävästi 

yksilön ja työn väliseen suhteeseen. (Elo 2000, 16) Täten monet selittävät tekijät, kuten ikä, eivät 

selitä kuin vain osaa työn ja kuormituksen suhteesta. Niillä on kuitenkin oma sijansa ja 

merkityksensä yksilön kuormittumisessa. 

 

 

2.3.1 Yksilön ominaisuudet vaikuttavat kuormittumiseen 

 

Nätin ym. tutkimuksessa (1995, 40–41, 44) taustamuuttujista ikä ja sukupuoli olivat yhteydessä 

koettuun epävarmuuteen työssä. Naiset kokivat miehiä enemmän epävarmuutta ja nuoret vanhempia 

ikäluokkia enemmän. Työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutuneisuutta tarkasteltaessa iäkkäämmät, 

esimiesasemassa olevat, nykyisen työnantajan palveluksessa pitkän työuran tehneet sekä korkeassa 

sosioekonomisessa asemassa olevat osoittautuivat tyytyväisimmiksi ja sitoutuneimmiksi kaikista 

työntekijöistä. Hyvinvointia työssä ennusti myös hyvä itsearvostus ja koherenssin tunne.  

 

Tutkimus loi tietynlaisen työn epävarmuutta kokevan "riskiyksilön" kuvan. “Riskiyksilö” on iältään 

nuori nainen, jonka elämänhallinnan tunne on heikohko. Hän kokee etenemis- ja 

vaikutusmahdollisuutensa työssään heikenneen ja on huonosti perillä työorganisaation tilanteesta. 

Myös tulevaisuuteen ja työpaikan saantimahdollisuuksiin, suhtaudutaan pessimistisesti. Hänen 

työhyvinvointinsa on vähentynyt ja hän kokee tyytymättömyyttä työhönsä sekä mahdollisesti 

psykosomaattisia oireita. (Mt., 69.)  

 

Anna-Liisa Elo (1989, 123) havaitsi tutkiessaan teollisuustyön psyykkistä kuormitusta, että 

sukupuolella oli merkittävä yhteys havainnoituihin kuormitustekijöihin. Koska työt jakautuivat 

selvästi miesten ja naisten töihin, oli syytä epäillä, että eri sukupuolten työt olivat yhteydessä 

tietynlaisiin kuormitustekijöihin. Miesten työt sisälsivät naisten töitä useammin vastuuta 

turvallisuudesta ja aineellisista vahingoista sekä päätöksenteon monimutkaisuutta. Miehet kokivat 

naisia enemmän vapautta ja vaikutusmahdollisuuksia työssään. Naisten töille ominaisempaa oli 

kaavamaisuus, tarkkuuden vaatimus, yksipuolisuus ja kiireisyys. Naisten työtehtävät osoittautuivat 

psyykkisesti kuormittavammiksi kuin miesten. 

 

Elon tutkiessa kuormittuneisuuden yhteyttä ikään ja sukupuoleen, eivät henkisen rasittuneisuuden 

tuntemukset työssä olleet sinänsä yhteydessä sukupuoleen, vaan naisten työt osoittautuivat 

psyykkisesti kuormittavammiksi. Sen sijaan iän vaikutusta tarkasteltaessa henkisen rasittuneisuuden 

tuntemukset lisääntyivät hieman iän lisääntyessä.  Kuitenkin psyykkiset oireet näyttivät hieman 
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vähenevän iän myötä, vaikka korrelaatiot eivät osoittautuneetkaan merkitseviksi. Joka tapauksessa 

keski-ikäiset kuormittuivat muita enemmän. (Elo 1989, 143–149.) 

 

Samanlaista miesten ja naisten töiden jakaantumista ja naisten töiden suurempaa kuormittavuutta 

ilmeni Niemelän ym. (1996, 12) tekemässä tutkimuksessa, jossa aineistona olivat Suomen 18–64     

-vuotiaat, työssäkäyvät tai äskettäin työttömäksi jääneet. Ilmeni, että naiset kokivat työn henkisesti 

rasittavammaksi kuin miehet. Sen sijaan Niemelän ym. ja Elon tutkimuksissa on keskenään 

ristiriitaisia tuloksia siitä, kuormittuvatko nuoret vai vanhemmat enemmän. Niemelän ym. mukaan 

nuorilla työn henkisen rasittavuuden kokemus oli vanhempia työntekijöitä yleisempää sekä 

ajankohtaisempaa (äskettäin tapahtunutta). Työn henkisen rasittavuuden kohdentumista naisiin ja 

nuoriin selitti osaltaan se, että nämä ryhmät muita useammin työskentelivät opetus, toimisto- ja 

hallinnonalan sekä palvelualan töissä, jotka ovat henkisesti raskaita aloja. 

 

Ikä, ammatti- ja sosioekonominen asema ovat yhteydessä tyytyväisyyteen, joka taas on yhteydessä 

kuormittumiseen. Juutin (1991, 264–265) tutkimuksissa alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset olivat 

keskimäärin muita useammin työhönsä sisältöön tyytymättömiä. Myös työväestöön itsensä lukevat 

olivat muita (ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät) tyytymättömämpiä työnsä sisältöön. 

Kaikkein tyytymättömimpiä olivat työntekijäammateissa, suurilla työpaikoilla työskentelevät ja 

työväestöön samastuvat henkilöt. Työn sisältöön suhtautumista selitti lähes yksinomaan 

sosioekonomiseen asemaan (rakenteellis-toiminnallinen asema ja saavutettu vauraus) liittyvät 

muuttujat. 

 

Työpaikan sosiaalisiin suhteisiin tyytymättömiä muita useammin olivat työntekijäammateissa 

työskentelevät ja nuoret (alle 30-vuotiaat). Arvostettu asema työpaikalla mahdollistaa voimavarojen 

ammentamisen sekä työstä että työpaikan vuorovaikutussuhteista. Tämä iän ja aseman mukanaan 

tuoma arvostettu asema puuttuu muita useammin juuri työntekijöiltä ja nuorilta. (Mt., 267–270.) 

 

 

2.3.2 Erilaisten työsuhteiden vaikutukset kuormittumiseen 

 

Jorma Rantanen (2000, 9) on huomannut useiden tutkimusten viittaavaan siihen, että yrityksen koko 

ja työsuhteen vakituisuus tai määräaikaisuus vaikuttaa kuormitustekijöiden laatuun. Eri 

työolosuhteissa työskenteleviä kohtaavat erityyppiset kuormitustekijät. Kuormitustekijät eivät 

myöskään jakaudu tasaisesti, sillä ammattien välillä saattaa olla jopa 30–40-kertaisia riskieroja. 
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Lehdon ja Sutelan yhteenvetoraportissa Tilastokeskuksen työolotutkimuksista ilmenee, että sekä 

määräaikaisuudet että osa-aikatyöt ovat lisääntyneet. Määräaikaisuus ei enää liity entiseen tapaan 

selvästi nuoreen ikään ja työuran alkuvaiheeseen, vaan se koskettaa yhä laajempaa 

palkansaajakuntaa. Sekä määräaikaisuus että osa-aikatyöt ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä. 

Vuonna 1997 naisista määräaikaisia oli 21 prosenttia ja miehistä 15 prosenttia. Osa-aikatyössä 

(työaika alle 30 tuntia viikossa) oli vuonna 1997 naisista 11 prosenttia ja miehistä 5 prosenttia. 

(Lehto & Sutela 1998, 14–15.) 

 

Vuoden 2001 työolobarometrin mukaan määräaikaisten työsuhteiden osuus kaikista työssä olevista 

palkansaajista oli 15 prosenttia. Miesten osuus oli 12 ja naisten 18 prosenttia. Alle 25-vuotiaista 

lähes puolella (48%) oli määräaikainen työsuhde, naisilla miehiä useammin ja julkisella yksityistä 

sektoria useammin. Seuraavassa 25–44-vuotiaiden ryhmässä määräaikaisten osuus työssä olevista 

palkansaajista oli pudonnut 14 prosenttiin. (Ylöstalo 2002, 193.)  

 

Vuoden 1997 työolotutkimus kertoo, että työsuhteiden erilaisuus miesten ja naisten välillä ilmenee 

myös työsuhteiden määrässä nykyisessä työpaikassa. Naisilla työsuhteiden ketjutus, ns. 

pätkätyöläisyys on miehiä yleisempää. Huomattavimmat muutokset työelämässä ovat kuitenkin 

tapahtuneet työntekijöiden määrässä. Työntekijöiden määrä työpaikoilla on vähentynyt. Tämän 

oletetaan aiheuttaneen tuntuvimmin stressiä ja epävarmuutta palkansaajille. (Lehto & Sutela 1998, 

14–17.) 

 

Työelämänkehitys Suomessa on muun Euroopan tavoin johtanut työolojen jakautumiseen. Työolot, 

työympäristöriskit sekä fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät kasaantuvat erityisesti 

pilkkoutuneiden pienyritysten ja epäjatkuvien työsuhteiden varassa toimiville pätkätyöntekijöille. 

Työolojen myönteiset puolet taas keskittyvät suurten yritysten vakituisille työntekijöille. Tällainen 

työntekijän puolelta toteutuva joustavuus tuo epävarmuutta työntekijän elämään. Epävarmuus 

työsuhteen jatkuvuudesta ja mahdottomuus pitkän aikavälin suunnitteluun vaikeuttavat 

jokapäiväistä elämää. (Rantanen 2000, 8–9,12.) 

 

Päinvastaisia tuloksia on tullut SAK:n liittojen jäsentutkimuksesta, jonka mukaan juuri isoilla 

työpaikoilla tehokkuusvaatimukset olivat suurimmat. Pienissä työpaikoissa johto arvosti 

työntekijöitään enemmän, tavoitteet olivat useammin yhteiset, työntekijöiden kehitys- ja 

vaikutusmahdollisuudet olivat paremmat, ja työntekijät olivat kiinnostuneempia työpaikkansa 

asioista. (Erkkilä 1996, 10.) 
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Edelliset tutkimukset osoittavat, että niin isoihin kuin pieniinkin yrityksiin kasautuu tietyntyyppisiä 

ja toisistaan eroavia kuormitustekijöitä, sekä myös hyvinvointia lisääviä työn piirteitä. Yksi paljon 

keskustelua herättänyt työn kuormittavuuteen vaikuttava piirre on joustavuus, jota on niin pienissä 

kuin suurissakin yrityksissä.  

 

Työmarkkinoiden joustavuus-keskustelusta voidaan erottaa eri lähestymistapoja. Amerikkalainen 

lähestymistapa painottaa tuotantotapojen muutoksia. Tällöin työntekijöiltä edellytetään suurempaa 

ammattitaitoa ja erikoistumista sekä kykyä mukautua uusiin työtehtäviin. Brittiläisessä 

lähestymistavassa taas keskitytään ns. joustavan yrityksen malliin. Tällöin tärkeitä ovat työvoiman 

määrällinen ja toiminnallinen joustavuus. Joustavuus työmarkkinoilla merkitsee myös sitä, että 

etäännytään kollektiivisista työehdoista ja työsopimuksista sekä tehdään enemmän 

työpaikkakohtaisia ja tuotannosta riippuvia sopimuksia. Joustavuus koskettaa myös koulutusta, 

jolloin ammattitaitoisuus, muuntautumiskykyisyys, monimuotoisuus sekä koulutuksen ja työn 

lähempi yhteys muuttuvat tärkeiksi teemoiksi. (Nyyssölä 1994, 11–12.) 

 

Työmarkkinoiden joustavuutta ja yritysten joustavuusstrategioita on jaoteltu monin eri tavoin (ks. 

esim. Riikonen & Makkonen & Vilkkumaa 2002, 74; Rantanen 2000, 11; Sennett 2002, 46–57). 

Nyyssölä on omassa tutkimuksessaan (1994, 102) jaotellut joustavan työvoimapoliittisen mallin 

osa-alueet viiteen luokkaan: koulutuksen joustavuus (oppisopimus ja ammatilliset kurssit), 

epävirallinen työllistäminen (lasten päivähoito, omaisista huolehtiminen, kunnostus- ja 

remonttityöt, yhdistystoiminta), liikkuvuus (ammatin vaihto, paikkakunnan vaihto ja ulkomaille 

muuttaminen), ei-tyypilliset työsuhteet (itsensä työllistäminen ja osa-aikatyö) ja 

työmarkkinajoustavuus (palkkajoustavuus, työaikajoustavuus, määräaikaisuus ja 

moniammattilaisuus). 

 

1990-luvulla lisääntynyt tuottavuus- ja joustavuusajattelu on kiristänyt työtahtia ja lisännyt 

epävarmuutta, kilpailua, määräaikaisia työsuhteita ja paineita työpaikoilla (Lehto & Sutela 1998, 

54). Tämä kehitys, pyrkimys kilpailukyvyn, kannattavuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden 

lisäämiseen, ei ole vain Suomessa esiintyvää kehitystä, vaan se on koko maailman laajuista 

(Anderson-Connolly ym. 2002, 390). 

 

Niemelän ym. (1996, 96) tutkimuksessa, tutkiessa Helsingin 25–64-vuotiaiden työssäkäyvän 

väestön valmiutta joustamaan työaikansa osalta, selvisi, että yli 90 prosenttia oli valmis joustamaan 

työssään jonkin verran. Varsinkin nuoret ja ikääntyneet työntekijät olivat halukkaita joustamaan 

työajan osalta. Myös sosioekonominen asema vaikutti. Yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt 
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suhtautuivat selvästi myönteisemmin työajan joustoon kuin alemmat toimihenkilöt ja työntekijät. 

Tutkimuksesta ei kuitenkaan selvinnyt, millaisiin työajan joustomuotoihin oltiin valmiita.  

 

Kysyttäessä työajan joustavoittamisen vaikutusta työssä pysymiseen, 27 prosenttia katsoi sen 

parantavan työssä pysymistä, 63 prosenttia ei nähnyt työajan joustavoittamisella vaikutusta työssä 

pysymiseen ja kymmenen prosenttia katsoi sen heikentävän työssä pysymistä. Merkittäviä 

näkemyseroja ei syntynyt tässä asiassa niin sukupuolen, koulutustaustan, kuin eri ammatti- tai 

sosioekonomisten ryhmienkään välillä. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, minkälaisesta 

työajan joustavoittamisesta olisi ollut kyse. (Mt., 104.) 

 

Tutkituista Helsinkiläisistä yli 90 prosenttia oli valmis joustoihin työtehtävien osalta. Niin 

sukupuoli, koulutus kuin sosioekonominen ryhmäkään ei luonut eroja valmiudessa joustoihin 

työtehtävien suhteen.  Kysyttäessä työtehtävien joustavoittamisen vaikutusta työssä pysymiseen, 

yhdeksän prosenttia koki sen heikentävän työssä pysymistä, 59 prosenttia ei nähnyt sillä olevan 

vaikutusta työssä pysymiseen ja jopa kolmannes, 32 prosenttia koki työtehtävien joustavoittamisen 

parantavan työssä pysymistä. (Mt., 102, 105.) 

 

Keskustelu työmarkkinajoustavuudesta on arvolatautunutta. Siinä missä työnantajat sekä oikeisto- 

ja keskustaryhmät kannattavat joustavuutta vedoten palkkojen jäykkyyksiin ja myönteiseen 

talouskehitykseen, suhtautuvat ammattiyhdistysliikkeet ja vasemmistolaiset poliittiset ryhmät siihen 

skeptisesti epäillen joustavuuden tehokkuutta parannuskeinona (Nyyssölä 1994, 99). Joustavuus 

esimerkiksi työajan yhteydessä merkitsee työntekijöille yksilöllistä aikataulua, mutta samalla se 

sitoo tiukasti organisaatioon (Sennett 2002, 57–59). Joustavuus työsuhteissa saattaa merkitä 

yksilölle luottamuksen vähenemistä työnantajaan, perusturvan heikentymistä sekä pitkän aikavälin 

suunnittelun vaikeutumista. Työyhteisössä sosiaalinen kiinteys vähenee eikä jaettu osaaminen 

kehity yhtä hyvin. (Lindström 1999, 50.) 

 

Yleisesti ottaen joustavuutta voidaan kuitenkin pitää myönteisenä asiana (mm. työllistymisen 

edistäminen), mutta se tulisi nähdä nykyistä laajempana käsitteistönä (Nyyssölä 1994, 31–32). 

Joustavuus merkitsisi silloin joustavuutta sekä työntekijän että työnantajan kohdalla. 

 

 

2.3.3. Työn intensiivisyys 

 

Työn intensiivisyys ilmenee mm. kiireenä työssä, ylitöinä ja liian vähäisenä työntekijöiden 
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määränä. Kun Elon tutkimuksessa (1989, 161) verrattiin selittävien tekijöiden 

(teollisuustyöntekijöiden itsensä arvioimia) yhteyttä kuormittuneisuuteen, henkisen 

rasittuneisuuden tuntemuksia työssä selitti selvimmin työn kiireisyys, ja jonkin verran myös 

päätöksenteon monimutkaisuus sekä esimiehen tuki ja persoonallisuus. 

 

Vuoden 2001 työolobarometri osoittaa, että koko 1990-luvun ajan yli puolet palkansaajista on ollut 

sitä mieltä, että kiire ja kireät aikataulut ovat lisääntyneet heidän työpaikoillaan kuluneen vuoden 

aikana. Kiire ja työpaineet ovat siis lisääntyneet työelämässä jo pitkään. 1990-luvun lama syvensi 

kehitystä lisäten kiireen kokemuksia sekä työn henkistä ja fyysistä rasittavuutta. Myös henkilöstön 

suoritusvaatimusten oli koettu kasvaneen viimeisen vuoden aikana edellisten tutkimusvuosien 

tapaan. Työolobarometrin väitteeseen "Työpaikallani on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin 

nähden" kaikista palkansaajista 55 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä. Samaa mieltä 

olevien määrä oli hieman laskenut edellisestä vuodesta (60%). Teollisuuden toimialan 

työntekijöiden mielipiteet (51%) olivat melko yhteneväiset kaikkien palkansaajien mielipiteiden 

kanssa. Kuitenkin 1990-luvun aikana palkansaajien keskuudessa yleisesti vallinnut kasvava 

suuntaus ylitöiden lisääntymisessä on taittunut selvästi vuoden 2001 aikana. Poikkeuksena tästä 

kehityksestä on ollut teollisuuden toimiala, jolla ylitöiden muutostrendi on ollut laskeva jo 1990-

luvun puolivälistä lähtien. (Ylöstalo 2002, 88–91, 149, 196, 198.)   

 

Vuoden 2000 Työ ja terveys-haastattelututkimuksessa esitettiin kysymys, kuinka usein teidän 

täytyy kiirehtiä saadaksenne työnne tehtyä (taulukko 58). Ikäluokan 25–34-vuotiaista miehistä 24 ja 

naisista 21 prosenttia joutui kiirehtimään melko harvoin tai ei koskaan. Melko tai hyvin usein 

miehistä joutui kiirehtimään 39 ja naisista 45 prosenttia. Vuodesta 1997 kiire oli selvästi vähentynyt 

varsinkin miehillä. Kiirehtimisen tarve lisääntyi vain hieman vanhemmissa ikäryhmissä. (Työ ja 

terveys... 2000.) 

 

Syksyllä 1997 Tilastokeskuksessa tehtiin laaja työolojen haastattelututkimus. Tutkimuksen yhtenä 

keskustelun teemana oli kiire. Haastateltavilta kysyttiin, mitä asioita he yhdistivät kiireen 

käsitteeseen ja kokemukseen, mistä heidän mielestään kiire omassa työssä aiheutui, ja mitä siitä 

aiheutui heille itselleen tai työyhteisölle. Haastatteluissa ilmeni, että eri ammateissa kiire yhdistyi 

työhön hyvin eri tavoin. Myös sukupuolten välillä havaittiin eroja suhtautumisessa kiireeseen. 

Naiset kokivat miehiä useammin, että töiden kunnollinen hoitaminen kärsii, jos työtä on 

voimavaroihin nähden liikaa. Naiset kokivat itsensä osasyyllisiksi työpaineisiinsa, sillä he 

lupautuvat mielestään liialliseen työmäärään tai ottavat liikaa vastuuta toisistaan (ohjaamisesta, 

neuvomisesta, auttamisesta). Miehet taas syyttivät helpommin ulkopuolisia tekijöitä työpaineiden 
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lisääntymisestä. Syytä voi heidän mukaansa olla muun muassa töiden organisoinnissa, huonossa 

johtamisessa tai laman aiheuttamassa kiristyneessä kilpailussa. (Lehto 1998, 228.)  

 

 

2.3.4 Työntekijän autonomia 

 

Työntekijän autonomian voidaan käsittää tarkoittavan työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa työn 

jakoon, työtehtäviin ja työtahtiin, sekä mahdollisuutta itsenäiseen työskentelyyn. Autonomia 

työntekijällä on hyväksi tyytyväisyydelle ja terveydelle varsinkin työläisillä, joilla autonomiaa ei 

vielä ole paljon (Anderson-Connolly ym. 2002, 408). 

 

Selvitettäessä palkansaajien vaikutusmahdollisuuksia on kysytty vaikutusmahdollisuuksista työn 

jakoon eli siihen, mitä työtehtäviin kuuluu ja millainen työtahti on. Teollisuudessa vähiten 

vaikutusmahdollisuuksia oli työn jakoon (28% mielestä paljon tai melko paljon 

vaikutusmahdollisuuksia, jopa 39% mielestä ei lainkaan), toiseksi vähiten siihen, mitä työtehtäviin 

kuului (paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia 39% mielestä) ja eniten 

vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin (paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia 50% 

mielestä). (Ylöstalo 2002, 126–127.) 

 

Kaiken kaikkiaan palkansaajien vaikutusmahdollisuudet ovat enemminkin parantuneet kuin 

huonontuneet 1990-luvun alusta lähtien. Vaikka kehitys on ollut myönteistä, osa edelleen arvioi 

vaikutusmahdollisuuksien olevan heikkenemässä, etenkin työtahtiin vaikuttamisen osalta. Eniten 

vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet työtehtäviin vaikuttamisen suhteen. Tarkkailtaessa 

muutossuuntaa teollisuuden näkökulmasta, työtehtäviin ja työtahtiin vaikuttamisen mahdollisuudet 

ovat parantuneet huomattavasti. (Mt., 128–129, 131.) 

 

Vuoden 1995 SAK:n liittojen jäsentutkimuksen mukaan jäsenten vaikutusmahdollisuudet olivat 

parantuneet aiemmasta. Puolet jäsenistä pystyi vaikuttamaan työhönsä melko paljon tai paljon ja 

parhaiten vaikuttamaan pystyi pienillä työpaikoilla. Useimmat kokivat vaikutusmahdollisuudet 

sopiviksi työpaikalla. Halu vaikuttaa työhönsä riippui vaikutusmahdollisuuksista. Vaikutushalu oli 

suurinta nuorilla väheten iän myötä ja suurempaa korkeammin kuin matalammin koulutetuilla. 

(Erkkilä 1996 ,10, 41.) 
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2.3.5 Työntekijän kyvykkyys  

 

Työelämään saapuvat nuoret työntekijät ovat aiempaa koulutetumpia. Vuonna 1997 kolmella 

neljästä 20–39-vuotiaasta oli peruskoulun jälkeinen tutkinto. Työvoimaan kuuluvista henkilöistä 

naiset ovat keskimäärin hieman miehiä koulutetumpia. (Rahunen & Kauppinen & Toikkanen 2000, 

24.) SAK:laisista neljällä viidesosalla on ammatillinen koulutus ammattikoulutason ollessa yleisin 

(Erkkilä 1996, 13–15). Onkin siis syytä selvittää, millaisina aiempaa osaavammat nuoret työntekijät 

kokevat työn vaatimukset sekä etenemis- ja kouluttautumismahdollisuutensa. 

 

Kun Tilastokeskuksen työolotutkimuksissa on selvitetty etenemis-, kehittymis- ja 

kouluttautumismahdollisuuksia, alhaisimmat pisteet on saanut käsitys etenemismahdollisuuksista 

etenkin naisten kohdalla. Hyvinä etenemismahdollisuuksiaan työssä pitivät vuonna 1997 yhdeksän 

prosenttia vastaajista. Kehittymismahdollisuudet työssä ovat kuitenkin lisääntyneet nousujohteisesti 

1970-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1997 37 prosenttia palkansaajista koki 

kehittymismahdollisuutensa työssä hyviksi ja 35 prosenttia näki hyvänä mahdollisuutensa saada 

ammattitaitoa kehittävää koulutusta. Myös tämä näkemys on ollut nousujohteinen 1970-luvun 

lopulta saakka. Sukupuolten näkemyksissä ei ollut mainittavaa eroa, kun kyseessä oli hyvät 

kehittymismahdollisuudet tai hyvät mahdollisuudet saada ammattitaitoa kehittävää koulutusta. 

(Lehto & Sutela 1998, 20–21.) 

 

Huomattavasti useammalla työpaikalla on 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen ennemminkin lisätty 

kuin vähennetty työnantajan työntekijälle kustantamaa koulutusta. Vuonna 2001 noin puolet työssä 

olevista palkansaajista osallistui vuoden aikana työnantajan maksamaan koulutukseen. Alle 25-

vuotiaat olivat muita ikäryhmiä harvemmin työpaikkakoulutuksessa (26% osallistui). Eniten 

koulutusta taas sai seuraava ikäryhmä, 25–34-vuotiaat (54% osallistui). Myös työnantajan 

maksaman koulutuksen pituus oli lyhyin alle 25-vuotiailla, 4.1 koulutuspäivää vuodessa, kun taas 

25–34-vuotiaat saivat keskimäärin 6.2 koulutuspäivää vuodessa. Kummatkaan ryhmät eivät 

kuitenkaan saaneet eniten ikäryhmistä koulutuspäiviä, vaan suurimman potin, 6.5 koulutuspäivää 

vuodessa, saivat 45–54-vuotiaat. Koulutuksen määrään vaikutti myös toimiala ja koulutustaso. 

Teollisuuden työntekijät osallistuivat kaikista toimialojen työntekijöistä vähiten (41%) työnantajan 

maksamaan koulutukseen ja saivat vähiten, 4.6 koulutuspäivää vuodessa. Koulutustaso vaikutti 

siten, että työntekijät verrattuna alempiin ja ylempiin toimihenkilöihin osallistuivat vähiten 

työnantajan maksamaan koulutukseen (33%), ja saivat vähiten koulutuspäiviä vuodessa (4,0). 

(Ylöstalo 2002, 94–95, 204.) Tämän perusteella kaikkein huonoimmassa asemassa työnantajan 
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tarjoaman koulutuksen suhteen voidaan päätellä olevan alle 25-vuotiaiden, matalasti koulutettujen 

teollisuustyöntekijöiden.  

 

Tiedusteltaessa vuoden 2000 Työ ja terveys-haastattelututkimuksessa, kuinka hyvin henkilöstön 

koulutus on työpaikalla järjestetty vastaajan omalta kannalta (taulukko 65), ikäluokan 25–34-

vuotiaista miehistä 43 ja naisista 44 prosentin mielestä koulutus oli järjestetty melko tai erittäin 

hyvin. Erittäin tai melko heikosti henkilöstön koulutus oli järjestetty sekä miehistä että naisista 

neljäsosan mielestä. Koulutukseen tyytymättömien määrä oli lisääntynyt useammalla prosentilla 

vuodesta 1997. Ikäryhmiä vertailtaessa tyytyväisten ja tyytymättömien suhteet vaihtelivat iästä ja 

sukupuolesta riippuen jonkin verran suuntaan ja toiseen, kuitenkin 55–64-vuotiaiden miesten 

osoittautuessa selvästi muita tyytymättömimmiksi. (Työ ja terveys... 2000.) 

 

Kysyttäessä, kuinka usein työssänne on vaiheita, jolloin työ on liian vaikeaa (taulukko 60), 

ikäluokan 25–34 -vuotiaista miehistä 72 ja naisista 71 prosentilla työ ei ollut koskaan tai melko 

harvoin liian vaikeaa. Vaikeaa melko usein tai jatkuvasti työ oli viidellä prosentilla sekä miehistä 

että naisista. Kasvua molemmissa ääripäissä oli tapahtunut vuodesta 1997, mutta enemmän työn 

vaikeus oli vähentynyt kuin lisääntynyt. Työn vaikeus koettiin melko samanlaisena kaikissa 

ikäryhmissä. (Työ ja terveys... 2000.) 

 

Kun kysyttiin, onko vastaajalle iän myötä kertyvästä työkokemuksesta hyötyä työssänsä (taulukko 

87), 25–34 -vuotiaista miehistä 85 ja naisista 80 prosenttia koki työkokemuksesta olevan työssään 

hyötyä erittäin tai melko paljon. Kolme prosenttia miehistä ja kahdeksan prosenttia naisista koki 

työkokemuksesta olevan hyvin vähän tai ei lainkaan hyötyä. Koska tämä kysymys esitettiin 

ensimmäisen kerran vuonna 2000, ei ajallista muutosvertailua voida tehdä. Ikäryhmiä vertailtaessa 

erittäin tai melko paljon työkokemuksesta hyötyä näkevien määrä kasvaa iän lisääntyessä, kun taas 

hyvin vähän tai ei lainkaan -mielipiteen omaavat pysyvät melko saman suuruisena osuutena joka 

ikäryhmässä. Vanhimmasta ikäryhmästä yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta kokee 

työkokemuksesta olevan ainakin melko paljon hyötyä. (Työ ja terveys... 2000.) 

 

 

2.3.6 Tietotekniikka työvälineenä 

 

Tietotekniikka on läsnä monin tavoin työelämässä. Se voi olla selvästi havaittavana työnteon osana 

tai näkymättömänä niin, ettei edes huomaa työskentelevänsä atk-laitteen kanssa. Atk-tekniikka ei 

aiheuta ongelmia työnteolle, jos se toimii hyvin vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Ongelmia ja 
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kuormitusta syntyy silloin, kun vuorovaikutus ei toimi. Siihen, miten vuorovaikutus onnistuu, 

vaikuttaa yksilön oma kompetenssi ja psykologiset vasteet, näkö-, kognitiivinen sekä lihas- ja 

raajaergonomia. Jos atk-tekniikka on vaikeasti käytettävää (esim. aiheuttaa fyysistä rasitusta), se on 

ohjelmoitu virheellisesti tai siinä on toimintahäiriöitä, käyttäjän kokema avuttomuuden ja 

turhautumisen tila saattaa johtaa stressireaktioihin. (Rantanen 2000, 14–15.) 

 

Tietotekniikka sekä helpottaa että monimutkaistaa elämää. Se helpottaa elämää monella tapaa ja 

mahdollistaa ihmisten välisen kommunikoinnin uusin tavoin. Tietotekniikka voi myös eristää 

maailmasta, vähentää vuorovaikutusta ulkomaailman kanssa ja opettaa mekanistiseen, 

mustavalkoiseen ajattelutapaan. Tietotekniikan käyttö voi aiheuttaa teknofobiaa ja teknostressiä. 

Yhä monimutkaisemmaksi ja sofistikoidummaksi muuttuva teknologia vieraannuttaa ihmistä niin, 

että se aiheuttaa teknofobiaa, tekniikan pelkoa. 

 

Teknostressiä eli henkistä ylirasittuneisuutta havaitaan työntekijöillä, jotka eivät pysty sopeutumaan 

työpaikan tietokoneistumiseen. Uuden tyyppisessä työmuodossa VDT:ssä (Visual Display 

Terminal) työntekijät käsittelevät pelkästään näppäimistöjä ja näyttöpäätteitä. Tämä aiheuttaa 

useissa tapauksissa terveyteen liittyviä ongelmia mm. silmien väsymistä, niskan, selän ja hartioiden 

jäykkyyttä sekä henkistä stressiä. Vaikka teknologiset innovaatiot vähentävät perinteistä, fyysisesti 

raskaan työn määrää, saattaa se merkitä henkisesti raskaan työn samanaikaista lisääntymistä. 

(Heinonen 1995, 118–119.)    

 

Vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan SAK:laisista yli kolmannes käytti tietotekniikkaan 

perustuvia laitteita työssään (Erkkilä 1995, 10), kun taas vuoden 1997 työolotutkimuksen mukaan 

tietotekniikkaa työssään käytti jopa kaksi kolmesta palkansaajasta. Naiset käyttivät tietotekniikkaa 

miehiä useammin ja intensiivisemmin. Tietotekniikan vakiintuneisuus työelämässä näkyy myös 

siinä, että yli 90 prosenttia tietotekniikan käyttäjistä oli työskennellyt niiden parissa yli vuoden 

ajan. Palkansaajista 52 prosenttia käytti tietotekniikkaa vähintään puolet työajastaan. (Lehto & 

Sutela 1998, 50–51.) 

 

Hieman matalampiin lukuihin päästiin Työ ja terveys-tutkimuksessa koskien sitä, kuinka paljon 

työajasta kuluu tietotekniikkaa käyttäessä. Kysyttäessä, käytättekö työssänne säännöllisesti jotakin 

atk-tekniikkaan perustuvaa laitetta, ja kuinka kauan päivittäin (taulukko 51), 25–34-vuotiaista 

miehistä 27 ja naisista 38 prosenttia ilmoittivat käyttävänsä yli 4 tuntia päivässä. Niitä, jotka eivät 

käyttäneet lainkaan, löytyi miehistä 32 ja naisista 24 prosenttia. Miesten joukossa oli eniten niitä, 

jotka eivät käyttäneet atk-laitetta ollenkaan, ja naisten joukossa eniten niitä, jotka käyttivät 
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tietokonetta yli 4 tuntia päivässä. Vaikka miestenkin tietokoneen käyttö on lisääntynyt vuodesta 

1997, naisilla kehitys on ollut paljon kiivaampaa. Vertailtaessa eri ikäryhmiä keskenään juuri 

nuorimmassa ikäryhmässä tietokonetta käytettiin työpäivän aikana eniten. (Työ ja terveys... 2000.) 

SAK:laisten joukossa mitä korkeammin koulutettu ja mitä nuorempi henkilö oli, sitä varmemmin 

hän käytti työssään tietotekniikkaa (Erkkilä 1996, 36–37.). 

 

Niiltä, jotka käyttivät atk-tekniikkaan perustuvaa laitetta työssään, kysyttiin, kokevatko he 

tietokoneohjelmien omaksumisen ja käytön helppona, melko helppona, melko vaikeana vai 

vaikeana (taulukko 52). 25–34-vuotiaista miehistä helppona tai melko helppona piti 88 ja naisista 

jopa 96 prosenttia. Verrattuna vuoteen 1997, miesten kokemus vaikeudesta oli lisääntynyt, kun taas 

naisten vähentynyt. Verrattuna vanhempiin ikäryhmiin nuoret kokivat atk-tekniikan käytön 

työssään muita helpompana. (Työ ja terveys... 2000.) SAK:laisten joukossa tietotekniikkaan 

perustuvien laitteiden käytön koettiin antavan kehittymismahdollisuuksia ja rikastuttavan työtä 

(Erkkilä 1996, 10). 

 

Naisten ja miesten välisen eron tietokoneohjelmien käytön vaikeuden kokemisessa voi arvailla 

johtuvan töiden jakautumisesta. Miehille lankeaa vaikeammat ohjelmistojen korjaukseen ja 

soveltamiseen liittyvät työt, kun naiset taas käyttävät perusohjelmistoja lähinnä muun työn 

välineenä. Tällaiseen töiden jakautumisen tilanteeseen voisi johtaa ajatus miesten “luontaisesti” 

paremmista teknisistä kyvyistä. Toisaalta syynä naisten kokemaan tietotekniikan vaikeuden 

vähentymiseen voi olla naisten kykyjen parantuminen. Tietotekniikkaa ei enää nähdä vain miesten 

alueena, vaan kaikille yhteisenä ja hallittavana myös naisille.  

 
 
 
2.3.7 Työn hallinnan tunne 

 
Työntekijä vastaa edellytystensä mukaisesti työn asettamiin vaatimuksiin. Yksilöllä on myös 

työhön liittyviä odotuksia, koskien mm. työn itsenäisyyttä, sen tarjoamia mahdollisuuksia tai 

sosiaalista vuorovaikutusta työpaikalla. Yksilön tulkinta työn vaatimusten ja mahdollisuuksien sekä 

omien odotusten ja edellytysten välisestä suhteesta on tärkeä. Jos suhteen tulkitsee myönteisesti, 

johtaa se tyytyväisyyteen, hallinnan tunteeseen, itsetunnon ja persoonallisuuden kehittymiseen sekä 

hyvinvointiin. Kielteinen tulkinta ja ristiriidan kokeminen johtavat huonoon kehityskulkuun, kuten 

stressiin, rasittumiseen ja haitallisiin muutoksiin minäkuvassa, käyttäytymisessä ja terveydessä. 

(Virokannas & Feldt & Ruoppila 1998, 1.) 

 



 41

Psyykkistä kuormitusta voi syntyä joko liian suurten tai pienten vaatimusten seurauksena. Yksilö 

pystyy säätelemään omaa kuormitustaan ja hallitsemaan työtilannettaan, jos hän pystyy 

vaikuttamaan omaan työhönsä. Sopeutuminen työn kuormittavuuteen ja haasteisiin ilmenee 

rasittavuuden ja stressin kokemuksina. Muutokset ja vaihtelevuus työssä voi tarjota 

kehittymismahdollisuuden, mutta myös liiallisia osaamisvaatimuksia. Toisaalta myös työn 

yksitoikkoisuus voi olla kuormittavaa. (Elo 2000, 15) 

 

Vahtera ja Pentti ovat tutkineet psykososiaalisten työolojen kehitystä vuosina 1990–97. 

Tutkimuksessaan he ovat kuvanneet haitallista psykososiaalista kuormitusta työn psyykkisten 

vaatimusten ja työn hallinnan keskinäisen suhteen avulla. He ovat tarkastelleet eri ammattiryhmien 

sijoittumista psykososiaaliseen nelikenttään, jossa x akselin muodostaa työn vaatimukset ja y 

akselin työn hallinta. Terveyden kannalta haitallisin nelikentän osa on se, jossa työntekijältä 

vaaditaan työssä paljon, mutta hän voi käyttää vain vähän omaa hallintaa. 1990-luvun aikana yhä 

useammat ammattiryhmät pakkautuivat juuri tähän haitallisimpaan nelikentän lohkoon. (Vahtera & 

Pentti 1999, 39.)  

 

Vahteran ja Pentin tutkiessa Raision kaupungin palveluksessa ollutta henkilöstöä, selvisi, että 

suuret vaatimukset työssä ennustivat miehillä ammattiasemasta riippumatta pienempää poissaolojen 

määrää työpaikalta. Naisilla suhde oli päinvastoin niin, että suuret vaatimukset työssä ennustivat 

poissaolojen lisääntymistä. Tarkasteltaessa työpaikan ilmapiiriä selvisi, että huono ilmapiiri 

työpaikalla lisäsi pelkästään naisten poissaoloja työpaikalta. (Mt., 100.) 

 

Tutkimus toi tukea työn vaatimukset – työn hallinta-mallille, vaikka jotkin toiset tutkimukset eivät 

ole yhteyttä vahvistaneetkaan. Mallin mukaan, jos työntekijän hallintamahdollisuudet ovat vähäiset 

verrattuna työn vaatimuksiin, työntekijää uhkaa haitallinen psyykkinen kuormittuneisuus sekä 

terveyden menetys. Raision kaupungin työntekijöiden kolmen vuoden pitkittäisseurannassa ilmeni, 

että suuri vaatimustaso ja huono hallinta ennustivat molemmilla sukupuolilla psyykkistä 

rasittuneisuutta ja muidenkin oireiden kasautumista (mm. tuki- ja liikuntaelinoireet). Käänteisesti 

hyvä hallinnantunne suojasi kuormitustekijöitä vastaan. Yhteys ei kuitenkaan ollut täysin 

yksioikoinen, sillä malliin vaikuttivat mm. erot sosiaalisessa tuessa, ammattiasema ja kotiolot. 

Huonot voimavaratekijät johtivat kielteiseen kehitykseen ja vaikuttivat myös tulkinnan kautta. 

Ihmiset, joilla oli heikko työn hallinta ja koherenssin tunne, tulkitsivat työpaikan tapahtumat, 

olosuhteet ja muutokset kielteisesti, ja kokivat tapahtumat suuriksi ja yllättäen tulleiksi. (Mt., 103–

104, 107–108.) 
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Tutkimuksen voidaan siis todeta osoittaneen, että hyvät psykososiaaliset voimavarat, kuten työn 

hallinta, sosiaalinen tuki ja koherenssin tunne, ennustavat hyvää psyykkistä jaksamista, vähäistä 

tuki- ja liikuntaelinoireiden (tule-oireet) määrää sekä hyväksi koettua terveyttä ja työkykyä. 

Sosiaalinen tuki työtovereilta vaikutti samoin tavoin ja esimiehen antama tuki taas vahvisti koettua 

työkykyä. (Mt., 107.) 

 

Vahtera ja Pentti totesivat työn hallinnan vaikuttavan terveyteen pääasiassa kolmea kautta. 

Ensinnäkin hyvä työn hallinta puskuroi stressiä sekä luo edellytyksiä hyvinvoinnin vahvistumiselle. 

Toiseksi aktiivisissa töissä (suuret psyykkiset vaatimukset ja hyvä työn hallinta) oleva saattaa 

persoonallisuudesta ja elämäntilanteesta riippuen sitoutua vahvasti työhönsä ja olla vain vähän 

poissa työpaikalta. Kolmanneksi työn hyvä hallinta vaikuttaa kykyyn luoda ja ylläpitää laajoja 

sosiaalisia verkostoja ja tätä kautta verkostot tarjoavat tarvittavaa sosiaalista tukea. (Mt. 109–110.) 

 

 

2.3.8 Työpaikan ilmapiiri ja sosiaaliset suhteet 

 

Työn kuormittavuus on monien osien summa. Organisaatioilmasto on työn hallinnan tunteen tavoin 

yhteydessä yksilön kuormittumiseen. Ne ovat yhteydessä myös keskenään. Hyvä 

organisaatioilmasto on yhteydessä vahvaan koherenssiin (hallinnan tunteeseen), joka taas on 

yhteydessä vähäisiin psykosomaattisiin oireisiin ja alhaiseen emotionaaliseen uupumiseen (Feldt 

2000, 49).  

 

Kokemus ilmapiiristä työssä perustuu yksilön havaintoihin häntä ympäröivästä yhteisöstä ja sen 

ominaisuuksista. Ilmapiiri merkitsee yhteisesti omaksuttua tunnetta yhteisössä vallitsevista arvoista 

ja normeista, joka vaikuttaa yksilön tulkintaan. Koettu ilmapiiri on siis yksilön subjektiivinen 

mielikuva yhteisöstä, johon sekoittuu yksilön omat pyrkimykset ja kokemukset. Se on objektiivisen 

todellisuuden ja yksilön subjektiivisen tulkinnan, yksilön sopeutumisprosessin summa. (Juuti 1991, 

161.) 

 

Hyvä ilmapiiri rakentuu avoimien ja luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden varaan. Huono 

työpaikan ilmapiiri on taas lähinnä kylmähenkinen, epäystävällinen, epäavulias, masentava ja 

epäluuloinen. Tällainen ilmapiiri luo ristiriitoja. (Mt., 162.) Yksittäisten työntekijöiden ongelmat 

näkyvät herkästi juuri työyhteisön ilmapiirissä. Epäonnistuneet työtoveruussuhteet voivat olla 

stressin aiheuttaja, samoin kuin työpaikan myönteinen ilmapiiri voi toimia tärkeänä tukena stressin 

syiden ollessa toisaalla. (Kalimo 1981, 114–115.) 
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Yrityksen johtamistyyli, yrityskulttuuri ja työilmapiiri ovat yhteydessä ihmisten viihtyvyyteen 

työpaikalla, työkykyyn ja haluun jatkaa työelämässä. Niemelä ym. havaitsivat tutkimuksissaan, että 

johtamistyyli koettiin usein kielteisenä ja työilmapiiri useilla työpaikoilla huonona. Esimies–alais    

-suhteet koettiin vaikeina ja kireinä, ja työpaikoilla oli ristiriitoja ja vaikeuksia työssä tai työhön 

liittyvissä asioissa. Selittävinä tekijöinä Niemelä ym. nostavat esiin mm. vanhakantaisen 

yrityskulttuurin ja 1990-luvun lama-ajan luomat taloudelliset paineet ja vaatimukset. (Niemelä ym. 

1996, 85.) 

 

Monivivahteiset muutokset työpaikoilla ovat vaikuttaneet työpaikan sosiaalisiin suhteisiin. 

Myönteisiä muutoksia ovat olleet työtehtävien kehittäminen ja työmuotojen parantaminen, jotka 

parantavat työpaikan sosiaalisia suhteita. Haittaa taas on aiheuttanut töiden tehostamisen tendenssi 

ja erilaisten paineiden lisääntyminen. Työolotutkimusten mukaan tuen saaminen esimiehiltä ja 

työtovereilta lisääntyi 1990-luvulla, ja varsinkin naiset saivat miehiä enemmän tukea. 

Samanaikaisesti kilpailullisuus ja ristiriidat ovat lisääntyneet 1980-luvulta lähtien. Ristiriitoja ovat 

lisänneet erityisesti työhön liittyvät epävarmuudet, kilpailu ja työpaineet. Työyhteisön 

kannustavuutta mitattiin mm. kysymällä, kuinka usein vastaaja koki olevansa työyhteisön arvostettu 

jäsen, tai kuinka usein sai tukea ja rohkaisua esimieheltä. Aina tai useimmiten työyhteisön 

arvostetuksi jäseneksi itsensä koki vuonna 1997 80 prosenttia vastaajista. Tukea ja rohkaisua 

esimieheltä aina tai useimmiten koki saavansa 58 ja työtovereilta 72 prosenttia vastaajista. (Lehto & 

Sutela 1998, 26–27.) Vuoden 2001 työolobarometri tukee työolotutkimuksen tulosta siitä, että 

työtovereilta saatu tuki on selvästi esimiehen antamaa tukea yleisempää. Kuitenkin sekä esimiesten 

että työtovereiden kannustus ja tuki ovat useammin lisääntyneet kuin vähentyneet viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. (Ylöstalo 2002, 141, 205.)  

 

Ristiriidat esimiesten ja alaisten välillä olivat työolobarometrin mukaan yleisempiä kuin 

työntekijöiden tai henkilöstöryhmien väliset ristiriidat. Kaikki palkansaajat huomioiden ristiriitoja 

esimiesten ja alaisten välillä oli jonkin verran 55 prosentilla ja melko paljon tai paljon kymmenellä 

prosentilla. Toimialoittain tarkasteltuna esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat teollisuudessa ovat 

vähentyneet jo usean vuoden ajan. Yksityisellä sektorilla esiintyi vähemmän ristiriitoja kaikissa 

ryhmissä verrattuna julkisen sektorin palkansaajiin. (Mt., 152–155.) 

 

Työ ja terveys-haastattelututkimuksessa selvitettäessä työpaikan ilmapiiriä (taulukko 79) 16 

prosenttia miehistä ja 18 prosenttia naisista 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä koki ilmapiirin 

ennemminkin jännittyneeksi ja kireäksi, kun oli valittava kahdesta vaihtoehdosta toinen. Suurin osa 
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eli noin 80 prosenttia sekä miehistä että naisista koki ilmapiirin vapautuneeksi ja mukavaksi. 

Naisten tilanne oli pysynyt melko samana vuodesta 1997, mutta nuorilla miehillä oli nähtävissä 

selvää parannusta. Vanhemmat ikäluokat kokivat ilmapiirin hieman vähemmän viihtyisäksi, nuoret 

olivat tyytyväisimpiä. (Työ ja terveys... 2000.) 

 

Myös Juutin (1991, 124–125) tutkimuksessa nuoret, alle 20-vuotiaat, pitivät työpaikan ilmapiiriä 

parempana kuin muun ikäiset. Syynä ei liene kuitenkaan ollut kaikkein nuorimpien työntekijöiden 

työpaikkojen erinomaisuus, vaan se, että he eivät vielä kuuluneet työyhteisön sosiaaliseen 

rakenteeseen. He eivät ole vielä olleet joutuneet kilpailemaan asemastaan yhteisön sosiaalisessa 

rakenteessa ja pysyivät todellisen ilmapiirin ulkopuolella.  

 

Eräänä työpaikkojen sosiaalisten suhteiden areenana toimii työskentely tiimeissä, projektiryhmissä, 

soluissa ym. Tämä työskentelytapa on yleistynyt tasaisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla. Sama 

kehitys on vaikuttanut teollisuudessa, mutta melko hitaana muutosvauhdiltaan. Silti ryhmissä 

työskentely on yleistä myös teollisuudessa, noin 80 prosenttia työskentelee näin ainakin osittain. 

(Ylöstalo 2002, 69.) 

 

Työ ja terveys-tutkimuksessa kysyttiin, onko vastaajan työpaikalla käytössä työryhmätyöskentely 

tai tiimimäinen työtapa (taulukko 71). 25–34-vuotiaista miehistä 38 ja naisista 41 prosenttia 

työskenteli pääasiallisesti tällä tavoin. Miehistä sekä naisista 26 prosenttia ei työskennellyt tällä 

tavoin lainkaan. Kysymys esitettiin ensi kertaa vasta vuonna 2000, joten muutosta aiempiin vuosiin 

verrattuna ei voi tietää. Prosenttiosuudet olivat melko samansuuruiset kaikissa ikäryhmissä 

kuitenkin tällaisen työskentelymuodon ollessa hieman yleisempi nuoremmilla työntekijöillä. (Työ 

ja terveys... 2000.) 

 

Sennett (2002, 122) kritisoi nykyistä tiimityön ihannetta. Tiimityötä voidaan käyttää työpaikoilla 

työnjohdon keinona väistää vastuuta tekemisistään. Pinnallisella tasolla valta on läsnä, mutta se 

auktoriteetti puuttuu, joka ottaisi vastuun käyttämästään vallasta. Valtaa jaetaan näennäisesti tiimin 

jäsenille niin, että johdon käyttäessä todellista valtaa, sen ei tarvitse vastata teoistaan. Näin saattaa 

käydä esim. työvoiman vähennyksen yhteydessä. 

 

 

2.3.9 Kuormituksen seuraukset 

 

Terveyden kannalta haitallista, ja sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syinä, on 
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tutkimustiedon perusteella työelämän rakenteisiin ja töiden organisointiin liittyvät tekijät, kuten 

huono työn hallinta, työvoiman supistukset ja yleensä muutokset työssä. (Vahtera & Pentti 1999, 

50–51). 

 

Pitkään jatkuva ja voimakas kuormitus- tai stressitilanne saattaa johtaa mm. kielteiseen työhön 

asennoitumiseen, psyykkisen toimintakyvyn ja yleisen hyvinvoinnin heikkenemiseen. Tyypillisiä 

psyykkisiä oireita ovat jännittyneisyys, ahdistuneisuus, ärtyisyys, alakuloisuus, masentuneisuus jne. 

Stressireaktioon liittyvät myös fysiologiset muutokset. Seurauksia stressistä saattavat olla mm. 

muistin huononeminen, unihäiriöt, välttämisreaktiot (vältetään ongelmalliseksi koettuja tilanteita) ja 

psyykkisten voimavarojen heikentyminen. Kaikki edellä luetellut stressireaktiot ovat yhteydessä 

työn piirteisiin. (Kalimo ym. 1981, 131–141, 149.) 

 

Nuoret kärsivät iäkkäitä vähemmän jatkuvasta ja syvällisestä stressistä ja kokevat keskimääräistä 

vähemmän stressioireita. Todennäköisyys kasvaakin iän lisääntyessä. (Juuti 1991, 292.) Nuoret 

kokevat myös työkykynsä kaikista ikäluokista parhaimmaksi. Arviot omasta työkyvystä laskevat 

iän lisääntyessä. Sama kehityskuvio on nähtävissä, kun arvioidaan työkykyä suhteessa työn 

ruumiillisiin vaatimuksiin. Nuorimmat arvioivat työkykynsä parhaimmaksi. (Ylöstalo 2002, 114–

115.) Tämä syvällisen stressin lisääntyminen tai työkyvyn heikentyminen iän myötä ei välttämättä 

kuitenkaan ole sinänsä iästä riippuvaista vaan työssäolovuosien määrästä. Nuoret eivät lyhyemmän 

työuransa aikana ole vielä ehtineet altistua pitkäaikaiselle kuormitukselle. Tämän ei kuitenkaan 

tarvitse merkitä sitä, etteivät nuoret altistuisi yhtä suurten tai jopa suurempien kuormitustekijöiden 

alaisiksi.  

 

Tutkailtaessa vuoden 2000 Työ ja terveys -haastattelututkimuksen taulukkoraporttia (2000) saadaan 

selville jotakin nuorten aikuisten kuormittuneisuudesta. Työnsä henkisesti melko tai hyvin 

rasittavaksi (taulukko 59) 25–34-vuotiaista miehistä oli kokenut 28 ja naisista 27 prosenttia, kun 

taas kevyeksi tai melko kevyeksi miehistä 31 ja naisista 32 prosenttia. Työn henkinen rasittavuus 

oli laskenut molemmilla sukupuolilla vuodesta 1997. Vanhemmilla ikäryhmillä henkinen 

rasittavuus oli jopa kymmenisen prosenttia suurempaa.  

 

Kun työssä olevilta kysyttiin, tuntevatko he nykyisin stressiä (tarkoitettiin tilannetta, jossa ihminen 

tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on 

vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä) (taulukko 106), ikäluokassa 25–34-vuotiaat, 

miehistä 63 prosenttia ja naisista 52 prosenttia ei ollut tuntenut lainkaan tai vain vähän stressiä. 

Melko tai erittäin paljon stressiä oli kokenut sekä miehistä että naisista yhdeksän prosenttia. 
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Stressiä kokevien osuus nuorista oli melko suuri ottaen huomioon, että noin puolet koki ainakin 

jonkin verran stressiä. Kehitys vuodesta 1997 oli kuitenkin ollut myönteistä, sillä melko tai erittäin 

paljon stressiä kokevien määrät olivat pudonneet neljällä viidellä prosentilla ja ei lainkaan tai vain 

vähän stressiä kokevien määrät samanaikaisesti kasvaneet. Stressin kokemisen määrä oli lisääntynyt 

vanhemmissa ikäryhmissä. Eniten stressin tuntemuksia oli ollut ikävälillä 35–54. (Työ ja terveys… 

2000.) 

 

Kysyttäessä työssä olevilta, onko teillä viimeisen kuukauden aikana ollut pitkäaikaisesti tai 

toistuvasti masentuneisuutta tai alakuloisuutta, ärtyisyyttä, jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta, 

voimattomuutta tai väsymystä, ylirasittuneisuutta tai tunnetta siitä, että kaikki käy yli voimien, 

unettomuutta tai nukahtamisvaikeuksia tai muistin tai keskittymiskyvyn heikkenemistä (taulukko 

100), selvisi, että ikäluokassa 25–34-vuotiaat, 73 prosentilla naisista ja 54 prosentilla miehistä oli 

ollut jokin näistä oireista. Miesten osuus oli pysynyt melko samana vuodesta 1997, mutta naisten 

osuus oli kasvanut jopa kahdeksalla prosentilla. Kaiken kaikkiaan yli puolella ikäluokasta oli ollut 

jokin edellä luetelluista oireista, mikä on hämmästyttävää näin nuorella ikäluokalla. Muihin 

ikäryhmiin verrattuna oireita oli lähes saman verran joka ikäluokassa. (Työ ja terveys… 2000.) 

 

Fyysiset vaivat ovat hyvin yleisiä kaikkein nuorimmillakin työntekijöillä (taulukko 98). 25–34-

vuotiaat miehet kärsivät pitkäaikaisesti tai toistuvasti eniten silmä-, nenä- ja kurkkuoireista (61%) 

sekä tuki- ja liikuntaelinoireista (60%). Naiset taas kärsivät selvästi eniten tuki- ja 

liikuntaelinoireista (76%). Lähes kaikki pitkäaikais- tai toistuvaisvaivat olivat olleet hitaasti 

kasvussa vuodesta 1997, paitsi miesten silmä-, nenä- ja kurkkuoireet olivat vähentyneet noin 

kymmenen prosentin verran. Miesten ikäryhmiä vertailtaessa eniten kaikista vaivoista kärsi vanhin, 

55–64-vuotiaiden ikäryhmä. Naisilla taas nuorin ikäryhmä kärsi kolmesta vaivasta muita ryhmiä 

enemmän: niska- ja hartiavaivoista, silmä-, nenä- ja kurkkuoireista sekä iho-oireista. Nuoret naiset 

osoittautuivat kaikkein vaivaisimmaksi ryhmäksi kaiken ikäisistä naisista. (Mt.) Tämä on 

huolestuttava kehitys ajatellen nuorten olevan vasta työuransa alussa. 

 

Kysyttäessä työssä olevilta, onko heillä ollut viimeisen puolen vuoden aikana pitkään tai toistuvasti 

sellaisia henkisiä tai ruumiillisia oireita tai vaivoja, jotka heidän mielestä aiheutuvat työstä tai joita 

työ pahentaa (taulukko 101), ikäluokassa 25–34-vuotiaat 20 prosentilla miehistä ja 22 prosentilla 

naisista oli työstä aiheutunut tai työn pahentama oire. Työtä haittaava oire löytyi neljältä prosentilta 

miehistä ja kuudelta prosentilta naisista. Miesten prosenttiosuus oli pienentynyt neljällä prosentilla 

vuodesta 1997 ja naisten jopa kuudella. Iän lisääntyessä oireet ja vaivat lisääntyivät, mutta vain 

muutaman prosentin verran, jos ollenkaan. (Mt.) 
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Vaikka suurempi osuus nuorista aikuisista ei kokenut stressiä tai työtänsä henkisesti rasittavaksi, 

silti selvästi yli puolet kuitenkin kärsi usein juuri tyypillisesti stressistä johtuvista fyysisistä ja 

psyykkisistä oireista. Nämä työelämässä koetut oireet ja vaikeudet saattavat johtaa 

toimintatapoihin, joiden avulla pyritään vapautumaan epämiellyttävästä olotilasta. 

 

Niemelä ym. (1996, 38) tutkivat työelämän vaikeuksien kohtaamisen välttämiseen liittyviä 

toimintatapoja, joita olivat alkoholin tai muiden päihteiden käyttö, hakeutuminen pois työelämästä 

väliaikaisesti ja työtehtävien tai työpaikan vaihtaminen. He huomasivat, että työtehtävien tai 

työpaikan vaihtaminen sekä hakeutuminen väliaikaisesti pois työelämästä työelämän vaikeuksissa 

oli jonkin verran yleisempää naisilla kuin miehillä. Vastanneista naisista 44 prosenttia ja 

vastanneista miehistä 37 prosenttia käyttivät työelämän vaikeuksien kohtaamista välttävänä 

toimintana työtehtävien tai työpaikan vaihtoa. Hakeutuminen väliaikaisesti pois työelämästä oli 

toimintatapana 13 prosentille vastanneista naisista ja kahdeksalle prosentille vastanneista miehistä. 

Alkoholin tai muiden päihteiden käyttö sen sijaan oli selvästi yleisempi toimintatapa miehille 

(28%) kuin naisille (14%). 

 

Tutkiessa nuorempien työntekijöiden toimintatapoja suhteessa vanhempiin työntekijöihin selvisi, 

että työtehtävien tai työpaikan vaihto tai hakeutuminen väliaikaisesti pois työelämästä vähenivät 

käytettyinä toimintatapoina iän myötä. Alle 35-vuotiaista 21 prosenttia pyrki aktiivisesti 

vaihtamaan työtehtäviä tai työpaikkaa, ja vain neljä prosenttia aktiivisesti hakeutumaan 

väliaikaisesti pois työelämästä silloin, kun heillä oli vaikeuksia työssä tai työhön liittyvissä asioissa. 

25–34-vuotiaat käyttivät vanhempia työntekijöitä harvemmin päihteitä toimintakeinona (15%). 

(Niemelä ym. 1996, 38) 

 

 

2.4 Teoriat työn kuormittavuuden syistä ja seurauksista 

 

Ympäristön ja stressin yhteyden tutkimuksessa vallitseva malli voidaan pelkistää syyketjuksi, joka 

alkaa objektiivisista työympäristön piirteistä johtaen koettuun ympäristöön, josta jälleen välittömiin 

vasteisiin, kuten elintoimintoihin, tunteisiin ja käyttäytymiseen, jotka lopulta johtavat pitkäaikaisiin 

seurauksiin eli terveyteen tai sairauteen (Vahtera & Pentti 1995, 1). Tässä pro gradu-tutkielmassa 

edetään vain osan matkaa ketjusta. Työelämän vaatimuksia eli työympäristöä selvitetään 

työntekijöiden kokemuksen kautta ja koetun työympäristön vaikutusta työn kuormittavuuden 

kokemukseen. Yhteys välittömiin vasteisiin, kuten stressin kokemuksiin, tai pitkäaikaisiin 
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seurauksiin osoitetaan aiempien tutkimusten kautta, mutta itse tutkimuksessa tätä yhteyttä ei kyetä 

todentamaan.  

 

On hyvä tietää, miten yksilö muodostaa arvionsa työn piirteistä. Anneli Leppänen (1984, 6–7) on 

selvittänyt työn piirteiden arviointiin vaikuttavan mallin, jossa yksilö ja tilanne ovat 

vuorovaikutuksessa. Ihminen muodostaa työstään käsitteellisen mallin (kognitiivisen kuvan), johon 

vaikuttavat työn objektiiviset piirteet, kunkin yksilön omakohtaiset työtehtävien olennaiset piirteet 

sekä yksilön tarvetaso. Kuitenkin aiemmat kokemukset ja tarpeet vaikuttavat enemmänkin siinä 

vaiheessa, kun itselle luodun käsitteellisen mallin pohjalta lopulta arvioidaan työn piirteitä.  

 

Kalimo ym. (1981, 11–13) ovat tutkineet Työterveyslaitoksen tutkimusprojektissa työn 

organisointia, tuotantotekniikkaa ja psyykkistä kuormittavuutta graafisen teollisuuden yrityksissä 

Suomessa. Tutkimuksen viitekehyksen mukaan keskeinen syy–seuraus-ketju kulkee seuraavaan 

tapaan: tuotantotekniikka vaikuttaa objektiiviseen työympäristöön eli itse työhön, työjärjestelyihin 

ja -ympäristöön. Objektiivinen työympäristö vaikuttaa yksilön kokemaan subjektiiviseen 

työympäristöön. Tämä taas vaikuttaa työntekijän välittömiin reaktioihin, jotka ilmenevät 

lyhytaikaisena kuormituksena ja stressinä, ja edelleen työntekijän pitkäaikaisiin reaktioihin, jotka 

ilmenevät kuormittumisena, stressinä ja työtyytymättömyytenä. Tähän vaikutusketjuun tuo lisänsä 

sekä yksilölliset ominaisuudet että elämäntilanne, jotka vaikuttavat siihen, kuinka yksilö reagoi 

kokemiinsa ympäristön piirteisiin, ja kuinka hän kuormittuu. Samoin vaikutuksensa tuo myös työn 

ulkopuolinen ympäristö.  

 
 

Kuvio 1. Kalimo ym. (1981, 12) tutkimuksen viitekehys. 
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Työntekijöillä teetetyssä kyselyssä pyrittiin saamaan selville yleiskuva graafisen alan työtehtävistä, 

työntekijöiden odotuksista niiden suhteen ja pitkäaikaiseen kuormittumiseen liittyvistä koetuista 

oireista. Kysely kattoi seuraavat osa-alueet: arvio työn piirteistä, tavoitetaso työn piirteiden suhteen, 

työn vaatimat psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet, subjektiivinen arvio erityistä rasitusta 

aiheuttavista tekijöistä, erityistä tyytyväisyyttä aiheuttavat tekijät työssä, työympäristötekijöiden 

häiritsevyys, työtyytyväisyys, kuormittuneisuuden kokemukset työn aikana, subjektiiviset oireet, 

taustatekijät ja elämänmuutokset. (Kalimo ym. 1981, 27–28.) 

 

Tutkimuksessa työn piirteitä mitattiin kuudella useita muuttujia sisältävällä asteikolla. Asteikot 

olivat työroolin selkeys ja ristiriidattomuus, työnjohdon pätevyys, työhön sidonnaisuus, työn 

psyykkinen vaativuus, työn arvostus ja työtoveruussuhteet. Lisäksi tutkittiin työntekijän 

tavoitetasoa ja työtyytyväisyyttä. (Kalimo ym. 1981, 206.) 

 

Työn piirteitä kuvaavista asteikoista voimakkaimmin yhteydessä stressireaktioihin olivat työroolin 

selvyys, työhön sidonnaisuus, työn psyykkinen vaativuus ja työtoveruussuhteet. Työtyytyväisyys ja 

työn aikana koettu monotonia toimivat välittävänä vaiheena kuormitus- ja stressitekijäin sekä 

koettujen stressioireiden välillä. (Mt., 149–150.) 

 

Elo (1898) selvitti tutkimuksessaan teollisten työtehtävien sisällön ja järjestelyn psyykkistä 

kuormitusta ja sen osuutta työntekijöiden kuormittuneisuudessa. Hänen tutkimuksensa lähtökohtana 

ja teoreettisena mallina oli, että objektiiviset työtehtävien sisällön ja järjestelyjen piirteet määräävät 

yksilön niistä tekemiä tulkintoja. Nämä tulkinnat taas välittävät ympäristön vaikutukset työntekijän 

hyvinvointiin ja käyttäytymiseen.  

 

 
 

Kuvio 2. Elon (1989, 94) tutkimuksen teoreettinen malli. 
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Elo arvioi tutkimuksessaan kuormitustekijöinä seuraavia pääalueita: vastuu, työn luonteesta 

johtuvat ihmissuhdetekijät, työmäärä, tiedon käsittely ja toiminnan vapauden rajoitukset, sekä 

lisäksi psyykkisen kokonaiskuormittavuuden ja työn kehittämistarve. Tutkimus osoitti, että 

keskeisimmät työntekijöiden kuormittuneisuuteen vaikuttavat tekijät olivat työn osalta itse arvioitu 

kiireisyys ja yksilöllisistä tekijöistä itsehallinta. Yksilöllisistä tekijöistä sukupuolella ja iällä ei ollut 

yhteyttä kuormittuneisuuteen. (Mt., 105–106, 152.) 

 

Määrälliset tekijät, kuten kiire ja pakkotahtisuus, selittivät laadullisia tekijöitä paremmin 

työntekijöiden kuormittuneisuutta. Työn kiireisyys aiheutti ennen kaikkea henkisen 

rasittuneisuuden tuntemuksia. Kuormittumiselta suojaavia tekijöitä olivat hyvä itsehallinta 

(itsehallinnan ulottuvuuksina koettu taipumus menettää malttinsa, herkkähermoisuus ja 

huolestuneisuus) ja lähinnä miesten tapauksessa esimiehen tuki. Työn kuormitustekijöiden 

arviointiin vaikutti merkittävästi työn suoma toiminnanvapaus ja työntekijöiden kokemat 

vaikutusmahdollisuudet sekä yksilöllisistä tekijöistä heidän oma kuormittuneisuutensa. (Elo 1989, 

172–173, 175.) 

 

Rantanen (2000, 12–13) on muokannut julkaisun Stress at Work (1997) perusteella kuvion, josta 

ilmenee stressin vaikutukset työpaikalla. Rantanen toteaa kiireen, aikapaineen, korkeiden 

tuottavuusvaatimusten, osaamisvaatimusten ja jatkuvan muutoksen lisääntyneen työpaikoilla ja 

samalla yleistäneen stressiä työpaikoilla. Pitkällä aikavälillä stressi vaikuttaa sekä henkisesti että 

ruumiillisesti. Kuviossa erilaiset kuormitustekijät vaikuttavat yksilöön, josta seuraa 

stressireaktioita, jotka taas johtavat pidemmällä ajalla monenlaisiin häiriöihin.  
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Kuvio 3. Rantanen (2000, 13). Stressin vaikutukset työpaikalla. 

 

Yhdysvaltalaiset tutkijat Richard Anderson-Connolly, Leon Grunberg, Edward S. Greenberg ja 

Sarah Moore (2002) toteuttivat pitkittäistutkimuksen Yhdysvaltalaisessa suuressa 

teollisuusyrityksessä tutkien työpaikan muutosta ja työntekijöiden hyvinvointia. Muutos 
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autonomiassa, ryhmätyössä, tiedoissa ja taidoissa sekä tietoteknistymisessä. Näiden ulottuvuuksien 

vaikutuksien tutkimista varten he loivat teoreettisen mallin, joka kokoaa nykyisen "työstressi-

tutkimuksen" syy–seuraus -suhdejatkumon selkeäksi kokonaisuudeksi. 
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Kuvio 4. Anderson-Connollyn ym. (2002, 393) tutkimuksen teoreettinen malli.  
 
 
Mallin mukaan mahdolliset kuormitustekijät ovat työntekijän reaktio työn ulkoisiin muuttujiin eli 

työn piirteisiin. Nämä työntekijän kokemat kuormitustekijät sekä työntekijän persoonallisuuden 

piirteet vaikuttavat siihen, millaista stressiä tai tyydytyksen tunnetta työntekijä kokee. 

Pitempiaikainen stressi tai tyydytys taas vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen ja terveyteen. (Mt., 392–

393.) 

 

Tutkimusryhmän olettamuksena on, jonka he tutkimuksensa avulla myös näyttävät toteen, että tietyt 

muutokset työssä (ja tietyt työn piirteet) voivat olla hyödyllisiä ja toiset taas haitallisia 

työntekijöiden hyvinvoinnille. Vaikutukset voivat myös vaihdella riippuen työntekijän asemasta 

organisaatiossa. Työläisiä ja johtavassa asemassa olevia kuormittavat tai hyödyttävät toisistaan 

eroavat työolosuhteet. (Anderson-Connolly ym. 2002, 390–391.) 

 

Tulokset analysoitiin monin kohdin jakamalla erilleen työntekijät ja johtavassa asemassa olevat. 

Sekä työntekijöiden että johtavassa asemassa olevien kohdalla työn intensiivisyys oli yhteydessä 

ylikuormittuneisuuteen, ristikkäisten paineiden kokemiseen ja stressiin, vaikka johtavassa asemassa 

oleville työn intensiivisyys oli yhteydessä myös tyytyväisyyteen. Psykologisten tilojen kohdalla 

intensiivisyys työssä oli vahvassa yhteydessä stressiin.  Lisääntyvä intensiivisyys työssä oli 
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yhteydessä haitalliseen käyttäytymiseen (kuten alkoholin juonti tai tupakointi) ja huonontuvaan 

terveyteen kaikilla työntekijöillä asemasta riippumatta. (Mt., 402, 407.) 

 

Työntekijöillä autonomia työssä vähensi ristikkäisten paineiden kokemista ja lisäsi haasteellisuuden 

tunnetta, kun taas johtavassa asemassa olevilla autonomia lisäsi kuormittuneisuutta, haasteellisuutta 

ja stressiä. Autonomian lisääntyminen osoittautui hyödylliseksi työläisille, sillä se vähensi huonon 

terveyden oireita. Johtavassa asemassa oleville autonomia oli yhteydessä haitalliseen 

käyttäytymiseen. Autonomia kuitenkin lisäsi tyytyväisyyttä kaikilla työntekijöillä. (Mt., 402, 407.) 

 

Työntekijöillä tietojen ja taitojen käytön lisääntyminen oli haitallista lisäten ristikkäisten paineiden 

kokemista ja stressiä ja vähentäen tyytyväisyyttä. Johtavassa asemassa olevilla taas tietojen ja 

taitojen käytön lisääntyminen vähensi ristikkäisten paineiden kokemista ja lisäsi haasteellisuutta ja 

tyytyväisyyttä. (Mt., 402, 407.) 

 

Ryhmätyö vähensi työntekijöiden tyytyväisyyttä ja johtavassa asemassa olevilla stressiä, mutta 

molemmilla ryhmillä se myös vähensi kuormitusta ja haasteellisuutta ja lisäsi ristikkäisten 

paineiden kokemista. Ryhmätyö johtavassa asemassa olevilla vähensi huonon terveyden oireita ja 

haitallista käyttäytymistä, kun taas työläisillä ryhmätyö lisäsi huonon terveyden oireita. Ryhmätyö 

vähensi tyytyväisyyttä kaikilla työntekijäryhmillä, mutta toisaalta vähensi johtavassa asemassa 

olevien stressiä. (Mt., 402, 407.)  

 

Työntekijöillä tietoteknistyminen vähensi ristikkäisten paineiden kokemista sekä stressiä ja lisäsi 

tyytyväisyyttä. Johtavassa asemassa olevilla tietoteknistyminen vähensi kuormitusta ja 

haasteellisuutta. Tietoteknistymisen lisääntyminen osoittautui hyödyllisiksi työläisille, sillä se 

vähensi huonon terveyden oireita ja myös haitallista käyttäytymistä. (Mt., 402, 407.) 

 

Koosteena tästä kaikesta voidaan todeta, että autonomia on hyväksi tyytyväisyydelle ja terveydelle 

työläisillä, joilla autonomiaa ei vielä ole paljon. Johtavassa asemassa oleville, joilla autonomiaa on 

jo paljon, autonomian lisääntyminen saattaa merkitä lisävastuuta ja eristäytymistä. Ryhmätyö 

hyödyttää johtavassa asemassa olevia enemmän, koska se saattaa merkitä vastuun jakautumista 

useamman kesken. Työläisillä ryhmätyön merkitys ei ilmeisesti ole samanlainen, ja se on 

enemmänkin aikaa vievä ja kuormittava järjestely kuin parannus. Autonomia ja tietoteknistyminen 

hyödyttävät siis eniten työläisiä, kun taas johtavassa asemassa olevia hyödyttää tietojen ja taitojen 

käyttäminen sekä ryhmätyö. (Anderson-Connolly ym. 2002, 408.) 
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Seuraavissa alaotsikoiden sisällöissä käsitellään Viestintäalan ammattiliitto ry:tä, jonka nuorten 

aikuisten työn piirteisiin ja niihin liittyviin kuormitustekijöihin tutkielma keskittyy. Lisäksi 

kerrotaan tutkimusongelma, esitellään tutkimusta ohjaava teoreettinen malli, käytetty 

tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen aikaisten tapahtumien kulku. Myös otantaa ja tutkimuksen 

luotettavuutta käsitellään, sekä läpikäydään käytetyn kyselyn rakenne ja mittarit. 

 

 

3.1 Tutkimuskohde ja -ongelma 

 

Viestintäalan ammattiliitto ry on Suomen vanhin, jo vuonna 1894 perustettu ja 1897 toimintansa 

aloittanut, koko valtakunnan käsittävä järjestö. Liitto on kaikkien graafisessa ja muussa 

viestintäteollisuudessa työskentelevien ammatillinen järjestö. (Viestintäalan...  22.4.2003.) Liiton 

antamien tietojen mukaan liiton jäsenmäärä marraskuussa 2002 oli noin 27 700, josta naisia 52 ja 

miehiä 48 prosenttia. Jäsenmäärä on kasvanut merkittävällä tavalla koko 1900-luvun. 1990-luvun 

ajan, ja myös uudella vuosituhannella, jäsenmäärän kehitys on kääntynyt päinvastaiseksi ja jäsenten 

lukumäärä on alkanut pikkuhiljaa supistua. (Toimintakertomus... 2002, 36.) Tarkasteltaessa 

jäsenistön ikärakennetta vuoden 2002 lopun tilanteen mukaan suurimman ryhmän muodostavat 51–

65-vuotiaat , joita jäsenistössä on kolmasosa (n.8500 henkeä). Nuorin, alle 36-vuotiaiden ikäryhmä 

kattaa jäsenistöstä noin 20 prosenttia (n. 5500 henkeä).  

 

Suomen ja koko maailman taloudellinen tilanne vaikuttaa viestintäalan firmoihin ja sen 

työntekijöihin. Maailman taloudellinen kasvu ja kokonaistuotanto ovat hidastuneet vuoden 2000 

jälkeen. Samoin on käynyt Suomessa. (Toimintakertomus... 2002, 3–4.) Myös graafinen teollisuus 

on ollut lievässä laskusuhdanteessa. Silti alan työttömyys on laskenut tasaisesti jo vuodesta 1994, 

sen silloin ollessa korkeimmillaan, 16,6 prosenttia. Vuonna 2001 työttömyysprosentti oli 9,1. (Mt., 

6–7.) Työttömyysprosentti oli täysin sama kuin koko maan työttömyysprosentti vuonna 2001 

(Tilastokeskus... 23.11.2003). Graafisen alan ja graafisen teollisuuden palkkakehitys on ollut 

tasaisen maltillisesti nousevaa koko 1990-luvun. Silti keskimäärin teollisuuden palkat ovat hieman 

nousseet graafisen alan yläpuolelle. Miesten palkat ovat pysyneet koko ajan jonkin verran naisten 

palkkoja korkeampina noin 10 markan tuntipalkkaerolla. Viestintäteollisuuden arvioidaan 
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tarvitsevan seuraavien 5-10 vuoden aikana paljon uutta työvoimaa. Myös tällä alalla on huolena 

kilpailun kiristyminen ammattitaitoisesta työvoimasta. (Toimintakertomus... 2002, 18–20.) 

 

Viestintäalan ammattiliitto ry:n jäsenistöstä suurin osa muodostuu perinteisen graafisen alan 

työtehtävissä työskentelevistä, mutta osa työskentelee myös täysin muun alan ammateissa. 

Graafisen alan työtehtävät ovat joutuneet viimeisten vuosien aikana, varsinkin tietotekniikan 

muokatessa alaa, muutosten kouriin. Fyysisesti raskaat työt ovat yhä enenevässä määrin 

väistymässä tietokonepäätetyöskentelyn tieltä. Toki fyysisesti raskaita töitä on edelleen runsaasti 

suhteessa moneen muuhun ammattialaan. Jälkikäsittelijät tekevät yhä paljon raskasta nostamis-, 

siirtämis- ja pakkaamistyötä. Graafisten julkaisujen tekeminen on kuitenkin lisääntyvästi 

tietokonetyöskentelyä ja monet graafisen alan sisälle kuuluvat työt ovat muuttuneet 

toimihenkilöluonteisiksi. Painopinnan valmistajat työskentelevät usein tietokoneen avulla muokaten 

tekstejä ja luoden grafiikkaa. Psyykkinen kuormittuminen on kasvava vaara, ja fyysinen 

kuormittuminen painottuu istumatyön synnyttämiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin sekä niska- ja 

hartia-alueen jäykkyyksiin.  

 

Pääasiallisena tutkimusongelmana on, miten Viestintäalan ammattiliitto ry:n nuoret aikuiset 

luonnehtivat omaa työtään, ja mitä psyykkisiä kuormitustekijöitä heidän työnsä sisältää heidän 

subjektiivisen kokemuksensa mukaan. 

 

Tutkimusongelma sisältää seuraavanlaisia alakysymyksiä:  

 Minkälaisia työn piirteet ovat tällä hetkellä nuorten aikuisten työntekijöiden työssä? 

 Mitkä työn piirteet aiheuttavat psyykkistä kuormitusta nuorelle aikuiselle työntekijälle? 

 Miten usein näitä psyykkisiä kuormitustekijöitä koetaan? 

 Mikä on fyysisen kuormituksen rooli nuorten aikuisten kuormittumisessa? 

 Vaikuttavatko nuoren aikuisen elämänvaihe, elämänhallinnan kyky, arvot ja työn 

merkitys psyykkisen kuormituksen kokemukseen? 

 

Jotta tutkimus on mahdollista toteuttaa pro gradu-tutkielman laajuisena, kysymyksenasettelua on 

rajattu monella tavoin. Se käsittää vain nuoren aikuisen palkkatyöntekijän näkökulman, jolloin yli 

35-vuotiaat, työttömät, opiskelijat ym., joilla ei ole voimassaolevaa työsopimusta, jäävät tarkastelun 

ulkopuolelle.  

 

Keskeiset termit tutkimuksessa ovat: nuoret aikuiset työntekijät, elämänvaihe, elämänhallinta, työn 

merkitys, työn piirteet ja kuormitustekijät. 
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3.2 Tutkimusta ohjaava teoreettinen malli 

 

Olen soveltanut Anderson-Connollyn ym. (2002, 393) luomaa tutkimuksen teoreettista mallia niin, 

että tutkielmani käsittelee sen alkupäätä eli työn piirteitä (job structure), kuormitustekijöitä 

(emplyee responses/potential stressors) sekä persoonallisuuden piirteistä (personality straits) 

hallinnan tunnetta (locus of control). Kyseessä ei kuitenkaan ole Anderson-Connollyn ym. 

tutkimuksen toisto, vaan tutkimus toimii lähinnä pohjaa antavana rakenteena.  

 

Varsinainen tutkielman teoreettinen malli on rakennettu useiden eri tutkimusten ja niitä ohjanneiden 

mallien pohjalta. Tutkielmassa työn piirteet vaikuttavat koettuun työn kuormittavuuteen, joka 

edelleen vaikuttaa aiheuttaen stressiä, sekä psykologisia ja fyysisiä, pitkäaikaisia häiriöitä. Nämä 

kuormittavuuteen reagoimisen muodot vaikuttavat myös takaisinpäin. Stressaantuneen ihmisen 

kokemus työn kuormittavuudesta saattaa poiketa sellaisen yksilön kokemuksesta, joka ei kärsi 

stressistä. Tutkimuksessa ei enää edetä tähän yhteyteen, vaan se todennetaan aikaisempien 

tutkimusten ja teorioiden avulla. Teoreettisessa mallissa koetun työn kuormittavuuden ja 

stressireaktioiden yhteys kuitenkin tuodaan esiin, jotta ilmiö kokonaisuudessaan tulisi esille.  

 

Työn kuormitustekijöiden ja työntekijän kuormittuneisuuden välillä on monissa tutkimuksissa 

havaittu pysyviä ja johdonmukaisia, mutta voimakkuudeltaan usein heikkoja yhteyksiä. 

Selitysmalleja on pyritty täsmentämään väliin tulevilla tekijöillä mm. iällä, sukupuolella ja 

persoonallisuudella, joiden on ajateltu vaikuttavan siihen, kuinka kuormittavana yksilö kokee 

työnsä piirteet (Elo & Vehviläinen 1983, 10–12). 

 

Tässäkin tutkielmassa yksilön piirteiden, kuten iän, sukupuolen, koulutustaustan yms. oletetaan 

vaikuttavan yksilön kokemukseen työn kuormittavuudesta. Lisäksi vaikutusta oletetaan olevan 

yksilön arvoilla, arvostuksilla, mielipiteillä ja työn merkityksellä yksilölle. Myös yksilön hallinnan 

tunne on aiemmissa tutkimuksissa osoittautunut merkittäväksi tekijäksi säädellen koettua työn 

kuormittavuutta. 
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Kuvio 5. Tutkimuksen teoreettinen malli 

 

Seuraavaksi käsitellään muutamia teoreettisessa mallissa esiintyviä termejä ja täsmennetään sitä, 

miten tässä tutkimuksessa nämä ulottuvuudet huomioidaan. 

 

Nyyssölä on tutkimuksessaan (1994, 102) jaotellut joustavan työvoiman käytön viiteen luokkaan: 

koulutuksen joustavuus, epävirallinen työllistäminen, liikkuvuus, ei-tyypilliset työsuhteet ja 

työmarkkinajoustavuus. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain kahden luokan, ei-tyypilliset 

työsuhteet ja työmarkkinajoustavuus, muutamaan alakohtaan, joilla arvioidaan olevan vaikutusta 

psyykkisen kuormituksen aiheuttajina viestintäalan nuorille aikuisille työntekijöille. Ei-tyypillisistä 

työsuhteista käsitellään osa-aikatyön ja työmarkkinajoustavuudesta työaikajoustavuuden sekä 

määräaikaisuuden yhteyttä työn kuormittavuuden kokemukseen. 

 

Elämänhallinta-retoriikasta voidaan löytää "piiloajatus", että kaikki on kontrolloitavissa. Elämä on 

hallittavissa ja se on saatava hallintaan. Hallitsemattomuuden paheksunta jättää satunnaisuuden ja 

spontaaniuden varjoonsa. (Karisto 1998, 59.) Tässä tutkimuksessa ei elämänhallinnan käsitettä 

käytettäessä ole kysymys täydellisen hallinnan välttämättömyydestä, vaan yksilön riittävästä 

hallinnan tunteesta. Hyvä elämänhallinta, sellainen, joka luo yksilölle riittävän 

turvallisuudentunteen siitä, että hän kykenee hallitsemaan omaa elämäänsä ja ympäristöään, on 

Työn piirteet 
 
joustavuus 
 
intensiivisyys 
 
autonomia 
 
tiedot ja taidot 
 
ryhmätyö 
 
tietotekniikka 
 

Koettu työn  
kuormittavuus 
 
psyykkinen  
ylikuormitus 
 
ristikkäiset paineet 
työssä 
 
työn haasteellisuus
 
ilmapiiri työpaikalla
 
fyysinen kuormitus

stressireaktiot,
pitkäaikaiset  
psykologiset  
tai 
fyysiset häiriöt

yksilön piirteet
mm. ikä,  
sukupuoli 

yksilön arvot,
mielipiteet ja 
työn 

yksilön 
hallinnan
tunne 

 
työsuhteen 

piirteet 
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tärkeää yksilön yleisen hyvinvoinnin kannalta. Voidaankin puhua subjektiivisesta 

elämänhallinnasta, jolloin keskeistä on yksilön sisäinen kokemus, ei-objektiivinen todellisuus (Ruth 

1998, 321).  

 

Kalimo ym. (1981, 111) ovat huomioineet tutkimuksessaan ristikkäiset paineet työssä. Kyse on 

työntekijään kohdistettavista odotuksista työpaikalla, joka vaikuttaa yksilön kokemaan roolin 

selkeyteen. Yksilöön kohdistetaan erilaisia odotuksia mm. hänelle kuuluvista tehtävistä tai hänen 

paikastaan yhteisössä. Useiden eri tahojen odotukset saattavat olla ristiriidassa keskenään ja täten 

myös yksilön itselleen muodostama rooli saattaa olla ristiriitainen. Rooliepäselvyys ja 

rooliristiriidat ovat merkittäviä stressitekijöitä, jotka otetaan myös tässä tutkimuksessa huomioon. 

 

 

3.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Psyykkisiä kuormitustekijöitä voidaan tutkia hyvin erilaisin menetelmin riippuen tarvittavasta 

tiedon tarkkuudesta ja käytössä olevista resursseista. Kyselylomakkeen käyttö ja havainnointi ovat 

olleet yleisimmät menetelmät. (Elo & Vehviläinen 1983, 4–7.) 

 

Suoritin tutkimuksen kyselytutkimuksena. Ottaen huomioon tutkimuskysymykset, voidaan todeta, 

ettei tässä tapauksessa kvantitatiivinen tiedonkeruumenetelmä ollut selkeästi kvalitatiivista parempi. 

Se oli kuitenkin käytännöllisempi, kun halutaan varmistaa, että koko Viestintäalan ammattiliitto 

ry:n Suomen laajuisen jäsenkunnan ääni tulee kuuluviin. Tällaisessa laajassa tiedonkeruun tavassa 

yksittäisten työpaikkojen vaikutus häviää ja laajempi trendi voidaan saada esiin. Se on myös pro 

gradu-tutkielman mittakaavassa parempi, sillä vähemmällä ajallisella resurssilla saadaan 

määrällisesti enemmän tietoa kuin, jos sama aika käytettäisiin haastatteluihin. Kyseessä on 

poikittaistutkimus, joten selville saadaan vain tiedonkeruun aikainen tilanne, eikä päätelmiä 

tilanteen muutoksesta ajan myötä pystytä tekemään.  

 

Työn piirteiden tutkimisessa ihmisten kyselyvastauksissa usein sekoittuvat kuvaileva 

(deskriptiivinen) ja arviointiin (evaluatiivinen) perustuva tieto. Niiden erottaminen toisistaan on 

kuitenkin hankalaa. Siksi kysymysten muoto vaikuttaakin merkittävästi siihen, vastataanko 

kuvailemalla vai arvion mukaan. (Leppänen 1984, 7.) Tämän tutkimuksen kyselylomakkeen 

kysymyksenasettelussa sekoittuvatkin nämä kaksi tiedon muotoa, sillä niiden erottelua ei ole nähty 

tarpeellisena. Yksilön kuvaus työympäristöstä vaikuttaa vääjäämättömästi arviointiin ja toisinpäin. 

Tärkeintä on yksilön kokonaisnäkökulma tilanteestaan. 
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Tarja Heikkilä (1998, 19) nostaa esiin postikyselystä sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia. 

Postikyselyssä ei tarvita haastattelijoita, joten näin vältetään haastattelijan vaikutus haastateltavaan. 

Pitkääkin kyselylomaketta voidaan käyttää, tosin se lisää katoa. Myös arkaluonteisia kysymyksiä 

voidaan helpommin esittää. Vastaajalle pystytään takaamaan täysi anonyymisyys, varsinkin, jos 

kyselylomakkeita ei merkitä millään tavoin tunnistettaviksi. Oheismateriaalia voidaan halutessa 

lähettää kyselyn mukana. Postikyselyn vastausprosentti on usein kuitenkin alhainen ja vastaukset 

saadaan melko hitaasti. Avoimia kysymyksiä ei juuri kannata käyttää, sillä niihin usein jätetään 

vastaamatta. Vastausten tarkkuus on myös kyseenalainen eikä voida olla varmoja, kuka kyselyyn 

loppujen lopuksi on vastannut. Mahdollisuus siihen, että vastaaja ymmärtää kysymyksen väärin, on 

suuri, eikä lisähavaintoja voida enää jälkikäteen tehdä samalla menetelmällä (ainakaan kovin 

helposti). 

 

Kysely toteutettiin melko laajana (6 sivua, 26 kysymystä alakohtineen), jotta analysointivaiheessa 

mahdollisuudet erilaisiin näkökulmiin olisivat anteliaat. Kyselylomakkeilla kerätty aineisto 

analysoitiin SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences) for Windows-ohjelmalla. 

Aineistoa on kuvailtu käyttämällä frekvenssejä ja prosentteja, keskilukuja ja keskihajontaa. 

Analysoinnin välineinä on käytetty Cronbachin alfaa summamuuttujien reliabiliteetin laskennassa, 

p-arvoa tilastollisen merkitsevyyden arvioimiseksi, ristiintalukointia, Khiin neliö (X2)-testiä,  

kontingenssikerrointa (C) sekä Pearsonin korrelaatiokerrointa (r).  

 

Havainnon todennäköisyyttä omassa jakaumassaan kuvaamaan käytetään p-arvoa, joka kuvaa 

havainnon todennäköisyyttä ylipäänsä. Tuloksia esiteltäessä käytetään tilanteesta riippuen joko 

kiinteää tai tarkempaa laskennallista p-arvoa. Ellei tarkkaa p-arvoa tulosten yhteydessä esitetä, 

sanalliset kuvaukset viittaavat tiettyyn merkitsevyystasoon. Erittäin merkitsevä riippuvuus 

tarkoittaa virheellisen päätelmän vaaraa 0,1 prosentin todennäköisyydellä (p<0,001). Merkitsevä 

riippuvuus tarkoittaa 1 prosentin riskitasoa (p<0,01), ja suurin hyväksyttävä on viiden prosentin 

riskitaso (p<0,05) eli sanallisesti kyseessä on melkein merkitsevä riippuvuus. Kaikki p-testit on 

tehty kaksisuuntaisina (2-tailed). 

 

 

3.4 Kyselyn rakenteesta ja mittareista 

 

Tutkimuksessa käytetty kysely (LIITE 1) saa perusjaottelunsa Anderson-Connollyn ym. (2002) 

tutkimuksessa käytetystä teoreettisesta mallista ja kysymyksenasetteluista. Anderson-Connollyn 
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ym. tutkimusta tai kysymyksenasetteluita ei ole kopioitu sellaisenaan, vaan niitä on hyödynnetty 

soveltuvin osin. Kysymysten erilaisuutta lisää vielä kysymyksenasetteluiden kääntäminen suomen 

kielelle sekä soveltaminen kulttuuriin ja ammattialaan. Lisävaikutelmia ja kysymysmalleja on 

koottu myös seuraavista tutkimuksista: Erkkilä 1995, Juuti 1991, Lehto & Sutela 1998, Melin ym. 

2000, Nyyssölä 1994, Tuohinen 1990, Tuomi 2001, Työ ja terveys... 2000.  

 

Vaikka monia valmiita työelämän stressitutkimuksessa käytettyjä työn piirteiden 

tutkimusmenetelmiä on olemassa esim. Job diagnostic survey (JDS) tai Job characteristics 

inventory (JCI), niiden luotettavuus ja kattavuus joka tilanteessa on epävarma. Onkin esitettty, että 

enemmän huomiota tulisi kiinnittää tutkittavien ammattiin ja työtehtävien laatuun, ja näiden 

perusteella koota olennaiset mittarit. Etenkin, kun subjektiivisista työn piirteiden arvioista 

muodostettujen summamuuttujien avulla selitetään työntekijöiden kuormittuneisuutta. (Leppänen 

1984.) 

 

Lehto (1998, 218) kritisoi positivistista näkemystä työolotutkimuksessa. Positivistisen näkemyksen 

mukaan paras survey-tutkimuksen kysymyspatteriston luomisen tapa olisi käyttää aiemmin tehtyjä 

survey-tutkimuksia ja niiden kysymyspatteristoja, jotka ovat jo aiemmin tietyillä menetelmillä 

osoitettu valideiksi ja reliaabeleiksi. Tällä tavoin kuitenkin Lehdon mukaan vältetään 

kysymyslomakkeen teon vaikein vaihe, lomakkeen suunnittelu. Varsinkin työolotutkimuksissa, 

jossa tutkittava asia on usein melko epäselvä ja jossa tutkittava kohde muuttuu ajan mukana, 

lomakkeen suunnitteluun ja operationalisointiin tulisi panostaa. 

 

Tässä tutkimuksessa on siis hyödynnetty jo aiemmin luotuja kysymyksenasetteluita, mutta 

kuitenkin vain soveltuvin osin kopioimatta kuitenkaan mitään tutkimusmenetelmää tai 

kysymyspatteristoa sellaisenaan. Lomake sisältää kaiken muotoisia kysymyksiä avoimista 

kysymyksistä alkaen aina Likert-asteikollisiin saakka.  

 

Asenne-, motivaatio- ja muissa vastaavissa mittareissa käytetään usein Likert-asteikkoa. Tämä on 

tulkinnasta riippuen joko järjestys tai välimatka-asteikollinen. Likert-asteikossa vastaaja valitsee 5–

7 "portaasta" parhaiten mielipidettään vastaavan vaihtoehdon ääripäiden usein ollessa "täysin eri 

mieltä" ja "täysin samaa mieltä". (Metsämuuronen 2002, 52.) 

 

Mittareita on tässä tutkimuksessa käsitelty tarpeen mukaan mm. niin, että viisiasteikollinen 

muuttuja on muutettu kolmeasteikolliseksi. Tarpeen synnyttää ristiintaulukointia tehtäessä johonkin 

soluun muodostuva liian pieni frekvenssi. Tietyistä mittareista on myös muodostettu 
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summamuuttujia kuvaamaan jotakin suurempaa kokonaisuutta. Summamuuttujien reliabiliteetti on 

laskettu Cronbachin alfan avulla. Summamuuttuja voidaan muodostaa, jos alfan arvo nousee yli 

0,60 (Metsämuuronen 2002, 466). Summamuuttujaa luotaessa jokaiselle vastanneelle laskettiin 

yksittäisten kysymysten keskiarvo ja nämä keskiarvot jaettiin kolmeen luokkaan (matala, 

keskimääräinen ja korkea arvo). Tarkemmin yksittäisten summamuuttujien rakenteesta kerrotaan 

jatkossa. 

 

Kyselyn kohdat 1–7 (muutama taustatieto) ovat taustatietokysymyksiä. Nämä kysymykset ovat 

tyypillisiä useissa vastaavantyyppisissä tutkimuksissa ja niillä oletetaan olevan tiettyä, aiemmasta 

teoriasta johdettavissa olevaa selitysarvoa tuloksia tulkittaessa. Ikä on luokiteltu kolmeen luokkaan: 

alle 26-vuotiaisiin, 26–30-vuotiaisiin ja 31–35-vuotiaisiin. Ammattia kysyttiin vastaajalta avoimella 

kysymyksellä (Mikä on tämänhetkinen ammattinimikkeesi?). Perinteisesti liitto jaottelee ammatit 

viiteen luokkaan: painopinnan valmistus, painaminen, jälkikäsittely, graafisen alan muut ammatit ja 

muut työntekijäryhmät. Tässä tutkimuksessa ammatit jaotellaan hieman toisin: painopinnan 

valmistus, painaminen, jälkikäsittely, toimihenkilöluonteiset ammatit ja muut työntekijäryhmät. 

Jaottelun sisältämät eri ammattinimikkeet näkyvät erillisessä liitteessä (LIITE 2). Tärkeintä 

jaottelussa on, että painopinnan valmistus ja toimihenkilöluonteiset ammatit sisältävät runsaasti 

tietokone- ja toimistotyötä, jota leimaa “perinteisen” fyysisen kuormituksen vähäisyys. 

Jälkikäsittelyssä ja muut työntekijäryhmät -luokassa taas korostuu työn fyysisyys. Painaminen 

sijoittuu luonteeltaan näiden kahden välimaastoon.  

 

Kysymykset 8–12 antavat perustietoa vastaajan nykyisestä työsuhteesta. Niillä on samanlainen 

merkitys kuin taustatietokysymyksillä. Ne täsmentävät vastaajan asemaa ja elämäntilannetta, joilla 

voi olla merkitystä tulosten tulkinnassa. Nykyisessä työsuhteessa työssäolovuosia tiedusteltiin 

työsuhteen alkamisvuoden avulla. Näistä tiedoista muodostettiin neljäluokkainen muuttuja: alle 2 

vuotta, alle 5 vuotta, alle 10 vuotta ja 10 vuotta tai kauemmin työsuhteessa olleet. 

 

Kysymyspatteristoissa 13, 17, 21 ja 22 sekä kysymyksessä 24 käytetään Likert-tyyppistä neljä- tai 

viisiportaista mittausasteikkoa. Toisin kuin yleisen käytännön mukaan (ks. Valli 2001, 35) 

keskimmäiseksi neutraaliluokaksi ei ole laitettu "en osaa sanoa"-vaihtoehtoa, vaan jokin muu 

korvaava, kuten “kuvaa jonkin verran”, “silloin tällöin” jne. "En osaa sanoa"-vaihtoehto on 

sijoitettu viimeiseksi, jotta sen käyttö helppona ratkaisuna vähentyisi. Sen olemassaolo kuitenkin 

estää pakkovastaamisen, jos vastaajalla ei ole mielipidettä. Tämä käytäntö osoittikin pätevyytensä, 

sillä vain harvat valitsivat "en osaa sanoa"-vaihtoehdon kysymyksiin vastatessaan. 
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Kysymyksen 13 kohdat a–q muodostavat kysymyspatteriston, joka on suunniteltu selvittämään 

vastaajan työn piirteitä (job structure). Työn piirteissä on kuusi pääteemaa (joustavuus, työn 

intensiivisyys, työn autonomisuus, tietojen ja taitojen käyttö, tiimi- ja ryhmätyö ja tietotekniikka), 

joista viisi on johdettu Anderson-Connollyn ym. (2002) tutkimuksen teoreettisesta mallista. Näistä 

viittä käsitellään kysymyksessä 13 ja kuudenteen tietotekniikan teemaan palataan tarkemmin 

kysymyksissä 18–20.  

 

Työn intensiivisyyttä eli kiireisyyttä ja työtahtia (intensity) mittaavat kohdat a (Teen mielestäni 

työtehtäviä, jotka kuuluvat toisille.), b (Osallistun usein kokouksiin/palavereihin tms.) ja m (Työni 

edellyttää paineensietokykyä.). 

 

Autonomiaa tai toisin sanoa itsenäisyyttä työssä (autonomy) mittaavat kohdat c (Minulla on paljon 

vastuuta oman työni päämäärien asettamisessa.) ja d (Työskentelen itsenäisesti ilman valvontaa.) 

sekä työn epäautonomisuutta kohdat k (Työhöni sisältyy joutoaikaa, jolloin vain odotan, että jotain 

tapahtuisi.) ja l (Toistan työssäni yhtä ja samaa työvaihetta yhä uudelleen.) 

 

Tietojen ja taitojen käyttöä (skilling) mittaavat kohdat e (Opettelen työssäni usein uudenlaisen 

tekniikan/teknologian/ohjelmistojen käyttöä.), f (Minun tulee hallita useita eri työtehtäviä.) ja g 

(Parannan koko ajan taitojani/tietojani pysyäkseni työn vaatimusten tasolla.). Kysymyksistä e, f ja g 

muodostettiin summamuuttuja, jonka Cronbachin alfan arvoksi tuli 0,668. Samaan aihepiiriin 

liittyvää koulutusta ja uraa selvitettiin kysymyksillä j (Työnantajani tarjoaa minulle riittävän 

määrän ammatillista lisäkoulutusta.), n (Työni mahdollistaa uralla etenemisen.) ja o (Iän myötä 

kertyvästä työkokemuksesta on työssäni erityistä hyötyä/etua.)  

  

Tiimi- ja ryhmätyötä mitataan kohdilla h (Työskentelen eri työtä, työtehtäviä suorittavien 

henkilöiden kanssa.) ja i (Työskentelen ryhmässä/tiimissä.). 

 

Kohdat p (Työaikani joustaa työnantajan tarpeiden mukaan.) ja q (Työaikani joustaa omien 

tarpeitteni mukaan.) mittavat työajan joustavuutta.  

  

Kysymykset 14–16 ovat myös työn piirteet -otsikon alla. Kysymykset pyrkivät valottamaan 

vastaajan suhdetta ylitöihin ja vastaajan kokemusta omasta asemastaan työpaikalla. 

 

Kysymys 17 sisältää kohdat a–p, jotka mittaavat kokemusta työn kuormittavuudesta (employee 

responses/potential stressors). Anderson-Connollyn ym. (2002) käsitteellisen mallin mukaan tämä 
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jakaantuu kolmeen alakohtaan (liiallinen työmäärä, ristiriitaiset paineet työssä ja haasteellisuus 

työssä). Kohdat d–f, h–i ja n–p ovat itsenäisiä kysymyksiä, jotka ovat saaneet innoituksensa muista 

tutkimuksista tai käytännön havainnoista. Muuten kysymykset ovat jäljitelleet Anderson-Connollyn 

ym. tutkimuksen kysymyksenasetteluja 

 

Kohdista 17 a–i, e poisluettuna, muodostettiin työn henkistä ylikuormittavuutta (overload) mittaava 

summamuuttuja (Cronbachin alfa = 0,752). Liiallista työmäärää mittaavien kohtien a (En ehdi 

opetella kaikkia tarpeellisia uusia asioita.), b (En ehdi tehdä työtäni niin hyvin kuin haluaisin.), c 

(Minun täytyy kiirehtiä saadakseni työni tehtyä.) ja g (Joudun tekemään enemmän ylitöitä kuin 

haluaisin.) joukkoon lisättiin kysymykset d (Työni on henkisesti rasittavaa.), f (Työni on liian 

vaikeaa minulle.), h (En usko jaksavani nykyisessä työssäni kuin vuoden.) ja i (Minun on vaikea 

irtautua työstäni edes vapaa-aikana.). Kohta e (Työni on ruumiillisesti rasittavaa.) mittaa muista 

kohdista poiketen koettua työn fyysistä kuormittavuutta. 

 

Ristiriitaisia paineita työssä (ambiguity) mittaavat kohdat j (Minulle on selvää, mitkä tehtävät ovat 

minun vastuullani työssäni.) ja k (Minulle on selvää, mitä muut odottavat minun tekevän työssäni.). 

Näistä muodostettiin summamuuttuja Cronbachin alfalla 0,822. Analyysiä tehtäessä on huomioitu 

se seikka, että nämä ristiriitaisia paineita työssä kuvaavat mittarit ovat erisuuntaisia muiden työn 

kuormittavuuden mittareiden kanssa. Mittareiden suuret arvot kuvastavat vähäisiä ristikkäisiä 

paineita ja pienet arvot taas suuria ristikkäisiä paineita.  

 

Haasteellisuutta työssä (challenge) mittaavat kohdat l (Minun täytyy käyttää kaikkia taitojani ja 

kykyjäni ollakseni menestyksekäs työssäni.) ja m (Työni on erittäin haastavaa.). Näistä 

muodostettiin summamuuttuja Cronbachin alfalla 0,748. 

 

Kysymyskohdat n (Yrityksen johto arvostaa minua ja työtäni.), o (Työtoverini arvostavat minua ja 

työtäni.) sekä p (Työpaikallani on hyvä ilmapiiri.) mittaavat työntekijän kokemaa työpaikan 

sosiaalista ilmapiiriä. Näistä on muodostettu summamuuttuja Cronbachin alfalla 0,676. 

 

Kysymykset 18–20 käsittelevät tietotekniikkaa, ja kysymykset 18 ja 19 kuuluvatkin lähemmin 

kohtaan työn piirteet ja sen kuudenteen pääteemaan tietotekniikkaan. Ne ovat kuitenkin läheisesti 

yhteydessä työn kuormittavuuteen, ja koska kysymys 20 mittaa tätä asiaa, kaikki tietotekniikkaan 

liittyvät kysymykset haluttiin esittää samassa kohdassa peräkkäin. 

 

Kysymyksessä 20 oli alun perin tarkoituksena hyödyntää parivertailua. Tällöin vastaaja valitsee 
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kahdesta vaihtoehdosta toisen laittaen nämä tällä tavoin järjestykseen. Tutkija pystyy myöhemmin 

tämän perusteella laittamaan kaikkien parien vaihtoehdot järjestykseen keskenään. Parivertailu on 

siis helppo tapa vastaajalle. Se on kuitenkin Suomessa vähän käytetty menetelmä (Valli 2001, 37). 

Tämä saattoi olla osasyynä, vastaajan riittämättömän ohjeistuksen lisäksi, siihen, että juuri näissä 

kysymyskohdissa puuttuvien tietojen määrä nousi melko korkeaksi. Moni ei osannut täyttää 

kysymyskohtaa oikein, vaikka kyselyn esitestauksessa kaikki kymmenen vastannutta tämän 

hallitsivatkin. Vastausten hävikki oli niin suurta, ettei parivertailun menetelmää pystynyt tässä 

yhteydessä käyttämään täydellä teholla. Ainoaksi analysoinnin keinoksi jäi jokaisen parin 

keskinäinen vertailu toisista pareista erillään, joka kuitenkin osoittautui tämän tutkimuksen 

puitteissa täysin riittäväksi analysoinnin tavaksi.  

 

Seuraavaksi kyselylomakkeessa siirrytään kohtaan hallinnan tunne. Anderson-connollyn ym. (2002) 

käsitteellisessä mallissa hallinnan tunne (locus of control) esitetään persoonallisuuden piirteenä 

(personality straits). Kaikki kysymyksen 21 kohdat a-h mittaavat tätä ominaisuutta. Kohdista on 

muodostettu summamuuttuja, pois lukien kohta g, Cronbachin alfalla 0,69. Kohta g, joka koski 

huolta palkkatulojen riittävyydestä itsensä/perheensä toimeentuloon, oli luonteeltaan erilainen kuin 

muut hallinnan tunnetta kuvaavat mittarit. Palkkatulot voivat siis aiheuttaa huolta ilman, että 

henkilö muuten kokisi heikkoa hallinnan tunnetta.  Kohdat d ja e käännettiin (suurimmasta arvosta 

pienin ja toisinpäin), jotta kaikki kysymykset olivat samansuuntaisia summamuuttujaa luotaessa.  

 

Tämän tutkielman yhteydessä ei perehdytä selvittämään, mistä huono hallinnan tunne syntyy. 

Pyrkimyksenä on pelkästään selvittää huonon tai hyvän hallinnan tunteen olemassaolo ja sen yhteys 

psyykkiseen kuormitukseen.  

 

Kysymyksen 22 kohdat a–m sekä kysymykset 23–26 mittaavat vastaajan arvoja, arvostuksia ja 

mielipiteitä. Anderson-Connollyn ym. (2002) käsitteellinen malli ei sisällytä tätä osatekijää 

itseensä. Se on silti otettu mukaan, sillä aikaisempien tutkimuksien perusteella voi olettaa, että 

ihmisen arvot ja mielipiteet vaikuttavat hänen tulkintaansa työnsä kuormittavuudesta. 

 

Kysymyksessä 23 (Työ merkitsee minulle...) vastaaja saa valita 2 kuvaavinta vaihtoehtoa.  

Sallittaessa kahden vaihtoehdon valitseminen estetään tarpeeton vastakkainasettelu työn 

instrumentaalisen ja sisällöllisen olemuksen välillä. Vastaaja saa halutessaan korostaa molempaa 

työn merkitystä itselleen. Näin usein kävikin. Suurin osa valitsi työlle sekä instrumentaalisen, että 

sisällöllisen merkityksen.   
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3.5 Tutkimuksen otannasta ja luotettavuudesta 

 

Ennen aineiston keräämistä kyselylomakkeilla, olen tehnyt kartoittavaa tutkimusta Viestintäalan 

ammattiliitto ry:n jäsenten työn piirteistä ja niihin liittyvistä kuormitustekijöistä. Olen tutustunut 

kirjallisiin lähteisiin, jotka käsittelevät Viestintäalan ammattiliitto ry:n jäsenistöä tai alaa yleensä 

(mm. Kirjatyö-lehdet, Kalimo ym. 1981, Olin 2002). Olen myös vieraillut neljässä lehti- tai 

kirjapainossa ja keskustellut henkilöstön kanssa (8 nuoren aikuisen työntekijän haastattelut), 

pyrkinyt tutustumaan ajankohtaisiin ongelmiin sekä mahdollisiin kyselyyn sopiviin 

vastausvaihtoehtoihin. Kartoittavalla tutkimuksella ei ole ollut tarkoitus kerätä systemaattista tietoa, 

vaan lähinnä luoda pohjatietoutta tutkimuksen toteuttamista varten. Kerätty pohjatietous auttoi 

merkittävästi kyselyn teossa, sillä kysymykset tuli sovittaa juuri viestintäalaan sopiviksi. 

Esitutkimus auttoi myös havaitsemaan tärkeimmät tutkimusteemat, joihin keskittyä. 

 

Esittelin tutkittaville ja samalla koko liiton jäsenistölle tutkimuksen aihealuetta Kirjatyö-lehdessä 

(Viestintäalan ammattiliiton jäsenlehti) 27.3.2003 julkaistulla artikkelilla (LIITE 3). Tällä keinolla 

pyrin herättämään kohderyhmän mielenkiinnon ja nostamaan vastausprosenttia. Pyrin kirjoittamaan 

artikkelin mahdollisimman yleisellä tasolla ja neutraalisti niin, ettei artikkeli itsessään olisi 

vaikuttanut kyselyn vastauksiin ja tällä tavoin vääristänyt tuloksia. Vastausprosenttia koetettiin 

nostaa myös innostavalla saatekirjeellä, arvonnalla kyselyyn vastanneiden kesken, sekä 

myöhemmässä vaiheessa huomautuskirjeellä. 

 

Arvonnasta huolimatta vastaajien anonyymisyys kyettiin takaamaan. Vastaajat täyttivät kyselyn 

mukana tulleeseen arvontalipukkeeseen tarvittavat tiedot ja sulkivat sen erilliseen kuoreen, joka 

lähetettiin kyselyn mukana varsinaisessa vastauskuoressa. Vastauskuoren postimaksu oli liiton 

toimesta maksettu. Arvontakuoret jäivät liitolle, joka suoritti arvonnan liiton hallituksen 

kokouksessa 15.5.2003. Voittajalle ilmoitettiin henkilökohtaisesti. 

 

Tutkittavasta perusjoukosta suoritettiin otanta, jolloin vain osajoukko eli otos nuorista aikuisista 

työntekijöistä tutkittiin. Otoskoon määrittelyyn ei ole olemassa mitään oikeaa lukumäärää. Isompi 

on kuitenkin parempi, koska silloin mahdollistuu yksityiskohtaisemman tiedon hankinta aineistosta. 

Kuitenkin mitä isompi perusjoukko on, sitä pienempi prosentuaalinen osuus riittää otokseksi. 

Yleensä otoskoko jää reilusti alle 20 prosentin perusjoukosta. (Valli 2001, 13–14.) Otoskoolle 

voidaan antaa kuitenkin viitearvoja. Hävikin jälkeisen otoksen koon tulee olla vähintään 200–300, 

jos perusjoukon sisäisiä ryhmiä halutaan vertailla toisiinsa. Koska otoskoon suuruuden tarvetta on 



 66

etukäteen vaikea määritellä, kannattaa otos poimia mieluummin arvioitua vähimmäiskokoa 

suurempana. Vaikka tämä merkitsee hieman suurempia materiaali- ja postituskustannuksia sekä 

suurempaa työmäärää tietojen keräys- ja syöttövaiheessa, saadaan hyöty aineistoa analysoitaessa. 

Riittävän suuri otos mahdollistaa useammat aineiston käsittelytavat ja luotettavan yleistettävyyden 

perusjoukkoon. (Heikkilä 1998, 44–45.)  

 

Systemaattinen otanta on soveltuva otantamenetelmä silloin, kun on olemassa valmis nimi- tai 

osallistumislista eli yleisesti tunnistettava sisäinen järjestys (Metsämuuronen 2002, 43). Käytin tätä 

otantamenetelmää tutkimuksessani, sillä otanta suoritettiin Viestintäalan ammattiliitto ry:n 

jäsenrekisteristä, jossa jäsenet on luokiteltu maantieteellisesti jakaantuvien ammattiosastojen 

mukaan. Tällöin saatava otos sisältää havaintoyksiköitä joka puolelta Suomea ja jäseniä tulee 

suhteellisesti enemmän otokseen isoista ammattiosastoista. Systemaattista otantaa varten lasketaan 

poimintaväli. Poimintaväli (k) saadaan, kun perusjoukon jäsenten määrä (N) jaetaan tarvittavan 

koehenkilöiden määrällä (n): k=N/n. Ensimmäisestä poimintavälistä arvotaan satunnaisesti luku. 

Tuosta arvotusta jäsenestä lähtien otetaan k:n välein jäseniä mukaan otokseen. (Mt., 43–44.) 

 

Perusjoukkona tutkimuksessani ovat Viestintäalan ammattiliiton palkkatyössä käyvät jäsenet, jotka 

ovat alle 36-vuotiaita. Koska tutkimus käsittelee vain palkkatyöntekijöitä, joilla on voimassa oleva 

työsuhde, perusjoukosta karsiutuivat pois opiskelijat ja työttömät. Jäsenrekisteriin liittyvistä syistä 

perusjoukkoon jäivät äitiys-, vanhempain-, sairauslomalaiset tai muut vastaavat, jotka eivät olleet 

kyselyn suoritushetkellä töissä, mutta joilla oli silti voimassa oleva työsuhde. Perusjoukon 

lukumääräksi tuli näin ollen 3276 henkilöä, josta otannalla poimittiin 13 prosentin otos. Tällöin 

joka kahdeksas jäsen poimittiin. Tämän kokoiseen otantaan päädyttiin, jotta saatiin määrällisesti 

riittävä otos, joka mahdollistaisi riittävien tilastotieteellisten analyysien teon. 

 

Kysely lähti otoksen 412 henkilölle. Kyselyt postitettiin kakkosluokassa pääsiäisviikolla 16 ja 

palautuspäivämääräksi asetettiin 5.5.2003. Vastausaikaa varattiin reilut kaksi viikkoa. Käytännössä 

vastausaika oli lyhyempi, sillä postin kulkua hidastivat merkittävästi sekä Pääsiäisen että Vapun 

juhlapyhät. Palautuspäivämäärään mennessä lähetetyistä kyselyistä oli palautunut 153 kappaletta 

(37% kyselyn saaneista). 

 

Otoskokoa määritettäessä on hyvä huomioida myös hävikki. Lomakekyselyissä vastausprosentti jää 

usein alhaiseksi. Katoa aiheuttaa mm. palauttamattomat lomakkeet sekä puutteelliset tai 

virheellisesti täytetyt lomakkeet, jotka joudutaan hylkäämään. Riittävänä vastausprosenttina 

voidaan pitää 60 (Valli 2001, 32), vaikka usein se jääkin alle tämän (Heikkilä 1998, 65).  
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Vastausprosenttia pyrittiin nostamaan lähettämällä kaikille otokseen kuuluneille huomautuskirje 

vajaan kahden viikon kuluttua palautuspäivämäärän umpeutumisen jälkeen. Huomautus nosti 

palautuneiden kyselyiden määrän 179 kappaleeseen eli lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 

43. Vaikka huomautuskirje ei nostanut vastausprosenttia toivottuun 60:een, seurasi kirjeen johdosta 

runsaasti yhteydenottoja, jotka selvittivät syitä alhaiseen vastausinnokkuuteen. 

 

Puheluiden perusteella selvisi seuraavanlaisia syitä vastaamattomuuteen:  

 Kyselyn saaja ei kokenut tarpeelliseksi vastata, jos oli muissa kuin viestintäalan työtehtävissä. 

 Vieraskielinen, suomenkieltä taitamaton jäsen ei ymmärtänyt kyselylomakkeen sisältöä. 

 Ne, jotka eivät olleet juuri sillä hetkellä työelämässä, vaikka työsuhde olisikin ollut voimassa, 

eivät kokeneet aiheelliseksi vastata kyselyyn.  

 Liiton jäsenrekisterissä oleva osoite oli väärä, eikä kysely tavoittanut vastaajaa ajoissa.  

 

Muitakin syitä alhaiseen vastausprosenttiin voidaan arvailla. Liiton jäsenrekisterin tiedot saattoivat 

olla joidenkin otokseen kuuluvien kohdalta vanhentuneita niin, että he eivät kuuluneet määriteltyyn 

vastaajajoukkoon. Arvottava palkinto (kahden hengen ruotsinristeily ja muita pienempiä 

tavarapalkintoja) ei motivoinut riittävästi, jotta kyselyn saaja olisi nähnyt kyselyn täyttämisen 

vaivaa. Vastaaja saattoi kokea epäluottamusta liittoa kohtaan niin, ettei nähnyt kyselyyn 

vastaamisesta vastaavaa hyötyä. Postitusajankohta sattui kiireiseen juhlinnan vuodenaikaan 

(Pääsiäinen ja Vappu), eikä kyselyn saanut ole välttämättä ollut riittävän motivoitunut 

pysähtyäkseen lomakkeen täyttämistä varten. Kysely itsessään on saattanut olla vastaajan mielestä 

aiheeltaan huono tai mielenkiinnoton, itselleen epäsopiva, tai kysely on koettu liian pitkäksi ja aikaa 

vieväksi. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan usein kahdella tavalla. Mietitään, onko tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti riittävä. Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen toistettavuutta, ei-

sattumanvaraisuutta. Reliaabeli mittari antaa samanlaisia tuloksia kerta toisensa jälkeen. 

(Metsämuuronen 2002, 55) Satunnaisvirheet voivat syntyä moninaisista syistä, kuten siksi, että 

vastaaja muistaa asian väärin, vastaaja ymmärtää kysymyksen toisin kuin tutkija on ajatellut, 

tallennettaessa vastauksia tietokoneelle tapahtuu virheitä jne. Puutteellinen reliabiliteetti ei 

kuitenkaan ole tutkimukselle tuhoisaa, jos se havaitaan ja sen vaikutukset tuloksiin pystytään 

arvioimaan. (Uusitalo 1991, 84.) 

 

Työn piirteiden ja stressitutkimuksen mittauksen reliabiliteetti (mittauksen luotettavuus, 
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toistettavuus ja sisäinen yhtenäisyys) on usein hankalaa arvioida. Ensimmäinen mittauskerta saa 

vastaajan ajattelemaan aihealuetta niin, että uusintamittaus saattaa jo tuottaa täysin toisenlaisia 

tuloksia. Vaarana on myös vastaajan motivaation lasku. Voidaan ajatella, että uudelleen vastaamaan 

joutuminen osoittaa, ettei ensimmäisestäkään kerrasta ollut mitään hyötyä. Kielellisten kysymysten 

ollessa kyseessä, ei rinnakkaisten mittausten menetelmä ole useinkaan käytännöllinen, myös 

puolitusmenetelmään (split-half) liittyy samoja ongelmia. Täten mittauksen luotettavuutta voidaan 

arvioida lähinnä validiteetin avulla. Mittauksen sisäistä yhtenäisyyttä voidaan edellyttää, jota 

voidaan arvioida validiteetin ja matemaattisen menetelmän, Cronbachin alfan avulla. 

Validiteetinkin käytössä on kuitenkin omat ongelmansa, eikä yksioikoinen hyväksy–hylkää-ajattelu 

tuota toivottua tulosta. Eniten huomiota kannattaa kiinnittää käsitevaliditeettiin, joka pitkälti 

perustuu ilmiön teoreettiseen ymmärtämiseen. (Leppänen 1984, 13–14.) 

 

Validiteetilla tarkoitetaan luotettavuutta siten, että tutkitaan sitä, mitä on tarkoitus tutkia. 

Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on 

hyvä, jos tutkimus on yleistettävissä perusjoukkoon. Tutkimuksen sisäinen validiteetti taas on hyvä, 

jos tutkimus on sisäisesti luotettava eli jos käsitteet, teoriat ja mittarit ovat tutkimuksen kannalta 

sopivia. Keinoja parantaa tutkimuksen validiteettia ovat mm. hyvä tutkimusasetelma, oikea 

käsitteen muodostus, oikea teorian johtaminen sekä oikea otantatapa. (Metsämuuronen 2002, 46.) 

 

Tutkimuksen sisäisen validiteetin puolesta puhuu se seikka, että tutkimuksen teoreettisen mallin 

rakentamisessa ja käsitteiden käytössä on tukeuduttu moniin aiempiin työn piirteitä ja 

kuormitustekijöitä selvittäneisiin tutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa käytettyjen käsitteiden, 

mallien ja menetelmien ja mittareiden reliabiliteetit ja validiteetit on todistettu hyviksi kerta 

toisensa jälkeen. Tämän tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan niin perusteellisella 

teoreettisella ja käsitteellisellä pohdinnalla kuin luotettavuutta mittaavilla tilastomatemaattisilla 

menetelmilläkin. 

 

Otos on edustava silloin, kun siinä on samoja ominaisuuksia samassa suhteessa kuin perusjoukossa. 

Otos on vain harvoin täydellisesti edustava, mutta otoksen lievä edustavuuden puute (harhaisuus) ei 

vielä haittaa tulosten yleistettävyyttä, kunhan tulkinnassa otetaan harhaisuuden vaikutukset 

huomioon. (Uusitalo 1991, 72.)   
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Taulukko 1. Kerätyn kyselyaineiston vertailtavuus perusjoukkoon sukupuolen, ikäjakauman ja 

ammattirakenteen suhteen (%). 

Sukupuoli, ikä ja 
ammattirakenne 

Kyselyaineisto 
(N=179) 

Perusjoukko 
(N=3346)    

Mies 61,5 63,1    
Nainen 38,5 36,9    
Yhteensä 100 100    
Alle 26-vuotiaat 27,4 24,8    
26-30-vuotiaat 30,9 32,8    
31-35-vuotiaat 41,7 42,4    
Yhteensä 100 100    
Painopinnan valmistus 22 22    
Painaminen 23,7 25,2    
Jälkikäsittely 26,6 28,5    
Toimihenkilöammatit 14,7 13,3    
Muut 13 11    
Yhteensä 100 100    
      
Perusjoukon tilanne heinäkuun 2003 mukaan eli noin kaksi kuukautta aineistonkeruun päättymisen 
jälkeen. 

 

Alhaisesta vastausprosentista huolimatta kyselyaineiston vertailtavuus perusjoukkoon on erittäin 

hyvä niin sukupuolen, ikäjakauman kuin ammattirakenteenkin suhteen. Kyselyaineisto siis edustaa 

perusjoukkoa hyvin ja tutkimuksen tulosten voidaan uskoa antavan näköaloja koko perusjoukon 

tilanteeseen. 

 

Tässä tutkimuksessa työnsä piirteitä ja sen kuormitustekijöitä arvioivat liiton jäsenet itse. Esiin 

tulee heidän subjektiivinen kokemuksensa ja tutkimuksessa on jätetty objektiivinen näkökulma 

huomioimatta. Seuraava pohdinta osoittaa, ettei tämä kuitenkaan aseta tutkimuksen luotettavuutta 

uhan alaiseksi. 

 

Työelämän stressitutkimuksen yhteydessä on paljolti määritelty psyykkisen kuormituksen kannalta 

keskeiset työn piirteiden sisällöt. Näkökulma voidaan kohdistaa joko yksilön ja ympäristön 

objektiiviseen tai subjektiiviseen yhteensopivuuteen. Usein yksilön hyvinvoinnille subjektiivista eli 

yksilön oman arvion merkitystä on pidetty suurempana. (Elo 1989, 93; Vahtera & Pentti 1995, 109) 

Tutkimuksissa on myös käytännön kautta todennettu, että työntekijöiden itsensä arvioimat 

kuormitustekijät ovat ulkopuolisten arvioimia selvemmin yhteydessä heidän kuormittuneisuuteensa. 

Työntekijän oma tulkinta ympäristöstään on siis ratkaisevaa hänen kuormittumiselleen (Elo 1989, 

172).  
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Elo ja Vehviläinen (1983, 58) havaitsivat tutkiessaan työn psyykkisten kuormitustekijöiden 

arviointimenetelmiä, että ulkopuolisen objektiivinen arvio työn kuormittavuudesta ei vastannut 

työntekijöiden omaa, subjektiivista arviota. Ulkopuoliset korostivat enemmän henkisesti 

alikuormittavien töiden merkitystä psyykkisessä kuormituksessa, kun taas työntekijät korostivat 

henkisesti ylikuormittavien, vaikeiden ja kiireisten töiden haitallisuutta. Jokapäiväisen työn 

yksitoikkoisuuteen turruttiin niin, ettei sillä ollut suurta merkitystä kuormitustekijänä. 

Työntekijöiden arviot kuvastivat arkikokemusta työpäivien rasittavuudesta, kun taas ulkopuoliset 

arvioijat tarkastelivat tilannetta pidemmällä, elinikäisellä aikavälillä. Joka tapauksessa 

työntekijöiden omat arviot kuormituksesta olivat ulkopuolisten arvioita selvemmin yhteydessä 

stressin kokemiseen.  

 

Myös kyselytutkimus menetelmänä saattaa aiheuttaa ongelmia tutkimuksen luotettavuuden suhteen. 

Survey-tutkimukset, jollainen kyselytutkimus on, soveltuvat erinomaisesti tietynlaisen tiedon 

hankkimiseen: täsmällisen tosiasiatiedon, arvionvaraisen tosiasiatiedon sekä tietojen, mielipiteiden, 

asenteiden, arvojen ja ideologioiden selvittämiseen vastaajasta itsestään. Survey-tutkimuksissa on 

kuitenkin myös omat ongelmansa. Ensiksikin tuloksia ei voida irrottaa kysymystavasta, sillä 

sanamuodoilla on tärkeä merkitys tulosten tulkinnassa. Tulokset on aina tulkittava 

kysymyksenasettelua vasten. Toiseksi survey-tutkimusten keinoin on vaikea päästä "julkisivun" 

taakse. Vastaukset eivät välttämättä kerro läheskään niin paljon vastaajan kokemusmaailmasta kuin 

hänen roolikäyttäytymisestään. Tässä yhteydessä yleensä puhutaan sosiaalisesta suotavuudesta eli 

siitä, mikä sosiaalisesti olisi hyväksyttävä vastaus.  Kolmanneksi vaarana survey-tutkimuksessa on, 

että vastaaja joutuu vastaamaan ongelmaan, josta hänellä ei ole selkeää käsitystä. Vastaaja joutuu 

"keksimään" vastauksen. Tällaisen vastauksen totuudenmukaisuus tai hyöty tutkijalle on 

kyseenalainen. (Uusitalo 1991, 92–93.) 

 

Näitä luotettavuuden ongelmia on pyritty tässä tutkimuksessa välttämään kyselyn tekovaiheessa ja 

tarkkailtu mahdollisia luotettavuutta vaarantavia virhelähteitä siirrettäessä kyselylomakkeiden 

sisältöä tietokoneelle. Tuloksia esitettäessä tulosten sanamuodot on pyritty säilyttämään 

mahdollisimman lähellä alkuperäistä kysymyksen sanamuotoa. Sosiaalista suotavuutta vastauksissa 

on pyritty vähentämään takaamalla anonymiteetti vastaajalle ja luottaen siihen, että lomakekyselyyn 

vastatessa paine roolikäyttäytymiseen olisi pienempi. Epäselvään kysymyksen vastaamisen 

ongelmaa on pyritty ratkaisemaan käyttämällä normaalia puhekieltä, kuten korvaamalla 

kyselylomaketta tehtäessä “psyykkisesti kuormittavan” “henkisesti rasittavalla”. Niiden mittareiden 

kohdalla, joiden kysymyksenasettelun on jälkikäteen havaittu olleen epäselvän ja siksi oletettu 

mahdollisesti antavan vääristyneitä tuloksia, on noudatettu maltillista tulosten tulkintaa. Mittareiden 
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ja tulosten mahdollinen virheellisyys on tuotu lukijan tietoon. 

 

Koska tässä tutkielmassa käsitellään erityisesti nuoria aikuisia, on mahdollisuus, varsinkin 

poikkileikkausaineiston ollessa kyseessä, sukupolvi- ja elinvaihevirhepäätelmään sekä 

kohorttikeskeisyyteen. Sukupolvivirhepäätelmän vaara on olemassa, jos tiettyyn sukupolveen 

liittyvät ominaisuudet muuttuvat vastoin oletuksia iän mukana. Elinvaihevirhepäätelmään 

päädytään, jos tietyt oletettavasti elinvaiheen mukana muuttuvat ominaisuudet ovatkin 

todellisuudessa sukupolveen liittyvä ominaisuus. Kohorttikeskeisyyteen sorrutaan, jos 

yhteiskunnallista ja historiallista ajankohtaisvaikutusta ei oteta tulosten käsittelyssä huomioon. 

Näitä virhepäätelmän muotoja pystytään torjumaan systemaattisella kohorttianalyysillä, jossa 

tutkitaan kohorttien ominaisuuksia, niiden muutoksia ja kytkeytymistä yhteiskunnalliseen 

muutokseen sekä pyritään selvittämään iän ja ajankohdan vaikutus. (Siurala 1987, 20–23.) 

Tutkielmassa pyritäänkin estämään näitä virhepäätelmän muotoja pohtimalla nuorten 

elämänvaihetta, historiallista ajankohtaa ja tekemällä vain varovaisia johtopäätöksiä koskien ikää 

tai kohorttia.  

 

 

 

4. TULOKSET 

 

Tutkimuksen tulokset esitellään aloittaen kuvailemalla liiton nuoria aikuisia taustatietojen avulla. 

Tämän jälkeen läpikäydään heidän arvojaan ja arvostuksiaan sekä sitä, miten he näkevät oman 

roolinsa ja asemansa työpaikallaan, ja millaisena he näkevät heidän ikänsä vaikutuksen tähän. 

Elämänhallinnan kokemus käsitellään myös omana kokonaisuutenaan. Lopuksi esitetään tulokset 

koskien työn piirteitä sekä työn synnyttämiä kuormitustekijöitä. Tulosten sanallisen kuvailun lisäksi 

apuna käytetään taulukoita sekä kuvioita. Kuvioissa näkyvät prosenttiosuudet ovat pyöristyksiä, 

joten loppusummaksi ei välttämättä tule aina 100 prosenttia, vaikka todellisuudessa tarkemmilla 

lukuarvoilla näin onkin.  

 

 

4.1 Viestintäalan ammattiliitto ry:n nuoren aikuisen kuva 

 

Otoksen edustavuutta aiemmin pohdittaessa tuli jo esiin aineiston sukupuoli, ikä ja 

ammattirakennejakauma. Näiden tietojen lisäksi vastaajien taustatiedoista selvitettiin siviilisääty, 

asuuko yksin vai muiden kanssa, onko lapsia ja kuinka monta lasta, sekä koulutus.  
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Ammattirakenteessa ilmenee voimakkuudeltaan ja tilastolliselta merkitsevyydeltään merkittävä 

ammattien sukupuolijakautuneisuus (X2(4)=26,316; p=0,000; C=0,360). Miesvoittoisia 

ammattiryhmiä ovat painaminen (miehiä 88% ja naisia 12 %), jälkikäsittely (miehiä 66% ja naisia 

34%) ja muut ammattiryhmät –luokka (miehiä 65% ja naisia 35%). Toimihenkilöluonteiset ammatit 

ovat naisvoittoisia (miehiä 35% ja 65%). Painopinnan valmistus jakautuu melko tasaisesti 

sukupuolten kesken. Miehiä painopinnan valmistajista on 44 ja naisia 56 prosenttia. 

 

Ammattirakenne jakautuu myös eri ikäluokissa eri tavoin (X2(8)=16,902; p=0,031; C=0,298).  Alle 

26-vuotiaiden ikäluokan sisällä jälkikäsittelyssä toimii prosentuaalisesti eniten ihmisiä, 40 

prosenttia. Vähiten, vain kuusi prosenttia tästä ikäluokasta, työskentelee toimihenkilöluonteisissa 

ammateissa. 26–30-vuotiaiden ikäluokasta eniten, 33 prosenttia toimii painajina, ja vähiten, neljä 

prosenttia, työskentelee muut työntekijäryhmät -luokan työtehtävissä. 31–35-vuotiaiden 

ikäryhmässä olevista eniten, 24 prosenttia, toimii painopinnan valmistuksessa, ja vähiten joko 

painajina tai muut työntekijäryhmät -luokan työtehtävissä, molemmissa ryhmissä 18 prosentin 

osuudella. On siis huomattavissa, että nuoremmat ovat paremmin edustettuina fyysisesti 

raskaammissa ja matalampaa koulutusta vaativissa työtehtävissä. 
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Kuvio 6. Ammattirakenteet eri ikäluokissa. 

 

Vastaajat jakautuvat siviilisäädyn perusteella kolmeen ryhmään. Lähes puolet vastaajista (48%) 

elää avoliitossa, reilu viidesosa (22%) avioliitossa ja vajaa yksi kolmasosa (30%) on naimattomia 
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tai eronneita. Siviilisäädyn jakautumista mukaillen 72 prosenttia vastaajista asuu avo- tai 

aviopuolison kanssa. Reilu viidesosa (22%) asuu yksin ja kuusi prosenttia vanhempien luona. 

Kuudellakymmenellä henkilöllä (34%)  vastanneista on kotona asuvia lapsia ja heistä suurin osa 

kuuluu yhden tai kahden lapsen perheisiin (88%).  

 

Ammatillisen koulutuksen kuva muotoutuu seuraavanlaiseksi: eniten on ammatillisen 

perustutkinnon tai oppisopimuskoulutuksen käyneitä (69%). 15 prosentilla ei ole minkäänlaista 

ammatillista koulutusta tai peruskurssia, kymmenen prosenttia on käynyt opistotason ja 

korkeakoulututkinto on kuudella prosentilla.   

 

Taustaa valottavia kysymyksiä kysyttiin lisäksi työpaikasta ja työsuhteesta. Kysymys, "Arvioi, 

kuinka monta henkilöä on siinä toimipaikassa tai osastolla, jolla itse työskentelet", on saattanut olla 

kysymyksenasettelultaan epäselvä. Vaikka puuttuvia tietoja ei ollut, kysymyksenasettelu jättää 

runsaasti tulkinnanvaraa vastaajalle. Tämä saattaa olla syynä siihen, että tässä tutkielmassa 

vastaajan työpaikan koolla ei useinkaan ollut yhteyttä työn piirteisiin tai kuormitustekijöihin. 

Vastaajat ilmoituksensa mukaan työskentelevät melko tasaisesti kaiken kokoisissa yksiköissä, 

kuitenkin vähemmän suuremmissa kuin pienemmissä. Eniten työskentelee alle 10 hengen 

yksiköissä (32%) ja vähiten suurimmassa luokassa, 50 henkilöä tai enemmän sisältävässä yksikössä 

(19%).  

 

Alle 36-vuotiaat vastaajat ovat ehtineet työskennellä nykyisessä työsuhteessaan jo melko pitkään, 

keskimäärin vuodesta 1997. Määrällisesti eniten on kuitenkin vuonna 2000 aloittaneita (24 henkeä). 

Hieman yli puolet vastaajista (53%) on ollut nykyisessä työsuhteessaan alle 5 vuotta. 

 
Taulukko 2. Nykyisen työsuhteen kesto (frekvenssit ja prosentit). 

    Frekvenssi Prosenttia Kumulatiivinen% 
Työssäolovuodet alle 2 vuotta 33 18,5 18,5 
 alle 5 vuotta 62 34,8 53,4 
 Alle 10 vuotta 53 29,8 83,1 

 
10 vuotta tai 
enemmän 30 16,9 100 

  Yhteensä 178 100   
 

Työsuhdetta tarkasteltaessa liiton nuorista aikuisista 85 prosenttia ilmoittaa olevansa vakituisessa ja 

15 prosenttia määräaikaisessa työsuhteessa. Verrattuna vuoden 2001 työolobarometriin, jossa 

määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevien osuus kaikista työssä olevista palkansaajista oli 15 

prosenttia (Ylöstalo 2002, 193), on määräaikaisten osuus liiton nuorten aikuisten keskuudessa aivan 
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sama. Sukupuoli ei tehnyt tilastollisesti merkitseviä eroja määräaikaisuuden tai vakituisuuden 

suhteen. Naiset eivät siis olleet paremmin edustettuina määräaikaisten keskuudessa valtakunnallisen 

suuntauksen mukaisesti. Kohtuullisen pieni määräaikaisten työsuhteiden osuus ilmentääkin 

työolojen myönteisten puolten kasautumista liiton jäsenistölle.  

 

Kysyttäessä työaikamuotoa lähes puolet vastaajista (48%) ilmoittaa työskentelevänsä säännöllisessä 

päivätyössä. Toiseksi yleisintä on 2-vuorotyö (25%). Kolmossijan jakavat 3-vuorotyö ja luokka 

muu molemmat kymmenellä prosentillaan. Vähiten vastaajat työskentelevät säännöllisessä ilta- yö- 

tai aamutyössä (7%). 

 

Osa-aikatyössä olevien osuutta pystytään selvittämään, kun tarkastellaan liiton nuorten aikuisten 

ilmoittamia viikoittaisia työtuntimääriä. Osa-aikatyössä olevia eli alle 30 tuntia viikossa työtä 

tekeviä on aineistossa viisi prosenttia. Verrattuna vuoden 1997 työolotutkimuksen lukuihin (osa-

aikaisia 8% palkansaajista) (Lehto & Sutela 1998, 14–15) osa-aikatyössä olevia on vastanneiden 

keskuudessa hieman vähemmän kuin suomalaisten palkansaajien keskuudessa keskimäärin. 

 

Kysyttäessä syytä ylitöiden tekoon, yleisin syy annetuista vaihtoehdoista on velvollisuuden tunne 

(48%). Toiseksi yleisin on taloudellinen välttämättömyys (26%) ja kolmanneksi oma tahto (11%). 

Painostuksen alaisena olon ja ei osaa sanoa -vaihtoehdot valinneita on vain noin 3 prosenttia 

kumpaakin. Puuttuneita tietoja oli melko paljon, 16 prosenttia, lähinnä siksi, että vastaajat valitsivat 

useamman vaihtoehdon, eikä kysyttyä tärkeintä syytä pystynyt erottamaan. Muun syyn valinneita 

on 11 prosenttia (16 henkeä). Muina syinä esitettiin aikataulujen vaatimukset ("Painatus ja 

painotuotteen ilmestyminen määräävät tahdin. Työt saatava valmiiksi ajallaan."), liika työn määrä 

("Työtä on niin paljon, ettei muuten ehdi."), tehtävän luonne ("Jokainen päivä on oma urakkansa, 

eikä työtä voi jättää kesken."), rahan himo tai taloudellinen pakko ("Rahan takia, vaikka rahapulaa 

ei olisikaan.") ja esimiehen pyyntö ("Pomo kysyy."). 

 

Kysyttäessä, millaisena työntekijä pitää asemaansa työpaikalla, suurin osa, 89 prosenttia näkee 

itsensä työntekijän asemassa olevana. Toimihenkilöasemassa itsensä näkee kuitenkin jopa 

kahdeksan prosenttia vastanneista. Johtavassa tai yrittäjän asemassa on yhteensä vain kaksi 

prosenttia. Liiton nuorten aikuisten omaa kuvaa kartoitettiin vielä pidemmälle tiedustelemalla, 

miten he kuvailisivat itseään työntekijänä. Vaihtoehtoina annettiin harjoittelija, työn tekijä, 

ammattilainen, osaaja ja erikoisosaaja. Kysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka syvällä 

"työläisaate" nuorissa on, ja ovatko he omineet viime aikoina runsaasti käytetyn "osaaja"-termin.  
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Kuvio 7. Liiton nuorten aikuisten kuva itsestään työntekijänä. 

 

“Työläisaate” ei olekaan nuorilla niin syvällä, kuin edeltäneestä asemaa kartoittavasta 

kysymyksestä olisi voinut olettaa. Työnsä tekijäksi tunnustautuu noin kolmasosa, ammattilais-

identiteetin ollessa vielä hieman vahvempi. Myöskään termejä osaaja ja erikoisosaaja ei kartettu, 

vaan yhteensä jopa neljäsosa nimesi itsensä jompaankumpaan luokkaan. Oman ammattinsa 

osaamisen ylpeys näkyy vastauksissa. Ei pelkästään tehdä työtä, vaan ollaan oman työn 

ammattilaisia. 

 

Itsensä kuvailussa työntekijänä ei ole eroa sukupuolten eikä eri-ikäisten, alle 36-vuotiaiden välillä. 

Tilastollisesti erittäin merkitsevä ja vahva yhteys löytyy kuitenkin itsensä kuvailun ja työvuosien 

määrän väliltä (x2(12)=34,923, p=0,000; C=0,406). Enemmän kuin alle 2 vuotta työssä olleet 

nimesivät itsensä herkemmin osaajiksi tai erikoisosaajiksi. Kuitenkin 10 vuotta tai enemmän 

nykyisessä työsuhteessa olleet kuvailevat mieluiten itseään muita ryhmiä enemmän ammattilaiseksi 

(50%).  
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Taulukko 3. Kuva itsestä työntekijänä nykyisen työsuhteen keston mukaan. 

   Nykyisen työsuhteen kesto Yhteensä

    
alle 2 
vuotta 

alle 5 
vuotta 

alle 10 
vuotta 

10 tai 
enemmän   

millainen 
työntekijänä 

harjoittelija n 6  1  7

    % 18,2%  1,9%  4,0%
  työn tekijä n 16 23 15 7 61
    % 48,5% 37,7% 28,3% 23,3% 34,5%
  ammattilainen n 7 24 19 15 65
    % 21,2% 39,3% 35,8% 50,0% 36,7%
  osaaja n 3 8 13 7 31
    % 9,1% 13,1% 24,5% 23,3% 17,5%
  erikoisosaaja n 1 6 5 1 13
    % 3,0% 9,8% 9,4% 3,3% 7,3%
Yhteensä n 33 61 53 30 177
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

 

4.2 Perheen, vapaa-ajan ja työn merkitys nuorille aikuisille 

 

Vertailtaessa perheen, vapaa-ajan ja työn suhteita, järjestys on juuri luetellun mukainen. Perhe on 

vastaajille keskimäärin tärkein, lähes kaikille erittäin tärkeä (90%). Vain yksi vastaaja ei pidä 

perhettä lainkaan tärkeänä. Toisena arvostusjärjestyksessä on vapaa-aika, jota suurin osa pitää joko 

melko tärkeänä (26%) tai erittäin tärkeänä (69%). Huomionarvoista kuitenkin on, että kaikki 

vastanneet pitävät vapaa-aikaa ainakin jonkin verran tärkeänä. Työ on keskimäärin kolmannella 

sijalla vastanneiden elämässä, mutta silti suurimmalle osalle joko melko (50%) tai erittäin tärkeä 

(25%). Kolme prosenttia ei pitänyt työtä lainkaan tärkeänä elämänsisältönä. 

 

Perhe ja työ soittautuvat naisille tarkeämmäksi kuin miehille. Naisista 96 ja miehistä 88 prosentille 

perhe on erittäin tärkeä. Työtä tarkasteltaessa naisista 87 ja miehistä 69 prosentille työ on melko tai 

erittäin tärkeää. Vapaa-ajan tärkeyden suhteen miehillä ja naisilla ei ole eroja. 

 

Muita työhön liitettäviä arvoja vertailtaessa selviää, että keskiarvoja tarkasteltaessa tärkeimpänä 

ominaisuutena on työn jatkuvuus/pysyvyys/varmuus. Toisena on pitkät lomat ja riittävä vapaa-aika. 

Kolmannen sijan jakaa mahdollisuus itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan sekä mielenkiintoinen ja 

vaihteleva työ. Tulokset ovat yhteneväiset SAK:n jäsentutkimuksen (Erkkilä 1995, 80) tulosten 

kanssa.  

Itsenäistä ajattelua ja toimintaa pitävät kaikki ainakin jonkin verran tärkeänä. Mahdollisuus uralla 
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etenemiseen, työn arvostettu asema muiden silmissä tai säännöllinen päivätyö koetaan annetuista 

vaihtoehdoista kaikkein vähiten tärkeiksi työn ominaisuuksiksi. Uralla eteneminen ei seitsemälle 

prosentille ole lainkaan tärkeää. Se, että työ olisi muiden silmissä arvostettua, ei ole myöskään 

seitsemälle prosentille lainkaan tärkeää. Säännöllinen päivätyö ei ole 11 prosentille lainkaan 

tärkeää. Kuitenkin keskiarvoltaan kaikkein vähitenkin tärkeimmät työn ominaisuudet ovat 

suurimmalle osalle joko melko tai erittäin tärkeitä. Tarkemmat arvot ovat luettavissa tutkielman 

lopussa olevasta liitteestä. (LIITE 4) 
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Kuvio 8. Liiton nuorten aikuisten arvot (ka.). 

 
Tarkasteltaessa niitä arvoja, joita työhön itseensä liitetään, on huomionarvoista, että vastoin 

aiempia, ennen 1990-luvun lamaa tehtyjä arvioita, selvästi tärkeimmäksi arvoksi työssä nuorille 

aikuisille ei ole noussut itsensä toteuttaminen ja työn laatutekijät. Tärkeintä kaikille nuorille 

aikuisille, perheen, vapaa-ajan ja työn arvojärjestyksestä riippumatta, on työn jatkuvuus, pysyvyys 

ja varmuus. Se on melko tai erittäin tärkeää 97 prosentille vastanneista. Erittäin tärkeänä sitä pitää 

tästä joukosta 81 prosenttia. On hyvin todennäköistä, että tämän asennoitumisen takana piilee lama-

ajan synnyttämän epävarmuuden tunteen vaikutus. Työn pysyvyys ja toimeentulon turva varsinkaan 

nuorilla aikuisilla ei ole itsestään selvä asia, joten sitä myös osataan arvostaa nykyajan 

työmarkkinoilla. Myös tämän hetken Suomessa vaikuttavalla taloudellisella taantumalla, 

lisääntyneillä uutisilla irtisanomisista, voi olla vaikutuksensa turvallisuuden arvostuksen 

korostumiseen. Työn pysyvyys on siis todennäköisesti merkittävä kuormitusta vähentävä ja 

hyvinvointia työssä lisäävä elementti. 
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Edellä on jo todettu, että työhön kohdistuvat arvot ja arvostukset muuttuvat yksilön ikääntyessä. 

Tarkasteltaessa tämän aineiston nuoria aikuisia havaitaan, että ikä tuo eron ikäluokkien välille vain 

käsiteltäessä työtä elämänsisältönä yleensä (r =0,226; p=0,003) ja mahdollisuutta uralla 

etenemiseen          (r = -0,285; p=0,000). Työn tärkeys elämänsisältönä on suurempaa vanhimmille 

alle 36-vuotiaista. Uralla etenemisen mahdollisuus on taas nuoremmille tärkeämpää kuin 

vanhemmille.  

 
Taulukko 4. Työn tärkeys elämänsisältönä eri ikäluokissa. 

   Ikäluokka Yhteensä

    
alle 26       

-vuotiaat 
26-30       

-vuotiaat 
31-35     

-vuotiaat   
työ 
elämänsisältönä 
yleensä 

ei lainkaan tärkeä n 
3 2   5

    % 6,4% 3,7%   2,9%
  jonkin verran 

tärkeä 
n 13 12 12 37

    % 27,7% 22,2% 16,7% 21,4%
  melko tärkeä n 24 27 36 87
    % 51,1% 50,0% 50,0% 50,3%
  erittäin tärkeä n 7 13 24 44
    % 14,9% 24,1% 33,3% 25,4%
Yhteensä n 47 54 72 173
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 
Taulukko 5. Uralla etenemisen tärkeys eri ikäluokissa. 

   Ikäluokka Yhteensä 

    
alle 26   

-vuotiaat
26-30    

-vuotiaat
31-35     

-vuotiaat   
Uralla 
eteneminen 

ei lainkaan 
tärkeä 

n 1 6 6 13

    % 2,2% 11,3% 8,5% 7,6%
  jonkin verran 

tärkeä 
n 7 13 27 47

    % 15,2% 24,5% 38,0% 27,6%
  melko tärkeä n 15 18 25 58
    % 32,6% 34,0% 35,2% 34,1%
  erittäin tärkeä n 23 16 13 52
    % 50,0% 30,2% 18,3% 30,6%
Yhteensä n 46 53 71 170
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tutkittaessa perheen ja vapaa-ajan tärkeyttä ja työn tärkeyttä elämänsisältönä sekä muiden työhön 

liitettävien arvojen tärkeyden keskinäisiä korrelaatioita, nousee esiin mielenkiintoisia yhteyksiä. 

(LIITE 5) Perheen tärkeys korreloi tilastollisesti merkitsevästi vapaa-ajan (r=0,292), säännöllisen 

päivätyön (r=0,219),  itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan mahdollisuuden (r=0,223) sekä pitkien 

lomien ja riittävän vapaa-ajan (r=0,273) tärkeyden kanssa. Perheen tärkeys korreloi myös 

tilastollisesti melkein merkitsevästi työn jatkuvuuden/pysyvyyden/varmuuden (r=0,182) sekä uralla 

etenemisen mahdollisuuden (r=0,187) tärkeyden kanssa. Niille, joille perhe on muita tärkeämpi, 

heille myös useammin tietynlainen turvallisuus työelämässä on tärkeää. Työn säännöllisyyden ja 

riittävän vapaa-ajan arvostaminen viittaavat siihen, että perhettä arvostaville tärkeitä työssä ovat ne 

seikat, jotka käytännössä myös mahdollistavat perheen ensisijaisuuden. 

 

Vapaa-ajan tärkeys korreloi tilastollisesti merkitsevästi, jo edellä mainitun perheen tärkeyden 

lisäksi, pitkien lomien ja riittävän vapaa-ajan (r=0,324) tärkeyden kanssa. Työn tärkeys 

elämänsisältönä yleensä korreloi tilastollisesti merkitsevästi mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn 

(r=0,426), työn jatkuvuuden/pysyvyyden/varmuuden (r=0,269), työssä itsensä toteuttamisen ja 

kehittämisen (r=0,264), työn vastuullisuuden (r=0,417) sekä työn arvostuksen muiden silmissä 

(r=0,265) tärkeyden kanssa. Heille, joille työ on hyvin tärkeää, tärkeitä ovat myös työn sisällölliset 

tekijät. Tällöin arvostetaan työn mielenkiintoisuutta, mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen ja 

kehittämiseen, työn vastuullisuutta ja sitä, että muidenkin silmissä työ on arvostettua. Silti myös 

tässä ryhmässä työn jatkuvuus, pysyvyys ja varmuus ovat tärkeitä.  

 

On sitten perheen, vapaa-ajan ja työn todellinen arvojärjestys mikä hyvänsä, vaikuttaa nuoren 

aikuisen mielipide perheen, vapaa-ajan ja työn merkityksestä siihen, mitä työltä odotetaan, ja 

odotusten kautta siihen, kuinka kuormittavana työ koetaan.  

 

Kysymyksessä työn henkilökohtaisesta merkityksestä liiton nuorten aikuisten tuli valita annetuista 

vaihtoehdoista kaksi kuvaavinta vastausvaihtoehtoa. Tällä pyrittiin selvittämään mm. 

instrumentaalista asennoitumista työhön. Ennakko-odotusten mukaisesti lähes kaikille, 98 

prosentille vastanneista työ merkitsi keinoa hankkia elanto. Toisen valinnan oli tarkoitus antaa 

syvempää kuvaa työn muista, usein samanaikaisista ja yhtä tärkeistä merkityksistä. Toiseksi eniten, 

lähes kolmasosalle, työ merkitsi mahdollisuutta käyttää kykyjä ja lisätä sisältöä elämään. 

Kolmanneksi useiten työ nähtiin velvollisuutena, joka jokaisella aikuisella on (11%). Nämä kolme 

merkitystä olivat ylivoimaisesti tärkeimmät. Loput annetut vaihtoehdot (mahdollisuus saada aikaan 

jotain arvokasta, elämäntehtävä, en osaa sanoa tai muuta, mitä?) saivat kaikki alle prosentin 

kannatuksen.  
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Liiton nuorille aikuisille perhe on siis tärkein, sen jälkeen tulee vapaa-aika ja työ vasta viimeisenä 

näistä kolmesta. Lähes yhdeksälle kymmenestä työ merkitsee keinoa hankkia elanto, välinettä 

toimeentuloon. Onko siis toteutunut työn merkityksen instrumentalisoituminen ja vapaa-ajan 

merkityksen korostuminen nykyajan nuorten elämässä? Ovatko nuoret aikuiset löytäneet uuden 

tavan katsoa maailmaa, uuden arvojärjestyksen? Tähän on vaikea vastata. Arvojärjestys voi kuvata 

todellista yksilön arvohierarkiaa, joka toteutuu tekojen kautta. Se voi kuitenkin heijastaa vain tämän 

hetken yhteiskunnallista arvostusjärjestystä. Aatteellisesti perhe ja vapaa-aika nostetaan tärkeälle 

sijalle, mutta siitä huolimatta työ saattaa olla käytännön arjessa se, joka määrää elämisen rytmin.  

 

Nuorten aikuisten instrumentaalinen asennoituminen kuvastaa tosielämän realismia. Maailmassa, 

jossa ilman rahaa ei pärjää, työ on se ensisijainen toimeentulonlähde, joka mahdollistaa 

hyvinvoinnin toteutumisen yksilön elämässä. Työ ei kuitenkaan ole pelkästään rahan hankinnan 

väline. Samalla se merkitsee kolmasosalle nuorista aikuisista keinoa omien kykyjen käyttämiseen ja 

sisällön tuojaa elämään. Osa näkee sen myös velvollisuutena, joka jokaisella aikuisella on. 

 

Nuorten aikuisten työn arvostusta ja työhön liitettäviä arvoja selvittävät kysymykset ovat pysyneet 

melko teoreettisella tasolla. Konkreettisempaa tosielämän tilannetta selvitetään kysyttäessä "Jos 

voisit vaihtaa nykyisen työpaikkasi johonkin toiseen samalla palkalla, niin vaihtaisitko..." 

Vastaajista 20 prosenttia ei vaihtaisi lainkaan, samalle ammattialalle vaihtaisi 16 prosenttia ja eri 

ammattialalle 34 prosenttia. Vastaajista 30 prosenttia ei osaa sanoa. Kysymysten järjestys on voinut 

vaikuttaa tuloksiin siten, että ensimmäinen vaihtoehto, joka oli "samalle ammattialalle", saatettiin 

valita herkemmin, vaikka lähempänä totuutta olisi ollut kolmas vaihtoehto "en vaihtaisi lainkaan". 

Kuitenkin nämä vaihtoehdot yhdistettyinä (36%) saadaan se joukko, joka on tällä hetkellä 

tyytyväinen valitsemaansa ammattialaan, vaikka tämänhetkisen työpaikan olisikin valmis 

vaihtamaan toiseen. "En osaa sanoa" -joukon ja eri ammattialalle haluavien suuri määrä voi selittyä 

elämänvaiheella. Kehityspsykologisten teorioiden mukaan alle 36-vuotiaiden sitoutuminen voi olla 

vielä tässä vaiheessa epävarmaa ja varmuus saavutetaan myöhemmin elämässä. Kuitenkin 

seuraukset voivat olla ammattialan kannalta huolestuttavia, jos kolmasosa eli ne, jotka ilmaisivat 

haluavansa vaihtaa alaa, vaihtavat alaa seuraavan siirtymävaiheen itsetutkiskelun tuloksena.  

 

 

4.3 Nuoren iän vaikutus työtehtäviin ja työn vaatimuksiin 

 

Liiton nuorilta aikuisilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, tuoko heidän mielestään heidän nuori 
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ikänsä heidän työtehtäviin erityispiirteitä tai luoko se erityisiä vaatimuksia, kun he vertaavat itseään 

iäkkäämpiin työntekijöihin. Vastaajista 61 prosentin mielestä iällä ei ole vaikutusta ja 39 prosentin 

mielestä on. Näkemyksissä iän vaikutuksesta työtehtäviin ei tilastollisesti merkitsevästi aiheuta eroa 

vastaajan oma ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, kotona asuvat lapset, ammattiryhmä, 

työsuhteen muoto, työaikamuoto, työpaikan henkilölukumäärä tai nykyisessä työssä olovuosien 

määrä. 

 

Iän vaikutusta työtehtäviin tai työn vaatimuksiin tiedusteltiin avoimella kysymyksellä niiltä, joiden 

mielestä iällä on vaikutusta. Vastaukset osoittautuivat rikkaaksi tiedonlähteeksi tutkimuksessa ja 

antavat hyvin monipuolisen kuvan tämän hetken nuoren työntekijän työolosuhteista. Nuorten 

aikuisten kokemat ongelmat ovat hyvin samanlaisia ammattinimikkeestä riippumatta. Niistä 69 

henkilöstä, jotka näkevät iällä olevan vaikutusta, 66 vastasi kysymykseen myös omin sanoin. 

Vastaukset on ryhmitelty kuuteen erilaiseen pääluokkaan. 

 

Ensimmäiseen vastausryhmään ryhmittyivät mielipiteet, joiden mukaan nuorilta aikuisilta vaaditaan 

ikänsä perusteella työteliäisyyttä ja ankaraa työmoraalia. Nuorten aikuisten odotetaan tekevän 

määrällisesti enemmän töitä ja pidempää päivää. Heiltä odotetaan nopeutta, tarkkuutta, nopeaa 

omaksumiskykyä, joustavuutta, tehokkuutta ja yleensäkin enemmän jaksamista. Näitä asioita tuo 

esiin 12 vastaajaa. 

 

"Joutuu tekemään enemmän töitä kuin iäkkäämmät työtoverini, esimerkiksi ylitöitä. Ja 

esimieheni kasaa nuoremmille päivittäin enemmän töitä." (nainen, 25 vuotta) 

 

Vaikka epätasa-arvoa koetaankin, ikääntyneiden työtovereiden tilannetta myös ymmärretään.  

 

"Vanhempia työtovereita katsotaan tietyissä tilanteissa 'läpi sormien'. Nuorempi joutuu 

antamaan tehokkaamman/nopeamman panoksen saavuttaakseen tietyn aseman ja 

onnistuessaan siinä vanhemmasta työkaverista saattaa saada piikittelijän. Yli 

viisikymppisissä duunareissa ei pahemmin ole selkääntaputtelijoita. Osin sen 

ymmärtääkin, jos neljäkymmentä vuotta on työhistoriaa, niin onhan siinä ihmiselle 

tarpeeksi. Harvassa on ihmisiä, joilla on motivaatio tallella loppuun asti!" (mies, 33 

vuotta) 

 

Toisen ryhmän muodostavat vastaukset, joiden mukaan nuorilla aikuisilla on työpaikoilla huonompi 

asema ja myös huonommat työt. Sosiaalinen asema on huonompi, nuorille aikuisille annettuja töitä 
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pidetään vähempiarvoisena, he saavat fyysisesti raskaammat työt ja joutuvat työskentelemään 

vanhemmilla koneilla samalla, kun iäkkäämmät käyttävät uudempia laitteita. Palkkakin on 

huonompi, vaikka tehtäisiin samoja työtehtäviä. Työn mielekkyys kärsii. Tämän tuo esiin 11 

vastaajaa. 

 

"Omien töiden lisäksi minun tulee hoitaa vanhemman työntekijän työprosessiin 

kuuluvat ns. turhat pikkuhommat. Hänen niitä ei enää tarvitse tehdä. 

Aikataulukysymyksissä minun työt saattavat olla vähemmän tärkeitä, varsinkin 

vanhemman tekijän itsensä mielestä." (nainen, 29 vuotta) 

 

"Pomputellaan enemmän paikasta toiseen. Ei ole niin helppo saada 'parempia' 

työtehtäviä." (mies, 29 vuotta) 

 

Kolmannessa vastausryhmässä nousee esille nopean oppijan mielikuva. Nuorten oletetaan ikänsä 

johdosta olevan nopeita oppimaan suuria tietomääriä ja usein ilman opastusta. Varsinkin 

tietotekniikan ollessa kyseessä nuoren kuvitellaan saaneen tietoteknisen ymmärryksen jo 

lähestulkoon äidinmaidosta. Tätä korostaa 11 vastannutta. 

 

"Työnjohto odottaa nuorilta liian nopeasti liian paljon. Esimerkiksi kun tulet 

oppisopimuksella taloon töihin, niin jo pienen ajan kuluttua talon pomot odottavat 

sinun käyttävän jo yksinäisesti erinäisiä laitteita kuten jälkikäsittelykoneita. Myös 

työnjohto kuvittelee, että nuoret jaksaa tehdä töitä 24 h vuorokaudessa putkeen." 

(mies, 24 vuotta) 

 

"Oletetaan, että jaksan, koska olen nuori. Oletetaan, että opin nopeasti asiat, 

käytännössä ilman opastusta. Toisaalta ei arvosteta samalla tavalla, kuin vanhempia 

kollegoja." (nainen, 34 vuotta) 

 

Neljänteen ryhmään on kerätty vastaukset, joista ilmenee, kuinka vanhempien työtovereiden ikä ja 

kokemus oikeuttaa tietynlaiseen suhtautumiseen ja asemaan työpaikalla, mutta samalla kertynyt 

työkokemus toimii myös voimavarana verrattuna nuoriin työntekijöihin. Lähestyvä eläkeikä ja 

elämänkokemus ovat sekä hyöty että haitta työyhteisössä. Nuoren iän takia voi joutua kärsimään 

syrjintää työyhteisössä, vaikka osaamisen taso olisikin kokeneen työntekijän veroista. Tätä 

aihealuetta pohtii 10 vastaajaa. 
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"Vaikka olen talon toiseksi vanhin työntekijä, minua pidetään yhä harjoittelijana. 

Iältäni olen nuorin." (mies, 22 vuotta) 

 

"Olen aina vain se nuori tyttö, joka 14 vuotta sitten aloitti työt. Olen suosittu ja luo 

joskus paineita. Välillä seksistisiä huomautuksia." (nainen, 33 vuotta) 

 

Toisaalta vanhemmilla työtovereilla on työkokemusta, joka nuorilta uupuu.  

 

"Joudun miettimään asiat aina alusta alkaen, kun vanhemmat ja kokeneemmat näkevät 

kokonaisuuden kerralla." (mies, 28 vuotta) 

 

Viidenteen ryhmään kertyy mielipiteitä, joissa korostetaan nuoren iän etuja työelämässä. Suhde 

tietotekniikkaan koetaan helpompana, nuori tuo työtilanteisiin uusia ajattelumalleja ja on valmiimpi 

kehittämään työympäristöä ja työyhteisöä. Nuoret ovat positiivisempia ja ennakkoluulottomampia. 

Fyysisestikin nuori on iäkkäämpiä työtovereita paremmassa kunnossa. Nuoruuden etuja tuo esiin 19 

vastaajaa. 

 

"Iän myötä liikkuvuus vähenee ja työteho hidastuu, vaikka tunnen iäkkäitäkin jakajia. 

Onneksi jokainen on yksilö. Työ on niin helppoa, ettei iällä ole merkitystä." (nainen 32 

vuotta) 

 

"Tekniikka on paremmin hallussa. Opastan muita mm. tietotekniikassa ja ratkon sen 

tuomia ongelmia. Alan viimeisin tieto, tuon nuorta näkemystä." (nainen, 34 vuotta) 

 

Toisaalta nuoruuden etuna voi olla myös pääseminen helpolla. Vaikeammat työt voidaan siirtää 

kokeneempien harteille.  

 

"Koska vanhemmilla on enemmän työkokemusta, joudun (saan) seurata heidän 

työtapoja ja oppia itse perässä." (mies, 23 vuotta) 

 

Lopuksi viimeisessä vastausryhmässä muistutetaan, ettei ikä aina niitä eroja tee. Sukupuoli, 

työtehtävät tai ammattiala vaikuttavat omien työtehtävien piirteisiin ja vaatimuksiin. Tätä mieltä 

vastanneista on yhteensä 3 henkilöä. 

 

"Ei oikeastaan ikä, mutta sukupuoli kyllä tuo... Pitää olla jatkuvasti todistamassa, että 



 84

pystyy tekemään samaa tulosta kuin miehetkin." (nainen 23 vuotta) 

 

"Olen firman ainoa stanssaaja. Eiköhän siinä ole vaatimuksia riittävästi." (mies, 23 

vuotta) 

 

Kokemuksella nuoren iän vaikutuksesta omien työtehtävien piirteisiin tai vaatimuksiin ei ole tässä 

tutkimuksessa kvantitatiivisin menetelmin tarkasteltuna yhteyttä työn kuormittavuuden 

summamuuttujiin. Tämä ei ole tuloksena kuitenkaan yllättävä, sillä niin kuin nuorten aikuisten 

avovastauksista tähän liittyen on huomattavissa, ei nuorta ikää koeta vain negatiivisena, vaan sillä 

on myös hyvät puolensa. Ne, jotka kokevat nuorella iällä olevan vaikutusta, voivat pitää sitä sekä 

haittana että voimavarana. Nuoruuden vaikutuksen kielteisenä, myönteisenä ja niiden väliltä 

näkevät sekoittuvat kyllä (iällä on vaikutusta)-ryhmässä, joten tällöin yhteys puuttuu niin 

myönteiseen kuin kielteiseenkin kuormitukseen. Yhteys on varmasti kuitenkin olemassa 

tosielämässä niin, että oman ikänsä vaikutuksen negatiivisesti kokevat, kokevat myös tästä johtuen 

haitallista psyykkistä kuormitusta. 

 

 

4.4 Hallinnan tunne nuorten aikuisten elämässä 

 

Alla olevaa kuviota katsoessa tulee huomioida, että pieni arvo merkitsee kyseisen tunteen 

kokemista harvoin eli suurta hallinnan tunnetta, ja suuri arvo kyseisen tunteen kokemista usein eli 

pientä hallinnan tunnetta. Tarkemmat prosenttiluvut hallinnan tunteesta ovat liitteenä tutkielman 

lopussa. (LIITE 6) 
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työn ja muun suhde
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Kuvio 9. Liiton nuorten aikuisten kokemat hallinnan tunteen osatekijät (ka.). 

 

Hallinnan tunne on liiton nuorten aikuisten keskuudessa vahva. Suomalainen työkeskeinen kulttuuri 

saattaa kuitenkin vaikuttaa siihen, mikä koetaan sopivaksi käsiteltäväksi aiheeksi survey-

tutkimuksissa. Kiireestä ja stressistä puhuminen on sallittua. Selviytyminen on kuitenkin kunnia-

asia, joten tämä saattaa vaikuttaa siihen, kuinka vakavaksi oma tilanne tunnustetaan. (Ahola 1998, 

267.) Tuloksien hyvään tasoon voi siis vaikuttaa myös se, että oma tilanne halutaan esittää 

todellista paremmassa valossa. 

 

Vertailtaessa yksittäisiä hallinnan tunteen mittareita selvästi suurinta epävarmuutta aiheuttavat 

palkkatulot. Vastaajista jopa 39 prosenttia kokee melko tai hyvin usein, että heidän nykyiset 

palkkatulonsa eivät riitä heidän itsensä ja/tai perheen riittävään toimeentuloon. Koska kyselyn 

yhteistyötahona on ammattiliitto, on mahdollista, että tämä seikka on nostanut tyytymättömien 

määrää. Tyytymättömyyden ilmaiseminen tässä kohdassa on voitu nähdä keinoksi patistaa liittoa 

ajamaan korkeampaa palkkatasoa nuorille jäsenilleen. Matala palkkataso nuorilla jäsenillä on joka 

tapauksessa esitutkimusvaiheen haastattelujen perusteella todellisuutta ja se selvästi aiheuttaa 

tunteen elämän hallitsemattomuudesta. 

 

Naiset kokevat miehiä enemmän palkkatulojen riittämättömyyttä. Kun miehistä 35 prosenttia kokee 

näin melko tai hyvin usein, naisista jopa 46 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Palkkatulojen 
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riittämättömyyden kokemus sukupuolen suhteen ei kuitenkaan eroa niin, että ero olisi tilastollisesti 

merkitsevä. Myöskään ikä ei muodosta tilastollisesti merkitseviä eroja palkkatulojen 

riittämättömyyden kokemukseen. Vanhimmilla 31–35-vuotiailla palkkatulojen riittämättömyyden 

tunne hellitti hieman.  

Palkkatulot eivät riitä itsensä/perheen toimeentuloon
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Kuvio 10. Palkkatulojen koettu riittävyys miehillä ja naisilla. 

 

Syitä siihen, miksi naiset kokevat palkkansa riittämättömäksi voi vain arvailla. Varmasti naisten 

miehiä alhaisempi palkkataso on yhtenä vaikuttavana tekijänä. Naiset myös miehiä tunnollisempina 

saattavat kantaa enemmän huolta taloudellisesta tilanteesta. Koska naisille perhe on tärkeämpi kuin 

miehille, saattaa myös käytännön elatusvastuun taakka olla naisilla painavampi. 
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Kuvio 11. Palkkatulojen koettu riittävyys eri ikäluokissa. 

 

On ymmärrettävää, että palkkatulojen riittämättömyyden kokemus vähenee iän myötä, sillä palkka 

usein miten kasvaa työvuosien ja kokemuksen karttuessa. Välillisenä selittäjänä voi olla myös 

omaisuuden karttuminen vuosien varrella ja mahdollisen puolison tulojen kasvaminen. Tällöin 

oman palkan riittämättömyyttä ei enää koeta niin voimakkaasti, kun toimeentuloa auttavat oman 

palkan lisäksi muutkin tulonlähteet. 

 

Elämän hallintaa seuraavaksi eniten haittaa työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Vastaajista 

14 prosenttia kokee melko tai hyvin usein, ettei saa sovitettua yhteen työtä ja muuta elämää 

tyydyttävällä tavalla. Lähemmäs 60 prosenttia miehistä ja naisista kokee erittäin tai melko harvoin 

yhteensovittamisen ongelmia. Niistä, jotka kokevat näitä ongelmia melko tai hyvin usein, hieman 

useammin kokijana on nainen, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi. Työn ja muun elämän 

yhteensovittamisen ongelmat eivät juuri ole yhteydessä ikään alle 36-vuotiaiden joukossa. Ikää 

merkittävämmin saattaa vaikuttaa perheellisyys, sillä lapsiperheillä on hieman enemmän vaikeuksia 

yhteensovittamisessa. Ero ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa ole tilastollisesti merkitsevä. 

 

Lähes yhtä paljon elämän hallintaa haittaa kokemus siitä, että on vain vähän tai ei ollenkaan 

mahdollisuutta hallita itselleen tapahtuvia asioita. Lähes joka kymmenes liiton nuori aikuinen kokee 

melko tai hyvin usein näin. Miehillä molemmat äärilaidat (paljon ja vähän hallintaa kokevat) ovat 
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hieman naisia runsaammin edustettuina. Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. 

Myöskään iän lisääntymisellä ei ole vaikutusta kokemukseen itselleen tapahtuvien asioiden 

hallinnasta. 

 

Vähiten hyvää elämän hallinnan tunnetta heikentää pelko siitä, ettei pärjää tulevaisuudessa 

nykyisessä työssään. Kokonaiset 88 prosenttia kokee näin melko tai erittäin harvoin ja vain kaksi 

prosenttia melko tai hyvin usein. 

 

Tarkasteltaessa hallinnan tunteen mittareista muodostettua summamuuttujaa havaitaan, että 57 

prosenttia vastaajista kokee vain harvoin yleistä hallinnan tunteen puutetta. 40 prosenttia kokee sitä 

silloin tällöin ja usein vain kolmisen prosenttia. Naiset kokivat hallinnan tunteen puutetta hieman 

miehiä useammin, ei kuitenkaan tilastollisesti merkitsevästi. Hallinnan tunteen kokemukset 

vähenevät iän lisääntyessä alle 36-vuotiailla tilastollisesti merkitsevästi (r =0,264, p=0,001).   
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Kuvio 12. Hallinnan tunteen kokemukset eri ikäluokissa. 

 

Hallinnan tunne liiton nuorilla aikuisilla on siis kaiken kaikkiaan hyvä. Hallinnan tunnetta 

elämässään kokee ainakin silloin tällöin 97 prosenttia vastanneista. Yllättävää on, että hallinnan 

kokemus vähenee hieman iän lisääntyessä. Tätä yhteyttä on vaikea selittää. Ehkä varhaisimmassa 

aikuisuuden vaiheessa omat kyvyt ja mahdollisuudet koetaan suurempina, eivätkä arjen realiteetit 

ole vielä päässeet karsimaan optimismia. Hallinnan tunteen vahva yhteys työssä viihtymiselle on 
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kuitenkin aiemmissa tutkimuksissa todennettu, joten liiallinen hallinnan tunteen väheneminen tulisi 

pystyä estämään. Jos laskusuuntainen kehitys jatkuu kypsemmässäkin aikuisuudessa, voi se ilmetä 

mm. poissaoloina, sairaslomina tai varhaisena eläkkeelle siirtymisenä.  

 

Hallinnan tunteeseen liittyen liiton alle 36-vuotiailta jäseniltä kysyttiin, missä määrin 

menestyminen yleensä työelämässä heidän mielestään johtuu yrittämishalusta ja ahkeruudesta. 

Kysymyksellä haluttiin kartoittaa mm. kokemusta elämän hallittavuudesta ja nuorten aikuisten 

motivaatiopohjaa. Vastaajista ainakin jonkin verran yrittämishalun ja ahkeruuden voimaan uskoi 

kokonaiset 96 prosenttia vastaajista. 42 prosentin mielestä menestyminen työelämässä riippui näistä 

kokonaan. Ei lainkaan tai vähän yrittämishalun ja ahkeruuden vaikutukseen uskovia oli vain kolme 

prosenttia vastaajista.  Sukupuolten tai ikäryhmien välillä ei tässä suhteessa mainittavaa eroa löydy.  

 

Uskon kovaan ja ahkeraan työntekoon voidaan siis olettaa elävän yhä vahvana kaikkein 

nuorimmissakin työntekijäsukupolvissa. Työn eetos ei ole häipynyt, vaan vaikuttaa edelleen 

vahvasti eteenpäin ajavana voimana niin tiettyjen uskomusten kuin ammattiylpeyden ja 

vastuuntunnonkin kautta. Nuorta aikuisuutta kuvailevien psykologisten ja sosiologisten teorioiden 

perusteella voidaan todeta, että aiemmilta sukupolvilta peritty työn eetos vaikuttaa vielä vahvasti 

tämän ikäisillä, jotka elävät edelleen pitkälti lapsuudessa muodostetun maailmankuvan keskellä. 

Kokemus elämän hallittavuudesta voi säilyä vahvana, jos ympäristö toimii niiden pelisääntöjen 

mukaan, joihin vahvasti uskotaan. Kuitenkin, jos kovasta yrittämisestä huolimatta ja vastoin 

uskomusta, yrittämishalu ja ahkeruus eivät tulekaan palkittua työelämässä esim. epävakaiden 

työmarkkinoiden johdosta, saattaa seurata pettymys, hallinnan tunteen menetys, sekä pidemmän 

päälle uudenlaisen maailmankuvan ja työetiikan syntyminen.  

 

 

4.5 Työn piirteet nuorten aikuisten työssä 

 

Seuraavaksi tarkastellaan koettuja työn piirteitä. Arvioituja työn piirteitä on ristiintaulukoitu 

työsuhteen piirteiden, yksilön piirteiden, arvojen ja mielipiteiden sekä yksilön hallinnan tunteen 

kanssa. Ristiintaulukointia ei kuitenkaan ole tehty kaikkien samojen muuttujien kanssa 

systemaattisesti, vaan teoreettiselta pohjalta sen perusteella, mistä merkittäviä yhteyksiä voidaan 

olettaa löytyvän. 

 

Alla olevassa taulukossa esitetään työn piirteiden keskiarvot sen mukaan, kuinka hyvin ne kuvaavat 

liiton nuorten aikuisten työtä. Suuri arvo merkitsee sitä, että työn piirre kuvaa hyvin nuorten 
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aikuisten työtä. Tarkemmat arvot ovat nähtävissä tämän tutkielman lopussa olevasta liitteestä. 

(LIITE 7) 
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Kuvio 13. Työn piirteiden kuvaavuus liiton nuorten aikuisten työssä (ka.). 

 

Tarkasteltaessa keskiarvojen kautta liiton nuorten aikuisten työn piirteitä, parhaiten heidän työtänsä 

kuvaavat itsenäinen työskentely ilman valvontaa, useiden työtehtävien hallinnan vaatimus, vastuu 

oman työn päämäärien asettamisesta, työskentely eri työtä ja työtehtäviä suorittavien henkilöiden 

kanssa, paineensietokyvyn vaatimus ja iän myötä kertyvän työkokemuksen hyöty työssä. Vähiten 

omaa työtä koetaan kuvaavan seuraavien piirteiden: toisille kuuluvien töiden tekeminen, työ 

mahdollistaa uralla etenemisen, työ sisältää joutoaikaa ja työnantaja tarjoaa riittävän määrän 

ammatillista lisäkoulutusta. 
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4.5.1 Joustavuus työssä 

 

Työajan joustavuutta mitattiin kahdella väitelauseella. Toisen mukaan työaika joustaa työnantajan 

ja toisen mukaan työntekijän itsensä tarpeiden mukaan. Aineiston perusteella työaika joustaa 

hieman enemmän työnantajan kuin työntekijän tarpeiden mukaan. Työajan joustaminen työnantajan 

tarpeiden mukaan kuvaa 40 prosentin mielestä heidän työtään melko tai erittäin hyvin. Vajaan 

neljäsosan mielestä (24%) se kuvaa heidän työtään melko huonosti tai ei lainkaan. Työajan 

joustaminen työntekijän tarpeiden mukaan kuvaa noin kolmanneksen (34%) mukaan heidän työtään 

melko tai erittäin hyvin ja 28 prosentin mukaan melko huonosti tai ei lainkaan.  

 

Työnantajan joustavuus on vahvassa ja tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhteydessä työntekijän 

joustavuuteen (r =0,372; p=0,000). Niillä, joiden työtä työajan joustavuus työnantajan tarpeiden 

mukaan kuvaa hyvin, myös työajan joustaminen työntekijän tarpeiden mukaan kuvaa työtä hyvin. 

Joustavilla työpaikoilla siis joustetaan herkemmin sekä työnantajan että työntekijän puolelta. 

Samalla tavoin joustamattomissa yrityksissä ei jousta työnantaja eikä -tekijä. 

 

Ikä on tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä siihen, kuinka hyvin työajan joustaminen 

työnantajan tarpeiden mukaan kuvaa työtä (r =0,159; p=0,045). Joustaminen kuvaa heikommin 

nuorimpien työntekijöiden työtä ja parhaiten vanhimpien alle 36-vuotiaiden työtä. Alle 26-

vuotiaiden ryhmässä työaika joustaa kaikkein vähiten työnantajan tarpeiden mukaan. Iän yhteys 

työnantajan tarpeiden mukaan joustamiseen voi selittyä eri-ikäisten jakautumisella eri 

ammattiryhmiin. Vanhimmilla alle 36-vuotiailla on vahva edustus painopinnan valmistajissa ja 

toimihenkilöammateissa. Näiden ammattiryhmien työn luonteeseen voi kuulua tarve joustaa 

työnantajan ehdoilla. Toisaalta yhteyttä voi selittää myös vanhimpien nuorten aikuisten suurempi 

sitoutuneisuus työhönsä, jolloin he ovat nuorempia herkemmin valmiita joustamaan työnantajan 

tarpeiden mukaan. Ikä ei kuitenkaan ole yhteydessä siihen, kuinka hyvin työajan joustaminen 

työntekijän tarpeiden mukaan kuvaa työtä. 

 

Työajan joustaminen työnantajan tarpeiden mukaan ei ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

sukupuoleen, perheellisyyteen (onko kotona asuvia lapsia), koulutukseen, nykyisessä työsuhteen 

kestoon, työsuhteen muotoon, työaikamuotoon, tehtyjen työtuntien määrään, tai halukkuuteen 

vaihtaa tai pysyä nykyisessä työssä. Tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys löytyy 

ammattiryhmään (X2(8)=17,003; p=0,03; C=0,296). Huonoiten työajan joustaminen työnantajan 

tarpeiden mukaan kuvaa muissa työntekijäryhmissä toimivia. Muut-ryhmään kuuluvista 44 

prosentin mielestä tämä kuvaa melko huonosti tai ei lainkaan heidän työtään. Parhaiten työajan 
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joustaminen työnantajan mukaan kuvaa painopinnan valmistajien työtä. Painopinnan valmistajiin 

kuuluvista 56 prosenttia arvioi tämän kuvaavan melko tai erittäin hyvin heidän työtään. 

 

Työajan joustaminen työntekijän tarpeiden mukaan ei ole merkitsevästi yhteydessä mihinkään 

edellä luotelluista taustatekijöistä. Yhteyttä ei löydy myöskään työn vaihtamishalukkuuteen tai 

halukkuuteen pysyä nykyisessä työssä. Silti koulutuksen vaikutuksesta voi sanoa sen verran, että 

näyttää siltä kuin työajan joustavuus työntekijän mukaan olisi hieman suurempaa matalammin kuin 

korkeammin koulutetuilla. Samoin niillä, joilla on kotona asuvia lapsia, saattaa työajan joustavuus 

työntekijän tarpeiden mukaan kuvata työtä hieman muita paremmin. 

 

Työajan joustamisella työntekijän mukaan on yhteys työaikamuotoon (X2(6)=16,454; p=0,012; 

C=0,292). Säännöllistä ilta-, yö- tai aamutyötä tekevien joukossa on eniten niitä (58%), joiden 

mukaan työn piirre, jossa työaika joustaa työntekijän tarpeiden mukaan, kuvaa heidän työtään 

melko huonosti tai ei lainkaan. Eniten niitä, joiden mukaan tämä työn piirre kuvaa melko tai erittäin 

hyvin heidän työtään, on muu työaikamuoto-ryhmässä olevissa (56%). 

 

Joustavuutta käsiteltiin vain työaikajoustavuuden näkökulmasta. Tärkeimpänä tuloksena ilmeni, että 

joustavuus työntekijän ja työnantajan välillä on vuorovaikutteista. Kun työnantaja joustaa työajassa 

työntekijän tarpeiden mukaan, silloin myös työntekijä on valmis joustamaan työajassa työnantajan 

tarpeiden mukaan. Samantyyppisesti kuin Niemelän tutkimuksissa Helsingin työssäkäyvästä 

väestöstä (1996, 104), tässäkään tutkimuksessa työajan joustavuudella työnantajan tai työntekijän 

tarpeiden mukaan ei ollut yhteyttä työssä pysymiseen tai siitä lähtemisen halukkuuteen. 

 

 

4.5.2 Työ intensiivistä  

 

Työn intensiivisyyttä mitattiin ensinnäkin väitelauseella "teen mielestäni työtehtäviä, jotka kuuluvat 

toisille". Tämän työn piirteen työtänsä melko tai erittäin hyvin kuvaavaksi kokee vain 

kymmenesosa vastanneista. Kokouksiin, palavereihin tai muuhun vastaaviin osallistuminen usein 

kuvaa vajaan puolen (47%) mielestä työtä huonosti tai ei lainkaan, mutta vajaan kolmasosan 

mielestä (31%) melko tai erittäin hyvin. Paineensietokyvyn vaatimus työn piirteenä kuvaa 

vastaajista reilun puolen (55%) mukaan omaa työtä melko tai erittäin hyvin. Vain 16 prosentin 

mielestä se kuvaa melko huonosti tai ei lainkaan.  

 

Työn intensiivisyydessä ei juuri ole eroja eri-ikäisten tai sukupuolten kesken, paitsi silloin kun 
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paineensietokyvyn vaatimus on kyseessä. Miehiä useammin paineensietokyvyn vaatimus koskettaa 

naisia. Naisista 61 prosentin ja miehistä puolen mielestä tämä kuvaa erittäin tai melko hyvin omaa 

työtä, sekä naisista 10 prosentin ja miehistä 19 prosentin mielestä tämä kuvaa melko huonosti tai ei 

lainkaan omaa työtä. Ero ei kuitenkaan riitä tilastollisesti merkitseväksi (X2(4)=5,936; p=0,204; 

C=0,180). 
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Kuvio 14. Paineensietokyvyn vaatimus työn piirteenä miehillä ja naisilla. 

 

Jokainen työn intensiivisyyttä kuvaava mittari on yhteydessä ammattiryhmiin. Toisille kuuluvien 

työtehtävien tekemisen ja ammattiryhmän välillä on tilastollisesti merkitsevä ja voimakas yhteys 

(X2(8)=19,048; p=0,015; C=0,313). Vertailtaessa ammattiryhmiä keskenään, suhteellisesti eniten 

niitä, joiden mielestä tämä työn piirre kuvaa työtä melko huonosti tai ei lainkaan, löytyy muut 

työntekijäryhmät -luokasta (82%). Eniten taas niitä, joiden mielestä tämä työn piirre kuvaa työtä 

melko tai erittäin hyvin, löytyy jälkikäsittelyssä toimivien joukosta (21%). Kaiken kaikkiaan on 

kuitenkin nähtävissä, että toisille kuuluvien työtehtävien tekeminen ei ole kovinkaan yleistä edes 

jälkikäsittelijöiden ammattiryhmässä, jossa se on yleisintä. Mielenkiintoista on myös, että 

painopinnan valmistajien ja muut työntekijäryhmät -luokan sisällä ei ole ainuttakaan, jonka 

mielestä tämä työn piirre kuvaisi työtä melko tai erittäin hyvin.  

 

Ammattiryhmät ovat yhteydessä myös kokouksiin ja palavereihin usein osallistumiseen 

(X2(8)=16,856; p=0,032; C=0,295). Ryhmiä vertailtaessa keskenään, eniten niitä, joiden mielestä 
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tämä työn piirre kuvaa työtä huonosti tai ei lainkaan, löytyy jälkikäsittelyssä toimivista (62%) ja 

muut työntekijäryhmät -luokkaan kuuluvien joukosta (61%). Eniten niitä, joiden mielestä tämä työn 

piirre kuvaa työtä melko tai erittäin hyvin, löytyy painopinnan valmistajien (46%) ja 

toimihenkilöluonteisissa ammateissa olevien (42%) joukosta 

 

Ammattiryhmien yhteys löytyy myös paineensietokyvyn vaatimukseen (X2(8)=23,620; p=0,003; 

C=0,343). Suhteellisesti eniten heitä, joiden mielestä paineensietokyvyn vaatimus kuvaa työtä 

melko huonosti tai ei lainkaan, löytyy painajien (26%) tai muut työntekijäryhmät -luokan (22%) 

joukosta. Eniten niitä, joiden mielestä tämä työn piirre kuvaa työtä melko tai erittäin hyvin, löytyy 

toimihenkilöluonteisissa ammateissa työskentelevien joukosta (86%). 

 

Työssä havaitaan intensiivisyyttä eniten juuri paineensietokyvyn vaatimuksena. Kaiken kaikkiaan 

työn intensiivisyys tuntuu pysyvän siedettävissä rajoissa. Vuonna 1997 tehdyn Tilastokeskuksen 

haastattelututkimuksen mukaisesti (Lehto 1992, 228) löytyy tästäkin tutkielmasta yhteys sukupuolen 

ja intensiivisyyden sekä ammattiryhmien ja intensiivisyyden välillä. Erilaiset työn intensiivisyyden 

muodot vaikuttavat eri ammattiryhmissä. Naiset kokevat miehiä useammin paineensietokyvyn 

vaatimuksen kuvaavan heidän työtään. Toisaalta tätä selittää myös ammattiryhmä. 

Paineensietokyvyn parhaiten koki kuvaavan työtään toimihenkilöluonteisissa ammateissa 

työskentelevät ja naiset ovat enemmistönä juuri toimihenkilöluonteisissa ammateissa. 

 

 

4.5.3 Autonomia ja vaikutusmahdollisuudet yleisiä  

 

Väitelause, "minulla on paljon vastuuta oman työni päämäärien asettamisessa", kuvaa lähes puolen 

mielestä (49%) omaa työtä melko tai erittäin hyvin. Viidesosan (20%) mielestä se kuvaa työtä 

huonosti tai ei lainkaan. Vastuu päämäärien asettamisesta ei ole yhteydessä sukupuoleen, ikään alle 

36-vuotiaiden ikäryhmän sisällä, ammattiryhmään eikä ammatilliseen koulutukseen. 

 

Itsenäinen työskentely ilman valvontaa kuvaa jopa 78 prosentin mielestä omaa työtä melko tai 

erittäin hyvin. Vain 7 prosentin mukaan se kuvaa omaa työtä melko huonosti tai ei lainkaan. 

Itsenäinen työskentely ilman valvontaa kuvaa hieman paremmin vanhempien kuin nuorempien alle 

36-vuotiaiden työtä. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Myös sukupuolia vertailtaessa 

itsenäinen työskentely kuvaa hieman paremmin miesten kuin naisten työtä. Tässäkään ero ei ole 

tilastollisesti merkitsevä. Tilastollisesti melkein merkitsevä, negatiivinen yhteys löytyy kuitenkin 

itsenäisen työskentelyn ja koulutuksen väliltä (r= -0,167, p=0,027).  
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Taulukko 6. Työskentely itsenäisesti ilman valvontaa ammatillisen koulutuksen mukaisissa 
ryhmissä. 
 

   Ammatillinen koulutus Yhteensä

    

ei koulutusta 
tai 

amm.kurssi 
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opisto
-taso 

korkeakoulu
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n 
1 8 2 2 13

    % 3,7% 6,6% 11,8% 20,0% 7,4%
  kuvaa jonkin 

verran 
n 3 18 2 3 26

    % 11,1% 14,8% 11,8% 30,0% 14,8%
  kuvaa melko tai 

erittäin hyvin 
n 23 96 13 5 137

    % 85,2% 78,7% 76,5% 50,0% 77,8%
Yhteensä n 27 122 17 10 176
  % 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0% 100,0%

 
 

Korkean ammatillisen koulutuksen omaavien työtä kuvaa huonommin itsenäinen työskentely työssä 

ilman valvontaa kuin matalammin kouluttautuneilla. Itsenäinen työskentely työssä kuvasi siis 

parhaiten niiden työtä, joilla oli ammatillinen peruskurssi tai ei ammattikoulutusta lainkaan.  

 

On vaikea sanoa, mitä tämä tulos merkitsee. Ehkä korkeammin koulutettujen työntekoa seurataan 

tarkemmin koko yhteisön puolesta. Ehkä lauseen sanamuoto on ymmärretty niin, että itsenäinen 

työskentely tarkoittaa yksin tehtävää työtä, yksinäistä työtä. Tällöin mittari olisi ennemminkin 

mitannut yksintyöskentelyä, eikä toiminta- ja päätäntävallan ulottuvuudella itsenäistä työntekijän 

asemaa, niin kuin tarkoitus oli. Itsenäinen työskentely on kuitenkin yhteydessä koetun hyvän 

ilmapiirin summamuuttujaan (r =0,170; p=0,041), joten riippumatta siitä, miten kysymys on 

käsitetty, vähemmän koulutetuilla on enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen työskentelyyn ja 

todennäköisesti myös vähemmän työstä johtuvaa kuormitusta. 

 

Joutoaika, jolloin vain odotetaan, että jotain tapahtuisi, viittaa tietynlaiseen autonomian 

puutteeseen. Tällöin oman työn rytmiä ei pystytä säätelemään, vaan joudutaan työskentelemään 

ulkoisen rytmin mukaisesti. Työhön sisältyvä joutoaika kuvaa vastanneista vain 14 prosentin työtä 
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melko tai erittäin hyvin. Enemmistön, 62 prosentin työtä joutoajan sisältyminen työhön kuvaa 

melko huonosti tai ei lainkaan. Joutoaika ei ole yhteydessä sukupuoleen tai ikään alle 36-vuotiaiden 

ryhmän sisällä. Joutoaika ei myöskään ole yhteydessä ammattiryhmään tai ammatilliseen 

koulutukseen. 

 

Myös toistotyö, jossa toistetaan yhtä ja samaa työvaihetta yhä uudelleen, kuvaa tietynlaista 

autonomian vajausta. Tällöin yksilö ei voi halutessaan muokata työnkuvaansa vaihdellen erilaisia 

työtehtäviä. Toistotyö on melko yleistä liiton nuorten aikuisten keskuudessa. Toistotyö kuvaa 42 

prosentin mielestä omaa työtä melko tai erittäin hyvin. Kolmasosan (33%) mielestä se kuvaa työtä 

melko huonosti tai ei lainkaan. Toistotyö kuvaa nuorempien alle 36-vuotiaiden työtä hieman 

paremmin kuin vanhempien, ei kuitenkaan tilastollisesti merkitsevästi. Toistotyö kuvaa naisten 

työtä paremmin kuin miesten. Naisista 48 ja miehistä 39 prosentin mukaan toistotyö kuvaa melko 

tai erittäin hyvin heidän työtään. Naisista 29 ja miehistä 36 prosentin mukaan toistotyö kuvaa työtä 

melko huonosti tai ei lainkaan. Ero on jo lähellä tilastollista merkitsevyyttä (x2(4)=7,980, p=0,092; 

C=0,207). 

 

Toistotyö on tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä ammattiryhmään (x2(8)=25,657, 

p=0,001; C=0,357). Toistotyö kuvaa parhaiten jälkikäsittelyssä (kuvasi melko tai erittäin hyvin 65 

prosentin työtä) ja muissa työntekijäryhmissä (kuvasi melko tai erittäin hyvin 61 prosentin työtä) 

työskentelevien työtä. Huonoiten toistotyö kuvaa toimihenkilöluonteisissa ammateissa (kuvaa 

melko huonosti tai ei lainkaan 54 prosentin työtä) ja painopinnan valmistuksessa (kuvaa melko 

huonosti tai ei lainkaan 41 prosentin työtä) työskentelevien työtä.  
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Taulukko 7. Työhön sisältyvä toistotyö eri ammattiryhmissä. 

   Ammattiryhmä Yhteensä

    

paino- 
pinnan 

valmistus
paina- 
minen 

jälki- 
käsittely 

toimi- 
henkilö- 
ammatit muut   

Työssä 
toistetaan 
yhtä ja 
samaa 
työvaihetta 

kuvaa 
melko 
huonosti tai 
ei lainkaan 

n 

16 16 7 14 5 58

    % 41,0% 38,1% 15,2% 53,8% 21,7% 33,0%
  kuvaa 

jonkin 
verran 

n 
10 14 9 7 4 44

    % 25,6% 33,3% 19,6% 26,9% 17,4% 25,0%
  kuvaa 

melko tai 
erittäin 
hyvin 

n 

13 12 30 5 14 74

    % 33,3% 28,6% 65,2% 19,2% 60,9% 42,0%
Yhteensä n 39 42 46 26 23 176
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%

 
 

Samoin toistotyö korreloi negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi koulutuksen kanssa              

(r= -0,209, p=0,006). Mitä korkeampi ammatillinen koulutus, sitä huonommin toistotyö kuvaa työn 

luonnetta.  

 

Ikä alle 36-vuotiaiden keskuudessa ja sukupuoli eivät siis ole merkitsevästi yhteydessä työntekijän 

autonomiaan tai vaikutusmahdollisuuksiin. Ammattiryhmä ja koulutus osoittautuvat 

merkittävämmiksi vaikuttajiksi. 

 

Työntekijän autonomiaa tarkasteltaessa selviää, että itsenäinen työskentely kuvaa parhaiten kaikkein 

matalimmin koulutettujen työtä. Työn epäautonominen piirre eli toistotyö taas kuvaa parhaiten 

kaikkein nuorimpien työtä, jälkikäsittelyssä ja muissa työntekijäryhmissä työskentelevien työtä. 

Yhteys on looginen ajateltaessa, että ikä ja ammattiryhmä ovat yhteydessä toisiinsa niin, että juuri 

jälkikäsittelytehtävissä on suhteellisesti eniten alle 26-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia. Toistotyö 

kuvaa työtä sitä huonommin, mitä korkeampi ammatillinen koulutus työntekijällä on. Verrattaessa 

vuoden 1995 SAK:n jäsentutkimukseen (Erkkilä 1995, 10) tulokset ovat samansuuntaisia. Voidaan 

arvioida, että ainakin noin puolet liiton nuorista aikuisista kokee hyvää autonomian tunnetta 

työssään. 



 98

 

 

4.5.4 Suuret tieto- ja taitovaatimukset  

 

Kyselyssä esitettiin väitelause, "opettelen usein työssäni uudenlaisen 

tekniikan/teknologian/ohjelmistojen käyttöä". Reilun kolmasosan (39%) mielestä tämä väitelause 

kuvaa heidän työtään huonosti tai ei lainkaan. Vajaan kolmasosan (31%) mielestä tämä kuvaa 

heidän työtään jonkin verran, ja vajaan kolmasosan (29%) mielestä melko tai erittäin hyvin. Tässä 

suhteessa sukupuoli, eri ikäluokkiin kuuluminen alle 36-vuotiaiden joukossa, toimipaikan tai 

osaston henkilöstön määrä , nykyisen työsuhteen kesto tai työsuhteen muoto ei vaikuta siihen, 

kuvaako uudenlaisen tekniikan opettelun piirre työtä. 

 

Ammatillisella koulutuksella ja ammattiryhmällä on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä yhteys 

uudenlaisen tekniikan käyttöön työssä. Usein tapahtuva uudenlaisen tekniikan käytön opettelu 

kuvaa vastaajan työtä hieman sitä paremmin mitä korkeampi koulutus hänellä on (r=0,199; 

p=0,008). Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että opistotason koulutuksen saaneiden työtä tämä 

piirre kuvaa parhaiten.  
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Taulukko 8. Uudenlaisen tekniikan/ohjelmistojen käytön opettelu ammatillisen koulutuksen 
mukaisissa ryhmissä 
 

   Ammatillinen koulutus Yhteensä

    

ei 
koulutusta 

tai 
amm.kurssi

ammatt. 
perustutk. 

tai 
oppisopim.

Opisto-
taso 

korkea- 
koulu- 
tutkinto   

Uudenlaisen 
tekniikan 
käytön 
opettelu 

kuvaa 
melko  
huonosti 
tai ei 
lainkaan 

n 

19 44 3 3 69

    % 70,4% 36,1% 17,6% 30,0% 39,2%
  kuvaa 

jonkin 
verran 

n 
5 37 8 4 54

    % 18,5% 30,3% 47,1% 40,0% 30,7%

  kuvaa 
melko tai 
erittäin 
hyvin 

n 

3 41 6 3 53

    % 11,1% 33,6% 35,3% 30,0% 30,1%
Yhteensä n 27 122 17 10 176
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

 

Tarkasteltaessa ammattiryhmiä usein tapahtuva uudenlaisen tekniikan opettelun piirre kuvaa 

parhaiten toimihenkilöluonteisissa ammateissa toimivien työtä (46 prosentin työtä se kuvaa melko 

tai erittäin hyvin). Huonoiten tämä piirre kuvaa jälkikäsittelyssä toimivien työtä (53 prosentin työtä 

se kuvaa melko huonosti tai ei lainkaan) (X2(8)=16,801, p=0,032; C=0,294). 
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Taulukko 9. Uudenlaisen tekniikan/ohjelmistojen käytön opettelu eri ammattiryhmissä. 

   Ammattiryhmä Yhteensä

    
painopinnan 

valmistus 
paina- 
minen 

jälki- 
käsittely

toimi- 
henkilö- 
ammatit muut   

Uudenlaisen 
tekniikan 
käytön 
opettelu 

kuvaa 
melko 
huonosti 
tai ei 
lainkaan 

n 

8 20 25 7 10 70

    % 20,5% 47,6% 53,2% 26,9% 43,5
% 39,5%

  kuvaa 
jonkin 
verran 

n 
15 12 13 7 9 56

    % 38,5% 28,6% 27,7% 26,9% 39,1
% 31,6%

  kuvaa 
melko tai 
erittäin 
hyvin 

n 

16 10 9 12 4 51

    % 41,0% 23,8% 19,1% 46,2% 17,4
% 28,8%

Yhteensä n 39 42 47 26 23 177
  % 100,0% 100,0

% 100,0% 100,0% 100,0
% 100,0%

 
 

"Minun tulee hallita useita eri työtehtäviä, jotta voin tarvittaessa siirtyä tehtävästä toiseen." Tämä 

työn piirre kuvaa melko tai erittäin hyvin 61 prosentin työtä. Lopuista 39 prosentista puolet 

jakaantuu “kuvaa jonkin verran” -ryhmään ja puolet “kuvaa melko huonosti tai ei lainkaan”              

-ryhmään. Useiden työtehtävien hallitsemisen piirre työssä ei ole yhteydessä sukupuoleen, ikään, 

koulutukseen, työpaikan kokoon, työsuhteen kestoon eikä työsuhteen muotoonkaan. Melkein 

merkitsevä riippuvuus (X2(8)=15,476, p=0,051; C=0,284) on ammattiryhmän ja eri työtehtävien 

hallitsemisen välillä. Parhaiten tämä työn piirre kuvaa sekä jälkikäsittelyssä (kuvaa melko tai 

erittäin hyvin 75 prosentin työtä) että toimihenkilöluonteisissa ammateissa (kuvaa melko tai erittäin 

hyvin 73 prosentin työtä) toimivien työtä. Huonoiten tämä piirre kuvaa muihin työntekijäryhmiin 

kuuluvien työtä (kuvaa melko huonosti tai ei lainkaan 39 prosentin työtä). 

 

Väitelause, "parannan koko ajan taitojani/tietojani pysyäkseni työn vaatimusten tasolla", kuvaa 48 

prosentin työtä melko tai erittäin hyvin. Vain 3 prosentin työtä se ei kuvaa lainkaan. Tämä työn 

piirre ei ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sukupuoleen, ikään, ammattiryhmään, 

koulutukseen, työsuhteen muotoon tai nykyisessä työsuhteessa olovuosien määrään. 
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Tämä työn piirre on kuitenkin heikosti yhteydessä toimipaikan tai osaston henkilölukumäärään       

(r =-0,142;  p=0,058). Tietojen ja taitojen parantaminen pysyäkseen työn vaatimusten tasolla kuvaa 

paremmin niiden työtä, jotka työskentelevät toimipaikoissa tai osastoilla, joissa henkilöstön koko 

on ennemminkin pieni kuin suuri. 

 

Liiton nuorten aikuisten vastatessa väittämään "Työnantajani tarjoaa minulle riittävän määrän 

ammatillista lisäkoulutusta", 57 prosentin mielestä väittämä kuvaa heidän tilannettaan joko melko 

huonosti tai ei lainkaan. Vastaajista 17 prosentin mukaan se kuvaa jonkin verran ja 21 prosentin 

mielestä melko tai erittäin hyvin. Viisi prosenttia vastanneista ei osaa sanoa. Vuoden 2001 

työolobarometri (Ylöstalo 2002, 94–95, 204) osoittaa, että alle 25-vuotiaat, teollisuuden toimialalla 

työskentelevät ja työntekijäasemassa olevat osallistuvat kaikista palkansaajaryhmistä vähiten 

koulutukseen.  Voisi siis päätellä, etteivät liiton nuoret aikuiset ole täysin tyytyväisiä saamansa 

koulutuksen määrään, vaikka se vastaakin yleisesti Suomessa vallitsevaa olosuhdetta. Aiempien 

tutkimusten todistaessa nuorten aikuisten saavan kaikista ikäryhmistä vähiten koulutusta 

työpaikalla, ei ole ihme, jos heistä näinkin suuri osa kokee, ettei riittävä lisäkoulutus kuvaa heidän 

työtään. Suuret työn vaatimukset ja heikko ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonta voi kuitenkin 

synnyttää tyytymättömyyttä ja psyykkistä kuormitusta. 

 

Vaikka seuraavassa kuviossa sukupuoli ei ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työnantajan 

tarjoamaan riittävän lisäkoulutukseen (X2(4)=7,579; p=0,108; C=0,207), kuvio on viisiluokkaisena 

(ei kuvaa lainkaan – kuvaa erittäin hyvin) havainnollinen. Huomio kiinnittyy siihen, että naisista 71 

prosentin mielestä tämä työn piirre kuvaa heidän työtään melko huonosti tai ei lainkaan, kun 

miesten vastaava osuus jää 53 prosenttiin.  

 



 102

Työnantaja tarjoaa riittävän määrän lisäkoulutusta
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Kuvio 15. Työnantajan tarjoama ammatillinen lisäkoulutus miehillä ja naisilla. 

 

Yhteys sukupuolen ja työnantajan tarjoaman riittävän lisäkoulutuksen välillä saadaan tilastollisesti 

merkitseväksi, jos viisiluokkaisuus supistetaan kolmiluokkaiseksi (kuvaa melko huonosti tai ei 

lainkaan – kuvaa melko tai erittäin hyvin) (X2(2)=7,201; p=0,027; C=0,197). Voidaan siis todeta, 

että sukupuolten välillä on eroja, kun katsotaan mielipidettä siitä, kuinka hyvin omaa työtä kuvaa se 

piirre, että työnantaja tarjoaa riittävän määrän ammatillista lisäkoulutusta. Yhteys ei kuitenkaan ole 

kovin vahva. 

 

Työnantajan tarjoaman lisäkoulutuksen riittävyyden kokemus ei ole tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä ikään, koulutukseen, ammattiryhmään, henkilölukumäärään toimipaikassa tai osastolla, 

nykyisessä työsuhteessa työssäolovuosien määrään eikä työsuhteen muotoon 

(määräaikainen/vakituinen). 

 

Työn tieto ja taitovaatimukset ovat siis melko suuret liiton nuorilla aikuisilla, mutta työnantajan 

tarjoamat välineet tästä selviämiseksi eivät tunnu riittäviltä. 57 prosentin mielestä työnantajan 

tarjoama riittävä ammatillinen lisäkoulutus kuvaa melko huonosti tai ei lainkaan heidän työtään ja 

21 prosentin mielestä melko tai erittäin hyvin. Naiset kokevat miehiä vahvemmin sen, ettei tämä 

piirre kuvaa heidän työtään. Vaikka vertailua muihin tutkimuksiin ei voidakaan tehdä suoraan, voisi 

väittää, että lisäkoulutuksen riittäväksi kokevien osuus on pienempi kuin vastaavanlaisessa vuoden 

1997 Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa (Lehto & Sutela 1998, 20–21). Siinä 35 prosenttia 

palkansaajista näki mahdollisuutensa saada ammattitaitoa kehittävää koulutusta 
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työpaikkakoulutuksen kautta hyvinä. 

 

Väitteeseen "Työni mahdollistaa uralla etenemisen" 64 prosenttia vastaa, että se kuvaa heidän 

tilannettaan melko huonosti tai ei lainkaan. Vastaajista 17 prosentin mielestä se kuvaa jonkin verran 

ja 14 prosentin mielestä melko tai erittäin hyvin. Viisi prosenttia ei osaa sanoa. Tuloksia voi peilata 

vuoden 1997 työolotutkimuksen tuloksiin, jossa 10 prosenttia näki etenemismahdollisuutensa 

työssään hyvinä (Mt., 20–21). Vaikka kysymyksenasettelut eroavat jälleen liiaksi toisistaan, 

todennäköisesti liiton nuorten aikuisten tilanne on melko lähellä suomalaisten palkansaajien 

tilannetta yleensä.  

 

Nuorista alle 26-vuotiaista aikuisista 53 prosentin mielestä uralla etenemisen mahdollisuus kuvaa 

heidän työtään melko huonosti tai ei lainkaan. 26–30-vuotiaiden ryhmässä vastaava prosenttiosuus 

on 72 ja 31–35-vuotiaiden ryhmässä 64. Uralla eteneminen on alle 26-vuotiaille tärkeintä. Heistä 83 

prosentille uralla eteneminen on työn ominaisuutena melko tai erittäin tärkeä. 26–30-vuotiaiden 

ryhmässä vastaava prosenttiosuus on 64 ja 31–35-vuotiaiden 54. Näitä lukuja vertailtaessa 

huomataan, että erityisesti alle 26-vuotiaiden ryhmässä uralla etenemistä tärkeänä pitäviä on paljon 

enemmän suhteessa heihin, joiden mielestä uralla etenemisen mahdollisuudet kuvaavat heidän 

työtään ainakin jonkin verran (47%). Näin ollen, vaikka siihen 53 prosenttiin, joiden mielestä uralla 

eteneminen ei kuvaa heidän työtään hyvin, kuuluisi ne kaikki 17 prosenttia, joille uralla eteneminen 

työn ominaisuutena ei ole kovin tärkeä, jää vielä 36 prosenttia, joiden työtä uralla eteneminen ei 

kuvaa hyvin, mutta joille uralla eteneminen työn ominaisuutena on tärkeä. Tällöin alle 26-

vuotiaiden joukossa on monia, joiden arvot ja työn tarjoama todellisuus eivät kohtaa toisiaan 

tavalla, joka olisi tärkeä työssä viihtymisen edellytys työntekijälle.  

 

Tätä arvojen ja työn tarjoaman todellisuuden välistä ristiriitaa saattaa selittää nuorimpien vahva 

edustus jälkikäsittelyn ammattiryhmässä, jossa työssä etenemisen mahdollisuudet eivät välttämättä 

ole yhtä hyvät kuin muissa ammattiryhmissä. Uralla etenemisen suuri arvostus voi selittyä silläkin, 

ettei omaa paikkaa työmarkkinoilla olla vielä löydetty. Tämän uralla etenemisen tarpeen saattaa 

aikaa myöten tyydyttää työpaikan tai ammattialan vaihto, jos uralla eteneminen ei nykyisessä 

työsuhteessa onnistu. Tämä heikko uralla etenemisen mahdollisuus voi kuitenkin osoittautua 

työntekijää kuormittavaksi tekijäksi, sillä vuoden 1984 ja 1997 vuosien työolotutkimukset ovat 

osoittaneet, että etenemismahdollisuuksien puute on työssä viihtymistä heikentävä tekijä (Lehto & 

Sutela 1998, 42–43). Varsinkin nuorimpien, alle 26-vuotiaiden kohdalla, kokemus huonosta uralla 

etenemisen mahdollisuudesta saattaa muodostua kuormittavaksi tekijäksi. 
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Ikä, koulutus tai kotona asuvat lapset (lapsien olemassaolo ei estä tai edistä uralla etenemistä) eivät 

ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä siihen, kuinka uralla etenemisen mahdollisuus työssä 

kuvaa vastaajien tilannetta. Sukupuoli on heikossa yhteydessä (X2(2)=7,353; p=0,025; C=0,199) 

siten, että uralla etenemisen mahdollisuus kuvaa useammin melko tai erittäin hyvin naisten kuin 

miesten työtä. Tätä voi selittää naisten suurempi, kahden kolmasosan edustus 

toimihenkilöammateissa. Ammattiryhmä on tilastollisesti vahvasti ja erittäin merkitsevästi 

yhteydessä siihen, kuinka uralla etenemisen mahdollisuus kuvaa vastaajan työtä (X2(8)=25,805, 

p=0,001; C=0,358). Parhaiten tämä työn piirre kuvaa toimihenkilöammateissa työskentelevien työtä 

(kuvaa melko tai erittäin hyvin 46 prosentin työtä). On huomionarvoista, että kenenkään muut 

työntekijäryhmät -luokkaan kuuluvan työtä tämä piirre ei kuvaa melko tai erittäin hyvin. Jonkin 

verran se kuvaa vain neljän prosentin mielestä. Muut työntekijäryhmät -luokassa tämä piirre siis 96 

prosentin mielestä kuvaa heidän työtään melko huonosti tai ei lainkaan.  

 

Taulukko 10. Uralla etenemisen mahdollisuus eri ammattiryhmissä. 

   Ammattiryhmä Yhteensä

    
painopinnan 

valmistus 
paina- 
minen 

jälki- 
käsittel

y 

toimi- 
henkilö- 
ammatit muut   

Työ 
mahdollistaa 
uralla 
etenemisen 

kuvaa 
melko 
huonosti 
tai ei 
lainkaan 

n 

23 28 30 9 22 112

    % 59,0% 66,7% 65,2% 34,6% 95,7% 63,6%
  kuvaa 

jonkin 
verran 

n 
8 9 7 5 1 30

    % 20,5% 21,4% 15,2% 19,2% 4,3% 17,0%

  kuvaa 
melko tai 
erittäin 
hyvin 

n 

8 5 9 12   34

    % 20,5% 11,9% 19,6% 46,2%   19,3%
Yhteensä n 39 42 46 26 23 176
  % 100,0% 100,0

% 100,0% 100,0% 100,0
% 100,0%

 
 

Myös työsuhteen laatu on erittäin merkitsevästi yhteydessä työssä uralla etenemisen 

mahdollisuuteen (X2(2)=11,554, p=0,003; C=0,248). Yllättävää on, että työssä uralla etenemisen 

mahdollisuuden piirre kuvaa paremmin määräaikaisessa kuin vakituisessa työsuhteessa olevien 
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työtä. Toisaalta, jos määräaikaisille uralla eteneminen tarkoittaa vakituiseen työsuhteeseen pääsyä, 

tulee tulos ymmärrettävämmäksi. Määräaikaisista tämä työn piirre kuvaa 42 prosentin ja 

vakituisista 15 prosentin työtä melko tai erittäin hyvin. Jos työssä eteneminen on yksilölle tärkeä 

motivaatiotekijä, ja kun kyse on työelämän alkutaipaleella olevista nuorista aikuisista, on huono 

asia, että vakituisessa työsuhteessa olevista 67 prosenttia kokee tämän työn piirteen kuvaavan 

heidän työtään melko huonosti tai ei lainkaan. 

 

Työssä uralla etenemisen piirre on tilastollisesti merkitsevässä negatiivisessa yhteydessä 

työssäolovuosiin nykyisessä työsuhteessa (r= -0,203, p=0,01). Yhteys toimii siten, että pidempään 

nykyisessä työsuhteessa olleet kokevat tämän työn piirteen kuvaavan huonommin työtään. 

Parhaiten työn uralla etenemisen piirre kuvaa alle 2 vuotta työsuhteessa olleiden tilannetta. Tämä 

saattaa selittyä sillä, että vähän aikaa työsuhteessa olleilla on nykyisen alhaisen aseman vuoksi 

mahdollisuuksia edetä työpaikan hierarkiassa. Kauemmin työsuhteessa olleet ovat jo saavuttaneet 

tietyn aseman, josta yleneminen saattaa vaatia suurempia ponnisteluita kuin mitä aiempi 

eteneminen on vaatinut. 

 

Uralla etenemisen mahdollisuuden piirteen keskimäärin muita paremmin työtään kuvaavana kokevat 

siis naiset, toimihenkilöluonteisissa ammateissa olevat, määräaikaiset ja lyhyen aikaa työsuhteessaan 

olleet. Keskimäärin muita huonommin tämän piirteen työtään kuvaavan kokivat miehet, muissa 

työntekijäryhmissä, vakituisessa työsuhteessa ja pidemmän aikaa työsuhteessaan olleet. 

 

Se, että iän myötä kertyvästä työkokemuksesta on hyötyä työssä, kuvaa 52 prosentin mielestä 

heidän työtä melko tai erittäin hyvin. Vastaajista vain neljän prosentin työtä tämä työn piirre ei 

kuvaa lainkaan. Tällä työn piirteellä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ikään, sukupuoleen, 

koulutukseen, ammattiryhmään tai nykyisen työsuhteen pituuteen. 

 

 

4.5.5 Tietotekniikka kuormitusta vähentävänä työn piirteenä 

 

Noin kaksi kolmasosaa (64 %) vastanneista liiton nuorista aikuisista ilmoittaa käyttävänsä atk-

tekniikkaan perustuvia laitteita työssään. Suhde on sama, kuin mikä vuoden 1997 

työolotutkimuksen mukaan tietotekniikkaa työssään käyttävien ja käyttämättömien välillä oli 

(Lehto & Sutela 1998, 50). Sama kaksi kolmasosaa liiton nuorista aikuisista (64 %) käytti atk-

tekniikkaan perustuvia laitteita joko noin puolet tai lähes koko työpäivän ajan. Vuoden 1997 

työolotutkimuksessa tietotekniikkaa vähintään puolet työajastaan käyttäviä oli hieman vähemmän, 
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52% (mt., 51). Tämä ero voi kuitenkin johtua tutkimusten 6 vuoden aikavälistä. Tietotekniikan 

lisääntyminen työpaikoilla on saattanut jo supistaa eron.  

 

Miehet käyttävät naisia enemmän tietotekniikkaa työssään. Niistä, jotka käyttävät tietotekniikkaa 

työssään, on miehiä 59 prosenttia ja naisia 41 prosenttia. Samoin kuin vuoden 1997 

Työolotutkimuksen mukaan (mt., 50–51) liiton nuorista aikuisista miehet käyttävät tietotekniikkaa 

työssään naisia useammin. Toisaalta taas Työolotutkimuksen sekä Työ ja terveys-tutkimuksen 

(2000) tulosten mukaisesti tässäkin tutkielmassa naiset käyttävät miehiä intensiivisemmin 

tietotekniikkaa työssään. Naisista 60 prosenttia käyttää tietotekniikkaa työssään lähes koko 

työpäivän, mutta miehistä vain 46 prosenttia. Niistä, jotka käyttävät atk-tekniikkaan perustuvia 

laitteita työssään, 77 prosenttia on työskennellyt atk-laitteella yli vuoden ajan. Alle kuukauden atk   

-laitteella työskennelleitä on vain yksi prosentti. Vertailtaessa kahden annetun vaihtoehdon välillä 

vastaajien mielestä tietokoneohjelmien käyttö on enemmänkin helppoa (93%) kuin vaikeaa (7%). 

Se on myös enemmänkin työnteon mielekkyyttä lisäävää (89%) kuin työnteon mielekkyyttä 

vähentävää (11%). Lisäksi se on enemmänkin stressiä vähentävää (67%) kuin lisäävää (33%).  

 

Tietokoneohjelmien käytön helppouden ja vaikeuden kokemisella on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä ja vahva yhteys sukupuoleen (x2(1)=10,647, p=0,001; C=0,320). Kaikkien vastanneiden 

miesten mielestä tietokoneen käyttö on enemminkin helppoa kuin vaikeaa. Naisista 16 prosenttia 

kokee tietokoneen käytön ennemminkin vaikeaksi kuin helpoksi. 
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Kuvio 16. Tietokoneohjelmien käytön helppous/vaikeus miehillä ja naisilla. 

 



 107

Lukijan kannattaa huomioida, että kuviossa 14 on vain niiden vastaajien kokemus, jotka käyttävät 

atk-tekniikkaa työssään. Iällä, koulutuksella, ammattiryhmällä tai nykyisessä työsuhteessa 

työssäolovuosilla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä helppouden tai vaikeuden kokemiseen. 

 

Tietokoneohjelmien työnteon mielekkyyttä lisäävällä tai vähentävällä vaikutuksella ei myöskään 

ole yhteyttä mihinkään edellä lueteltuihin tekijöihin. Koulutuksen vaikutuksesta voidaan kuitenkin 

sanoa, että opistotason käyneistä kukaan ei koe tietokoneohjelmien käyttöä työnteon mielekkyyttä 

vähentävänä. 

 

Iällä, koulutuksella tai nykyisessä työsuhteessa työssäolovuosilla ei ole tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä siihen, koetaanko tietokoneohjelmien käyttö enemmänkin stressiä lisääväksi vai 

vähentäväksi. Myöskään sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa, mutta silti 

vastaajien keskuudessa naisten joukossa on miehiä enemmän niitä, joiden mielestä tietotekniikan 

käyttö on enemmänkin stressiä vähentävää kuin lisäävää. Kun naisista 72 ja miehistä 64 prosentin 

mielestä tietotekniikan käyttö on enemmänkin stressiä vähentävää, naisista 28 ja miehistä 36 

prosentin mielestä se on enemmänkin stressiä lisäävää.  

 

Tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys löytyy ammattiryhmiin (X2(4)=8,940; p=0,063; C=0,292). 

Suhteellisesti eniten ammattiryhmän sisällä tietokoneen käytön stressiä vähentäväksi kokee muissa 

työntekijäryhmissä työskentelevät (89%). Eniten tietokoneohjelmien käytön stressiä lisääväksi 

kokevat jälkikäsittelyssä toimivat (56%). 

 

Taulukko 11. Tietokoneohjelmien käyttö stressiä lisäävänä tai vähentävänä eri ammattiryhmissä. 

   Ammattiryhmä Yhteensä

    

paino- 
pinnan 

valmistus painaminen 

jälki- 
käsittel

y 

toimi- 
henkilö- 
ammatit muut   

Tietokone- 
ohjelmien 
käyttö 

stressiä 
vähentävää 

n 
16 15 7 18 8 64

    % 57,1% 75,0% 43,8% 78,3% 88,9% 66,7%
  stressiä 

lisäävää 
n 12 5 9 5 1 32

    % 42,9% 25,0% 56,3% 21,7% 11,1% 33,3%

Yhteensä n 28 20 16 23 9 96
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%
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Muissa työntekijäryhmissä työskentelevien keskuudessa on eniten niitä, jotka näkevät 

tietotekniikan käytön enemmänkin stressiä vähentävänä. Jälkikäsittelyssä toimivien joukossa taas 

on eniten niitä, jotka kokevat tietotekniikan enemmänkin stressiä lisäävänä. Tämä toisaalta on 

yhdenmukainen, mutta myös ristiriitainen Anderson-Connollyn ym. (2002) tulosten kanssa siitä, 

että tietotekniikasta olisi eniten hyötyä työläisille kuormitusta vähentävänä ominaisuutena ja 

vähemmän hyötyä johtavassa asemassa oleville. Muissa työntekijäryhmissä työskentelevät tekevät 

enemmänkin perinteisiä työläisten töitä, jolloin tietotekniikan hyödyttävä vaikutus on loogista. 

Kuitenkin jälkikäsittelytyö on myös melko perinteistä työläisen työtä. Tämän tutkimuksen 

puitteissa on mahdotonta selvittää syytä näiden kahden ammattiryhmän eroon. Se vaatisi suurempaa 

tietoutta ammattiryhmien töiden keskinäisistä sisällöllisistä eroista. 

 

Ristiintaulukoitaessa näitä tietokoneen käyttöä kuvaavia pareja havaitaan, että ohjelmien käytön 

helppoudella tai vaikeudella, sekä sen työnteon mielekkyyttä lisäävällä tai vähentävällä 

ominaisuudella, ei ole merkittävää yhteyttä. Syynä voi olla, että tietokoneen käytön mielekkyys 

syntyy toisille ohjelmien käytön helppoudesta ja toisille vaikeudesta. Tällöin yleistä trendiä on 

mahdotonta löytää. Melkein tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyy käytön helppouden/vaikeuden 

ja stressiä lisäävän/vähentävän ominaisuuden välillä (X2(1)=3,459; p=0,063; C=0,186). 

Tietokoneohjelmien käytön enemmänkin helpoksi kokevat, kokevat sen usein miten myös 

enemmänkin stressiä vähentäväksi. Tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys on tietokoneohjelmien 

työnteon mielekkyyttä lisäävällä/vähentävällä vaikutuksella ja sen stressiä lisäävällä/vähentävällä 

vaikutuksella (X2(1)=13,938; p=0,000, C=0,356). Niillä, jotka kokevat tietokoneohjelmien käytön 

enemmänkin työnteon mielekkyyttä lisäävänä, kokevat myös sen stressiä vähentävänä, ja 

toisinpäin. 

 

Tietotekniikan käyttö koetaan siis enemmistön keskuudessa helpoksi, työnteon mielekkyyttä 

lisääväksi ja stressiä vähentäväksi. Kuitenkin naiset kokevat miehiä useammin tietokoneohjelmien 

käytön vaikeana, toisin kuin mitä Työ ja terveys-tutkimuksen (2000) tulokset osoittivat. 

Tietotekniikka on varmasti kuitenkin liiton nuorten aikuisten keskuudessa enemmänkin kuormitusta 

vähentävä kuin kuormitusta lisäävä työn piirre.  
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4.5.6 Ryhmässä työskentelemistä noin puolella 

 

Ryhmätyötä mitattiin vain kahden väitelauseen avulla. Nämä ryhmätyön ilmenemisen piirteet eivät 

kuitenkaan mittaa samaa asiaa, sillä ne eivät korreloi keskenään niin paljoa, että niistä voitaisiin 

muodostaa summamuuttuja. Ensimmäisenä ryhmätyön piirrettä selvittävänä lauseena oli: 

"työskentelen eri työtä, työtehtäviä suorittavien henkilöiden kanssa". Vastanneista yli puolen (54%) 

mielestä tämä kuvaa heidän työtä melko tai erittäin hyvin. Lähes neljäsosan (23%) mielestä tämä 

kuvaa heidän työtä melko huonosti tai ei lainkaan. Tällä työn piirteellä ei löytynyt tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä ikään, sukupuoleen, koulutukseen, ammattiryhmään eikä toimipaikan tai 

osaston henkilömäärään. 

 

Toisena ryhmätyötä mittaavana piirteenä on ryhmässä tai tiimissä työskenteleminen. Liiton nuorista 

aikuisista puolet (50%) ilmoittaa tämän kuvaavan melko tai erittäin hyvin heidän työtään ja 31 

prosentin mukaan tämä piirre kuvaa heidän työtään melko huonosti tai ei lainkaan. Ryhmässä tai 

tiimissä työskentely ei ollut yhteydessä ikään, sukupuoleen tai ammattiryhmään, mutta tilastollisesti 

melkein merkitsevästi yhteydessä toimipaikan tai osaston henkilölukumäärään (x2(6)=11,920, 

p=0,064; C=0,25). On havaittavissa, että tämä työn piirre esiintyy useammin paljon kuin vähän 

henkilöstöä omaavilla työpaikoilla. 

 

 

4.6 Kuormitustekijät työssä 

 

Seuraavaksi tarkastellaan eri kuormitustekijöitä liiton nuorten aikuisten keskuudessa. Kuormituksen 

mittareiden tarkemmat arvot ovat nähtävissä erillisestä liitteestä. (LIITE 8) Samalla tarkastellaan 

tutkielman teoreettisen mallin mukaisesti kuormitustekijöiden suhdetta työsuhteen piirteisiin, 

yksilön piirteisiin, yksilön arvoihin, arvostuksiin ja mielipiteisiin, sekä yksilön hallinnan 

tunteeseen.  

 

Ensiksi on tarpeen hieman tarkastella työn kuormittavuutta mittaavien summamuuttujien suhdetta 

sekä niiden suhdetta vastaajien ilmaisemaan työn henkiseen kuormittavuuteen. Tämä valaisee sitä, 

kuvaavatko kaikki summamuuttujat vain kielteistä kuormitusta, vai onko niillä myös myönteinen 

ominaisuus. 
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Taulukko 12. Työn kuormittavuutta mittaavien summamuuttujien keskinäiset korrelaatiot. 

   
Psyykkinen 
ylikuormitus 

Ristikkäiset 
paineet 
työssä 

Työn 
haasteel- 

lisuus Ilmapiiri 

Työn 
henkinen 

rasittavuus 
Psyykkinen 
ylikuormitus 

r 1,000 -,373(**) ,131 -,235(**) ,560(**) 

  p , ,000 ,099 ,006 ,000 
  n 162 161 159 136 162 
Ristikkäiset 
paineet työssä 

r -,373(**) 1,000 ,209(**) ,222(**) -,238(**) 

  p ,000 , ,006 ,007 ,001 
  n 161 177 172 145 177 
Työn 
haasteel- 
lisuus 

r 
,131 ,209(**) 1,000 ,363(**) -,012 

  p ,099 ,006 , ,000 ,878 
  n 159 172 174 142 174 

Ilmapiiri r -,235(**) ,222(**) ,363(**) 1,000 -,241(**) 
  p ,006 ,007 ,000 , ,003 
  n 136 145 142 145 145 
Työn 
henkinen 
rasittavuus 

r 
,560(**) -,238(**) -,012 -,241(**) 1,000 

  p ,000 ,001 ,878 ,003 , 
  n 162 177 174 145 179 

**  Korrelaatiot ovat merkitseviä, p<0,01 (2-suuntainen). 
 
 

Ristiintaulukoitaessa huomataan, että työn henkisen rasittavuuden tunne on tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä psyykkiseen ylikuormitukseen siten, että usein koettu henkisen 

rasittavuuden tunne merkitsee myös usein koettua ylikuormittuneisuuden tunnetta. Merkitsevä 

negatiivinen yhteys löytyy myös työn ristikkäisiin paineisiin ja työssä koettuun sosiaaliseen 

ilmapiiriin. Tässä se merkitsee sitä, että usein koettu työn henkisen rasittavuuden tunne on 

yhteydessä harvoin yksilölle selviin vastuisiin ja odotuksiin eli usein koettuihin ristikkäisiin 

paineisiin. Usein koettu työn henkisen rasittavuuden tunne on lisäksi yhteydessä harvoin hyväksi 

koettuun ilmapiiriin työpaikalla. Voidaan siis todeta, että ylikuormittuneisuus, ristikkäiset paineet 

työssä ja harvoin hyväksi koettu ilmapiiri ovat kielteistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä. 

 

On tärkeää huomioida, että työn henkisen rasittavuuden suhde työn haasteellisuuteen ei kuitenkaan 

ole samanlainen. Yhteyttä henkisen rasittavuuden ja työn haasteellisuuden välillä ei ole, mutta työn 

haasteellisuus on tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä työn ristikkäisiin paineisiin ja työssä 

koettuun sosiaaliseen ilmapiiriin. Haasteellisuuden kokemusten lisääntyessä työssä, selvyys omista 

vastuista ja muiden odotuksista lisääntyy eli ristikkäiset paineet vähenevät. Haasteellisuuden 
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kokemusten lisääntyessä myös työpaikan ilmapiiri koetaan useammin hyväksi. Näiden pohjalta 

voidaan päätellä haasteellisuuden kokemuksen olevan myönteinen kuormittava tekijä, joka lisää 

eikä suinkaan vähennä työntekijän hyvinvointia. 

 

 

4.6.1 Kiire psyykkisen ylikuormituksen aiheuttajana  

 

Kuormituksen tunnetta työssä mittaavista tekijöistä kahdeksasta mittarista muodostettiin 

psyykkisen ylikuormituksen summamuuttuja.  
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Kuvio 17. Psyykkisen ylikuormituksen tuntemukset työssä (ka.). 

 

Keskiarvoja tarkasteltaessa kaksi useimmiten koettua ylikuormitusta aiheuttavaa tekijää ovat työssä 

kiirehtimisen tarve ja työn henkinen rasittavuus. Kiire onkin useissa tutkimuksissa osoittautunut 

suurimmaksi kuormitustekijäksi. Kiirettä kokee melko tai hyvin usein 39 prosenttia ja henkistä 

rasittavuutta 37 prosenttia vastanneista. Nämä ovat suuria osuuksia nuorista aikuisista ja osoittavat 

näiden vakavuuden kuormittavina tekijöinä. Kaikkein harvimmin koetaan, että työ olisi liian 

vaikeaa, ja että ylitöitä olisi joutunut tekemään enemmän kuin haluaisi. 

 

Ikä ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi koko psyykkistä ylikuormitusta mittaavan 
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summamuuttujan kanssa. Lievää kuormittuneisuuden nousua voidaan kuitenkin havaita iän 

lisääntyessä (r =0,145; p=0,068). Tarkasteltaessa erikseen ylikuormitukseen sisältyviä mittareita 

huomataan muutamia merkitseviä yhteyksiä. Ikä korreloi tilastollisesti melkein merkitsevästi 

seuraavien kanssa: ei ehdi tehdä työtä niin hyvin kuin haluaisi (r =0,185), joutuu tekemään ylitöitä 

enemmän kuin haluaisi (r =0,159). Tilastollisesti merkitsevästi ikä korreloi seuraavan kanssa: 

täytyy kiirehtiä työssä saadakseen työnsä tehtyä (r =0,248). Nuorimmat alle 36-vuotiaista kokevat 

vähemmän näitä kuormitustekijöitä kuin vanhemmat nuorten aikuisten ikäryhmään kuuluvat. 

Kaikki yhteydet toimivat siis samansuuntaisesti: mitä enemmän ikää kertyy, sitä useammin koetaan 

työssä näitä psyykkisen ylikuormituksen tuntemuksia. 

 

Työn psyykkisen ylikuormittavuuden summamuuttuja on merkitsevästi yhteydessä sukupuoleen 

(X2(2)=9,638; p=0,008; C=0,237). Miehet kokevat työstä johtuvaa ylikuormitusta harvemmin kuin 

naiset. Miehistä 44 ja naisista 30 prosenttia kokee harvoin ylikuormitusta. Naiset puolestaan 

kokevat ylikuormitusta miehiä useammin (naisista 21% ja miehistä 6% kokee ylikuormitusta usein). 

Tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan naisten suurempi 

tunnollisuus ja herkkyys syyttää itseään työn kuormittavuuden kokemuksista johtaa naisten 

suurempaan kuormittumiseen. 

 

Ammattiryhmä, henkilölukumäärä toimipaikassa tai osastolla, ammatillinen koulutus, työsuhteen 

muoto, työtuntien määrä viikossa, nykyisessä työsuhteessa olovuosien määrä, asumismuoto (yksin, 

yhdessä...), siviilisääty, lasten asuminen kotona - mikään näistä ei korreloi tilastollisesti 

merkitsevästi työn psyykkisen ylikuormittavuuden summamuuttujan kanssa. 

 

Työaikamuodolla on yhteys psyykkisen ylikuormituksen kokemiseen (X2(6)=14,670; p=0,023; 

C=0,289). Vähiten ylikuormitusta kokevia on säännöllisessä ilta-, yö- tai aamutyössä olevissa. 

Eniten ylikuormitusta kokevat säännöllisessä päivätyössä olevat. 
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Taulukko 13. Psyykkisen ylikuormituksen kokeminen eri työaikamuodoissa. 

   Työaikamuoto Yhteensä

    
säännöllinen 

päivätyö 

säännöllinen 
ilta-, yö- tai 

aamutyö 
2 tai 3-

vuorotyö 

muu 
työaika- 
muoto   

Psyykkisen 
ylikuormi-
tuksen 
kokeminen 

harvoin n 

25 8 17 12 62

    % 32,1% 66,7% 32,1% 66,7% 38,5%
  silloin 

tällöin 
n 40 4 31 5 80

    % 51,3% 33,3% 58,5% 27,8% 49,7%

  usein n 13  5 1 19
    % 16,7%  9,4% 5,6% 11,8%
Yhteensä n 78 12 53 18 161
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

Tähän selittävää tekijää ei kuitenkaan löydy eri työaikamuotojen työtuntimääristä. Työaika on 

yhteydessä vain ilmapiiriin, kun verrataan alle ja yli 40 tuntia viikossa työskentelevien tilannetta 

(X2(2)=7,380; p=0,025; C=0,226). Alle 40 tuntia viikossa tekevät kokevat työpaikan ilmapiirin 

useammin hyväksi. 

 

Kysyttäessä asemaa työpaikalla, suurin osa (98%) ilmoitti olevansa työntekijä. Työntekijöillä 

yleisimmin psyykkistä ylikuormitusta koettiin silloin tällöin. Kun vastaajat jaettiin kahteen 

luokkaan, työntekijöihin ja muihin (toimihenkilöt, johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät), voitiin 

tarkastella kuormituksen ja vastaajan aseman yhteyttä. Psyykkisellä ylikuormituksella ei ole 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä asemaan työpaikalla. 

 

Tarkasteltaessa arvojen ja ylikuormituksen kokemuksen yhteyttä saadaan selville, ettei 

ylikuormituksella ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä arvoihin, eikä käsitykseen siitä, että 

menestyminen työelämässä johtuu yrittämishalusta ja ahkeruudesta. Työn merkityksen (työ 

merkitsee keinoa hankkia elanto jne.) yhteyttä psyykkiseen kuormitukseen, eikä muihinkaan 

psyykkistä kuormitusta mittaaviin summamuuttujiin voida käsitellä, sillä vastausten yksipuolinen 

jakautuminen ei salli tilastollista käsittelyä.  

 

Työn kuormittavuuden summamuuttujista kaikki muut ovat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

yhteydessä työpaikan vaihtoon paitsi haasteellisuuden kokemus. Ylikuormituksen ollessa kyseessä 
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(X2(4)=18,257; p=0,001; C=0,374) harvoin ylikuormitusta kokevia (68%) oli eniten niiden 

joukossa, jotka eivät vaihtaisi työpaikkaansa lainkaan. Heistä kukaan ei kokenut ylikuormitusta 

usein. Silloin tällöin ylikuormitusta kokevia (59%) oli eniten niiden ryhmässä, jotka haluavat 

vaihtoa samalle ammattialalle ja usein ylikuormitusta kokevia oli eniten (20%) niiden joukossa, 

jotka kaipaavat vaihtoa eri ammattialalle.  
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Kuvio 18. Psyykkisen ylikuormituksen kokeminen työpaikan vaihtoon eri tavoin suhtautuvien 
ryhmissä. 
 

Psyykkisen ylikuormituksen tunne on yhteydessä hallinnan tunteeseen (r =0,352; p=0,000). 

Koettaessa usein heikkoa hallinnan tunnetta koetaan myös ylikuormituksen tunnetta. 

 

 

4.6.2 Ristikkäiset paineet työssä 

 

Ristikkäisiä paineita työssä selvitettiin kahden väitelauseen avulla: "Minulle on selvää, mitkä 

tehtävät ovat minun vastuullani työssäni" ja "Minulle on selvää, mitä muut odottavat minun tekevän 

työssäni". Suurimmalle osalle (93%) on melko tai hyvin usein selvää, mitkä tehtävät ovat vastaajan 

vastuulla hänen työssään. Vain kolmelle prosentille tämä oli melko tai erittäin harvoin selvää. 

Samaten lähes yhtä suurelle osalle (91%) oli melko tai erittäin usein selvää, mitä muut odottavat 

vastaajan tekevän työssään. Heistäkin vain kolmelle prosentille tämä oli melko tai erittäin harvoin 

selvää. Näistä kahdesta mittarista muodostettiin summamuuttuja kuvaamaan ristikkäisiä paineita 
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työssä. 

 

Ristikkäisten paineiden summamuuttuja ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi iän, ammattiryhmän, 

toimipaikan tai osaston henkilölukumäärän, ammatillisen koulutuksen, työtuntimäärän viikossa, 

työsuhteen muodon tai työaikamuodon kanssa. Ristikkäiset paineet ovat tilastollisesti melkein 

merkitsevästi, mutta voimakkuudeltaan heikosti, yhteydessä nykyisen työsuhteen kestoon (r=0,161; 

p=0,033). Yhteys tarkoittaa sitä, että heillä, jotka ovat olleet pidempään töissä, omat vastuut ja 

muiden odotukset ovat useammin selvät. 

 

Ristikkäiset paineet työssä olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sukupuoleen (X2(2)=7,497; 

p=0,024; C=0,202).  

Omat vastuut ja muiden odotukset selvät.
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Kuvio 19. Ristikkäiset paineet työssä miehillä ja naisilla. 

 

Naisille omat vastuut ovat harvemmin selviä kuin miehille. Naisista 12 ja miehistä 2 prosentille 

omat vastuut olivat enimmillään silloin tällöin selvät. Naiset siis kokivat ristikkäisiä paineita 

työssään hieman miehiä useammin. 

 

Ristikkäisten paineiden summamuuttujalla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä arvoihin tai 

käsitykseen siitä, johtuuko menestyminen työelämässä yrittämishalusta ja ahkeruudesta. 

Työntekijän asemassa olevista 94 prosentille omat vastuut ja muiden odotukset olivat melko tai 

erittäin usein selviä. Ristikkäisiä paineita kokivat vain harvat. Kun vastaajat jaettiin kahteen 

luokkaan, työntekijöihin ja muihin (toimihenkilöt, johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät), voitiin 
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tarkastella kuormituksen ja vastaajan aseman yhteyttä. Ristikkäisillä paineilla työssä ei ole 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä asemaan työpaikalla. 

 

Työpaikan vaihtamishalukkuuden yhteyttä ristikkäisiin paineisiin tarkasteltaessa selvisi, että 

ristikkäisiä paineita (X2(4)=16,463; p=0,002; C=0,345) työssä kokevat eniten ne, jotka haluaisivat 

vaihtaa työpaikkaansa. Vähiten ristikkäisiä paineita koetaan niiden joukossa, jotka eivät halua 

vaihtaa työpaikkaansa lainkaan. Kuviossa 18 esiintyvä otsikko "oma rooli selvä" tarkoittaa omien 

vastuiden ja muiden odotusten selvyyttä vastaajalle. 
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Kuvio 20. Ristikkäisten paineiden kokeminen työssä nykyisen työpaikan vaihtoon eri tavoin 
suhtautuvilla. 
 

Hallinnan tunne on yhteydessä ristikkäisiin paineisiin työssä (r = -0,226; p=0,004 ). Koettaessa 

ristikkäisiä paineita työssä eli omien vastuiden ja muiden odotusten ollessa epäselvät, koetaan usein 

heikkoa hallinnan tunnetta. 
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4.6.3 Työn haasteellisuus  

 

Työn haasteellisuuden mittaamiseen käytettiin kahta väitelausetta: "Minun täytyy käyttää kaikkia 

taitojani ja kykyjäni ollakseni menestyksekäs työssäni" ja "Työni on erittäin haastavaa". Vastaajista 

41 prosenttia käyttää melko tai hyvin usein, 31 prosenttia silloin tällöin ja 26 prosenttia melko tai 

erittäin harvoin kaikkia taitoja ja kykyjään. Työtään melko tai erittäin haastavana pitää 34 

prosenttia vastaajista, kolmasosa (33%) silloin tällöin, ja kolmasosa (33%) melko tai erittäin 

harvoin. Näistä kahdesta mittarista muodostettiin työn haasteellisuutta kuvaava summamuuttuja.  

 

Työn haasteellisuutta kuvaava summamuuttuja ei ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä ikään, 

vaikkakin on havaittavissa haasteellisuuden kokemuksen olevan harvempaa nuorimmilla ja 

useammin koettua vanhemmilla alle 36-vuotiaista. Työn haasteellisuus ei ole myöskään yhteydessä 

sukupuoleen, nykyisen työsuhteen kestoon, työsuhteen muotoon, työaikamuotoon, 

henkilölukumäärään toimipaikassa tai osastolla eikä työtuntimäärään viikossa. Työn haasteellisuus 

on tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä ammattiryhmään (X2(8)=29,540; p=0,000; 

C=0,383).  

 

Taulukko 14. Työn haasteellisuus eri ammattiryhmissä. 

   Ammattiryhmä Yhteensä

    
painopinnan 

valmistus 
paina-
minen 

jälki- 
käsittel

y 

toimi- 
henkilö- 
ammatit muut   

Työ 
haasteel- 
lista 

harvoin n 
4 5 17 2 8 36

    % 10,5% 12,8% 37,0% 7,7% 34,8% 20,9%
  silloin 

tällöin 
n 18 12 19 5 7 61

    % 47,4% 30,8% 41,3% 19,2% 30,4% 35,5%

  usein n 16 22 10 19 8 75
    % 42,1% 56,4% 21,7% 73,1% 34,8% 43,6%
Yhteensä n 38 39 46 26 23 172
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%

 
 

Kaikkein harvimmin työ on haasteellista jälkikäsittelyssä työskentelevillä (37% jälkikäsittelijöistä 

kokee näin). Kaikkein useimmiten työ on haasteellista toimihenkilöluonteisissa ammateissa 

työskentelevillä (73% heistä kokee näin). 
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Työn haasteellisuus on myös tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä ammatilliseen koulutukseen 

(X2(6)=14,566; p=0,024; C=0,280). Harvimmin työn haasteellisuutta kokevat ilman ammatillista 

koulutusta tai ammattikurssin käyneet (heistä 46% kokee näin). Useimmiten työn haasteelliseksi 

kokevat opistotason ammattikoulutuksen saaneet (59% opistotason käyneistä kokee näin). Syynä 

tähän voi olla se, että alemman koulutuksen saaneet työskentelevät sen luonteisissa työtehtävissä, 

kuten jälkikäsittelyn työtehtävissä, joissa työ koetaan harvemmin haasteellisena. Samoin taas 

opistotason koulutuksen saaneet työskentelevät toimihenkilöluonteisissa ammateissa, joissa olevat 

kokevat työn haasteellisena. 

 

Taulukko 15. Työn haasteellisuus ammatillisen koulutuksen mukaan. 

   Ammatillinen koulutus Yhteensä

    

ei koulutusta 
tai 

amm.kurssi 

ammatillinen 
perustutkinto 

tai 
oppisopimus 

Opisto-
taso 

korkeakoulu- 
tutkinto   

Työ 
haasteellista 

harvoin n 12 21 1 3 37

    % 46,2% 17,8% 5,9% 30,0% 21,6%
  silloin 

tällöin 
n 8 43 6 4 61

    % 30,8% 36,4% 35,3% 40,0% 35,7%

  usein n 6 54 10 3 73
    % 23,1% 45,8% 58,8% 30,0% 42,7%
Yhteensä n 26 118 17 10 171
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

Kun vastaajat jaettiin kahteen luokkaan, työntekijöihin ja muihin (toimihenkilöt, johtavassa 

asemassa olevat ja yrittäjät), voitiin tarkastella kuormituksen ja vastaajan aseman yhteyttä. 

Vastaajan asema on yhteydessä työn haasteellisuuteen (X2(2)=8,468; p=0,014; C=0,215). 

Työntekijä-asemassa olevat kokevat työnsä harvemmin haastavaksi kuin muihin ryhmiin kuuluvat. 

Kun työntekijöistä 39 prosenttia kokee työnsä usein haastavaksi, muista 74 prosenttia. Harvoin 

työnsä haastavaksi työntekijöistä kokee 23 prosenttia, mutta muista vain viisi prosenttia. 

 

Vastaajan oma kuva itsestään työntekijänä on melkein merkitsevästi yhteydessä työn 

haasteellisuuden kokemiseen (r =0,155: p=0,041). Nähtäessä itsensä enemmänkin osaajana kuin 

vain harjoittelijana tai työn tekijänä, koetaan työ useammin haasteelliseksi. 
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Tarkasteltaessa arvojen ja työn kuormittavuuden kokemusten yhteyttä saadaan selville, että 

haasteellisuus työssä on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä siihen, että arvostetaan työtä 

elämänsisältönä yleensä (r =0,253), arvostetaan työn mielenkiintoisuutta ja vaihtelevuutta               

(r =0,270), arvostetaan mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen ja kehittämisen (r =0,262), arvostetaan 

työn vastuullisuutta ( r=0,299) sekä sitä, että työ on arvostettua muiden silmissä (r =0,204). Siis kun 

työ koetaan usein haastavaksi, tällöin myös näitä edellä lueteltuja työhön liittyviä arvoja pidetään 

tärkeinä.  

 

Käsitys siitä, että menestyminen työelämässä johtuu yrittämishalusta ja ahkeruudesta, on 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä työn haasteellisuuden kokemiseen (r =0,271; 

p=0,000). Työnsä kokee useammin haasteelliseksi, kun kokee menestymisen työelämässä johtuvan 

näistä seikoista. 

 

Työn haasteellisuuden kokemus ei ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä halukkuuteen vaihtaa 

työpaikkaa tai yksilön hallinnan tunteeseen. 

 

 

4.6.4 Arvostusta eniten työtovereilta 

 

Koettu työn itsensä arvostus, niin työyhteisössä kuin sen ulkopuolella saama, vaikuttaa yksilön 

itsetuntoon. Tämä hyvä ammatillinen itsetunto toimii suojaavan tekijänä muita stressitekijöitä 

kohtaan. (Kalimo ym. 1981, 116.)  

 

Työpaikan yleistä ilmapiiriä mitattiin kolmella väitteellä: "Yrityksen johto arvostaa minua ja 

työtäni", "Työtoverini arvostavat minua ja työtäni" ja "Työpaikallani on hyvä ilmapiiri". Alla 

olevassa kuviossa 17 suuri keskiarvo merkitsee usein koettua ja pieni arvo harvemmin koettua 

arvostusta tai hyvää ilmapiiriä. 
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Kuvio 21. Koettu arvostus ja ilmapiiri työssä (ka.). 

 

Hyvän ilmapiirin työpaikalla on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä vähäiseen 

kuormittumiseen ja työntekijän hyvinvointiin. Keskimäärin liiton nuorten aikuisten kohdalla 

yleinen ilmapiiri työssä koetaan hyvänä, mutta lähinnä vain työtovereiden ja työilmapiirin johdosta. 

Heikoimpana lenkkinä tässä on koettu puute yrityksen johdon arvostuksessa. Liiton nuorista 

aikuisista 38 prosenttia kokee, että yrityksen johto arvostaa vastaajaa melko tai erittäin harvoin. 24 

prosenttia kokee yrityksen johdon arvostavan silloin tällöin ja vain 26 prosenttia melko tai hyvin 

usein. Tämän lisäksi 12 prosenttia ei osaa arvioida johdon arvostusta. Tietämättömien määrä on siis 

melko suuri. Tämän luulisi aiheuttavan työntekijälle enemmän haittaa kuin hyötyä, jos ei osaa 

määritellä "arvoaan" yrityksen johdon silmissä. Ainakin se kertoo siitä, ettei palautetta yrityksen 

johdon puolelta ole tullut riittävästi. 

 

Liiton nuorista aikuisista 6 prosenttia kokee työtovereidensa arvostavan heitä itseään ja työtään 

erittäin tai melko harvoin. Vastanneista 33 prosenttia kokee työtovereiden arvostusta silloin tällöin 

ja jopa 49 prosenttia melko tai hyvin usein. Arvostusta koetaan siis melko yleisesti. Kuitenkin 

tässäkin kohtaa “en osaa sanoa” -vastanneiden osuus jäi suureksi, 13 prosenttiin. Epävarmuus 

omasta arvostaan ei voi olla tässäkään yhteydessä hyvästä. 

 

Molempia sekä työnantajan että työkavereiden arvostusta mittaavia väitteitä voi peilata vuoden 
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1997 Työolotutkimuksen tuloksiin. Työyhteisön arvostetuksi jäseneksi itsensä koki aina tai 

useimmiten 80 prosenttia vastanneista. (Lehto & Sutela 1998, 27) Vaikka kysymyksenasettelut 

eivät suoraan olekaan vertailukelpoisia, antaa tulosten peilaaminen toisiinsa viitteitä siitä, että liiton 

nuoret työntekijät saattavat kokea arvostusta työyhteisössä keskimääräistä palkansaajaa vähemmän. 

Saatavilla olevien tutkimusten valossa on mahdotonta sanoa, onko erolla mitään tekemistä alan tai 

vastaajien iän kanssa. 

 

Vähäiseen arvostuksen kokemiseen tai epätietoisuuteen arvostuksen määrästä saattaa vaikuttaa se, 

että kyseistä elämänvaihetta elävät nuoret aikuiset ovat jo lähtökohdiltaan epävarmoja omasta 

arvostaan sosiaalisessa ympäristössään. Tämä voi vaikuttaa vähäiseen arvostuksen kokemiseen. 

Samassa ympäristössä vanhempi työntekijä saattaisi kokea arvonsa työntekijänä suurempana, 

johtuen suuremmasta itsearvostuksesta ja elämänkokemuksesta. Kuitenkin tämä ero eri 

elämänvaiheessa olevien kokemusten välillä merkitsee vain sitä, että nuorten aikuisten 

omanarvontuntoa tulisi tukea tarmokkaasti. Nykyisen palautteen määrää on tämän näkökulman 

perusteella lisättävä paremman ilmapiirin tukemiseksi. 

 

Vastaajista 16 prosenttia kokee erittäin tai melko harvoin työilmapiirin hyväksi, 27 prosenttia kokee 

työilmapiirin hyväksi silloin tällöin ja 54 prosenttia kokee työilmapiirin hyväksi melko tai hyvin 

usein. Tässä kohdin “en osaa sanoa” -vastanneita on vain 4 prosenttia.  

 

Edellä olevista mittareista muodostettiin yleistä ilmapiirin hyvyyttä kuvaava summamuuttuja, jonka 

yhteyksiä muihin muuttujiin tarkastellaan jatkossa. Tällä yleisen ilmapiirin summamuuttujalla ei ole 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ikään, sukupuoleen, ammatilliseen koulutukseen, 

työaikamuotoon tai henkilölukumäärään toimipaikassa tai osastolla. 

 

Lasten lukumäärä on tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä yleiseen ilmapiirin hyvyyttä 

kuvaavaan summamuuttujaan (r =0,304; p=0,032) siten, että useampilapsiset (2 tai 3 lasta) kokevat 

työpaikan yleisen ilmapiirin yksilapsisia useammin paremmaksi. Tätä eroa ei selitä ikä niin, että 

useamman lapsen vanhemmat olisivat iältään vanhempia ja ikä selittäisi työpaikan ilmapiirin 

kokemusta. Iästä on todettu jo aiemminkin, että kaikista nuorimmat ovat tyytymättömimpiä 

työpaikallaan. Voitaisiin siis olettaa vanhempien alle 36-vuotiaiden kokevan työpaikan ilmapiirin 

paremmaksi kuin mitä nuoremmat kokevat. Oletettaisiin myös, että vanhemmilla alle 36-vuotiailla 

olisi suhteellisesti enemmän lapsia. Näin ei kuitenkaan tässä vastaajajoukossa ole. Ehkä eroa 

selittää monilapsisemman vanhemman suurempi tarve toisten aikuisten keskelle, ja tätä kautta 

aikuisten seura aiheuttaa hyvän ilmapiirin tunteen. Tämä kaikki jää kuitenkin vain ajatusleikiksi 
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eikä tässä tutkielmassa ole mahdollista selvittää tämän hypoteettisen yhteyden olemassaoloa. 

 

Vaikka yleinen ilmapiirin summamuuttuja ei olekaan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

työsuhteen muotoon (X2(2)=4,693; p=0,096; C=0,178), on havaittavissa, että määräaikaiset 

työntekijät kokevan yleisen ilmapiirin paremmaksi kuin vakituiset. Kun vakituisista viidesosa 

(20%) kokee yleisen ilmapiirin harvoin hyväksi, niin määräaikaisista vain 4 prosenttia. Kun taas 

vakituisista 37 prosenttia kokee yleisen ilmapiirin usein hyväksi, määräaikaisista jopa runsas puolet 

(57%). On vaikea sanoa, mistä tämä yhteys johtuu. Vakituisuus tai määräaikaisuus ei ole 

yhteydessä ammattiryhmään, joten ammattiryhmässä olo ei tätä selitä. Ehkä määräaikaiset 

työntekijät eivät ole lyhyemmän työsuhteensa aikana vielä ehtineet kärsimään yhtä paljon työpaikan 

sisäisistä ristiriidoista. Työntekijöiden välisissä suhteissa vakituisten ja määräaikaisten välillä 

saattaa myös olla vieraskoreutta, joka suojelee väliaikaisia suuremmilta työpaikan sisäisiltä 

ongelmilta.  

 

Yleinen ilmapiirin summamuuttuja on tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä nykyisen 

työsuhteen kestoon (r =-0,173; p=0,038). Yhteys on hienosyinen, sillä harvoin yleisen ilmapiirin 

hyväksi kokevia on suunnilleen saman verran jokaisessa työssäolovuosien luokassa. 
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Kuvio 22. Koettu yleinen ilmapiirin hyvyys työssäolovuosien mukaan. 
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Tämä yleisen ilmapiirin summamuuttujan ja työssäolovuosien yhteys antaa lisäselitystä työsuhteen 

muodon ja yleisen ilmapiirin summamuuttujan yhteyteen. Määräaikaisista suurin osa (59%) on ollut 

työsuhteessa alle kaksi vuotta. Alle kaksi vuotta työssä olleet kokevat kauemmin työsuhteessa 

olleita yleisen ilmapiirin useammin hyväksi. Täten on loogista, että määräaikaiset kokevat 

työpaikan yleisen ilmapiirin vakituisessa työsuhteessa olevia useammin hyväksi. 

 

Työaika on yhteydessä yleiseen ilmapiirin summamuuttujaan vain, jos verrataan alle ja yli 40 tuntia 

viikossa tekevien tilannetta (X2(2)=7,380; p=0,025; C=0,226). Alle 40 tuntia viikossa töitä tekevät 

kokevat työpaikan ilmapiirin useammin hyväksi. 

 

Yleisen ilmapiirin summamuuttuja on tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä 

ammattiryhmään (X2(8)=15,053; p=0,058; C=0,308). Harvimmin hyvää ilmapiiriä työssään kokivat 

jälkikäsittelyssä toimivat (30% heistä koki harvoin ilmapiirin hyväksi). Useimmiten hyvästä 

ilmapiiristä nauttivat toimihenkilöammateissa työskentelevät (68% heistä koki usein ilmapiirin 

hyväksi). 

 

Itsensä työntekijän asemassa olevaksi määritelleistä suurin joukko kokee yleisen ilmapiirin hyväksi 

silloin tällöin (47%). Kun vastaajat jaetaan kahteen luokkaan, työntekijöihin ja muihin 

(toimihenkilöt, johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät), löytyy yhteys vastaajan aseman ja koetun 

yleisen ilmapiirin summamuuttujan välillä (X2(2)=16,463; p=0,000; C=0,319). Työntekijät kokevat 

ilmapiirin harvemmin hyväksi kuin muut. Työntekijöistä viidesosa (20%) kokee ilmapiirin hyväksi 

harvoin, kun muista kaikki kokivat ilmapiirin hyväksi ainakin silloin tällöin. Työntekijöistä 

ilmapiirin koki usein hyvänä 34 prosenttia, muista jopa 83 prosenttia. 

 

Vastaajan oma kuva itsestään työntekijänä on merkitsevästi yhteydessä koettuun yleisen ilmapiiriin 

summamuuttujaan (r =0,237; p=0,004). Nähtäessä itsensä enemmänkin osaajana kuin vain 

harjoittelijana tai työn tekijänä, koetaan työpaikan ilmapiiri useammin hyvänä. 

 

Tarkasteltaessa arvojen ja koetun yleisen ilmapiirin hyvyyden summamuuttujan yhteyttä saadaan 

selville, että koettu yleinen ilmapiiri työpaikalla on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä siihen, 

että työtä arvostetaan elämänsisältönä yleensä (r =0,217), arvostetaan työn mielenkiintoisuutta ja 

vaihtelevuutta (r =0,231), arvostetaan mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen työssä 

(r =0,217) sekä arvostetaan työn vastuullisuutta (r =0,299). Työssä koettu yleinen ilmapiiri on 

tilastollisesti melkein merkitsevästi, mutta melko heikosti yhteydessä myös siihen, että arvostetaan 

mahdollisuutta itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan (r =0,171). Näin ollen, kun yleinen ilmapiiri 
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työssä koetaan usein hyvänä, tällöin myös näitä työhön liittyviä arvoja pidetään tärkeinä. 

 

Käsitys siitä, että menestyminen työelämässä johtuu yrittämishalusta ja ahkeruudesta, on 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä yleisen ilmapiiriin summamuuttujaan (r =0,271; 

p=0,001). Yleisen ilmapiirin työssä kokee useammin hyväksi, jos kokee menestymisen työelämässä 

johtuvan näistä seikoista. 

 

Yleisen ilmapiirin summamuuttuja on tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä työpaikan 

vaihtohalukkuuteen. Työpaikan ilmapiirin hyväksi (X2(4)=17,606; p=0,001; C=0,384) useimmiten 

kokivat ne, jotka eivät halua vaihtaa työpaikkaansa lainkaan, ja harvimmin hyväksi työpaikan 

ilmapiirin kokivat ne, jotka kaipasivat vaihtoa eri ammattialalle. 
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Kuvio 23. Koettu ilmapiirin hyvyys työpaikan vaihtoon eri tavoin suhtautuvien ryhmissä. 

 

Hallinnan tunne on tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhteydessä yleisen ilmapiiriin 

summamuuttujaan (r = -0,405; p=0,000). Usein koettu hallinnan tunteen heikkous on yhteydessä 

työpaikan yleiseen ilmapiiriin siten, että koettaessa heikkoa hallinnan tunnetta, työpaikan ilmapiiri 

koetaan harvoin hyväksi.  
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Esimies–alais -suhteet eivät siis näyttäisi olevan kunnossa puolella liiton nuorista aikuisista 

työntekijöistä. Tässä lienee paljon korjaamisen varaa, sillä kireä, ristiriitainen ilmapiiri on eräs 

kuormituksen ja stressin aiheuttajista. Arvostuksen puute on vuosien 1984 ja 1997 

Työolotutkimusten perusteella työssä viihtymistä lähes eniten heikentävä tekijä (Lehto & Sutela 

1998, 42). Yleisen ilmapiirin kokemisen suhteen, vakituiset ja jo pidempään työsuhteessa olleet ovat 

muita huonommassa asemassa. He kokevat muita harvemmin yleisen ilmapiirin työssä hyväksi. 

Työpaikalla pysyminen pitkään ei siis juuri kannata, jos sitä katsotaan ilmapiirin tai uralla 

etenemisen kannalta. 

 

 

4.6.5 Fyysisen kuormituksen vaikutus 

 

Työn ruumiillista rasittavuutta tulee tarkastella psyykkisen kuormittavuuden mittareista erillään. 

Kyselyyn vastanneista puolet (51%) kokevat työnsä melko tai erittäin harvoin ruumiillisesti 

rasittavaksi. Neljäsosalle (26%) työ on melko tai hyvin usein ruumiillisesti rasittavaa. Fyysinen ja 

psyykkinen kuormittavuus ovat kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä (r =0,227; 

p=0,015). Fyysisen kuormittavuuden kokemusten lisääntyessä myös psyykkisen kuormituksen 

kokemuksen ovat yleisempiä. 

 

Työn ruumiillinen rasittavuus ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi iän, sukupuolen, toimipaikan 

tai osaston henkilölukumäärän, ammatillisen koulutuksen, nykyisessä työsuhteessa olovuosien tai 

työaikamuodon kanssa. Työn ruumiillisen rasittavuuden kokemukset ovat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi yhteydessä ammattiryhmään (X2(8)=75,518; p=0,000; C=0,547).  
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Taulukko 16. Työn ruumiillisen rasittavuuden kokemukset eri ammattiryhmissä. 

   Ammattiryhmä Yhteensä

    

paino- 
pinnan 

valmistus
paina-
minen 

jälki- 
käsittel

y 

toimi- 
henkilö- 
ammatit muut   

Työ 
ruumiillisesti 
rasittavaa 

erittäin tai 
melko 
harvoin 

n 
36 17 10 20 7 90

    % 92,3% 40,5% 21,3% 76,9% 30,4% 50,8%
  silloin 

tällöin 
n  20 12 3 6 41

    %  47,6% 25,5% 11,5% 26,1% 23,2%

  melko tai 
hyvin 
usein 

n 
3 5 25 3 10 46

    % 7,7% 11,9% 53,2% 11,5% 43,5% 26,0%
Yhteensä n 39 42 47 26 23 177
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0%

 
 

Vähiten ruumiillisen rasittavuuden kokemuksia on painopinnan valmistajilla. Heistä 92 prosenttia 

kokee ruumiillista rasittavuutta melko tai erittäin harvoin. Eniten ruumiillisen rasittavuuden 

tuntemuksia kokevat jälkikäsittelyssä työskentelevät. Heistä yli puolet kokee näin melko tai erittäin 

usein.  

 

Työn kokeminen fyysisesti kuormittavaksi on yhteydessä työsuhteen muotoon (X2(2)=9,145; 

p=0,010; C=0,227). Määräaikaiset kokevat työnsä vakituisia harvemmin ruumiillisesti rasittavaksi. 

Melko tai hyvin usein työnsä ruumiillisesti rasittavaksi kokevia on vain vähän enemmän 

vakituisissa kuin määräaikaisissa. Suuremmat erot näkyvät toisissa ryhmissä. Silloin tällöin työnsä 

ruumiillisesti rasittavaksi kokevia on määräaikaisten joukossa vain neljä prosenttia ja vakituisten 

keskuudessa 27 prosenttia. Melko tai erittäin harvoin työnsä ruumiillisesti rasittavaksi kokee 

vakituisista 46 prosenttia, mutta määräaikaisista jopa 74 prosenttia. Fyysinen kuormitus siis 

painottuu vakituisille työntekijöille.  

 

Edellä kuvattu ero ei täysin selity sillä, että määräaikaisuus keskittyisi tiettyihin ammattiryhmiin, 

joissa työ on fyysisesti kevyenpää. Kaikista ammattiryhmistä löytyy määräaikaisia osuuden 

vaihdellessa 2–26 prosentin välillä. Eniten määräaikaisia on muut työntekijäryhmät -luokassa 

(26%) ja vähiten painopinnan valmistajien luokassa (2%). Fyysisesti kuluttavassa 
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jälkikäsittelijöiden luokassa määräaikaisia on 17 prosenttia. Kyse saattaakin olla vakituisten 

työntekijöiden pitempiaikaisesta fyysisestä kuormittumisesta. Tällöin työ koettaisiin fyysisesti yhä 

raskaampana kuormituksen jatkuessa vuodesta toiseen. 

 

Työn ruumiillinen rasittavuus on yhteydessä tilastollisesti melkein merkitsevästi myös työaikaan, 

kun tarkastellaan alle 40 tuntia ja 40 tuntia tai enemmän viikossa työtä tekeviä (r =0,133, p=0,028). 

Ne, jotka tekevät työtä viikossa 40 tuntia tai enemmän, kokevat hieman useammin ruumiillisen 

rasittavuuden tuntemuksia kuin alle 40 tuntia työtä viikossa tekevät. 

 

Yhteys löytyy lisäksi fyysisen kuormituksen ja työn vaihtohalukkuuden välillä (X2(6)=13,253; 

p=0,039; C=0,266). Niistä, jotka eivät vaihtaisi nykyistä työpaikkaansa, 65 prosenttia kokee 

kuormitusta melko tai erittäin harvoin. Samalle ammattialalle vaihtamiseen halukkaiden 

keskuudessa eniten on heitä, jotka kokevat fyysistä kuormitusta melko tai erittäin harvoin, 68 

prosenttia. Eri ammattialalle vaihtavien joukossa ääripään vastaukset painottuivat, eli melko tai 

erittäin harvoin fyysistä kuormitusta tuntevia on 38 prosenttia ja melko tai hyvin usein 35 

prosenttia.  Katsottuna toisella tavalla, melko tai hyvin usein fyysistä kuormitusta kokevissa oli 

eniten (47%) niitä, jotka halusivat vaihtaa eri ammattialalle. Usein koettavan fyysisen kuormituksen 

tunteen voidaan siis olettaa olevan ammattialalta pois työntävä tekijä. 

 

Työn ruumiillisella rasittavuudella ei myöskään ole yhteyttä koettuun hallinnan tunteeseen 

elämässä. Myöskään yksilön arvojen ja mielipiteiden sekä fyysisen kuormittumisen välisen 

yhteyden tarkastelua ei nähdä järkevänä. Näiden välinen vuorovaikutussuhde todennäköisesti toimii 

epäsuorasti monien välittävien muuttujien kautta.  
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4.7 Työn piirteiden ja kuormittavuuden yhteydet 

 

Alla olevasta taulukosta näkyy työn piirteiden ja kuormittavuuden kokemusten korrelaatiot. 

 

Taulukko 17. Työn piirteiden korrelaatiot työn psyykkisen kuormittavuuden tuntemuksia 
kuvaavien summamuuttujien ja fyysisen kuormittavuuden muuttujan kanssa. (Työn piirteiden 
järjestys on kyselylomakkeen mukainen.) 

          
Työ 
ruumiillisesti  

Työn piirteet Ylikuormitus 
Ristikkäiset 
paineet 

Työn 
haasteellisuus 

Ilmapiiri 
työssä rasittavaa 

intensiivisyys           
1. 0,236** -0,179* 0,056 -0,076 0,118
2. -0,044 0,057 0,210** 0,226** -0,118
3. 0,390** -0,115 0,236** 0,087 -0,057

autonomia          
4. -0,015 0,137 0,472** 0,311** -0,198**
5. -0,048 0,073 0,024 0,170* 0,037
6. -0,072 -0,113 -0,281** -0,186* 0,157*
7. -0,034 -0,097 -0,496** -0,423** 0,365**

tiedot ja 
taidot         

8. 0,140 0,001 0,394** 0,203* -0,145
9. -0,091 0,057 0,374** 0,399** -0,199**

10. -0,052 0,074 0,344** 0,377** -0,204**
11. 0,048 0,024 0,460** 0,218** -0,213**

ryhmätyö         
12. -0,135 0,012 0,184* 0,194* -0,062
13. -0,028 -0,006 0,111 0,120 0,092

joustavuus           
14. 0,058 0,137 0,241** 0,232** -0,115
15. -0,181* 0,044 0,112 0,370** -0,062

tietotekniikka           
16. -0,198* 0,152 -0,328** -0,202* 0,525**
17. -0,036 0,095 0,131 0,018 -0,220*

            
** tilastollisesti merkitsevä, p<0,01       
* tilastollisesti melkein merkitsevä, p<0,05       

 

1. Teen mielestäni työtehtäviä, jotka kuuluvat toisille. 
2. Osallistun usein kokouksiin/palavereihin tms. 
3. Työni edellyttää paineensietokykyä. 
4. Minulla on paljon vastuuta oman työni päämäärien asettamisesta. 
5. Työskentelen itsenäisesti ilman valvontaa. 
6. Työhöni sisältyy joutoaikaa, jolloin vain odotan, että jotain 
tapahtuisi. 
7. Toistan työssäni yhtä ja samaa työvaihetta yhä uudelleen. 
8. Tietojen ja taitojen opettelun ja hallinnan summamuuttuja. 
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9. Työnantajani tarjoaa minulle riittävän määrän ammatillista 
lisäkoulutusta. 
10. Työni mahdollistaa uralla etenemisen. 
11. Iän myötä kertyvästä työkokemuksesta on työssäni erityistä 
hyötyä/etua. 
12. Työskentelen eri työtä, työtehtäviä suorittavien henkilöiden kanssa. 
13. Työskentelen ryhmässä/tiimissä. 
14. Työaikani joustaa työnantajan tarpeiden mukaan. 
15. Työaikani joustaa omien tarpeitteni mukaan. 
16. Vastaaja käyttää tietotekniikkaa työssään työpäivän aikana. 
17. Aika (<1 kk – >1v), jonka vastaaja on työskennellyt kyseisellä 
laitteella. 

 

Tilastollisesti merkitsevästi psyykkiseen ylikuormitukseen yhteydessä ovat työn intensiivisyys, 

työntekijän joustavuus ja tietotekniikka. Intensiivisyydestä toisille kuuluvien töiden tekeminen ja 

paineensietokyvyn edellytys työssä korreloivat positiivisesti ylikuormituksen tuntemusten kanssa. 

Intensiivisyyttä koettaessa koetaan siis myös psyykkistä ylikuormitusta. Työajan joustaminen 

työntekijän tarpeiden mukaan on negatiivisessa yhteydessä psyykkisen ylikuormituksen 

tuntemuksiin. Mitä enemmän työaika joustaa työntekijän omien tarpeiden mukaan, sitä harvemmin 

koetaan ylikuormituksen tunteita työssä. Tietotekniikan käytön määrä työpäivän aikana on 

negatiivisessa yhteydessä ylikuormitukseen. Tässä se kuitenkin merkitsee sitä, että mitä enemmän 

työntekijä käyttää päivän aikana tietoteknisiä laitteita, sitä useammin koetaan ylikuormituksen 

tuntemuksia. 

 

Ristikkäisten paineiden kokemiseen työssä tilastollisesti merkitsevästi on yhteydessä vain työn 

intensiivisyys. Toisille kuuluvien työtehtävien tekeminen korreloi negatiivisesti ristikkäisten 

paineiden kokemisen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtäessä toisille kuuluvia työtehtäviä 

useasti, omat vastuut ja odotukset ovat harvoin selvät. 

 

Lähes kaikki työn piirteet ovat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työn haasteellisuuden 

kokemukseen. Voimakkaimmat yhteydet ovat autonomian, tietojen ja taitojen sekä tietotekniikan 

yhteydessä työn haasteellisuuteen. Kun on paljon vastuuta oman työn päämäärien asettamisesta, 

työhön ei sisälly paljon joutoaikaa eikä työ ole toistotyötä, koetaan työ usein haasteelliseksi. 

Autonomian mittariin liittyvien joutoajan ja toistotyön mittarit ovat negatiivisessa yhteydessä työn 

haasteellisuuden kokemukseen niin, että niiden kuvatessa työtä hyvin, ilmapiirin hyvyyden 

kokemuksia on harvoin. Kun tietojen ja taitojen käyttö ja opettelu, työnantajan tarjoama riittävä 

lisäkoulutus, työn mahdollistama uralla eteneminen sekä iän myötä kertyvän työkokemuksen hyöty 

kuvaavat työtä hyvin, työ koetaan usein haasteelliseksi. Jos tietotekniikkaa käytetään työpäivän 

aikana paljon, myös haasteellisuutta koetaan paljon. 
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Lähes kaikki työn piirteet ovat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä koettuun ilmapiiriin työssä. 

Voimakkaimpia yhteyksiä löytyy suhteessa työntekijän autonomiaan, tietoihin ja taitoihin sekä 

joustavuuteen.  Kun on paljon vastuuta oman työn päämäärien asettamisesta, työskennellään 

itsenäisesti, työhön ei sisälly paljon joutoaikaa eikä työ ole toistotyötä, ilmapiiri työssä koetaan 

hyvänä. Autonomian mittariin liittyvien joutoajan ja toistotyön mittarit ovat negatiivisessa 

yhteydessä ilmapiirin kokemukseen niin, että niiden kuvatessa työtä hyvin, ilmapiirin hyvyyden 

kokemuksia on harvoin. Kun työ sisältää tietojen ja taitojen opettelua ja hallintaa, työnantaja tarjoaa 

riittävästi lisäkoulutusta, työ mahdollistaa uralla etenemisen sekä iän myötäkertyvästä 

työkokemuksesta on erityistä hyötyä, ilmapiiri työssä koetaan hyvänä. Kun työajan joustaminen 

työntekijän tai työnantajan tarpeiden mukaan kuvaa hyvin vastaajan työtä, hyvän ilmapiirin 

tuntemuksia koetaan usein työssä. Ilmeisesti se, että työpaikalla yleensä joustetaan on tärkeämpää 

kuin se, kuka joustaa.  

 

Työn fyysiseen kuormittavuuteen ovat parhaiten yhteydessä työntekijän autonomia, tiedot ja 

taidot sekä tietotekniikan käyttö. Tarkasteltaessa työntekijän autonomiaa vastuu oman työn 

päämäärien asettamisesta, työhön sisältyvä joutoaika ja toistotyö ovat yhteydessä työn fyysiseen 

kuormittavuuteen. Kun työntekijällä on paljon vastuuta oman työn päämäärien asettamisesta, kokee 

hän myös harvoin ruumiillista kuormitusta. Jos taas työhön sisältyy runsaasti joutoaikaa ja 

toistotyötä, sisältyy siihen usein myös fyysisen kuormittavuuden tunnetta. Tiedoista ja taidoista 

yhteydessä fyysiseen kuormittavuuden tunteeseen on työnantajan tarjoama riittävä ammatillinen 

lisäkoulutus, työn mahdollistama uralla eteneminen ja iän myötä kertyvän työkokemuksen hyöty. 

Fyysisen kuormituksen tunne on silloin suurempaa, kun edellä luetellut työn piirteet kuvaavat 

huonosti omaa työtä. Tietotekniikan käyttö työssä on myös hyvin voimakkaasti yhteydessä 

fyysiseen kuormittuneisuuden tunteeseen. Tässä voimakas positiivinen yhteys tietotekniikan käytön 

ja fyysisen kuormituksen välillä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän työntekijä käyttää työssään 

tietotekniikkaa, sitä vähemmän koetaan fyysistä kuormittuneisuutta. Samantapaisesti, kun on 

tietotekniikkaan jo hyvin perehtynyt, kokee fyysistä kuormitusta vähemmän.  

 

Nämä tulokset eivät kuitenkaan missään tapauksessa merkitse sitä, että tietotekniikkaa paljon 

työssään käyttävät eivät kokisi lainkaan fyysistä kuormitusta. Fyysinen kuormitus saattaa olla 

vähäisempää tietotekniikkaa paljon käyttävillä verrattuna fyysisen työn tekijöihin, mutta 

kuormituksesta silti kärsitään usein juuri tuki- ja liikuntaelinten kipuina sekä niska- ja hartiaseudun 

särkynä. Tämänkin tutkimuksen vastaajista löytyi niitä, jotka työskentelevät tietokoneella lähes 

koko päivän ja kärsivät usein ruumiillisen kuormituksen tunteesta. 
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5. YHTEENVETO 

 

Tässä pro gradu-tutkielmassa on keskitytty siihen, miten Viestintäalan ammattiliitto ry:n nuoret 

aikuiset työntekijät kokevat oman työnsä piirteet ja niihin liittyvät kuormitustekijät.  

 

Syynä tutkimuskysymyksen rajaukseen on kiinnostus nuoriin aikuisiin, jotka 

yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ovat jääneet vähälle huomiolle varsinkin työntekijän 

asemassaan, vaikka suurimman vaikutuksensa 1990-luvun lama-aika jätti tuolloin lapsuutensa ja 

nuoruutensa eläneisiin. On syytä epäillä, että kiinnitettäessä huomio enimmäkseen ikääntyviin 

työntekijöihin, tieto nuorten aikuisten työn piirteistä ja heitä kuormittavista tekijöistä ovat vähäisiä 

ja mahdollisesti hyvinkin paljon arvailujen ja ennakkoluulojen varassa. Tutkimus rajautui 

koskemaan Viestintäalan ammattiliitto ry:n jäsenistöä liiton osoittaessa kiinnostusta selvittää 

jäsenistönsä nuorten aikuisten tilannetta. 

 

Kysymystä on lähdetty purkamaan teoreettisesti selvittämällä nuorta aikuisuutta ja sen vaikutusta 

yksilön kokemusmaailmaan. Nuorta aikuisuutta tarkastellaan psykologisena ja sosiologisena ilmiönä 

sekä yhteiskunnallisena konstruktiona. Teorioissa tarkastellaan nuoren aikuisen suhdetta elämäänsä 

tämän hetken yhteiskunnallisessa tilanteessa ja 1990-luvun lama-ajan eläneenä sekä tältä taustalta 

hänen suhdetta työhönsä.  

 

Nuoren aikuisen elämänvaiheen on tässä tutkielmassa oletettu määrittävän nuoren aikuisen 

kokemusta työn kuormittavuudesta. On yleisesti tunnustettua, että nuoren aikuisen 

elämänvaiheeseen kuuluu tietyt kehitystehtävät, kuten esim. oman paikkansa etsiminen, joka 

juontuu sekä psykologisesta kehityksestä että yhteiskunnan vaatimuksista ja normeista. Johtuen 

nuoren aikuisen elämänvaiheesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa hän on kasvanut, yksilön 

tulkinnat ympäristöstä eivät ole samanlaisia kuin vanhemmilla työntekijöillä. Vaatimukset, 

odotukset ja pelot heijastelevat nuoren aikuisen kehitysvaihetta, kokemuspohjaa ja yhteiskunnallista 

asemaa.  

 

Oletuksena on, että yksilön kokemaan työn kuormittavuuteen vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten 

työn piirteet, työsuhteen piirteet, yksilön piirteet, yksilön arvot, mielipiteet ja työn merkitys, yksilön 

hallinnan tunne sekä jo olemassa olevat stressireaktiot. Kaikki työ tuottaa joko myönteistä, 

hyvinvointia lisäävää tai kielteistä, hyvinvointia vähentävää kuormitusta. Tärkeää onkin selvittää, 

mitkä työn ja yksilön piirteet vaikuttavat kuormittumiseen. 



 132

 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla, jotka mahdollistivat maan laajuisen jäsenistön 

kokemusten ja mielipiteiden selvittämisen. Tulokset ovat hyvin yleistettävissä liiton kaikkiin nuoriin 

aikuisiin työntekijöihin, sillä otos vastaa hyvin sekä ikä-, ammatti- että sukupuolirakenteeltaan koko 

liiton nuorta aikuista jäsenkuntaa, eikä alhaiseksi jäänyt vastausprosentti tuota ongelmia 

yleistettävyyteen. Tulosten harkitulla tulkinnalla voidaan välttää ylilyönnit niiden tulkinnassa. 

Taustatukena on käytetty myös aiempia tutkimuksia, jotka ovat kiitettävällä tavalla tukeneet tämän 

tutkielman tuloksia. Subjektiivisten kokemusten selvittäminen takaa myös parhaiten tulosten 

luotettavuuden, sillä se kuvaa ja ennustaa parhaiten yksilön kuormittuneisuutta sekä myöhempiä 

stressireaktioita ja pitkäaikaisia psykologisia ja fyysisiä häiriöitä.  

 

On vaikea erottaa iän ja kohortin vaikutus tutkitun ryhmän kokemuksissa. Näiden vaikutusta 

voidaan vain arvioida aikaisempien tutkimusten pohjalta. Voidaan kuitenkin väittää, että juuri tämän 

”lamasukupolven” tapauksessa kohorttiin kuuluminen määrittää erittäin paljolti tutkimuksen nuorten 

aikuisten suhdetta työhön ja siihen liittyviä arvoja ja arvostuksia. Lapsuuden ja nuoruuden eläminen 

syvän laman aikana on iskostanut nuoriin aikuisiin tietyn varovaisuuden ja epävarmuuden hengen, 

joka vain korostaa jo ikävaiheeseenkin liittyvää epävarmuuden tunnetta. Tuskin iän ja kohortin 

vaikutusta onkaan tarpeen erottaa. Tärkeämpää on todeta tämän hetken nuorten aikuisten tarpeet ja 

niihin vastaamalla estää liiallista kuormittumista ja aikaista uupumista työelämässä.   

 

Nuori aikuisuus on sekä taakka että etu. Taakkana voi olla siitä johtuva yhteiskunnan asettama 

heikompi asema työntekijänä, joka näkyy joidenkin kohdalla myös työpaikan sosiaalisissa suhteissa. 

Nuori aikuinen voi kohdata ikäsyrjintää, jolloin hänen tekemäänsä työtä väheksytään ja hänelle 

annetaan vähäisempiä työtehtäviä. Ikäsyrjintä voi ilmetä myös käänteisesti korkeina odotuksina. 

Nuoren ajatellaan olevan tehokkaampi, kyvykkäämpi sekä henkisesti että psyykkisesti paremmissa 

voimissa niin, että suurempi työtaakka ja osaamisvaatimukset lasketaan hänen harteilleen. Nuori 

aikuisuus voidaan silti kokea myös etuna suhteessa muihin työntekijöihin. Omat valmiudet koetaan 

iäkkäämpiä työtovereita paremmiksi. Tietoa, taitoa ja intoa riittää työura alkuvaiheessa enemmän. 

Tällöin nuori voi toimia työyhteisön tukijana ja eteenpäin vievänä voimana.  

 

Kaikki työyhteisössä vallitsevat uskomukset iän vaikutuksesta olisi syytä karsia pois, sillä ne 

aiheuttavat turhia jännitteitä ja kuormitusta nuorelle aikuiselle työntekijälle. Jokaisen yksilölliset 

kyvyt tulisi arvioida sellaisinaan iästä riippumatta. Näin toivottavasti onkin suurimmalla osalla 

niistä työpaikoista, joissa ne 61 prosenttia vastanneista, jotka eivät kokeneet iän tuoneen 

merkittäviä eroja heidän työtehtäviinsä tai heihin kohdistuneisiin vaatimuksiin työpaikalla, 
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työskentelee.  

 

Nuorille aikuisille tärkeintä työssä on sen jatkuvuus ja varmuus. Kohortille ominainen voimakas 

turvallisuushakuisuus heijastaa 1990-luvun lama-ajan kokemuksia. Eniten epävarmuutta elämään 

tuo kokemus siitä, ettei ansaittu palkka riitä itsensä tai perheen toimeentuloon, ja tämän johdosta 

tietty instrumentaalisuus elää vahvana nuorten aikuisten suhteessa työhön. Instrumentaalisuus ei 

kuitenkaan ole ainut suhtautumistapa työhön. Työn sisältötekijöillä, kuten työn mielekkyyden 

kokemuksella ja mahdollisuudella itsensä toteuttamiseen, on myös oma sijansa. Nuoremmassakin 

sukupolvessa elävä vahva pärjäämisen eetos ajaa laadukkaaseen ja tehokkaaseen työntekoon. 

 

Tämän tutkielman teoreettisen mallin mukaisesti tutkielmassa syvennytään kuuteen työn piirteeseen: 

joustavuuteen, intensiivisyyteen, autonomiaan, tietoihin ja taitoihin, tietotekniikkaan ja 

ryhmätyöhön. Työn psyykkistä kuormittavuutta tarkastellaan neljän eri ulottuvuuden, 

ylikuormituksen, ristiriitaisten paineiden, haasteellisuuden ja ilmapiirin työpaikalla kautta. Lisäksi 

sivutaan fyysisen kuormituksen suhdetta psyykkiseen kuormitukseen ja fyysisen kuormituksen 

osuutta liiton nuorten aikuisten työssä. Kaikki psyykkisen ja fyysisen kuormituksen ulottuvuudet 

ovat luonteeltaan kielteistä kuormitusta, lukuun ottamatta haasteellisuutta. Työn haasteellisuus 

toimii päinvastaisena, työn henkistä rasittavuutta vähentävänä ulottuvuutena, joka johtaa 

ennemminkin hyvinvointiin työssä. 

 

Kyselyssä annetuista työn piirteistä itsenäinen työskentely ilman valvontaa, useiden työtehtävien 

hallinnan vaatimus, vastuu oman työn päämäärien asettamisesta, työskentely eri työtä ja työtehtäviä 

suorittavien henkilöiden kanssa, paineensietokyvyn vaatimus ja iän myötä kertyvän työkokemuksen 

hyöty työssä kuvaavat parhaiten liiton nuorten aikuisten työtä. Annetuista työn piirteistä vähiten 

nuorten aikuisten työtä kuvaavat toisille kuuluvien töiden tekeminen, työn mahdollistama uralla 

eteneminen, työn sisältämä joutoaika ja työnantajan tarjoama riittävä määrä ammatillista 

lisäkoulutusta. Työ on siis keskimäärin vaativaa, mutta itsenäistä ja asiantuntijuuteen perustuvaa. 

Tämä on hyvässä ja hyvinvointia luovassa suhteessa niihin arvoihin työssä, joita pidetään 

tärkeimpinä, eli itsenäisen ajattelun ja toiminnan mahdollisuuteen sekä mielenkiintoiseen ja 

vaihtelevaan työhön.  

 

Autonomia, joustavuus ja ryhmätyö ovat melko yleisiä työn piirteitä liiton nuorten aikuisten työssä. 

Alalla runsaasti työssä käytettävä tietotekniikka toimii enemmänkin kuormitusta vähentävänä kuin 

lisäävänä tekijänä. Uralla eteneminen ei ole itsestään selvää, vaikka se on varsinkin nuorimmille 

nuorista aikuisista tärkeää. Huono mahdollisuus uralla etenemiseen voi olla motivaatiota vähentävä 
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ja kuormitusta lisäävä tekijä. Myös suuret vaatimukset työntekijältä ja vähäiset valmiudet vastata 

niihin erityisesti lisäkoulutuksen puuttuessa saattavat aiheuttaa kuormittumista. 

 

Kiire on yleisin kuormittumisen aiheuttaja, vaikka työn intensiivisyys pysyykin siedettävällä tasolla. 

Ristikkäisiä paineita työssä eli epäselvyyttä omista vastuista ja muiden odotuksista ei juuri koeta. 

Työhyvinvointia lisäävä työn haasteellisuus on riippuvainen ammattiryhmästä. Eniten 

haasteellisuutta ja hyvinvointia kasaantuu toimihenkilöluonteisissa työtehtävissä työskenteleville. 

Eniten arvostusta koetaan työtovereiden, mutta melko vähän työnantajan taholta, varsinkin kun 

ajatellaan nuorten aikuisten olevan elämänvaiheessa, jossa omasta asemasta ollaan epävarmoja ja 

hyväksynnän tarve on suurta. 

 

Fyysisellä kuormituksella on roolinsa psyykkisessä kuormituksessa. Fyysinen kuormitus on 

positiivisessa yhteydessä psyykkiseen ylikuormitukseen niin, että fyysistä kuormitusta kokevat 

kärsivät usein myös psyykkisestä ylikuormituksesta. Fyysinen kuormittuminen on myös yhteydessä 

ammattiryhmään. Fyysisesti raskaammissa työtehtävissä, kuten jälkikäsittelyssä työskentelevillä, 

koetaan eniten fyysistä kuormitusta. Kaiken kaikkiaan liiton nuorten aikuisten keskuudessa työ 

koetaan selvästi harvemmin fyysisesti kuin psyykkisesti rasittavana. 

 

Tutkielman teoreettisen mallin mukaisesti koettuun työn kuormittavuuteen oletettiin vaikuttavan 

muutkin tekijät kuin vain työn piirteet. Työsuhteen ominaisuuksilla, kuten ammattiryhmällä, 

nykyisen työsuhteen kestolla, työsuhteen muodolla jne., on aina jonkinlainen yhteys koettuun työn 

kuormittavuuteen. Tilanne on sama, kun kyseessä on yksilön piirteet, paitsi työn haasteellisuuden 

kohdalla, johon ei selvää yhteyttä tässä tutkielmassa löydy. Yksilön arvot, arvostukset ja mielipiteet 

ovat yhteydessä ristikkäisten paineiden kokemiseen, työn haasteellisuuden kokemiseen ja ilmapiirin 

laadun kokemiseen. Usein koettu hallinnan tunne on yhteydessä harvoin koettuun psyykkisen 

ylikuormituksen tunteeseen, harvoin koettuihin ristikkäisiin paineisiin työssä ja usein koettuun 

hyvään ilmapiiriin työssä. 

 

Työn piirteiden ja koetun työn kuormittavuuden välillä löytyy siis monisäikeinen yhteysverkosto. 

Yhteydet ovat moniulotteisia, mutta ne voidaan yksinkertaistaen tiivistää joukoksi päätelmiä. 

Joustavuus työntekijän tarpeiden mukaan on yhteydessä harvoin koettuun psyykkiseen 

ylikuormituksen tunteeseen ja usein hyväksi koettuun työilmapiiriin. Intensiivisyys työssä on 

yhteydessä usein koettuun psyykkisen ylikuormituksen tunteeseen ja usein koettaviin ristikkäisiin 

paineisiin. Työntekijän autonomia on yhteydessä usein koettuun työn haasteellisuuteen ja usein 

hyväksi koettuun työilmapiiriin. Työntekijän työssään usein käyttämät ja tarvitsemat tiedot ja taidot 
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ovat yhteydessä usein koettuun työn haasteellisuuteen, usein hyväksi koettuun työilmapiiriin ja 

harvoin koettuun fyysiseen kuormitukseen. Tietotekniikan käyttö työssä on yhteydessä usein 

koettuun psyykkiseen ylikuormituksen tunteeseen, usein koettuun työn haasteellisuuteen ja harvoin 

koettuun fyysiseen kuormittumisen tunteeseen. Ryhmätyö on yhteydessä usein koettuun työn 

haasteellisuuteen ja usein hyväksi koettuun ilmapiiriin työssä. 

 

Nuoren aikuisen elämänvaiheen piirteet tulevat hyvin esiin Viestintäalan liitto ry:n nuorissa 

aikuisissa työntekijöissä. Vaikka työ on tärkeää, tärkeämpiä ovat perhe ja vapaa-aika. Oman paikan 

etsintä on vielä kesken, työhön ei olla täysin tyytyväisiä ja halu vaihtaa nykyinen työ johonkin 

muuhun on olemassa. Tutkielman tulosten perusteella voidaan olettaa elämänvaiheen vaikuttavan 

siihen, mikä nuorta aikuista kuormittaa. Nuoria aikuisia kuormittavat ja heidän hyvinvointiaan 

lisäävät tekijät ovat samansuuntaisia kuin aiemmissakin työpiirre- ja työolotutkimuksissa. 

Historiallisen ajan ja nykyhetken vaikutus voidaan nähdä mm. työn jatkuvuuden, pysyvyyden ja 

varmuuden arvostuksena. 

 

Tutkielman tulokset antavat viitteitä siihen, että nykyiseen työhön tyytyväisyyden taso ei ole kovin 

korkea. Tulos on samansuuntainen niiden aiempien tutkimusten kanssa, jotka ovat todenneet 

nuorten olevan tyytymättömämpiä työoloihinsa kuin vanhemmat työntekijät. Tätä voi selittää se, 

että nuori aikuinen ei ole vielä löytänyt itselleen sopivaa paikkaa työelämässä, sekä se, että nuoren 

työntekijän asema ei ole yhtä hyvä ja eikä arvostus työyhteisössä välttämättä ole yhtä suurta kuin 

vanhemmilla työntekijöillä. Kehityspsykologisten teorioiden mukaan alle 36-vuotiaiden 

sitoutuminen voi olla vielä tässä vaiheessa epävarmaa ja varmuus sekä tyytyväisyys saavutetaan 

vasta myöhemmin elämässä.   

 

Tutkimuksen tuottamat vahvat yhteydet työn piirteiden ja koetun työn kuormittavuuden sekä näihin 

vaikuttavien muiden tekijöiden välillä osoittavat tutkimuksen teoreettisen mallin pätevyyden. 

Tulosten merkittävyyttä korostaa niiden yhteneväisyys aiempien työolo- ja työpiirretutkimusten 

tulosten kanssa. Tulosten pohjalta voidaan ja tuleekin tehdä koko liiton nuoria aikuisia koskevia 

päätelmiä. 

 

Parannettaessa Viestintäalan ammattiliitto ry:n nuorten työolosuhteita huomiota tulisi kiinnittää 

erityisesti työn jatkuvuuden ja pysyvyyden turvaamiseen, tasa-arvoiseen kohteluun työpaikalla, 

palkkauksen parantamiseen, ammatillisen lisäkoulutuksen parempaan tarjontaan, urakehityksen 

mahdollistamiseen ja kiireen vähentämiseen työpaikalla. Huomiota on syytä kiinnittää myös 

viestintäyhteyden parantamiseen yrityksen johdon ja työntekijän välillä niin, että työntekijä kokee 
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olevansa arvostettu työyhteisön jäsen. On tärkeää pyrkiä yleiseen psyykkisen kuormittavuuden 

vähentämiseen, joka on tällä hetkellä suurempi kuormituksen tunnetta aiheuttava tekijä kuin 

fyysinen kuormitus.  

 

Tämä tutkimus toi esiin myös lukuisia mielenkiintoisia aiheita jatkotutkimuksille. Millä keinoilla 

sosiaalista ilmapiiriä, kuten tasa-arvoista kohtelua ja arvostuksen esiintuomista, voidaan liiton 

nuorten aikuisten työyhteisöissä parantaa? Miten työnantaja saadaan ymmärtämään lisäkoulutuksen 

ja urakehityksen mahdollisuuden tärkeys työntekijän hyvinvoinnille? Miten yleisesti vallitseva 

kiireinen ja psyykkisesti kuormittava työympäristö voidaan muuttaa ihmisystävällisemmäksi? 

Millaisia keinoja on löydettävissä huonojen kehityssuuntien pysäyttämiseksi liiton nuorten 

aikuisten työssä? 
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1/6       LIITE 1 
 
Allle 36-vuotiaille Viestintäalan ammattiliiton palkkatyössä oleville jäsenille. 
  
Ympyröi oikean vastausvaihtoehdon numero (vain yksi) tai kirjoita vastaus sille varattuun tilaan.  Huom. Kyselyn sivut 
ovat kaksipuolisia! 
 
 
Muutama taustatieto 
 
1) Sukupuolesi? 
1.Mies 
2.Nainen 
 
2) Ikäsi? 
______vuotta. 
 
3) Siviilisäätysi? 
1.Naimaton 
2.avoliitossa 
3.naimisissa 
4.eronnut/asumuserossa 
5.leski 

 
4) Asutko 
1.yksin 
2.yhdessä avo-/aviopuolison kanssa 
3.vanhempien luona 
4.muuten, miten?___________________________________________________________________ 
 
5) Onko sinulla kotona asuvia lapsia? 
1.ei ole 
2.on, _________lasta. (lasten lukumäärä) 
 
6) Mikä on ammattillinen koulutuksesi? (Valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) 
1.ei ammatillista koulutusta 
2.ammattikurssi (väh. 4 viikkoa) 
3.oppisopimuskoulutus 
4.ammatillinen perustutkinto (esim. Ammattioppilaitos, kauppakoulu) 
5.opistotason tutkinto (esim. Teknillinen opisto, kauppaopisto) 
6.ammattikorkeakoulututkinto 
7.muu korkeakoulututkinto (esim. Yliopisto) 
8.muu, mikä?_______________________________________________________________________ 

 
7) Arvioi, kuinka monta henkilöä on siinä toimipaikassa tai osastolla, jolla itse työskentelet. 
1.Alle 10 henkeä 
2.10-19  
3.20-49  
4.50-199  
5.200 tai enemmän henkeä 

 
 
 

Nykyinen työsuhde 
 
8) Minä vuonna nykyinen työsuhteesi alkoi? 
Vuonna________________. 
 
9) Mikä on tämänhetkinen ammattinimikkeesi? 
___________________________________________________________________________________ 
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10) Onko nykyinen työsuhteesi? 
1.vakituinen (toistaiseksi voimassa oleva) 
2.määräaikainen 

 
11) Työaikamuotosi tällä hetkellä? 
1.säännöllinen päivätyö 
2.säännöllinen ilta-, yö-, tai aamutyö 
3.2-vuorotyö 
4.3-vuorotyö 
5.muu työaikamuoto, mikä?__________________________________________________________ 
 
12) Mikä on säännöllinen viikottainen työaikasi, kun ylitöitä ei lasketa mukaan? 
_________tuntia viikossa. 
 
 
Työn piirteet 

 
13) Arvioi seuraavaksi asteikolla yhdestä viiteen, miten seuraavat piirteet kuvaavat työtäsi. 

 
                                                                                                           kuvaa        kuvaa        kuvaa       kuvaa       en 
                                                                                      ei kuvaa       melko         jonkin        melko       erittäin      osaa 
                                                                                      lainkaan       huonosti     verran        hyvin        hyvin       sanoa        
a. Teen mielestäni työtehtäviä,  
     jotka kuuluvat toisille......................................................1             2               3                4               5              X 
 
b. Osallistun usein kokouksiin/palavereihin tms..................1                2               3                4               5              X 
 
c. Minulla on paljon vastuuta oman työni  
    päämäärien asettamisessa.................................................1                2               3                4               5              X 
      
d. Työskentelen itsenäisesti ilman valvontaa.......................1                2               3                4                5             X 
    
e. Opettelen työssäni usein uudenlaisen  
    tekniikan/teknologian/ohjelmistojen käyttöä...................1                2               3                4                5             X 
 
f. Minun tulee hallita useita eri työtehtäviä, jotta voin 
    tarvittaessa siirtyä tehtävästä toiseen................................1                2              3                4                5             X 
 
g. Parannan koko ajan taitojani/tietojani  
    pysyäkseni työn vaatimusten tasolla.................................1                2              3                4                5             X 
 
h. Työskentelen eri työtä, työtehtäviä suorittavien  
    henkilöiden kanssa.............................................................1               2              3                 4               5              X 
 
i. Työskentelen ryhmässä/tiimissä.........................................1                2              3                4               5              X 
 
j. Työnantajani tarjoaa minulle riittävän määrän 
   ammatillista lisäkoulutusta..................................................1               2              3                4                5              X 
  
k. Työhöni sisältyy joutoaikaa, jollloin vain odotan, 
     että jotain tapahtuisi...........................................................1               2              3                4               5              X 
   
l. Toistan työssäni yhtä ja samaa 
   työvaihetta yhä uudelleen....................................................1                2             3                4               5              X 
 
m. Työni edellyttää paineensietokykyä..................................1                2              3                4              5              X 
 
n. Työni mahdollistaa uralla etenemisen................................1                2              3                4              5              X 
    
o. Iän myötä kertyvästä työkokemuksesta on  
    työssäni erityistä hyötyä/etua..............................................1               2               3               4              5              X 
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                                                                                                            kuvaa       kuvaa     kuvaa      kuvaa         en                                      
                                                                                           ei kuvaa    melko        jonkin     melko      erittäin        osaa 
                                                                                           lainkaan    huonosti    verran     hyvin       hyvin          sanoa 
 
p. Työaikani joustaa työnantajan tarpeiden mukaan.................1              2               3             4              5               X 
 
q. Työaikani joustaa omien tarpeitteni mukaan........................1              2               3             4              5               X 
   
 
 
14) Jos teet työssäsi ylitöitä, teetko ylitöitä enimmäkseen...  
1.omasta tahdostasi ("se on parasta ajankulua") 
2.velvollisuuden tunteesta ("tietyt työt on tehtävä ajallaan") 
3.painostuksen alaisena, uhattuna ("työpaikka säilyy vain painamalla täysillä") 
4.taloudellisesta välttämättömyydestä ansaitakseni enemmän 
5.en osaa sanoa 
6.muun syyn takia, miksi? ____________________________________________________________ 

 
15) Kun ajattelet asemaasi työpaikallasi, pidätkö itseäsi ensisijaisesti...  
1.työntekijänä 
2.toimihenkilönä 
3.johtavassa asemassa olevana 
4.yrittäjänä 
 
16) Miten kuvailisit itseäsi työntekijänä? Olen... 
1.harjoittelija 
2.työn tekijä 
3.ammattilainen 
4.osaaja  
5.erikoisosaaja 
 
 
 
Työn kuormittavuus 
 
17) Arvioi asteikolla yhdestä viiteen, kuinka usein koet työssäsi seuraavanlaisia tuntemuksia? 

 
                                                                                           erittäin      melko      silloin      melko     hyvin          en osaa 
                                                                                           harvoin     harvoin    tällöin      usein      usein           sanoa 
 
a. En ehdi opetella kaikkia uusia tarpeellisia asioita.................1             2             3              4             5                X 
 
b. En ehdi tehdä työtäni niin hyvin kuin haluaisin....................1             2             3              4             5                X 
 
c. Minun täytyy kiirehtiä saadakseni työni tehtyä.....................1             2             3              4             5                X 
  
d. Työni on henkisesti rasittavaa...............................................1             2             3              4             5                X 
  
e. Työni on ruumiillisesti rasittavaa..........................................1             2             3              4             5                X 
  
f. Työni on liian vaikeaa minulle..............................................1             2             3              4             5                X 
 
g. joudun tekemään enemmän ylitöitä kuin haluaisin...............1             2             3              4             5                X 
 
h. En usko jaksavani nykyisessä työssäni 

kuin vuoden pari..................................................................1             2             3              4             5                X 
 

i. Minun on vaikea irtautua työstäni  
    edes vapaa-aikana.................................................................1             2             3              4             5                X 
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                                                                                            erittäin      melko       silloin      melko       hyvin      en osaa 
                                                                                            harvoin     harvoin     tällöin      usein        usein        sanoa 
 j. Minulle on selvää, mitkä tehtävät ovat  
    minun vastuullani työssäni....................................................1             2               3              4              5               X 
  
k. Minulle on selvää, mitä muut odottavat  
    minun tekevän työssäni.........................................................1             2               3               4             5               X 
   
l. Minun täytyy käyttää kaikkia taitojani ja kykyjäni  
    ollakseni menestyksekäs työssäni.........................................1             2               3               4              5              X 
 
m. Työni on erittäin haastavaa..................................................1             2               3               4              5              X 
 
n. Yrityksen johto arvostaa.minua ja työtäni............................1             2                3               4              5              X 
 
o. Työtoverini arvostavat minua ja työtäni...............................1             2                3               4              5              X 
 
p. Työpaikallani on hyvä ilmapiiri............................................1             2                3               4              5              X 
 
 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin 18-20 vain, jos käytät työssäsi atk-tekniikkaan perustuvia laitteita (esim. Atk-
valvontalaitteita, mikrotietokonetta, ohjelmoitavaa työstökonetta). Muussa tapauksessa siirry kysymykseen 21. 
 
18) Kuinka paljon käytät työssäsi atk-tekniikkaan perustuvia laitteita? Käytän niitä... 
1.lähes koko työpäivän 
2.noin puolet työpäivästä 
3.alle puolet työpäivästä 
4.harvemmin (muutaman kerran viikossa, kuukaudessa) 
5.en koskaan 
 
19) Kuinka kauan olet työskennellyt kyseisellä laitteella? 
1.Alle 1 kuukauden 
2.1-12 kuukautta 
3.yli vuoden 
 
20) Onko käytössäsi olevien tietokoneohjelmien käyttö mielestäsi enemmänkin...  
(valitse ympyröimällä jokaisen kohdan kahdesta vaihtoehdosta paremmin kuvaava) 
a)                                          helppoa      -      vaikeaa 
b) työnteon mielekkyyttä     lisäävää      -      vähentävää                                 
c)                         stressiä     lisäävää      -      vähentävää           
 
 
Hallinnan tunne 
 
21) Arvioi asteikolla yhdestä viiteen, kuinka usein koet seuraavanlaisia tuntemuksia elämässäsi? 

 
                                                                                        erittäin       melko      silloin      melko       hyvin          en osaa 
                                                                                        harvoin      harvoin    tällöin      usein        usein         sanoa 
a. Minulla on vain vähän tai ei ollenkaan  
    mahdollisuutta hallita minulle tapahtuvia asioita..............1              2              3              4              5                X 
 
b. Tunnen itseni avuttomaksi käsitellessäni  
    ongelmia elämässäni..........................................................1              2              3              4              5                X 
  
c. Minusta tuntuu, että olen muiden "heittopussina" .............1              2              3              4              5                X 
 
d. Pystyn tekemään miltein mitä tahansa,  
    jos vain paneudun asiaan....................................................1              2              3              4              5                X 
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                                                                                        erittäin       melko       silloin       melko        hyvin       en osaa 
                                                                                        harvoin      harvoin     tällöin       usein         usein         sanoa 
e. Se mitä tulevaisuudessa minulle tapahtuu,  
   riippuu suurimmaksi osaksi itsestäni..................................1               2              3              4               5                X 
  
f. Pelkään, etten tulevaisuudessa 

pärjää nykyisessä työssäni................................................1               2              3              4              5                 X 
 

g. Koen, etteivät nykyiset palkkatuloni riitä  
    itseni/perheeni riittävään toimeentuloon............................1               2               3              4              5                X 
 
h. Koen, etten saa yhteensovitettua tyydyttävällä  

tavalla työtäni ja muuta elämääni.....................................1               2               3              4              5                X 
   
 
 
Arvot, arvostukset ja mielipiteet 
 
22) Arvioi asteikolla yhdestä neljään, kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle ?  
                
                                                                                          ei                  jonkin  
                                                                                         lainkaan        verran       melko          erittäin             en osaa 
                                                                                         tärkeä            tärkeä       tärkeä          tärkeä              sanoa 
 
a. perhe (esim. puoliso, lapset, vanhemmat).........................1                  2                3                  4                      X 
 
b. vapaa-aika (esim. Ystävät, harrastukset)...........................1                  2                3                  4                      X 
 
c. työ elämänsisältönä yleensä...............................................1                  2                3                  4                      X 
 
d. mielenkiintoinen ja vaihteleva työ.....................................1                  2                3                  4                      X 
 
e. työn jatkuvuus/pysyvyys/varmuus.....................................1                  2                3                  4                      X 
  
f. säännöllinen päivätyö.........................................................1                  2                3                   4                      X 
 
g. mahdollisuus itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan.............1                  2                3                   4                      X 
 
h. mahdollisuudet toteuttaa ja kehittää itseään työssä............1                  2                3                   4                      X 
 
i. korkea palkkataso................................................................1                  2                3                   4                      X 
 
j. pitkät lomat ja riittävä vapaa-aika.......................................1                  2                 3                  4                      X 
 
k. työn vastuullisuus...............................................................1                  2                 3                  4                      X 
 
l. työ on muiden silmissä arvostettua.....................................1                  2                  3                  4                     X 
  
m.mahdollisuus uralla etenemiseen........................................1                 2                  3                  4                     X 
  
 
 
23) Työ merkitsee minulle... (rengasta kaksi kuvaavinta vaihtoehtoa) 
1.keinoa hankkia elanto 
2.velvollisuutta, joka jokaisella aikuisella on 
3.mahdollisuutta käyttää kykyjäni ja lisätä sisältöä elämääni 
4.mahdollisuutta saada aikaan jotain arvokasta 
5.elämäntehtävää 
6.muuta, mitä?_________________________________________________________ 
7.en osaa sanoa 
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24) Missä määrin mielestäsi menestyminen yleensä työelämässä johtuu yrittämishalusta ja ahkeruudesta? 
1.ei lainkaan 
2.vähän 
3.jonkin verran 
4.kokonaan 
5.en osaa sanoa 
 
25) Verrattuna muihin, iäkkäämpiin työntekijöihin, tuoko mielestäsi nuori ikäsi sinun työtehtäviisi 
erityispiirteitä tai luoko se sinulle erityisiä vaatimuksia? 
1.Ei 
2.kyllä,millaisia?__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
26) Jos voisit vaihtaa nykyisen työpaikkasi johonkin toiseen samalla palkalla, niin vaihtaisitko... 
1.samalle ammattialalle 
2.eri ammattialalle 
3.en vaihtaisi lainkaan 
4.en osaa sanoa 
 
 
 
 

Suuret kiitokset vaivannäöstäsi! 
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(Ensimmäiset 3 luokkaa menevät perinteisen painotyön vaiheiden jaottelun mukaan) 
6.Painopinnan valmistus 
graafinen suunnittelija  
graafinen kopisti  
graafinen toimihenkilö 
sivuntaittaja 
taittaja 
painopinnan valmistaja  
tekstinvalmistaja 
asemoija 
asemoija/repro 
syväpainotelan kaivertaja  
kopisti  
kuvatoimittaja  
Mac-operaattori  
media-assistentti  
ilmoitusvalmistaja  
reprografi (kuvankäsittelijä)  
värierottelija  
työasemataittaja  
 
  
7.Painaminen 
silkkipainaja 
painaja 
ylivetäjä 
stanssaaja 
stanssikuntoonlaittaja  
stanssauskoneen hoitaja  
offsetpainaja  
kohopainaja 
rotaatiopainaja 
kirjapainokoneen-apuri 
seripainaja  
tampopainaja  
arkkipainaja  
flexopainaja  
Heatset-rotaatiopainaja  
rullamies  
digipaino-operaattori  
sanomalehtirotaatiopainaja  
syväpainokoneen kuntoonlaittaja 
 
 
5.Jälkikäsittely 
liimauskoneapulainen  
sitoja 
koneenhoitaja  
sitomokoneen hoitaja 
sitomotyöntekijä 
sitomotyöntekijä/stanssaaja 
postittaja  
jälkikäsittelijä  
käsinpostittaja 
painotuotteiden jälkikäsittelijä 
taittokoneen hoitaja  
leikkaaja 
leikkurin/lavaajan hoitaja 
jälkikäsittelykoneen hoitaja 
kirjatyöntekijä/konesitoja 



sarjanitomakoneenhoitaja  
pituusleikkaaja 
lähettämön hoitaja  
jälkikäsittelykoneen hoitaja-oppilas  
paperin leikkaaja  
Korttileikkurin ajuri  
kotelotyöntekijä  
 
 
(Neljänteen luokkaan on kerätty monenmuotoiset "toimistotehtäväammatit" , joissa on paljon uusia työnkuvia/ -
nimikkeitä. Nämä voivat myös sisältää johtamista tai esimiesaseman. Usein nimikkeiden perusteella ei voi varmasti 
sanoa, onko työntekijä viestintäalan tehtävissä laisinkaan.) 
6.toimihenkilöluonteiset ammatit 
työnjohtaja 
myyntisihteeri  
palveluvastaava/koordinaattori  
myyntiassistentti  
järjestelmäpäällikkö  
tuotesuunnittelija  
työharjoittelija kirjanpidossa/kesälomatuuraaja  
laatuvalmentaja  
atk-tuki  
ilmoituskonsultti/atk-vastaava  
projektipäällikkö  
asiakaspalvelija (myyntisihteeri)  
trafiikkisihteeri/mainonnansuunnittelija  
kuljetusvastaava  
ilmoituslaskuttaja  
sitebuilder  
kirjanpitäjä  
asiakasneuvoja  
myyntineuvottelija  
tulostusasiantuntija  
kirjastovirkailija 
 
 
(Viidennessä luokassa on enemmän ruumilliseen työhön painottuvat, sekalaiset ammatit, jotka eivät usein vaadi korkeaa 
koulutustasoa.) 
3.Muut työntekijäryhmät 
lähetti 
varhaisjakaja, lehdenjakaja  
siivooja  
jakelupäivystäjä/lehdenjakaja  
varastotoimihenkilö , -työntekijä  
apumies  
kioskimyyjä/lipunmyyjä  
kiinteistönhoitaja/laitosmies  
autonkuljettaja  
sekatyöläinen  
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Kirjatyö-lehdessä 27.3.2003 julkaistu artikkeli. 
 
Nuori aikuinen, vastaa jäsenkyselyyn! 
 
Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana yhteiskunnan muuttuminen on muokannut työolosuhteita ja työympäristöä 
monin tavoin. Aikaisempi teollinen yhteiskunta on jo reilun vuosikymmenen ajan ollut muuttumassa 
informaatioyhteiskunnaksi. Tähän liittyvä 1980 -luvulla vauhtiin päässyt tietokoneistuminen toi tietotekniikan yhä 
useammalle työpaikalle. Kehitys oli kiihkeää koko 1990-luvun rauhoittuen vuosituhannen vaihteessa. 
 
Muutos ei kuitenkaan ole johtunut vain tietotekniikan esiinmarssista. Suomen samanaikainen muuttuminen 
markkinataloudeksi on muokannut työmarkkinoita ja työn piirteitä vaikuttaen siihen, mitä työntekijän ominaisuuksia 
arvostetaan. Tällaisia ominaisuuksia ovat useasti joustavuus, yhteistyökyky, kyky itsenäiseen toimintaan ja kyky oppia 
nopeasti.  
 
Samalla voidaan aavistella tietynlaista eri ammattiryhmien töiden sisällön eriytymistä: automaatio tekee toisten 
työntekijöiden rutiiniluonteisista töistä yhä yksitoikkoisempia, vaikka samaan aikaan tietotekniikka nostaa toisten 
työntekijöiden ammattitaidon vaatimustasoa tehden haastavista töistä yhä haastavampia. Molemmat, sekä 
yksitoikkoisuus että haastavuus, voivat olla työntekijää kuluttavia ominaisuuksia. Monissa tutkimuksissa 
kuormittumisen painopisteen onkin havaittu olevan siirtymässä fyysisestä kuormittumisesta henkiseen 
kuormittumiseen. Stressi, uupuminen ja työssä jaksamisen ongelmat koskettavat yhä useampaa, myös nuorempia 
työntekijöitä. 
 
Työn muuttuminen ei kuitenkaan ole vain työntekijän kuormittumista lisäävää. Muutos tuo mukanaan myös työntekijän 
kannalta hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi uudet työjärjestelyt, monipuolistuva työnkuva ja tietotekniikan käytön 
lisääntyminen työpaikalla voi lisätä työn mielekkyyttä, tehdä työskentelystä itsenäisempää tai vähentää työn fyysistä 
raskautta.  
 
Työelämän muuttumisen ovat parhaiten kokeneet jo pitkän työuran tehneet, mutta miten nykyisiin työolosuhteisiin 
suhtautuvat ne nuoret aikuiset, joille ”muuttunut työelämä” on ainut työelämän muoto, jonka he ovat kokeneet. 
Minkälaisia työn piirteet ovat tällä hetkellä nuorten aikuisten työntekijöiden työssä? Kuormittavatko jotkin työn piirteet 
työntekijää ja mitkä tekevät työstä mielekkäämpiä? Miten nuoren aikuisen ikä, elämänvaihe tai arvot vaikuttavat tähän 
kaikkeen? Tieto nuorten aikuisten kokemuksista on tärkeää, sillä he kantavat yhteiskuntaa eteenpäin nyt ja 
tulevaisuudessa. Kannattaa siis pyrkiä kohti parempaa työelämää. 
 
Edellä mainittuihin kysymyksiin haetaan vastauksia Viestintäalan ammattiliitto ry:n jäsenistä tehtävässä tutkimuksessa. 
Tutkimuksen toteuttaa Pro gradu -työnään Mari Kallinen Tampereen yliopistosta. Kyselylomake lähetetään huhti-
toukokuun aikana noin 15%:lle liiton alle 36-vuotiaista palkkatyössä olevista jäsenistä. Jos kuulut niiden joukkoon, 
joille kysely on lähetetty, niin vastaa  ja auta ammattiliittoasi. Kerätyn tiedon avulla liitto pystyy jatkossa entistä 
parempaan edunvalvontaan sinun hyväksesi. Lisäksi kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen 20-tunnin 
risteily Viking Linellä sekä muita pienempiä tavarapalkintoja. Vastaaminen kannattaa! 
 
Mari Kallinen 
Yhteiskuntatieteiden yo 
Tampereen yliopisto 
 
 



LIITE 4 
Työhön liitettävät arvot.  
Frekvenssit, prosentit, keskiarvo ja keskihajonta. 

  
  

  
  

  

  
  

Ei 
lainkaan  

Jonkin 
verran   

  
Erittäin  

Ei 
osaa   

  
  

  

  
N

 
Tärkeä 

Tärkeä 
M

elko 
tärkeä 

Tärkeä 
Sanoa 

Yhteensä 
Keskiarvo 

Keskihajonta 
Perhe 

177
0,6 

1,7 
6,7 

89,9 
1,1 

100 
3,9 

0,4 
Vapaa-aika 

178
  

5,1 
26,4 

68,5 
  

100 
3,6 

0,6 
Työ eläm

änsisältönä yleensä 
177

2,8 
21,3 

50 
25,3 

0,6 
100 

3 
0,8 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

M
ielenkiintoinen ja vaihteleva työ 

177
1,7 

7,8 
33,5 

55,9 
1,1 

100 
3,5 

0,7 
Työn jatkuvuus/pysyvyys/varm

uus 
179

0,6 
2,2 

16,2 
81 

  
100 

3,8 
0,5 

Säännöllinen päivätyö 
174

10,7 
15,3 

33,9 
38,4 

1,7 
100 

3 
1 

M
ahdollisuus itsenäiseen  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Ajatteluun ja toim

intaan 
179

  
5,6 

41,9 
52,5 

  
100 

3,5 
0,6 

M
ahdollisuus toteuttaa ja 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Kehittää  itseään työssä 

177
0,6 

8,9 
40,2 

49,2 
1,1 

100 
3,4 

0,7 
Korkea palkkataso 

177
1,7 

6,7 
44,7 

45,8 
1,1 

100 
3,4 

0,7 
Pitkät lom

at ja riittävä vapaa-aika 
179

1,1 
2,2 

35,2 
61,5 

  
100 

3,6 
0,6 

Työn vastuullisuus 
177

2,8 
15,6 

50,3 
30,2 

1,1 
100 

3,1 
0,8 

Työ on m
uiden silm

issä arvostettua 
177

6,7 
19 

43,6 
29,6 

1,1 
100 

3 
0,9 

M
ahdollisuus uralla etenem

iseen 
174

7,3 
26,4 

33,7 
30,3 

2,2 
100 

2,9 
0,9 

 



LIITE 5 
Perheen, vapaa-ajan ja työn tärkeyden korrelaatiot m

uiden työhön liitettävien arvojen tärkeyden kanssa. 

  
Perhe 

Vapaa-aika 
Työ eläm

änsisältönä 
yleensä 

Perhe 
1,000 

0,292 
-0,058 

Vapaa-aika 
0,292 

1,000 
0,068 

Työ eläm
änsisältönä yleensä. 

-0,058 
0,068 

1,000 
M

ielenkiintoinen ja vaihteleva työ. 
-0,008 

0,090 
0,426** 

Työn jatkuvuus/pysyvyys/varm
uus. 

0,182* 
0,124 

0,269** 
Säännöllinen päivätyö. 

0,219** 
0,121 

0,077 
M

ahdollisuus itsenäiseen ajatteluun ja 
toim

intaan. 
0,223** 

0,011 
0,080 

M
ahdollisuus toteuttaa ja kehittää itseään 

työssä. 
0,048 

-0,052 
0,264** 

Korkea palkkataso. 
0,091 

0,147 
0,041 

Pitkät lom
at ja riittävä vapaa-aika. 

0,273** 
0,324** 

-0,127 
Työn vastuullisuus. 

0,107 
0,055 

0,417** 
Työ on m

uiden silm
issä arvostettua. 

0,020 
0,047 

0,265** 
M

ahdollisuus uralla etenem
iseen. 

0,187* 
0,074 

0,137 
* Korrelaatio m

elkein m
erkitsevä, p<0,05 (2-suuntainen). 

  
  

** Korrelaatio on m
erkitsevä, p<0,01 (2-suuntainen). 

  
  

 



LIITE 6 
H

allinnan tunteen kokem
inen. Frekvenssit, 

prosentit, keskiarvo ja keskihajonta. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Erittäin 

M
elko 

Silloin 
M

elko 
H

yvin 
Ei osaa 

  
  

  
  

N
 

H
arvoin 

H
arvoin 

Tällöin 
U

sein 
U

sein 
Sanoa 

Yhteensä 
Keskiarvo 

Keskihajonta 
M

inulla on vain vähän tai ei 
ollenkaan m

ahdollisuutta hallita 
m

inulle tapahtuvia asioita. 
179 

27,9 
33 

27,9 
7,3 

1,7 
2,2 

100 
2,2 

1 
Tunnen itseni avuttom

aksi 
käsitellessäni ongelm

ia 
eläm

ässäni. 
178 

34,3 
39,9 

21,3 
3,4 

1,1 
  

100 
2 

0,9 
M

inusta tuntuu, että olen m
uiden 

”heittopussina”. 
179 

46,9 
29,6 

17,9 
3,4 

2,2 
  

100 
1,8 

1 
Pystyn tekem

ään m
iltein m

itä 
tahansa, jos vain paneudun 
asiaan. 

179 
1,1 

2,8 
21,2 

47,5 
25,7 

1,7 
100 

4 
0,8 

Se, m
itä tulevaisuudessa m

inulle 
tapahtuu, riippuu suurim

m
aksi 

osaksi itsestäni. 
179 

2,8 
4,5 

13,4 
37,4 

36,9 
5 

100 
4,1 

1 
Pelkään, etten tulevaisuudessa 
pärjää nykyisessä työssäni. 

179 
59,8 

28,5 
8,4 

1,7 
0,6 

1,1 
100 

1,5 
0,8 

Koen, etteivät nykyiset 
palkkatuloni riitä itseni/perheeni 
riittävään toim

eentuloon. 
179 

12,8 
18,4 

29,1 
20,7 

17,9 
1,1 

100 
3,1 

1,3 
Koen, etten saa yhteensovitettua 
tyydyttävällä tavalla työtäni ja 
m

uuta eläm
ääni. 

179 
27,4 

30,7 
26,8 

9,5 
4,5 

1,1 
100 

2,3 
1,1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



LIITE 7 
Liiton nuorten aikuisten työn piirteet.  
Frekvenssi, prosentit, keskiarvo ja keskihajonta.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ei kuvaa 
Kuvaa   

Kuvaa   Kuvaa  
Kuvaa   

Ei 
osaa 

  
  

  

  
N

 
Lainkaan

M
elko 

huonosti
Jonkin 
verran 

M
elko 

hyvin 
Erittäin 
hyvin 

Sanoa
Yhteensä

Keskiarvo 
Keskihajonta 

Teen m
ielestäni työtehtäviä, jotka kuuluvat 

toisille. 
177

29,4 
32,2 

27,1 
7,3 

2,3 
1,7 

100 
2,2 

1 
O

sallistun usein kokouksiin/palavereihin tm
s. 

179
21,2 

25,7 
21,8 

16,2 
15,1 

  
100 

2,8 
1,4 

M
inulla on paljon vastuuta om

an työni 
pääm

äärien asettam
isessa. 

179
2,8 

17,3 
29,1 

25,1 
23,5 

2,2 
100 

3,5 
1,1 

Työskentelen itsenäisesti ilm
an valvontaa. 

179
2,2 

5 
15,1 

43 
34,6 

  
100 

4 
1 

O
pettelen työssäni usein uudenlaisen 

tekniikan/teknologian/ohjelm
istojen käyttöä. 

179
12,3 

26,8 
31,3 

11,7 
16,8 

1,1 
100 

2,9 
1,3 

M
inun tulee hallita useita eri työtehtäviä, jotta 

voin tarvittaessa siirtyä tehtävästä toiseen. 
179

4,5 
13,4 

20,7 
24,6 

36,3 
0,6 

100 
3,8 

1,2 
Parannan koko ajan taitojani/tietojani 
pysyäkseni työn vaatim

usten tasolla. 
179

2,8 
20,1 

27,4 
29,1 

18,4 
2,2 

100 
3,4 

1,1 
Työskentelen eri työtä, työtehtäviä suorittavien 
henkilöiden kanssa. 

177
8,5 

14,7 
21,5 

20,9 
33,3 

1,1 
100 

3,6 
1,3 

Työskentelen ryhm
ässä/tiim

issä. 
179

15,1 
15,6 

17,9 
19 

31,3 
1,1 

100 
3,4 

1,5 
Työnantajani tarjoaa m

inulle riittävän m
äärän 

am
m

atillista lisäkoulutusta. 
179

24,6 
32,4 

16,8 
18,4 

2,8 
5 

100 
2,4 

1,2 
Työhöni sisältyy joutoaikaa, jolloin vain 
odotan, että jotain tapahtuisi. 

178
30,3 

32 
23,6 

6,2 
7,9 

  
100 

2,3 
1,2 

Toistan työssäni yhtä ja sam
aa työvaihetta 

yhä uudelleen. 
178

10,1 
23 

24,7 
22,5 

19,7 
  

100 
3,2 

1,3 
Työni edellyttää paineensietokykyä. 

179
5,6 

10,1 
29,6 

25,7 
28,5 

0,6 
100 

3,6 
1,2 

Työni m
ahdollistaa uralla etenem

isen. 
178

26,4 
37,6 

16,9 
10,1 

3,9 
5,1 

100 
2,2 

1,1 
Iän m

yötä kertyvästä työkokem
uksesta on 

työssäni erityistä hyötyä/etua. 
179

3,9 
12,3 

28,5 
25,1 

26,8 
3,4 

100 
3,6 

1,1 
Työaikani joustaa työnantajan tarpeiden 
m

ukaan. 
179

10,6 
13,4 

33,5 
23,5 

16,8 
2,2 

100 
3,2 

1,2 
Työaikani joustaa om

ien tarpeitteni m
ukaan. 

179
7,8 

20,7 
35,2 

24,6 
9,5 

2,2 
100 

3,1 
1,1 

 



LIITE 8 
Kuorm

ituksen tuntem
ukset työssä.  

Frekvenssi, prosentit, keskiarvo ja keskihajonta. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
En 

osaa  
  

  
  

  
N

 
Erittäin 
harvoin

M
elko 

harvoin
Silloin 
tällöin

M
elko 

usein 
H

yvin 
usein

 
sanoa

Yhteensä
Keskiarvo

Keskiahajonta 
En ehdi opetella kaikkia uusia tarpeellisia 
asioita. 

176
22,3 

30,2 
28,5 

10,6 
6,7 

1,7 
100 

2,5 
1,2 

En ehdi tehdä työtäni niin hyvin kuin 
haluaisin. 

179
18,4 

27,4 
34,1 

14 
6,1 

  
100 

2,6 
1,1 

M
inun täytyy kiirehtiä saadakseni työni 

tehtyä. 
178

10,1 
15,2 

36 
24,2 

14,6 
  

100 
3,2 

1,2 
Työni on henkisesti rasittavaa. 

179
11,2 

17,9 
34,1 

22,3 
14,5 

  
100 

3,1 
1,2 

Työni on ruum
iillisesti rasittavaa. 

179
23,5 

27,4 
23,5 

14 
11,7 

  
100 

2,6 
1,3 

Työni on liian vaikeaa m
inulle. 

177
57,9 

29,2 
11,2 

0,6 
0,6 

0,6 
100 

1,6 
0,8 

Joudun tekem
ään enem

m
än ylitöitä kuin 

haluaisin. 
176

59 
23,6 

11,8 
1,7 

2,8 
1,1 

100 
1,6 

1 
En usko jaksavani nykyisessä työssäni 
kuin vuoden. 

168
59,7 

16,3 
10,7 

6,7 
2,8 

5,6 
100 

1,7 
1,1 

M
inun on vaikea irtautua työstäni edes 

vapaa-aikana. 
178

49,4 
26,4 

16,3 
4,5 

3,4 
  

100 
1,9 

1,1 
M

inulle on selvää, m
itkä tehtävät ovat 

m
inun vastuullani työssäni. 

179
1,7 

1,7 
3,4 

30,7 
62,6 

  
100 

4,5 
0,8 

M
inulle on selvää, m

itä m
uut odottavat 

m
inun tekevän työssäni. 

179
1,1 

2,2 
4,5 

46,4 
44,7 

1,1 
100 

4,3 
0,8 

M
inun täytyy käyttää kaikkia taitojani ja 

kykyjäni ollakseni m
enestyksekäs 

työssäni. 
179

8,4 
17,9 

31,3 
31,8 

9,5 
1,1 

100 
3,2 

1,1 
Työni on erittäin haastavaa. 

179
9,7 

23,3 
33 

23,9 
10,2 

  
100 

3 
1,1 

Yrityksen johto arvostaa m
inua ja työtäni. 

179
16,2 

21,8 
24 

14 
11,7 

12,3 
100 

2,8 
1,3 

Työtoverini arvostavat m
inua ja työtäni. 

179
3,4 

2,2 
33 

34,6 
14 

12,8 
100 

3,6 
0,9 

Työpaikallani on hyvä ilm
apiiri. 

179
6,7 

8,9 
26,8 

34,6 
19 

3,9 
100 

3,5 
1,1 




