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1 JOHDANTO

Työvoimahallinnossa, työpaikoilla, terveydenhuollossa ja tiedotusvälineissä on viime 

vuosina kiinnitetty paljon huomiota työväestön hyvinvointiin. Sairaudet ovat lisään-

tyneet, mutta työssäkäynti ei ole samassa suhteessa laskenut. Tällä voi olla pidem-

mällä aikavälillä vakavia seurauksia, kun otetaan huomioon ikääntyvä työväestö ja 

yhä epävarmemmiksi ja lyhytaikaisemmiksi muuttuvat työsuhteet. Tutkimus on pai-

nottunut työhön ja työyhteisöön liittyvien tekijöiden selvittämiseen, mutta erilaisissa 

kuntoutustoimenpiteissä ei ole hyödynnetty taiteen tarjoamia mahdollisuuksia. Työn-

tekijöiden henkiseen jaksamiseen tulisi kehittää sellaisia tukitoimia, joita voitaisiin 

toteuttaa mahdollisesti työaikana ja näin ennaltaehkäistä vakavien oireiden ilmaan-

tumista. Eri taidemuotojen käyttäminen työkyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä on 

Suomessa vierasta, Ruotsissa ja Saksassa niitä on kokeiltu menestyksekkäästi.

Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin uutta tietoa musiikkiterapi-

an menetelmien käyttömahdollisuuksista työhyvinvoinnin tukemisessa. Menetelmistä 

tarkastelun kohteena ovat erityisesti musiikin kuuntelu ja improvisointi. Lisäksi kar-

toitetaan rentoutumisen vaikutusta sekä ryhmäprosessissa koetun ja opitun siirtämistä 

osaksi omaa elämää. 

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa keskeisenä välineenä on musiik-

ki. Musiikkiterapian päämenetelmiä ovat soittaminen, laulaminen ja musiikin kuun-

telu. Tutkimusaineistona on käytetty Jyväskylän yliopiston musiikkiterapian klinikal-

la työhyvinvoinnin tukemiseen kootun ryhmän istuntoja, joissa musiikkiterapian me-

netelmistä käytettiin musiikin kuuntelua ja improvisointia yhtenä soittamiseen liitty-

vänä muotona. Istunnot toteutettiin ryhmään osallistuneiden työaikana.

Tutkimuksen taustalla on oma kiinnostukseni työssä jaksamiseen vaikuttaviin teki-

jöihin ja ihmetys siitä, miten osa työnantajista suhtautuu edelleen työn valmistumisen 
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kannalta sen arvokkaimpaan osaan, työntekijään, kuin kertakäyttötavaraan. Ahosen 

(1997) mukaan tutkimukset osoittavat, miten työntekijöiden hyvinvoinnilla ja yrityk-

sen taloudellisella menestymisellä on yhteys. Yritykset voivat laskelmien mukaan 

saada 10–20-kertaisena takaisin sen rahan, jonka ne ovat sijoittaneet työhyvinvoin-

tiin.

Työnjättöikää lähestyy suuri joukko suomalaisia työntekijöitä, ja ikääntyvien työnte-

kijöiden osuus työvoimasta on Suomessa suurempi kuin muissa Euroopan maissa

(Nykänen 2007, 2). Ikääntyviä palkansaajia kannustetaan sosiaaliturvajärjestelmän ja 

erilaisten työelämän kehittämisohjelmien avulla pysymään työelämässä, koska hei-

dän osuutensa työvoimasta on huomattava. Työorganisaatioiden toimintatavoilla 

voidaan vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti työssä pysymiseen. Työssä jatkamisen 

tukeminen ja ikääntyvien työntekijöiden kokeman epävarmuuden vähentäminen aset-

tavat haasteita työelämän yleiselle kehittämiselle. (Väänänen-Tomppo, Tuominen & 

Tuominen 2006.)

Työhyvinvointiin sisällytetään henkinen jaksaminen ja hyvinvointi, työyhteisön toi-

minta ja kehittäminen, työympäristö ja työolot, työn hallinta, osaaminen ja ammatti-

taito, työaika- ja työjärjestelyt sekä työntekijän fyysinen ja psyykkinen terveys 

(Työssä jaksamisen ohjelma 2002). Uskon, että musiikkiterapiaa ja sen menetelmiä 

voitaisiin hyödyntää työhyvinvoinnin tukitoimissa ja näin vaikuttaa yksilöiden 

psyykkiseen terveyteen ja mahdollisuuksiin jatkaa työelämässä pitempään.
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2 TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointi voidaan mieltää sekä yksilön hyvinvoinniksi, eli yksilön henkilökoh-

taiseksi tunteeksi ja vireystilaksi, että koko työyhteisön yhteiseksi vireystilaksi. Työ-

hyvinvointi tulisikin olla ihmisten ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä, jossa jokai-

sella työntekijällä tulee olla mahdollisuus onnistumiseen ja työn ilon kokemiseen. 

Työhyvinvointia on vaikea käsitellä, koska se ei ole konkreettinen asia ja merkitsee 

eri ihmisille eri asiaa. Toinen työntekijä voi arvostaa vapautta, toinen turvallisuutta. 

Myös erilaiset työyhteisöt asettavat erilaisia vaatimuksia työhyvinvoinnille, koska 

toisessa työyhteisössä saattaa olla tärkeintä valvoa ihmisten terveyttä, toisessa taas 

vaalia ihmisten innostusta ja tarkkailla työyhteisön ilmapiirin kehittymistä. (Otala & 

Ahonen 2005, 28.)

2.1 Työhyvinvoinnin portaat

Otala & Ahonen (2005) peilaavat työhyvinvointia vertauskuvallisesti Maslowin tar-

vehierarkiaan. Alimman tason tarpeet ovat ihmisen fysiologisia perustarpeita (ravin-

to, neste, uni), joihin voidaan verrata ihmisen fyysistä kuntoa ja terveyttä. Työssä 

tarvitaan fyysisen turvallisuuden (työympäristön ja työvälineiden turvallisuus) lisäksi 

myös henkistä turvallisuutta (2.porras). Siihen liittyy turvallinen ilmapiiri, johon ei 

kuulu kiusaaminen ja jossa ei tarvitse pelätä epäonnistumista. Luottamus työn jatku-

miseen luo myös turvallisuutta. Fyysinen hyvinvointi on työhyvinvoinnin perusta. 

(Otala & Ahonen 2005, 28–29.)
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KUVIO 1. Otalan & Ahosen (2005) mukaan työhyvinvoinnin kuvaaminen Maslowin tarvehierarkian 

avulla vertauskuvallisesti.

Sosiaalinen hyvinvointi tukee työhön sitoutumista ja työssä jaksamista. Sosiaaliseen 

hyvinvointiin liittyy läheisyyden tarve (3.porras), ihmissuhteet työssä ja työn ulko-

puolella sekä halu kuulua työ- ja ammattiyhteisöön. Työelämässä arvostus (4.porras) 

perustuu osaamiseen ja ammattitaitoon. Osaamisen perusteella työntekijä valitaan 

tiettyyn työhön tai työryhmään. Arvostus tukee sosiaalista hyvinvointia ja tuo turval-

lisuutta. Luovuus, halu kehittää omaa toimintaansa ja osaamistaan sekä halu saavut-

taa päämääriä elämässä liittyvät itsensä toteuttamiseen ja kasvun tarpeisiin (5.porras). 

(Otala & Ahonen 2005, 30.)

Otala & Ahonen asettavat Maslowin portaiden päälle vielä yhden portaan, johon 

kuuluu henkisyys ja ”sisäinen draivi.” Henkisestä hyvinvoinnista muodostuu kaiken 

perusta, koska oma hyvinvointi lähtee omasta halusta ja omasta itsestä sekä omista 

arvoista ja ihanteista. Henkisen hyvinvoinnin laskiessa seuraa helposti pahoinvointia 

muillakin alueilla. Omat arvot, motiivit ja oma sisäinen energia ohjaavat ihmisen si-

toutumista asioihin. Ihmisen on nykyaikana otettava entistä enemmän vastuuta itses-

tään, koska aiemmat yhteiskunnan ja työelämän turvarakenteet ovat murtuneet. (Ota-

la & Ahonen 2005, 30.) 
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2.2 Työelämän muuttuminen

Otalan ja Ahosen (2005) mukaan viimeisen 15 vuoden aikana tapahtuneet työelämän 

suuret muutokset liittyvät 1990-luvun alkupuolen syvään lamaan ja työttömyyteen, 

laman jälkeiseen suuryritysten kansainvälistymiseen, kansantuotteen ennätysmäiseen 

kasvuun sekä Euroopan Unionin jäseneksi liittymiseen ja yhteiseen rahaliittoon kiin-

nittymiseen. Teollisuuteen on syntynyt uusi tietoteknologian ala, joka toimii kan-

sainvälisesti käyttäen apuvälineinään viestintä- ja tietotekniikkaa. Työntekijät käsit-

televät koneiden ja laitteiden sijaan symboleja ja luovat tietoon ja osaamiseen liitty-

viä palveluja. Suomalaisista työntekijöistä selvästi yli puolet käyttää tieto- ja viestin-

tätekniikkaa. Tuotannon ja työn ohjaus on muuttunut panoksen ja tekemisen valvon-

nasta tuloksen, laadun ja vaikuttavuuden seurantaan. (Otala & Ahonen 2005, 11–13.)

Perinteinen työnteko liittyy konkreettisesti aineen työstämiseen, tietotyötä puolestaan 

leimaa aineettomien aiheiden käsittely. Se vaatii kognitiivista taitoa ja työn omaeh-

toista muotoilua, jossa odotetaan itseohjautuvuutta, omaehtoista tavoitteellisuutta ja 

luovaa innovaatiota, joka puolestaan luo haasteita luottamuksellisen, innostavan ja 

kannustavan työympäristön johtamiselle. Tietotyö ei ole siis vain pelkästään uuden 

teknologian käyttämistä. Tietotyön kasvava käyttö johtaa myös osaamis- ja ammatti-

taitovaatimusten tason nousuun. Tulevaisuudessa inhimillisen pääoman kehittäminen 

nousee vähintään samanarvoiseksi tavoitteeksi kuin aineellisen pääoman kehittämi-

nen. (Otala & Ahonen 2005, 14–15.)
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2.3 Työhyvinvoinnin merkitys yrityksille ja organisaatioille

2.3.1 Terveydestä työkykyä

Liukkosen (2006) mukaan pitkän aikavälin menestyminen yrityksissä vaatii toimin-

nan perusasioiden ja toimintaa ohjaavien arvojen läpikäymistä koko organisaation 

kanssa, unohtamatta työterveys- ja työsuojeluasioiden yhteensovittamista liikeidean 

kanssa. Liukkonen kirjoittaa, että yritysten terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvät 

päätökset tehdään usein hyvin vaillinaisilla tiedoilla, vaikka normaalisti yhteistyö-

kumppaneiden sopivuus yrityksen toimintaan tutkitaan hyvinkin tarkkaan. Hinta oh-

jaa useimmiten työterveyspalveluiden tarjoajan valintaa, eivätkä palveluiden tarjoaji-

en ja palveluiden ostajien arvomaailmat kohtaa. Menestyvien ja kilpailukykyisten 

yritysten toimenkuvaan kuuluu kumppanuus työterveyspalveluiden kehittäjänä ja 

seuraajana niin, että terveys näkyy yrityksen visiossa. Työterveyspalveluihin tulee si-

sällyttää ammattimaisuus, joka pystyy tukemaan yrityksen omia voimavaroja päivit-

täin. Käytännön tasolla tämä näkyy työterveys- ja työsuojelun rutiineina, joissa ter-

veysosaaminen elää ja kehittyy. Työterveyshuollon tulisikin tuntea hyvin omat asi-

akkaansa, heidän toimintalogiikkansa ja historiansa, koska terveydestä saadaan työ-

kykyä ja työkyvystä toimintakykyä. Tämä näkyy yrityksen tai organisaation kapasi-

teettina toteuttaa sille asetetut tavoitteet. (Liukkonen 2006, 44–45, 271–272.)

2.3.2 Ylemmät toimihenkilöt

Kaikki palkansaajaryhmät tekevät Tilastokeskuksen vuonna 2003 teettämän Työolo-

tutkimuksen mukaan ylitöitä. Muita ammattiryhmiä selvästi enemmän ylitöitä ilman 

korvausta teki kuitenkin ylempiä toimihenkilöammatteja edustavat (lähes 60 %). Yli-

töitä tekevistä joka toinen venytti työaikaansa päivittäin tai viikoittain. Joka kolmas 

ylempi toimihenkilönainen piti tekemäänsä ylitöiden määrää suurempana kuin mitä 

halusi tehdä, miehistä vastaavaa koki joka viides. (Aitta 2006, 30.)
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Työolotutkimuksen (2003) tulokset viittaavat siihen, että suomalaisilla työpaikoilla 

työn määrä ja vaatimukset eivät ole tasapainossa henkilöstöresurssien kanssa. Työ-

viikkojen jatkuva venyminen on yksi merkki asiasta. Työn riittämätön organisointi 

johtaa siihen, että asiantuntujatyötä tekevät joutuvat käyttämään liian paljon aikaa 

päivittäisten juoksevien työtehtävien hoitoon, joka on pois varsinaisesta suunnittelu-

ja kehittämistyöstä. 70 % toimihenkilömiehistä ja -naisista sanoo miettivänsä työasi-

oita vapaa-aikanaan. (Aitta 2006, 31.)

Korkeasti koulutetuilta ammattiryhmiltä edellytetään oman ammattitiedon ja -taidon 

ajan tasalla pitämistä tieteen ja tutkimuksen nopean uusiutumistahdin vuoksi. Monil-

la tieteenaloilla, kuten esimerkiksi lääketieteessä ja teknologiassa tutkimuksen uusiu-

tumisvauhti on kiihtyvää ja työntekijä joutuu jatkuvasti uusintamaan tietojaan ja tai-

tojaan. Ylemmät toimihenkilöt työskentelevät lisäksi erilaisten yksikköjen ja työ-

ryhmien esimiehinä, jolloin heillä on vastuu oman yksikkönsä tuottavuudesta ja tu-

loksellisuudesta sekä johdettavien työmotivaatiosta ja työhyvinvoinnista. Näissä teh-

tävissä toimivat pyrkivät löytämään ratkaisukeinoja säilyttääkseen tunteen oman 

työnsä hallinnasta. He venyttävät työaikaansa ja käyttävät vapaa-aikaansa oman am-

mattitiedon ja -taidon uusintamiseen ja intensiivistä ajattelutyötä vaativiin suunnitte-

lu- tai kehittämistehtäviin. (Aitta 2006, 33.)

Aitta (2006) kirjoittaa, että Tilastokeskuksen Työolotutkimuksesta (1997) selvisi 

ylempien toimihenkilöiden kokevan lisäksi tiettyjä työn henkisen ylikuormittumisen 

oireita muita palkansaajia useammin. He kokivat useammin pelkoa sekä vakavaan 

työuupumukseen sairastumisesta että oman mielenterveytensä järkkymisestä. Heillä 

oli myös psykosomaattisia oireita, kuten päänsärkyä ja ärtymystä. Tälle ryhmälle oli 

tyypillistä tunne siitä, että kaikki käy yli voimien. Työolotutkimuksen mukaan yksi 

henkisen ylikuormittumisen suurista riskiryhmistä ovat ylemmissä toimihenkilöam-

mateissa toimivat naiset. (Aitta 2006, 22.)
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Julkusen, Nätin & Anttilan (2004) mukaan tutkimuksista on käynyt ilmi, että ylempi-

en toimihenkilöammattien ryhmissä kärjistyvät muita ammattiryhmiä enemmän

myös työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet.

2.4 Työhyvinvoinnin mittaaminen

Työhyvinvointia voidaan seurata mittareilla, jotka mittaavat tiettyä asiaa tai ilmiötä. 

Mittarin säännöllinen seuraaminen on sisältöä tärkeämpää, koska vain siten voidaan 

nähdä, mihin ollaan menossa ja miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Yrityksen joh-

don tulee siis aktiivisesti analysoida ja tulkita henkilöstöä koskevaa tietoa. Suunta-

viivoja työhyvinvoinnin tarkasteluun antavat sairauspoissaolojen määrät, työtapatur-

matilastot, työntekijöiden vaihtuvuus ja asiakaspalautteet. Kokonaisvaltaisempaa tie-

toa saadaan henkilöstölle tehtävistä kyselyistä, joissa voidaan kartoittaa esimerkiksi 

työilmapiiriä, työn stressi- ja tyytyväisyystekijöitä, työn muutoksia, koettuja kehittä-

mistarpeita ja organisaation jaksamista. (Otala & Ahonen 2005, 232–233.)

Työterveyslaitoksen Terve organisaatio -kyselyssä mitataan työn sisältöä ja järjeste-

lyjä, organisaation toimintatapoja sekä organisaation ilmapiiriä. Työterveyslaitoksen 

työstressikysely on kyselylomakepohjainen työyhteisön ja yksilön psyykkisen kuor-

mituksen arviointimenetelmä. Kuopion aluetyöterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terve-

ysministeriön kehittämä kyselymenetelmä soveltuu organisaation toiminnan ja sen 

osajärjestelmien tutkimiseen sekä työyhteisön vahvuuksien ja erilaisten kehittämis-

kohteiden todentamiseen. Taitovire Valmennus Oy:n kehittämä tietokonepohjainen 

Vire-mittari puolestaan mittaa työyhteisön vireyttä ja siihen liittyviä kehitystarpeita. 

Se pohjautuu työmarkkinajärjestöjen vuosina 1999–2000 teettämään selvitykseen 

hyvästä ja tasa-arvoisesta työyhteisöstä. Lisäksi on kehitetty useita arviointimittarei-

ta, joissa arvioidaan työhyvinvoinnin kehittämistä toiminnan tuloksellisuuden kan-

nalta. (Otala & Ahonen 2005, 234–236.)
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Hakanen (2004) kirjoittaa, että työhyvinvointi on kolikon toinen puoli työuupumuk-

sesta ja työhyvinvoinnin käsitteellistäminen positiivisesta lähtökohdasta on mielekäs-

tä. Työntekijäthän myös nauttivat työstään ja ovat siihen sitoutuneita. Tätäkin asiaa 

tulisi jollain tavalla ymmärtää ja selittää. Työhyvinvointia on oltava mahdollista edis-

tää, eikä vain kiinnittää huomiota työssä jaksamisen ongelmiin, sairauspoissaoloihin 

tai muihin terveyspuutteiden ilmenemismuotoihin. (Hakanen 2004, 20.)
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3 PSYYKKISET RASITTUNEISUUSOIREET JA NIIDEN 

EHKÄISY

Työkyvyttömyyden yleisin syy on tällä hetkellä mielenterveyden ongelmat, joiden 

määrä aikuisväestössä on pysynyt samalla tasolla pitkään. Pensolan ja Järvikosken 

(2006) mukaan mielenterveysongelmien merkitys on kuitenkin tänä päivänä työssä 

selviytymisen kannalta kasvanut ja siksi psyykkisesti oireilevien työntekijöiden tar-

peisiin olisi syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Nopeasti muuttuvassa työ-

elämässä psyykkiset rasittuneisuusoireet haittaavat esimerkiksi sellaisissa työtehtä-

vissä, joissa edellytetään keskittymiskykyä, muistamista, uuden tiedon omaksumista, 

luovuutta, nopeaa päätöksentekoa ja vuorovaikutustaitoja. Ulkopuolisen kuntoutuk-

sen lisäksi työpaikalla on sisäisiä keinoja vaikuttaa työntekijöiden parempaan tervey-

teen, työkykyyn ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Näitä ovat esimerkiksi avoin 

ja keskusteleva työilmapiiri, töiden organisointi, työntekijän vaikutusmahdollisuudet

työajan hallintaan, puuttuminen syrjintään ja ristiriitoihin sekä hyvä esimiestoiminta. 

(Pensola & Järvikoski 2006, 317–318.)

3.1 Kiire ja psyykkiset oireet

Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen (2003) mukaan psyykkiset oireet olivat sel-

vimmin yhteydessä koettuun kiireeseen. Paljon kiirettä kokevat raportoivat 2,5 kertaa 

todennäköisemmin psyykkisiä oireita, kuin ne jotka kokevat kiirettä vain vähän. Ni-

menomaan tietotyöntekijöillä kiire näytti lisäävän psyykkisten oireiden todennäköi-

syyttä verrattuna esimerkiksi atk-käyttäjiin tai muihin palkansaajiin. Tulos viittaa tie-

totyön henkiseen vaativuuteen, jossa kiire koetaan erityisen haitalliseksi.(Nätti & 

Anttila 2006, 67.)
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Masennuslääkkeiden kulutus kasvoi lääkelaitoksen ennakkotietojen mukaan vuonna 

2007 edellisvuosiin verrattuna 10 %. Masennuslääkkeitä käyttää jo liki 400 000 

suomalaista. Luku perustuu Kelan maksamiin korvauksiin, jossa on mukana ensim-

mäistä kertaa myös työpaikkakassojen korvaamat lääkkeet. Ylilääkäri Tapani Vuola 

sanoo Yleisradion uutisten haastattelussa, että huomio tulisi kiinnittää erityisesti 

työssäkäyvien masennukseen, jonka taustalla on usein pitkään jatkunut liiallinen työn 

määrä tai työn huono organisointi. Lääkkeiden lisäksi tarvittaisiin terapiaa sekä kun-

toutusta, joista kumpaakaan ei monesti ole tarjolla. (Ylen uutiset 18.3.2008) 

Lehdon, Sutelan & Miettisen (2006) mukaan laadullisilla haastatteluilla on pystytty 

selvittämään, että pitkään työelämässä olleet ja vakaan aseman saavuttaneet työnteki-

jät ovat oppineet hallitsemaan kiirettään. He ovat läpikäyneet vaiheita, joissa uupu-

minen on ollut lähellä tai tapahtunut aiemmin. Työn ja perheen yhteensovittaminen 

ei ole enää yhtä ongelmallista kuin nuorempana ja asema työpaikalla työvuosien ku-

luessa on tullut vakaammaksi. (Lehto ym. 2006, 257.) 

Terveysasiantuntijat ovat laskelmissaan päätyneet sellaiseen tulokseen, että työikäi-

sen eurooppalaisen viikkokalenterissa pitäisi olla noin 20 tuntia lisää, jotta hän ehtisi 

tehdä kaiken tarpeellisen työssään ja yksityiselämässään (Nykänen 2007, 17.)

3.2 Työuupumus, oireisto ja esiintyminen Suomen työikäisellä väes-

töllä

Työuupumus on vakava, pitkäaikaisen stressin aiheuttama krooninen oireyhtymä, jo-

ka saa alkunsa ympäristön ja yksilön välisestä vuorovaikutuksesta ja etenkin siitä, et-

tä ympäristön vaatimukset ja yksilön voimavarat tai odotukset ovat epätasapainossa 

keskenään. Työuupumus kehittyy vuosien kuluessa ja häiriölle on ominaista koko-

naisvaltainen väsymys, kyyninen asennoituminen työhön ja heikentynyt ammatilli-
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nen itsetunto. (Kalimo & Toppinen 1997, Nykänen 2007, Kinnunen, Hätinen, Toska-

la, Männikkö, Pekkonen, Sörensen, Mauno, Aro & Alen 2004).

Raija Kalimon ja Salla Toppisen tutkimus ”Työuupumus Suomen työikäisellä väes-

töllä” (1997) kartoitti työuupumuksen esiintymistä ja vakavuutta suomalaisessa työ-

ikäisessä väestössä. Työuupumus on tutkimuksen mukaan yleinen työterveysongel-

ma Suomessa, koska arvioilta 165 000 työssä käyvää suomalaista kokee vakavaa 

työuupumusta (Kalimo & Toppinen 1997, 36). 

Kalimon ja Toppisen (1997) tutkimuksessa työuupumuksen oireistosta käytetään ni-

mityksiä uupumisasteinen väsymys, kyynistyneisyys ja heikentynyt ammatillinen itse-

tunto. Voimakas pitkäaikainen väsymys on työuupumusoireyhtymän keskeinen osa-

tekijä. Se ei häviä päivittäisellä levolla, eikä viikoittaisella vapaalla, vaan tuntuu kai-

kissa tilanteissa. Kun ihmiseltä katoaa työnilo, hän kyynistyy. Työ ei tunnu mielek-

käältä, työn merkitys epäilyttää tai se tuntuu kyseenalaiselta. Esimerkiksi ihmissuh-

detyössä tämä voi näkyä etäiseksi ja kylmäksi muuttuneena suhtautumisena työn 

kohteena oleviin ihmisiin. Pelko siitä, ettei suoriudu työstään ja että työasiat eivät 

pysy hallinnassa, ovat merkkejä ammatillisen itsetunnon heikkenemisestä. Tyypilli-

nen tuntemus on myös huonommuudentunne suhteessa omaan aikaisempaan päte-

vyyteen ja menestymiseen. (Kalimo & Toppinen 1997, 9.)

Työuupumus lisääntyy iän mukana ja sitä on eniten vanhimmassa työikäisessä ikä-

luokassa. Myös kyynistyneisyys ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen on voi-

makkainta tässä ikäluokassa. Voimakasta työuupumusta esiintyy eniten ilman am-

mattikoulutusta olevilla ja oireettomien osuus on suurin korkeakoulututkinnon suorit-

taneilla (noin puolet kaikista korkeakoulututkinnon suorittaneista). (Kalimo & Top-

pinen 1997, 19.)

Uupumuksen taustalla ovat usein jo yli vuosikymmentä aiemmin voimavaroja uhan-

neet työolojen epäkohdat. Työuupumusoireiden syvetessä voimavarojen vähenemi-

nen vaikuttaa yksityiselämään, kuten kodin ihmissuhteisiin ja harrastuksiin. Ihmisen 



13

sijoittaessa muun elämän voimavaroja työhönsä, työuupumus voikin näkyä aiemmin 

kotona ja muussa elämässä kuin työssä. (Hakanen 2004, 194, 219.)

Osa työuupumusta hoitavista terveydenhuollon ammattilaisista on sitä mieltä, että 

työuupumusta ei paranneta sairauslomalla. Sairauslomaa tarvitaan kuitenkin usein 

toipumisen käynnistämiseksi, koska uupuneen voimavarat ovat heikot. Työuupumus 

diagnoosina oikeuttaa lyhytaikaisesti sairauspäivärahakorvauksiin ja jos työuupumus 

aiheuttaa yli kaksi viikkoa kestävää työkyvyttömyyttä, kyseessä ajatellaan olevan 

mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriö. Käytännössä diagnoosiksi kirjataan silloin 

masennus. (Aro 2001, 342; Kinnunen ym. 2004, 13–14.)

Toipumisprosessin varhaisvaiheessa olevalle henkilölle tulee tarjota kuntouttavaa 

työtä, koska työn kuntouttavuus on ydintekijä toipumiselle. Henkilö ei voi palata ti-

lanteeseen, joka tuotti loppuun palamisen, mutta työn tulisi tarjota mahdollisuus ai-

toon sitoutumiseen työkuorman keventämisestä huolimatta. Tehtävän pitää olla mie-

lekäs ja henkilön täytyy voida pitää onnistumista realistisena mahdollisuutena ottaen 

huomioon ajankohtaiset voimavaransa. Toipuva ihminen tarvitsee työtovereiden ja 

esimiehensä tukea ja työhön paluusta on hyvä keskustella jo etukäteen yhdessä ennen 

sen toteutumista. (Aro 2001, 100.)

3.3 Persoonallisuus ja hyvinvointi

Hakasen (2004) mukaan viime vuosina on oltu enenevissä määrin kiinnostuneita per-

soonallisuustekijöiden ja persoonallisuuden piirteiden vaikutuksista työuupumuk-

seen. Persoonallisuuden ja työuupumuksen välisen yhteyden tutkimisessa on kuiten-

kin tiettyjä vaikeuksia, koska yksilöllisten tekijöiden ja työkontekstin sosiaalisesti 

rakentunut kudos on moninainen. Ei voida varmuudella olettaa, että samassa työpai-

kassa samaa työtä tekevien työolosuhteet olisivat samat. Samoin tilanteet ja vaati-

mukset ovat harvoin samoja eri työntekijöiden välillä. Yksilöllä on mahdollisuus 
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luoda ja rakentaa valinnoillaan ja teoillaan työtään ja työympäristöään ja kokea ne si-

ten eri tavoin. 

Työolojen merkitys työhyvinvoinnin kannalta riippuu ihmisen persoonallisuudesta. 

Jos esimerkiksi ammattiylpeys ei anna myöten suoriutua työtehtävästä joskus vä-

hemmän laadukkaasti työntekijän pyrkiessä aina suoriutumaan tehtävistään mahdol-

lisimman hyvin, hyvän työntekijän ominaisuuksista saattaa tulla uhka hyvinvoinnille. 

(Hakanen 2004, 141–144.)

Hakanen (2004) tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan persoonallisuuden kahta dis-

positiota, velvollisuudentuntoa ja koherenssin tunnetta, joista jälkimmäinen tarkoittaa 

yksilöllistä kokonaisvaltaista suuntautuneisuutta maailmaan. Koherenssikäsitys liit-

tyy oman elämän hallinnan tunteeseen, elämään suhtautumiseen (toivottomuus – toi-

veikkuus), itsetuntoon, pystyvyyden tunteeseen (Raitasalo, Salminen, Saarijärvi & 

Toikka 2004). Hakasen tutkimuksen mukaan vahva koherenssin tunne suojaa väsy-

mysoireilta, velvollisuudentunto sen sijaan lisää niitä. Uupumusasteisen väsymyksen 

oireita ovat myös korkeat työn määrälliset ja laadulliset vaatimukset. Lisäksi työn ol-

lessa vaativaa, velvollisuudentuntoiset työntekijät ovat selvästi väsyneempiä kuin 

vain vähän velvollisuudentuntoiset. Myös silloin, kun työn vaatimukset ovat suuret, 

korostunut vastuun- tai velvollisuudentunto on riski hyvinvoinnille. Hakanen päätyy 

tuloksissaan siihen, että työn vaatimusten ollessa kohtuullisia velvollisuudentuntoi-

suus ei muodostunut merkittäväksi ongelmaksi. Persoonallisuustekijät ja yksityis-

elämän kuormitukset voivat korostaa huonojen työolojen haittoja työhyvinvoinnille. 

Työelämän lisääntyneet henkiset vaatimukset haastavat tunnollisen ja velvollisuu-

dentuntoisen työntekijän voimavarat. Koherenssin tunne on työntekijän hyvinvoinnin 

näkökulmasta myönteinen voimavara, kun taas korostunut velvollisuudentuntoisuus 

on hyvinvointia uhkaava tekijä. (Hakanen 2004, 148–159.) 

Hakasen (2004) tutkimuksen mukaan persoonallisuustekijöillä on vaikutusta hyvin-

vointiin sekä itsenäisesti että yhdessä työolojen kanssa. Työhyvinvointi vaarantuu, 

jos henkilöllä on korostunut velvollisuudentunto ja työ sisältää korkeita vaatimuksia 
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tai epäkohtia. Tutkimuksessaan Hakanen osoitti, että yksityiselämän kuormitusten 

tavoin monet persoonallisuustekijöiden yhteydet hyvinvointiin muodostuivat merki-

tyksellisiksi vasta silloin, kun työolot koettiin kohtuuttomiksi. Työn vaatimusten ol-

lessa kohtuulliset, yksityiselämän kriisit ja persoonallisuuden piirteet eivät altistaneet 

uupumiselle.

3.4 Hyvä työntekijä, kiire ja kiitos

Hyvän työntekijän tunnusmerkkinä saatetaan pitää kiirettä, koska kiire kertoo työn-

tekijän tarpeellisuudesta. Suurissa työyhteisöissä ei enää tunneta työtoverin työn si-

sältöä ja ahkeruutta arvioidaan ulkoisen puuhakkuuden määrällä. Kiireestä voi tulla 

työntekijän tapa osoittaa oman työnsä merkityksellisyys tai sen takana voivat olla 

työntekijän kohtuuttomat vaatimuksen itseä kohtaan. Myös työnantajan ja esimiehen 

epärealistiset odotukset voivat saada työntekijän tuntemaan riittämättömyyden ja 

epäonnistumisen tunnetta, joka näytetään kiireenä. Kiirettä käytetään myös yleisesti 

tekosyynä esimerkiksi ihmiskontakteissa, koska se on käyttökelpoisempi käyttäyty-

mistapa kuin epäkohteliaisuus. Kiireestä tulee näin vallankäytön väline. (Heiske 

1997, 15–18.)

Kohtuullisena kiire voi antaa työlle luonnollisen rytmin ja osa ihmisistä kykenee 

keskittymään työhönsä kunnolla vain saavutettuaan tietyn paineen. Myös tapahtumi-

sen ja elämisen tunne saatetaan kokea kiireen kautta, jolloin ihminen saa kiireisen ti-

lanteen hallitsemisesta tunteen todellisuuden hallinnasta laajemmin. Hän ajattelee, et-

tä selviämällä vaikeasta työtilanteesta, hän selviää mistä tahansa. Pysyvä kiire kään-

tyy stressiksi ja on kuluttavaa silloin, kun työssä koettu toistuva ja pitkäaikainen 

ponnistus tuottaa tilan, johon liittyy riittämättömyyden ja voimattomuuden tunnetta, 

eikä ihminen palaudu siitä levolla. Todellisen kiireen ollessa ohi esimerkiksi työajan 

päätyttyä, kiireisellä rytmillä on taipumusta jatkua mekaanisesti. Rytmin vaihtaminen 
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on vaikeaa, koska se vaatii itsehallintaa ja voimaa, joka saattaa puuttua stressaantu-

neelta ihmiseltä. (Heiske 1997, 21–27.)

Heiske (1997) pohtii kiitoksen antamiseen ja saamiseen liittyviä kiusallisia tunteita. 

Ongelma siirtyy helposti sukupolvelta toiselle, koska kiitosta on vaikea antaa, jos sitä 

ei ole itse saanut. Kiittäjällä tulee olla luonnollisen kiitoksen lähteenä oma vilpitön 

mielihyvä, joka on kasvanut omanarvon tunteesta. Esimerkiksi esimies saattaisi halu-

ta aidosti kiittää alaisiaan, mutta ei osaa tehdä sitä luontevasti. Esimiehen antama 

yleisluontoinen kiitos voi tuntua enemmän hänen yritykseltään olla arvostava kuin 

ilmentää työntekijöiden todellista arvostusta. Ihminen haluaa saada aitoa henkilökoh-

taista arvostusta, mutta kiittäminen on vaikeaa, jos työyhteisön vaatimustaso on kor-

kea. Jos kiittämistä tapahtuu vain vaatimustason ylittyessä, taustalla saattaa olla 

kanssakäymisen, antamisen ja saamisen yleinen vaikeus. (Heiske 1997, 134–136.)

Kiitoksen vastaanottamisen vaikeus näkyy kiitoksen torjuntana, joka on sosiaalisesti

hyväksyttyä käytöstä. Kiitoksen kohde saattaa pitää kiitosta myös itsestäänselvyyte-

nä. Kiitoksen vastaanottaminen saattaisi myös paljastaa, että ihminen on tarvitsevuu-

dessaan riippuvainen muista, mitä ihmisen itsensä on vaikeaa kestää. Palautetta kii-

toksen muodossa on lisäksi vaikeaa kuunnella, jos sitä ei ole ennenkään saanut. Ih-

minen on saattanut kärsiä arvostuksen ja myötämielisyyden puutteesta vuosikausia,

ja kun se lopulta annetaan, voi hän tulla jopa vihaiseksi. Vastaanottamisen vaikeus 

voi liittyä myös siihen, että vähän arvostusta saavissa työyhteisöissä pienetkin huo-

mionosoitukset saattavat herättää kateutta. (Heiske 1997, 136–138.)

Positiivinen palaute lisää työntekijän motivaatiota ja jaksamista. Jatkuva negatiivinen 

palaute puolestaan saa aikaan työkyvyn ja energisyyden vähenemisen, ja palautteen 

täysi puuttuminen murentaa vähitellen ihmisen elinvoimaa ja työhalua. Työyhteisön 

keino vähentää työntekijöidensä uupumisriskiä lähtee aidosta palautteesta, joka on 

erittelevää, ymmärtävää ja rohkaisevaa. (Heiske 1997, 142.)
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Aron (2001) mukaan vaikuttaa siltä, että ne organisaatiot, joissa on mahdollisuus il-

maista ja käsitellä heikkouden, pettymyksen ja avuttomuuden tunteita, kykenevät 

suojautumaan paremmin uupumukselta kuin ne organisaatiot, joissa arvostetaan me-

nestyksen pakkoa tai epäaitoa optimismia. Tunteiden torjunnan syynä saattaa olla 

niiden käsittelyn vaikeus, ahdistavuus tai kiire, vaikka tunteiden läpikäyminen olisi-

kin puhdistavaa ja energiaa tuottavaa. Aro toteaa, että henkilöstöpolitiikassa on aika 

luopua kertakäyttökulttuurista, koska väestö ikääntyy ja pätevän työvoiman puute 

yleistyy. Organisaatioiden on ryhdyttävä huolehtimaan henkilöstönsä työkyvystä ja 

jaksamisesta, koska innostuksen ja työmotivaation kasvaessa myös organisaation tu-

loksellisuus kehittyy. Organisaation yleiskuvan myönteisyyttä lisää se, jos sen tiede-

tään huolehtivan työntekijöistään. (Aro 2001, 27–29.)

Työmotivaatio säilyy ja ihminen jaksaa työskennellä haasteellisten tehtävien kanssa, 

jos hänellä on mahdollisuus jakaa ja pohtia työstä nousseita ongelmia esimerkiksi 

esimiehensä kanssa. Työhön väsymisen ehkäisyyn ei siis tarvita välttämättä suuria ta-

loudellisia panostuksia, pelkästään hyvin toimivilla esimies-alaiskeskusteluilla voi-

daan tehdä jo paljon. Tehostetut toimenpiteet tulevat kysymykseen uupumuskriisissä 

olevien organisaatioiden kohdalla, koska kriisi on ytimeltään organisaatiokulttuurin 

ongelma. Tärkein rooli onkin johdolla, koska juuri organisaatiokulttuurin muovaa-

minen on johdon vastuulla. (Aro 2001, 29–30.)

3.5 Työkykyä ylläpitävä toiminta

Työpaikoilla on käytettävissään monia työkykyä ylläpitäviä toiminnan muotoja, mut-

ta varhaisen puuttumisen mahdollisuuksia työterveyshuollossa ja työpaikoilla ei tun-

neta riittävästi. Vasta sen jälkeen, kun oireilu on edennyt lääkärin toteamaksi sairau-

deksi, harkitaan monialaisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Kuntoutusta olisikin 

pystyttävä käyttämään heti, jos toivottuihin tuloksiin ei päästä työpaikan sisäisin toi-

menpitein. Tärkeää olisi tutkia työpaikoilla toteutettujen toimenpiteiden ja saadun 
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kuntoutuksen vaikuttavuutta psyykkisesti oirehtivien terveyteen, työkykyyn ja työssä 

jaksamiseen. (Pensola & Järvikoski 2006, 318, 334.) 

Työhyvinvoinnin lisäämisessä ensimmäisenä tulee ottaa huomioon tärkeysjärjestyk-

sen määrittely ja työn uudelleen organisointi. Uupumusta ehkäisevät myös osallistu-

mismahdollisuuksien lisääminen, ammatillisen kehityksen tukeminen, byrokratian 

vähentäminen ja palautteen lisääminen. Ehkäisytoimiin tulisi sisältyä myös organi-

saation työkykyä ylläpitävää Tyky-toimintaa, joka on systemaattisesti ja säännölli-

sesti hankittuun tietoon perustuvaa suunnitelmallista toimintaa työkykyriskien hallit-

semiseksi. Työuupumuksen ehkäisemisessä tulee suurena haasteena ottaa huomioon

se, miten työntekijän olisi mahdollista saavuttaa aikaansaamisen ja onnistumisen ko-

kemuksia ja kokea samalla merkityksellisyyttä, arvostusta ja kunniaa. Myös työyh-

teisöltä saatu kannustus on tärkeää, jossa korostuu erityisesti johdon ja esimiesten 

vastuu. (Aro 2001, 77; Hakanen 2004, 222.)

Työhyvinvointia on kehitetty työkykyä ylläpitävänä toimintana (Tyky) ja se on aikai-

semmin ollut työterveyshuollon vastuulla painottuen fyysiseen terveyteen ja erilaisiin 

yhteisiin tilaisuuksiin. Pienillä yrityksillä ei ole ollut resursseja paneutua työnteki-

jöidensä hyvinvointiin, eikä asia ole tuntunut tärkeältä päivittäisten kustannus- ja 

myyntipaineiden rinnalla. Työhyvinvointi on kilpailutekijä, joka vaikuttaa suoraan 

yrityksen menestykseen. Sillä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yksilön, yri-

tyksen ja yhteiskunnan tasolla. (Otala & Ahonen 2005, 22–24; Aro 2001.) 

Koska työhyvinvoinnin lisääminen on pitkäjänteistä toimintaa, se edellyttää ehkäisy-

strategian laadintaa. Strategia on organisaatiokohtainen ja ilmaisee sekä ehkäisytyön 

tavoitetason että taloudellisen panostuksen määrän. Sen tulisi myös perustua organi-

saation henkilöstöstrategiaan, jotta vältettäisiin toiminnan irrallisuus. Henkilöstöjoh-

dolle kuuluu vastuu strategian laadinnasta ja toteutumisen seurannasta. On tärkeää 

pitää huolta johdon jaksamisesta, koska he ovat avainasemassa koko ehkäisytyössä 

toimien säiliönä alaistensa negatiivisille tunteille. Johtamistehtävät sisältävät erityi-

sen uupumisen riskin tämän emotionaalisen kuormituksen takia.  Johdon sitoutumi-
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nen toiminnan tavoitteisiin on hyvin keskeistä ja johto tarvitsee valmennusta ja mah-

dollisesti konsultaatioapua, jotta sitoutuminen tapahtuisi. Ulkopuolisten asiantunti-

joiden, työpaikan terveyshuollon ja asiaan perehtyneiden konsulttien apu on erityisen 

tärkeää. (Aro 2001, 82–83,86.)

Ehkäisytyön tavallisimmat virheet ovat kertaluontoiset toimenpiteet (esim. luennot) 

ja massiiviset ehkäisytoimet, jotka toteutetaan kireällä aikataululla. Ne saattavat tur-

hauttaa henkilöstöä entisestään. Tärkeämpää on tehdä kehittämistyötä pitkällä aika-

perspektiivillä ja huomioida kaikkien organisaation jäsenien osallistuminen ehkäisy-

työn suunnitteluun ja toteutukseen. (Aro 2001, 85.)

3.6 Ryhmähoitomenetelmät ja Balanssihanke

Työuupuneelle henkilölle on tärkeää tarjota stressinhallintakeinoja ja työn hallinnan 

lisääntymistä lääkityksen ja sairausloman ohella. Näitä keinoja voivat olla keskuste-

lut työterveyspsykologin kanssa, työnohjaus ja erilaiset ryhmähoitomenetelmät. 

(Rantala 2005, 343; Näätänen, Grandell, Kähönen, Miikkulainen, Saarnio, Salmela-

Aro & Nurmi 2002, Aro 2001.)

Toipumista edistäviä tukitoimia ovat erilaiset lyhyet psykoterapiat. Kokemuksen 

mukaan terapian teoreettinen viitekehys ei ole olennainen, joten uupumuksen hoitoon 

soveltuu yhtä hyvin ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, kognitiivinen tai kognitii-

vis-analyyttinen terapia. Ryhmäpsykoterapiassa voidaan tarjota uupuneille mahdolli-

suus jakaa kokemuksiaan ja oppia niistä samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten 

avulla. Olennaisinta on, että terapia fokusoituu uupuneen ihmisen ajankohtaisen ti-

lanteen vaikeuksiin. Psykofyysiset tekniikat ovat osoittautuneet hyviksi keinoiksi uu-

pumuksesta toipumisessa. Koska stressaantuneen fysiologiseen tilaan liittyy kohon-

nut lihastonus, jännittyneisyyden laskeminen erilaisilla ohjatuilla tekniikoilla vähen-

tää stressin kokemista. (Aro 2001, 102–103.)
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Esimerkki terapiasuuntautuneesta interventiosta on Balanssihanke, jossa interventioi-

ta oli kahdenlaisia: analyyttinen ja toiminnallinen. Sen tavoitteena oli tutkia, kuinka 

on mahdollista vähentää työuupumusoireistoa vuoden kestäneellä ryhmäinterventiol-

la sekä kehittää tutkitun tiedon avulla työterveyshuollon käyttöön ryhmähoitomene-

telmiä. Tutkimuksen tulosten perusteella sekä analyyttisella että toiminnallisella me-

netelmällä oli myönteisiä vaikutuksia jopa kuuden kuukauden kuluttua interventioi-

den päättymisestä. Toiminnalliset menetelmät vähensivät oireita analyyttisia mene-

telmiä nopeammin, vaikka molempien hoitomenetelmien todettiin vähentävän työ-

uupumuksen oireita. Menetelmät vaikuttivat väsymykseen ja kyynistyneisyyteen te-

hokkaammin kuin ammatilliseen itsetuntoon. (Näätänen ym., 2002; Hätinen & Kin-

nunen 2005, 367–368.)
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4 TAITEEN MAHDOLLISUUDET TYÖHYVINVOINNIN

TUKEMISESSA

4.1 Taide työpaikoilla

Naapurimaamme Ruotsin kulttuuripolitiikassa yleinen tendenssi on samanarvoisuus 

kulttuuripalveluissa. Siellä onkin pyritty erilaisissa ammattitaiteilijoiden pitämissä 

produktioissa hyödyntämään kulttuurin harjoittamisen tuomia mahdollisuuksia. Ta-

kana on ajatus taiteen vaikutuksesta, ja työpaikoilla on taiteen avulla pyritty lisää-

mään luovuutta ja vähentämään stressiä. Lisääntynyt luovuus ja viihtyvyys johtavat 

parempiin työtuloksiin, mahdollistavat stressin tuntemusten purkamisen sekä paran-

tavat vaikutusmahdollisuuksia ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta työyhteisössä. 

(Brandenburg 2003, 18–19.)

Saksalaisen Marriot Stollsteinerin (2003) mukaan taide ei ole koskaan mitattavissa 

luvuilla, jonka vuoksi taiteen yhdistäminen liike-elämään voi tuntua vieraalta. Sen 

käyttö voidaan kuitenkin liittää yrityksen toiminnan menestymiseen. Taiteellisten 

harjoitusten kautta voidaan välillisesti lisätä työntekijöiden työkompetenssia, työhy-

vinvointia ja työyhteisön toimivuutta, koska taiteellisissa harjoituksissa on kysymys 

yksilön kehittymisestä. Työntekijöiden on myös tärkeää päästä sekä osallistumaan et-

tä vaikuttamaan yrityksessä. Tähän taiteelliset harjoitukset antavat uusia mahdolli-

suuksia, ja samalla eri hierarkiatasojen välinen vuorovaikutus lisääntyy. (Stollsteiner 

2003, 47.)

Brandenburg (2003) määrittelee taiteellisen menettelytavan avoimuudeksi prosessin 

päämäärää ja etenemistä kohtaan. Siinä on välttämätöntä heittäytyä määrittelemättö-
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mään tapahtumaan ja oltava vuoropuhelussa objektin kanssa. Lopputulos ei ole en-

nalta tunnettu, vaan taiteellinen menettelytapa kehittää objektia edelleen sen omista 

lainalaisuuksista lähtien, jolloin lopputulos syntyy spontaanisti. Taiteellisissa harjoi-

tuksissa ihminen joutuu muokkaamaan asennoitumistaan, joka saattaa herättää epä-

varmuutta. Työn edistyessä epävarmuus vaihtuu luottamukseksi, joten tekijässä herää 

ymmärrys ei-subjektiiviseen havainnointiin ja työ itsessään ilmaisee lähtökohdat jat-

kolle. Koska taiteellisessa prosessissa ollaan tekemisissä värin, muodon, tilan, liik-

keen ja äänen kanssa, työskentely tapahtuu todellisten luomiselementtien kanssa, jot-

ka löytyvät ympäröivästä maailmasta. Taiteellisessa prosessissa luodaan henkilökoh-

tainen suhde maailmaan ja sen rakennusmateriaaliin.

4.2 Musiikki luovana ja terapeuttisena vaikuttajana

Lehtosen (1988) mukaan musiikki mahdollistaa luovan yksilön ”itseään korjaavan” 

toiminnan. Siten musiikki edustaa primaaristi yksilön sisäsyntyistä rauhoittumiseen 

pyrkimistä. Tämän prosessin juuret ovat varhaisessa äidin ja lapsen välisessä vuoro-

vaikutuksessa ja siihen sisältyvässä sulautumisen elämyksissä. Musiikin avulla yksi-

lö voi turvallisesti palata luovien ja rauhoittavien objektisuhteiden kautta arkaaiseen 

mysteeriinsä silloin, kun se alkaa tunkeutua hänen elämysmaailmaansa. Musiikki voi 

toimia hyvänä objektina, jonka avulla kuulija voi siirtyä leikin ja transitionaalikoke-

muksen maailmaan. Musiikin toimiessa pahana objektina, siihen liittyvät ihmisen 

psyyken pysäyttävät ja suojaavat voimat. Musiikki koetaan hahmottumattomana 

elementtinä, joka aktivoi kontrolloimatonta libidoa (psykoanalyyttinen teoria olettaa 

kaksi perusviettiä: seksuaalisen ja aggressiivisen, joiden energiaa nimitetään vastaa-

vasti libidoksi ja aggressioksi) ja siihen liittyvää symbolista prosessia. (Lehtonen 

1988, 41–50.)

Luova prosessi, joka liittyy musiikin tekemiseen, toimii libidoenergian sitojana anta-

en tekijälleen tämän minäkuvaa ja identiteettiä rakentavia kokemuksia. Se luo myös 
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erilaisia näkökulmia elämään, synnyttää uusia merkityskokemuksia ja sallii sitä luo-

valle yksilölle sellaisia psyykkisiä muutoksia, jotka eivät olisi mahdollisia muussa 

toiminnassa. Kun musiikkia käytetään psykoterapeuttisesti, se synnyttää ”luovan reg-

ressiotilan”, joka näyttää ulottuvan ihmisen varhaiskokemuksiin asti. Sieltä nousee 

materiaalia esimerkiksi assosiaatioiden tai fantasioiden muodossa, jonka esilletuloa 

on auttanut musiikin esittämisen ja kuuntelun synnyttämä psyykkinen tila. Ihminen 

on valmis symboliseen työskentelyyn, joka ei olisi ehkä mahdollista vain verbaalisen 

käsittelyn kautta. Luovassa prosessissa rauhoittavaan objektiin voidaan liittää psyyk-

kinen materiaali ja sitä voidaan työstää ”sitomalla” sen toistuvasti synnyttämä mieli-

pahansävyinen psyykkinen rauhattomuus. Tämä rauhattomuus voidaan purkaa esi-

merkiksi taiteellisen objektin edustamaksi mielihyväksi ja tyydytyksentunteeksi.  

(Lehtonen 1993.)

Musiikki antaa ihmiselle mahdollisuuden sijoittaa ja soveltaa kuulemaansa omaa 

elämysmaailmaansa ja henkilökohtaisia merkityssisältöjään. Musiikissa voidaan il-

maista esimerkiksi vihaa luovalla ja rakentavalla tavalla. Musiikista tulee silloin vä-

line, jonka avulla voidaan käsitellä ja läpielää patoutuneita aggressioita, elämän mer-

kityksettömyyttä ja omaa arvottomuutta. Musiikki tarjoaa merkityksiä, jotka ovat pe-

räisin sanattomasta oman ruumiin kokemisesta. Musiikkia kokeva yksilö voi musii-

kin kautta kokea omia tunteitaan alkuperäisistä sisällöistään irrotettuna. Musiikin 

avulla itseä voidaan tarkastella ikään kuin ”symbolisesti etäännettynä.” (Lehtonen 

1993, Lehtonen & Niemelä 1997, Rechardt 1991, Rechardt 1998.)

Marannon (1999) mukaan musiikin kuuntelun terapeuttisina tavoitteina voi olla 

spontaanien mielikuvien herättäminen. Musiikilla voidaan herättää mielikuvia suo-

remmin kuin verbaalisilla ärsykkeillä. Lisäksi musiikki vahvistaa toivottua reagointia 

itse musiikkiin, parantaa huomionkiinnittämiskykyä ja keskittymistä sekä lisää posi-

tiivista emotionaalista reagointia. Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon asiak-

kaan kuvittelukyky, jotta toivottu terapeuttinen tavoite voitaisiin saavuttaa. Tera-

peutin on mahdollista antaa ehdotuksia mielikuvien kohdistamisesta ennen kuuntelun 

aloittamista. Musiikin pituudella pystytään myös rajaamaan asiakkaan keskittymisen 
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herpaantuminen. Mielikuvista tulee keskustella musiikin kuuntelun jälkeen siinä va-

lossa, miten tärkeitä ne asiakkaan kannalta ovat. (Maranto 1999, 169.) 

Kurkelan (1997) mukaan musiikin sisällä voi lähestyä vaikeasti sanallistettavia aihei-

ta. Musiikki auttaa ihmistä tutustumaan itseensä ja sen avulla voi kohdata itsestään 

myös sellaisia puolia, joiden kohtaaminen muualla on mahdotonta. Monilla itseyden 

sisältämillä periaatteilla on mahdollisuus manifestoitua musiikillisena ilmaisuna, 

merkityssisältönä tai kokemuksena, jotka toteutuvat symbolisella tasolla. Musiikki 

voi siten auttaa ihmistä kohtamaan erilaisia itseyteen liittyviä puolia tukien niiden 

prosessoitumista. Lisäksi se helpottaa itseyteen liittyvien puolien integroitumista ra-

kennusaineena kehittyvään itseyteen. (Kurkela 1997, 22.)

Aikaisemmissa tutkimuksissa työntekijöiden stressinhallintaan ja työuupumusoirei-

den vähenemiseen on pyritty vaikuttamaan sisällyttämällä ryhmäterapiaan musiikil-

lista toimintaa kuten Cheekin, Bradleyn, Parrin ja Lanin (2003) tekemässä tutkimuk-

sessa. Siihen osallistui 51 ala-asteen opettajaa kahdesta eri koulusta Kaakkois-

Amerikassa. Opettajat jaettiin kahteen ryhmään, jotka saivat kuuden viikon ajan 

ryhmäterapiaa. Ryhmäterapialla oli tarkoitus pyrkiä vaikuttamaan opettajien stres-

sinhallintaan. Toisen ryhmän toimintaan sisällytettiin musiikin kuuntelua ja tulokset 

osoittivat, että näillä opettajilla esiintyi vähemmän työuupumusoireita. Tämän ryh-

män jäsenet saivat tilaisuuden musiikin kuuntelun kautta ilmaista paremmin sekä ne-

gatiivisia että positiivisia tunteita ja oppivat samalla myös tehokkaampia tapoja stres-

sin käsittelyyn.

Bittmanin, Bruhnin, Stevensin, Westergardin ja Umbachin (2003) tutkimuksessa 

työntekijöille annettiin RMM-hoitoa (Recreational Music-Making). RMM-hoito on 

ryhmämuotoista toimintaa, joka perustuu musiikillisiin aktiviteetteihin osallistujien 

ikään, taustaan, kansallisuuteen tai kokemuksiin katsomatta. Tutkimuksessa paljastui, 

että hoitoa saaneiden mieliala parantui huomattavasti ja työuupumusoireet vähenivät. 

Tutkijat painottavat työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista pitkällä aikavälillä, 

jopa niin, että työntekijät kokoontuisivat säännöllisesti tämän tyyppiseen toimintaan 



25

viikoittain työajallaan. Tutkijoiden mukaan siitä olisi taloudellista hyötyä, Amerikan 

mittakaavassa jopa miljoonia dollareita.

Lahtisen (2002) opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää musiikkiterapian käyttömah-

dollisuuksia työuupuneiden kuntoutuksessa. Tutkimusaineisto kerättiin kyselynä 

kahdelta Kelan järjestämältä kuntoutuskurssilta (Aslak ja Tyk) kartoittamalla kuntou-

tujien mielipiteitä musiikkiterapian soveltuvuudesta kuntoutuskurssin ohjelmaan. Tu-

loksista ilmeni, että musiikkiterapia soveltui kuntoutujien mielestä kuntoutuskurssille 

hyvin. Se oli koettu tärkeänä osana rentoutumisen harjoittelua. Musiikkiterapia oli 

nostanut esille tunteita ja antanut kosketuksen sellaisille alueille, joihin ei enää ollut 

yhteyttä. Se oli herättänyt myös halun musiikkielämysten kokemiseen ja avartanut 

näkemystä musiikin käyttömahdollisuuksista omassa elämässä.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko musiikkiterapeuttisin menetelmin 

toteutetulla ryhmäprosessilla tukea työhyvinvointia. Tutkimuskysymykset muuttuivat 

tutkimuksen aikana ja tarkentuivat analyysin loppuvaiheessa seuraavaan muotoon:

1. Miten koettu ryhmäprosessi vaikutti työssä jaksamiseen?

2. Mitä musiikki ja keskustelut merkitsivät ryhmän jäsenille?

3. Toteutuivatko ryhmän jäsenten omat tavoitteet prosessin aikana?

4. Miten rentoutumishetket koettiin?

5.2 Havainnointi tiedonkeruumenetelmänä

Havainnointi on laadullisen tutkimuksen yleinen tiedonkeruumenetelmä. Tuomen &

Sarajärven (2006) mukaan havainnointi ainoana aineistonkeruumenetelmänä on ana-

lyysin kannalta haasteellinen ja vaikea toteuttaa, koska ei ole olemassa objektiivisia 

havaintoja. Käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vai-

kuttavat näin tuloksiin aina. Analyysin olisi tapahduttava aineiston tiedonantajien 

ehdoilla tutkijan kontrollissa ilman tutkijan ennakkoluuloja. Havainnointi on kuiten-

kin perusteltu tiedonhankkimismenetelmä, jos tutkittavasta aiheesta on vähän tai ei 

ollenkaan aikaisempaa tietoa (Grönfors 2001).
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Humanistisessa terveystieteessä painotetaan ymmärtävää ja kriittistä tiedon intressiä, 

jossa korostuu arvostus tutkittavien omaa ja erilaista näkökulmaa kohtaan. Samalla 

huomioidaan ihmisen oma vastuu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja li-

säämisessä. Tietoa voidaan tuottaa yhdessä eri alan asiantuntijoiden kanssa tutkitta-

vien vastausten ja tulkinnan pysyessä tiedon tuottamisen keskeisinä piirteinä. Tutki-

jan käyttäessä laadullista lähestymistapaa hänen pyrkimyksenään on löytää aineistos-

ta yhtäläisyyksiä, joiden perusteella hän luo ensin alustavia ehdotuksia käsitteistä. 

Sen jälkeen tavoitteena on päätyä koherenttiin käsitteen määrittelyyn. (Janhonen & 

Nikkonen 2003, 15.)

5.3 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistona tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän yliopiston musiikkiterapian 

klinikalla työhyvinvoinnin tukemiseen kootun ryhmän istuntoja. Ryhmän kaikki 

kuusi jäsentä (3 naista ja 3 miestä) olivat ylempiä toimihenkilöitä, jotka olivat aka-

teemisesti koulutettuja ja toimivat vaativissa työtehtävissä. Ryhmää ohjasi kaksi mu-

siikkiterapian ammattiopintoja tekevää opiskelijaa (nainen ja mies). Ryhmä kokoon-

tui 12 kertaa kevään 2006 aikana. Istunnot pidettiin kerran viikossa työpäivän aikana 

ja istuntojen pituus oli 45 minuuttia. Ryhmään osallistuminen oli vapaaehtoista, mut-

ta ryhmän käynnistyttyä sitovaa.

Kaikki ryhmän jäsenet (naiset A, B ja C sekä miehet D, E ja F) olivat yli 40-vuotiaita 

ja pitkään työelämässä mukana olleita. He tunsivat toisensa, koska heillä oli takanaan 

yhteistä historiaa aikaisempiin työyhteisökoulutuksiin liittyen. Terapeutit olivat ai-

kuisopiskelijoita, joilla oli kokemusta ihmissuhdetyöstä. Työhyvinvointiryhmän ve-

täminen kuului heidän työharjoitteluunsa. Ryhmän toimintaa ei ollut suunniteltu 

struktuuriltaan tiukaksi ja ryhmän jäsenet saivat osallistua ryhmän toiminnan suun-

nitteluun istuntojen edetessä. Musiikkiterapian menetelmistä ryhmässä käytettiin mu-
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siikin kuuntelua sekä improvisointia. Lisäksi ryhmässä keskusteltiin ja rentouduttiin 

patjojen päällä maaten.

Tässä tutkimuksessa havainnot tehtiin jälkikäteen kuvanauhalta kevään 2007 aikana. 

Ryhmän istuntoihin osallistuneet henkilöt olivat ryhmän aloittaessa tietoisia siitä, että 

kaikki istunnot videoidaan ja nauhoitettu materiaali arkistoidaan mahdollisia tutki-

muksia varten, mihin heiltä oli saatu lupa. Kuvaaminen oli toteutettu tutkimusryh-

män kokoontumishuoneen vieressä olevasta erillisestä videohuoneesta. Klinikkatilan 

katossa olevaa kameraa pystyi liikuttamaan ja tarvittaessa tarkentamaan haluttuun 

kohteeseen videohuoneesta käsin. Kameralla oli mahdollista tarkentaa esimerkiksi 

kasvon ilmeisiin, mutta näin tehtäessä muiden ryhmäläisten reaktiot eivät olleet nä-

kyvissä. Nauhoitettu videokuva oli etupäässä yleiskuvaa koko ryhmästä. Videokuva 

mahdollisti tarkan tiedon siitä, kuka milloinkin puhui.

5.4 Aineiston kerääminen ja sisällönanalyysi

Tarkoitus oli alussa havainnoida vain yhtä ryhmän jäsentä ja työ aloitettiin kirjaamal-

la ylös videolta kaikki kyseisen henkilön puheenvuorot kaikilta kahdeltatoista istun-

nolta. Istunnot piti katsoa läpi alusta loppuun pysäyttäen nauhaa aina ylöskirjaamisen 

ajaksi. Nauhaa joutui myös kelaamaan edestakaisin kymmeniä kertoja, koska puhees-

ta oli paikoitellen erittäin vaikea saada selvää taustahälyn tai ryhmän muun jäsenen 

samanaikaisen puheen vuoksi. Aikaa tähän kului kolme kahdeksan tunnin työpäivää 

ja puhtaaksi kirjoitettuja A4-liuskoja syntyi kahdeksan. Kun käsillä olevaa tutkimus-

aineistoa tarkasteltiin, huomattiin ettei tutkittavan puheenvuoroja voi erottaa ryhmäs-

sä käydyistä keskusteluista, koska erotetut puheenvuorot vaikuttivat näin luettuina 

liian irrallisilta. Ryhmän muiden jäsenten puheenvuoroissa tuntui myös olevan tut-

kimuksen kannalta mielenkiintoista materiaalia. Niinpä tehtiin päätös rajata havain-

nointi ryhmässä käytyihin keskusteluihin sekä muuhun puhuttuun materiaaliin kir-

jaamalla ylös kaikki, mitä terapiaprosessissa tuli sanallisesti ilmaistuna esille sellai-
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senaan kuin ne oli sanottu. Pois jätettiin kuitenkin neljäs istuntokerta, jolloin tera-

piatilassa oli Yleisradion kuvausryhmä kuvaamassa istuntoa erilaisista terapiamuo-

doista kertovaan ohjelmasarjaansa. Neljännen istuntokerran pois jättämisellä eli-

minoitiin ulkopuolisten henkilöiden vaikutus ryhmän toimintaan. Havainnoitavia is-

tuntokertoja oli siis 11.

Istunnoissa tapahtuneiden keskustelujen ylöskirjaamiseen käsin vei neljä kymmenen 

tunnin työpäivää. Käytössä ei ollut kannettavaa tietokonetta ja käsin kirjoitetut lius-

kat tuli kirjoittaa tämän jälkeen tietokoneelle. Toimenpiteeseen kului aikaa neljä päi-

vää, mutta samalla tutkimusmateriaali tuli tutuksi ja ideoita syntyi jo puhtaaksikirjoi-

tusvaiheessa. 57:stä käsin kirjoitetusta liuskasta syntyi lopulta 48 tietokoneliuskaa, 

jotka oli kirjoitettu rivivälillä 1,5.

Analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi ja päädyttiin tekemään aineistoläh-

töistä analyysia induktiivisella otteella. Analyysiyksiköt eivät olleet etukäteen päätet-

tyjä ja luokkien annettiin ohjautua aineistosta käsin. Ne valittiin huolellisen aineis-

toon tutustumisen jälkeen tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten alkaessa

samalla jo muotoutua.

Sisällönanalyysissä edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemys-

tä ilmiöstä, jota tutkitaan. Yhdistelemällä käsitteitä saadaan vastaus tutkimustehtä-

vään, mutta tutkijan on kyettävä lisäksi eläytymään tutkimukseen osallistuvien maa-

ilmaan, josta tulisi antaa mahdollisimman totuudenmukainen kuva. (Tuomi & Sara-

järvi 2006, 115; Kylmä & Juvakka 2007, 123.)

Analyysi aloitettiin purkamalla aineisto ensin osiin. Näistä osista tuli analyysiyksi-

köitä, jotka muodostuivat alkuperäisilmauksista eli ryhmään osallistuneiden henki-

löiden puheista. Analyysiyksiköitä eli alkuperäisiä ilmauksia olivat tutkittavien sa-

nomat lauseet, lauseen osat tai ajatuskokonaisuudet. Nämä tutkija tiivisti säilyttäen 

niiden olennaisen sisällön kysymällä aineistolta tutkimustehtävän mukaisia kysy-

myksiä. Tiivistettyjä alkuperäisiä ilmauksia tuli yhteensä 269.



30

Tämän jälkeen tiivistettyjä ilmauksia vertailtiin ja niistä etsittiin sisällöllisesti erilai-

sia ja samanlaisia ilmauksia. Aineistosta alkoi hahmottua selkeitä teemoja, joita tut-

kittavat olivat keskusteluissaan käsitelleet. Näiden teemojen pohjalta muodostettiin 

alaluokkia, joille annettiin sisältöä kuvaava nimi, joka kattoi kaikki siihen tulevat il-

maukset. Näihin alaluokkiin yhdistettiin kaikki samankaltaiset ilmaukset. Tämän jäl-

keen alaluokkien ryppäistä muodostettiin yläluokkia, jotka nimettiin alle tulevien 

luokkien sisältöjen mukaan. Tätä seuranneessa yläluokkien ryhmittelyvaiheessa 

päästiin aineiston abstrahointiin erottamalla saadusta tutkimusmateriaalista olennai-

sin tieto.
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6 KOKEMUKSET MUSIIKKITERAPEUTTISIN MENETELMIN 

TOTEUTETUSTA RYHMÄPROSESSISTA

6.1 Terapiaprosessin tavoitteet

Ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus vaikuttaa istuntojen toimintatapoihin, käytettäviin 

menetelmiin ja interventioihin. Terapeutit kartoittivat toisen istunnon lopussa ryhmä-

läisten odotuksia tulevasta musiikkiterapiaprosessista kysymällä jokaisen osallistujan 

omia tavoitteita. Tavoitteiksi mainittiin oman itsen syvempi tuntemus, musiikin 

kuuntelutottumusten laajentaminen sekä musiikillinen oppiminen. Lisäksi kommuni-

kaation kautta uskottiin saatavan terapeuttista vuorovaikutusta ja prosessin odotettiin 

antavan tietoa musiikin käytöstä rentoutumisen apuna. Tutkimusryhmän kolmesta 

naisjäsenestä käytetään kirjaimia A, B ja C ja kolmesta miesjäsenestä kirjaimia D, E 

ja F.

Jäsen A halusi kokea hänelle ei niin tuttujen musiikin lajien kautta rentoutumista. B 

kertoi vaikeudestaan päästä vapaa-aikana levolliseen vireeseen ja ilmaisi halunsa op-

pia uusia tapoja, miten musiikkia voisi käyttää rentoutumiseen ja tunteiden purkami-

seen. Myös C halusi oppia musiikin avulla rentoutumista ja uskoi saavansa ryhmän

keskusteluista jotain muutakin:

”Murehdin menneet, murehdin tulevat. Miten musiikin avulla voisi 

rentoutua? Tykkään laulamisesta, mutta en uskalla edes joulukir-

kossa laulaa. Mua on kielletty laulamasta. Mielummin kuuntelisin 

musiikkia, uskoisin, että se olisi mulle hyödyksi. Sitte terapiana, 

kun kuuntelee teitä muita, niin tästä saa varmaan muutakin.”
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D:lle tavoitteiden sanominen oli vaikeaa, koska hänellä ei ollut käsitystä, mihin ky-

seisellä toiminnalla tähdättiin. Hän mainitsi kuitenkin rennomman elämisen tavoit-

teen. E odotti bändisoiton opastusta ja F kertoi haluavansa oppia soittamaan uuden 

laulun sekä tunnistamaan musiikin herättämiä tuntemuksia.

6.2 Rentoutumisharjoitukset

Ryhmässä rentouduttiin patjojen päällä maaten kahdeksan istunnon lopussa. Rentou-

tumishetkien pituus oli minimissään kolme minuuttia ja pisin hetki oli noin 15 mi-

nuuttia. Vaihtelu johtui joko kuunneltavan musiikin tai jäljellä olevan kokoontumis-

ajan pituudesta. Ensimmäisellä rentoutumiskerralla (istunto 1) ryhmän naisterapeutti 

auttoi ryhmäläisiä sanallisesti rentouttamaan kehon eri osia. Muilla kerroilla jokainen 

sai tehdä rentoutumisen itsenäisesti, terapeuttien vain kehottaessa kuuntelemaan mu-

siikkia ja irtautumaan hetkestä. Samalla ryhmä kuunteli terapeuttien tai ryhmän jäse-

nen valitsemaa musiikkia.

Jo ensimmäisillä rentoutumiskerroilla suurin osa ryhmän jäsenistä tunsi selvää ren-

touden tunnetta. Kuudennella istunnolla ryhmäläisillä oli ranteissaan sykemittarit, 

jotka liittyivät tutkimusprojektiin, jossa he olivat osallisina. Mittarien kautta myös ne 

henkilöt, jotka eivät olleet aikaisemmin ilmaisseet kokeneensa rentouden tunnetta, 

huomasivat mittareistaan selvän sykkeen laskun.

6.2.1 Kokemukset rentoutumisesta

Ensimmäinen rentoutumishetki (istunto 1) herätti keskustelua ennen rentoutumisen 

alkua. Rentoutumista pidettiin ylellisenä, koska se tapahtui työpäivän aikana, ja oli 

siten epätavallista. Ryhmäläisten pohtiessa rentoutumisen mahdollisuutta omassa 

työpisteessään, he totesivat sen olevan mahdollista, joskin se vaatisi sulkeutumista 

omaan työhuoneeseen.
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Ensimmäistä yhdessä koettua (ohjattua) rentoutumista leimasi epävarmuus rentoutu-

misen onnistumisesta, mutta myös ihmetys kehon painavaksi muuttumisesta. Jäsenet 

A, B, C, E ja F tunsivat selvää rentoutumista toisin kuin D, joka kuvaa tuntemuksi-

aan seuraavasti:

”Jännä tunne, ihan kuin olis vähän rentoutunut tai kyllähän mä nyt 

väkisin rentouduin. Mutta aluks oli hankalaa, tää on kuitenkin työ-

päivä...alkaa niin ku heti kolkuttaa, kun ei oo tekemässä työtä ja 

vähän kun on sellanen työvaihde päällä, niin sillon se voi olla äkki-

seltään hankalampi. Kyllähän se musta tuntu, että se suju kuiten-

kin. Ehkä se vaan pitäis opetella, että kesken työpäivän pieni ren-

toutuminen tekee hyvää.”

Toisen istunnon alussa naisterapeutti kysyi ryhmältä tuntemuksia edelliskerran ren-

toutumisharjoituksesta. Koko ryhmä piti sitä hyvin myönteisenä kokemuksena. Jäse-

net D ja E olivat töiden jälkeen käyneet harrastamassa liikuntaa ja kummallakin se 

oli sujunut hyvin, vaikka molemmat totesivat, ettei asia välttämättä liity päivällä teh-

tyyn rentoutumiseen. F kertoi lisäksi seuraavaa:

”Olen huomannut, kun on 50 täyttäny, niin on oppinut vähän ren-

toutumaan. Aikaisemmin sitä töissäkin oli jännitys-, niska- ja har-

tiavaivoja ja kaikkee tämmöstä. Nyt sitä on oppinut tekemään ren-

nommin niitä töitä ja mä oon huomannu, et ei sitä voi niin sanoa, 

että vähemmän sais aikaan. Päinvastoin ehkä enemmänkin. Sillä 

tavalla se rentoutuminen on siinä tärkeää.”

D pohti, miten työtuolissa tehty rentoutuminen saattaisi vaikuttaa virkistävästi, jol-

loin töitä jaksaisi tehdä paremmin, vaikkakin hän sanoi kyynisesti:

” Suhtautuminen työntekoon alkaa muuttua. Ennen se oli tosikko-

maisempi tai semmonen, ikään kuin sillä olisi jotain merkitystä. Ja 
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nyt alkaa pikkuhiljaa tajuta, että ei sillä (työnteolla) nyt oo tuon 

taivaallista merkitystä.”

A kertoi, että hänellä oli ryhmän kokoontumisen jälkeen ollut ”jännä” olo, eikä muis-

tanut milloin viimeksi työpaikalla olisi olo ollut niin rauhallinen. C koki päivän ol-

leen erilainen muihin työpäiviin verrattuna, koska rentoutusta ei tavallisesti ole. B:lle 

oli tullut patjalla maatessa mieleen edellisellä viikolla tapahtunut työkaverin poisme-

no, joka sai ryhmän pohtimaan lisää suhdetta omaan työhön. B jatkoi kertomalla, että 

nauttii työstään aikaisempaa enemmän, koska ei koe pakonomaista tarvetta näyttää 

muille osaamistaan. Työvuosien tuoma kokemus on tuonut uskoa omaan osaamiseen 

ja kiireen tunnetta kokee enää harvoin. Hän kertoi huomanneensa, että työyhteisössä 

on henkilöitä, jotka tuntevat kiireen kautta itsensä tärkeäksi. D totesi kiirettä käytet-

tävän yleisesti tekosyynä työpaikalla, jos ei haluta olla kontaktissa.

Rentoutumiskertojen edetessä niihin suhtauduttiin yhä odottavammalla mielellä, jota 

kuvaa seuraava keskustelu istunnolta 10. Mahdollista nukahtamista ei hävetä ja ryh-

mä lupaa pitää huolen herättämisestä.

D: ”Mä saatan löytää itteni unten mailta, mua haukotuttaa nyt jo 

sillee.”

B: ”Myö herätettää sitte.”

A: ”Päivän paras hetki!”

6.2.2 Musiikin valinnan vaikutus rentoutumiseen ja mielikuviin

Ryhmä totesi klassisen musiikin olevan kevyttä musiikkia parempaa rentoutumises-

sa. Sekä rentoutumishetken että musiikin tulisi olla tarpeeksi pitkiä, jotta jokaisen 

olisi mahdollista saavuttaa levollinen tila. Ryhmä koki tutun musiikin helpottavan 

rentoutumista. Jos musiikki oli vierasta, rentoutumista häiritsi pelko odottamattoman 

tapahtumisesta. Istuntojen edetessä mielipiteet niiden aikana kuunnellusta musiikista 

tulivat rohkeammiksi, eikä rentoutumisvaikutuksia koettu enää niin kollektiivisina. 
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Kuudennella istunnolla rentoutumismusiikkina kuunneltu Bedrich Smetanan Vltava 

(Moldau) sai B:n kokemaan voimakkaita tunnekokemuksia ja mielikuvissaan hän 

meni lapsuuteen. Tapahtumana se oli uusi, koska ei ollut ennen kokenut vastaavaa. E 

kertoi, ettei saa mielikuvia musiikkia kuunnellessaan. C muisti tekemänsä tärkeän 

matkan, jonka määränpäähän saavuttuaan lentokoneessa soi sama kappale. Vesi ele-

menttinä on ollut C:lle aina tärkeä ja hän pystyi mielikuvissaan katsomaan veden hil-

jaista lipumista. F:n mielestä musiikki kuulosti hyvältä, mutta hän ei pystynyt keskit-

tymään työasioiden pyöriessä mielessä.

Klassisen musiikin todettiin yleisesti olevan miellyttävää rentoutumisessa. Kuuden-

nen istunnon rentoutumishetken aikana ryhmän jäsenillä oli ranteissaan sykemittarit, 

jotka liittyivät tutkimusprojektiin, jossa he olivat osallisina. Mittari keräsi vuorokau-

den aikana henkilöiden sykettä analysointia varten.

D: ”Kyllä mä ainakin rentouduin ja sen huomas, kun pulssikin las-

ki jostain yli 80:stä melkein 60:een.”

Seitsemännellä istunnolla rentoutumisen aikana soi E:n tuoma kolmen minuutin pi-

tuinen Hans Zimmerin ”Barra Barra.” E kertoi valinneensa musiikkia, jota ei kuule 

radiosta. Sitä pidettiinkin erilaisena aikaisempiin musiikkeihin verrattuna ja sen ai-

kana B näki mielikuvissaan pimeyttä ja levollisuutta, C koki sen puolestaan keinuva-

na ja F:n huomiota vei jykevämmän äänentoiston kaipaaminen. Kappale tuntui ryh-

mästä liian lyhyeltä, jotta sen aikana olisi ehtinyt rentoutua.

Vivaldin ”Kevät” yhdeksännellä istunnolla sai hyvin myönteisen suhtautumisen koko 

ryhmältä. Se oli suurimmalle osalle tuttu ja sitä kuunnellessa rentoutuminen koettiin 

helpoksi. A kertoi käyneensä mielikuvissaan ”taivaassa”, jossa oli ihanaa. C, E ja F 

tiesivät kappaleen ennestään ja keskittyivät mielikuvien sijasta kuunteluun. F totesi 

kappaleen kiihkeän rytmin kuvaavan hyvin kevään tuloa ja luonnon heräämistä.

Debussyn Faunin iltapäivä, joka oli 10. istunnon rentoutumismusiikkina, jakoi tun-

temukset kahtia. Niille ryhmän jäsenille, joille kappale oli vieras, kuuntelu vei huo-
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miota mielikuvilta ja epävarmuus siitä, mitä musiikissa tapahtuu, häiritsi rentoutu-

mista, kuten E kuvaa:

”Jos sitä rentouttavana ajattelee, siinä on vähän se, että mitä seu-

raavaks seuraa. Tai siinä niin ku odottaa, mitähän sitte tapahtuu ja 

kuinkahan kovaa se kohta soi ja kaikkee tämmöstä. Se häiritsee vä-

häsen. Kun sen olis kuullu muutaman kerran tai ees toisen kerran, 

sit se vasta. Siihen pystyis rentoutumaan kunnolla.”

Kun musiikki tunnettiin entuudestaan, koettiin vahvaa rentoutumisen tunnetta. C:lle 

tuli mieleen impressionistisia maalauksia ja hän koki tunnelman rauhoittavaksi. Jäsen 

B poikkesi muusta ryhmästä, koska musiikki ei ollut hänelle tuttua, mutta hän silti 

koki ”leijailua” ja sai voimakkaita mielikuvia avaruudesta, ilmavuudesta ja vapau-

desta.

Toiseksi viimeisellä istunnolla (istunto 11) rentoutumisen aikana soi kotimaista tuo-

tantoa edustava Pentti ja Sofia Niemen ”Unen siipi.” Tämä kappale sai kritiikkiä 

osakseen enemmän kuin aikaisemmat musiikit soitinvalintojen ja soittotapojen osal-

ta. A:sta kappale oli enemmänkin aktivoiva laturikappale. F:n mielestä kappale ”levi-

si tilaan” epäsopivan äänentoiston vuoksi. Jäsenet C ja E kokivat rentoutuvansa D:n 

lisäksi, joka kiteyttää tunnelmiaan seuraavasti:

”Kyllä mä varmaan rentouduin. Ei ku tuli vaan mieleen, että pää-

sis nyt meren rannalle makailemaan. Silmät kiinni vaan, ni palmut 

huojuu!”
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6.3 Improvisoinnin kokeminen

Improvisointia ryhmässä kokeiltiin vain kerran. Se tapahtui toisella istuntokerralla. 

Jokainen sai valita huoneesta mieleisensä soittimen ja miesterapeutti aloitti djembe-

rummulla soiton, johon muut vähitellen tulivat mukaan.

Kokeilu vei keskustelua menneisyyteen, traumaattisiin kokemuksiin ja työhön, jotka 

liittyivät improvisaatiossa oman soiton häpeämiseen, taidon puutteeseen vetoamiseen 

ja pelkoon liiallisesta hallitsevuudesta. Jäsen B, joka oli valinnut alttoksylofonin, ker-

toi kokeneensa oikeintekemisen ja osaamisen painetta, koska muut kuuntelivat. Soit-

timesta hänelle tuli lapsuus mieleen ja sen soinnin hän kuuli leikkimielisenä. A kertoi 

etsineensä letkeätä rytmiä, mutta miettineensä samalla, onko tarpeeksi tehokas. C:llä 

oli ollut pelkoa toisten jyräämisestä, koska koki soittimensa (tamburiini) hallitsevan 

liikaa. Hän tunsi myös ahdistusta rytmistä, koska ei saanut soittimellaan sitä toteutet-

tua. F oli valinnut kitaran, jota oli aikaisemmin soittanut, mutta yhteisessä soittotilan-

teessa hänelle ei tullut mieleen mitään, mitä hän olisi voinut soittaa. D kertoi rummu-

telleensa djembeään joukon jatkona kokematta sen enempää syvällisiä tuntemuksia. 

E valitsi pianon, jota osasi soittaa ja kertoi seuraavaa:

”Mulle tällänen improvisaatio on täysin tuntematon asia, että mitä 

se on. En hallitse ollenkaan. Nuotit, siitä mä niin ku veän ja lähen. 

Tuntu vähän hankalalle, että mitä ihmettä tässä niin ku painaa.”

Ryhmää mietitytti improvisaation jälkeisessä keskustelussa myös osaamisvaatimuk-

set työssä sekä työstä saatu palaute. Työ pitäisi osata aina vain paremmin ja huip-

puosaamista pidetään itsestään selvyytenä. Työntekijää ei kehuta tai kannusteta, vaan 

palaute liittyy työn puutteisiin. Työhön tulee suhtautua aina vakavasti ja siitä kuuluu 

puhua faktoihin perustuen. Ryhmän jäsenten lapsuudessa kasvatusmentaliteetti oli 

sellainen, että kehuja saaneesta lapsesta pelättiin kasvavan ylpeä. Naurunalaiseksi tu-

lemista vältettiin viimeiseen asti, vaikka esimerkiksi tilanteet koulussa musiikin ja 

liikunnan tunneilla saattoivat olla hyvinkin epäreiluja. Positiivisen palautteen antami-
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sen todettiin olevan suomalaisille edelleen vaikeata, tosin nuorempi polvi osaa sitä jo 

tehdä.

6.4 Keskusteluja työstä

Työhön liittyvissä keskusteluissa ryhmä käsitteli usein kiirettä, koska monille se tun-

tui olevan jokapäiväistä tai ainakin kausiluonteista. Kiire työssä johtui sekä ylimää-

räisistä töistä että liiallisesta työn määrästä, joka tuntui vain edelleen lisääntyvän.

Ryhmän jäsenet tunnistivat omista työyhteisöistään henkilöitä, jotka käyttävät kiiret-

tä tekosyynä tai tärkeilyn merkkinä. Tosikkomainen suhtautuminen työhön oli tuonut 

osalle ryhmän jäsenistä nuorempana merkitystä ja osa kertoi oppineensa vasta van-

hemmalla iällä suhtautumaan työhönsä rennommin. Rennommalla suhtautumisella 

todettiin olevan yhteys jopa työtehon nousuun. Työkokemus toi miellyttävyyttä työn 

tekoon ja lisäsi uskoa omaan osaamiseen.  Osan suhtautuminen työhön oli sitä vas-

toin muuttunut kyyniseksi, joka ei tullut suoraan sanottuna esille, mutta ilmeni huu-

morilla verhotusta puheesta.

Ryhmä keskusteli ja jakoi kokemuksia liikunnan vaikutuksesta istumatyöstä aiheutu-

neisiin selkä-, niska- ja hartiakipuihin, jotka olivat kaikille ryhmän jäsenille tuttuja.

Säännöllisellä liikunnalla oli heidän mielestään selvä yhteys kivuttomampaan työs-

kentelyyn ja fyysisen hyvinvoinnin parantumiseen.

B: ”Hartiavaivat tuntuvat erittäin tutuilta ittellekin ja mä oon 

huomannu, että hiihtäminen auttais kyllä. Varmaan kanssa on lii-

kunta jäänyt vähän väliin. Pääsee lihaskunto huonoks. Välillä tun-

tuu, ettei löydä mitään sellasta asentoa, että olis hyvä olla. Nyt on 

kanssa ollut pari päivää häslä olo, aika paljon töissä kaikkee sel-

lasta, mitä yleensä ei oo. Ja mä huomaan, että kestän huonosti sel-

lasta, että ei saa oikein keskittyä mihinkään. Kauheesti kaikkee 
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muistettavaa ja hoidettavaa. Äsken paljastu, että olin väärässä pai-

kassa, kun etsin yhtä tilaisuutta. Se harmitti aika lailla. No, nyt saa 

keskittyä ihan vaan tähän.”

Jokaisella istunnolla terapeutit kysyivät ryhmän kuulumisia liittyen työhön, johon C

vastasi kuudennella istunnolla näin:

”Se on ollut sellasta tasapaksuu puurtamista. Töissä on enemmän 

tai vähemmän semmonen, että aletaan mennä kovemmilla ja ko-

vemmilla kierroksilla. Kyllä siellä päivät menee hirveen nopeesti. 

Mä tykkään kovasti, että mulla on tekemistä. Viihdyn semmosessa. 

Onko se sitten sitä hyvää stressiä olevinaan? Mutta päivät menee 

tosi sutjakkaasti…”

B kertoi, että työvuosien aikana karttunut kokemus on tuonut nautittavuutta työnte-

koon ja koetut elämäntapahtumat ovat laittaneet työhön ja vapaa-aikaan liittyviä asi-

oita oikeampaan järjestykseen. C kertoi pitävänsä siitä, että työssä on tekemistä ja 

F:n mielestä työtehon nousuun vaikutti rennompi työasenne. D kertoi yllättävästi, et-

tä verkostoituminen on lisännyt työn määrää ja tuonut ylimääräisiä töitä. Verkostoi-

tuminen ei ole tuonut uusia resursseja, vaikka niin ensin luultiin.

6.5 Musiikin kuuntelu

Koska musiikki oli vahvasti mukana jokaisella istunnolla, siitä myös keskusteltiin 

paljon. Ryhmän jäsenten omien lasten muuttaessa pois kotoa, usealle tarjoutuu mah-

dollisuus laajempaan musiikin kuunteluun. Toisaalta kaikilla ei tuntunut olevan 

mahdollisuutta kotona musiikin kuunteluun, koska siellä vietetty aika menee pienten 

askareiden suorittamiseen. Klassinen musiikki vaatii ajallisesti enemmän kuin kevyt 

musiikki ja siksi toiset valitsevat kotona kuunneltavaksi musiikiksi kevyempää mu-
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siikkia. Osa ryhmäläisistä oli sitä mieltä, että musiikin kuuntelu vaatii keskittymistä, 

eikä sen aikana tule tehdä mitään muuta. Sama pätee työssä oloon, jossa tulee tehdä 

vain töitä.

Instrumentaalimusiikki koettiin laulettua paremmaksi rauhoittumiseen ja keskittymi-

seen, koska sanat eivät vie silloin liikaa huomiota. Ryhmän muutamat jäsenet totesi-

vat, että yksinkertainen musiikki voi olla vaikuttavaa, eikä vaikuttavan musiikin tar-

vitse olla kaunista. Ryhmä totesi myös, että saman musiikin voi kokea eri päivinä eri 

tavoin.

Musiikin kuuntelusta kotona ja työpaikalla A kertoi seuraavasti:

”Mä kuuntelen nykyisin hirveen vähän. Se oikeastaan johtuu vaan 

siitä, että meillä kotona on..mä oon näköjään jääny niin alakyn-

teen. Meillä vaan katotaan koko ajan jotain urheilukanavia, aina 

jostain jotain tulee. Mut sit, jos mä oon yksin. En mä työssäkään 

sillee. Mä en voi laittaa sinne semmosta, mua raivostuttaa ku joku

tulee sinne. Jotakin etnistä kylläkin vois. Mulle tulee hirveen hyvä 

olo. Vaikuttaa sillä tavalla.”

C koki myös jääneensä alakynteen musiikin kuuntelussa kotona muiden perheen-

jäsenten taholta, mutta ilmaisi mielenkiintonsa istunnolla kuulemaansa uutta musiik-

kia kohtaan:

”Ei ollut tuttu, mutta kuuntelin ihan mielelläni. Kuuntelisin var-

maan enemmänkin ton tyyppistä, mutta se mun harrastuneisuus on 

aika kapea-alaista, kun mulla ei oo itelläni levyjä. Meijän huushol-

lissa ei mittää tommosia pääse kuuntelemaan, kun nuoriso soittaa, 

mitä soittaa. Ja se nyt on vähän toisenlaista heavyä. Että siellä ei 

oo rauhaa keskittyä. Ehkä minä vanhempana sitten pystyn vähä 

niin ku laajentamaan.”
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B:lle klassisen musiikin kuuntelu istunnoilla oli ollut merkityksellistä, josta hän ker-

toi:

”Siitä vielä siitä meidän viime kertaisesta rentoutusmusiikista. Mä 

koin sellasen uudenlaisen oivalluksen klassisesta musiikista. Oli 

jännä, kun menin kotiin ja rupesin kattomaan levykaappia, niin oli-

han siinä heti semmonen levy, jossa se Moldau muun muassa oli. 

Ja sit mä menin parin päivän päästä kauppaan ja ostin 3 klassista 

levyä. Se on ollut tosi hieno juttu. Nyt mä oon kuunnellu niitä ja 

löytäny ihan uuden ulottuvuuden. Se on ihanan rauhoittavaa mu-

siikkia. Hirveesti oon nauttinu ja tavallaan miettiny, miten mä en 

oo aikaisemmin hoksannu tätä.”

Musiikin kuuntelusta työn ohessa ryhmäläisillä oli eriäviä tapoja, joita kuvaa seuraa-

va keskustelu viimeiseltä istunnolta:

C: ”Kenellä on musiikkia työhuoneessa?”

D: ”Mä en osaa oikein tehdä työtä, jos siinä on jotain sellasta.”

F: ”Sillon ei tehä töitä, sillon kuunnellaan musiikkia. Ei se oo taus-

tamusiikkia. Mä en tykkää sellasesta, että musiikki soi jossain taus-

talla. Sitä kuunnellaan keskittyneesti.”

E: ”Mä koen kanssa samalla tavalla, että se ei ole oikea tapa. Ei se 

niin pitäis tehdä, mutta kyllä mä kuuntelen paljon taustamusiik-

kia.”

C: ”Mä kyllä kuuntelen paljon musiikkia ihan keskittymisen apuna. 

Sillon kun siellä ei polota Novan tai Iskelmäradion kolme tyyppiä. 

Että sen pitää olla instrumentaalimusiikkia, että se rauhottaa ja 

auttaa. Kuuntelen mä sit ihan kuuntelemallakin.”
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6.6 Toteutuneet tavoitteet

Musiikkiterapeuttisin menetelmin toteutettu ryhmäprosessi koettiin mieluisana ja 

rentouttavana. Se tarjosi työpäivän keskelle pysähdyksen, josta myös opittiin uutta.

Koko ryhmä oli sitä mieltä, että kokoontumisaika olisi voinut olla 45 minuutin sijaan

60 minuuttia, jolloin rentoutumiseen olisi jäänyt enemmän aikaa. Osalle ryhmän jä-

senistä kuuntelutottumusten laajentuminen sekä itsetuntemuksen lisääntyminen oli-

vat olleet merkityksellisiä asioita. Ryhmä oli koettu turvalliseksi ja monelle oli he-

rännyt ajatuksia mahdollisesta musiikin käytöstä omalla vapaa-ajallaan rentoutumi-

sen lisäämiseksi.

Kahdella viimeisellä istunnolla ryhmä keskusteli, mitä kukin oli prosessista saanut. D 

kertoi oppineensa rentoutumista. E oli huomannut itsestään asioita sykemittausten 

kautta:

”Mä oon oppinu yllättäviä asioita itestäni. Esimerkiks sen sykemit-

tauksen perusteella. Työ oli niin stressaavaa. Voimat oli aivan vä-

hissä, kun työpäivän piti alkaa sen mittauksen perusteella. Musta 

se oli aivan hirveä tulos.”

B:lle klassisen musiikin löytäminen prosessin kautta oli ollut arvokas kokemus. Hän 

oli myös huomannut ryhmän kokoontumisten jälkeen töihin palattuaan olevansa vir-

keämpi ja luovempi sekä saaneensa hyvän mielen kuunnelluista musiikeista. Ryh-

mästä hän oli saanut tukea nimenomaan työhön liittyvissä keskusteluissa. D sanoi 

olevan vaikea erottaa musiikkiterapiaprosessia kevään vaikutuksesta, mutta oli huo-

mannut työnteon olevan helppoa ja virkeätä ryhmän tapaamisen jälkeen. C:lle ta-

paamiset olivat olleet pysähdyksiä työpäivän keskellä ja hän oli pitänyt erityisesti 

rentoutustuokioista. Kuunnelluiden musiikkien kautta hän oli oppinut uutta. F mietti, 

minkälaista olisi ollut kokoontua, jos ryhmäläiset eivät olisi tunteneet toisiaan entuu-

destaan. Hänen mielestään tapaamisia olisi ollut mukava jatkaa jossain muodossa. E 



43

ei ollut kokenut rentoutusvaikutuksia, mutta kertoi pohtineensa, miten musiikkia voi-

si vapaa-ajalla hyödyntää rauhoittumiseen. A oli huomannut seuraavaa:

”Olen huomannut rentoutumisen selvästi. Ihan niillä alkukerroilla 

oli, ihan niin kuin ois takki lähteny pois päältä, kun meni takas töi-

hin…”
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7 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esiin uutta tietoa niistä ilmiöistä, sisäl-

löistä ja kokemuksista, joita musiikkiterapeuttisin menetelmin tuetusta työhyvinvoin-

tiryhmän prosessista nousi esiin. Musiikkiterapeuttisista menetelmistä tutkittiin eri-

tyisesti musiikin kuuntelua ja improvisointia. Lisäksi tarkastelun kohteena olivat ryh-

mässä käydyt keskustelut, ryhmässä toteutetut rentoutumishetket sekä ryhmän jäsen-

ten omien tavoitteiden toteutuminen.

Tutkimuksen tuloksista on käynyt ilmi, että musiikkiterapeuttisin menetelmin tuettu 

ryhmäprosessi otettiin hyvin myönteisesti vastaan. Ryhmässä käytettiin musiikkite-

rapian tarjoamista menetelmistä eniten musiikin kuuntelua, joka auttoi jokaista ryh-

män jäsentä tarkastelemaan omaa musiikkisuhdettaan. Ryhmän jäsenet toivat myös 

valitsemaansa musiikkia ryhmän kuunneltavaksi, joka tarjosi mahdollisuuden esillä 

oloon ja omien tuntemusten syvempään tarkasteluun yhdessä ryhmän kanssa. Musii-

kin kuuntelun kautta opittiin uutta itse musiikista ja toisista ryhmän jäsenistä. Ryh-

män jäsenten ryhmään tuoma musiikki oli monipuolista ja laajensi kuuntelutottu-

muksia. Monella ryhmän jäsenellä oli paljon tietoa tuomastaan musiikista ja sen esit-

täjistä, jonka oli valmis jakamaan ryhmälle. Yksi ryhmän jäsenistä löysi yhteisten 

kuunteluiden kautta itselleen uuden musiikkityylin, jonka kuuntelemista hän hyödyn-

si vapaa-ajallaan nautittavalla tavalla jo prosessin aikana.

Musiikin kuuntelu tuki ryhmässä tehtyjä rentoutumishetkiä. Näiden hetkien aikana 

kuunnellulla musiikilla oli selkeä yhteys saavutettuun rentoutuneisuuden tilaan. 
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Ryhmän kuuntelemista kappaleista klassisen musiikin sävellykset koettiin kevyen 

musiikin kappaleita tehokkaimmiksi rentoutumista ajatellen. Myös rentoutumishet-

ken pituudella, joka määräytyi useimmiten sen aikana kuunneltavan musiikin pituu-

den perusteella, oli merkitystä. Kolmen minuutin pituinen rentoutuminen koettiin lii-

an lyhyeksi ja mitä pitempään rentoutumishetket kestivät, sitä tyytyväisempiä ja le-

vollisempia ryhmän jäsenten ajatukset ja keho olivat hetken päätyttyä. Instrumentaa-

limusiikki koettiin laulettua musiikkia paremmaksi, koska silloin sanoitukset eivät 

vieneet liikaa huomiota. Musiikin ollessa tuttu, rentoutuminen koettiin helpommaksi 

kuin tuntemattoman musiikin soidessa. Vieras musiikki nostatti jonkin odottamatto-

man pelkoa, joka häiritsi rentoutumista. Toisaalta osa ryhmän jäsenistä pystyi rentou-

tumaan myös sellaisen musiikin aikana, jota ei ollut ennen kuullut, ja osan huomioita 

rentoutumiselta vei kuunteluun keskittyminen kappaleen ollessa tuttu.

Toinen ryhmän kokeilema musiikkiterapian menetelmä oli improvisaatio, jota ryhmä 

kokeili kerran. Ryhmää ei valmisteltu kokeiluun ennalta, jonka vuoksi improvisaatio 

oli kestollisesti lyhyt ja aiheutti ryhmän jäsenissä hämmennystä. He kokivat oikein 

tekemisen paineita, häpeää osaamattomuudesta, pelkoa toisten jyräämisestä, neuvot-

tomuutta ja ahdistusta. Bruscian (1987) mukaan käytettäessä improvisaatiota tera-

peuttisessa suhteessa sekä yksilön että ryhmän kohdalla sen tavoitteena on luoda yh-

teys asiakkaan ja terapeutin välillä. Lisäksi sen tulee auttaa asiakasta tuntemaan tur-

vaa ja luottamusta, tuoda mielihyvää ja motivaatiota, parantaa itsetuntemusta, helpot-

taa asiakkaan vuorovaikutusta fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa ja valmistaa 

asiakasta tunne- ja ymmärrysperäiseen kohtaamiseen suostuttelemalla kokeiluun ja 

muutokseen. (Bruscia 1987, 16–17.)

Ryhmän improvisaatiokokeilu ei siis tuottanut Bruscian näkökulman mukaisia tulok-

sia. Kokeilu johti kuitenkin hyvään keskusteluun osaltaan sen vuoksi, että ryhmän jä-

senet tunsivat toisensa entuudestaan ja kertoivat rohkeasti tuntemuksistaan. Improvi-

saation jälkeisessä keskustelussa ryhmä käsitteli työhyvinvointiin olennaisesti liitty-

viä aiheita, jotka linkittyivät lapsuuteen, omiin koulukokemuksiin ja työhön sekä sii-

tä saatuun palautteeseen. Keskustelussa vahvistuivat työuupumukseen johtavat epä-
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kohdat, työn huono organisointi, liiallinen työn määrä ja vaatimukset sekä kiire ja

työstä saatu vain työn puutteisiin liittyvä palaute. Heiskeen (1997) mukaan työstä 

saatu positiivinen palaute lisää työntekijän motivaatiota, jatkuva negatiivinen palaute 

saa aikaan työkyvyn ja energisyyden vähenemistä. Palautteen täysi puuttuminen mu-

rentaa vähitellen ihmisen työhalua ja elinvoimaa. Eräs ryhmän jäsenistä pohtikin, mi-

ten työstä saatu vain puutteisiin kohdistuva palaute ”muuttaa väkisin ihmisen luon-

netta.”

Ylempiä toimihenkilöammatteja edustavat tekivät Tilastokeskuksen Työolotutki-

muksen (2003) mukaan muita ammattiryhmiä enemmän ylitöitä ilman korvausta. Ai-

tan (2006) mukaan tulokset kertovat siitä, että suomalaisilla työpaikoilla työn määrä 

ja vaatimukset eivät ole tasapainossa henkilöstöresurssien kanssa. Työn riittämättö-

mästä organisoinnista johtuen asiantuntujatyötä tekevät joutuvat käyttämään aikaansa 

liikaa sellaiseen työhön, joka on pois varsinaisesta suunnittelu- ja kehittämistyöstä.

Ryhmä keskusteli useasti ns. strategiapäivistä, joita työnantaja järjestää säännöllisin 

väliajoin. Niiden tarkoitus on laatia työpaikoille uusia strategioita ja edistää johdon ja 

työntekijöiden vuorovaikutusta. Strategiapäivät koettiin sisällöllisesti huonoiksi, eikä 

niistä ole seurannut parannuksia työntekijöille työnantajan lupauksista huolimatta.

Työpaikan varmuutta pidetään 45–64-vuotiaiden palkansaajien keskuudessa tär-

keimpänä pitkään työssä jaksamisen edellytyksenä. Ikääntyvien palkansaajien työ-

suhteet ovat pääosin pysyviä, vaikka työsuhteisiin liittyy runsaasti epävarmuuden 

kokemista. Tähän ikäryhmään kuuluvat ovat kuitenkin 95-prosenttisesti tyytyväisiä 

työhönsä. Tärkeimmät työtyytyväisyyttä selittävät tekijät ikääntyvillä työntekijöillä 

on oma terveydentila sekä työn henkinen raskaus. (Väänänen-Tomppo ym. 2006, 

179.) Ryhmän keskusteluissa tuli ilmi työnantajan sanomat ja laskemat 

ns.”madonluvut”, joiden tarkoitus on kiristää ja tehostaa työntekijöiden antamaa työ-

panosta tai muuten työyksikön töiden vaarana on siirtyä kokonaan muualle.

Ryhmä käsitteli keskusteluissaan myös työhyvinvointiin liittyviä positiivisia tekijöi-

tä. Ryhmän jäsenten mainitsemiksi hyviksi asioiksi nousivat työn kokeminen mie-
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lenkiintoisena, työrauha, mukava työyhteisö, työkokemuksen tuoma työn hallinnan 

tunne ja sopivat haasteet.

Ryhmän jäsenten A:n, B:n ja C:n prosessin alussa mainitsemat tavoitteet toteutuivat 

rentoutumisen oppimisen ja musiikin uudenlaisen käytön osalta. A kertoi alussa ha-

luavansa kokea hänelle ei niin tuttujen musiikin lajien kautta rentoutumista, josta ai-

nakin rentoutuminen toteutui, koska hän oli huomannut rentouden tunteen selvästi 

palatessaan takaisin töihin. Hän kuvasikin tunnetta lauseella: ”Ihan niin kuin ois tak-

ki lähteny pois päältä, kun meni takas töihin.” B kertoi tapaamisten alussa vaikeudes-

taan päästä levolliseen vireeseen vapaa-aikanaan. Hän halusi oppia hyödyntämään 

musiikkia rentoutumiseen ja tunteiden purkuun. B löysi klassisen musiikin prosessin 

aikana, jota piti arvokkaana kokemuksena. Lisäksi hän oli kokenut saaneensa hyvän 

mielen istuntojen aikana kuunnelluista musiikeista, joka oli vaikuttanut häneen vir-

kistävästi ja antanut luovuutta työntekoon. Keskusteluista B oli saanut tukea työhön 

liittyvissä asioissa. C halusi oppia rentoutumista musiikin avulla, sekä odotti saavan-

sa keskusteluista jotain, mitä ei nimennyt mainitessaan omista tavoitteistaan. Hän oli 

kokenut tapaamiset pysähdyksinä työpäivän keskellä ja rentoutustuokiot olivat olleet 

hänelle erityisen mieluisia. Kuunnelluiden musiikkien kautta hän oli oppinut uutta.

D:lle omien tavoitteiden löytäminen oli alussa vaikeaa, koska hän ei tiennyt, mihin 

ryhmän kokoontumisilla tai yleensä musiikkiterapeuttisella toiminnalla tähdätään.

Prosessin päättyessä hän sanoi olevan hankalaa erottaa prosessin vaikutusta kevään 

vaikutuksesta, mutta työnteko oli ollut hänelle helppoa ja virkeätä ryhmän tapaamis-

ten jälkeen.

E odotti prosessilta bändisoiton opastusta, mutta sitä ryhmässä ei toteutettu. E ei ollut 

kokenut rentoutusvaikutuksia, mutta hän oli pohtinut mahdollista musiikin käyttöä 

vapaa-ajalla rauhoittumiseen. F kertoi alussa haluavansa oppia soittamaan uuden lau-

lun sekä tunnistamaan musiikin herättämiä tuntemuksia. Tapaamisten lopussa hän 

pohti, minkälaisiksi kokoontumiset olisivat muodostuneet, jos ryhmän jäsenet eivät 
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olisi tunteneet toisiaan. Hän oli kokenut tapaamiset mukaviksi ja ehdottikin niiden 

jatkamista jossain muodossa.

7.2 Pohdinta

Tutkimuksessani olen tutkinut musiikkiterapeuttisin menetelmin toteutetun ryhmä-

prosessin vaikutusta työhyvinvointiin. Tutkimusryhmä kokoontui 12 kertaa. Tutkit-

tavia istuntoja oli 11, koska neljäs istunto jätettiin pois kuvausryhmän kuvatessa ma-

teriaalia eri terapioista kertovaan ohjelmasarjaansa. Käytän sanaa ryhmäprosessi,

koska ryhmän istunnoissa oli huomattavissa eteenpäin menevää työskentelyä, joka 

tuli ilmi jäsenten lisääntyvänä luottavaisuutena ryhmään ja kollektiivisuuden vähen-

tymisenä. Kuvaan ryhmän toimintaa musiikkiterapeuttisin menetelmin toteutetuksi, 

koska prosessissa oli enemmän elementtejä musiikkiterapeuttisiin menetelmiin tu-

keutumisesta kuin varsinaisesta musiikkiterapiasta.

Suurempi istuntojen määrä olisi lisännyt tulosten määrää ja luotettavuutta, jonka li-

säksi tutkimusta olisi syventänyt ryhmään osallistuneiden henkilöiden haastattelut 

sekä ennen ryhmän aloittamista että jonkin ajan kuluttua sen päättymisestä. Näin oli-

si saatu vielä tietoa ryhmäprosessin vaikutuksesta työhyvinvointiin ja omaan elämään 

pitemmältä aikaväliltä. Sain tutkimusmateriaalin käsiini keväällä 2007 ryhmän ko-

koontumisten tapahduttua jo keväällä 2006. Istunnoista oli siis melkein vuosi aikaa ja 

totesin sen olevan liian pitkä haastattelujen tekemistä ajatellen. Tutkimuksen rajoi-

tuksia olivat siis istuntojen pieni määrä ja haastattelujen toteutumattomuus.

Videonauhojen muodossa olleen tutkimusaineiston purkaminen oli haastavaa. Nau-

hojen säilytyspaikka on Jyväskylän yliopistolla, josta niitä ei lainata ulos tutkimuk-

seen osallistuneiden henkilöturvan takaamiseksi. Toisella paikkakunnalla asuvana

purkutyö piti tehdä siis Jyväskylässä ja toivoa samalla, että kaikki se mitä työssäni 

tulisin tarvitsemaan, tuli kirjattua ylös niinä kuutena päivänä, jotka siellä vietin. En 
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tiennyt etukäteen nauhojen sisällöstä mitään ja purkua aloittaessani ajattelin nauhoil-

ta löytyvän aivan erilaista materiaalia. Mielenkiintoni oli kohdistunut aluksi persoo-

nallisuustekijöiden osuuteen työuupumuksessa, mutta yrittäessäni lähestyä aihetta 

nauhojen kautta, tunsin tulkitsevani liikaa ja työ tuntui jopa mahdottomalta. Työn 

puolessa välissä huomasin miettiväni, miten vähän käytän videokuvan tuomia mah-

dollisuuksia, koska olin keskittynyt vain ryhmän tuottamaan puhuttuun materiaaliin.

Kuvahan oli etupäässä yleiskuvaa koko ryhmästä, jossa kaikki sen jäsenet olivat nä-

kyvissä. Ryhmä istui ympyrän muodossa, jonka vuoksi jäsenistä muutama oli aina 

selkä kameraan päin. Puheen ylöskirjaaminen oli paikoitellen erittäin hankalaa, kos-

ka ryhmässä saattoi olla monta samanaikaista keskustelua. Sen lisäksi puhuja saattoi 

istua niin, ettei kasvoja näkynyt. Videokuvan kautta sain kuitenkin varmuuden siitä, 

kuka milloinkin puhui.

Toinen mielenkiintoni kohde oli alussa improvisointi ja sen hyödyntäminen työhy-

vinvoinnin tukemisessa. Olin varma, että sitä olisi käytetty runsaasti yhtenä mene-

telmänä, mutta pettymykseni oli suuri katsottuani nauhat. Improvisointia käytettiin

vain kerran. Lisäksi muutaman kerran ryhmä soitti tapaamisten alussa djemberumpu-

ja, joka tehtiin lähinnä yhteisen rytmin löytämiseksi. Ryhmän jäsenistä neljällä oli 

kokemusta jonkin soittimen soitosta, jota hyödyntämällä improvisointia olisi voitu 

lähestyä aivan eri tavalla kuin se tehtiin. Soittotaito tai soiton jonkinlainen tuottami-

nen osaamiseen perustuen ei ole musiikkiterapiassa improvisoinnin edellytys, mutta 

musiikkiterapeutin ammatissani olen huomannut, että improvisointia on usein hel-

pompi lähestyä ottamalla käyttöön asiakkaalla jo olemassa olevia soittotaitoja. Nii-

den kautta yhteisessä musiikillisessa vuorovaikutuksessa voidaan säilyttää innostus 

ja kokeilunhalu, jolloin soittoa on turvallisempi viedä improvisoinnin suuntaan. 

Huomioon on otettava kuitenkin ryhmän terapeuttien kokemattomuus, kysymykses-

sähän oli heidän opiskeluunsa sisältyvä harjoittelu, eikä terapeuteilla mahdollisesti

ollut aikaisempaa kokemusta aikuisryhmän vetämisestä. Tapahtunut kuitenkin vah-

visti tietoa siitä, että tiettyjä interventioita on syytä miettiä hyvin tarkkaan ja asiak-

kaita tulee valmistella niihin huolellisesti jo ennen toteuttamista.
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Tutkimuksen keskeisenä tuloksena selvisi, että musiikkiterapiaa ja sen menetelmiä 

voitaisiin hyödyntää työhyvinvoinnin tukemisessa. Musiikki tai musiikkiterapia sa-

noina herättävät yleisesti myönteistä uteliaisuutta. Tutkimusryhmässä ilmapiiri olikin

odottava ja vastaanottavainen. Musiikkiterapian avulla työpaikoilla toteutettavia työ-

hyvinvoinnin tukitoimia olisi helppo markkinoida työntekijöille. Yhtenä ajatuksena 

minulla oli muutama vuosi sitten ottaa yhteyttä eri yrityksiin ja tarjota osaamistani 

sen käyttöön. Monissa yrityksissä on valmiina harrastushuoneita, jopa bänditiloja. 

Paikalle tarvittaisiin vain työhyvinvoinnin tukemiseen perehtynyt musiikkiterapeutti, 

joka suunnittelisi työ- ja toimintatavat ja kokoaisi ryhmät yhteistyössä työpaikan 

johdon sekä työterveyshenkilöstön kanssa. Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen 

(1997) mukaan yksi henkisen ylikuormittumisen suurista riskiryhmistä ovat ylem-

missä toimihenkilöammateissa toimivat naiset. Mieltäni jäikin askarruttamaan, miksi 

juuri tässä tutkimuksessa käytetyn ryhmän kaksi naisjäsentä kokivat jääneensä koto-

na musiikin kuuntelun osalta alakynteen, johon ryhmän miesjäsenet eivät puheissaan 

viitanneet.

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava, että laadullisessa tutkimuk-

sessa, etenkin sen perustuessa havainnointiin, kysymys on tulosten osalta tutkijan

näkökulmista ja tulkinnoista. Hermeneuttisesti suuntautuneessa tutkimuksessa yrite-

tään kuitenkin tulkita ja ymmärtää tapahtumia analysoiden niiden merkityksiä ihmi-

selle. Tämän tutkimuksen tekeminen siten, että en osallistunut itse ryhmän toimin-

taan terapeuttina, mahdollisti tutkimusten tulosten ohjaamattomuuden ryhmäproses-

sin aikana ja aineiston käsittelyn avoimesti.

Jatkotutkimusta tarvittaisiin lisää musiikkiterapian menetelmien soveltuvuudesta se-

kä työhyvinvoinnin tukemiseen että työuupuneen kuntouttamiseen. Uskon, että eri-

tyisesti improvisoinnin käytön tutkiminen toisi syvyyttä tutkittavaan aiheeseen. 

Myös yksilöiden laajempi tutkiminen ryhmän jäsenenä tai yksilöprosessin myötä oli-

si hyödyllistä.
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