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Turhauttaa, kyllästyttää, ahdistaa. 
Työ, jossa vietämme puolet 

valveillaoloajasta, on monelle 
jatkuva mielipahan aihe. Mitä 

voisimme tehdä valittamisen sijaan?
t e r h i  h a u t a m ä k i  K u v i t u s  t a i k a  m a n n i l a

R a (s)k a s
t y ö e l ä m ä

Y
rityksen arvoihin on kirjattu hieno 
sana: innovatiivisuus.

Kolmekymppinen Anne kertoo pa-
laverissa ideansa ja pomo innostuu. 
Hyvä idea! tee se!

Pian Annea kaduttaa. Hän jää idean 
kanssa yksin, ja siitä tulee pelkkä lisä-
tehtävä ennestään loputtomaan to do 

-listaan. Pari työkaveria seurailee ylemmyydentuntoisesti, 
kun uuden kokeilija räpiköi ilman apua. Myöhemmin ylen-
nyksen saa sivustaseuraaja, joka ei ole ehdottanut mitään 
uutta eikä myöskään epäonnistunut.

Annen kokemukseen tiivistyy monta työelämän pahan 
mielen aiheuttajaa. tuen ja arvostuksen puute. epäreiluu-
den kokemus. Arvojen ja käytännön ristiriita. työmäärän 
hallitsemattomuus.

Pikkuhiljaa tulee leipiintyminen. On helppo kuvitella 
Anne tilittämään ystävilleen viinilasillisen äärellä, kuinka 
hän häipyy firmasta heti, kun tulee tilaisuus. Ja epäilemät-
tä joku ystävistä komppaa ja kertoo, että hänkin on ihan 
kypsä työhönsä.

Onko meistä tullut yliherkkiä mielensäpahoittajia? 
Moni asia on työelämässä paljon paremmin kuin mennei-

nä vuosikymmeninä. ihmiset ovat koulutetumpia, ja töissä 
on haastetta ja vapautta. työt ovat fyysisesti kevyempiä, 
ja työturvallisuudesta huolehditaan. tietotekniikan avul-
la saa etäpäivänä mokkalatten ääressä aikaan tunnissa sa-
man, mihin entisajan konttorissa vierähti päivä.

Kaikille on selvää, että töissä kuuluisi voida hyvin. On 
kehittämispäiviä ja työhyvinvointikyselyitä. Pomot ahmi-
vat hyvän esimiestyön oppaita ja istuvat valmentavan joh-
tamisen kursseilla.

Silti moni voi huonosti. neljännes suomalaisista kokee 
stressiä työssä. Lievät masennukset, ahdistuneisuus, unet-
tomuus ja epämääräinen oireilu ovat tutkimusten mukaan 
lisääntyneet selvästi.

”työterveyslääkärit puhuvat näistä mielenterveyden 
harmaana alueena. Oireille ei ole aina helppo löytää sel-
keää syytä”, sanoo tutkija Anna Kuokkanen. Hän selvit-
ti Suomen Akatemian ja työterveyslaitoksen hankkeessa 
psyykkisen haavoittuvuuden nousua työelämässä 1960- 
luvulta tähän päivään.

ihmiset uskaltavat puhua ongelmista, mutta on työkin 
muuttunut. Monen päivät ovat pirstaleisia ja hektisiä. Ai-
vot pyörittävät työasioita vapaallakin. Vähemmillä resurs-
seilla pitää saada enemmän aikaan. Pätkätöissä tai yt-kier-   j at k u u  ��
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teessä on vaikea sitoutua, ja monesta työstä on karsittu 
kaikki väljyys ja tyhjäkäynti. 

Samaan aikaan moni asettaa kovia vaatimuksia työlle ja 
sen merkitykselle. rotterdamin erasmus-yliopiston tutki-
ja ilona suojanen tutki väitöstyössään nuorten asiantunti-
joiden onnellisuuden tavoittelua ja havaitsi, että moni koki 
tästä paljon paineita. Pitäisi pitää itsestään huolta, piilot-
taa huonot päivänsä ja olla iloinen, puhelias ja avulias. 

”Pelottavan moni piiskasi itseään ja korosti, että onnel-
lisuus on omalla vastuulla. Jos ei ole työssä onnellinen, pi-
tää etsiä uusi työpaikka.”

työterveyslääkärit törmäävät usein tilanteeseen, jos-
sa työntekijän ongelma ei oikeastaan ole lääketieteellinen.

”Jos uupuu tai väsyy, tulisi tunnistaa todelliset syyt: 
onko työmäärä liian iso tai työtehtävät huonosti järjestet-
ty vai kuormittavatko henkilösuhteet”, Kuokkanen sanoo.

Monilla työpaikoilla ei ole jääty vain hämmästelemään 
tilannetta. Selvitimme, mitä asioita työpaikoilla jo tehdään.

Tunnistetaan, mistä  
paha olo kumpuaa

Uutta ideoiva Anne ei ole kuvitteellinen henkilö. Startup-
yrittäjä, kirjailija ja tunnekouluttaja Camilla tuominen 
kuuli tarinan luentonsa päätteeksi.

tuominen on tottunut, että ihmiset avautuvat hänelle 
työhuolistaan. Hän on kehittänyt emotion tracker -mobii-
lityökalun, jolla voi havainnoida tunteita ja jonka avulla voi 
kouluttaa tunteiden johtamista työpaikoilla.

tuominen toimi aiemmin liikkeenjohdon konsulttina 
mutta turhautui kuin esimerkin Anne. rohkeuteen kan-
nustettiin vain teoriassa. tositilanteissa piti pelätä ideoi-
den lyttäämistä.

”Aloin kyynistyä ja kätkeytyä panssarin sisään.”
tuominen irtisanoutui 39-vuotiaana. Hän koki, ettei 

kyynistymisen riskin keskellä enää kuullut tunteitaan. Hän 
näki, että moni muukin painaa työssä autopilotilla.

”Monet osaavat hirveän huonosti tunnistaa ja nimetä 
tunteitaan.”

tuomiselle syntyi idea työkalusta, jolla voi seurata tun-
netilojaan, aivan kuin liikuntasovelluksilla voi kerätä dataa 
urheilusuorituksistaan.

tunnesovellusta ovat käyttäneet monet tahot, muun 
muassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YtHS ja tie-
to. Sovelluksessa on 160 tunnetilaa, joista valita. tuomi-
nen halusi mukaan tunteiden eri nimet ja alalajit, jotta ku-
kin löytäisi oman kokemuksensa vivahteet. Yksi sanoo, 
että turhauttaa, toinen sanoo, että vituttaa.

tuomisen mukaan tarkoitus ei ole kerryttää tunne- 
dataa pomolle vaan omaan käyttöön. Siten itsetuntemus 
parantuu ja samalla voi havainnoida työpaikan ilmapiiriä. 
tällöin voi vaikkapa huomata, että paha mieli yltyy aina 
perjantaipalaverin jälkeen – onkohan niin, että palautteen 
puute ahdistaa? 

tunteista puhuminen ei tarkoita, että ongelmien ratkai-
su on vain työntekijän vastuulla. ehkä muutosta tarvitaan 

Jos tuntee
 jatkuvasti 
stressiä, 
kannattaa 
miettiä, ovatko 
työt liian 
vaikeita.
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johtamiseen tai töiden organisointiin. Mutta muutos läh-
tee itsensä kuulemisesta, jolloin on helpompi löytää ydin-
syyt ja etsiä ratkaisuja.

”Jos tuntee jatkuvasti stressiä, kannattaa miettiä, onko 
töitä liikaa. Vai ovatko työt sittenkin liian vaikeita, tai enkö 
tee töissä oikeita asioita?”

Luotetaan, että ihmiset  
hoitavat hommansa

”Olen pahoillani, en voi tehdä mitään.”
tuttu tilanne asiakaspalvelussa. työntekijä levittelee 

käsiään. Hän auttaisi, mutta ei ole valtuuksia, ei kuulu käy-
täntöihin, pitää kysyä esimieheltä. Asiakas hermostuu, 
työntekijää harmittaa. Ongelma tiedetään myös televies-
tintäyritys elisassa, jossa on jo pitkään haluttu muuttaa 
työskentelykulttuuria ja antaa työntekoon vapautta.

”Lähdemme luottamuksesta: siitä, että ihmiset teke-
vät hommansa”, elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-
aho sanoo.

Monille se tarkoittaa mahdollisuutta valita  vapaasti, 
missä, miten ja milloin tekee työtään.  Asiakaspalvelussa 
on oltava läsnä tiettyinä aikoina, mutta ranta-ahon 
 mukaan asiakaspalvelijoilla pitää olla mahdollisuus ratkoa 
ongelma tilanteita itsenäisesti.

”esimerkiksi perjantai-iltana asiakkaan modeemi on 
rikki, ja edessä olisi viikonloppu ilman nettiä. Palvelu- 
asiantuntija voi päättää käydä viemässä asiakkaalle mo-
deemin kotiin, vaikka se ei kuulu normaaliin prosessiin – 
tilanne vaatii poikkeusta”, ranta-aho mainitsee.

Hän huomauttaa, että joka työpaikalla on joku, joka tar-
vitsee muita enemmän ohjausta. Mutta sen ei pidä olla syy 
kytätä jokaista. Hyvässä työyhteisössä ymmärretään, että 
kun ihmisiin luotetaan, asiat sujuvat enimmäkseen hyvin.

Tuunataan työtä  
paremmaksi

Menetkö töihin vain suorittamaan annettuja tehtäviä? 
ei ihme, jos työ nyppii. Moni voisi vaikuttaa työhönsä 
 enemmän kuin mitä tällä hetkellä tekee.

Scandicilla on kannustettu tekemään työstä oman-
näköistä. Parichat Kujansuu työskentelee vastaanottovir-
kailijana tampereella hotelli rosendahlissa. Hän on aina 
harrastanut kuvataidetta, ja muutama vuosi sitten hän 
keksi alkaa askarrella hotellivieraiden iloksi.

”niinä päivinä, kun muut hommat on tehty, saatan teh-
dä kortteja vaikka hää parille tai syntymäpäiväsankarille”, 
Kujansuu kertoo.

Syksyllä hän teki vastaanottoon halloween-kurpitsan, 
joulun alla aamu palahuoneen portaikkoon tonttuoven 
pumpulilumineen.

Kujansuulle taiteilu on perustyöhön iloa tuova lisä. Hän 
on tuunannut työtään, kuten työterveyslaitoksen tutki-
musprofessori Jari Hakanen sanoisi.

työn tuunaaminen on oma-aloitteista työnkuvan tai 

Hyvässä 
työyhteisössä 
ymmärretään, 
että kun ihmisiin 
luotetaan,  
asiat sujuvat 
enimmäkseen 
hyvin.
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työtapojen muokkaamista, joka tekee työstä palkitsevaa ja 
innostavaa tehtävän sallimissa rajoissa. työn tuunausta on 
se, että musikaalinen lastentarhanopettaja pitää rumpu-
tuokioita lapsille. Se voi olla uuden opiskelua tai sitä, että 
ehdottaa itseään kiinnostavaan projektiin.

”työn tuunaaminen alkaa siitä, että miettii omaa työ-
tään tarkkaan. Mistä siinä on pohjimmiltaan kyse, mik-
si työtäni tarvitaan ja mikä minua työssäni energisoi?”  
Hakanen sanoo.

tamperelaisesta kassatyöntekijästä Jama Jamasta tuli 
paikallinen julkkis, kun hän perusti markettiin hitaan kas-
san. Jama Jama pohti työnsä ydintä ja päätteli, että se ei 
ole jogurttipurkkien vetäminen viivakoodilaitteesta vaan 
ilon tuottaminen asiakkaille. Hitaalta kassalta saa juttu-
seuraa ja apua pakkaamiseen, kiireiset ryysikööt tavallisil-
le kassoille.

Otetaan elämän- 
tilanteet huomioon

työelämä mielletään usein ultrajuoksuksi, joka pitää vetää 
läpi tasaista tappotahtia. Mieluummin se voisi olla inter-
vallitreeniä, jossa toisina hetkinä otetaan spurtteja ja vä-
lillä hidastetaan.

digitaalisten palveluiden asiantuntijayritys Gofore on 
halunnut tehdä joustosta helppoa. Kuka tahansa voi siir-
tyä vaikkapa 30-tuntiseen työviikkoon, sillä asiantuntija-
työssä tämä onnistuu. elämää voi ruuhkauttaa esimerkik-
si lapsen syntymä tai iäkkäiden vanhempien hoivaaminen.

”Monella on halu ottaa aikaa itselle, jos esimerkiksi har-
rastus tai vapaaehtoistoiminta vie paljon energiaa. ihan 
fiksuja päätöksiä ihmiset tekevät”, henkilöstön osaamisen 
kehittäjä Heini Ala-vannesluoma kertoo.

Yrityksessä perheelliset saavat kolmen viikon palkalli-
sen isyysvapaan, ja työnantaja kustantaa sairaan lapsen 
hoitajan vaihtoehtona sille, että työntekijä jää itse hoita-
maan lasta.

Monella muullakin työpaikalla on huomattu, että hek-
tistä arkea eläviä kannattaa tukea. On työnantajan kus-
tantamia kodin siivouspalveluita ja viikon palkallisia  
perhevapaita isovanhemmille. 

Maailmalta löytyy esimerkkejä siitä, että vaativan toi-
mitusjohtajan pestinkin voi jakaa kahdelle osa-aikaiselle.

Gofore haluaa tukea vielä lisää pitkiltä perhevapailta 
palaavia tai muita ruuhkavuosia eläviä. Kaksi työntekijää 
on jo päässyt Fambition-startupin valmennukseen, joka 
koostuu ohjatuista vertaisryhmän kokoontumisista.

”Monet pitkiltä vapailta palaavat potevat huonoa oma-
tuntoa siitä, että eivät pysty antamaan töissä itsestään 
kaikkea – vaikka pystyisivätkin. Helpottaa kuulla, että 
muillakin on samoja tuntemuksia”, Ala-Vannesluoma 
sanoo.

tekninen projektipäällikkö Arto Paasovaara pääsi val-
mennukseen, koska toivoi tukea arjen ruuhkaan. Hänen 
työtehtävänsä muuttuivat viime vuoden tammikuussa, ja 
viime syksynä lastenhoitovastuu lisääntyi vaimon väitös-

Työelämä  
voisi olla 

intervallitreeni, 
jossa välillä 

otetaan spurtteja 
ja välillä 

hidastetaan.



kirjaprojektin ja yrittäjäksi ryhtymisen myötä.
”Olen tykännyt siitä, että olen päässyt miettimään per-

heen ja työelämän yhteensovittamista monesta eri kulmas-
ta. Kyse on pienistä oivalluksista ja muutoksista.”

Paasovaara on vasta alussa tavoitteiden ja muutosten 
pohdinnassa, mutta hän on jo lähtenyt rauhoittamaan 
ruuhkaa pienin askelin. Hän esimerkiksi jättää työpäivän 
loppuun hetken keskeneräisten asioiden kirjaamiseen, jol-
loin työt on helpompi jättää työpaikalle.

Keskitytään  
oikeisiin asioihin

Koko päivä meni palavereissa turhia asioita vatvoen? Usein 
mielipaha tulee tunteesta, ettei tee oikeita asioita. Kalen-
teri elää omaa elämäänsä, ja työpäivät kuluvat reagointiin.

Microsoftilla on pyritty siihen, että työn iso kuva pysyy 
mielessä. Markkinointijohtajana työskentelevä Malathy 
Eskola kertoo, että työntekijät sopivat esimiestensä kans-
sa kaksi kertaa vuodessa seuraavan puolen vuoden priori-
teetit. Kun päätavoite on tiedossa, yksittäisiä tehtäviä on 
helpompi arvottaa.

Microsoftilla on lisäksi etsitty vuoden ajan hyviä käy-
täntöjä, jotta voitaisiin keskittyä tärkeimpään. Fiksummin 
yhdessä -hankkeen yksi havainto on tämä: meili- ja palave-
risuma ei vain tapahdu, vaan jokainen voi vaikuttaa valin-
noillaan yllättävän paljon. 

eskola käyttää työkaluja, joilla hän seuraa palaveri- ja 
sähköpostikäyttäytymistään: keiden kanssa hän on yhtey-
dessä ja kuinka nopeasti reagoi viesteihin.

”näiden perusteella voin seurata, olenko tekemässä oi-
keita asioita.”

työkaluilla eskola on saanut itsensä kiinni multitas-
kauksesta, kuten meileihin vastaamisesta palavereissa.

”Jos palaverissa tulee hoidettua muita asioita, on pei-
liin katsominen. Oliko palaveri sittenkään oikea minulle, ja 
miksi olin siellä?”

Priorisointi on koko työyhteisön asia. eräs Microsoftin 
johtaja huomasi, että hänen iltaseitsemän ja -kymmenen 
välillä lähettämänsä meilit luettiin keskimäärin alle kah-
dessa tunnissa. Yhden iltatyö sai muutkin valmiustilaan. 

nykyisin työpaikalla ei pääsääntöisesti lähetetä meiliä 
viiden jälkeen. iltaisin työskentelevä ajastaa meilit lähte-
mään aamupostina.

tutkimusprofessori Jari Hakasen mukaan moni on 
muuttanut työtään siten, että on alkanut merkata kalen-
teriin tärkeät mutta ei-kiireelliset työt yhtä jämptisti kuin 
palaverit. tällainen voi olla vaikka jokaviikkoinen tunti am-
mattikirjallisuuden lukemiseen.

”Kun oman työn kehittäminen on kalenterissa, siihen on 
ikään kuin oikeus ja lupa”, Hakanen sanoo.

Kyllä, tämän päivän työelämä on kuormittavaa. turhau-
tumisen ja valituksenkin ymmärtää. 

Monessa työssä on kuitenkin liikkumavapautta ja mah-
dollisuuksia tehdä  asioita toisin. Siihen vapauteen kannat-
taa tarttua. 

Tervetuloa viisaiden naisten seuraan!

Onnellisuus  
on menestymisen  

korkein muoto. 
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