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ntakriittinen 
ökUlma 

psykologisessa tutkimuksessa työuupumus on kapea-alaisesti määritelty stressinsietokyvyn ominaisuu— 
a rtikkelin tarkoitus on analysoida työuupumustutkimuksen ja —puheen erilaisia kehyksiä. Hallitsevassa 

tena. Myös opliittis-hallinnollinen työuupumuksen tarkasteltukehys sopeuttaa yksilöitä kilpailukyvyn 
vaatimuksiin.Työelämän niin sanottu realistinen tulkintakehys on osaltaan omaksunut työuupumuksen mitat- 
tavuuden, vaikka mittausten kohde on muuttunut entistä epävarmemmaksi. Kriittisessä suhteessa vallitseviin 
kehyksiin ovat työuupumuksen konstruktionistinen, yhteiskuntadiagnostinen ja ruumiillinen tarkastelukehys. 
Väitän, että työuupumuksen käsitteellistäminen riippuu senhetkisistä tavoista merkityksellistää työelämä. 
Esimerkiksi puhe epäonnistumisesta, kilpailusta ja hyvästä työntekijästä on alkanut jäsentää ihmisten koke- 
muksia. Yhteiskuntadiagnostisessa tarkastelukehyksessä työuupumuksen voi nähdä jopa vallitsevan vauhdin 
ja kilpailuvaatimusten kritiikkinä.Työuupumuksen ruumiillinen tarkastelukehys painottaa työuupumukseen 
vaikuttavien rakenteellisten tekijöiden ruumiillista perustaa. 

jaksamisesta on muodostunut 90-luvun lopulta 
lähtien yksi keskeisimmistä työelämän haasteista. 
Työuupumus ei kuitenkaan diagnostisena ilmiönä 
juurikaan lisääntynyt vuosituhannen lopulla: ar- 
violta joka toinen kokee työssään uupumusta ja 
noin seitsemällä prosentilla on vakavia uupumus- 
oireita (Kalimo & Toppinen I997, I6;Työterve- 
yslaitos 2000). Sen sijaan ilmiönä jaksamisesta ja 
uupumisesta jaksamisen indikaattorina on tullut 
yhä kiinnostavampi, koska työuupumuksen voi 
tulkita ilmaisevan työelämän tilaa, tavoitteita ja 
tuiospaineita laajemminkin. 

Työuupumukseen kohdistuvan tutkimuksen 
historia on suhteellisen lyhyt. Eksplisiittinen työ- 
Uupumukseen keskittyvä empiirinen tutkimus 
SYHtYi pohjoisamerikkalaisessa psykologisessa 
tutkimustraditiossa 70-luvun puolivälissä. Termi 

"burnout", loppuun palaminen, kuvaa osaltaan 
tutkimuksen käytännön läheisyyttä: nuoriso- 
kielestä lainattu ”burnout" tarkoitti niitä, jotka 
jollain tapaa tipahtivat systeemistä ja ”paloivat 
loppuun" esimerkiksi huumeiden yliannostuk- 
sen seurauksena (Veninga & Spradly l98l, 292). 
Herbert Freudenberger'in (esim. Freudenberger 
& Richelson l980) tutkimus ihmissuhdetyötä te- 
kevien äärimmäisestä stressistä oli ensimmäinen 
varsinainen työuupumusta koskeva tutkimus. 
Siinä työuupumus määrittyi kulumisena, krooni- 
sen heikkouden, depression ja frustraation tilana, 
joka on seurausta äärimmäisistä vaatimuksista, 
energian, voiman ja resurssien loppuun kulutta- 
misesta (Burke & Richardsen 200 | , 329). 

Työuupumuksen määrittely oli aluksi kiis- 
tanalaista, koska sen piti erottautua sitä lähellä 
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olevista käsitteistä kuten depressiosta. Määrit- 
telyissä nousee esiin yksi nimi ylitse muiden: 
Kalifornian yliopiston sosiaalipsykologian pro- 
fessori Christina Maslach, jonka mukaan työ- 
uupumusta Iuokitteleva psykologinen mittari, 
Maslach Burnout Inventory (MBI), on saanut 
nimensä. Hänen mukaansa burnoutin voi mää- 
ritellä "kompleksisten sosiaalisten suhteiden 
kontekstissa tapahtuvaksi yksilölliseksi stres- 
sikokemukseksi, joka koskee yksilön käsityksiä 
sekä itsestä että toisista" (Maslach |998, 69). 

Tämän artikkelin tarkoitus ei ole toistaa psy- 
kologisen työuupumustutkimuksen kanonisoitu- 
ja ajatusmalleja, vaan kysyä, mitä oikeastaan on 
tutkittu kun on tutkittu työuupumusta? Artikkeli 
on syntynyt halusta virittää kriittistä keskuste- 
lua työuupumustutkimuksesta ja sen puutteista. 
Tavoitteena on tieto, joka pystyisi selittämään 
työuupumuksen kokemusta osana rakenteellisia 
ja kielellisiä verkostoja. Kysynkin, miltä (suoma- 
lainen) työuupumus(tutkimus) näyttäisi yhteis- 
kuntakriittisestä näkökulmasta? 

jäsennän työuupumuskeskustelun tarkaste- 
lukehyksinä, jotka ovat ensisijaisesti teoreettis- 
metodologisia apuvälineitä erilaisista tulkinnois- 
ta tai (tieteellisistä) paradigmoista puhumiselle. 
Kehykset ovat osittain samoja kuin mitä David 
Wainwright ja Michael Calnan (2002, I22-I23) 
käyttivät analysoidessaan keskustelua lääkärei- 
den työstressistä, joskin he käyttivät vain neljää 
kehystä. Nimeämäni kehykset ovat samalla empii- 
risiä tuloksM—äMpumuksesta 
on ylipäänsä mahdollista puhua.Toisin sanoen ne 
Enovat työuupumuksen diskursiivisuudesta eli 
H —  giga—njiašmcmW 

ymiin työuupumus kytkem(ks. Kendall 
miitit—man l999). Hypoteesini on, että psyko- 
loginen ja poliittis-hallinnollinen työuupumuksen 
tarkastelukehys monopolisoivat työuupumusta 
koskevaa tietoa, nämä tarkastelukehykset myös 
ruokkivat toinen toisiaan. Erityisesti stressin 
hallintaan ja ajan tehokkaampaan käyttöön oh- 
jaavissa populaareissa jaksamisoppaissa näkyy 
reagoiminen (hallinnon) tarpeisiin (esim.Koivisto 
200 l ;Aro 200I). 

Eimeäriwku—igi—työuupumusta koskevgantie- 
don tarkastelukehystä: yksilökeskeinegjealisti- 
nen, oliittis-hallinnollinen konstruktionistinen, 
yhteiskuntadia nostinen' ruumiilline Tarkas- 
telukehykset ovat käytännössä päällekEisiä, seu- 

raavassa tarkentuva erottelu toimii ennen kaik— 
kea analyyttisenä apuvälineenä työuupumuksen % 
käsitteellisen kentän hahmottamisessa. % 

% 

Yksdokeskeinen tyouupumuksen tan % 
kastelukehys % 

% 
Yksilökeskeisen kehyksen muodostaa psykolo- š , 
ginen tutkimus, jossa oilaan kiinnostuneita uu- š 
pumuksesta "mentaalisena" konstruktiona en- % 
nemmin kuin esimerkiksi elämän kokonaisuutta % %%

 

jäsentävänä kokemuksena (ks. esim. Kinnunen & 
Hätinen 2002). Christina Maslachin niin sano- 
tussa kolmidimensionaalisessa mallissa (Maslach 
Burnout lnventory, MBI) on keskeistä havainto 
työn fyysisen kuormittavuuden kasautumisesta: 
pitkäaikainen stressi ilmenee nimenomaan emo- 
tionaalisena uupumuksena. Havainto oli uutta 
siihenastisessa stressitutkimuksessa, jonka kon- ' 
tekstissa työuupumustutkimusta tehtiin (esim. 
Maslach & Schaufeli I993). W 
W i  
naalinen uupumus (emotional exhaustion),asiak 

t m w m s a a a t  
malliin lisätty henkilökohtaisen aikaansaamisen ' 

ulotteisuudesta saavutettiin, peitti alleen muut , 
mahdolliset tulkinnat, jotka eivät olleet yht” ' 
helposti mitattavissa tai empiirisesti yhtä laajalti — 
testattuja. (Emt, 69; Burke & Richardsen 200I, 
329-330.) Esimerkiksi suomalaisessa psykologi ' 
sessa tutkimuksessa ”työuupumus" on mitattu ja , 
määritelty yksinomaan Maslachin mallin mukaan, : 
vaikka mallia myös kritisoitiin käännöstyötä teh ' 
täessä esimerkiksi siksi, että erilliseksi tarkoitetut ' 
kolme uupumuksen komponenttia ovat sisällöl 
lisesti hyvin samanlaisia (Kauppinen-Toropainen 
l99l, 280). ”Kyynisyyttä" pidetään edelleenkin , 
merkittävänä työuupumuksen oireena, vaikka kä 
sitteen kytkeytymisestä työuupumukseen kiistel- 
lään, epäselväksi jää onko se työuupumuksen syy - 
vai seuraus (Maslach l998, 69). 

Psykologinen työuupumustutkimus sisältää , 
kuitenkin myös eroja. Esimerkiksi Ayala Pines i 
(l993) liittää työuupumuksen henkilökohtai 
seen merkityksen antoon. Kun ihmiset kokeva 
epäonnistuvansa merkityksellisten tavoitteiden 
saavuttamisessa, seurauksena on burnout. Stress 
ei sinänsä välttämättä aiheuta burnoutia, vaan ih 
miset voivat kukoistaa stressaavissa ja vaativissa 

töissä, jos he kokevat työllänsä olevan merkitys- 
tä (Emt, 38.) Pines'in tutkimukset siis osaltaan 

kumoavat ajatuksen stressistä työuupumuksen 
keskeisenä tekijänä. Samoin on niiden tutkimus- 
ten laita, jotka osoittavat "elämänhallinnan” ja 
jaksamisen yhteydet. Esimerkki suomalaisesta 
tutkimuksesta: Taru Feldt (2000) on osouttanut, 
että koetulla koherenssin tunteella eli elämän 

kokemisella ymmärrettävänä, mielekkäänä ja 

vaikutusmahdollisuuksia omaavana, on vahva 
merkitys työhyvinvoinnille. 

Työuupumusta onkin tutkittu pystyvyyden 
(self-emcacy) tunteen kautta, joka käsitteelli- 
sesti lähenee ajatusta kompetenssista ja amma- 
tillisesta pätevyydestä (esim. Kivistö ja Kalimo 
2000). Ihmiset haluavat tehdä työnsä hyvin ja 
saada siitä tyydytystä ja onnistumisen tunteita. 

Cary Cherniss'in (l993) mukaan ammatillisen 
pätevyyden säilyttämisen tunne on jopa työn 
autonomiaa ratkaisevampi tekijä työuupumuk- 
sen torjumisessa. Hänen mukaansa pystyvyyden 
käsitteellistäminen voisi integroida keskenään 
erilaisia ja hajanaisia työuupumusteorioita.Vas- 
taavasti Stevan Hobfoll (Hobfoll & Freedy l993) 
väittää, että ihmiset ovat kaikkein sensitiivisimpiä 
työpaikan ilmiöille, jotka tuottavat menetyksiä 
(emt, l l8). Koska ihmiset pyrkivät luonnostaan 
suojelemaan itseään resurssien menetyksiltä, 
työuupumuksen näkökulmasta menetysten mi- 
nimointi voisi olla jopa tärkeämpää kuin saavu- 
tusten tukeminen (emt, l |7). Hänen mukaansa 
ajatus työuupumukseen liittyvästä resurssien 
loppuun kuluttamisesta voisi toimia erilaisia työ- 
uupumusteorioita yhdistävänä tekijänä. 

Psykologinen työuupumustutkimus siis osal- 
taan vahvistaa työuupumuksen yksilökeskeistä 
diskurssia, vaikka sillä saattaa olla käytettävissään 
sellaista käsitteistöä merkityksistä ja resursseista, 
jotka mahdollistavat työuupumuksen tulkinnan 
työn yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tällaisia 
rakenteellisia ja toiminnallisia resursseja voisivat 
olla esimerkiksi työkyky, työaika ja henkilöstö. 
MBI-mittarin rajoitteena on siis se, että kuvates- 
saan yksinomaan työuupumuksen oireita, se ei 
kykene kuvaamaan sen syntyä tai kokemuksen 
kompleksisuutta, saati että sen avulla pystyisi kes- 
kustelemaan kulttuurisista merkityksistä, joihin 
t)'Öuupumus kiinnittyy. Siirryn seuraavaksi käsit- 
telemään työuupumuksen realistista tarkastelu- 
kehyksestä. Se käyttää samaista Maslachin mää- 

ritelmää työuupumuksesta puhuttaessa, mutta 
sisällyttää jaksamisen problematiikkaan myös 
muita työelämän ongelmia. 

Työuupumuksen realistinen tarkaste- 
lukehys 
Realistinen työuupumuksen kehys pyrkii yksilö- 
keskeisen tarkastelukehyksen tavoin mittaamaan 
uupumusta, kuitenkin lähinnä yhteiskuntapoliit- 
tisessa työn tutkimuksen kontekstissa. Työuu- 
pumuksella on erityinen asema työelämää selit- 
tävissä tutkimuksissa, sillä se liittyy itse asiassa 
lähes kaikkiin työn ja työympäristön kielteisiin 
piirteisiin.Työuupumus on esimerkiksi suhtees— 
sa ristiriitoihin työpaikalla, huonoon ilmapiiriin, 
vähäiseen esimiehen tai työtovereiden tukeen, 
organisaation huonoihin organisointi- ja on- 
gelmanratkaisutapoihin, suureen työmäärään 
(esimerkiksi työuupumus on muita yleisempää 
pitkää työpäivää eli yli 50 tuntia viikossa teke— 
villä), kiireen kokemiseen ja työn henkiseen ra- 
sittavuuteen. Koko väestössä työuupumus on 
yleisempää niillä henkilöillä, joiden työpaikoilla 
oli tehty työn kuormittavuutta ja epävarmuutta 
lisääviä henkilöstösaneerauksia, kuten irtisano— 
misia, henkilöstömäärän supistuksia, lomautuksia 
ja jätetty täyttämättä sijaisuuksia. (Happonen ym. 
|998;Tuuli 2000, |00;Työterveyslaitos 2000, l22; 
Kouvonen ym. 2003.) 

Viime vuosikymmeninä kiireen lisääntymi— 
nen on noussut esiin erityisen selvänä työolo— 
ongelmana (Lehto 2002, l l0) .  Kireä työtahti 
ja kiire, samoin kuin työn fyysinen ja erityisesti 
henkinen rasittavuus, ovat olleet työntekijöiden 
kokemusten mukaan kasvussa koko 90-luvun. 
Kiire ei pelkästään lisäänny vaan se myös haittaa 
entistä enemmän työntekijöitä (Lehto & Sutela 
l999a, 39).Vaikuttaako kiireen haittavaikutusten 
lisääntyminen uupumukseen? Vai onko niin, et- 
tä kiireellä oikeastaan olekaan suoraa suhdetta 
työuupumukseen (tai työuupumuksen mittaami- 
seen), vaan työuupumus määrittyy työn käytän- 
nöistä erilliseksi ilmiöksi (ks. esim. Kinnunen ym. 
2004)? 

Työministeriön työolobarometreissä kysy- 
tään toistuvasti myös työntekijöiden kokemusta 
omasta "työkyvystä".Vuonna 200l 84-88 % pal- 
kansaajista arvioi työkykynsä hyväksi ja ! l - I 4  % 
pitää sitä kohtalaisena (Ylöstalo 2002;Työminis— 
teriö 200 l ,  l2). Mutta kertooko työkyky jaksami— 
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sesta vai jostakin muusta? Työkyvyn kokeminen 
selittyy kuitenkin aina jaksamista laajemmassa 
kontekstissa. Työkykyyn liittyy muiden muassa 
työtyytyväisyys, kehittymismahdollisuudet ja 
työn autonomia. Työkyky ei olekaan yksiselit- 
teinen käsite vaan siihen vaikuttavat vallitsevat 
kulttuuriset käsitykset, muiden muassa ikään- 
tyminen ja henkilökohtainen ura-orientaatio ja 
itsesäätelyn mahdollisuudet. (Kivistö & Kalimo 
2000, l30-l3l.) Myös työkyvyn määrällinen it- 
searviointi vaihtoehdoista "kohtalainen", "melko 
hyvä" ja ”erittäin hyvä" on melko summittaista 
ja edellyttää suuren määrän kompromisseja ja 
tulkintaa (ks. myös Ylöstalo 2002, ] l5). 

Työkyky on kuitenkin konkreettisempi asia 
kuin "työn mielekkyys", jota on myös pyritty 
mittaamaan ja joka viitata moniin erilaisiin aja- 
tus- tunne —- ja työympäristöprosesseihin. Silti 
työn mielekkyyttä mitataan toistuvasti työminis- 
teriön työolobarometreillä. I990-luvun laman 
jälkeisenä aikana kasvava osuus palkansaajista 
arvioikin, että työn mielekkyys on muuttumassa 
pikemminkin hyvään kuin huonoon suuntaan. 
Kuitenkin vuonna 200I myönteinen kehitys 
kääntyi takaisin laman lopun, vuoden I993 Iu- 
kemiin. (Ylöstalo 2002;Työministeriö 200 | , l3.) 
Samalla yhä suurempi määrä työntekijöistä on 
"tyytyväinen omaan työhönsä” ja ”uskoo pys- 
tyvänsä terveytensä puolesta työskentelemään 
nykyisessä ammatissaan eläkeikään saakka".Tyy- 
tyväisyys työhön lisääntyy iän myötä. Tämä ei 
vastaa käsitystä työuupumuksesta: kysyttäessä 
työuupumusmittarin mukaista jaksamista on 
havaittu, että uupumus pikemminkin lisääntyy 
työvuosien karttuessa. (Työterveyslaitos 2000, 
l30; Piekkola 2003, 9.) 

Realistinen työuupumuksen tulkintakehys ei 
siis tarjoa kokonaisuutta heijastavaa peiliä jak- 
samiselle. Pikemminkin on yhä vaikeampi uskoa 
yksittäisiin mittaustuloksiin, tai näyttää toteen 
työuupumuksen kehityksen suuntaa. Esimer- 
kiksi viimeaikainen trendi siitä, että ihmiset jak- 
savat töissä entistä kauemmin — vielä 90-Iuvun 
lopulla vain joka kymmenes oli töissä 65 vuo- 
den vanhuuseläkeikään saakka kun taas vuonna 
2000 jo joka yhdeksäs ylti työssään 65 vuoden 
vanhuuseläkeikään saakka (Työministeriö 2002, 
l4) — on tulkittu positiiviseksi käänteeksi.Tode|- 
lisuudessa muutosta ei kuitenkaan selitä työn 
muuttuminen haluttavammaksi tai jaksamisen 

š 
š š 

koheneminen vaan se,että 2000 luvulle tultaessa 
Iamasaneerauksen tawe väheni ja yksi keskeinen 
syy varhaiselle eläköitymiselle poistui.Tutkimuk- 
sen tarjoamat tulokset riippuvat siis siitä, millai- 
silla suureilla työelämää mitataan, mihin kohtaan 
ongelmat paikantuvat ja millä aikavälillä muu- 
toksia testataan. Onko työuupumus olleenkaan 
heijastusta työkyvystä, koetuista rasitustekijöistä, 
työtyytyväisyydestä, kiireestä vai sittenkin juuri 
kaikista näistä? Millaisen kombinaation eri ele- 
menttien tulisi muodostaa, jotta "realistinen" 
ja ”yhteiskuntapoliittinen” tieto uupumuksesta 
olisi mahdollista? Nämä ovat kysymyksiä, joita 
poliittis-hallinnollinen työuupumuksen tarkaste- 
lukehys pyrkii osaltaan ratkomaan. 

Poliittis-hallinnollinen työuupumuk- 
sen tarkastelukehys 
Kolmas tapa hahmottaa työuupumuksesta käytyä 
keskustelua on katsoa, millaisiin poliittisiin ja hal- 
linnollisiin yhteyksiin se asettuu. Käytän esimerk- 
kinä tästä Paavo Lipposen II hallituksen alulle pa- 
nemaa hanketta ”Työssä jaksamisen tutkimus- 
ja toimenpideohjelma" (ns. Jaksamisohjelma) 
vuosille 2000-2003 (Työministeriö 200 | ;  2002; 
2003). Jaksamisohjelman julkilausuttu tarkoitus: 
on edistää työkykyä ja ylläpitää hyvinvointia työ— : 
paikoilla. Tavoitteena on se, että "vanhenevat 
ikäluokat jaksaisivat jatkaa työelämässä nykyistä 
pidempään ja että myös nykyisten nuorten työ- , 
olot tukevat työssä jaksamista ja työllistymistä" ' 
tarkoituksena turvata ”talouskasvu ja työvoiman 
saatavuus” sekä ”vähentää eläkekustannuksia'" 
(Työministeriö 2002, I2).Jaksamisohjelman en- '  
simmäisessä raportissa painottuukin ohjelman/ 
sopeuttava funktio. Koska työssä jaksamisen on f 
todettu vaikuttavan "työntekijöiden kykyyn so- — 
peutua globaaleihin toimintaympäristöihin” sekä — 
”teknologiakehityksen tuomiin haasteisiin", on : 
työssä jaksamisen ohjelman tarkoitus ”auttaa, 
kohtaamaan" muutokset ja "hallitsemaan" niitä 
(Työministeriö 2000, 3-4). 

Kun realistisessa tulkinnassa työuupumus : 
liittyy työympäristöön, poliittis-hallinnollisessa, 
tulkintakehyksessä se liittyy koko yhteiskunnan — 
tuottavuuteen.Tyypillistä poliittis-hallinnolliselle 
diskurssille on hyödyn (kilpailukyvyn) näkökul- 
ma eli työuupumuksen eräänlainen tuotteista-' 
minen. Eero Riikonen, Mikko Makkonen ja llpo i 

Vilkkumaa (Riikonen ym. 2002b, 346) kutsuvat— 
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tämänkaltaista taloudellis-hallinnnollista sanas- 
toa ja julkisivupuhetta produktivistiseksi logii- 
kaksi. Jaksamisohjelman avulla on luotu ja otettu 
käyttöön työelämää monitoroivia kokeiluja, se 
on myös tuottanut työn hallinnan välineitä, kuten 
uusia toimintakonseptien ohjeistuksia. Ohjelma 

, ei siis rajoitu yksinomaan työkykyyn tai yksilöl- 

liseen työkykyyn työpaikoilla, vaan monien, esi- 
merkiksi muutoslaboratorioksi (Vilkkunen 2003, 

60), kutsuttujen toimintojen kautta pyritään vai- 
kuttamaan koko työyhteisön tuottavuuteen ja 

toimivuuteen. 
Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpide- 

ohjelma on merkittävä hallitukselle muun mu- 
assa siksi, että se liittyy vuonna 2005 voimaan 
tulevaan eläkeuudistukseen, eläkeiän korottami- 
seen ja niihin toimiin, joilla kansalaisia pyritään 
kannustamaan vähintään 2-3 vuotta nykyistä pi- 
dempään työelämään. Hallituksen työaikapoliit- 
tisen työryhmän loppuraportissa vuodelta l999 
todetaan vastaavasti, että työaikapolitiikan ja 
työnjaon tulisi parantaa taloudellista liikkuvuutta 
ja työllisyyttä (Julkunen & Nätti I999, I48-I49). 
jaksaminen poliittis-hallinnollisena kysymyksenä 
kietoutuu yhteen muun muassa työn tuottavuu- 
den, joustavuuden ja kilpailukyvyn kanssa. 

jaksamisohjelma siis auttaa ihmisiä sopeu- 
tumaan rakenteisiin,jotka voivat itsessään olla 
väkivaltaisia tai hyötyä tavoittelevia. Tekeekö 
tämä poliittis-hailinnollisesta puheesta myös 
väkivaltaista? Ehkä työuupumusta pitäisikin 
käsitteellistää jossain muussa, kuin taloudel- 
lisen hyödyn kontekstissa, esimerkiksi juuri 
väkivaltaisten (organisaatio)rakenteiden kon- 
tekstissa (ks. Hearn & Parkin 200 l ).Väkivallan 
näkökulma tuo uudenlaisen tulkinnan poliit- 
tis-hallinnolliselle kehykselle. Poliittis-hallin- 
nollinen diskurssi tuo esiin työuupumuksen 
ja sen lieveilmiöt harkitun ja tavoitteellisen 
työelämän politiikan tuloksena, jonka kautta 
tehostaan ja nopeutetaan talouden liikkeitä. 
Seuraavat kolme tarkastelukehystä asettuvat- 
kin kriittiseen suhteeseen poliittis-hallinnolli- 
sen tarkastelun kanssa. 

Konstruktionistinen työuupumuksen 
tarkastelukehys 
Konstruktionistinen tarkastelukehys tarkoittaa 
tassä yhteydessä työuupumuksen näkemistä 
sosmalisen rakentumisen kontekstissa, konst- 

ruktiona, johon vaikuttavat työuupumuksesta 
puhumisen tavat, esimerkiksi julkisuus, identi- 
teettien rakentuminen (käsitykset sukupuoles- 
ta) ja tarpeet ja toiveet, joita työuupumukseen 
projisoidaan. 

Keskustelu työuupumuksesta on laajennut 
2000-luvun Suomessa ja voisi olettaa, että suu- 
ri osa työssäkäyvästä aikuisväestöstä on ollut 
jonkinlaisessa kosketuksessa työuupumus- ja 
jaksamispuheeseen vähintäänkin aikakauslehtien 
tai työpaikkojen kehitysohjelmien kautta. Toisin 
sanoen julkisuuspuhe osoittaa, että työuupumus 
on enenevässä määrin mahdollistunut sosiaalise— 
na selitysmallinajulkinen keskustelu ei kuiten- 
kaan toimi pelkästään peilinä, vaan myös tuottaa 
sellaisia sosiaalisia konstruktioita, joiden avulla 
työuupumuksen käyttö työelämän pahanolon 
selitysmallina on entistä helpompaa. Riitta Jalli-T 

v noja (2003) on analysoinut ”työpahoinvoinnin' 
puhetapoja Helsingin Sanomien yleisöosasto- 
kirjoittelussa. Ratkaisuna ongelmiin tarjottiin 
elämäntapojen ja arvojen remonttia vähemmän 
työkeskeisiksi. 

Raija julkunen (2003a) on havainnut sa- 
mankaltaisen työtä ja työaikaa rajoittavan 
normin olemassaolon.Työajan venymisen syyt 
selitettiin työn subjektiivisilla piirteillä kuten 
työn haastavuus, rajattomuus, innostus, si- 
toutuminen sekä oman aseman vastuullisuus 
(myös julkunen & Nätti &Antti la 2004).Va|lit- 
seva yksilökeskeinen tapa tulkita työpaineita 
ja stressiä — esimerkiksi keskustelu "stressin 
hallinnasta” (stress management) - ylläpitääkin 
työntekijöiden tapaa selittää kiireen ja aika- 
paineen kokemuksia yksilöllisellä jaksamisella 
(Newton |995). David Wainwrightlin ja Micha- 
el Calnan'in (2002) mukaan työntekijät muok- 
kaavat itseään mukautuen työstressiin (myös 
Adkins & Lury 2000) ja sopeutuen erilaisiin 
v/öpaineisiin (work-fit, Casey |995).Tämä ta- 
pahtuu nimenomaan erilaisten itsetarkkailun 
ja itseohjautuvuuden keinojen avulla (myös 
julkunen 2000). 

Työajan kokemuksesta on tullut myös entistä 
emotionaalisempaa. Kokemus työajasta voi olla 
ristiriitainen ja ihmiset kokevat tyytymättömyyt- 
tä, vaikka heillä olisi mahdollisuus saavuttaa esi- 
merkikisi toivomansa työajan lyhentäminen.Arlie 
Russel Hochschild (l997) havaitsi, että vaikka 
työnantaja tarjosi mahdollisuuksia joustaviin, so— 

allamme 



vitettuihin ja lyhennettyihin työaikoihin juuri yk- 

sikään mies tai nainen ei tällaiseen mahdollisuu- 

teen tarttunut (emt, 25, 27). Hochschild'in tulos, 

jossa tutkimuksen aikana sekä perheelliset että 
perheettömät alkoivat pikemminkin työskennellä 
jopa pidempää työpäivää, kertoo jaksamiseen ja 

uupumiseen liittyvistä imaginaarista (kuvitteel- 

lisista) toiveista ja halusta, jotka liittyivät tässä 

tapauksessa sukupuolten välisen työnjaon tasa- 

painoon perheessä. 
Lisa Adkins & Celia Lury (2002) toteavat, että 

taito olla liikkuva, joustava, sopeutuva ja ”stres- 

si sopiva” suhteessa muuttuviin ympäristöihin, 
riippuu kyvystä erottaa itsehallitseva (refleksiivi- 

nen) identiteetti työn kontekstista. Stressaaviin 
tilanteisiin samaistuvat eivät menesty, koska ovat 
kykenemättömiä erottamaan identiteettiään 

ympäristöstä. (Emt. l62.) Naisilla ja miehillä taas 
on historiallisesti ollut erilaiset mahdollisuudet 

ulkoistaa stressi. Naisten ja miesten töiden so- 

siaalinen rakentuminen on erilaista, esimerkiksi 

Hochshild (|983, l58) osoittaa, kuinka emotio- 
naalisesta palveluiden tuottamisesta on tullut 

luonnoilistettu ja ilman palkkiota jäävä naisten 

työn vaatimus. 
Voisikin väittää, että työuupumuksen taus- 

talla on monenlaisia ja myös kuvitteellisia to- 

dellisuuksia.Toisin sanoen, ei pelkästään työajan 

pituus tai työn määrä, vaan myös se, millaisia 

arvostuksia emotionaaliseen työhön ja stressin 
sietoon liitetään konstruoivat väsymyksen ko- 
kemusta ja tulkintaa. Käsitykset työuupumuk- 
sesta ovatkin historiallisesti muotoutuneet.Yh- 
denmukaisuus sairauden määrittelyn logiikkaan 

on ilmeinen: sairautta on se, mikä on määritelty 
sairaudeksi niin kauan kuin määritelmän legi- 

tiimisyyttä ei aseteta kyseenalaiseksi (Foucault 

l 998,26). Sosiaalisen konstruktion kontekstissa 
työuupumuspuheen voi tulkita kietoutuvan yh- 

teen työtä koskevien normien, ihmisten arjen ja 

viimekädessä työntekijöiden ammatillisen kom- 
petenssin kanssa.Työuupumus näyttäisi olevan 

yhteydessä erityisesti yksilökeskeisiin puheta- 
poihin stressistä.Toisaalta työuupumuksen julki- 
suuspuhe viittaa myös uhriajattelun, jossa alen- 

tuneen työmoraalin tai itse aiheutetun stressin 

voi niin ikään laittaa työuupumuksen piikkiin (ks. 
Sennett 2002, |28). Siksi on mielenkiintoista 
nähdä, selittääkö uupumusta mikään laajempi, 
yhteiskunnallinen tulkintakehys. 

Yhteiskuntadiagnostinen työuupu- 
muksen tarkastelukehys 
Viides mahdollinen tarkastelukehys laajentaa 
konstruktionistista kehystä yhteiskunnan tilaa ;. 
aikalaisanalyyttisesti tulkitsevaan suuntaan. Esi- % 
merkiksi Richard Sennett (2002, 94) tulkitsee % 
työelämän muutoksia globaalin talouden kon- ”3 
tekstissa väittäen, että nykyisestä maailmanlaa- 

juisesta kapitalismista on muotoutunut käsittä- 

mätön valtajärjestys, jota leimaa kuuliaisuus muu- 

toksille ja jossa työntekijöiden oletetaan ottavan 

äärimmäisiä riskejä. Hänen mukaansa nykyisessä 
työelämässä kyse on työeetoksen muutoksesta , 
joustoja tavoittelevaksi ja kilpailulliseksi (myös ' 

Sennett 200l). Sennettin (2002, l60) mukaan 
työpanosta leimaa kertakäyttöisyys ja vastavuo 

roisuuden puute, mikä on omiaan kasvattamaan . 
yksilön tarpeettomuuden tunnetta.Tappiot jäävät ' 
käsittelemättä ja jatkuvaan riskinottoon kuuluu 

se, että voittajat ja häviäjät vaihtavat paikkaa jat- 

kuvasti, koska samat rakenteelliset ja yksilölliset 
prosessit tuottavat sekä menestyjiä että epäon- 

nistujia. (Emt, l27- l 28.) 
Sennett tuo esiin työelämän niitä piirteitä, 

joiden voisi olettaa vaikuttavan suoraan työnte? 
kijöiden jaksamiseen: työelämän riskit yksilöity- 

vät, vuorovaikutus puuttuu eikä epäonnistumista 

tunnisteta. Raijajulkunen (2003a) kuvaakin vallit- 
sevaa työkulttuuria menestymisen ja onnistumi- 
sen eetoksena: siinä missä työprosessista keskus- 
teltiin kymmenen-kaksikymmentä vuotta sitten 
"suostumuksen ja vastarinnan” kautta, eetos jota 
Kortteinen (l992) kutsui vielä 90-luvun alussa 
kunniaksi, on vaihtunut menestymisen vaateeksi 

ja onnistumisen kriteeriksi. Myös jussiVähämäki 

(2003, I2) on päätynyt samankaltaisiin ajatuksiin 
väittäen, että poliittista, taloudellista ja sosiaa- 
lista kanssakäymistä vaivaa inhimillisen huomi- 
on puute, kuluttajat ja työvoima sen mukana 

on saatava kiinnostumaan kaikesta välittämättä 
mistään. juha Siltala (2003a) näkee työn ongel- 
mallisuuden siinä, että tuloksia odotetaan liian 
heikoilla resursseilla ja edellytykset työn hyvin " 
tekemiselle on mitätöity, mikä on sietämätön 
tilanne työntekijöille. Siltalan mukaan näyttäisi 
siltä, että uupumus on laillinen tie protestoida 

työelämässä. Siellä missä ennen oli sopimus, on ' 

nyt yksilön yksityinen kokemusmaailma, joka toi- , 
mii puskurina korkein henkilökohtaisin panoksin 5. 

(myosjulkunen 2003a).Työuupumuksen voisi siis 

talkita merkitsevän rationaalista selitystä vasta- 

rinnalle ja loppua ei-toivotulle työelämän tilan- 

š: teelle. Esimerkiksi myös Sennettin (2002, l43)il 

; haastattelemat IBM:ltä irtisanotut työntekliätš 
; kokivat lopulta helpotusta siitä, että heidän ei ;' 

š ; tarvinnut jatkaa taistelua mukana pysymisestä ja % 

% menestyksen luomisesta. 

% ..?-Yhteiskunnan tilaa työuupumuksen avulla 

% .diägn'osoiva malli löytyy myös Eero Riikosen ja 

š , hänen tutkimusryhmänsä (Riikonen ym. 2000a; 

& EZÖ'OOb) teksteistä. He ovat kritisoineet sitä, 
-; että työuupumuksesta (työhyvinvoinnista) pu- 

* fhuhiišen tavat voivat itsessään ”sairastuttaa” 

' öda mukanaan jopa fyysistä pahaa oloa 
. '  sairauden kokemuksia. Hallitsevan eetok- 

"en vastadiskurssi löytyy tutkijoiden mieles— 

,—vain,'jos kiinnostus suuntautuisi enemmän 

hmistén: yksilöllisiä tunteita ja kokemuksia 

ko taan poispäin yleisestä, ei spesifistä tai sin- 

Ia 'isesta, koska hyvinvointia ei voi edistää 

"straktisti ja keskimääräistä ihmistä ajatellen. 
ik nen, ja kumppanit keskittyvätkin työn ilon 
ltoi'saälta uupumuksen kokemuksellisuuden 

ko oštamiseen. (Riikonen ym. 2000b, 347.) Tar- 
' len-'” seuraavassa, mitä kokemuksellisuuden 

hu mioonottaminen edellyttää työuupumus- 
tiitki'mukselta. 

TyouUpumuksen ruumiillinen tarkas- 
tel kehys 

de ä esitetty yhteiskuntadiagnostinen kehys an- 
a'iimelko rationaalisia vastauksia työuupumuk- 

' . ' iimeinen kysymykseni onkin, Maisema 

w w h a n w  
täytyä, jos uupumusta tanka—sw 
Ein/äivän ruumiillisena-kokemuksena. Ruumiil- 
liäiiutlella en tässä yhteydessä tarkoita pelkkää 
nSisyytta tai fysiologiaa, vaan pikemminkin päin- 

tom laajempaa ymmärrystä sosiaalisen todel- 
lisuuden ruumiillisesta jäsentymisestä (Berger 
& Lutkmann l995). Myös mielellä, havainnoilla, 
,k [sillä ja ajattelulla on ruumiillinen pohja; ilman 
aištejäei olisi olemassa kokemusta ruumiillisesta 

tilasta tai edes kiinnittymisestä kielellisten merki- 
'S'ten järjestelmään. Fenomenologisen ajatuksen 

mukaan ruumiillisuus on ensisijainen maailmassa 
0 misen tapa ja siten mielikin on perustavanlaa- 

sesti ruumiillinen ja ruumiillisesti sijoittunut 
ilmaan. (Lakoff & johnson l999, 47.) 

Voisi sanoa, että vaikka työ on modernisoi- 

tunut ja siirtynyt kauemmaksi ruumiillisen työn 
rasituksista (esim. perinteisestä liukuhihnatyös- 
tä) siitä huolimatta ruumiillisuudesta on tullut 

keskeinen vaihdon väline ja tarkkailun kohde 
(esim. julkunen 2003b). jussi Vähämäen (2003) 
mukaan työvoima on biopolitiikan kohteena. 

Biopolitiikassa ihmiset ovat potentiaalisia olioi- 
ta, joita koskevat odotukset ovat valtavia. Bio- 
politiikka ole itsenäisen politiikan aihe vaan se 
koskee koko elämää tai elämän aikaa, jossa kult— 

tuuri, harrastukset, kyky nauttia ja persoonalli- 
suus muuttuvat talouden tuotantokyvyksi (emt, 
32, 87, 99.) Toisin sanoen EPEEFHHIEDJPJQHES' 

saolommegn, k9,ntr9'1in-k9.btasrza samalla .kun 
ruumiillinen olemassäolg on,kai—lgke-aäšiugtajšln 

EaIEtEšsEys'vÄF-iiäöiareg- n (ks. myös Julkunen 
2003b, 39).'jaikunen (2003a) väittää, että siellä 
missä teollisessa yhteiskunnassa rakenteelliset 
puskurit ottivat vastaan ja suojasivat työnteki- 
jöitä väsymiseltä, jälkiteollisessa yhteiskunnassa 
muutokset ja paineet suodattuvat suoraan yksi- 

löiden vastattaviksi. Kollektiivisten M n  

uuttuessa ainoa jäljelle jäävä mahdollisuus on 

k ä M ä t W  
il'lJXEF—SÄEYQhÖQB—ejpaavzmiyömumiin kanssa. 

Ruumiista puhumisella on erilaisia tasoja.Työn 

tai kuntoutuksen ruumis on eräänlainen neut- 

raali ja normitettu ruumisobjekti. Ruumiin feno- 

menologisella tasolla voimme sen sijaan kom- 
munikoida kokemuksistamme. Kolmas taso on 
kognitiivisen tiedostamattoman taso, jota ei voi 

täysin kielellisesti ymmärtää. (Lakoff & johnson 
I999, I02-l03.) Työuupumuksen ruumiillinen 
tarkastelukehys kiinnittyy näihin erilaisiin tasoi- 
hin.Työuupumuksen kokemus ei ole ainoastaan 
psykologiassa ja työn tutkimuksessa mitattu tie- 
toinen ja kognitiivinen kokemus,vaan ruumiillise- 

na kokemuksena työuupumus hallitsee ensisijai- 
sesti yksilön sijoittautumista maailmaan. 

Ruumiillisena kokemuksena työuupumus 
on myös sukupuolittunut kokemus (Kaskisaari 
2004a). Maslachin työuupumusmittari ei esi- 
merkiksi ota huomioon, että naisten uupumus 

saattaisi olla erilaisten kulttuuristen kokemusten 
merkitsemä kuin miesten. Naiset ovat kuitenkin 
useiden tilastojen mukaan miehiä uupuneempia 

(Lehto & Sutela l999a).Tilannetta on selitetty 
stereotyyppisellä ajatuksella naisista, jotka eivät 
osaa sanoa ”ei”, vaikka tutkimuksissa on havait- 



3 is,; 

, r ?  

tu, että mitään tiettyä työuupumusta ennustavaa 
persoonallisuuden piirrettä ei ole olemassakaan 
(Maslach l998, 80). Onko sukupuolierossa kyse 
kuitenkin naisten heikommasta työmarkkina- 
asemasta (ks. Lehto & Sutela l999b; Pulkkinen 
2002) tai tiedon sukupuolittuneesta luonteesta, 
esimerkiksi siitä, että naisten ja miesten sairauk- 

šsia arvioidaan eri tavoin? Stressi ja siitä koituva 
i*työuupumus on erityisen maskuliininen tapa sai- 
llrastaa kun taas masennus ja siihen liittyvä uupu- 
llmus on kulttuurisesti määritelty feminiiniseksi. 
ll(Adkins & Lury 2000, I60- I 6 I ; ks. myös Burstow 
lll992.) 

Kulttuurisesti ruumiillisesti tulkittu työuu- 
pumus muodostaa kokemuksen, joka on sekä 
objekti, kärsimyksen kohde (tai lähde) että sub- 
jekti, joka alkaa määrätä ja rajoittaa toimintaa 
(ks. Honkasalo l998, 45). Marja-Liisa Honkasa- 
lo (l998; I999) on tutkinut kipupotilaita, myös 
kroonisesta heikkoudesta ja uupumuksesta 
kärsiviä, joiden oireet eivät muodosta biolääke- 
tieteellistä kokonaisuutta. Diagnosoimattomaan 
kipuun liittyy häpeän tunteita, jotka eristävät ki- 
pupotilaan sosiaalisista suhteista. Työuupumuk- 
sen ruumiillisuuden tarkastelu haastaa kapean 
psykologisen tavan mitata uupumusta ja pakot- 
taa näkemään työuupumuksen osana inhimillistä 
kärsimystä.Työuupumuksessa on kuitenkin usein 
kyse juuri toimintaan ja toimijuuteen liittyvien 
resurssien loppuun kulumisesta, oireilusta, joka 
minimoi toiminnan energioita ja invalidisoi pit- 
käaikaisesti, esimerkiksi PirjoTuulen (200I, l l l )  
tutkimuksen mukaan vain l0% voimakkaan väsy- 
myksen kokeneista toipui oireettomiksi kolmen 
vuoden seurannan aikana (ks. myös Kaskisaari 
2002). 

Työuupumuksen ruumiillinen kokemukselli- 
suus, jossa yhdistyy inhimillinen kärsimys, työ- 
elämän rakenteelliset tekijät ja vallitsevat tavat 
tuntea ja ajatella, on tärkeä ja keskeinen näkökul- 
ma myös työuupumuksen yhteiskuntakriittiselle 
ymmärrykselle.Yhteiskunnallinen järjestys ja tätä 
kautta myös työn muutokset tulevat viimekädes- 
sä ruumiissa koetuiksi. 

Lopuksi 
Catherine Casey (I995, I2) on todennut, että 
työ ei ole pelkästään materiaalisia suhteita, vaan 
myös diskursiivisia ja kulttuurisia käytäntöjä,]ot— 

(työ)kokemuksen kautta. Konventionaalisestiš 
organisoitu työ muovaa suuren osan teollisenš 
yhteiskunnan ihmisten jokapäiväistä elämää (emtš 
25). Työ ja työelämä ovat keskeisiä sosiaalistenš 
resurssien ja pääoman paikkoja, joiden kauttaš 
kiinnitytään sosiaalisiin verkostoihin, ja jotkaš 
mahdollistavat molemminpuolisen tunnistamisenš 
ja yhteisten päämäärien jakamiseen (ks. Bourdieu š 
I986, 249). % 

Millaisena työuupumus sitten näyttäytyy val-š 
litsevassa yhteiskunnallisessa eetoksessa, jossaš 
epäonnistumista ei käsitellä, työntekijöiltä Odo-š 
tetaan tuloksia ilman asianmukaista tukea ja re 
sursseja? Onko se selviytymisen viimeinen, mutta 
toiminnallisesti epäonnistunut taso, kuten kilpai 
luyhteiskunnassa voisi olettaa olevan tai kute 
psykologiset teoriat osaltaan väittävät (Hobfoll & 
Freedy 1993, | I6)?Vai onko se kenties helpotta 
vakin yksilöllisestä riskistä luopumisen kokemu 
kuten Sennettin (2002) tutkimuksia voisi tulkita 
ja mitä Siltala (2003b) myös väittää? Ainakin s 
kyseenalaistaa työhön liitetyn, itsestään selvä 
nä pidetyn sosiaalisen pääoman. Se merkitse 
yhteisön resursseja murentavaa luottamukse 
hajoamista, inhimillistä kärsimystä ja sosiaaliste 
suhteiden menetystä.Työuupumuksesta on ehk' 
tullut työelämän tilan valikoiva peilikuva: se tu 
esiin yhtäältä työelämän keskeisiä piirteitä, mutta 
toisaalta peittäen piirteitä, joita ei ole soveliasta 
nähdä, saatikka kyseenalaistaa. 

Yhteiskuntakriittiseen työuupumustutki 
mukseen tarvitaankin kriittistä etäisyyttä po 
Iiittis—hallinnolliseen työuupumuksen tarkaste 
lukehykseen, joka pyrkii pikemminkin tuotteis 
tamaan työuupumuksen kuin suostuu näke 
mään sitä laajempana työelämän rakenteita j 
yksilöllisiä elämänkulkuja koskettavana asiana 
Työuupumus on kulttuurisidonnaista ja siksi 5 
myös heijastaa yhteiskunnan tilaa ja toimii sill 
indikaattorina. Millaista työelämän eetosta o 
sitoutunut luomaan hallinnollinen diskurssi, jok 
sopeuttaa työntekijöitä muutoksiin pikemmi 
kuin aktiivisesti vaikuttaa muutoksen suuntaan 
Tarvitaan ymmärrystä siitä, että työuupumuk 
sesta puhumisen tavat ovat suhteessa erilaisii 
tiedon tuottamisen tapoihin. Samalla etäisyyttä 
voisi luoda perinteiseen psykologiseen tulkin 
takehykseen. Esimerkiksi käytännön työssä 0 
jo myönnetty se, että työuupuneet eivät välttä 
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vaan hyödyllisempää olisi työtilanteen kriittinen 

analyysi esimerkiksi työnohjauksen avulla (Hutri 

2002; Salmela-Aro & Näätänen & Nurmi 2002; 

Kärnä &Aro 2002).Tarvitaan huomattavasti pal- 
ion enemmän laadullista tutkimusta yksilöllisistä 

kokemuksista ja ruumiillisten kokemusten mer— 

' kityksistä yhteiskunnallisella tasolla eli on syytä 

huomioida työuupumuksen ruumiillinen luonne, 
jota ei psykologisen tutkimuksen avulla kyetä 
saavuttamaan. 

Kaikki analysoimani tarkastelukehykset sisäl- 
tävät jännitteitä yksilöllisten kokemusten ja yh- 
teiskunnallisten tekijöiden välillä. Nähdäkseni ei 
ole mrkoituksenmukaista palan yksilökeskeiseen 
tulkintaan hyvinvoinnista ja uupumuksesta, vaikka 
varteenotettava yhteiskuntakriittinen tapa lähestyä 

Kirjallisuus 

organisaatiossa. ]anus, 3, 2 79-2 98. 

Violations. London: Sage. 

työuupumusta olisikin tutkia sitä yksilöiden koke- 
mukselle annettujen merkitysten kautta (ks. Kas- 
kisaari 2004b). Kokemuksellisuuden yhdistäminen 
rakenteelliseen analyysiin mahdollistaisi tulkinnan, 
jossa uupumuksen kokemukset ovat kokemuksia 
kärsimyksestä, väkivallasta ja toimintakyvyn puut- 
teista ja jotka tulevat ymmärretyiksi ainoastaan 
laajemman väkivaltaisten työ- ja organisaatio- 
rakenteiden analyysin avulla (ks. Hearn & Parkin 
200l).Tulkinta edellyttää kuuden eri tarkasteluke- 
hyksen yksilöllisen, realistisen, poliittis-taloudellisen, 
konstruktiivisen, aikalaisanalyyttisen ja ruumiillisen 
yhdessä luoman näkökentän kriittistä analyysiä. 
Siten työuupumus näyttäytyisi inhimilliseen ko- 
kemusmaailmaan kiinnittyneenä, historiallisesti ja 
rakenteellisesti paikantuneena ilmiönä. 

Artikkeli perustuu TSR'n rahoittamaan tutkimukseen 
Eletty ja kerrottu työuupumus. Kommentista kiitän 
Vilma Hännistä, Raija julkusta ja Eero Riikasta. 
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