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Tutkimustuloksia: Työ syö meitä! 

Suomalainen työelämä näyttäytyy karuna. Voimia arjessa syövät 

jatkuva kiire, huono työilmapiiri sekä kehnot johtajat. Hyvät asiat 

löytyvät useimmin työn ulkopuolelta. Voimia arkeen tuovat perhe, 

läheiset ja ystävät.  

 

Tulokset selviävät Work goes happyn ja Yksi elämä -terveystalkoiden yhdessä 

toteuttamasta tutkimuksesta, johon osallistui yli 800 työikäistä. Tutkimuksen tulokset 

julkaistaan Work goes happy -työhyvinvointitapahtumassa 9. maaliskuuta. 

 

Mikä syö voimia alle 40-vuotiailta? 

 

20–39 -vuotiaiden naisten vastauksissa nousee usein esiin sana ristiriita. Ristiriitoja on 

töissä ja ristiriitoja on kotona, mutta ristiriitaa on erityisesti työn ja perheen 

yhteensovittamisessa. 

 

”Ristiriitaiset ihmissuhteet ja työ syövät voimiani. Taistelen päivittäin sen kanssa, 

että työ vie liikaa energiaa ja läheiseni joutuu kärsimään siitä. Haluaisin olla 

tukevampi ja auttavaisempi kotona, mutta vähäinen energiani valuu töihin”, kertoo 

elämän ruuhkavuosia elävä nainen.  

 

”Ehkä muuallakin, mutta ainakin omassa työorganisaatiossani tempo on nykyään 

varsin hektinen, aikataulutukset ovat kiireisiä ja muutoksia tehdään yllättäin. Tämä 

lisää stressiä”, kertoo toinen. 

 

Jatkuva kiire saa pinnan kiristymään, jolloin voimia arjesta rupeavat viemään myös 

pienemmätkin vastoinkäymiset, kuten lasten kuravaatteet, likaiset astiat tiskialtaassa 

tai tyhjentämätön tiskikone. 
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Miehet olivat vastaajaryhmänä vähemmistö. Vain 55 miestä osallistui, mikä on 

kahdeksan prosenttia vastaajakunnasta.  

 

Kyselyyn osallistuneiden nuorempien miesten voimia ei niinkään syö kotiasiat, vaan 

työ. Alle nelikymppisten miesten voimia syövät taitamattomat esimiehet ja liiallinen 

työtaakka. Korkea itsekritiikki ja työmoraali kasvattavat työtaakkaa. 

 

”Tunnollisuus on kuluttavaa nykypäivänä. Työmäärät ovat kasvaneet, joka on 

johtanut töiden pintapuoliseen hoitamiseen, vaikka laatutasoja ei laskettaisikaan sen 

mukana”, tuskailee laatua peräänkuuluttava mies. 

 

”Työpaikka on kuin kaaos. Johdolla ei käsitystä, miten hommat pitäisi hoitaa ja 

lopputuloksena on 1,3 v välein yt-neuvottelut”, jatkaa toinen. 

 

Mikä tuo voimia alle 40-vuotiaille? 

 

Alle nelikymppisillä naisilla lepo, koti, puoliso ja oma perhe tuovat voimia arkeen. 

”Lepo on muutakin kuin unta. Myös mielen pitää levätä ja siinä auttaa tv, musiikki, 

hyvä näyttely tai se, ettei tee yhtään mitään.” 

 

Hallinnan tunne on myös tärkeä. Usein esiintyvä sana on tasapaino.  

 

”Voimia arkeeni ja elämääni tuo se, että koen asioiden olevan tasapainossa. Työ ei vie 

kaikkea aikaa eikä kotiarki, eikä kotiarki tunnu liian vaativalta urakalta. Tämä on 

varmasti hyvin yksilöllinen kokemus, mutta tietynlainen hallinnan tunne 

ehdottomasti tuo voimia”, vastaa ikäryhmään kuuluva nainen.  

 

Myös mikä tuo voimia arkeen -kysymykseen miesten vastaukset liittyvät naisia 

useammin työhön. Vaikka vastaajajoukko oli pieni, sitaatit ovat kuvaavia: 

 

”Onnistuminen. Voimavaroja tuo onnistuminen missä tahansa tekemisessä.” 

”Lounas ja kahvitauot. Työ tarvitsee hengähdystaukoja, jotka rytmittävät työtä.” 

  



 

-

8.3.2017 

 

”Tiimi. Hyvä työyhteisö auttaa jaksamaan, kun tietää saavansa tukea ja on muiden 

tukena. Yhteisöllisyyden pohjalta on hyvä kehittää toimintoja ja omaa osaamista” 

”Vapaat työajat. Töistä irtautuminen on jaksamisen kannalta tarpeen. Joskus voi 

pitää lyhyenpää päivää töissä ja paikata asiaa esim. iltaisin voimavarojensa 

mukaan.” 

”Perhe, lapsi ja vaimo, sekä netti. Lapsi saa jatkamaan ja hänen seurassaan unohtaa 

paremmin kaiken muun. Vaimon kanssa illalla voi jutella kaikenlaista.” 

 

Mikä tuo voimia yli 40-vuotiaille? 

 

Yli 40-vuotiaat naiset saavat voimaa arkeensa erityisesti hyvästä parisuhteesta ja 

hyvistä ystävistä.  

 

”Hyvät ystävät ja puoliso ovat turvaverkko, johon voi aina luottaa. Heidän kanssaan 

voi olla varma siitä, että voi olla oma itsensä ja tulla rakastetuksi juuri sellaisena 

kuin on. Tämä on erityisen tärkeää, koska arjessa yleensä haluaa ja joutuu olemaan 

jatkuvasti enemmän tai vähemmän jossain roolissa.” 

 

Naiset puhuvat myös terveydestä. Jos kroonisia sairauksia on, terveyden ylläpitäminen 

koetaan tärkeäksi. ”Terveys. Olisi mahdollistaa varmistaa hyvä terveys tai parantaa 

jo olevia sairauksia.” 

 

Yllättävän vähän voimia arkeen tuovat työhön liittyvät asiat. Niistä on vain yksittäisiä 

mainintoja. Korkeimmalle työpaikalla voimia tuovaksi asiaksi koetaan nauru.  

 

”Iloisuus ja naurun helinä työpaikalla tuo iloa”, on sitaatti, josta moni kertoo saavansa 

voimaa arkeen.  

 

Miehillä voimia arkeen tuovat positiivinen vuorovaikutus, lapset, lepo, hyvä ruoka, oma 

aika, riittävät yöunet, liikunta, ulkoilu ja harrastukset. Tässä esimerkki, jossa ovat 

nämä kaikki ja vahvasti yhdessätekemisenteema. 
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”Perheen kanssa yhteinen tekeminen. Lukuisat lasten harrastukset on meidän 

perheessä käännetty yhteiseksi tekemiseksi. Isä ohjaa parissa eri lajissa lapsia ja 

nuoria, joissa perheen lapset ovat olleet mukana vuosia harrastajina ja nykyisin 

myös apuohjaajina. Perheen äiti kutoo villasukkia poikien pelireissuilla ja ottelut 

päätetään koko perheen yhteiseen ruokailuhetkeen tien päällä. Viikonloppuisin 

mennään myös äidin lajien mukaan eli luonnossa kävellen, jolloin nuorimmaiset 

lähtevät mukaan ja ottavat futispallon, frisbeekiekon tai Pokemon jahtivälineen 

mukaan ja näillä kävelyillä sekä nautitaan luonnosta että toistemme hyvästä 

seurasta”, kirjoittaa perhearkea pyörittävä mies. 

 

Myös työyhteisö ja onnistumiset työssä tuovat voimia arkeen. 

 

”Keskustelut ja pohdiskelu. Saan voimia keskustelemalla kollegojen kanssa ja 

pohdiskelemassa asioita omassa rauhassani.” 

 

”Onnistuminen! Arjen voimanlähde on valmennettavien onnistuminen! Valmentajana 

esimiehenä saan voimaa, kun valmennettavana onnistuu omassa työtehtävässään. 

Tällöin koen, että olen valmentajana tehnyt jotain oikein - ottamatta yhtään kunniaa 

itse tekijältä!” 

 

Mikä syö voimia yli 40-vuotiaiden arjessa? 

 

Entä, mitkä syövät yli nelikymppisten voimia?  Naisten vastauksissa negatiivisuus 

nousee usein esiintyväksi sanaksi. Huono johtaminen ja negatiivinen ilmapiiri ovat 

monelle tuttu työympäristö. 

 

”On totta, että yksi negatiivinen ihminen voi myrkyttää koko tiimin.” 

 

”Huono johtaminen työpaikalla. Ei kiitoksen sanaa. Ainainen negatiivinen 

puhuminen muista työntekijöistä. Huono ilmapiiri”, kuvailee toisen palveluksessa 

työskentelevä yli nelikymppinen nainen. 
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Voimia syövät asiat liittyvät useammin työhön kuin alle 40-vuotiailla naisilla. Huonosti 

valmistellut palaverit, tyypit, joilla on aikaa istuskella kahvilla, päättämättömyys, 

kyttääminen, epävarmuus, tietojen pimittäminen, valitus, marisijat, rasittavat 

työkaverit, selittäjät, itsekkyys syövät 40–59 –vuotiaiden naisten voimia. Myös unen 

puute sekä terveysongelmat tuntuvat arjessa. Ja kun lapset ovat kasvaneet pesästä ulos, 

omat vanhemmat vaativatkin hoitoa. 

 

”Nuku nyt, NUK. On hirveää pyöriä hikisissä lakanoissa firman asioita miettien. On 

hirveää avautua ystävälle ongelmista joihin hänellä ei ole mitään kiinnekohtaa. 

Yrittäjää voi ymmärtää vain toinen yrittäjä. Onneksi mieheni pyöritti omaa firmaa 

20 vuotta ennen kun vaihtoi palkkatöihin.” 

 

”Liikaa kaikkea. Vanhempien hoito, kuormittava työ - ei ehdi tekemään kaikkea eikä 

niin hyvin kuin haluaisi, huoli terveydestä ja muista ihmisistä.” 

 

Myös 40–59 -vuotiaiden miesten vastauksissa on yllättävän paljon huonoa 

nukkumista. Se voi olla seurausta työhuolista, möykkäävistä naapureista tai 

perhetilanteesta. Elämän ruuhkavuodet koskettavat vielä monia. 

 

”Lapsiperheen arki ja ruuhkavuodet. Käytännössä on kaksi työpäivää peräkkäin. Ja 

kun lapset ovat kipeänä niin kolme.” 

 

”Kiire, liika sosiaalisuus, melu, rauhattomat ihmiset. En voi sietää sitä, jos ohjelmaa 

on liian paljon ja jos muut sanelevat, mitä minun pitää vapaa-ajallani tehdä. 

Määräysvalta omaan aikatauluun puuttuu”, tuskailee aikuinen mies. 

 

Huonosta johtamisesta kärsivät kaikki. Summatkoon tämän tutkimuksen kaksi 

aikuisen miehen vastausta kysymykseen Mikä syö voimiasi? 

 

”Huono johtaminen. Kun työpaikalla johdetaan asioita, ei ihmisiä.” 
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”Venymistä, venymistä. Jatkuva kiire ja liialliset vaatimukset töissä. Aina pitää 

jaksaa venyä. Pienet suvantovaiheet olisivat tarpeen. Saisi joskus järjestää 

ajatuksensa ja paperinsa.” 

 

Tietoa tutkimuksesta 

Tutkimus toteutettiin Work goes happyn ja Yksi elämä -terveystalkoiden yhteistyönä 

1.11.–15.2.2017 välisenä aikana. Siihen osallistui 805 henkilöä. Verkossa toteutetun 

aivoriihen tavoitteena oli kerätä tietoa, mistä ihmiset saavat voimia arkeensa ja mikä 

syö voimia arjessa. Vastaajat kirjoittivat vastauksensa omin sanoin ja arvioivat toisten 

kirjoittamien vastausten tärkeyttä itselleen. Tutkimus toteutettiin Fountain Parkin -

aivoriihimenetelmällä. Tutkimuksen toteutti ja raportoi Eija Seppänen. 

 

10 VINKKIÄ, JOILLA SINÄ VOIT TUODA HYVÄÄ TYÖPAIKAN ARKEEN: 
 

1. Nauru. Iloisuus ja naurun helinä työpaikalla tuo iloa. 
 

2. Hyvä työyhteisö. Innostunut työyhteisö ja työhönsä sitoutuneet työkaverit tuovat intoa myös 
omaan työhön. 

 
3. Oman näköinen elämä. Se, että tekee sellaista työtä, jossa voi toteuttaa itseään, kokee oman 

työnsä merkitykselliseksi sillä sen kautta voi tuoda muille mielihyvää. Työ ja vapaa-aika ovat 
tasapainossa, niin että riittää virtaa vielä harrastuksillekin, eikä kaadu sohvan pohjalle kaikkensa 
antaneena töiden jälkeen. 
 

4. Etätyöt. Ne olisi rentoa meininkiä. 
 

5. Työn kierrätys Monet asiat näkee uudella tavalla, ja osaa arvostaa muidenkin töitä, kun 
käytössä olisi osittainenkin töiden kierrätys, samalla vahvistuisi tietotulvassa se tiedon jakaminen 
 

6. Se, kun koen että minua ymmärretään. Saan voimia siitä, että koen, että minua ymmärretään: 
joko kotona, ystävien parissa tai työssä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että minulle tärkeät asiat saan 
jakaa jonkun kanssa, joku aidosti ymmärtää näkökulmiani ja innostustani näistä asioista. Tässä 
mielessä jaettu innostus asioihin antaa paljon voimia! 

 
7. Itsestä huolehtiminen. Yritän huolehtia siitä, että saan tarpeeksi lepoa ja unta Varsinkin talvella 

yritän vaikuttaa siihen, että voin työskennellä rauhallisessa ympäristössä 1-2 päivää viikossa, eli 
pidän etätyöpäiviä. Toimistolla avotilassa keskittyminen herpaantuu ja työaikaa menee paljon 
sosialisoimiseen, mikä myös on tärkeää tiedonvaihdon kannalta. Käyn kerran viikossa 
uimahallissa ja nautin veden rauhoittavuudesta, höyrysaunasta ja lämmöstä. Käyn säännöllisestä 
hierojalla, jotta pysyn toimintakykyisenä. 
 

8. Positiivinen palaute. Positiivinen palaute läheiseltä, työkaverilta, asiakkaalta tai jopa 
tuntemattomalta. 

 
9. Hyvin suunniteltu ja etukäteen mietitty työsuoritus. 

On turhauttavaa työssä sammutella tulipaloja eli kun ei olla suunniteltu ja edetään jatkuvasti 
kädestä suuhun. Jos suunniteltaisiin ja mietittäisiin paremmin kokonaisuutta, asiat sujuisivat 
paremmin. Ymmärtävät ja oivaltavat ystävät ovat parhaita. 
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10. Tänä aamuna ilahdutti 

Työkaverin kanssa aamukahvin keittäminen yhdessä ja matkakokemuksista jutustelu ja tulevien 
reissujen fiilistely. Toisen työkaverin kanssa jatkettiin keskustelua kodin sisustuksesta ja kodin 
terassin kauniista jouluvaloista kuvia katsellen. Sen 10 minuutin jutustelun jälkeen oli mukava 
avata kone, tsekata sähköpostit ja valmistautua päivän ensimmäiseen palaveriin 

 
 
 
 


