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“Mayday, mayday 2.0 Aivot vaarassa !”



ELÄMME MUUTOSTEN 

MAAILMASSA, JOKA ON...

Epävakaa (Volatile)

Epävarma (Uncertain)

Monimutkainen (Complex)

Monimerkityksellinen (Ambiguity)



K I I RE

Jatkuva kiireen tuntu ja sen

hallitsemispyrkimykset. Ole koko

ajan tehokas.

NOPEAMMIN JA  

ENEMMÄN

Digitalisaatio, talouden kasvu, 

kuluttaminen, elämysten keräily .

PÄÄMÄÄRÄTTÖMYYS

"On koko ajan kaasu pohjassa, mutta

maisema ei enää vaihdu .“ Sosiaaliset

muutokset nopeutuvat, trendit

lyhenevät , ilmiöt ennustamattomia.



KSML 28.8.2018

”Yritys tehostaa ei johda tehokkuuteen.

Nykyisin työ ja koko ympäröivä maailma 
pakottavat sähläämiseen 
monessa tehtävässä yhtä aikaa.”

”Yksittäinen työntekijä
voi tehdä paljon muokkaamalla

omia työtapojaan, mutta osa
muutoksista vaatii koko työyhteisön tai

johtoportaan sitoutumista.”

Järki töihin

HS 10.11.2019

https://www.hs.fi/ura/art-2000006301415.html?share=a1fa5044844bf35e9a901c9a8275f2a4


• Oletko ollut kiireisempi?

• Oletko pitänyt vähemmän taukoja?

• Oletko joutunut ”multitaskaamaan”?

• Oletko joutunut suunnittelemaan tai suorittamaan työtehtäviäsi yhä 
enemmän tai jopa liian itsenäisesti?

• Oletko panostanut enemmän oman urasi suunnitteluun tai sen rakentamiseen?

• Oletko päivittänyt tai kehittänyt osaamistasi ja tietojasi?

• Pitikö sinun opetella käyttämään uusia ohjelmia tai järjestelmiä?



K IR I STYNYT  

TYÖTAHT I

Digitalisaatio, kiire, 

alimitoitettu työvoima, 

lisääntynyt työmäärä.

I TSENÄISYYS  

TYÖSSÄ

Oman työn ja siihen

liittyvien päätösten

suunnittelu yksin.

URA-

SUUNNITTELU

Avoimet vaihtoehdot, 

oman työmarkkina-

kelpoisuuden 

ylläpitäminen

T IETO- ,  OPP IM IS -

JA

TA ITO-

VAAT IMUKSET

Uuden opettelu, jatkuva 

kehittyminen



1
n=430

2
n=545

3
n=2040

4
n=337

5
n=270

6
n=642

7
n=595

8
n=502

9
n=1024

Kiristynyt tahti 3.96* 3.63* 3.84* 3.75* 3.33 3.69* 3.51* 3.16 3.70

Työn suunnittelu 3.40 3.53* 3.51* 3.72* 3.50* 3.68* 3.17 3.13 3.57

Urasuunnittelu 3.16 3.72* 3.41 3.62* 3.39 3.52* 3.19 2.88 3.57

Tietovaatimukset 3.68* 3.61* 4.11* 3.80* 3.40 3.81* 3.22 3.01 4.02

Taitovaatimukset 3.83* 3.61* 4.05* 3.75* 3.40 3.79* 3.08 2.92 3.89

1 = Professorit, 2 = Tieteentekijät, 3 = Opettajat, 4 = Ekonomit, 5 = Tekniikan
akateemiset, 6 = PRO, 7 = PAM, 8 = Teollisuusliitto, 9 = Sairaanhoitopiirin
työntekijät



ESIMIEHET

Kokevat muuta henkilöstöä enemmän 

työn suunnitteluun kohdistuvia 

vaatimuksia.

POTILASTYÖTÄ 

TEKEVÄT

Kokevat enemmän kiirettä sekä tieto- ja 

taitovaatimuksia, mutta vähemmän työn

suunnitteluvaatimuksia.

NAISET

Kokevat miehiä enemmän 

urasuunnitteluun liittyviä vaatimuksia 

sekä tieto- ja taitovaatimuksia.

1024 VASTAAJAA

85% NAISIA



TYÖN MERK ITYKSELL ISYYS

Mitä yksilö pitää merkityksellisenä, tärkeänä ja tarkoituksellisena työssään

TYÖN IMU

Tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista työssä

TYÖUUPUMUS

Voimakas yleinen väsymys ja kyynistyneisyys työssä



MERK ITYKSELL ISYYS

Tieto- ja taitovaatimukset ovat yhteydessä 

korkeampaan merkityksellisyyden kokemukseen.

TYÖN IMU

Työn ja uran suunnitteluvaatimukset sekä tieto- ja 

taitovaatimukset voivat sopivassa määrin lisätä työn

imun kokemista.



• Kiristynyt työtahti on erittäin selkeästi
yhteydessä uupumusasteiseen

väsymykseen, ja hieman vähemmän -

mutta silti merkitsevästi -yhteydessä
kyynistyneisyyteen.

• Lisäksi kiristynyt työtahti ja päällekkäiset 
työtehtävät ovat yhteydessä vähäisempiin 

työn imun ja merkityksellisyyden 

kokemuksiin.



• Iän vaikutus: vanhemmat työntekijät
raportoivat enemmän kiristynyttä työtahtia
sekä oppimis- ja tietovaatimuksia

-

nuoremmat raportoivat enemmän
itsenäistä urasuunnittelua sekä
päätöksentekoa

• Huolimatta iästä kaikki työn
intensiivisyyden ulottuvuudet olivat
yhteydessä korkeampaan työuupumukseen



TYÖSTÄ I RROTTAUTUMINEN

Fyysinen etäisyys JA henkinen irtiotto työhön liittyvästä tekemisestä ja 

ajattelusta vapaa-ajalla. Mieli kytkeytyy pois työtilasta.

TYÖN TUUNAAMINEN?

Voi auttaa muokkaamaan omaa työtä itselle mielekkäämmäksi ja tarjota

hyviä toimintatapoja. MUTTA: toisaalta yksi uusi vaatimus omalle

työnteolle.

MIELENRAUHA?

Matalan virittyneisyyden positiivinen mielentila, jota kuvaa sisäinen

rauhallisuus ja harmonia.



• Mitkä ovat “teknologiatsunamin” vaikutukset

työn intensifikaatiolle? Kiihtyminen vai

hidastuminen?

• Erityisesti kognitiiviset vaatimukset riskinä

asiantuntija- ja tietotyössä.

• Millaisia haasteita teknologia tuo fyysiselle, 

suorittavalle työlle?

• Ei vain yksilön vastuuttaminen! Johto, 

organisaatiot, yhteiskunta tarvitsevat

muutoksia.

• Toimijuuden, pystyvyyden ja osallisuuden 

kokemusten vahvistaminen tärkeää!

MITÄ TAPAHTUU 

TULEVAISUUDESSA?

JY 19.11.2019

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/11/digitalisaatio-uhkaa-laittaa-jyvaskylan-alueen-suuryritykset-polvilleen


KIITOS!

mari.huhtala@jyu.fi
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