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Tutkimme työuupumuksen, työinnon, elämäntyytyväisyyden ja
masennuksen välisiä yhteyksiä ja
niiden vaikutusta työterveyteen
(palautuminen, mielenterveysdiagnoosit, työholismi) vaatimus-voimavaramallin avulla. Vaatimuksia
tutkittiin työmäärän ja voimavaroja
minäpystyvyyden, kimmoisuuden
ja palvelevan johtajuuden avulla.
Tutkimuksessa löydettiin erilaisia
positiivisia ja negatiivisia kumulatiivisia kehiä työn vaatimusten ja voimavarojen, työperäisen ja yleisen
hyvin- ja pahoinvoinnin sekä terveyden välillä. Erityisesti työinto ja
palveleva johtajuus lisäsivät työntekijöiden hyvinvointia. Masennus
lisäsi riskiä työuupumukseen.
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Työssä koettu stressi voi pitkittyessään
johtaa työuupumukseen. Runsas neljännes työikäisistä aikuisista Suomessa kokee jonkinasteista työuupumusta ja heistä 2,5 %:lla työuupumuksen
oireet ovat vakavia (1). Työuupumus
yleistyy iän myötä erityisesti naisilla,
mikä liittyy naisten suurempaan vastuuseen kotitöistä ja korkeampaan
eläkeikään miesten jäädessä varhaiseläkkeelle naisia useammin (1). Suomessa työuupumuksen on havaittu
olevan myös yhteydessä myöhempiin
sydän- ja verisuonisairauksista sekä
mielenterveysongelmista johtuviin
sairaalajaksoihin (2). On myös havaittu, että työuupumus voi muuttaa
aivojen toimintaa heikentämällä mm.
työmuistia (3,4).
Erityisesti uupumusasteinen väsymys ja kyynistyminen ovat yhteydessä myöhempiin terveydellisiin ongelmiin (2). Olisikin hyödyllistä tutkia
enemmän työuupumusta ehkäiseviä
ja lieventäviä tekijöitä (2). Työuupumuksen vastapoolina on usein tutkittu
työintoa. Tutkimusten mukaan kaksi
kolmasosaa suomalaisista työntekijöistä kokee työintoa ainakin kerran
viikossa. Työintoa kuvaa työssä koettu

myönteinen motivaatio- ja tunnetila,
jonka myönteiset vaikutukset jatkuvat
vielä pitkään. Lisää tietoa kaivattaisiin
työuupumuksen ja innon sekä yleisen
hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä.
Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että työuupumuksen oireet
ovat usein negatiivisesti yhteydessä
työssä suoriutumiseen, työhön sitoutumiseen ja työntekijöiden yleiseen
hyvinvointiin kun taas työinnolla
on positiivinen vaikutus esimerkiksi
työntekijöiden työssä kehittymiseen
(5,6,7). Työinto ja -uupumus voivat
myös heijastua työntekijöiden yleiseen hyvinvointiin (8). Samalla tavoin yleinen hyvinvointi voi vaikuttaa työssä koettuun uupumukseen ja
intoon vaikka tätä onkin harvemmin
tutkittu (9,10). Myös erilaiset fyysiset,
psykologiset ja sosiaaliset voimavarat
ja vaatimukset heijastuvat työuupumukseen ja -intoon (11). Työmäärän
kasvu voi esimerkiksi johtaa väsymykseen ja muihin työuupumuksen oireisiin, jotka puolestaan lisäävät työstä
poissaoloja (12,13). Hyvät voimavarat
(esim. korkea minäpystyvyys) lisäävät
työmotivaatiota ja työpaikkaan sitoutumista (12,13). Edellä mainittujen
lisäksi palveleva johtajuus voi toimia
työntekijöiden sosiaalisena voimava63
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rana, joka voi lisätä työtyytyväisyyttä
ja vähentää työuupumusta (14,15,16).
Palvelevan johtajuuden mahdollisesta vaikutuksesta työintoon, työuupumukseen, yleiseen hyvinvointiin ja
työterveyteen on kuitenkin vain vähän aikaisempaa tutkimusta.

Työn vaatimukset ja voimavarat
-mallin mukaan erilaiset fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset vaatimukset ja
voimavarat voivat heijastua työuupumukseen ja -intoon (10,17,18). Työn
vaatimuksilla tarkoitetaan yleensä
työhön liittyviä tekijöitä, joiden eteen
työntekijän täytyy ponnistella ja jotTyön vaatimukset ja voimavarat -malli
ka kuluttavat työntekijää fyysisesti tai
Työn vaatimukset ja voimavarat -mal- psyykkisesti (10). Työn vaatimukset eilin (Job Demands and Resources, JD-R vät välttämättä ole negatiivisia, mutta
model) mukaan työuupumus ja -into voivat muuttua stressitekijöiksi, jos
ovat läheisessä vuorovaikutuksessa ja vaatimukset ovat korkeat tai jos työnheijastuvat toinen toisiinsa (10, 17, 18). tekijä joutuu kohtaamaan monenlaiLisääntynyt työuupumus
sia vaatimuksia yhtäon usein reaktio krooniaikaisesti (11). Työn
seen stressiin ja vähentää
vaatimuksiin kuuluvat mm. lisääntynyt
työintoa.6 Työuupumus- Työinto ylläpitää korkeaa
työmäärä, ongelmat
ta kuvaavat kolme teki- elämäntyytyväisyyttä ja
laitteiden (esim. tiejää: uupumusasteinen auttaa vähentämään työhön
tokoneiden) kanssa,
väsymys, kyynisyys ja liittyvää pahoinvointia.
pitkät työtunnit ja
riittämättömyyden tuntyöaikaan liittyvät
teet (19). Työintoa kuvaa
puolestaan positiivisespaineet sekä emotioti työhön suuntautuva olotila, johon naalinen rasitus (11).
liittyvät omistautuminen, energisyys,
Työn voimavarat puolestaan viittaaja työhön uppoutuminen (20).
vat erilaisiin fyysisiin, psykologisiin,
Työhyvinvoinnin tutkimuksessa on sosiaalisiin ja organisaatioon liittyviin
kuitenkin yhtä tärkeää ottaa huomi- ominaisuuksiin, jotka 1) vähentävät
oon työntekijöiden yleinen hyvinvoin- työhön liittyviä vaatimuksia ja psyti, jota kuvaavat elämäntyytyväisyys ja kologista rasitusta, 2) auttavat saamasennuksen oireet (8). Voimavaro- vuttamaan työtavoitteita ja 3) lisäävät
jen säilyttämisen teorian (Conservati- työntekijöiden henkilökohtaista kason of resources COR theory) mukaan vua, oppimista ja kehittymistä.10 Voityöuupumus, työinto, yleinen hyvin- mavarojen puuttuminen voi lisätä työvointi ja voimavarat voivat muodos- uupumusta ja laskea työintoa (6). Työn
taa erilaisia positiivisia tai negatiivi- voimavaratekijöitä ovat mm. työntekisia kumulatiivisia kehiä (21). Ihmiset, jän minäpystyvyys ja kimmoisuus sekä
joilla on ennestään hyvät voimavarat, johtamisen laatu (11). Yksi tärkeä työkartuttavat voimavarojaan lisää, kun paikan sosiaalinen voimavara on johtaas ihmiset, joilla on heikommat tamistapa. Esimerkiksi työntekijöiden
voimavarat, ovat haavoittuvaisempia sitoutumista työpaikkaan ja esimiehiin
menettäen helposti jo olemassa olevia vahvistava autenttinen johtamistyyli
voimavarojaan (21). Samalla tavoin lisää työintoa ja työtyytyväisyyttä (22 ).
hyvinvointi tai pahoinvointi elämän Myös palveleva johtajuus, jota kuvaayhdellä osa-alueella voi vaikuttaa hy- vat empaattisuus, voimaannuttaminen
vin- ja pahoinvointiin elämän toisilla ja vastuullisuus ennustaa positiiviosa-alueilla. Tässä tutkimuksessa tut- sesti työtyytyväisyyttä ja luottamista
kittiin näitä yhteyksiä.
työpaikkaan (15,23, 24). Palvelevaa
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johtajuutta työpaikan sosiaalisena
voimavarana on kuitenkin tutkittu
vähän. On mahdollista, että palveleva
johtajuus heikentää työn vaatimusten
(kuten työmäärä) negatiivista vaikutusta työintoon ja positiivista vaikutusta työuupumukseen.
Työn vaatimusten ja voimavarojen -mallissa kuvataan kaksi erilaista
prosessia, joista ensimmäinen johtaa
työntekijän energian kulumiseen työn
vaatimusten ollessa niin suuret, että
työntekijän fyysiset ja psykologiset
voimavarat alkavat vähetä johtaen
työuupumukseen ja terveydellisiin
ongelmiin (10,25). Toinen mahdollinen motivaatiota lisäävä prosessi
lähtee voimavaroista, jotka tukevat
työintoa ja johtavat hyvinvointiin
ja työhön sitoutumiseen (25). Kaksi
edellä kuvattua prosessia voivat johtaa joko sairauksiin ja poissaoloihin
tai hyvään terveyteen ja hyvään töistä
palautumiseen (26). On myös mahdollista, että työn vaatimukset ja voimavarat heijastuvat yleiseen hyvin- ja
pahoinvointiin, jotka puolestaan heijastuvat myöhempään työterveyteen.
Näitä yhteyksiä tutkittiin tässä tutkimuksessa.

Palveleva johtajuus, työinto ja
elämäntyytyväisyys
Työterveyshuollossa tehdyssä työterveystutkimuksessa tarkasteltiin työinnon ja -uupumuksen sekä yleisen
elämäntyytyväisyyden ja masennuksen oireiden välisiä pitkäaikaisia yhteyksiä sekä miten erilaiset vaatimukset
(töiden kuormittavuus) ja voimavarat
(palveleva johtajuus, minäpystyvyys,
kimmoisuus) heijastuvat työintoon,
työuupumukseen, elämäntyytyväisyyteen, ja masennuksen oireisiin, ja
miten nämä puolestaan heijastuvat
työhyvinvointiin (27,28). Tutkimukseen osallistui 1415 työntekijää (586
miestä, 829 naista), jotka vastasivat
kahdesti sähköpostitse lähetettyyn
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työterveyteen liittyvään kyselyyn.
Työntekijöiden keski-ikä oli 44 vuotta
ja suurimmalla osalla työntekijöistä
(81 %) oli korkeakoulututkinto. Tutkimukseen osallistui kolme suurta yritystä pääkaupunkiseudulla.
Tulokset osoittivat, että työntekijöillä, joilla oli korkea työinto, olivat
tyytyväisempiä elämäänsä ja heillä
esiintyi myöhemmin vähemmän työuupumusta ja masennuksen oireita.
Niiden työntekijöiden, joilla oli masennuksen oireita, elämäntyytyväisyys ja
työinto olivat alentuneet ja heillä oli
enemmän työuupumusta. Elämäänsä
tyytyväiset työntekijät masentuivat
puolestaan harvemmin. Voimavaroista
erityisesti palveleva johtajuus ennusti työintoa ja elämäntyytyväisyyttä
ja siihen liittyi vähemmän työuupumusta. Työmäärä puolestaan lisäsi
työuupumuksen ja masennuksen oireita ja vähensi elämäntyytyväisyyt-

tä. Palveleva johtajuus
sen oireet (mutta ei
elämäntyytyväisyys)
kuitenkin vähensi työpuolestaan heijastuimäärän työuupumusta
Palveleva johtajuus edistää
vat myös työhön lisäja masennusta lisäävää
sekä työperäistä että yleistä
ten työuupumusta ja
vaikutusta. Korkea mihyvinvointia.
vähentäen työintoa.
näpystyvyys ja kimMyös aikaisemmissa
moisuus ennustivat
tutkimuksissa on hapositiivisesti työintoa
ja elämäntyytyväisyytvaittu, että masennuktä. Korkea kimmoisuus vähensi työ- sen oireista kärsivät työntekijät näkeuupumuksen ja masennuksen oireita. vät työnsä yleensä negatiivisemmassa
Tutkimuksen mukaan erityises- valossa kuin työntekijät, jotka eivät
ti työinto (työuupumuksen sijaan) kärsi masennuksesta (29). Masennukheijastuu työn ulkopuoliseen hyvin- sen oireet ennustivat myös huonomvointiin, lisää elämäntyytyväisyyttä ja paa yleistä elämäntyytyväisyyttä. Mavähentää masennuksen oireita. Kor- sennuksesta kärsivillä työntekijöillä
kea työinto näkyi myös alentuneena on tyypillisesti käytössään vähemmän
työuupumuksena. Näiden tulosten voimavaroja, joiden avulla he pystyipohjalta voidaan olettaa, että työinto sivät vastaamaan työnsä haasteisiin
on tärkeä tekijä, joka ylläpitää kor- (29). Elämäntyytyväisyys voi puoleskeaa elämäntyytyväisyyttä ja auttaa taan suojata masennuksen oireilta.
vähentämään työhön liittyviä ja ylei- Aikaisemmissa tutkimuksissa onkin
siä pahoinvoinnin oireita. Masennuk- havaittu, että elämäänsä tyytyväiset
ihmiset saattavat kokea jonkin asteista ahdistusta, mutta eivät tyypillisesti
kärsi masennuksen oireista (30).

Palveleva johtaja keskittyy ihmisten
vahvuuksiin ja lisää työn imua
”Palvelevassa johtamisessa työntekijät nostetaan reippaasti ykkösasiaksi”, totesi professori Jari Hakanen
Työterveyslaitoksen verkkolehti
Työpisteessä marraskuussa 2016.
Palvelevan johtamisen (servant leadership) käsite luotiin 1970-luvulla
Yhdysvalloissa. Monien tutkimusten
mukaan se vahvistaa luottamusta,
luovuutta, työhön sitoutumista ja
oikeudenmukaisuuden kokemusta.
Se parantaa tehokkuutta ja lisää
luovuutta.
Hakasen mukaan palvelevan johtamisen ydintä ovat voimaannuttaminen, empaattisuus ja työntekijöiden arvostus. Ne puolestaan liittyvät
työn imun kokemiseen.
Palveleva johtaja on aito, nöyrä ja
rohkea ja hänellä on kyky antaa an-
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teeksi. Professori Hakasen mukaan
ainoastaan aito esimies voi herättää
luottamusta. Nöyrä esimies tuntee
itsensä, vahvuutensa ja puutteensa.
Hän arvostaa työntekijöitään, myös
niitä, jotka ovat häntä taitavampia.
”Johtajan tehtävänä on pitää huolta ihmisistä, jotta he kukoistaisivat
ja tuottaisivat arvokkaita tuloksia.
Asiakkaatkin saavat hyvää palvelua
vain, jos työntekijät voivat hyvin ja
tekevät työtään hyvällä mielellä.” JT

Marjo Sarkkinen. Palveleva johtaja keskittyy ihmisten vahvuuksiin.
Verkkolehti Työpiste 8.11.2016
https://www.ttl.fi/tyopiste/palveleva-johtaja-keskittyy-ihmisten-vahvuuksiin/

Ihminen on kokonaisuus
Tutkimuksessa löydettiin erilaisia positiivisia ja negatiivisia kumulatiivisia
kehiä työn vaatimusten ja voimavarojen, työperäisen ja yleisen hyvin- ja
pahoinvoinnin sekä terveyden välillä. Esimerkiksi suuri työmäärä lisäsi
työntekijöiden masentuneisuutta ja
työuupumusta, jotka johtivat lisääntyneisiin mielenterveysdiagnooseihin,
huonompaan töistä palautumiseen ja
työholismiin. Erityisesti palveleva johtajuustyyli oli hyvä voimavara työntekijöille. Se lisäsi työintoa ja elämäntyytyväisyyttä, vähensi työuupumusta
ja suojasi työntekijää työmäärän aiheuttamalta riskiltä lisätä työuupumusta ja masennusta. Palvelevat johtajat
keskittyvät tyypillisesti pikemminkin
työntekijän kuin työpaikan tarpeisiin
ja pyrkivät tukemaan työntekijöitä
heidän omassa kasvussaan, mikä voi
65
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olla työntekijöiden tärkeä sosiaalinen lautumisen kannalta. Masennuksen
voimavara (31,32).
oireet olivat yhteydessä mielenterveTulosten mukaan myös korkea yden diagnoosien määrään. Korkea
minäpystyvyys ja kimmoisuus ovat työinto yhdistettynä työuupumukseen
työhyvinvointia lisääviä voimavaro- liittyi puolestaan työholismiin, joka on
ja. Työssä koettu minäpystyvyys lisää työinnon ”synkempi puoli” (33). Liialmyös työn ulkopuolinen työinto voi heilista hyvinvointia ja
kentää suoriutumista
elämäntyytyväisyyttä.
ja viedä aikaa pois perKorkea kimmoisuus Johtamistapa on työpaikan
heeltä ja vapaa-ajalta
auttaa mukautumaan tärkeä sosiaalinen voimaheijastuen lopulta alenerilaisiin tilanteisiin vara.
tavasti myös terveyteen
vähentäen masennuk(33,34). Työinto ja työsen oireita myös työn
holismi viittaavat voiulkopuolella.
makkaaseen työhön siTyöinto ja elämäntyytyväisyys no- toutumiseen, mutta ne eroavat siinä,
peuttavat töistä palautumista, kun taas että työholismista kärsivät työntekijät
työuupumus ja masennuksen oireet kokevat samalla myös työuupumukheikentävät sitä. Tulokset osoittivat, sen oireita (35).
että niin työhön liittyvä kuin yleinen
Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tuhyvinvointikin ovat tärkeitä töistä pa- lokset osoittivat, että työ- ja yleinen

hyvinvointi liittyvät voimakkaasti
toisiinsa. Hyvinvointi tai pahoinvointi
elämän yhdellä alueella heijastuu hyvinvointiin tai pahoinvointiin elämän
toisilla osa-alueilla. Erityisesti työintoon liittyy työntekijöiden parempi
yleinen hyvinvointi. Palveleva johtajuus on työpaikalla tärkeä sosiaalinen voimavara, joka heijastuu myös
työntekijöiden työintoon ja elämäntyytyväisyyteen ja suojaa työntekijää
lisääntyneen työmäärän kielteisiltä
vaikutuksilta. Tulevaisuuden tutkimuksissa olisikin tärkeää ottaa huomioon työntekijät kokonaisuutena ja
tarkastella heidän hyvinvointiaan ja
työssä jaksamistaan elämän eri osaalueet mukaan ottaen.
Lähdeluettelo on saatavissa toimitukselta.
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