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Osa 1. Työkuormituksen rakennemuutos



Työn sisältöjen muutos

5

Lähde: Nordic Historical 

National Accounts 

http://old.nhh.no/forsk

ning/nnb/data/finland/

Finnish%20Hist%20Nati
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- Vuonna 1950 Suomessa oli 410000 hevosta, vuonna 1984 enää 31000, nykyään reilut 72000 
(Nuutinen, 2011).
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Vauraus ja hyvinvointi
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.

1970-luvun alussa noin 8 %

kotitalouksia omisti pakastimen,

2000-luvun lopussa lähes 90 

%:lla oli pakastin (Suomen 

tilastollinen vuosikirja 2007).



Työväestön muutos
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Lähde: Suomen virallinen tilasto 

(SVT): Väestön koulutusrakenne 

[verkkojulkaisu].

Saantitapa: 

http://www.stat.fi/til/vkour/2009/v

kour_2009_2010-12-

03_kuv_001_fi.html.
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koulutusasteen mukaan 1950-2009 
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Työterveyslääkäri arvioi pankin 

työntekijän ergonomiaa 

vuonna 1984. 

(Kuva: Matti Koivumäki)
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Työntekijyys

• Tarkoittaa jollekin aikakaudelle ja 
yhteiskunnalle tyypillistä toimintaa ja 
puhetta, joka määrittää toivottuja 
toimintamalleja ja normaaleja tapoja 
ymmärtää työntekijän asema ja tavat 
toimia työntekijänä

• Työntekijyys heijastaa tietylle ajalle 
ominaisia tapoja ihannoida tietynlaisia 
työntekijähahmoja ja vastaavasti myös 
välttää joitakin toimintatapoja ja 
puhuntoja. 
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Psyykkinen haavoittuvuus

• Psyykkinen haavoittuvuus on kattokäsite, 
joka ilmenee psyykkisen kuormituksen ja 
epämukavuuden värittämänä 
yhteiskuntana ja työelämänä. 

• Käsite viittaa sekä väestön toiminnan ja 
ajattelun muuttuvaa luonteeseen että 
yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin 
raameihin, joiden seurauksena työikäisen 
väestön psyyken haasteet nousevat esiin, ja 
joihin pyritään hakemaan yhä enemmän 
erilaisia psyyken tilaa jäsentäviä/ tukevia 
selitysmalleja ja ratkaisuja.
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Osa 2: Muutoksen ilmeneminen 
työelämäaineistoissa

Tapaus 1. Työpaikkailmoitukset 1949-2009
Tapaus 2. Opettajan työ 1937-2010

Tapaus 3. Työterveysammattilaiset 1970-2015
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• Eriteltiin ihannetyöntekijän ominaisuuksia Helsingin Sanomien työpaikkailmoituksissa vuosina 1944–
2009

• Ilmoitukset kerätty viiden vuoden välein, yhteensä 1915 kpl

• 1 425 johtaja-/esimiesilmoitusta ja 490 työntekijä-/toimihenkilöilmoitusta

• Analyysin kohteena taitovaatimukset ja työsuhteen edut

• Analyyseissä luokiteltiin ilmoituksia mm. feminiinisten, emotionaalisten ja psykologisten vaatimusten 
osalta

Tapaus 1: Työpaikkailmoitusten
ihannetyöntekijä 1949-2009
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Sosiaaliset ja teknis-kognitiiviset taitovaatimukset
työpaikkailmoituksissa esimiehille, 1949-2009 
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Kahteen eri taidon osa-alueeseen 

kohdistuvien taitovaatimusten 

keskimääräinen lukumäärä 

esimiehille suunnatuissa Helsingin 

Sanomien työpaikkailmoituksissa 

(N=1305) vuosina 1949–2009
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Varje, P., Väänänen, A., & Anttila, E. (2013). The emergence of emotional management:
Changing manager ideals in job advertisements in Finland from 1949 to 2009. Management
and Organizational History, 8, 245-261.



Feminiiniset ja maskuliiniset ominaisuudet
työpaikkailmoituksissa esimiehille, 1949-2009
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Perinteisesti feminiinisinä sekä 

perinteisesti maskuliinisina pidettyjen 

ominaisuuksien esiintyminen 

esimiehille suunnatuissa Helsingin 

Sanomien työpaikkailmoituksissa 

(N=1425) vuosina 1949–2009
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• 1980- ja 1990-luvut:

• Ihmissuhdetaitoinen, tiimityöhenkinen, 
kehittämishaluinen, positiivinen, ennakkoluuloton, 
muutoshaluinen jne.

• Tuloshakuinen ja kilpailullinen yrittäjähenkisyys

• Etuina haastavuus ja kehittymismahdollisuudet

• 2000-luku:

• Vahva osaaminen, huippuosaaminen ja 
huippusuoritukset

• Aito kiinnostus, halu kehittyä, aktiivinen 
verkottuminen jne.

• Etuina huippuosaajista koostuva työyhteisö, 
näköalapaikat, haasteita jne.

• 1940- ja 1950-luvut:

• Täysin pätevä, kokenut ammattimies

• Huolellinen ja miellyttävän käytöksen omaava 
myyjätär

• Työsuhteen etuina asunto ja palkka

• 1960- ja 1970-luvut:

• Yhteistyökykyinen ammattilainen

• Asiakassuuntautunut ja luova toimihenkilö

• Etuina mielenkiintoinen ja monipuolinen työ

Tulokset vuosikymmenittäin
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Tapaus 2: Opettajan työ

Ydinkysymykset

• Mitä opettajan työssä tapahtui 1930-2000-lukujen välillä?

• Millaisia olivat selviytymiskeinot?

• Miten ideaaliopettaja muuttui vuosikymmenten edetessä?

• Miten muutos näkyi mielenterveydessä?

Tutkimusaineisto

• Opettajain Lehti / Opettaja-lehti, yli 1000 artikkelia ja muuta kirjoitusta

• 1937-39, 1948-50, 1959-60, 1969-70, 1979-81, 1989-91, 1999-2001, 2009-11.
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Maalaisopettajan työnkuva
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Millainen opettajan pitäisi olla 
maaseudulla pitäjäläisten mielestä?

1. Musiikkimies

2. Puhuja

3. Voimistelunjohtaja

4. Raittiusseuran puheenjohtaja

5. Maanviljelijä

6. Kulissimaalari

7. Osuustoimintaviskaali

Opettajain Lehti 1938

18.3.2021
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1960-luvun vaihde: Auktoriteettien kriisi
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• Keskeiset teemat Opettajain Lehdessä: opettajien ja vanhempien 
auktoriteetin heikkeneminen, nuorison kurittomuus

• Taustalla kaupungistuminen, vaurastuminen, yksilöllistyminen, uusi nuorisokulttuuri (rock-musiikki, 
lättähatut yms.)

• Voimakas konservatiivinen vastareaktio

• Ratkaisu koulujen kuriongelmaan: kurinpalautus

• Koti, Uskonto ja Isänmaa palautettava arvoonsa

• Länsimaisen populaarikulttuurin torjuminen

• Toisaalta myös liberaalimpi näkökulma sai huomiota

• Kurinpalautuksen toteuttaminen käytännössä vaikeaa

• Maailma muuttuu, opettajien ja koulun on muututtava sen mukana

• Keskustelun kontekstin muutos

• maaseudulta kaupunkiin

18.3.2021
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Kurinpalautus kurittomalle nuorisolle

Pimeyden vallat riehuvat […] Ne vaikuttavat kaikkialla, kodeissa, kouluissa, 
työpaikoilla, siellä missä on ihmisiä. […] On noustava velttoa, moraalitonta 
ajanhenkeä vastaan yleensä, mutta kasvatuksessa erityisesti. […] kasvatuksessa 
tarvitaan ehdottomasti arvovaltojen tunnustamista, tottelemista ja 
kurinalaisuutta. […] Jumalallisen säätämyksen mukaisesti on vanhemmille, 
opettajille ja kasvattajille annettu esivallan miekkaa vastaava väline vitsa, jota 
he ovat oikeutetut ja velvollisetkin käyttämään. […] Juuri tämä on tervettä ja 
luonnollista kasvatusta. Velttous, peräänantavaisuus ja "antaa mennä" -tyyli 
ovat luonnotonta kasvatusta. Ne vievät turmioon.

- Olavi Lähteenmäki, Opettajain Lehti 28/1959 
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1980-: Tunnetyöstä osa opettajan työtä

Lasten ja nuorten oikeuksiin kasvaa ja kehittyä pitää kuulua oikeus käyttää ammattiauttajia kasvunsa 
palveluksessa: kokeilla heitä, rassata ja tutkiskella heidän reaktioitaan […] Ammattikoulutuksen 
saaneina [opettajilla] kuitenkin on tavallista paremmat edellytykset ymmärtää ja kohdata kasvun 
ilmentymiä.

Nuorisopsykiatri Tor-Björn Hägglund, Opettaja 8/1990

Jotta opettaja voisi kohdata lapsen kokonaisena ihmisenä, hän tarvitsee vuorovaikutustaitoja. […] 
hänen tulisi myös koko ajan kehittää omaa itsetuntemustaan. Kun oppii tunnistamaan ja 
ymmärtämään omia tunteitaan, osaa paremmin ymmärtää myös muita.

Opettajankouluttaja  Anna-Mari Laulumaa, Opettaja 7/2001

Lähde: Anttila, E., Turtiainen, J., Varje, P. & Väänänen, A. (2017). Emotional labour in a school of individuals. Pedagogy, Culture & Society. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681366.2017.1378708
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• 1989-2011: koutsaus

• opettajien tunnetyövaatimusten 
kasvu

• Opettajien rooli valmentajina ja 
yksilöllisten erojen huomioijana

➢ Työstressi, uupumus, psyykkisen 
jaksamisen haaste

➢Psyykkiset selviytymiskeinot

➢Professionaalin tuen tarve

• 1937-1950: Opettajan suhde paikalliseen 
yhteisöön

• maalaiskansakoulunopettajat

• kansankynttiläihanne ja sen 
kriisiytyminen

• 1959-1981: Opettajan suhde oppilaisiin

• kaupunkilaisopettajat (kansakoulu ja 
peruskoulu)

• opettajan auktoriteetti, kouluelämän 
demokratisoituminen

Opettajuuden muutos 1930-luvulta 
2010-luvulle
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Tapaus 3: Työterveysammattilaiset

• Miten muutokset työelämässä ja yhteiskunnassa heijastuivat työterveyden 

ammattilaisten työhön?

• Millaisia näkemyksiä etenkin työterveyslääkäreillä on ollut mielenterveyden 

roolista ja työterveyden muutoksen syistä?

• 41 työterveysammattilaisen (37 lääkäriä) haastattelut

• Yli 60 tuntia haastattelumateriaalia
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Stigman höllentyminen

Normeissa ja asenteissa psyykkisiä sairauksia ja oireita kohtaan on tapahtunut
huomattava muutos. Vuonna 1945 syntynyt lääkäri muistelee: 

”Mä olin kerinny olla myös kunnanlääkärinä sillon 60-luvun lopulla. Ja kyllähän siinä vaiheessa se oli aika, sanotaan 
nyt silloin tuommosista pienistä, rasituksista henkisistä rasituksista niin niit ei pidetty sairauksina. Että niiden 
katsottiin kuuluvan elämään siinä vaiheessa ja, sitte oli, sairaudet oli erikseen jos näin vois sanoa. […] pienet, 
huonovointisuudet oikeen sen kummempia katsottu olevan.”

Vuonna 1950 syntynyt lääkäri kuvaa:

”Se pahaolo sillon kun ei ollu vielä niin, hyväksyttyä myöntää, psyykkistä oirehtimista tai pahoinvointia niin se 
naamioitiin kivuksi, selkäkivuksi, rasituskivuksi niskakivuksi päänsäryksi, mikskä lieneekään...”

Haastattelija: ”Elikkä lääkärit kirjotti tällasta diagnoosia vaikka-”

Haastateltava: ”Kyllä. Potilaat sai levon, jota ne tarvitsi.”
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Potilashahmon muutos

• Vanhemmat lääkärit korostivat, että potilaat olivat vielä 70-luvulla “avain eri
maailmasta”. Vähin erin uudet suhtautumis- ja käyttäytymistavat
emotionaalisia ongelmia ja niiden hoitomuotoja kohtaan levisivät
potilaiden keskuudessa. 

• Tämä ei ollut yksinomaan positiivinen ilmiö vaan muutos herätti ristiriitaisia
ajatuksia. Eräät lääkärit epäilivät muun muassa elämän vaikeuksien
sietokyvyn alenneen. 

“Tämmösten yhtään vaikeitten asioitten sieto on laskenu kyllä aika lailla. Yleensä miten tuskaa 
siedetään ittessään niin se on huonontunu huomattavasti. Sitä ei osata ajatella että se nyt vois olla, 
mennä, (--) (ehkä) raju esimerkki (vähän) että ku kissa kuolee niin se on suurin piirtein jo 
sairaspoissaolon paikka. Se tuska mikä tulee niin sen kans ei osata elää yhtään, ymmärtää että se nyt 
kuuluu elämään.” (1957 syntynyt lääkäri)
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Diagnoosikulttuurin muutos

• 80-luvulta lähtien on ilmeni sosiaalista painetta lisätä erilaisia täsmennyksiä
mielenterveyden tautiluokitukseen. 

• Monet yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat lääketieteellisiin
keskusteluihin ja ohjasivat uusien diagnostististen ryhmitysten muotoiluja. 

“Olen seurannu sitä näissä Lääkäriliiton hommissaki niin, kyllä se jos kattoo tautiluokituksen 
muuttumista. Niin kyllähän seki kuvaa, mä en tiiä kuvaakse sairastamisen muuttumista vaan se 
kuvaa sairauteen suhtautumisen muuttumista. Että sehän lähti siitä että vain selvät taudit olivat 
tautiluokituksessa. Ja koko ajan kun mentiin näis numerois eteenpäin niin yhä enemmän sinne tuli 
semmosia, kuvailevia, diagnooseja. Ja se muuttui tämä sairauden ja taudin käsite... Ihmiset alkoivat 
sairastaa monimuotosempia epämääräisempiä oireita. Ja sitten alkoi esiintyä painetta, että nämä 
täytyy jollaki tavalla saaha sairaudeksi. Joku aina sano et ”kyllä nyt ihan selvästi”… niin sehän toi 
sinne just nämä tämmöset, oirehtimiseen liittyvät kuvailevat diagnoosit, jotka eivät kuitenkaan vielä 
sanoneet, että mitään tautia olis olemassa. Että siinä mielessä mä sanon että tää aika muuttui tässä 
suhteessa…”
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Osa 3. Suomalaisen työntekijyyden kaudet 
1945-2015

1. Ammattitaidon kausi
2. Reformien kausi

3. Subjektiviteetin nousun kausi
4. Tiivistymisen kausi
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Ammattitaidon kausi:1945-1959

• Tuotannon työvoimavaltaisuus

• Maaseutumainen kulttuuri, alkava koneistuminen

• Luokkayhteiskunnan selvärajaiset valtahierarkiat

• Kasvatus- ja sosiaalisaatioajattelu: kohti yhteiskuntaharmoniaa

• Ammattitaidon ja ammattimiesten arvostuksen aika. Tekemällä oppisen 
traditio

• Korkea tapaturmien ja onnettomuuksien määrä työssä, 
mielenterveyskysymykset erillään työstä

© Työterveyslaitos     |     Ari Väänänen     |     www.ttl. fi18.3.2021
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2. Reformien kausi 1960-1978

• Teollisuustuotannon kasvu, ruumiillisen työn väheneminen

• Materiaalisen hyvinvoinnin kasvu ja kehitysusko

• Tieteellis-teknisen suunnitteluajattelun nousu, lainsäädäntöohjaus

• Sosiaalisten ja psyykkisten ominaisuuksien esille nousu työelämässä

• Uusien tieteen alojen nousu työelämäkentälle (mm. työpsykologia)

• Vaatimukset työn inhimillistämisestä ja rikastamisesta

• Puhe työn henkisistä epämukavuuksista alkaa

© Työterveyslaitos     |     Ari Väänänen     |     www.ttl. fi18.3.2021
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3. Subjektiviteetin nousun kausi 
1978-1992

• toimihenkilöllistyminen ja palvelusektorin vahvistuminen

• tuotannossa korostuvat sosiaaliset, emotionaaliset ja psykologiset tekijät

• työterveyskeskustelun laajeneminen: keskiluokkaisten töiden problematiikat

• sitoutumisen, kiireen ja muiden subjektiivisten kokemusten tunnustaminen ja 

hallintapyrkimykset

• työelämän laadun ja viihtyvyyden parantaminen

• työn psykososiaaliset riskit nousevat kansalliseen keskusteluun

• kiusaamis-, burnout-, työstressinäkökulmat eli huoli henkisestä hyvinvoinnista

© Työterveyslaitos     |     Ari Väänänen     |     www.ttl. fi18.3.2021
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Tiivistymisen kausi: 1993-2015

• tiedon tuottaminen, muokkaaminen ja levittäminen keskeiseksi tuotannon tekijäksi

• kansainvälinen kilpailu, tehostamispaine ja jatkuvat organisaatiomuutokset

• verkostoitumiskyky, tunneäly ja muut työtehtävästä toiseen siirtyvät ominaisuudet

• Itseohjautuvuus, joustavuus, huomion kerääminen

• innovatiivisuuden ja jatkuvan kehittymisen ihanteet

• uudet johtamisen ismit: dialoginen, tunne-, palvelu-, yhteistoiminta ym. johtaminen

• työterveyshuolen siirtyminen mielenterveyden alueelle: työikäisten mielenterveydestä 

kansallisia toimenpiteitä vaativa ongelma
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työntekijyyden kaudet 

Ammatti-

rakenne 

Sukupolvet 

Johtaminen 

Työterveys-

riskit 

Tuotantotapa 

Sukupuolet 

Hyvinvointi 

Työssä-

jaksaminen 

1940         1950         1960           1970          1980               1990             2000              2010 

Ammatti-

taidon kausi 
Reformien 

kausi 

Subjektivi-

teetin  nousu 

Tiivistymisen 

kausi 

maa- ja metsätalous tehdastyö ja palvelualojen kasvu palvelu- ja tietotyö 

psyykkinen kestävyys ammattitaito 

työvoimavaltainen 

ruumiillinen työ 

koneellinen teollinen 

työ 
tekninen työ 

joustava & ketterä tuotanto 

sosiaalinen, 

emotiaalinen työ 

maalla eläneet murroksen sukupolvet informaatioyhteiskuntaan 

syntyneet 
matala koulutustaso, 

tekemällä oppiminen 

maalta kaupunkeihin, 

kattava koulutus hyvin koulutettu urbaani keskiluokka 

mieselättäjäideologia 

naisten työssäkäynti 

vähäistä 

naisten laajamittainen siirtymä työelämään 

naiset tekstiili- ja 

palvelusektoreille 

naiset koulutus- ja 

hyvinvointipalveluihin 

naiset vaativissa 

asiantuntijatöissä 

ei johtamisoppeihin 

pohjaavaa 

taylorismi ihmissuhdekoulukunnat 

inhimillinen potentiaali 

käyttöön, esimieskunnan kasvu 

työn osittaminen ja 

ulkoinen kontrolli 

johtaminen yhteistoimintana 

työntekijän 

itseohjautuvuus 

elintason  nousu subjektiivinen ja kokemuksellinen  hyvinvointi taloudellinen niukkuus 

työpaikan ilmapiiri ja 

sosiaaliset suhteet 

emootiot, motivaatio, 

työtyytyväisyys 
työaikakysymykset, 

työturvallisuus 

fysiologiset uhkat psykososiaaliset riskit kemikaalit ja myrkyt 

tapaturmat, fyysinen 

kuormittuminen 

ammattitaudit 

työlääketiede 

yksitoikkoisuus ja 

pakkotahtisuus, kiire 
epävarmuus, vaikutus-

mahdollisuuksien puute 

raskaat työolot, henkinen kuormittavuus 

fyysinen uupumus psykosomaattiset oireet mielenterveysongelmat 

ruumiin kunnon 

rapautuminen 

työstressi, työholismi, 

burnout 

mielenterveyden häiriöt 

työkyvyttömyyden taustalla 

kehityslinjat 
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Osa 4. Työkuormituksen tulevaisuus
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Hyvinvointia työstä 2030-
luvulla: Skenaarioita 
suomalaisen työelämän 
kehityksestä. 
Työterveyslaitos. 2020.
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Työntekijyys ajattelu- ja
toimintatapojen muutoksena

• Olemme arvioineet työikäisen väestön ja
työelämän kulttuurista muuttumista ja sen
heijastumista työorganisaatioihin,
työkykyyn ja hyvinvointiin .

• Skenaariossamme on kiteytetty
viisi erilaista muutossuuntaa.

• Esitämme ennakoivia toimenpiteitä, jotta muutos-
suuntiin liittyvät uhkakuvat eivät toteutuisi.

• Skenaarioraportissa pohdimme myös vaihto-
ehtoisia kehityskulkuja, joissa muutokset 
synnyttävät esimerkiksi uusia mahdollisuuksia .
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Lähde: Väänänen ym. (2020). Toiminta- ja ajattelutapojen muutos. Teoksessa: Kokkinen ym. (Toim.) 

Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Helsinki:  Työterveyslaitos.



Työntekijyyden muutos 1: ylikuumentuminen

• Muutossuuntana ”ylitsepursuavuus”:

Kaikkien keskeisten elämänalueiden merkitys 

on jo pitkän aikaa kasvanut suomalaisilla 

palkansaajilla. 

• Uhka: Työikäisen elämänvalinnat siiloutuvat ja 

tuottavat elämänalueiden sisäistä 

ylikuumentumista, niiden välistä kitkaa ja 

psyyken yliaktivaatiota.

• Toimenpide: Olennaista tunnistaa 

ylikuumentumisen mekanismit niin yksilö-, 

yhteisö- kuin yhteiskuntatasolla. Työpaikoilla 

tarvitaan ennaltaehkäisevää synkronointia ja 

priorisointia.
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Lähde: Väänänen ym. (2020). Toiminta- ja ajattelutapojen muutos, Teoksessa: Kokkinen ym. (Toim.) 

Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Helsinki:  Työterveyslaitos.



Työntekijyyden muutos 2: sidoksisuus 

• Muutossuuntana ”sidoksisuus”: 
Verkostomainen toiminta työelämässä 
lisääntyy. Erilaisissa asemissa toimivat 
jäsentävät maailmaa omissa piireissään.

• Uhka: Työtehtävät kumpuavat verkostoista 
ja verkostot synnyttävät jatkuvia odotuksia. 
Kokonaiskuormitus ja häiriöherkkyys kasvaa. 
Työkyvyn resurssit ja jäsennystavat eriytyvät.

• Toimenpide: Toimenpiteet tulee kohdistaa 
yhteistyötä tekeviin ja työtehtäviä keskenään 
jakaviin verkostoihin. Verkostoihin 
vaikuttamalla on mahdollista myös vaikuttaa 
työkykyyn ja eriarvoistumiseen.
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Lähde: Väänänen ym. (2020). Toiminta- ja ajattelutapojen muutos, Teoksessa: Kokkinen 

ym. (Toim.) Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Helsinki:  Työterveyslaitos.



Työntekijyyden muutos 3: Kehittymisen vaade ja 
mahdollisuus

Muutossuuntana ”päivittämisen tarve”

Vuonna 1977 28 % suomalaisista palkansaajista
koki itsensä kehittämisen mahdollisuudet työ-
elämässä hyviksi. Vuonna 2018 vastaava luku
oli 45 % (Sutela ym., 2019).

Uhka: Jatkuva päivittämisen tarve voi 
merkitä laajalle levittäytyvää pakkoa 
kehittyä. Seurauksena voi olla 
riittämättömyyden kokemuksia.

Toimenpiteet: Jos kehittymismahdollisuuksia
suunnataan järkevästi ennakoiden ja 
yhdenvertaisemmin, työntekijät
pärjäävät uudessa työelämässä paremmin.
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Työntekijyyden muutos 4: 
Viileneminen

• Muutossuuntana “vastentahtoinen
hiljeneminen”: Useat muutostendenssit
voivat tuottavat elämän hiljenemistä, joka
on ei-toivottua.

• Uhka: Ulkopuolisuuden tunteet, 
osattomuus, pitkästyminen ja toisteisuus
voivat olla aktiivisuutta ja sisältörikkautta
suosivassa kulttuurissa vaikeita.

• Toimenpiteet: Monitasoinen ennakoiva
puuttuminen viilenemisen prosesseihin on 
olennaista (organisointikyky, osaaminen, 
merkitykselliset roolit, kohtaamisten
mahdollistaminen, asennekulttuuri jne).
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Työntekijyyteen liittyviä muutoksia ja niiden seurauksia

Makrokehys: Yhteiskunnan modernisaatio ja uusi talous/teknologia

Työelämä: Työn sisältöjen, prosessien ja työkulttuurien muutos

Psyyken rooli työssä: Mielen hyvinvoinnin ja tuottavuuden suhteen korostuminen

Identiteetin rakennus: Sisältörikkauden ja kokemuksellisen hyvinvoinnin hakeminen

Psyyken joustavuusvaade: osaaminen, kehittäminen, itsen johtaminen

Mielenterveyden laajeneminen ja hallintapyrkimykset

Hyvinvointiteollisuus ja psyykkisen haavoittuvuuden diskurssit

Psyykkisen työkyvyn tukeminen

Mielenterveyden syliin ajautuvan problematiikan kirjavuus ja jäsentämisen haaste

Menneeseen työelämään ja toimintakulttuuriin suunnitellut ratkaisut eivät välttämättä
toimi
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Oletuksia tulevasta työelämästä– ja terveydestä

• Tasapainottelu ja neuvonpito psyyken alueella kuormittaa (ajankäyttö, sisällöt jne.)

• Verkostoilla ja keskinäisriippuvuuksilla on tärkeä asema työkyvyn rakentumisessa

• Yrittäjämäinen ote laajenee erilaisiin työntekijyyksiin: ketteryys, joustavuus, tehokkuus

• Emootioiden säätelyn ja vuorovaikutuksen rooli korostuu, samoin teknologiasuhde

• ”Psykologinen filtteri” työelämän ymmärtämisessä on laajalle levinnyt 

• Psyykkistä työkykyä tukeva ”psyykkinen/sosiaalinen järjestely” kehittyy, vaihtoehtoisia 
toimintamalleja syntyy ja kliininen ”sairausnäkökulma” täsmentyy

• Paradoksaaliset vaikutusketjut työyhteisöille ja työhyvinvoinnille ovat olennaisia tunnistaa

• Eriarvoistumista ja työkykyyn liittyvien normien, arvojen ja toimintaraamien eriytymistä tapahtuu

• Mielenterveyden kasvanut rooli työkuormituksen osana ilmentää kyvykkyyskäsitysten
historiallisuutta
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