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1 Johdanto 
 

Väestönkasvun hidastuessa eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa koko Euroopassa, ja Suo-

messa tämä kehitys on eurooppalaisittainkin erityisen nopeaa. Yli 65-vuotiaita on Suomessa 

tällä hetkellä noin 1,3 miljoonaa ja lukumäärän ennustetaan kasvavan 1,5 miljoonaan vuoteen 

2040 mennessä. Väestöennustemallien mukaan pian joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. 

(SVTa.) Samalla, kun suomalaisten eläkeikäisten määrä nousee, nousee myös heidän odotetta-

vissa oleva elinikänsä. Elinvuosien määrän lisäksi myös terveenä vietettyjen elinvuosien määrä 

on nousussa. Suuri osa nykypäivän eläkeläisistä saa siis viettää yhä pidemmän fyysisesti ter-

veen eläkeajan, ja on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, minkälainen on heidän psyyk-

kinen hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa eläkkeellä.  

Elämänlaatu ei ole pysyvä olotila, vaan se on ajassa ja eri elämäntilanteissa muuttuva ja herkästi 

haavoittuva. Psyykkinen hyvinvointi on osa elämänlaatua. Se, millaiseksi eläkkeelle jääneen 

elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi muodostuu, riippuu monista tekijöistä. Vaikutuksensa 

on sillä, minkälainen on ollut ihmisen elämänkaari siihen asti, ja oma merkityksensä on esimer-

kiksi persoonallisuudenpiirteillä, temperamentilla, elämäntavoilla ja tottumuksilla sekä perhe-

tilanteella. Tutkimusten mukaan ikääntyneen mielenterveys ja elämänlaatu on vahvasti riippu-

vainen etenkin fyysisistä ja ulkoisista tekijöistä, kuten terveydentilasta, toimintakyvystä, 

elinympäristöstä ja toimeentulosta. Jos nämä elämän perusteet ovat kunnossa, vanhuudessa tyy-

tyväisyys omaan elämään ja kokemus elämänlaadusta voi kuitenkin olla korkeimmillaan (Vaa-

rama ym. 2014a).  

Siirtymä eläkkeelle, eläketransitio, on kokonaisvaltainen murrosvaihe ihmisen elämässä, ja se 

voi jo sellaisenaan vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin. Työn merkitys ihmiselle vaihtelee suu-

resti, ja se sanelee osaltaan myös eläkkeelle jäämisen merkityksen. Toisille työ on ollut keskei-

nen elämän sisältö, ja se on tuottanut tai mahdollistanut enimmäkseen hyviä ja merkityksellisiä 

asioita, kuten esimerkiksi arvostusta, sosiaalisia kontakteja ja toimeentuloa. Tällöin työn ja työ-

roolin menettäminen voi merkitä jopa kriisiä ja elämänarvojen ja minäkuvan uudelleenarvioin-

tia. Sen sijaan toisille työelämä on voinut olla raskas ja uuvuttava, ja eläkkeelle jääminen on 

silloin lähinnä positiivisesti latautunut ja odotettu elämänvaihe.  

Työhyvinvoinnin merkitys työntekijöiden kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja elämänlaadulle 

on kiistaton. Työhyvinvoinnin heikentyminen aiheuttaa sairauspoissaoloja ja 
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työkyvyttömyyttä. Vuodesta 2016 lähtien mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet 

ovat lisääntyneet, ja suurinta kasvu on ollut nuorten sekä lähellä eläkeikää olevien keskuudessa 

(ETK 2021a). Mielenterveysongelmat, erityisesti masennus, ovat yleisin peruste työkyvyttö-

myyseläkkeelle. Aiemmin työkyvyttömyyseläkkeelle päädyttiin fyysisesti raskaista amma-

teista, mutta tällä hetkellä suurin työkyvyttömyyseläkeriski on sosiaali- ja terveysalalla. Ihmis-

suhdetyö on sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavaa. (Rinne 2018.) Osa työkyvystä on työn-

tekijästä riippuvaista, mutta osaan voidaan vaikuttaa työpaikan ja työnteon olosuhteilla.  

Työnteon olosuhteet, eli työolot ovat työhyvinvoinnin keskiössä. Työoloista puhuttaessa erote-

taan fyysiset ja psykososiaaliset työolot. Fyysisillä työoloilla tarkoitetaan esimerkiksi työn fyy-

sistä kuormitusta, ergonomiaa, tauotusta ja altistumista erilaisille fyysisille tai kemiallisille 

vaara- ja haittatekijöille. Psykososiaaliset työolot tarkoittavat esimerkiksi työn vaativuuteen, 

haastavuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Myös johtamiseen ja työssä saatuun so-

siaaliseen tukeen liittyvät tekijät voivat joko edistää tai heikentää työhyvinvointia. Arkijärjen 

mukaan fyysisten työolojen uskotaan vaikuttavan ensisijaisesti fyysiseen terveyteen ja psyko-

sosiaalisten työolojen psyykkiseen terveyteen. Vaikutusmekanismit ovat kuitenkin moninai-

semmat. Niinpä esimerkiksi fyysisesti raskaan työn on havaittu olevan yhteydessä heikompaan 

mielenterveyteen ja psykososiaalisesti raskaan työn heikompaan fyysiseen toimintakykyyn (ks. 

Honkonen ym. 2003; Kouvonen ym. 2017; Laine ym. 2014 ja Moen 1996). Näiden vaikutusten 

kestoa on tutkittu joissakin pitkittäistutkimuksissa, ja erityisesti psykososiaalisen kuormituksen 

on osoitettu ennustavan pysyvästi heikompaa mielenterveyttä (esim. Virtanen ym. 2015).  

Avaimet työhyvinvoinnin parantamiseen löytyvät tutkitusta tiedosta. Työolojen kuormittavuus 

on asia, johon työelämä ja työnantajat yhdessä työterveyshuollon kanssa voivat vaikuttaa. Hel-

sinki Health Study (HHS) -hanke on kerännyt tietoa Helsingin kaupungin palveluksessa olevien 

ja olleiden terveydestä, elintavoista, työkyvystä ja työoloista koko 2000-luvun ajan. HHS-hank-

keen tuottaman tiedon avulla on tarkoitus ylläpitää ja parantaa työkykyä, toimintakykyä ja ter-

veyttä työiässä ja myös työuran jälkeen. Tutkimushanke on toteutettu Helsingin yliopiston lää-

ketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen osaston sekä valtiotieteellisen tiedekunnan yh-

teistyönä. Sitä ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto. Tämä tutkielma 

on osa HHS-hanketta, ja tällä tutkimuksella haluan tuoda panokseni työhyvinvoinnin kehittä-

miseen tuottamalla lisää tietoa kuormittavien työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteydestä.  

Ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia on tutkittu monenlaisista näkökulmista sekä Suomessa 

että maailmalla, mutta tutkimustietoa työolojen merkityksestä eläkkeelle siirtyneiden 
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psyykkiseen hyvinvointiin löytyy vain vähän. Tutkielmassani selvitän, millä tavalla fyysiset ja 

psykososiaaliset työolot ovat yhteydessä kunta-alan työntekijöiden psyykkisen hyvinvoinnin 

muutoksiin eläkkeelle jäämisen jälkeen. Aluksi esittelen kotimaista ja kansainvälistä tutkimus-

tietoa eläkkeelle jäämisen sekä työolojen yhteyksistä elämänlaatuun, psyykkiseen hyvinvoin-

tiin ja mielenterveyteen. Luvussa kolme kerron tutkimukseni tavoitteen ja tutkimuskysymykset, 

ja luvussa neljä esittelen aineiston ja kuvaan muuttujien luokittelun sekä tutkimuksessa käytetyt 

tilastolliset menetelmät. Tulosluvussa kuvaan aineiston ominaispiirteet ja osoitan, miten tutki-

tut muuttujat ovat yhteydessä psyykkisen hyvinvoinnin muutoksiin työiän ja eläkeiän välillä. 

Johtopäätösluvussa kokoan tutkimukseni päätulokset ja pohdin niitä suhteessa aiempaan tutki-

mukseen. Reflektoin myös tutkimuksen luotettavuutta ja haasteita sekä esittelen tämän tutki-

muksen nostamia ideoita jatkotutkimukselle. 
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2 Aiempi tutkimus ja käsitteet 
 

Eläkkeelle jäämisellä on suurena elämänmuutostilanteena vaikutuksensa elämänlaatuun, 

psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen, ja monien tekijöiden yhteisvaikutus määrää lo-

pulta, minkälaiseksi eläkeiän psyykkinen hyvinvointi muodostuu. Eläkeiän jatkuessa ja ihmisen 

ikääntyessä monet muutokset terveydessä, toimintakyvyssä ja sosiaalisessa verkostossa vaikut-

tavat myös psyykkiseen hyvinvointiin. Tilanteen kompleksisuus ja monitahoisuus on tehnyt sen 

tutkimuksesta haastavaa. Leimaavaa aiemmassa tutkimuksessa on sen heterogeenisyys ja risti-

riitaisuus. Eläkkeelle jäämisen ja erilaisten tekijöiden yhteyksiä on tutkittu lukuisilla aineistoilla 

ja tutkimusasetelmilla, ja tulokset ovat vaihdelleet paljon tutkimuksesta riippuen. Meta-analyy-

seillä on pyritty saamaan selkeyttä tutkimusten yleisestä linjasta, ja näiden mukaan eläköitymi-

sellä on ennemmin positiivinen kuin negatiivinen vaikutus mielenterveyteen.  

Valtaosa aiemmasta tutkimuksesta liittyen työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyteen on 

ollut poikkileikkaustutkimuksia. Selvitettäessä aiempien työolojen yhteyttä myöhemmin ilme-

nevään psyykkiseen hyvinvointiin ja siinä tapahtuviin muutoksiin, tarvitaan seurantatutkimusta 

pitkittäisaineistoilla. Kansainvälistä tutkimusta tällaisella tutkimusasetelmalla on jonkin verran, 

mutta tuoretta tutkimustietoa on niukasti ja tutkimuksesta vain hyvin pieni osuus kohdentuu 

eläkeikäisiin. Tutkimuksissa, joissa työoloja on tutkittu selittävinä tekijöinä, löydetään yhteyk-

siä kuormittavan työn ja myöhemmin heikon mielenterveyden välillä, mutta toisissa tutkimuk-

sissa kuormittavilla työoloilla on yhteyksiä myös myöhemmin parantuneeseen mielentervey-

teen. Suomalaisilla aineistoilla työolojen ja eläkeikäisten psyykkisen hyvinvoinnin välistä yh-

teyttä selvittävää tutkimusta on vain vähän. Helsinki Health Study (HHS) -hanke tuo oman 

panoksensa tutkimukseen laajentamalla tutkimushankkeensa eläkeikäisiin. Esittelen seuraa-

vassa aiempaa tutkimusta, joka liittyy eläkeikäisten psyykkiseen hyvinvointiin ja mielentervey-

teen sekä eläkkeelle siirtymiseen. Lisäksi kuvaan tutkimusta, jossa on selvitetty kuormittavien 

työolojen yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. 

 

2.1 Eläkkeelle siirtyminen ja psyykkinen hyvinvointi  
 

Eläkeikäisten psyykkinen hyvinvointi, mielenterveys ja elämänlaatu 

Psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa ratkaisevasti ihmisen kokemaan elämänlaatuun kaikissa ikä-

vaiheissa. Eläkeikä on jopa yli 30 vuotta kestävä vaihe ihmisen elämässä. Fyysisten ja kogni-

tiivisten toimintojen heikkeneminen on iän myötä lopulta lähes väistämätöntä, mutta mielen-

terveyden heikkeneminen ei ole biologisesti ennalta määrättyä. On täysin mahdollista elää pitkä 
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elämä onnellisena ja tyytyväisenä, ja on mahdollista, että mielenterveys paranee iän myötä. 

Kuitenkin on hyvin tavallista, että eläkkeellä ollessa mieliala laskee joko väliaikaisesti tai py-

syvästi, ja tähän on monia mahdollisia syitä. Schaien ja Willisin (2002) mukaan ikääntyessä 

monet tekijät, jotka voivat myötävaikuttaa mielenterveyden häiriöiden ja oireiden ilmaantumi-

seen, ovat tavanomaisia. Näitä riskitekijöitä ovat esimerkiksi yksinäisyys ja eristäytyneisyys, 

pärjäämättömyys, kuoleman lähestyminen, huolet ja pelot, toimintakyvyn ja aistien heikkene-

minen, toimeentulovaikeudet ja köyhyys. Mielenterveyden häiriöiden ja oireiden kehittyminen 

ikääntyessä on tiiviisti yhteydessä erityisesti kroonisiin sairauksiin ja tähän elämänvaiheeseen 

liittyviin luonnollisiin ja väistämättömiin menetyksiin, kuten esimerkiksi leskeksi jäämiseen. 

(Schaie & Willis 2002, 432–442.) Myös persoonallisuudenpiirteillä on vaikutusta siihen, miten 

erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat ihmisen mieleen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Italialais-

tutkimuksessa selvitettiin resilienssin, yksinäisyyden, mielenterveyden ja elämänlaadun välisiä 

yhteyksiä terveillä, kotona asuvilla ikäihmisillä. Pienehköllä aineistolla tehdyssä tutkimuksessa 

havaittiin, että resilienssi ja mielenterveys toimivat välittävinä tekijöinä yksinäisyyden ja elä-

mänlaadun kokemuksen välillä. Resilienssi vähentää ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta ja on 

näin yhteydessä parempaan elämänlaatuun. Tulokset korostavat sosiaalisten suhteiden ja niistä 

saadun tuen merkitystä ikääntyneiden elämässä ja yksinäisyyden ennaltaehkäisemisessä. (Ge-

rino ym. 2017.) 

Ikääntyneiden mielenterveysongelmien esiintyvyydestä on mahdotonta antaa tarkkoja lukuja, 

sillä suuri osa ei hae ongelmiinsa apua, eivätkä kaikki vakavatkaan psyykkiset sairaudet tule 

diagnosoiduiksi, lievemmästä oireiluista puhumattakaan. Australialaistutkimuksessa tutkittiin 

45–74-vuotiailla esiintyvää masennusta ja ahdistusta suhteessa sukupuoleen, ikään, terveyden-

tilaan ja työssäolostatukseen. Tutkimuksen mukaan mielenterveysongelmat vähenevät tasai-

sesti iän myötä molemmilla sukupuolilla, mutta poikkeuksen tekivät nuorena eläkkeelle jääneet 

miehet sekä fyysisistä terveysongelmista kärsivät. (Butterworth ym. 2006.) Eurooppalaisista 

aineistoista tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (Rieder-Heller ym. 2006) mukaan 

yleisimpiä iäkkäiden ihmisten psyykkistä hyvinvointia heikentäviä tiloja ovat depressio ja de-

mentia. Katsauksen mukaan depression esiintyvyys vaihtelee tutkimuskriteeristä ja aineistosta 

riippuen 5–27 % välillä. Dementian esiintyvyys kasvaa selvästi iän myötä, ollen alle prosentti 

65-vuotiailla ja nousten lähes 30 %:iin 90-vuotiailla. Tämän lisäksi lievempi kognitiivisten ky-

kyjen alenema on vanhemmissa ikäluokissa yleinen. Alkoholismin esiintyvyys laskee iän 

myötä, on yleisempi miehillä kuin naisilla ja on tyypillisesti alkanut jo aiemmassa vaiheessa 

elämää. Psykoottinen oirehdinta keskittyy kaikkein vanhimpiin ja on yleisempää naisilla kuin 
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miehillä. Ahdistusoireista yleistynyt ahdistus ja fobiat ovat yleisempiä, mutta paniikkihäiriö on 

melko harvinainen ikääntyneillä. Ahdistusoireet ovat naisilla kaksi kertaa yleisempiä kuin mie-

hillä. (Rieder-Heller ym. 2006.) Hieman tuoreemman eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia tutki-

muksia käsittäneen meta-analyysin mukaan ajoittaisesta masennuksesta kärsii noin 20 %, kroo-

nisesta masennuksesta 16 % ja alkoholiperäisistä mielenterveysongelmista 12 % yli 65-vuoti-

aista (Volkert ym. 2013). Suomalaisissa tutkimuksissa masennuksen esiintyvyys yli 65-vuoti-

ailla on noin 16 % ja yli 85-vuotiailla noin 19 % (Koponen 2018). 

Ikääntyneiden masennus on alidiagnosoitu, mutta erittäin vakava tila. Sen erityispiirteenä on, 

että se lisää itsemurhariskiä jopa kaksinkertaiseksi verrattuna nuorempiin. Masennus oireilee 

iäkkäillä surullisuutena ja toivottomuutena, tarmon puutteena ja keskittymisvaikeuksina sekä 

univaikeuksina, ruokahaluttomuutena ja laihtumisena. Lisäksi iäkkäillä on tyypillistä, että fyy-

sisen oireilun taustalta löytyy masennus. Tutkittaessa masennusta, tutkimusasetelma ja masen-

nuksen määritelmä vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. Jos kriteerinä pidetään depressiodiagnoo-

sia, on esiintyvyys selvästi matalampi kuin itse raportoitujen oireiden kautta määritelty masen-

tuneisuus. On toistuvasti osoitettu, että naiset ovat alttiimpia masennukselle kuin miehet. Sen 

sijaan aiempi tutkimus ei ole saavuttanut konsensusta siitä, esiintyykö masennusta iän myötä 

enemmän vai vähemmän. Joidenkin tutkimusten mukaan masennus on yleisimmillään keski-

iässä ja juuri ennen eläkkeelle jäämistä, vähentyen eläkkeelle jäämisen jälkeen ja alkaen yleis-

tyä uudelleen 75 ikävuoden jälkeen. (Rieder-Heller ym. 2006.)  

Suomalaisten hyvinvointia seurataan lukuisilla mittareilla, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen muutaman vuoden välein julkaisema ”Suomalaisten hyvinvointi” kokoaa näitä seurantatu-

loksia kattavasti. Vuoden 2014 katsauksen aineistonkeruussa on käytetty EuroHIS-8-elämän-

laadun mittaria, jossa kartoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista sekä ympäristöön liittyvää 

ulottuvuutta. Lisäksi mittari tuottaa tietoa elämänlaatua suojaavista ja heikentävistä tekijöistä. 

Vaarama ym. (2014b) kirjoittavat katsauksessa, että yli 80-vuotiaiden psyykkinen elämänlaatu 

ja tyytyväisyys itseen on parempaa kuin nuoremmilla, vaikka muut elämänlaadun osatekijät 

heikentyvät ikääntyessä. Kaikkein iäkkäimmillä myös yksinäisyyden kokemukset ovat muuta 

väestöä yleisempiä. Vaikka puolet yli 80-vuotiaista kokee elämänlaatunsa hyväksi, kasvaa elä-

mänlaatunsa heikoksi kokevien osuus 80 ikävuoden jälkeen. Ikääntyneillä elämänlaadun koke-

mus on voimakkaasti yhteydessä koettuun terveydentilaan ja toimintakykyyn sekä toimeentu-

loon. Elämänlaadun fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat iäkkäillä muuta väestöä heikommat 

ja myös tyytymättömyys asuinympäristöön korostuu. Elämänlaatua heikentää heikompi toimin-

takyky, kivun ja yksinäisyyden kokemukset ja masennus sekä heikko toimeentulo ja 
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haasteelliset asumisolot. Myös tyytymättömyys palveluiden ja avun saamiseen heikentää elä-

mänlaadun kokemusta. Noin viidesosalla tutkituista oli merkittäviä elämänlaatuun liittyviä 

haasteita ja ongelmia ja erityisenä ryhmänä erottuivat yli 85-vuotiaat miehet, joista lähes joka 

viides koki elämänlaatunsa heikoksi. Samanikäisistä naisista vain joka kymmenes koki samoin. 

Merkittävimpiä iäkkäimpien miesten elämänlaatua heikentäviä tekijöitä olivat ahdistus, masen-

nus ja epätoivon tunne. Tyytyväisyys omaan terveydentilaan ja toimeentuloon suojasivat mie-

hiä elämänlaadun heikentymiseltä. Naisille merkittävämpiä suojaavia tekijöitä olivat palvelujen 

saatavuus sekä kyky nauttia elämästä. (Vaarama ym. 2014a; Vaarama ym. 2014b.)  

On huomioitava, että iäkkäiden miesten itsemurhariski on naisia ja nuorempia ikäluokkia suu-

rempi. Vaikka itsemurhien määrä on viime vuosina vähentynyt, on se edelleen merkittävä kuo-

linsyy kaikkein iäkkäimmillä. Vuonna 2015 miesten itsemurhakuolleisuus Suomessa oli ylei-

sintä 45–54-vuotiailla sekä yli 75-vuotiailla. Erityisessä riskissä ovat yli 80-vuotiaat, joilla it-

semurhien esiintyvyys oli miehillä 30/100 000 ja naisilla 7/100 000. Trendi on samansuuntainen 

myös muissa pohjoismaissa, ja esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa iäkkäimpien miesten itse-

murhien esiintyvyys on vielä suurempi kuin suomalaisilla, ja erot nuorempiin ikäluokkiin ovat 

jyrkemmät. (SVTb; Nordic Statistics database 2021.)  

Eläkkeelle siirtymisen vaikutus mielenterveyteen 

Eläkkeelle siirtymisen ja parantuneen mielenterveyden välillä on havaittu olevan yhteys, mutta 

on myös vastakkaisiin tuloksiin päätyneitä tutkimuksia, joiden mukaan mielenterveys on hei-

kentynyt eläköitymisen seurauksena. Tutkimustuloksia tulkitessa olisi otettava huomioon myös 

se, että ihmisellä on usein mahdollisuus vaikuttaa eläkkeelle siirtymiseensä, ja esimerkiksi ter-

veydelliset seikat voivat olla vapaaehtoisen eläkkeelle jäämisen vaikuttimena (Coe & Zamarro 

2011). Toisaalta myös työelämän raskauteen liittyvät tekijät tai perhe-elämään, perheenjäsenen 

terveydentilaan, harrastuksiin ja toiveisiin liittyviä tekijät voivat ajaa eläkeratkaisuun. Toisi-

naan ihminen joutuu jäämään eläkkeelle vastentahtoisesti työttömyyden tai työkyvyttömyyden 

myötä. Tällöin mahdollisen mielenterveyden heikkenemisen syynä ei välttämättä olekaan itse 

eläkkeellä oleminen, vaan elämäntilanne ja eläkkeelle jäämiseen liittyneet muut syyt. 

Ihmiselle, joka on nauttinut työstään suuresti, ja jonka sosiaalinen verkosto ja itsetunto on ra-

kentunut pitkälti työroolin varaan, voi eläkkeelle jääminen aiheuttaa jyrkkääkin mielialan las-

kua tai jopa henkisen kriisin. Sen sijaan ihmiset, joiden työolot ovat olleet stressaavat, kokevat 

todennäköisemmin helpotusta eläkkeelle jäämisestä ja näin ollen heidän mielenterveytensäkin 

voi olettaa paranevan eläköitymisen yhteydessä (Moen 1996). Yhteydet eläkkeelle jäämisen ja 

mielenterveyden välillä eivät ole aina suoraviivaisia. Niillä voi olla yhteisiä vaikuttavia 
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taustatekijöitä ja kausaalisuus voi olla myös kahdensuuntaista. Tutkimuksissa ei aina kyetä huo-

mioimaan ja selvittämään näitä piilotekijöitä, jotka vaikuttavat joko eläkkeelle jäämiseen tai 

mielenterveyteen tai molempiin. Ne voivat olla työelämään liittyviä, kuten erilaiset kokemukset 

työelämässä, työolot koko työuran ajalta, tai liittyä varallisuuteen, psyykkiseen ja fyysiseen ti-

laan, isovanhemmuuteen tai muihin perheolosuhteisiin. Esimerkiksi mielenterveyden parane-

miseen voi vaikuttaa lisääntyvä vapaa-aika eläkkeelle jäämisen yhteydessä, mutta se voi olla 

myös houkuttimena jäädä aiemmin eläkkeelle. Toisaalta heikko mielenterveys voi myös olla 

syynä ihmisen aiempaan eläkkeelle jäämiseen. (Picchio & van Ours 2020.) 

Eläköitymisen vaikutuksista ja yhteyksistä mielenterveyteen on tehty monentyyppisiä tutki-

muksia, joissa on käytetty vaihtelevia tutkimusasetelmia, vastemuuttujia ja menetelmiä. Ei ole 

siis hämmästyttävää, että tuloksetkin vaihtelevat paljon. Tulokset voivat olla hyvinkin ristirii-

taisia ja jopa täysin vastakkaisia. (Picchio & van Ours 2020.) Coe & Zamarro (2011) osoittivat, 

kuinka merkittävästi tutkimusmenetelmät vaikuttavat saataviin tuloksiin. He esittivät useista 

eurooppalaisista maista kootulla aineistolla tehdyn tutkimuksen, jossa aluksi regressiomenetel-

mällä osoitettiin, että eläkkeelle jääminen lisää miehillä masennusta ja heikentää kognitiivisia 

kykyjä. Kuitenkin nämä tilastollisesti merkitsevät yhteydet katosivat, kun he käyttivät aineiston 

analysoimisessa eläkkeellejäämisikää instrumentaalisena muuttujana. Tämän tutkimuksen jäl-

keen myös joissakin muissa eläketransitiotutkimuksissa on käytetty samaa analyysimenetelmää 

ja huomioitu kansallisesti vaihteleva eläkkeellejäämisikä. Tällöin on saatu erilaisia tuloksia 

kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa tätä seikkaa ei ole huomioitu. (Coe & Zamarro 2011.)  

Myös Gorry ym. (2018) huomauttavat, että aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu eläkkeelle 

jäämisen vaikuttavan negatiivisesti hyvinvointiin, mutta näissä tutkimuksissa on vain harvoin 

huomioitu eläkepäätöksen syntyyn vaikuttavia syitä, jotka vaikuttavat hyvinvointiin suoraan. 

Tutkijoiden mukaan tällöin ei voi vetää kausaalisia johtopäätöksiä hyvinvoinnin ja eläköitymi-

sen yhteyksistä. (Gorry ym. 2018.) 

Health and Retirement Study (HRS) on seurannut yhdysvaltalaisten yli 50-vuotiaiden terveyttä, 

elintapoja ja elinolosuhteita työssä ja eläkkeellä vuodesta 1992 alkaen. Laajassa HRS-seuran-

tatutkimuksessa vuonna 2008 havaittiin, että eläkkeelle jääminen johtaa toimintakyvyn las-

kuun, lisääntyneeseen sairastavuuteen sekä psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemiseen. Psyyk-

kinen hyvinvointi heikkeni kuuden eläkkeelle jäämisen jälkeisen vuoden aikana kuudesta yh-

deksään prosenttia laskettuna käytetyn mittarin keskiarvolukemista. Tutkimuksen mukaan elä-

mänlaadun heikkeneminen johtuu elämäntavan ja elinympäristön muutoksista, esimerkiksi vä-

hentyneestä liikkumisesta ja supistuneista sosiaalisista suhteista. Tutkimuksessa selvitettiin 
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myös epäsuotuisalta kehitykseltä suojaavia tekijöitä, joita olivat mm. naimisissa oleminen, so-

siaalinen tuki, liikunnan harrastaminen sekä osa-aikainen työnteko eläkkeellä ollessa. (Dave 

ym. 2008.) Kymmenen eurooppalaista maata kattaneessa SHARE-tutkimuksessa selvitettiin 

eläkkeelle jäämisen vaikutuksia mielenterveyteen erottaen lyhytaikaiset sekä pidempiaikaiset 

vaikutukset. Tutkimuksessa ei löytynyt selkeitä lyhytaikaisia vaikutuksia mielenterveyteen. 

Sen sijaan muutamien vuosien kuluessa eläkkeelle jäämisen jälkeen näkyi selkeä mielentervey-

den lasku, joka näkyi kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä ja molemmilla sukupuolilla. (Hel-

ler-Sahlgren 2017.)  

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa eläkkeelle jäämisellä kuitenkin havaittiin olevan positiivinen 

vaikutus terveyteen, mielenterveyteen ja elämään tyytyväisyyteen. Vaikutus tyytyväisyyteen 

ilmeni jo ensimmäisten eläkevuosien aikana, mutta terveysvaikutukset vasta pidemmällä aika-

välillä. Kirjoittajien mukaan eläkkeellä oleminen on hyödyllistä terveydelle ja tämä positiivinen 

vaikutus yhä vahvistuu ajan myötä. Selittäjänä tutkijat pitävät terveellisempiä elintapoja, kuten 

liikunnan lisääntymistä, stressin vähenemistä ja parempaa nukkumista. (Gorry ym. 2018.) Ai-

nakin lyhytaikaisia positiivisia vaikutuksia elämänlaatuun todettiin myös toisessa yhdysvalta-

laisessa tutkimuksessa, jossa verrattiin työssä jatkavia ja eläköityneitä 60–66-vuotiaita Kaiser-

terveysohjelmaan kuuluneita työntekijöitä. Tutkimuksessa todettiin, että eläkkeelle jäävillä oli 

vähemmän stressiä ja he harrastivat enemmän liikuntaa, kuin työssä jatkaneet. Sen sijaan psyyk-

kisessä hyvinvoinnissa ja masennuksen esiintyvyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä. (Midanik 

ym. 1995.)  

Saksalaistutkimuksessa havaittiin, että eläkkeelle jääminen vaikuttaa positiivisesti terveyteen 

ja mielenterveyteen, ja vaikuttimina olivat mm. unen määrän lisääntyminen, työstressistä va-

pautuminen ja aktiivisempi, liikunnallisempi elämäntapa. Tutkimuksen mukaan matalammin 

koulutetuilla eläköitymisen hyöty korostui fyysisessä terveydessä, kun korkeammin koulute-

tuilla psyykkinen hyvinvointi parantui. (Eibich 2015.) Toisessa saksalaisessa pitkittäistutki-

muksessa selvitettiin, onko 50–70-vuotiaiden miesten eläkkeelle jäämisen jälkeisessä hyvin-

voinnissa eroja vapaaehtoisen ja ei-vapaaehtoisen eläkkeelle jäämisen välillä. Tutkimuksen 

mukaan omasta halustaan eläkkeelle jääneiden elämään tyytyväisyydessä ei ollut muutoksia, 

mutta pakotetusti eläkkeelle jäävillä tyytyväisyys väheni. Merkittäväksi tyytyväisyyttä lisää-

väksi tekijäksi eläkkeellä osoittautui vapaa-ajan lisääntyminen. Tulotason heikkeneminen puo-

lestaan vaikutti tyytyväisyyttä vähentäen. (Bonsang & Klein 2012.)  
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Hollantilaisen 22 pitkittäistutkimusta käsittäneen kirjallisuuskatsauksen mukaan eläkkeelle jää-

minen on voimakkaasti yhteydessä parantuneeseen mielenterveyteen, mutta sen sijaan vaiku-

tukset fyysiseen terveyteen ja koettuun terveydentilaan ovat ristiriitaisia (Heide ym. 2013). 

Ranskalaisessa GAZEL-tutkimuksessa tutkittiin useiden fyysisten sairauksien sekä masennus-

oireiden ja fyysisen sekä psyykkisen uupumuksen esiintymistä yli 14 000 hengen tutkimusjou-

kossa viidentoista vuoden seurantajaksolla, johon sisältyi siirtymä eläkkeelle. Tutkimuksen mu-

kaan eläköityminen ei vaikuttanut muiden sairauksien riskiin, mutta vähensi selvästi sekä fyy-

sistä että psyykkistä uupumusta, erityisesti kroonisesti sairaiden osalta. Myös masennusoireet 

vähenivät merkittävästi eläkkeelle jäämisen yhteydessä. (Westerlund ym. 2010.)  

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin mielenterveysongelmien pysyvyyttä eläkkeelle jäämisen 

yhteydessä masennuslääkkeiden käytön perusteella. Tutkimusjoukon lääkeostoja seurattiin siir-

tymävaiheessa neljä vuotta ennen ja neljä vuotta jälkeen eläkkeelle jäämisen. Tutkimuksen mu-

kaan lääkkeiden käytön määrä on yhteydessä siihen, oliko eläkkeen perusteena vanhuuseläke 

vai työkyvyttömyyseläke. Vanhuuseläkkeelle jääneiden lääkkeidenkäyttö väheni eläkkeelle 

jäämisen yhteydessä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden lääkkeiden käyttö sen sijaan lisään-

tyi juuri ennen eläkkeelle jäämistä. Psyykkisistä syistä työkyvyttömyyseläkkeelle jääneillä se 

kuitenkin väheni uudestaan pian eläköitymisen jälkeen. Fyysisistä syistä työkyvyttömyyseläk-

keelle jääneiden kohdalla lääkkeiden käyttö jäi korkeammalle tasolle. Tutkimuksen johtopää-

töksenä on, että eläkkeelle jääminen vähentää vanhuuseläkkeelle jäävien mielenterveysoireilua, 

mutta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien kohdalla tilanne on monimutkaisempi. Tutkimus 

osoittaa työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien mielenterveyden heikkenevän eläkepäätöstä edeltä-

vinä vuosina. Fyysisistä syistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävillä oireilu ei vähene myöskään 

eläköitymisen jälkeen. (Oksanen ym. 2011.) Tanskalaisessa laajassa rekisteritutkimuksessa 

seurattiin lähes 250 000 tanskalaisen eläkkeelle jäävän masennusperusteisia sairaalajaksoja 

sekä masennuslääkkeiden käyttöä viisi vuotta ennen ja viisi vuotta jälkeen eläkkeelle siirtymi-

sen. Tutkimuksen mukaan sairaalajaksot masennuksen vuoksi sekä masennuslääkkeiden käyttö 

lisääntyivät ennen eläkkeelle jäämistä, ja molemmat vähenivät hieman eläkkeelle jäämisen jäl-

keen, mutta erityisesti masennuslääkkeiden käyttö jatkoi kasvuaan myöhemmässä seurannassa. 

Tutkijoiden mukaan tutkimus ei osoita eläkkeelle jäämisen helpottavan mielenterveysoireilua 

ainakaan pidemmällä aikavälillä. (Olesen ym. 2015.) 

Laaja australialainen tutkimus selvitti yli 200 000 hengen aineistolla yli 45-vuotiaiden mielen-

terveyttä ja sen yhteyttä eläkkeelle jäämiseen. Tutkimuksen mukaan eläkkeellä tai työttömänä 

oleminen alle 65-vuotiaana oli yhteydessä mielenterveysongelmiin molemmilla sukupuolilla, 
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ja miehillä myös vanhemmissa ikäluokissa 79-vuotiaaksi saakka. Erityisen haitallista mielen-

terveydelle oli työpaikan menetys ennen eläkeikää. Tutkijoiden mukaan naisilla aktiivinen elä-

mäntapa jatkuu eläköitymisen jälkeen miehiä useammin, ja sen vuoksi naisilla eläkkeelle jää-

minen ei ole niin selvästi yhteydessä mielenterveyden heikkenemiseen, kuin miehillä. Kuiten-

kin omaisen hoitaminen eläkkeellä heikentää mielenterveyttä myös naisilla. (Vo ym. 2015.) 

Brittiläisen pitkittäistutkimuksen mukaan hyvinvoinnissa tapahtuvat muutokset eläkkeelle jää-

misen yhteydessä ovat riippuvaisia sukupuolesta ja persoonallisuuden piirteistä. Esimerkiksi 

avoimuus ja ei-tunnollisuus ennustaa naisilla eläkkeellä parantuvaa hyvinvointia. Miehillä mer-

kittäviä yhteyksiä persoonallisuudenpiirteiden ja hyvinvoinnin välillä ei löytynyt. (Kesavayuth 

ym. 2016.) Tutkimuksissa on havaittu eläkkeelle jäämisen vaikuttavan myös puolison mielen-

terveyteen. Parisuhteessa olevien miesten eläkkeelle jääminen heikentää sekä miehen että hä-

nen puolisonsa mielenterveyttä. Sen sijaan naisen eläkkeelle jäämisellä ei ole vastaavaa vaiku-

tusta parisuhteen kummallekaan osapuolelle. Yksineläjien mielenterveys ei myöskään yksiselit-

teisesti muutu eläkkeelle jäämisen yhteydessä. (Picchio & van Ours 2020.) 

 

2.2 Työolot ja psyykkinen hyvinvointi työiässä ja eläkkeellä   

Fyysisten ja psykososiaalisten työolojen yhteys mielenterveyteen työiässä 

Työelämä on muuttunut voimakkaasti viime vuosikymmeninä ja etenkin automatisaatio ja di-

gitalisaatio ovat muuttaneet työtä monella alalla. Fyysisesti kuormittavan työn osuus on vähen-

tynyt aiemmasta, ja myös psykososiaaliset kuormitustekijät ovat nyt erilaisia, kuin vielä vuosi-

tuhannen vaihteessa. Työn psykososiaalista kuormitusta tutkittaessa on perinteisesti mitattu esi-

merkiksi työn tahtia ja aikapainetta, mutta nämä eivät enää ole kuormitustekijöistä merkittä-

vimpiä (Netterstrøm ym. 2008). Muutoksista huolimatta työn fyysisillä ja psykososiaalisilla 

olosuhteilla ja kuormituksella on edelleen merkittävä vaikutus työntekijöiden terveyteen ja fyy-

siseen sekä psyykkiseen toimintakykyyn. Työolotutkimuksissa on yleensä erotettu fyysinen 

kuormitus ja psykososiaalinen kuormitus. Osassa tutkimuksia tutkitaan psykologista kuormi-

tusta tai työstressiä. Fyysistä kuormitusta kartoitetaan erilaisilla mittareilla. Psykososiaalisia 

työoloja mitataan usein Karasekin työn vaatimusten ja hallinnan mallilla tutkien työn vaatimuk-

sia, oman työn hallintaa, sosiaalista tukea ja johtamisen oikeudenmukaisuutta, toisissa tutki-

muksissa käytetään myös panos-tuotosmallia. 

Helsinki Health Study (HHS) -hankkeen poikkileikkaustutkimuksessa, jossa selvitettiin työolo-

jen yhteyksiä koettuun terveyteen ja mielenterveyteen, osoitettiin vahva yhteys työn korkeiden 

psykososiaalisten vaatimusten ja heikomman mielenterveyden välillä. Fyysisesti 
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kuormittavalla työllä havaittiin yhteys sekä heikompaan koettuun terveyteen että mielentervey-

teen. Fyysisillä työoloilla ja työn hallinnan tunteella oli selvempi yhteys koettuun terveyteen. 

Tutkimus osoitti myös, että fyysisten työolojen vaikutus terveyteen ei ole täysin riippumaton 

psykososiaalisista työoloista. (Laaksonen ym. 2005.) Yhteyksiä kuormittavien fyysisten työ-

olojen ja heikentyneen mielenterveyden välillä on osoitettu myös toisessa HHS-tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa havaittiin selvästi kohonnut riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, jos työnteki-

jällä oli samanaikaisesti mielenterveysoireilua ja joko fyysisesti kuormittavat työolot tai jos 

työssä altistui fyysisille haitoille, kuten kemikaaleille. (Halonen ym. 2020.)  

Psykososiaalisten työolojen suhteesta työntekijän psyykkiseen hyvinvointiin on vahvaa näyttöä 

(ks. Honkonen ym. 2003). Työterveyslaitoksen ”Sairaalahenkilöstön hyvinvointi” -tutkimus-

hankkeessa vuonna 1998 toteutetun osatutkimuksen mukaan heikot vaikutusmahdollisuudet 

työhön ja epäoikeudenmukaisuuden tunne organisaation päätöksenteossa lisäsivät työntekijöi-

den mielenterveyden oireilua kahden vuoden seurantajaksolla (Kivimäki ym. 2003). Miespuo-

lisia voimalatyöntekijöitä tutkineessa yhdysvaltalaistutkimuksessa kartoitettiin työstressin ja 

parisuhdeongelmien vaikutusta alkoholi- ja mielialaoireiluun vuoden seurantajaksolla. Työn 

korkeiden vaatimusten osoitettiin ennakoivan affektiivisia mielialahäiriöitä ja vähäisten vaiku-

tusmahdollisuuksien alkoholiongelmia. Lisäksi työn vähäisten vaikutusmahdollisuuksien ja 

korkeiden vaatimusten yhdistelmä ennusti alkoholiongelmia. (Bromet ym. 1988). Japanilai-

sessa poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin tehdastyöntekijöiden työstressiä ja sen yhteyttä 

masennusoireiluun. Tutkittavien työ oli pitkälti monotonista ja se sisälsi liiallista työkuormaa 

ja aikapainetta. Tutkimuksessa havaittiin, että toisaalta heikolla oman työn hallinnalla ja toi-

saalta ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhdalla ja masennusoireilulla on selvä yhteys. (Tsut-

sumi ym. 2001.) Varhaisemmassa japanilaisessa pitkittäistutkimuksessa seurattiin teollisuus-

työntekijöitä kolmen vuoden seurantajaksolla. Tutkimuksessa havaittiin, että heikot vaikutus-

mahdollisuudet työtahtiin ennustivat masennusoireilua ensimmäisenä vuonna, huonot vuoro-

vaikutussuhteet työpaikalla toisena vuonna ja työn huono vastaavuus osaamiseen ennusti ma-

sennusoireilua toisen ja kolmannen seurantavuoden aikana. Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

esimerkiksi vuorotyö tai ylitöiden tekeminen ei vaikuttanut masennusoireiluun itsenäisenä te-

kijänä. (Kawakami ym. 1992.) Ranskalaisessa laajassa GAZEL-tutkimuksessa havaittiin, että 

työn korkeat vaatimukset ja vähäinen sosiaalinen tuki ennustivat masennusoireilun lisäänty-

mistä kolmen vuoden seurantajakson aikana. Tutkimuksessa huomioitiin persoonallisuuden-

piirteitä, kuten esimerkiksi vihaisuus ja heikko itsetunto, mutta työoloilla oli persoonallisuu-

denpiirteistä riippumaton vaikutus masennusoireiluun. (Paterniti ym. 2002.) 
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Myös HHS-hankkeessa on tutkittu psykososiaalisten työolojen ja mielenterveyden suhdetta. 

Laine ym. (2014) tutkivat psykososiaalisten työolojen yhteyttä mielenterveysongelmiin keski-

ikäisillä ja ikääntyvillä työntekijöillä. Tässä tutkimuksessa mielenterveyden kuvaajana käytet-

tiin GHQ-12-mittaria ja psykososiaalisista työoloista tutkittiin työn kuormittavuutta, organisaa-

tion oikeudenmukaisuutta, sosiaalista tukea, perheen ja työn yhteensovittamista ja työpaikka-

kiusaamista. Tutkimuksen mukaan kuormittavat työolot heikentävät työntekijän mielenter-

veyttä. Työpaikkakiusaamisen vähentäminen, sosiaalisen tuen lisääminen ja työn ja perheen 

yhteensovittamisen kehittäminen sen sijaan parantavat työntekijöiden mielenterveyttä. (Laine 

ym. 2014.) Myös Kouvosen ym. (2017) HHS-tutkimuksessa haastavat psykososiaaliset ja fyy-

siset työolot olivat yhteydessä lisääntyneeseen psykotrooppisen lääkityksen käyttöön ikäänty-

villä työntekijöillä. Näitä lääkkeitä määrätään lähinnä, mutta ei kuitenkaan yksinomaan, psyyk-

kisten sairauksien ja niiden oireiden hoitoon. Lisääntyneeseen psykotrooppisten lääkkeiden 

käyttöön olivat yhteydessä mm. pitkäkestoinen fyysinen työkuorma ja pitkäkestoiset työn kor-

keat vaatimukset. Tutkimuksen mukaan kuormituksen vähentyminen työssä vähensi psyko-

trooppisen lääkityksen käyttöä, josta voi päätellä työntekijöiden mielenterveyden parantuneen 

työolojen helpottuessa. Vastaavasti jatkuva tai lisääntynyt työkuormitus lisäsivät näiden lääk-

keiden käyttöä. Tutkimuksessa saatiin vahvin näyttö pitkäkestoisten raskaiden fyysisten työ-

olojen ja ahdistuksen lieventämiseen käytettävien reseptilääkkeiden käytön yhteydestä. (Kou-

vonen ym. 2017.)  

Brittiläisessä Whitehall II -pitkittäistutkimuksessa havaittiin yhteys psykososiaalisen työkuor-

mituksen ja mielenterveysongelmien välillä keski-ikäisillä valtion virassa olevilla työnteki-

jöillä. Tutkimuksessa seurattiin aiemmin ilmoitettujen psykososiaalisten työolojen yhteyttä 

myöhemmässä seurannassa, keskimäärin kuusi vuotta myöhemmin, ilmaantuneisiin haasteisiin 

mielenterveydessä. Tutkimuksen mukaan työn korkeat vaatimukset ennustivat mielenterveys-

ongelmia, sen sijaan työssä saatu sosiaalinen tuki ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön suo-

jasivat mielenterveyttä. Työn vaatimuksista erityisen haitallisia olivat työn ristiriitaiset vaati-

mukset. (Stansfeld ym. 1997.) Brittiläisessä meta-analyysissä tutkittiin psykososiaalisen työ-

stressin ja mielenterveyden suhdetta 11 pitkittäistutkimuksessa. Analyysin mukaan työn korkea 

kuormittavuus, joka muodostuu yhdistelmästä korkeita psykologisia vaatimuksia ja heikkoa 

oman työn hallintaa sekä vähäisiä mahdollisuuksia päätöksentekoon; vähäinen sosiaalinen tuki; 

työpanoksen ja palkinnon epätasapaino sekä työn epävarmuus ennustivat mielenterveysongel-

mia. Meta-analyysi päätyi johtopäätökseen, että psykososiaalisesti kuormittava työ on merkit-

tävä riskitekijä mielenterveydelle. (Stansfeld & Candy 2006.) Tanskalaisen 
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kirjallisuuskatsauksen mukaan työn psykososiaalinen kuormittavuus on yhteydessä kohonnee-

seen masennusoireilun tai masennusdiagnoosin riskiin. Voimakkain ja pysyvin yhteys masen-

nuksen ja työolojen välillä löytyi niillä miehillä, joiden työssä oli korkeat vaatimukset ja heikko 

oman työn hallinta. (Bonde 2008.) Myös toisessa tanskalaisessa katsauksessa löydettiin yhteys 

työssä koetun psyykkisen kuormituksen ja myöhempien masennusoireiden välillä. Yhteys oli 

selvin työn korkeiden vaatimusten ja masennuksen välillä. Sosiaalinen tuki madalsi masennuk-

sen riskiä. (Netterstrøm ym. 2008.) Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan psykososiaali-

sesti haastavat työolot olivat yhteydessä myös kivun kokemiseen siten, että esimerkiksi työ-

stressi ja kokemus epäoikeudenmukaisesta johtamisesta ennustivat uusien kipujen ilmaantu-

mista. Myös mielenterveyshäiriöiden ja kivun välillä havaittiin selvä yhteys. Tämän tutkimuk-

sen mukaan työn korkeat vaatimukset ovat työn hallinnan tunnetta selvemmin yhteydessä ki-

puun sekä miehillä että naisilla. (Leino-Arjas ym. 2019: 28–30.) 

Psykososiaalinen kuormitus työssä ja psyykkinen hyvinvointi eläkkeellä 

Aiempien työolojen suhdetta eläkeikäisenä koettuun mielenterveyteen on tutkittu huomattavan 

vähän. Näissä pitkittäistutkimuksissa on tutkittu lähinnä psykososiaalisten työolojen yhteyksiä 

mielenterveyteen, terveyteen ja toimintakykyyn. Näyttää siltä, että kuormittavilla työoloilla on 

kahdensuuntaisia vaikutusmekanismeja. Toisaalta psykososiaalisesti kuormittavasta työstä elä-

köityminen voi vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen, mutta toisaalta heikommasta mielen-

terveydestä ja psykososiaalisesti kuormittavasta työstä kärsineillä esiintyy myös pitkäkestoi-

sesti heikompaa mielenterveyttä, kuin muilla. 

Tuoreessa Whitehall II -tutkimuksessa havaittiin, että eläkkeelle jäämisen vaikutus mielenter-

veyteen on riippuvainen siitä, minkälaiset psykososiaaliset työolot olivat olleet ennen eläk-

keelle jäämistä. Brittitutkimuksessa seurattiin toistuvilla kyselyillä lähes 5000 virkamiehen 

mielenterveyttä jopa 21 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä ja 16 vuotta sen jälkeen, ja tutkimuk-

sessa erotettiin lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutukset. Tutkimuksessa selvitettiin, onko 

psykososiaalisilla työoloilla – kuten työn vaatimuksilla, työssä saadulla tuella, mahdollisuuk-

silla tehdä omaa työtä koskevia päätöksiä ja käyttää ammattitaitoaan – vaikutusta mielenter-

veyden muutoksiin eläkkeelle jäämisen jälkeen. Tutkimuksen mukaan eläkkeelle jäämisellä oli 

keskimäärin positiivinen vaikutus mielenterveyteen. Suotuisammista psykososiaalisista työ-

oloista eläköityneillä oli parempi mielenterveys jo ennen eläkkeelle jäämistä, ja heihin verrat-

tuna henkisesti raskaat, epäsuotuisat työolot olivat yhteydessä voimakkaampaan mielentervey-

den kohenemiseen pian eläkkeelle jäämisen jälkeen. Yhteys mielenterveyden paranemiseen 

voitiin osoittaa erityisesti suhteessa työn korkeisiin vaatimuksiin, vähäiseen työstä saatuun 
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tukeen sekä vähäisiin päätöksentekomahdollisuuksiin. Positiivinen vaikutus mielenterveydessä 

oli nähtävissä ensimmäisten kolmen vuoden aikana, ja vaikutus säilyi myös myöhemmässä tar-

kastelussa. Koska psykososiaalisesti vähemmän kuormittavassa työssä olleet ovat voineet 

psyykkisesti paremmin jo työaikana, voidaan todeta, että eläkkeelle jäämisen jälkeen erot mie-

lenterveydessä eri ryhmien välillä tasoittuvat merkittävästi. (Fleischmann ym. 2020.) Sen sijaan 

samasta Whitehall II -aineistosta aiemmin tehdyn tutkimuksen mukaan keski-iässä koetut psy-

kososiaaliset haasteet, kuten matala ammattiasema, matala elintaso, kuormittava työ ja heikko 

sosiaalinen verkosto ennustivat masennuksen ilmenemistä 21 vuotta myöhemmin, eläkkeelle 

siirtymisen jälkeen. Yhteyttä ei selittänyt myöhemmän iän sosioekonominen asema, heikko ter-

veydentila tai huonot elintavat. Tutkijat esittävät, että keski-iässä koettu psykososiaalinen 

stressi toimii eläkeiässä heikkoa mielenterveyttä ennustavana riskitekijänä, vaikka näiden vä-

lissä olisi muitakin vaikuttuvia tekijöitä. Kun koko aineistossa heikko mielenterveys eläkeiässä 

oli noin 14 %:lla, ennusti keski-iässä matala ammattiasema heikkoa mielenterveyttä 23 %:lle ja 

matala elintaso 25 %:lle. (Virtanen ym. 2015.)  

Ranskalaisessa GAZEL-pitkittäistutkimuksessa (2012) tutkittiin keski-ikäisenä koettua työ-

stressiä ja sen yhteyksiä psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn eläkeikäisenä. Psykososiaa-

lista kuormitusta mittaamaan tutkimuksessa käytettiin sekä Karasekin työn vaatimusten ja hal-

linnan mallia että panos-tuotos-mallia. Hyvinvointia mitattiin SF-36-mittarin psyykkisellä ja 

fyysisellä komponentilla. Molemmilla sukupuolilla näkyi yhteys työssä koettujen korkeiden 

psykologisten vaatimusten ja eläkkeellä heikomman mielenterveyden välillä. Tutkimuksen pää-

telmissä todetaan, että keski-iän psykososiaalisesti kuormittavilla työoloilla on merkittävä ja 

pitkäaikainen negatiivinen vaikutus ihmisen terveyteen ja erityisesti mielenterveyteen. (Wah-

rendorf ym. 2012.)  

Myös joissakin aiemmissa suomalaisissa pitkittäistutkimuksissa työolojen on havaittu olevan 

yhteydessä eläkkeelle jääneiden terveyteen, mielenterveyteen ja toimintakykyyn. Työterveys-

laitoksen laajassa, vuodet 1981–2009 kattaneessa FLAME-seurantatutkimuksessa on tutkittu 

mm. työiässä koetun stressin vaikutusta toimintakykyyn eläkeiässä. Tutkimuksen mukaan 

keski-iässä koetut työhön liittyvät negatiiviset reaktiot, masentuneisuus ja uniongelmat enna-

koivat selvästi heikentynyttä fyysistä toimintakykyä eläkeiässä. (Kulmala ym. 2013.) Toisessa 

hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa selvitettiin työn psykososiaalisen kuormituksen yhteyttä 

kuolleisuuteen. Tutkittavat olivat seurantajakson alkaessa keski-ikäisiä, ja heitä seurattiin hei-

dän kuolemaansa saakka. Tutkimuksessa havaittiin eroja kuolleisuudessa sukupuolen ja am-

mattiaseman mukaisesti. Kuolleisuus oli korkeampaa niillä miehillä, joilla oli työssä ollut 
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heikko oman työn hallinta. Niillä naisilla, joilla oli korkeat vaatimukset työssä, kuolleisuus oli 

matalampaa. Toimihenkilömiehillä työn korkea kuormitus (eli heikko oman työn hallinta ja 

korkeat vaatimukset) nosti kuoleman riskiä, ja työläismiehillä riskiä nosti passiivinen työ 

(heikko oman työn hallinta ja matalat vaatimukset). Toimihenkilönaisilla aktiivinen työ (korkea 

hallinta ja korkeat vaatimukset) vähensi kuoleman riskiä verrattuna matalan kuormituksen työ-

hön. (von Bonsdorff ym. 2012.) Hankkeessa on tehty myös pro gradu -tutkielma, jonka mukaan 

työiässä koettu työstressi ja sen kesto olivat yhteydessä eläkeikäisenä koettuihin mielenterveys-

ongelmiin. Tutkielman mukaan niillä henkilöillä, joilla oli keski-iässä työhön liittyviä pitkäkes-

toisia negatiivisia reaktioita tai stressioireita, muistiongelmia ja masentuneisuutta, esiintyi eläk-

keellä ollessa muita enemmän mielenterveysongelmia. (Tikkanen 2015, 32.) Toisessa saman 

aineiston pro gradu -tutkielmassa selvitettiin keski-iässä ilmenneen työkyvyn yhteyttä vanhuu-

dessa ilmeneviin mielenterveyden ongelmiin, kuten masennukseen, univaikeuksiin, erakoitu-

miseen sekä diagnosoituihin psyykkisiin sairauksiin. Tutkielman mukaan huonoimmaksi luo-

kitellun työkyvyn omaavilla henkilöillä oli kolminkertainen riski saada ikääntyessään lieviä 

mielenterveysongelmia. (Tuunanen 2014, 26.) 

 

2.3 Yhteenveto aiemmasta tutkimuksesta 
 

Eläkeikäisten mielenterveydessä, elämänlaadussa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa on paljon sa-

manaikaisesti vaikuttavia tekijöitä, ja yleistä kuvaa eläkeikäisten mielenterveydestä on mahdo-

ton muodostaa. Eläkkeelle siirtyminen on taitekohta monen elämässä, ja eläkkeelle siirtymisen 

yhteyttä mielenterveyden muutoksiin on tutkittu monenlaisilla tutkimusasetelmilla, aineistoilla 

ja menetelmillä. Tutkimusten tulokset vaihtelevat suuresti, eikä monissa tutkimuksissa ole ero-

tettu lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia. Meta-analyysien mukaan eläköitymisellä on 

kuitenkin todennäköisemmin positiivinen kuin negatiivinen vaikutus mielenterveyteen. 

Poikkileikkaustutkimusta psykososiaalisten työolojen ja mielenterveyden yhteydestä on melko 

runsaasti, ja se osoittaa vahvasti, että psykososiaalisesti kuormittava työ on heikomman mie-

lenterveyden merkittävä riskitekijä. Joissakin tutkimuksissa on tutkittu myös fyysisiä työoloja 

ja havaittu niiden olevan myös osaltaan yhteydessä työntekijän heikompaan mielenterveyteen. 

Aiempi seurantatutkimus liittyen työoloihin ja myöhemmin ilmenevään mielenterveyteen on 

niukkaa ja vain hyvin harvassa tutkimuksessa on tutkittu jo eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä. 

Näissä tutkimuksissa on tutkittu lähinnä työiässä koetun psykososiaalisen kuormituksen yh-

teyttä eläkeikäisen mielenterveyteen. Suuremmassa osassa tutkimuksia todetaan työiän psyko-

sosiaalisella kuormituksella olevan pysyväluonteinen negatiivinen vaikutus mielenterveyteen. 
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Jonkin verran näyttöä on tosin myös psykososiaalisen työstressin ja eläkkeellä parantuvan mie-

lenterveyden yhteydestä. Vaikka fyysisellä työkuormituksella on havaittu olevan yhteys hei-

kompaan mielenterveyteen työiässä, ei sen yhteyttä psyykkisen hyvinvoinnin muutoksiin eläk-

keelle siirtymisen jälkeen ole aiemmin tutkittu. Tämä on kuitenkin tärkeä aihe, ja tällä tutkiel-

malla haluan osaltani antaa aihetta tarkemmalle jatkotutkimukselle. 

 

2.4 Tutkielmassa käytetyt käsitteet 
 

Tässä tutkielmassa keskeisiä käsitteitä ovat psyykkinen hyvinvointi, eläkeikäisyys ja työn fyy-

sinen sekä psykososiaalinen kuormitus. Määrittelen nämä käsitteet seuraavassa, ja lisäksi esit-

telen Robert Karasekin työn vaatimusten ja hallinnan mallin, joka toimii tutkielman keskeisenä 

teoreettisena viitekehyksenä psykososiaalisen kuormituksen määrittäjänä.  

Psyykkinen hyvinvointi 

Ryffin (1989) mukaan psyykkisen hyvinvoinnin ulottuvuudet ovat itsensä hyväksyminen, 

myönteiset ihmissuhteet, autonomia, ympäristön hallinta, kokemus elämän tarkoituksesta ja 

kasvu ihmisenä. Psyykkistä hyvinvointia voi myös pitää osana laajempaa kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin käsitettä, elämänlaatua. Elämänlaatu koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaali-

sesta ja elinympäristöön liittyvästä hyvinvoinnista. WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatu 

tarkoittaa yksilön arviota omasta elämästään suhteessa omiin päämääriinsä, odotuksiinsa ja ar-

voihinsa. (WHO 2021.) Psyykkinen hyvinvointi on myös oleellinen osa ihmisen mielenter-

veyttä. Usein mielenterveys määritellään sairauksien, häiriöiden ja oireiden tai niiden puuttu-

misen kautta. Mielenterveys ei kuitenkaan ole vain mielenterveysongelmien puutetta, vaan se 

on aktiivinen hyvinvoinnin tila. Mielenterveydellä tarkoitetaan WHO:n määritelmän mukaan 

hyvinvoinnin tilaa, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään 

kuuluvista haasteista sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Hyvään 

mielenterveyteen kuuluu hyvä itsetunto, elämänhallinnan tunne, optimismi, mielekäs toiminta, 

kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita sekä taito kohdata vastoinkäymisiä. (Heimonen 

2013; THL 2021; WHO 2018.) Tässä tutkielmassa hyvällä tai normaalilla psyykkisellä hyvin-

voinnilla tarkoitetaan tilaa, jossa vastaajan psyykkinen toimintakyky ei ole merkittävästi alen-

tunut mitattuna RAND-36 psyykkisen hyvinvoinnin osion mittarilla. Mittari koostuu viidestä 

kysymyksestä, jotka kartoittavat vastaajan ahdistuneisuutta, masentuneisuutta sekä positiivista 

mielialaa (ks. luku 4.2.1).   
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Eläkeikäisyys 

Suomessa on käytössä joustava eläkeikä, ja on ollut erilaisia reittejä päätyä eläkkeelle. Suoma-

laisten eläkeikä on noussut viime vuosina lakimuutosten myötä, ja tällä hetkellä eläkkeelle jää-

vien mediaani-ikä on 63 vuotta. Eläkeikä on sidottu elinajanennusteeseen, ja siksi se tulee lähi-

vuosina edelleen nousemaan. Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli noin 1,5 miljoonaa eläke-

läistä, joista noin 200 000 sai työkyvyttömyyseläkettä. (ETK 2021b.) Työkyvyttömyyseläk-

keelle jäädään merkittävästi nuorempina, kuin vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkeläiset 

on kuitenkin rajattu tämän tutkimuksen aineiston ulkopuolelle. Eläkeikäisillä tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa niitä työntekijöitä, jotka ovat tässä aineistossa jääneet vanhuuseläkkeelle, riippu-

matta heidän kronologisesta iästään. Eläkeikä kattaa toki vuodet aina yli 100-vuotiaisiin saakka, 

mutta aineiston rajauksesta johtuen suurin osa tutkituista on tutkimuksen aikaan ollut alle 70-

vuotiaita. 

Työn fyysinen kuormitus 

Fyysistä kuormitusta työssä aiheuttavat erilaiset fyysiset ja työympäristöön liittyvät haitta- ja 

vaaratekijät. Näitä voivat olla esimerkiksi raskaiden esineiden nostaminen, toistuvat työliikkeet 

ja staattiset työasennot. Kuormitusta muodostuu myös esimerkiksi liittyen meluun, valaistuk-

seen, työtilojen ahtauteen, lämpötilaan, vetoisuuteen ja tärinään. (Työsuojeluhallinto 2021a.) 

Eri ammateissa ja työtehtävissä muodostuu erilaista fyysistä kuormitusta, ja työntekijät kokevat 

fyysistä epämukavuutta ja rasitusta yksilöllisesti. Tässä tutkielmassa fyysisesti kuormittavalla 

työllä tarkoitetaan työtä, johon sisältyy hankalia työasentoja, selän kiertoliikkeitä, samanlaisina 

toistuvia liikkeitä sekä raskasta ruumiillista ponnistelua tai raskaita nostoja ja kantamista. Tut-

kimuksessa käytetään Työterveyslaitoksen kehittämää 18-kohtaista työn fyysistä kuormitusta 

kartoittavaa mittaria (ks. luku 4.2.2).   

Työn psykososiaalinen kuormitus 

Psykososiaalista kuormitusta työssä aiheuttavat erilaiset psyykkiset ja sosiaaliset kuormituste-

kijät. Psyykkisillä tekijöillä viitataan yksilöllisiin ja sosiaalisilla vuorovaikutukseen liittyviin 

tekijöihin. Esimerkkinä psykososiaalisesti kuormittavasta työstä on stressaava työ tai puutteel-

linen työn hallinnan tunne. (TTK 2021.) Psykososiaalista kuormitusta voivat aiheuttaa työn jär-

jestelyihin liittyvät tekijät, mutta myös työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen 

liittyvät tekijät (Työsuojeluhallinto 2017). Psyykkisiä kuormitustekijöitä työssä ovat mm. liial-

linen työmäärä ja työtahti sekä heikot vaikuttamismahdollisuudet niihin; työn keskeytykset ja 

häiriöt; epäselvät työn tavoitteet ja vastuut; työstä saatu palaute ja arvostus; sekä arvoristiriidat 

eli eettinen kuormitus. Sosiaalisia kuormitustekijöitä ovat mm. yksintyöskentely; ongelmat 
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yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa; tiedonkulku ja tiedon saanti; tuen puute; ristiriitatilanteet; 

epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen ja häirintä; sekä tunteita herättävät vuorovaikutustilanteet. 

(TTK 2021; Työsuojeluhallinto 2021b.) Tässä tutkielmassa psykososiaalisesti kuormittavalla 

työllä tarkoitetaan työoloja, joissa on korkeat työn vaatimukset ja heikko oman työn hallinnan 

tunne (ks. luku 4.2.2 ja alla ”Työn vaatimusten ja hallinnan malli”). 

Työn vaatimusten ja hallinnan malli 

Robert Karasekin (1979) työn vaatimusten ja hallinnan mallin (Job Demand–Control Model eli 

JDC-malli) mukaan työolot vaikuttavat merkittävästi työntekijän psyykkiseen hyvinvointiin, 

käyttäytymiseen ja terveyteen. Työn vaatimuksilla tarkoitetaan vaatimuksia liittyen esimerkiksi 

työtahtiin ja työn määrään sekä keskenään ristiriitaisia vaatimuksia, joita organisaatio voi aset-

taa työntekijälle. Työn hallinnalla tarkoitetaan mm. mahdollisuuksia tehdä päätöksiä ja vaikut-

taa omaan työhön sekä mahdollisuuksia käyttää taitojaan ja kykyjään. Karasekin mallissa (ks. 

Kuvio 1) esitetään neljä luokkaa suhteessa työn vaatimuksiin ja hallintaan: vähän kuormittavan 

työn luokassa (low strain job) työssä on alhaiset vaatimukset ja korkea hallinta; aktiivisessa 

työssä (active job) on korkea hallinta ja korkeat vaatimukset; passiivisessa työssä (passive job) 

on sekä alhaiset vaatimukset että heikko oman työn hallinta; paljon kuormittavassa työssä (high 

strain job) on heikko oman työn hallinta, mutta korkeat vaatimukset. Karasekin mukaan erityi-

sesti paljon kuormittava työ on yhteydessä työn aiheuttamaan psyykkiseen kuormitukseen sekä 

tyytymättömyyteen työssä. (Karasek 1979.)  

Karasekin & Theorellin (1990) mukaan kuormittavaa työtä esiintyy esimerkiksi suorittavassa 

työssä, kuten asiakaspalvelutyössä, jossa on jatkuvaa kiirettä, hankala työympäristö ja tyyty-

mättömiä asiakkaita. Pitkäkestoiseen työn kuormitukseen reagoidaan uupumuksella, ahdistuk-

sella, masennuksella sekä fyysisillä sairauksilla. Kuormittavaa työtä kompensoi työpaikalla to-

teutuva sosiaalinen tuki ja epämuodolliset kohtaamiset ja vuorovaikutus työtovereiden kanssa, 

kuten esimerkiksi kahvi- ja tupakkatauot. Passiivisessa työssä työntekijä ei saa käyttää osaa-

mistaan, ja vaarana on, että hän menettää ja unohtaa osaamisensa, taantuu, alisuoriutuu ja me-

nettää työssään merkityksellisyyden tunteen. Se voi aiheuttaa passivoitumista myös työn ulko-

puolella. Työmotivaatio on tässä joukossa matala ja vaikuttaa negatiivisesti myös työn tuotta-

vuuteen. Myös passiivinen työ voi tuottaa psykososiaalista kuormitusta ja suurempaa riskiä sai-

rastavuudelle. (Karasek & Theorell 1990, 31–39.)  

Aktiivinen työ on vaativaa, tyypillisesti asiantuntijatyötä, johon vaaditaan pitkä koulutus. Ak-

tiivisessa työssä koetaan suurinta työtyytyväisyyttä, innostusta, työn imua ja työhön liittyviä 

flow-kokemuksia. Aktiivinen työ tuottaa usein psykologista tyydytystä ja edistää innostumista, 
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oppimista ja aktiivisuutta myös työn ulkopuolella. Vaarana on kuitenkin liika työnteko ja uu-

pumusoireet, erityisesti, jos työn vaativuus ei ole sopivassa suhteessa työntekijän kykyjen ja 

resurssien kanssa. Vähän kuormittava työ puolestaan ei ole vaativaa, ja se sisältää vähiten kuor-

mittavia elementtejä. Korkea työn hallinta mahdollistaa optimaalisimmat ratkaisut mahdolli-

sesti haastaviin tilanteisiin, joten stressiä ja ristiriitoja ei pääse muodostumaan. Myös vähän 

kuormittavassa työssä on korkea työtyytyväisyys ja se voi palkita tekijäänsä rentoudella ja va-

paudella ja toistuvilla onnistumisen kokemuksilla. (Karasek & Theorell 1990, 31–39.)  

 

 

           

 

 

 

Kuvio 1. Robert Karasekin (1979) työn vaatimusten ja hallinnan malli. Kuva: tutkielmantekijä. 

 

Karasekin malli on paljon käytetty tutkittaessa työn psykososiaalista kuormittavuutta. Mallin 

mukaisesti on laadittu JCQ-kysely (Karasek’s Job Content Questionnaire), jonka työn vaati-

musten ja hallinnan kysymysosiota tässäkin tutkielmassa käytetään. Kyselystä on 27-kohtainen 

lyhennetty versio sekä pidempi 49-kohtainen kysely. Kysymykset kartoittavat työhön liittyvää 

päätöksentekoa, työn psykologisia vaatimuksia ja työpaikalta saatavaa sosiaalista tukea. Kysy-

mysten kautta mitataan työn kuormittavuutta työn vaatimusten ja hallinnan sekä sosiaalisen 
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tuen ulottuvuuksissa. Pidennetyssä versiossa on lisäksi kysymyksiä työn fyysisistä vaatimuk-

sista sekä työn varmuudesta/epävakaudesta, organisaation päätöksenteosta, psykologisesta 

kuormituksesta sekä työtyytyväisyydestä. Kyselyä on käytetty työn luonteen analysoimiseen, 

työntekijän kuormittumisen ja riskien kartoittamiseen, ja työolotutkimuksissa sitä on käytetty 

myös työn laadun mittarina. (Karasek 1979; Karasek & Theorell 1990, 346.) Tässä tutkielmassa 

käytetään 10-kohtaista työn vaatimusten ja 9-kohtaista työn hallinnan osiota, joista muodoste-

taan selittävinä muuttujina tutkittavat psykososiaalista kuormitusta kuvaavat muuttujat (ks. 

luku 4.2.2).   
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3 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia fyysisten ja psykososiaalisten työolojen yhteyttä psyyk-

kiseen hyvinvointiin työelämästä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Fyysisiä sekä psykososiaalisia 

työoloja tutkitaan selittävinä tekijöinä suhteessa psyykkisen hyvinvoinnin tasoon tai siinä ta-

pahtuneeseen muutokseen työiän ja eläkeiän välillä. Aiemman tutkimuksen mukaan työolot 

ovat yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin, ja tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

ovatko työolot yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin vielä eläkkeelle jäämisen jälkeen.  

Tutkielma on kvantitatiivinen pitkittäistutkimus, jossa seurataan Helsingin kaupungin työnte-

kijöitä, jotka ovat olleet työssä vuonna 2000–2002 ja jotka ovat jääneet vanhuuseläkkeelle vuo-

sien 2002–2017 välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan saman tutkimusjoukon vastauksia kah-

dessa aikapisteessä, joiden väli on viisi vuotta. Aiemmassa aikapisteessä vastaajat ovat työelä-

mässä, ja he vastaavat työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta koskeviin kysymyksiin. 

Myöhemmässä aikapisteessä he ovat jääneet eläkkeelle. Psyykkistä hyvinvointia kartoitetaan 

samalla mittarilla molemmissa aikapisteissä. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi sosiodemo-

grafisia taustatekijöitä sekä terveyteen ja elintapoihin liittyviä tekijöitä. Psyykkisen hyvinvoin-

nin ja työolojen välisiä yhteyksiä tutkitaan tilastollisilla analyyseillä. Miehiä ja naisia tutkitaan 

erikseen. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Ovatko fyysisesti tai psykososiaalisesti kuormittavat työolot yhteydessä psyykkiseen 

hyvinvointiin vanhuuseläkkeelle jääneillä kunta-alan työntekijöillä?  

 

2. Onko fyysisesti tai psykososiaalisesti kuormittavilla työoloilla yhteyttä psyykkisen hy-

vinvoinnin muutoksiin vanhuuseläkkeelle jääneillä kunta-alan työntekijöillä? 

 

3. Selittävätkö terveydentila, elintavat, toimeentulovaikeudet tai sosiodemografiset tekijät 

kuormittavien työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä vanhuuseläkkeelle 

jääneillä kunta-alan työntekijöillä?   
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4 Aineisto ja menetelmät 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa käytetyn tutkimusaineiston sekä kerron, miten tämän tut-

kimuksen tutkimusjoukko on muodostettu. Sen jälkeen kuvaan käytetyt muuttujat sekä niiden 

luokittelun, ja esitän, miten niitä käytetään tutkimuksessa. Muuttujien luokittelu on kuvattu tar-

kemmin liitteessä 1. Lopuksi kuvaan ja perustelen tutkimuksessa käytetyt tilastolliset analyysi-

menetelmät ja esitän, miten olen tutkimuksen suorittanut sekä arvioin tutkimuksen eettisyyttä. 

 

4.1 Aineisto 

 

Tutkimuksen aineistona on Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimuksen eli Helsinki 

Health Study (HHS) -hankkeen kyselyaineisto. HHS on Helsingin yliopiston lääketieteellisen 

tiedekunnan kansanterveystieteen osaston hallinnoima tutkimushanke, joka tuottaa tietoa ter-

veyden ja hyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen edistämiseksi sekä terveyserojen kaventa-

miseksi. Hankkeessa selvitetään työolojen, ympäristötekijöiden sekä yksilöllisten tekijöiden 

kuten elintapojen ja sosioekonomisen aseman vaikutuksia terveyteen. Hankkeessa on jo yli 20 

vuoden ajan tutkittu Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia eri vaiheissa 

työuraa. Pitkä seuranta-aika on mahdollistanut ainutlaatuisen tutkimuksen, jossa on voitu seu-

rata terveydentilan kehittymistä pitkällä ajanjaksolla ja tutkia elintapojen, terveyskäyttäytymi-

sen ja työolojen yhteyksiä terveydentilassa tapahtuneisiin muutoksiin. Hanke yhdistää laajan 

kyselytutkimuksen aineistoa neljällä keräyskierroksella sekä rekisteridataa useasta eri rekiste-

ristä. Aiemmin hankkeessa on tutkittu lähinnä työikäisiä, mutta aivan viime vuosina hanke on 

laajentanut tutkimuskohdettaan toisaalta nuoriin työntekijöihin ja toisaalta eläkkeelle jo siirty-

neisiin työntekijöihin. (HHS 2021; Lahelma ym. 2013; Lahelma & Rahkonen 2020.) Tämä tut-

kielma liittyy Helsinki Health Study (HHS) -hankkeeseen ja tutkielman kohderyhmänä ovat 

vanhuuseläkkeelle siirtyneet työntekijät. Tätä tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia (ra-

hoitusnumero #330527). 

Hankkeessa on kerätty tietoa laajalla lähtötilanteen kyselyllä Helsingin kaupungin työnteki-

jöiltä vuosina 2000, 2001 ja 2002 sekä seurantakyselyillä vuosina 2007, 2012 ja 2017. Työnte-

kijät edustavat satoja eri ammattinimikkeitä ja joukossa on niin fyysisen kuin ei-fyysisen työn 

tekijöitä. Vastaajat valikoituivat ikänsä perusteella siten, että tutkimuksen ensimmäiseen vai-

heeseen (vuosina 2000–2002) pyydettiin tiedonkeruuvuosina 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta täyttä-

viä. Postitse toimitettuja kyselyitä lähetettiin yhteensä 13 344 kappaletta ja vastaajia oli 8960 
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(vastausprosentti oli 67 %). Näistä vastaajista muodostui tutkimuksen tutkimuskohortti. Kai-

kille peruskyselyyn vastanneille lähetettyyn ensimmäiseen seurantakyselyyn vuonna 2007 vas-

tasi 7332 vastaajaa (vastausprosentti oli 83 %), vuonna 2012 vastaajia oli 6816 (79 %) ja kol-

manteen seurantakyselyyn vuonna 2017 vastasi 6832 henkilöä (82 %). Viimeisimmän kyselyn 

aikaan noin 70 % vastaajista oli jäänyt eläkkeelle. Naisten osuus vastaajista on ollut kaikissa 

kyselyissä suuri, noin 80 %, mikä vastaa myös naisten osuutta kaupungin työntekijöistä ja 

kunta-alaa yleensäkin. (Lahelma ym. 2013; Lahelma & Rahkonen 2020; Pietiläinen 2020.)  

Tähän tutkimukseen otettiin mukaan vastaajat, jotka ovat vastanneet kahteen peräkkäiseen ky-

selyyn, joista aiemmassa vastaaja on ollut työelämässä ja myöhemmässä vastaaja on ollut van-

huuseläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on siis tapahtunut kyselyiden välissä, mikä 

mahdollistaa psyykkisen hyvinvoinnin muutosten tutkimisen ennen ja jälkeen eläkkeelle siirty-

misen. Tutkimusjoukkoon kuuluu kolme eri ”vuosikertaa” vastaajien eläkkeellejäämisvuodesta 

riippuen. Vanhimmat vastaajat jäivät eläkkeelle ennen vuotta 2007, ja heidän työolovastauk-

sensa poimittiin vuoden 2000–2002 kyselystä ja eläkevastaukset vuoden 2007 kyselystä. Seu-

raavan joukon kyselyvastaukset ovat vuosilta 2007 ja 2012. Nuorimmat vastaajat jäivät eläk-

keelle vuoden 2012 jälkeen, ja heidän vastauksensa poimittiin vuosien 2012 ja 2017 kyselyistä.  

Tutkimusaineistossa oli kaikkiaan 5180 viimeistään vuoden 2017 kyselyn kohdalla eläkkeelle 

jäänyttä vastaajaa, joista 4306 oli jäänyt vanhuuseläkkeelle ja 874 työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Vanhuuseläkkeelle jääneistä 4306 vastaajasta 3837 oli vastannut myös johonkin tätä edeltävään 

työajan kyselyyn, 469 oli vastannut vain jälkimmäiseen kyselyyn. Lisäksi 881 vastaajaa oli 

vastannut johonkin aiempaan, mutta ei juuri eläkekyselyä edeltävään kyselyyn, tai oli jättänyt 

vastaamatta joihinkin tutkimuksen kannalta oleellisiin kysymyksiin. Tutkittujen muuttujien 

kannalta kattavasti vastanneita ja kahteen peräkkäiseen kyselyyn osallistuneita oli yhteensä 

2956. Vastemuuttujan osalta puutteelliset vastaukset jätettiin aineistosta pois, ja lopullisen ai-

neiston koko oli 2906 vastausta. Aineistoon valikoituneista vastaajista 2301 (79 %) oli naisia 

ja 605 (21 %) miehiä.  

Alkuperäisen kyselyn vastausprosentti (67 %) on kohtuullisen hyvä, ja seurantakyselyiden vas-

tausprosentit ovat korkeita (79–83 %). Katoanalyysien mukaan saatu aineisto edustaa kohde-

joukkoa hyvin. Vastanneisiin verrattuna vastaamatta jättäneet olivat useammin miehiä, nuo-

rempia ja matalammassa ammattiasemassa, ja heillä oli pidempiä sairauspoissaoloja työstä (La-

helma ym. 2013). Vastausprosentit tämän tutkimuksen tutkimusjoukossa eri kysymysten osalta 

vaihtelevat jonkin verran ja lisäksi eri vuosien kyselyissä oli kysymyskohtaista vaihtelua. Lähes 
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kaikki ovat vastanneet taustakysymyksiin iästä, sukupuolesta ja siviilisäädystä. Myös kysymyk-

seen koetusta terveydentilasta sekä terveyskäyttäytymistä kartoittaviin kysymyksiin (pituus ja 

paino, liikunta, tupakointi ja alkoholinkäyttö) vastattiin kattavasti, katoa oli kyselystä riippuen 

1–5 %. Toimeentulovaikeuksia kartoittaviin kysymyksiin jätti vastaamatta enimmillään 5 % 

vastaajista. Työolokysymyksissä katoa vastauksissa oli 1–11 %. Työpaikkakiusaamiskysymyk-

siin jätti vastaamatta enimmillään 9 % vastaajista, ja työpaikkakiusaamista koskevien kysymys-

ten kohdalla on lisäksi huomioitava niiden vastaajien suhteellisesti suuri osuus, jotka valitsivat 

vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Kysymyksessä työpaikkakiusaamisen todistamisesta heitä oli 3–

6 % ja kysymyksessä työpaikkakiusaamisen kokemisesta 7–10 %. Erittäin suuret vastaamatto-

mien määrät olivat kysymyksissä psyykkisistä diagnooseista, kysymyksestä ja vuodesta riip-

puen jopa 26–37 % jätti vastaamatta näihin. Psyykkisiä diagnooseja on tässä tutkimuksessa 

käytetty ainoastaan aineiston kuvailuun, niitä ei ole käytetty analyyseissä. 

Aineiston katoa on analysoitu puuttuvien arvojen analyysimenetelmillä ja tarvittaessa puuttuvia 

arvoja on korvattu imputointimenetelmillä. Regressioanalyysissä käsitellään samanaikaisesti 

lukuisia muuttujia, joissa jokaisen vastauksen on oltava kaikkien muuttujien kohdalta ehjä pää-

tyäkseen malliin. Korvauksia on siis tehty harkiten ja katoanalyysiin perustuen otoksen voiman 

heikkenemisen sekä tulosten vääristymisen ehkäisemiseksi. Vastemuuttujan kohdalla kato on 

hyväksytty, ja puuttuvia vastauksia sisältävät vastaukset on jätetty analyysien ulkopuolelle, jo-

ten vastemuuttujan osalta analyysi on suoritettu vain todellisiin havaintoihin perustuen. Kova-

riaattien kohdalla pääsääntöisesti alle viiden prosentin kato on käsitelty siten, että puuttuvat 

vastaukset on koodattu ”nollaluokkaan” eli referenssiluokkaan. Tällöin ei ainakaan liioitella 

vastaajan kannalta negatiivisia vastauksia. Muiden korvausmenetelmien käyttö on raportoitu 

kunkin muuttujan kuvauksen yhteydessä (ks. alla luku 4.2 ”Muuttujat”). 

 

4.2 Muuttujat 

4.2.1 Vastemuuttuja psyykkisen hyvinvoinnin muutos 

“RAND-36 Item Health Survey” (RAND-36) on erittäin laajasti ja pitkään käytössä ollut ter-

veyteen liittyvän elämänlaadun mittari. Mittari perustuu yhdysvaltalaisessa Medical Outcome 

Study (MOS) tutkimushankkeessa 1970-luvulla kehitettyihin laajempiin kyselymittaristoihin. 

Mittaria on tutkittu kattavasti ja se on todettu useissa tutkimuksissa validiksi ja luotettavaksi 

elämänlaadun yleismittariksi ja myös sen osaskaalat mittaavat yleisellä tasolla vastaajan ter-

veyttä ja mielenterveyttä erittäin hyvin ja tulosten ennustearvo on korkea suhteessa esimerkiksi 
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lähitulevaisuudessa ilmenevään sairastavuuteen ja toiminnanvajauksiin. Mittarin käyttöön ja 

tulosten tulkintaan on laadittu yksityiskohtainen ja standardoitu, päivittyvä ohjeistus. RAND-

36-mittari ottaa kliinisen terveyden lisäksi hyvin huomioon myös sosiaalisen toimijuuden sekä 

toimintakyvyn monipuolisesti arkiympäristössä. (McDowell 2006, 649–662.) 

RAND-36-mittari kartoittaa 36 kysymyksellä vastaajan terveydentilaa ja hyvinvointia koko-

naisvaltaisesti. Kysymykset koskevat fyysistä toimintakykyä, kipuja ja yleistä terveydentilaa 

sekä psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä, mielialaa, jaksamista ja tunne-elämää. 

Se luotaa vastaajan terveyttä kahdeksalla osa-alueella, joista se muodostaa kaksi kokoavaa mit-

taristoa: fyysisen ja psyykkisen terveyden mittarit. Fyysistä terveyttä ja toimintakykyä kuvaa 

fyysisen toimintakyvyn summamuuttuja PCS (Physical Component Summary). Yleistä mielen-

terveyttä ja mielenterveyteen liittyvää toimintakykyä kuvaa psyykkisen toimintakyvyn summa-

muuttuja MCS (Mental Component Summary). MCS-mittarin on todettu seulovan tehokkaasti 

psyykkisiä häiriöitä. (Ware 2000; Ware & Gandek 1998.) RAND-36-mittari soveltuu erityisen 

hyvin terveydenhuollon arviointitutkimuksiin sekä terveystutkimuksiin ja väestötutkimuksiin. 

(Aalto ym. 1999, 3–5.)  

Tämän tutkimuksen vastemuuttuja on psyykkisen hyvinvoinnin muutosta kuvaava muuttuja, 

joka perustuu RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osioon (Emotional well-being). 

Psyykkisen hyvinvoinnin osio (jäljempänä myös ”RAND-36 mielenterveysmittari”) kartoittaa 

vastaajan ahdistuneisuutta, masentuneisuutta sekä positiivista mielialaa viimeksi kuluneen nel-

jän viikon aikana. Osion mukaan vastaajan mieliala on parhaimmillaan ollut koko neljän viikon 

ajan rauhallinen ja onnellinen, ja heikoimmillaan puolestaan jatkuvasti hermostunut ja masen-

tunut. Psyykkisen hyvinvoinnin osio muodostuu viidestä kysymyksestä, joissa selvitetään, 

kuinka suuren osan ajasta viimeisen neljän viikon aikana vastaaja on tuntenut olonsa 1) hyvin 

hermostuneeksi, 2) mielialansa niin matalaksi, ettei mikään voi häntä piristää, 3) tyyneksi ja 

rauhalliseksi, 4) alakuloiseksi ja apeaksi, ja 5) onnelliseksi. Vastausvaihtoehtoja on jokaisessa 

kysymyksessä kuusi: koko ajan, suurimman osan aikaa, huomattavan osan aikaa, jonkin aikaa, 

vähän aikaa sekä ei lainkaan.  

Vastaukset on pisteytetty siten, että ne jakautuvat janalle 0–100. Vastauksesta ”koko ajan” saa 

0 pistettä ja vastauksesta ”ei lainkaan” saa 100 pistettä (paitsi kysymyksissä, onko vastaaja tun-

tenut itsensä tyyneksi ja rauhalliseksi tai onnelliseksi, pisteytys on käännetty päinvastoin, jol-

loin vastaus ”koko ajan” tuottaa 100 pistettä ja ”ei lainkaan” 0 pistettä). Viiden kysymyksen 

pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan viidellä, jolloin kokonaistulos on pistemäärä 0–100 välillä. 
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Kokonaistuloksen keskimmäinen arvo on 50 ja matalat arvot kuvaavat heikompaa psyykkistä 

hyvinvointia tai toimintakykyä ja korkeat arvot parempaa psyykkistä hyvinvointia. Mitä suu-

rempi pistemäärä, sitä parempi vastaajan psyykkinen hyvinvointi on. (Aalto ym. 1999, 75.) 

Suomalaiset väestöarvot RAND-36-mittarille on laskettu vuonna 1999. Miesten keskimääräiset 

arvot psyykkisen hyvinvoinnin osiossa ovat kaikissa tämän tutkimuksen kannalta kiinnosta-

vissa ikäryhmissä naisia korkeammat, suurin ero on ikäluokassa 55–64-vuotiaat, eli juuri ennen 

eläkeikää. (ks. Kuvio 2).  

 

Kuvio 2. RAND-36 mielenterveysmittari (RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osio), suomalaiset väes-

töarvot eli väestön keskiarvot 45–79-vuotiailla naisilla ja miehillä vuonna 1999. Mittarin asteikko on 0–100. (Aalto 

ym. 1999, 37–38.) 

 

Tässä tutkimuksessa kaikkien vastaajien vastaukset on jaettu neljänneksiin ja alin neljännes 

kuvaa joukkoa, jolla on heikoin psyykkinen hyvinvointi tai toimintakyky (jatkossa ”heikko 

psyykkinen hyvinvointi”). Keskimmäiset kaksi neljännestä kuvaavat kohtalaista hyvinvointia 

ja ylimmässä neljänneksessä vastaajilla on hyvä psyykkinen hyvinvointi (jatkossa kaikki nämä 

kuuluvat luokkaan ”hyvä psyykkinen hyvinvointi”). Tätä luokittelua on käytetty aiemminkin 

HHS-tutkimuksissa (esim. Lahelma ym. 2006). Analyysejä varten vastemuuttuja on luokiteltu 

neliluokkaiseksi suhteessa tutkimuksen kahteen aikapisteeseen. Se erottelee vastaajat psyykki-

sen hyvinvoinnin sekä siinä tapahtuneen muutoksen mukaan neljään luokkaan (ks. Kuvio 3). 

Ensimmäisessä luokassa ovat vastaajat, joiden psyykkinen hyvinvointi on ollut hyvä tai kohta-

lainen sekä työiässä että eläkkeellä ollessa. Toisessa luokassa ovat vastaajat, joiden psyykkinen 

hyvinvointi oli työaikaisessa kyselyssä heikko, mutta se on parantunut eläkkeelle siirtymisen 

jälkeen. Kolmannessa luokassa tutkitaan vastaajia, joiden psyykkinen hyvinvointi on työiässä 
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ollut hyvä tai kohtalainen, mutta eläkkeelle siirtymisen jälkeen heikentynyt, ja neljännessä niitä, 

joiden psyykkinen hyvinvointi on ollut heikko sekä työiässä että eläkkeellä.  

 

Psyykkisen hyvinvoinnin muutos Työiässä Eläkeiässä 

Hyvänä säilynyt psyykkinen hyvinvointi HYVÄ HYVÄ 

Parantunut psyykkinen hyvinvointi HEIKKO HYVÄ 

Heikentynyt psyykkinen hyvinvointi HYVÄ HEIKKO 

Heikkona pysynyt psyykkinen hyvinvointi HEIKKO HEIKKO 

Kuvio 3. Vastemuuttujan (psyykkisen hyvinvoinnin muutos) luokittelu analyyseissä. Luokituksen raja-arvona on 

RAND-36 mielenterveysmittarin (RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osio) alin neljännes, jolloin luok-

kaan ”heikko” valikoituivat vastaajat, joiden pistemäärä oli kaikkien vastaajien alimmassa neljänneksessä, ja luok-

kaan ”hyvä” ne vastaajat, joiden pistemäärä oli tätä suurempi.  

 

4.2.2 Työoloja kuvaavat muuttujat 
 

Työn fyysinen kuormitus 

Fyysisiä työoloja tutkittiin 18-kohtaisella kysymyssarjalla, joka kartoittaa työstä ja työympäris-

töstä aiheutuvia fyysisiä haittoja. Mittari on Suomessa Työterveyslaitoksen kehittämä, ja se on 

ollut laajasti käytössä (Piirainen ym. 2003; TTL 2012). Kysymyksessä selvitettiin seuraavien 

haittojen esiintymistä vastaajan työssä sekä vastaajan arviota siitä, kuinka paljon ne haittaavat 

työtä. Kysymyksen osiot olivat: hankalat työasennot; selän kiertoliikkeet; samanlaisina toistu-

vat liikkeet; istuminen; seisominen; kävely; näyttöpäätteellä työskenteleminen; tietokoneen hii-

ren käyttö; raskas ruumiillinen ponnistelu tai raskaat nostot ja kantaminen; melu; tärinä; heikko 

tai häiritsevä valaistus; liuottimet, kaasut tai ärsyttävät aineet; kuumuus, kylmyys, veto tai läm-

pötilan vaihtelut; ilman kuivuus; pöly ja likaisuus; kosteus ja märkyys; sekä home. Jokaisessa 

kohdassa oli neljä vastausvaihtoehtoa: ei esiinny; esiintyy, mutta ei haittaa lainkaan; esiintyy ja 

haittaa jonkin verran; esiintyy ja haittaa paljon. Tässä tutkimuksessa vastaukset luokiteltiin kah-

teen luokkaan siten, että kaksi ensimmäistä vastausvaihtoehtoa muodostivat luokan ”ei haittaa”, 

josta sai nolla pistettä ja kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa muodostivat luokan ”jonkin verran tai 

paljon haittaa”, josta sai yhden pisteen. Tämäntyyppistä luokittelua on käytetty tutkimuksissa 

aiemminkin (esim. Kaikkonen ym. 2009; Shiri ym. 2020).  

Tässä aineistossa eniten fyysisiä haittoja (eli esiintyvät ja haittaavat jonkin verran tai paljon) 

koettiin hankalien työasentojen (48 %), melun (46 %), lämpötilan vaihteluiden (43 %), selän 

kiertoliikkeiden (42 %) sekä samanlaisina toistuvien liikkeiden (40 %) osalta. Kuten aiemmissa 

tutkimuksissa (esim. Helkavaara ym. 2011; Kaikkonen ym. 2009) tein 18 kysymyksen osalta 
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pääkomponenttianalyysin, jonka mukaan vastaukset latautuivat selkeimmin kolmeen faktoriin 

(ks. Liite 2). Yksi faktori sisälsi työn fyysiseen raskauteen liittyviä haittoja, kuten selän kierto-

liikkeet; hankalat työasennot; samanlaisina toistuvat liikkeet sekä raskas ruumiillinen ponnis-

telu tai raskaat nostot ja kantaminen (Cronbachin alpha 0,86). Toinen faktori koostui haitalli-

sista altisteista (esim. pöly, melu ja lämpötilan vaihtelut), ja kolmas liittyi tietokonetyöskente-

lyyn (näyttöpäätteellä työskentely, hiiren käyttö ja istuminen). Aiemmissa tutkimuksissa on 

löydetty yhteyksiä mielenterveysoireiden ja fyysisen kuormituksen välillä (esim. Halonen ym. 

2020). Tämän perusteella muodostin summamuuttujan ensin mainitulle faktorille ”fyysinen 

kuormitus”.  

Summamuuttuja muodostui neljän kysymyksen keskiarvosta ja muuttujan arvot jakautuivat vä-

lille 0–1. Jos vastaaja vastasi kaikkiin neljään kysymykseen, että ei esiinny tai esiintyy, mutta 

ei haittaa, saa hän yhteispistemäärän 0, ja jos hän vastaa jokaiseen kysymykseen, että haittaa 

jonkin verran tai paljon, saa hän yhteispistemääräksi 1. Muuttuja luokiteltiin vielä kaksiluok-

kaiseksi siten, että vastausten ylin kvartaali muodosti luokan ”fyysisesti kuormittava työ”, ja 

muut vastaukset luokiteltiin luokkaan ”fyysisesti kevyt työ”. Summamuuttujaa ja ylintä kvar-

taalia luokittelussa on käytetty lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Halonen ym. 2020; 

Kaikkonen ym. 2009). Puuttuvat vastaukset korvattiin keskiarvomuuttujilla niille vastaajille, 

jotka olivat vastanneet vähintään puoleen tarkasteluun tulevista muuttujista, eli kahteen kysy-

mykseen. Jos vastaaja oli jättänyt vastaamatta useampaan kuin kahteen kysymykseen, vastausta 

ei otettu mukaan analyysiin.  

Työn psykososiaalinen kuormitus 

Psykososiaalisia työoloja selvitettiin kyselytutkimuksessa Karasekin työn vaatimusten ja hal-

linnan mallin (ks. Karasek & Theorell 1990, 31–39) mukaisilla kysymyksillä. Työn vaatimuk-

sia kartoitettiin kymmenellä väittämällä, ja oman työn hallinnan tunnetta yhdeksällä väittä-

mällä. Kaikkien väittämien kohdalla vastaajaa pyydettiin valitsemaan, onko hän väittämän 

kanssa täysin samaa mieltä; samaa mieltä; ei samaa eikä eri mieltä; eri mieltä; vai täysin eri 

mieltä. Käytössä oli Likertin viisiportainen asteikko, jossa vastaaja sai pisteitä 1–5. Vastauk-

sesta ”täysin samaa mieltä” sai viisi pistettä ja vastauksesta ”täysin eri mieltä” yhden pisteen. 

Työn vaatimuksia kuvaavat väittämät koskivat vaatimuksia työsuorituksen nopeudesta, erittäin 

kovasta työnteosta, kiivastahtisuudesta, pitkäaikaisesta keskittymisestä, keskeytyksistä, odotte-

lusta ja ristiriitaisista vaatimuksista. Kysymyksessä oli myös käänteisiä väittämiä (”minulta ei 

edellytetä kohtuutonta työmäärää”, ”minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi”, ”toiset 

eivät kohdista minuun ristiriitaisia vaatimuksia”), joiden osalta pisteytys käännettiin. Tällöin 
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viisi pistettä sai vastauksesta ”täysin eri mieltä” ja yhden pisteen vastauksesta ”täysin samaa 

mieltä”. Työn hallinnan tunnetta kuvattiin väittämillä itsenäisestä päätöksenteosta, työn luo-

vuudesta, uuden oppimisen vaatimuksesta, omaan työhön liittyvästä sananvallasta, työssä tar-

vittavista kehittyneistä taidoista, mahdollisuudesta tehdä erilaisia asioita ja kehittää erityisky-

kyjä työssä. Lisäksi kysyttiin työtehtävien toistuvuudesta ja vähäisestä vapaudesta päättää työn-

teosta. Jälkimmäisten kysymysten osalta pisteytys oli käännetty. 

Sekä työn vaatimuksia että työn hallintaa koskevista väittämistä muodostettiin summamuuttujat 

laskemalla kaikkien väittämien keskiarvot, jolloin summamuuttujasta saatavat arvot sijoittuivat 

välille 1–5. Työ on psykososiaalisesti erityisen kuormittavaa silloin, kun työn vaatimukset ovat 

korkeat, mutta oman työn hallinta on heikkoa (Karasek & Theorell 1990, 31–34). Psykososiaa-

lisesti kuormittavan työn luokka laskettiin siten, että summamuuttujien kaikkien vastausten me-

diaanit (jotka olivat 2,9 työn vaatimuksissa ja 2,2 työn hallinnassa) toimivat jakajana. Kuormit-

tavaan luokkaan päätyi siis vastaus, jossa työn vaatimukset olivat keskimääräistä suuremmat ja 

työn hallinta oli keskimääräistä heikompaa. Tämäntyyppinen luokittelu on ollut käytössä esi-

merkiksi aiemmissa HHS-tutkimuksissa (esim. Laine ym. 2014).  

Työn vaatimuksia ja oman työn hallintaa tarkasteltiin myös erikseen, ja tällöin jakajana toimivat 

kvartaalit siten, että työn vaatimusten osalta summamuuttujan vastausten ylin neljännes muo-

dosti luokan ”korkeat vaatimukset” ja työn hallinnan osalta alin neljännes muodosti luokan 

”heikko oman työn hallinta”. Puuttuvat vastaukset korvattiin keskiarvomuuttujilla niille vastaa-

jille, jotka olivat vastanneet vähintään puoleen kysytyistä muuttujista, eli vähintään viiteen ky-

symykseen kummankin summamuuttujan osalta. Jos vastaaja oli jättänyt vastaamatta useam-

paan kuin viiteen kysymykseen työn vaatimusten osalta ja useampaan kuin neljään työn hallin-

nan osalta, vastausta ei otettu mukaan analyysiin.  

Muut työoloja kuvaavat muuttujat 

Työn fyysisen ja henkisen raskauden kokemusta selvitettiin kysymyksellä ”Miten raskaana 

tai kevyenä pidätte työtänne?” Kysymyksessä oli kaksi kohtaa: ruumiillisesti ja henkisesti. Mo-

lemmissa kysymyksissä oli neljä vastausvaihtoehtoa: erittäin kevyenä; melko kevyenä; melko 

raskaana; erittäin raskaana. Jos vastaaja vastasi kysymykseen ”melko raskaana” tai ”erittäin 

raskaana”, hänet luokiteltiin luokkaan ”kokee työn (fyysisesti/henkisesti) raskaaksi”. Muut vas-

taukset päätyivät luokkaan ”ei koe työtä (fyysisesti/henkisesti) raskaaksi”.  

Vastaajan kokemusta työpaikkakiusaamisesta selvitettiin kysymällä, esiintyykö vastaajan 

työpaikalla hänen mielestään henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista, joka oli määritelty 
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työyhteisön jäseneen kohdistetuksi eristämiseksi, työn mitätöinniksi, uhkaamiseksi, selän ta-

kana puhumiseksi tai muuksi painostukseksi. Vastausvaihtoehdot olivat ei lainkaan; joskus; jat-

kuvasti; ei osaa sanoa. Lisäksi kysyttiin, onko vastaaja itse ollut kiusaamisen kohteena. Vas-

tausvaihtoehtoja oli viisi: ei; kyllä (tällä hetkellä); kyllä (aiemmin tässä työpaikassa); kyllä 

(aiemmin toisessa työpaikassa); ei osaa sanoa. Jos vastaaja vastasi ensimmäiseen kysymykseen 

”joskus” tai ”jatkuvasti”, tai jälkimmäiseen kysymykseen jonkin muun vaihtoehdon, kuin ”ei” 

tai ”ei osaa sanoa”, hänen luokiteltiin todistaneen tai kokeneen itse työpaikkakiusaamista. Sa-

mantyyppistä luokittelua on käytetty aiemmissa tutkimuksissa (esim. Hansen ym. 2006; Lal-

lukka ym. 2012). 

 

4.2.3 Taustamuuttujat 
 

Tutkimuksessa analysoidaan erikseen naisten ja miesten vastaukset. Vastaajan sukupuoli ky-

syttiin ensimmäisessä kyselyssä ja tutkimuksessa oletettiin, että vastaajan sukupuoli ei ole vaih-

tunut. Sosiodemografisina taustatekijöinä tutkittiin lisäksi vastaajan ikää ja siviilisäätyä. Sosio-

ekonomisen aseman osoittajana on koulutus. Vastaajan ikä luokiteltiin aluksi neljään luokkaan 

(alle 60-vuotiaat, 60–64-vuotiaat, 65–69-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat) ja taulukoissa esitetään ikä 

eläkeaikaisen kyselyn kohdalla. Regressioanalyyseissä ikä on kuitenkin kaksiluokkaisena (alle 

65-vuotiaat ja vähintään 65-vuotiaat), sillä alle 60- ja yli 70-vuotiaiden määrä aineistossa on 

pieni.  

Siviilisäätyä selvittävän kysymyksen vastausvaihtoehtoina olivat naimaton; avoliitossa; naimi-

sissa; asumuserossa tai eronnut; leski. Vastaajat luokiteltiin kahteen luokkaan sen suhteen, 

asuuko vastaaja puolison kanssa (vastausvaihtoehdot avoliitossa tai naimisissa) vai ilman puo-

lisoa (muut vastausvaihtoehdot). Siviilisääty huomioitiin molemmista kyselyistä ja tarkasteltiin 

erikseen niitä, joiden siviilisääty oli muuttunut yhdessä asuvasta yksinasuvaksi. Tällä erottelulla 

haluttiin kartoittaa niitä vastaajia, jotka olivat esimerkiksi naimisissa ensimmäisessä vaiheessa 

ja eronneita tai leskiä toisessa vaiheessa. Tutkimuskirjallisuuden perusteella leskeksi jääminen 

(Schaie & Willis 2002, 432–442) tai erityisesti miehillä yksinasuminen (Vaarama ym. 2014b) 

ovat heikon mielenterveyden riskitekijöitä.  

Koulutus on kysytty tutkimusaineistossa ainoastaan ensimmäisessä kyselyssä vuonna 2000–

2002. Aineisto ei siis huomioi mahdollista lisäkouluttautumista tutkimuksen aikana. Lomak-

keessa annettiin koulutustasolle viisi vaihtoehtoa, jotka olivat kansakoulu; keskikoulu; ammat-

tikoulu tai vastaava; ylioppilas- ja/tai opistotutkinto; yliopisto- ja/tai korkeakoulututkinto. 
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Nämä koulutustasot luokiteltiin kolmeen luokkaan: kansa- ja keskikoulu sekä ammattikoulu 

muodostivat matalimman koulutustason, ylioppilastutkinto ja opistotasoinen koulutus keskita-

son ja korkeakoulu sekä yliopistotutkinto muodostivat korkeimman tason. Tätä luokittelua on 

käytetty useissa tutkimuksissa (esim. Halonen ym. 2021.) 

 

4.2.4 Muut psyykkiseen hyvinvointiin yhteydessä olevat muuttujat 
 

Psyykkiseen hyvinvointiin mahdollisesti vaikuttavina muina tekijöinä tarkasteltiin vastaajan 

eläkeikäisenä ilmoittamia toimeentulovaikeuksia sekä muutamia terveydentilaa ja elintapoja 

kuvaavia muuttujia. Toimeentulovaikeuksia seulottiin kahdella kysymyksellä. Ensimmäisessä 

kysyttiin, kuinka usein vastaajalla on tarpeeksi rahaa hankkia vaatteita tai ruokaa itselleen tai 

perheelleen. Vastausvaihtoehtoja oli viisi: aina; usein; joskus; harvoin; ei koskaan. Toisessa 

kysyttiin, kuinka paljon vastaajalla on vaikeuksia maksaa laskujaan. Vastausvaihtoehtoja oli 

viisi: erittäin vähän tai ei ollenkaan; vähän; jonkin verran; paljon; erittäin paljon. Vastaajalla 

luokiteltiin olevan toimeentulovaikeuksia, mikäli hän vastasi ensimmäisessä kysymyksessä 

”joskus”, ”harvoin” tai ”ei koskaan” tai toisessa kysymyksessä ”paljon” tai ”erittäin paljon”.  

Terveydentilaa kartoitettiin selvittämällä koettu terveydentila, elämää rajoittavat pitkäaikais-

sairaudet, uniongelmat sekä psyykkiset sairaudet. Vastaajan kokemaa terveydentilaa kysyttiin 

kysymyksellä ”Yleisesti ottaen sanoisitteko, että terveytenne on --- ”. Vastausvaihtoehtoja oli 

viisi: erinomainen; erittäin hyvä; hyvä; kohtalainen; huono. Vastaajat luokiteltiin vastauksen 

perusteella luokkiin huono koettu terveys (vastausvaihtoehdot huono ja kohtalainen) sekä hyvä 

koettu terveys (vastaukset hyvä, erittäin hyvä ja erinomainen). Tätä luokitusta on käytetty esi-

merkiksi SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) -tutkimuksissa (Kul-

mala ym. 2021). Jylhän (2009) mukaan koettu terveys on laajasti käytetty mittari, joka ennustaa 

erittäin hyvin tulevia muutoksia ihmisen terveydentilassa, kuten sairastavuutta, työkyvyttö-

myyseläkkeelle jäämistä ja kuolleisuutta. Kysyttäessä koettua terveyttä huomioidaan ihmisen 

olotilaa kokonaisvaltaisemmin kuin vain fyysisten diagnoosien kautta. Tällöin muun muassa 

sosiaaliset ja psyykkiset tekijät osana terveyden kokemusta tulevat huomioiduksi. (Jylhä 2009.) 

Vastaajan elämää rajoittavia pitkäaikaissairauksia kartoitettiin kysymyksellä ”Onko teillä jo-

kin pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma”, ja jos vastaus oli myönteinen, esitettiin lisäkysy-

mys: ”Rajoittaako sairautenne/vammanne työntekoanne tai haittaako se jokapäiväisten tehtä-

vienne suorittamista?” Vastausvaihtoehdot olivat: suuresti; jossakin määrin; ei lainkaan. Vas-

taukset luokiteltiin siten, että jos vastaaja vastasi jälkimmäiseen kysymykseen ”suuresti” tai 
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”jossakin määrin”, luokiteltiin vastaajalla olevan elämää rajoittava pitkäaikaissairaus. Jos vas-

taaja vastasi ”ei lainkaan” tai jos vastaaja oli vastannut aiemmin, että hänellä ei ole pitkäaikaista 

sairautta, luokiteltiin vastaaja luokkaan ”ei elämää rajoittavaa pitkäaikaissairautta”. Psyykkiset 

sairaudet selvitettiin kysymyksellä, onko lääkäri joskus todennut vastaajalla masennustilan, 

ahdistuneisuutta tai muun mielenterveyden häiriön. Vastausvaihtoehdot olivat jokaiseen sairau-

teen ”kyllä” tai ”ei”. Samassa kysymyksessä kysyttiin myös fyysisiä sairausdiagnooseja, mutta 

niitä ei huomioitu tässä tutkimuksessa.  

Uniongelmia kartoitettiin tässä tutkimuksessa Jenkinsin JSQ-mittarin neljällä kysymyksellä. 

Jenkins Sleep Questionnaire JSQ on uniongelmien ja nukkumisvaikeuksien kartoittamiseen laa-

jasti käytetty mittari (Jenkins ym. 1988). Vastaajalta kysyttiin, kuinka usein hänellä on viimeksi 

kuluneiden neljän viikon aikana ollut nukahtamisvaikeuksia; heräilyä useita kertoja yön aikana; 

vaikeuksia pysyä unessa (myös liian aikaisin herääminen); ja kuinka usein vastaaja on tuntenut 

itsensä väsyneeksi ja uupuneeksi herättyään tavallisen yöunen jälkeen. Vastausvaihtoehtoja oli 

kuusi: ei lainkaan; 1–3 yönä; 4–7 yönä; 8–14 yönä; 15–21 yönä; 22–28 yönä. Jos vastaaja antoi 

yhden tai useamman vastauksen kohtaan 8–14 yönä (tai useammin), jolloin unettomuusoireita 

oli vähintään kaksi kertaa viikossa, hänen luokiteltiin kärsivän uniongelmista. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa JSQ-mittarilla kartoitetut uniongelmat on luokiteltu samoin (esim. Karhula ym. 

2020).  

Elintavoista tutkittiin liikunnan harrastamista, lihavuutta, tupakointia ja humalahakuista alko-

holinkäyttöä. Lihavuuden, tupakoinnin ja humalahakuisen juomisen on aiemmissa tutkimuk-

sissa havaittu olevan yhteydessä mielenterveyteen (esim. Kuussaari 2020; Svärd 2019). Lii-

kunnan harrastamista kysyttiin nelikohtaisella kysymyksellä, jossa kysyttiin, kuinka paljon 

vastaaja harrastaa vapaa-ajallaan tai työmatkallaan kävelyä, reipasta kävelyä, kevyttä juoksua 

(hölkkää) tai reipasta juoksua. Vastaajia pyydettiin arvioimaan viikoittaisen liikunnan määrä 

kussakin liikkumiskategoriassa. Vastausvaihtoehtoja oli viisi: ei ollenkaan; alle puoli tuntia; 

puolesta tunnista tuntiin; kahdesta kolmeen tuntia; yli neljä tuntia tai enemmän. Vastaajat luo-

kiteltiin kahteen luokkaan liikunnan määrän ja rasittavuuden mukaan laskemalla viikoittainen 

metabolinen MET-tuntimäärä (metabolic equivalent task hours). Yksi MET tarkoittaa tuntia 

kohden kulutettua perusaineenvaihdunnan kuluttamaa energiamäärää ihmisen ollessa levossa, 

mutta hereillä (ks. esim. Sjöström ym. 2004). MET-tuntien laskemisessa liikunnan rasittavuus 

ja kesto huomioidaan. Viikoittain liikuntaan käytetty aika kerrotaan rasittavuustasokohtaisella 

MET-kertoimella. (Ks. esim. Ainsworth ym. 2000; Kujala ym. 1998.) Riittävästi liikuntaa kat-

sotaan olevan ihmisellä, jonka viikoittainen liikuntamäärä vastaa 15 MET-tuntia. Esimerkiksi 
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puolen tunnin kävely viitenä päivänä viikossa vastaa 15 MET-tuntia viikossa (Loman 2015, 54; 

Pietiläinen 2020). Tässä tutkimuksessa vähän liikkuvien luokassa MET-tuntien määrä viikossa 

oli korkeintaan 14 ja kohtuullisesti tai rasittavasti liikkuvien luokassa MET-tuntien määrä vii-

kossa oli vähintään 14. Tätä luokittelua on käytetty monissa tutkimuksissa (esim. Halonen ym. 

2021). 

Lihavuus on määritetty laskemalla vastaajan BMI (Body mass index) vastaajan itsensä ilmoit-

tamien painon ja pituuden suhteesta. BMI lasketaan jakamalla paino (kilogrammoissa, kg) pi-

tuuden neliöllä (metreissä, m2) ja se on Käypä hoito -suosituksen mukaan hyvä mittari kuvaa-

maan suhteellista painoa sekä rasvakudoksen määrää. Ylipainoksi luokitellaan BMI:n arvot ≥ 

25 kg/m2 ja lihavuudeksi arvot ≥ 30 kg/m2. FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan 22 % yli 

70-vuotiaista suomalaisista miehistä ja 32 % naisista oli lihavia. (Duodecim 2020.) Vastaukset 

on luokiteltu lihavuuteen (>30 kg/m2) ja ei-lihavuuteen (≤30 kg/m2). 

Humalahakuista alkoholinkäyttöä selvitettiin kysymyksellä, kuinka usein vastaaja on juonut 

enemmän kuin kuusi annosta alkoholia samalla käyttökerralla. Vastausvaihtoehtoja oli kuusi: 

en koskaan; harvemmin kuin kerran kuukaudessa; kerran kuukaudessa; kerran viikossa; muu-

taman kerran viikossa; päivittäin tai lähes päivittäin. THL on määritellyt humalahakuisen juo-

misen tai ”humalajuomisen” rajaksi viisi tai kuusi annosta kerrallaan (THL 2016; ks. myös 

Härkönen ym. 2017; Duodecim 2018). Humalahakuista juomista harrastavaksi luokiteltiin vas-

taaja, joka sanoi juovansa yli kuusi annosta alkoholia kerrallaan kerran kuukaudessa tai useam-

min. Muut vastausvaihtoehdot luokiteltiin luokkaan ”ei harrasta humalahakuista juomista”. Tu-

pakointia kartoitettiin kysymällä säännöllistä tupakoimista vastaushetkellä, vastausvaihtoeh-

dot olivat ”kyllä” tai ”ei”. Vastaaja luokiteltiin siten tupakoivaksi tai ei-tupakoivaksi. Vastaa-

jilta kysyttiin myös aiempaa tupakoimista, mutta tässä tutkimuksessa ei-tupakoiviksi luokitel-

tiin myös aiemmin tupakoineet, mutta lopettaneet riippumatta tupakoinnin kestosta. 

 

4.3 Tilastolliset analyysit 
 

Tässä tutkielmassa tilastollisina tutkimusmenetelminä on käytetty ristiintaulukointia ja khiin 

neliötestejä sekä multinomiaalista logistista regressioanalyysiä. Ristiintaulukoinnilla ja regres-

sioanalyysillä tutkitaan, onko aineistossa havaittavissa yhteyksiä kuormittavien työolojen ja 

psyykkisen hyvinvoinnin välillä, sekä onko kuormittavilla työoloilla yhteyksiä työssäoloajan ja 

eläkkeellä oloajan välillä heikentyneeseen tai parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Va-

kiointien avulla selvitetään lisäksi muiden muuttujien osuutta havaittuihin yhteyksiin työolojen 
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ja psyykkisen hyvinvoinnin muutosten välillä. Kaikki analyysit on tehty koko aineistolle sekä 

erikseen miehille ja naisille. Koska päämuuttujien osalta sukupuolittaista vaihtelua esiintyy, on 

tässä tutkielmassa päädytty esittämään suurin osa tuloksista sukupuolittain eriytettynä. Regres-

sioanalyyseissä tutkitaan työolojen yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin käyttämällä selittävinä 

muuttujina työn fyysistä kuormitusta sekä psykososiaalista kuormitusta. Psykososiaalista kuor-

mitusta tutkitaan myös tarkastelemalla korkeita työn vaatimuksia sekä heikkoa oman työn hal-

lintaa erikseen. Frekvenssien laskemiseen ja analyyseihin on käytetty SPSS-tilasto-ohjelmaa 

(versio 27.0.1.).  

Aineistoa on käsitelty yhdistämällä eri vuosien kyselyiden työoloaikaiset vastaukset, sekä elä-

keaikaiset vastaukset. Aluksi tutkin aineiston ominaispiirteitä eli tutkittujen muuttujien esiinty-

vyyttä vastaajien joukossa laskemalla frekvenssejä sekä suhteellisia osuuksia. Niiltä osin, kuin 

vastauksia on ollut mielekästä tarkastella molemmissa aikapisteissä, on jakaumia tarkasteltu 

eriteltynä työssäoloaikaisiin sekä eläkkeellä olon aikaisiin vastauksiin. Tällöin on tarkoituksena 

ollut vertailla tutkimusjoukon ominaisuuksia - kuten esimerkiksi psyykkistä hyvinvointia ja 

elintapoja - työiässä ja eläkkeellä.  

Seuraavaksi olen tutkinut selittävien muuttujien suhdetta vastemuuttujaan ristiintaulukoin-

neilla. Yhteyksien tilastollisia merkitsevyyksiä on tarkasteltu kontingenssitauluilla ja Pearsonin 

khiin neliö -testeillä. Nummenmaan (2008) mukaan ristiintaulukoinnilla voidaan selvittää, onko 

tutkittavilla tekijöillä keskinäistä riippuvuutta, mutta sen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä 

päätelmiä vaikutuksen suunnasta tai syy-seuraussuhteesta. Kontingenssitaulussa esitetään, 

kuinka selittävän muuttujan havainnot jakautuvat vastemuuttujan eri luokkiin ja khiin neliö -

testin avulla tutkitaan, onko havaintojen jakautuminen luokkiin satunnaista. (Nummenmaa 

2008, 293.) Khiin neliö -testi testaa riippumattomuushypoteesia, eli ns. nollahypoteesia, joka 

väittää, että muuttujat ovat toisistaan riippumattomia. Kontingenssitaulukoissa kuvataan havai-

tut ja odotetut frekvenssit, joissa odotetut frekvenssit vastaavat tilannetta, jossa muuttujien vä-

lillä ei olisi riippuvuutta. Khiin neliö -testi joko kumoaa tai vahvistaa nollahypoteesin. Testin 

p-arvo kertoo, ovatko todisteet riittävän vahvat nollahypoteesin kumoamiseen, eli voidaanko 

riippuvuutta muuttujien välillä havaita. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidetään korkein-

taan 0.05 suuruista p-arvoa, joka merkitsee käytännössä noin 5 % riskiä tehdä väärä päätelmä 

riippuvuudesta. (Vehkalahti 2008, 88, 184.) Tässä tutkielmassa ristiintaulukoinnilla tutkitaan 

tarkasteltavien muuttujien suhdetta psyykkiseen hyvinvointiin ja siinä mahdollisesti tapahtu-

neeseen muutokseen. Muuttujat on ristiintaulukoitu suhteessa neliluokkaiseen vastemuuttujaan. 

Ristiintaulukoinnilla kartoitetaan selittävien muuttujien ja psyykkisen hyvinvoinnin välisen 
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suhteen voimakkuutta. Jos yhteyttä muuttujan ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä on havaittu, 

khiin neliötesti antaa arvon ≤ 0,05.  Tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys on silloin, kun 

khiin neliötestin arvo ≤ 0,001. Raja-arvona tässä tutkielmassa pidetään arvoa ≤ 0,05.  

Vastemuuttuja, psyykkisen hyvinvoinnin muutos, on neliluokkainen, ja selittävien muuttujien 

yhteyttä vastemuuttujaan on analysoitu multinomiaalisella logistisella regressioanalyysillä. 

Regressioanalyysillä voidaan osoittaa korrelaatioita ja yhteyksiä eri tekijöiden välillä, mutta 

sillä ei kuitenkaan voida todistaa kausaalisuhteita. Logistinen regressioanalyysi on käyttökel-

poinen analyysimenetelmä silloin, kun selittävät muuttujat ovat luokiteltuja, tai kun ne eivät ole 

normaalisti jakautuneita. Logistisessa regressioanalyysissä tarkastellaan, kuinka todennäköistä 

kullakin havainnolla on kuulua tiettyyn selitettävän muuttujan luokkaan. Sen avulla pyritään 

luomaan ennusteita, millä todennäköisyydellä selittävät muuttujat vaikuttavat tutkittuun ilmi-

öön. Logistisen regressioanalyysin avulla voidaan siis arvioida eri muuttujien vaikutuksen voi-

makkuutta ja merkitystä suhteessa tutkittavaan ilmiöön ja siinä ilmenevään vaihteluun ja löytää 

siten parhaiten ilmiötä selittävät tekijät. Multinomiaalisessa logistisessa regressiossa selitettä-

vän muuttujan luokkien määrää ei ole rajattu ja sen avulla voidaan tarkastella useampiluokkai-

sen tutkittavan muuttujan suhdetta useampiin selittäviin tekijöihin samanaikaisesti. (Garson 

n.d.; Nummenmaa 2008, 318–330; Tabachnick & Fidell 2014, 483–485.)  

Regressioanalyysissä tulisi vakioida sellaiset tekijät, jotka oletettavasti ovat yhteydessä sekä 

selitettävään että selittävään muuttujaan. Kuitenkin keskenään korreloivat muuttujat lisäävät 

muuttujien kertoimien vaihtelua ja siten heikentävät mallin luotettavuutta. (Tietoarkisto 2021.) 

Ristiintaulukointivaiheessa tutkimuksessa oli mukana runsaasti selittäviä muuttujia, joista 

kaikki eivät kuitenkaan päätyneet regressioanalyyseihin. Analyyseihin on otettu valikoiden mu-

kaan niitä selittäviä tekijöitä, joilla on ristiintaulukointien perusteella nähtävissä yhteyttä vas-

temuuttujaan, mutta jotka eivät korreloi liikaa toistensa kanssa. Vastemuuttujan ollessa muutos 

psyykkisessä hyvinvoinnissa, ei selittäviksi muuttujiksi ole voitu ottaa myöskään vasteen 

kanssa liian samansuuntaisia muuttujia, kuten esimerkiksi työn raskauden kokemusta. Työpaik-

kakiusaamiskokemusten ja myöhemmän psyykkisen hyvinvoinnin välillä on yhteys, mutta 

myöskään kiusaamiskokemuksia ei otettu tässä tutkimuksessa regressiomalleihin mukaan. So-

siodemografisista tekijöistä otin malleihin mukaan iän, koulutuksen ja siviilisäädyn. Siviilisää-

dyn muutoksella puolison kanssa asuvasta yksinasuvaksi on ristiintaulukoinnin mukaan mer-

kitsevä yhteys heikkoon psyykkiseen hyvinvointiin, mutta näiden tapausten määrä aineistossa 

oli varsin pieni, joten jätin sen malleista pois. Toimeentulovaikeuksista vakioin rahan riittävyy-

den elämiseen. Laskunmaksuvaikeudet olivat aineistossa erittäin harvinaisia, joten se jäi myös 
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analyyseistä pois. Terveydentilaa kuvaavista muuttujista huomioin koetun terveydentilan ja 

uniongelmat. Pitkäaikaissairaudet ja koettu terveydentila ovat toisiinsa kytkeytyviä muuttujia, 

joten näistä on valittu vakioitavaksi vain koettu terveys. Elintapoja kuvaavista muuttujista huo-

mioin liikunnan harrastamisen sekä tupakoinnin ja humalahakuisen juomisen vaikutuksen. Li-

havuudella ei ollut ristiintaulukointien mukaan yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin, joten jätin 

sen malleista pois.  

Regressioanalyysit on tehty erikseen vastemuuttujan kolmelle tutkittavalle luokalle. Mul-

tinomiaalisessa regressioanalyysissä vastemuuttujan luokkia tarkastellaan suhteessa toisiinsa, 

ja siksi on huolella valittava, mikä luokka valitaan vertailu- eli referenssiluokaksi. Analyysin 

tulos kuvaa aina tarkasteltavan luokan (esimerkiksi ”miehet”) riskiä kuulua tutkitun muuttujan 

osalta kiinnostavaan ryhmään (esimerkiksi ”tupakoivat”) verrattuna vertailuluokkaan (esimer-

kiksi ”naiset”) (ks. Tähtinen ym. 2020). Tässä tutkielmassa valinnat on tehty ajatellen psyykki-

sen hyvinvoinnin tilaa ja siinä tapahtuvaa muutosta. Ensin tutkin työolojen yhteyttä psyykki-

seen hyvinvointiin, joka oli huono työiässä ja joka oli säilynyt huonona myös eläkkeelle siirty-

misen jälkeen. Vertailuluokkana tässä analyysissä olivat ne vastaajat, joilla oli ollut hyvä 

psyykkinen hyvinvointi koko ajan. Seuraavaksi tutkin niitä, joiden psyykkinen hyvinvointi oli 

heikentynyt eläkkeellä ollessa verrattuna lähtötilanteeseen. Muutoksen arviointi on mahdollista 

ainoastaan silloin, jos lähtötilanne on sama, joten vertailuluokkana myös tässä analyysissä oli-

vat ne vastaajat, joilla oli ollut hyvä psyykkinen hyvinvointi koko ajan. Lopuksi tein analyysit 

niille, joiden psyykkinen hyvinvointi oli työiässä ollut heikko, mutta parantunut eläkkeellä, ja 

tässä analyysissä vertailuluokkana toimivat ne vastaajat, joilla oli ollut heikko psyykkinen hy-

vinvointi koko ajan. Suurimmalla osalla vastaajia psyykkinen hyvinvointi oli pysynyt hyvänä 

koko ajan, ja heidän osaltaan analyysien tuloksia ei esitetä. Kaikki regressioanalyysit on toteu-

tettu kolmivaiheisesti siten, että ensimmäisessä mallissa on tarkasteltu tutkittavien työolojen 

yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin. Toisessa mallissa on vakioitu sosiodemografisista tausta-

tekijöistä ikä, koulutusaste sekä siviilisääty. Kolmannessa mallissa on vakioitu lisäksi toimeen-

tulovaikeudet sekä terveydentilaan ja elintapoihin liittyvistä tekijöistä liikunnan harrastaminen, 

tupakointi, humalahakuinen juominen, koettu terveys sekä uniongelmat. 

Logistisessa regressiossa todennäköisyyttä kuulua tiettyyn tutkittavan luokkaan kuvataan risti-

suhteella OR (odds ratio). Ristisuhde tarkoittaa tutkittavan tapahtuman toteutumisen todennä-

köisyyttä suhteessa sen todennäköisyyteen, että tapahtuma ei toteutuisi. Jos OR on suurempi 

kuin yksi, tarkoittaa se tapahtuman todennäköisyyden olevan suurempi tässä luokassa, ja yhtä 

pienempi arvo vastaavasti todennäköisyyden olevan pienempi. Mitä lähempänä OR on arvoa 
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yksi, sitä heikompi on tutkittavan muuttujan merkitys selittäjänä. (Tabachnick & Fidell 2014, 

507–508.) Ristisuhteen tulkinta ei ole aivan yksiselitteistä, eikä sitä saa sekoittaa riskisuhtee-

seen RR (risk ratio), joka kertoo tutkitun tapahtuman todennäköisyydestä perusjoukossa. Ris-

kisuhteen kohdalla voidaan käyttää numeerisia ilmauksia riskin suuruudesta tai jonkin tapahtu-

man todennäköisyyden kasvusta esimerkiksi kaksinkertaiseksi. Riskisuhteella voitaisiin kuvata 

esimerkiksi tupakoijan riskiä sairastua keuhkosyöpään. Sen sijaan ristisuhteiden keskinäinen 

vertaileminen on hankalaa, eikä ristisuhteen lukeman perusteella voi sanoa tapahtuman toteu-

tumisen todennäköisyyden voimakkuudesta paljoakaan. (ks. Pere 2020; Rita ym. 2008.) Risti-

suhteen arvon tulkinnassa on siis kaiken kaikkiaan oltava maltillinen. OR:n arvosta käytetään 

myös termiä ”veto” ja ristisuhteen rinnalla termiä ”vetosuhde” (Rita ym. 2008). Olen käyttänyt 

näitä termejä tämän tutkielman tulososiossa. 

Ristisuhteen arvon (OR-luku) lisäksi logistisen regressioanalyysin tulosta voi arvioida luotta-

musvälien avulla. Luottamusväli tarkoittaa raja-arvoja, joiden välille voidaan olettaa ilmoitetun 

määrän tutkitun perusjoukon tuloksista sijoittuvan. Yleisimmin käytetään 95 % luottamusväliä, 

joka tarkoittaa, että jos tutkittu tapahtuma toistettaisiin 100 kertaa, niin tapauksista 95 osuu 

näiden rajojen väliin. 95 % luottamusväli vastaa p-arvoa 0,05. Mikäli luottamusväli sisältää 

arvon 1, ei tulosta voi pitää tilastollisesti merkitsevänä. (Uhari 1992.)  

 

 4.4 Tutkielman eettisyys 
 

Helsinki Health Study (HHS) -hanke on perustettu vuonna 1998, ja se on saanut puoltavan 

lausunnon sekä Helsingin kaupungin terveysviraston, että Helsingin yliopiston kansanterveys-

tieteen laitoksen eettiseltä toimikunnalta ennen tiedonkeruun aloittamista vuonna 2000 (La-

helma & Rahkonen 2020). Tutkimukseen osallistuminen oli tutkituille vapaaehtoista, ja siihen 

vastaaminen tapahtui anonyymisti ja suojatusti. Tutkittujen työnantaja Helsingin kaupunki ei 

ole vaikuttanut vastaamiseen eikä sillä ole ollut pääsyä tutkimusaineistoon. Tutkittavien yksi-

tyisyys on suojattu tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkittavia on käsitelty kaikissa vaiheissa 

ryhminä, yksittäisiä vastaajia koskevia tietoja ei esitellä, eikä heitä voida tunnistaa. Tämän tut-

kimuksen osalta aineistoa on säilytetty sähköisessä muodossa ja tietoturvallisesti sen alkupe-

räisessä sijainnissaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja sitä on käytetty 

ainoastaan Helsingin yliopiston hallinnoiman etätyöpöytäyhteyden kautta. Yksittäisten vastaa-

jien tietoja ei ole tallennettu eikä väliaikaisestikaan säilytetty alkuperäissijaintinsa ulkopuolella. 
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5 Tulokset  
 

Tuloksina esittelen aluksi aineiston ominaispiirteitä ja sen jälkeen osoitan, miten aineisto vastaa 

tutkimuskysymyksiin. Kuvaan ensin, minkälainen tutkimusjoukon psyykkinen hyvinvointi oli 

työiässä ja minkälainen se oli eläkkeellä. Sen jälkeen esittelen, minkälaiset ovat olleet tutkittu-

jen työolot ja kuvaan lyhyesti tutkimusjoukon sosiodemografisia piirteitä, terveydentilaa ja 

elintapoja. Terveydentilan ja elintapojen osalta teen myös vertailua työiän ja eläkeiän vastaus-

ten välillä. Tämän jälkeen esitän, olivatko työolot ja muut tarkastellut muuttujat yhteydessä 

tutkittujen psyykkiseen hyvinvointiin ristiintaulukoituina vastemuuttujan eri luokissa. Lopuksi 

osoitan, millä tavoin fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavat työolot olivat yhteydessä tut-

kittujen psyykkisen hyvinvoinnin muutoksiin. Esitän regressioanalyysien tulokset erikseen tut-

kituissa vastemuuttujan luokissa. Ensin esitän kuormittavien työolojen yhteydet koko ajan heik-

kona pysyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin, sen jälkeen eläkkeellä heikentyneeseen ja lo-

puksi eläkkeellä parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Kerron myös, missä määrin so-

siodemografiset tekijät ja terveydentilaan tai elintapoihin liittyvät tekijät selittivät psyykkisessä 

hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta. 

 

5.1 Aineiston kuvailu 

5.1.1 Psyykkinen hyvinvointi 
 

RAND-36 mielenterveysmittarin (RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osion) maksi-

mipistemäärä on 100, joka kuvaa täydellisen hyvää mielenterveyttä, kun taas pistemäärä 0 ku-

vaa kaikkein heikointa mahdollista mielenterveyttä. Mittarin keskiarvolukemien mukaan tut-

kittavien psyykkisen hyvinvoinnin taso oli eläkeikäisenä parempi, kuin työiässä (ks. Kuvio 4). 

Tulos vastaa suomalaisia väestöarvoja, mutta tässä aineistossa sekä työiässä, että eläkkeellä 

keskiarvot ovat korkeammat, kuin väestöllä keskimäärin.  

Tarkasteltaessa keskiarvoja miesten psyykkinen hyvinvointi oli keskimäärin hieman parempi 

kuin naisten niin työiässä kuin eläkkeelläkin. Ero tosin pieneni eläkeiässä. Lisäksi tarkemmassa 

tarkastelussa havaittiin, että niiden osuus, joilla oli kohtalaista parempi psyykkinen hyvinvointi, 

eli jotka saivat yli 75 pistettä, oli työiässä 75 % miehistä ja 74 % naisista. Eläkeikäisissä osat 

kuitenkin vaihtuivat, ja yli 75 pistettä sai harvempi mies kuin nainen: 78 % miehistä ja 80 % 

naisista (ks. Liite 3). 
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Kuvio 4. Rand-36 mielenterveysmittari (RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osio), keskiarvot tutki-

musaineistossa sekä vuoden 1999 väestöarvot, eli väestön keskiarvot. Mittarin asteikko on 0–100. (Aalto ym. 

1999 37–38). 
 

 

RAND-36 mielenterveysmittarin arvoista työiässä ja eläkeiässä muodostettiin neljä luokkaa 

(ks. luku 4.2.1). Valtaosalla aineiston (N=2906) vastaajista (n=1803, 62 %) psyykkinen hyvin-

vointi oli hyvä työiässä ja se säilyi hyvänä myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Niiden osuus, 

joiden psyykkinen hyvinvointi oli parantunut eläkkeelle jäämisen jälkeen suhteessa työikään, 

oli 11 % (n=326) ja niiden osuus, joiden psyykkinen hyvinvointi oli heikentynyt, oli 12 % 

(n=357). 15 %:lla (n=420) psyykkinen hyvinvointi oli huono työiässä ja se säilyi huonona myös 

eläkkeelle jäämisen jälkeen. Miehillä osuudet poikkesivat hieman naisten ja koko aineiston 

osuuksista. Miehistä harvemmalla psyykkinen hyvinvointi parani eläkkeellä ollessa ja heikkeni 

tai oli koko ajan heikko useammalla. (Ks. Kuvio 5 ja Liite 3.) 
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Kuvio 5. Psyykkinen hyvinvointi eläkkeellä suhteessa psyykkiseen hyvinvointiin työiässä. Jakaumat prosentteina 

koko aineistossa sekä naisilla ja miehillä erikseen. Psyykkinen hyvinvointi on heikko, jos se kuuluu kaikkien vas-

tausten alimpaan neljännekseen ja hyvä, jos se ei kuulu alimpaan neljännekseen (ks. kappale 4.2.1). 

  

Psyykkistä hyvinvointia arvioitiin myös tutkimalla vastaajien ilmoittamien mielenterveysdiag-

noosien esiintymistä aineistossa. Masennusdiagnoosi oli yleisin, se oli työiässä 14 %:lla naisista 

ja 8 %:lla miehistä. Eläkkeellä määrät vähenivät molemmilla sukupuolilla hieman, vajaan pro-

senttiyksikön verran. Ahdistusdiagnoosin ilmoitti omaavansa työiässä noin 8 % naisista ja 6 % 

miehistä. Naisilla luku pysyi ennallaan eläkkeellä, mutta miehillä ahdistuneiden määrä väheni 

puoleen. Muun mielenterveyden häiriön ilmoitti omaavansa vain reilut 2 % työikäisistä naisista 

ja alle 2 % miehistä, ja myös heidän määränsä vähenivät eläkkeellä. 

 

5.1.2 Työolot 
 

Työoloja kysyttiin vain ensimmäisen vaiheen kyselyssä, jälkimmäisen kyselyn aikaan vastaajat 

olivat poistuneet työelämästä. Lähes kaksi viidesosaa naisista koki työssään jonkin verran tai 

paljon fyysistä kuormitusta, miehillä osuus oli lähes puolet pienempi. Psykososiaalisesti erityi-

sen kuormittavaa työ on silloin, kun siinä on samanaikaisesti korkeat vaatimukset ja heikko 

oman työn hallinta. Psykososiaalisesti erityistä kuormitusta työssään koki joka seitsemäs vas-

taaja. Tarkasteltuna erikseen työn korkeat vaatimukset ja heikko oman työn hallinta on tässä 

tutkimuksessa luokiteltu suhteessa tutkimusjoukon kvartaaleihin (ks. luku 4.2.2). Esiintyminen 

aineistossa on siis suhteellista, ja neljäsosa vastauksista on päätynyt kuormittavaan luokkaan. 

Naisista hieman suuremmalla osuudella kuin miehistä oli työssä korkeat vaatimukset, miehillä 

puolestaan heikko työn hallinta oli naisia hieman yleisempää. (Ks. Taulukko 1.)  
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Naisista 38 % ja miehistä 13 % piti työtään fyysisesti raskaana tai erittäin raskaana, ja heistä 

erittäin raskaaksi työnsä kokevien osuus oli 4 %. Huomattavan suuri osuus vastaajista (naisista 

71 % ja miehistä 67 %) koki työnsä henkisesti raskaaksi tai erittäin raskaaksi. Henkisesti erittäin 

raskaaksi työnsä koki 12 % vastaajista. Naisista lähes kolme kymmenestä ja miehistä kaksi 

kymmenestä oli joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi joko kyselyn aikaisessa tai aiem-

massa työpaikassaan. Puolet miehistä ja 60 % naisista oli todistanut työpaikkakiusaamista ky-

selyn aikaisessa työpaikassaan.  

Taulukko 1. Työolomuuttujien jakaumat lukumäärinä sekä prosentteina naisilla ja miehillä, vastaukset työiässä. 
 

TYÖOLOT NAISET % MIEHET % KAIKKI % 

 N=2301 100 N=605 100 N=2906 100 

Työn fyysinen kuormitus, ei kuormitusta 

kuormittava työ 

1430  
871  

62,1 
37,9 

487 
118 

80,5 
19,5 

1917 
989 

65,9 
34,1 

Työn psykososiaalinen kuormitus, ei kuormitusta 

kuormittava työ 

1976 
325 

85,9 
14,1 

520 
85 

86,0 
14,0 

2496 
410 

85,9 
14,1 

Työn vaatimukset, ei korkeita vaatimuksia  

korkeat vaatimukset 

1724 
577 

74,9 
25,1 

469 
136 

77,5 
22,5 

2192 
714 

75,4 
24,6 

Oman työn hallinta, hyvä työn hallinta 
heikko työn hallinta  

1889 
412 

82,1 
17,9 

485 
120 

80,2 
19,8 

2374 
532 

81,9 
18,1 

Työn fyysisen raskauden kokemus, ei   

kokee työn fyysisesti raskaaksi tai erittäin raskaaksi 

1433 
868 

62,3 
37,7 

528 
77 

87,3 
12,7 

1961 
945 

67,5 
32,5 

Työn henkisen raskauden kokemus, ei  

kokee työn henkisesti raskaaksi tai erittäin raskaaksi 

662 
1639 

28,7 
71,3 

199 
406 

32,9 
67,1 

861 
2045 

29,6 
70,4 

Työpaikkakiusaaminen, ei ole kokenut 

on kokenut 

1637 
664 

71,1 
28,9 

487 
118 

80,5 
19,5 

2123 
783 

73,1 
26,9 

Työpaikkakiusaaminen, ei ole todistanut  

on todistanut 

930 
1371 

40,4 
59,6 

302 
303 

49,9 
50,1 

1233 
1673 

42,4 
57,6 

 

 

5.1.3 Taustamuuttujat, terveys ja elintavat 
 

Vastaajista 79 % oli naisia. Vastaajien ikäjakauma eläkkeellä ollessa vaihteli 45-vuotiaasta 77-

vuotiaaseen (tyyppiluku 66 vuotta). Iän suhteen aineisto oli hyvin heterogeeninen, sillä tutkitut 

olivat jääneet vanhuuseläkkeelle korkeintaan viittä vuotta jälkimmäistä kyselyhetkeä aiemmin. 

Viidesosa vastaajista oli eläkekyselyvaiheessa 60–64-vuotias ja kolme neljäsosaa 65–69-vuo-

tiaita. Työiässä vastaajista reilut kaksi kolmasosaa oli naimisissa tai avoliitossa ja eläkkeellä 

ollessa heidän osuutensa laski hieman. Eläkeiässä tutkituista miehistä huomattavasti suurempi 

osuus oli naimisissa tai avoliitossa kuin naisista. Siviilisääty oli muuttunut avio- tai avoliitossa 

asuvasta eronneeksi tai leskeksi vain neljällä prosentilla vastaajista. Leskien osuus työssä ole-

villa oli 5 % ja eläkkeellä olevilla vajaat 8 %. (Ks. Taulukko 2.) 

 

 



43 
 

 

Taulukko 2. Sosiodemografisten taustatekijöiden sekä toimeentulovaikeuksien jakaumat lukumäärinä sekä pro-

sentteina naisilla ja miehillä, vastaukset eläkeiässä.  

SOSIODEMOGRAFISET TAUSTATEKIJÄT NAISET % MIEHET % KAIKKI % 

 N=2301 100 N=605 100 N=2906 100 

Ikä eläkkeellä, ≤ 59 

60–64 

65–69    

 ≥ 70 

* 

462 

1734 

101 

0,3 

20,0 

75,3 

4,4 

* 
133 
441  
28 

0,5 
22,0 
72,9 
4,6 

* 

595 

2175 

129 

0,3 
20,5 
74,8 
4,4 

Siviilisääty, naimisissa/ avoliitossa 

asuu ilman kumppania 

1447 
854 

62,9 
37,1 

507 
98 

83,8 
16,2 

1954 
952 

67,2 
32,8 

Siviilisäädyn muutos, ei muutosta 

yhdessä -> yksin    

2192 
109 

95,3 
4,7 

586 
19 

96,9 
3,1 

2778 
128 

95,6 
4,4 

Koulutus, korkeakoulu*  

opisto tai ylioppilas 

matala  

626  
632  
1043  

27,2 
27,5 
45,3 

214 
135 
256 

35,4 
22,3 
42,3 

840 
767 
1299 

28,9 
26,4 
44,7 

Tarpeeksi rahaa elämiseen 

ei tarpeeksi rahaa elämiseen 

2045 
256 

88,9 
11,1 

553 
52 

91,4 
8,6 

2598 
308 

89,4 
10,6 

Ei vaikeuksia laskunmaksussa 

usein vaikeuksia laskunmaksussa 

2273 
28 

98,8 
1,2 

599 
6 

99,0 
1,0 

2872 
34 

98,8 
1,2 

*Koulutus vuoden 2000–2002 peruskyselystä. 

 

Matala, korkeintaan ammattitutkintotasoinen koulutus oli 45 %:lla vastaajista, opistotasoinen 

koulutus 26 %:lla ja korkeakoulutasoinen koulutus 29 %:lla. Miehistä useampi oli korkeakou-

lutettu, sen sijaan naisilla opistotasoinen koulutus oli selvästi yleisempi kuin miehillä. Toimeen-

tulovaikeuksia oli aineistossa vain vähän: noin kymmenesosa arvioi, ettei rahaa elämiseen ole 

tarpeeksi, mutta vain hyvin harva vastaaja kuitenkaan koki usein laskunmaksuvaikeuksia, jos-

kus vaikeuksia maksaa laskunsa oli toki useammalla. Toimeentulovaikeuksia oli naisilla hie-

man useammin kuin miehillä, sen sijaan erot työiän ja eläkeiän tilanteen välillä olivat hyvin 

pieniä. 

Terveydentilan ja elintapojen osalta on tarkasteltu jakaumia työssäoloaikaisissa vastauksissa 

sekä eläkeajan vastauksissa (ks. Taulukko 3). Terveytensä hyväksi tai erinomaiseksi kokevien 

osuus oli eläkkeellä korkeampi kuin työiässä, mutta erot eivät olleet suuria. Eläkeiässä 58 %:lla 

vastaajista oli jokin pitkäaikainen sairaus, kun työiässä heidän osuutensa oli 50 %. Pitkäaikais-

sairauden koki merkittävästi haittaavan elämäänsä sekä työikäisistä että eläkeikäisistä noin joka 

neljäs, eläkeiässä haittaavuuden osuus oli hieman korkeampi. Miehistä hieman pienempi osuus 

koki pitkäaikaissairauden haittaavan elämäänsä. 
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Taulukko 3. Terveyttä ja elintapoja osoittavien muuttujien jakaumat lukumäärinä ja prosentteina sekä prosent-

tiyksiköiden erotus työiässä ja eläkeiässä, koko aineisto. Naisten ja miesten osuudet eläkeiässä eriteltynä. 
 

TERVEYDENTILA JA ELINTAVAT  TYÖIKÄ % ELÄKEIKÄ % erotus 
* 

eläkeikä, 
NAISET  

% 
 

eläkeikä, 
MIEHET 

% 

 N=2906 100 N=2906 100  N=2301 100  N=605 100 

Koettu terveys, hyvä 
kohtalainen/heikko 

2044 
862 

70,3 
29,7 

2090 
816 

71,9 
28,1 

 
-1,6 

1662 
639  

72,2 
27,8 

 428  
177  

70,7 
29,3 

Elämää haittaava pitkäaikaissairaus, ei                                                      
kyllä 

2194 
712 

75,5 
24,5 

2157 
749 

74,2 
25,8 

 
+1,3 

1693 
608 

73,6 
26,4 

 464 
141 

76,7 
23,3 

Liikunta, riittävästi  
vähäinen liikunta 

1877 
1029 

64,6 
35,4 

2045 
861 

70,4 
29,6 

 
-5,8 

1615 
686 

70,2 
29,8 

 430 
175 

71,1 
28,9 

Lihavuus, BMI < 30 
BMI ≥ 30 

2441 
465 

84,0 
16,0 

2376 
530 

81,8 
18,2 

 
+2,2 

1881 
420 

81,7 
18,3 

 495 
110 

81,8 
18,2 

Tupakointi, ei  
kyllä  

2508 
465 

86,3 
13,7 

2564 
342 

88,2 
11,8 

 
-1,9 

2058 
243 

89,4 
10,6 

 506 
99 

83,6 
16,4 

Humalahakuinen juominen, ei 
kyllä 

428 
478 

83,6 
16,4 

2438 
468 

83,9 
16,1 

 
-0,3 

2057 
244 

89,4 
10,6 

 381 
224 

63,0 
37,0 

Uniongelmia, ei  
kyllä, vähintään 2 x/vko 

1924 
982 

66,2 
33,8 

1996 
910 

68,7 
31,3 

 
-2,2 

1580 
721 

68,7 
31,3 

 416 
189 

68,7 
31,3 

* Erotus on muutos prosenttiyksikössä työiän ja eläkeiän välillä. 

 

Aineiston perusteella eläkkeellä olevilla oli hieman terveellisemmät elintavat kuin työikäisillä. 

Tosin eläkeikäisistä hieman useampi oli ylipainoinen. Lihavien osuus (BMI ≥ 30) oli työikäi-

sissä 16 % ja eläkeikäisissä 18 %. Riittävästi liikuntaa harrasti työiässä olevista lähes 65 % ja 

eläkeikäisistä reilut 70 %. Työikäisistä säännöllisesti tupakoi 14 % ja eläkeikäisistä hieman 

harvempi. Humalahakuista alkoholinkäyttöä eli yli kuusi ravintola-annosta kerrallaan vähintään 

kerran kuukaudessa ilmoitti harrastavansa vain hieman useampi työikäisistä kuin eläkeikäisistä. 

Uniongelmia oli työiässä joka kolmannella ja eläkkeellä hieman harvemmalla. Miesten ja nais-

ten elintavoissa oli kuitenkin jonkin verran eroa. Eläkeikäisistä miehistä hieman useampi har-

rastaa riittävästi liikuntaa. Tupakoivien miesten osuus (16 %) oli naisia (11 %) suurempi. Mer-

kittävin ero oli humalahakuisessa juomisessa: eläkeikäisistä miehistä reilu kolmannes ilmoitti 

juovansa useammin kuin kerran kuukaudessa yli kuusi annosta alkoholia kerrallaan, kun nai-

sista samoin ilmoitti tekevänsä vain joka kymmenes. 

 

5.2 Työolojen yhteys psyykkiseen hyvinvointiin  

5.2.1 Muuttujien yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin  
 

Ristiintaulukointien mukaan naisten ja miesten työoloilla ja psyykkisellä hyvinvoinnilla oli toi-

sistaan hieman poikkeavat yhteydet. Naisten osalta tutkituista työoloista selvimmin yhteydessä 

(tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys, khiin neliötestien p-arvot <.001) heikompaan psyyk-

kiseen hyvinvointiin oli työn fyysinen kuormitus, työn psykososiaalinen kuormitus, oman työn 

hallinnan tunne, työn kokeminen henkisesti raskaaksi, kokemus työpaikkakiusaamisesta tai 
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työpaikkakiusaamisen todistaminen työpaikalla. Työn vaatimusten osalta yhteys oli heikompi, 

mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevä (p-arvo .017). Työn kokeminen fyysisesti raskaaksi ei 

ollut yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. (Ks. Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Muuttujien jakaumat lukumäärinä sekä prosentteina naisilla (N=2301) vastemuuttujan luokissa ris-

tiintaulukoituina.  

 
NAISET  %  %  %  %  % p. (x²) 

PSYYKKINEN HYVINVOINTI TYÖIÄSSÄ JA ELÄKKEELLÄ kaikki  koko ajan 
hyvä 

paraneva heikke-
nevä 

koko ajan 
heikko 

 

n 2301 100 1427 62 275 12 274 12 325 14  

SOSIODEMOGRAFISET TAUSTATEKIJÄT            

Ikä eläkkeellä, ≤ 59 
60–64 
65–69    
 ≥ 70 

* 
462 

1734 
101 

0 
21 
75 

4 

* 
281 

1070 
73 

0 
20 
75 

5 

* 
75 

196 
* 

0 
27 
71 

2 

0 
43 

220 
11 

0 
16 
80 

4 

* 
62 

249 
13 

0 
19 
77 

4 

.016 

Siviilisääty, naimisissa/ avoliitossa 
asuu ilman kumppania 

1447 
854 

63 
37 

910 
517 

64 
36 

172 
103 

63 
37 

163 
111 

60 
40 

202 
123 

62 
38 

.608 

Siviilisäädyn muutos, ei muutosta 
yhdessä -> yksin    

2192 
109 

95 
5 

1377 
50 

97 
3 

262 
13 

95 
5 

257 
17 

94 
6 

296 
29 

91 
9 

<.001 

Koulutus, korkeakoulu  
opisto tai ylioppilas 
matala  

626  
632  

1043  

27 
28 
45 

371  
398  
658  

26 
28 
46 

75 
81 

119 

28 
29 
43 

81 
63 

130 

30 
23 
47 

99 
90 

136 

30 
28 
42 

.403 

Tarpeeksi rahaa elämiseen  
ei tarpeeksi rahaa elämiseen 

2045 
256 

89 
11 

1313 
114 

92 
8 

238 
37 

87 
13 

233 
41 

85 
15 

261 
64 

80 
20 

<.001 

Ei vaikeuksia laskunmaksussa 
usein vaikeuksia laskunmaksussa 

2273 
28 

99 
1 

1420 
7 

99 
1 

274 
* 

100 
1 

263 
11 

96 
4 

316 
9 

97 
3 

<.001 

TYÖOLOT            

Työn fyysinen kuormitus, ei kuormitusta 
kuormittava työ 

1430  
871  

62 
38 

928 
499 

65 
35 

158 
117 

57 
43 

174 
100 

64 
36 

169 
156 

52 
48 

<.001 

Työn psykososiaalinen kuormitus, ei kuormitusta 
kuormittava työ 

1976 
325 

86 
14 

1261 
166 

88 
12 

226 
49 

82 
18 

220 
54 

80 
20 

268  
57 

83 
17 

<.001 
 

Työn vaatimukset, ei korkeita vaatimuksia  
korkeat vaatimukset 

1724 
577 

75 
25 

1092 
335 

77 
23 

196 
79 

71 
29 

212 
62 

77 
23 

224 
101 

69 
31 

.017 
 

Oman työn hallinta, hyvä työn hallinta 
heikko työn hallinta 

1889 
412 

82 
18 

1210  
217 

85 
15 

213 
62 

77 
23 

223 
51 

81 
19 

243  
82 

75 
25 

<.001 

Työn fyysisen raskauden kokemus, ei   
kokee työn fyysisesti raskaaksi tai erittäin raskaaksi 

1433 
868 

62 
38 

910 
517 

64 
36 

160 
115 

58 
42 

173 
101 

63 
37 

190 
135 

58 
42 

.144 

Työn henkisen raskauden kokemus, ei  
kokee työn henkisesti raskaaksi tai erittäin raskaaksi 

662 
1639 

29 
71 

464 
963 

33 
67 

 47 
228 

17 
83 

80 
194 

29 
71 

71 
254 

22 
78 

<.001 
 

Työpaikkakiusaaminen, ei ole kokenut 
on kokenut 

1637 
664 

71 
29 

1076 
351 

75 
25 

185 
90 

67 
33 

182 
92 

66 
34 

194 
131 

59 
41 

<.001 
 

Työpaikkakiusaaminen, ei ole todistanut  
on todistanut 

930 
1371 

40 
60 

619 
808 

43 
57 

99 
176 

36 
64 

112 
162 

41 
59 

100 
225 

31 
69 

<.001 
 

TERVEYDENTILA JA ELINTAVAT            

Koettu terveys, hyvä 
kohtalainen/heikko 

1662 
639 

72 
28 

1163 
264 

81 
19 

200 
75 

73 
27 

153 
121 

56 
44 

146 
179 

45 
55 

<.001 

Elämää haittaava pitkäaikaissairaus, ei 
kyllä 

1693 
608 

74 
26 

1148 
279 

80 
20 

182 
93 

66 
34 

171 
103 

62 
38 

192 
133 

59 
41 

<.001 

Liikunta, riittävästi 
vähäinen liikunta 

1615 
686 

70 
30 

1060 
367 

74 
26 

194 
81 

71 
29 

169 
105 

62 
38 

192 
133 

59 
41 

<.001 

Lihavuus, BMI < 30 
BMI ≥ 30 

1881 
420 

82 
18 

1180 
247 

83 
17 

230 
45 

84 
16 

216 
58 

79 
21 

255 
70 

79 
21 

.143 

Tupakointi, ei 
kyllä 

2058 
243 

89 
11 

1299 
128 

91 
9 

246 
29 

89 
11 

236 
38 

86 
14 

277 
48 

85 
15 

.004 

Humalahakuinen juominen, ei 
kyllä 

2057 
244 

89 
11 

1303 
124 

91 
9 

240 
35 

87 
13 

246 
28 

90 
10 

268 
57 

83 
17 

<.001 

Uniongelmia, ei 
kyllä, vähintään 2 x/vko 

1580 
721 

69 
31 

1102 
325 

77 
23 

180 
95 

66 
34 

160 
114 

58 
42 

138 
187 

43 
57 

<.001 

Taulukossa esitetään muuttujien mukaiset osuudet neljässä eri luokassa, joissa psyykkinen hyvinvointi on joko 

pysynyt hyvänä, parantunut, heikentynyt tai pysynyt heikkona eläkkeellä ollessa suhteessa työikään. Työolot ovat 

vastaajien työaikaisesta kyselystä, terveydentilaa ja elintapoja kuvaavat muuttujat, ikä, siviilisääty ja toimeentulo-

vaikeudet eläkeaikaisesta kyselystä, koulutus on vuoden 2000–02 kyselystä. 
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Miehillä tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä heikompaan psyykkiseen hyvinvointiin 

olivat työn fyysinen kuormitus sekä kokemus työpaikkakiusaamisesta tai työpaikkakiusaami-

sen todistamisesta. Lisäksi työn kokeminen henkisesti raskaaksi oli tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä (p-arvo .024) psyykkiseen hyvinvointiin. (Ks. Taulukko 5.) 

Taulukko 5. Muuttujien jakaumat lukumäärinä sekä prosentteina miehillä (N=605) vastemuuttujan luokissa ris-

tiintaulukoituina. 

 
MIEHET  %  %    %  % p. (x²) 

PSYYKKINEN HYVINVOINTI TYÖIÄSSÄ JA ELÄKKEELLÄ kaikki koko ajan 
hyvä 

paraneva heikkenevä koko ajan 
heikko 

 

n 605 100 376 62 51 8 83 14 95 16  

SOSIODEMOGRAFISET TAUSTATEKIJÄT            

Ikä eläkkeellä, ≤ 59 
60–64 
65–69    
 ≥ 70 

* 
133 
441  

28  

0 
22 
73 

5 

* 
80 

281 
14 

0 
21 
75 

4 

* 
11 
38 

* 

0 
22 
74 

4 

* 
18 
59 

* 

1 
22 
71 

6 

* 
24 
63 

7 

1 
25 
66 

8 

.676 

Siviilisääty, naimisissa/ avoliitossa 
asuu ilman kumppania 

507 
98 

84 
16 

317  
59 

84 
16 

47 
* 

92 
8 

72 
11 

87 
13 

71 
24 

75 
25 

.037 

Siviilisäädyn muutos, ei muutosta 
yhdessä -> yksin    

586 
19 

97 
3 

366 
10 

97 
3 

50 
* 

98 
2 

78 
* 

93 
7 

92 
* 

97 
3 

.300 

Koulutus, korkeakoulu  
opisto tai ylioppilas 
matala  

214 
135 
256 

35 
22 
42 

142 
81 

153 

38 
22 
41 

15 
15 
21 

30 
28 
42 

26 
18 
39 

32 
22 
46 

31 
21 
43 

33 
22 
45 

.802 

Tarpeeksi rahaa elämiseen  
ei tarpeeksi rahaa elämiseen 

553 
52 

91 
9 

359 
17 

96 
4 

47 
* 

92 
8 

72 
11 

87 
13 

75 
20 

79 
21 

<.001 
 

Ei vaikeuksia laskunmaksussa 
usein vaikeuksia laskunmaksussa 

599 
6 

99 
1 

373 
* 

99 
1 

51 
* 

100 
0 

83 
* 

100 
0 

92 
* 

97 
3 

.110 

TYÖOLOT            

Työn fyysinen kuormitus, ei kuormitusta 

kuormittava työ 

466 
113 

81 
19 

310 
53 

85 
15 

39 
12 

76 
24 

60 
16 

79 
21 

57 
32 

64 
36 

<.001 

Työn psykososiaalinen kuormitus, ei kuormitusta 

kuormittava työ 

520 
85 

86 
14 

331 
45 

88 
12 

44 
7 

86 
14 

71 
12 

86 
14 

74 
21 

78 
22 

.105 

Työn vaatimukset, ei korkeita vaatimuksia  

korkeat vaatimukset 

469 
136 

78 
22 

295 
81 

79 
21 

40 
11 

78 
22 

67 
16 

81 
19 

67 
28 

70 
30 

.302 

Oman työn hallinta, hyvä työn hallinta 
heikko työn hallinta 

485 
120 

80 
20 

308 
68 

82 
18 

37 
14 

73 
27 

64 
19 

77 
23 

76 
19 

80 
20 

.387 

Työn fyysisen raskauden kokemus, ei   

kokee työn fyysisesti raskaaksi tai erittäin raskaaksi 

528  
77 

87 
13 

335 
41 

89 
11 

45 
6 

88 
12 

71 
12 

86 
14 

77 
18 

81 
19 

.195 

Työn henkisen raskauden kokemus, ei  

kokee työn henkisesti raskaaksi tai erittäin raskaaksi 

199 
406 

33 
67 

134 
242 

36 
64 

15 
36 

29 
71 

31 
52 

37 
63 

19 
76 

20 
80 

.024 

Työpaikkakiusaaminen, ei ole kokenut 

on kokenut 

487 
118 

81 
19 

328 
48 

87 
13 

32 
19 

62 
38 

70 
13 

84 
16 

57 
38 

59 
41 

<.001 

Työpaikkakiusaaminen, ei ole todistanut  

on todistanut 

302 
303 

50 
50 

209 
167 

56 
44 

18 
33 

33 
67 

44 
39 

53 
47 

31 
64 

33 
67 

<.001 

TERVEYDENTILA JA ELINTAVAT            

Koettu terveys, hyvä 
kohtalainen/heikko 

428 
177 

71 
29 

314 
62 

84 
16 

25 
26 

49 
51 

47 
36 

57 
43 

42 
53 

44 
56 

<.001 

Elämää haittaava pitkäaikaissairaus, ei 
kyllä 

464 
141 

77 
23 

312 
64 

83 
17 

36 
15 

71 
29 

60 
23 

72 
28 

56 
39 

59 
41 

<.001 

Liikunta, riittävästi 
vähäinen liikunta 

430 
175 

71 
29 

283 
93 

75 
25 

32 
19 

63 
37 

51 
32 

61 
39 

64 
31 

67 
33 

.025 

Lihavuus, BMI < 30 
BMI ≥ 30 

495 
110 

82 
18 

316 
60 

84 
16 

38 
13 

75 
25 

67 
16 

81 
19 

74 
21 

78 
22 

.248 

Tupakointi, ei 
kyllä 

506 
99 

84 
16 

331 
45 

88 
12 

38 
13 

75 
25 

67 
16 

81 
19 

70 
25 

74 
26 

.001 

Humalahakuinen juominen, ei 
kyllä 

381 
224 

63 
37 

253 
123 

67 
33 

33 
18 

65 
35 

48 
35 

58 
42 

47 
48 

50 
50 

.010 

Uniongelmia, ei 
kyllä, vähintään 2 x/vko 

416 
189 

69 
31 

288 
88 

77 
23 

34 
17 

67 
33 

48 
35 

58 
42 

46 
49 

48 
52 

<.001 

Taulukossa esitetään muuttujien mukaiset osuudet neljässä eri luokassa, joissa psyykkinen hyvinvointi on joko 

pysynyt hyvänä, parantunut, heikentynyt tai pysynyt heikkona eläkkeellä ollessa suhteessa työikään. Työolot ovat 

vastaajien työaikaisesta kyselystä, terveydentilaa ja elintapoja kuvaavat muuttujat, ikä, siviilisääty ja toimeentulo-

vaikeudet eläkeaikaisesta kyselystä, koulutus on vuoden 2000–02 kyselystä. 
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Ristiintaulukointien mukaan niillä vastaajilla, joilla oli fyysistä kuormitusta työssä, oli psyyk-

kinen hyvinvointi muita todennäköisemmin ollut heikko työiässä, ja se oli joko pysynyt heik-

kona tai parantunut eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Naisilla, joilla oli ollut psykososiaalisesti 

kuormittava työ, psyykkinen hyvinvointi heikentyi eläkkeelle jäämisen jälkeen muita todennä-

köisemmin. Naisilla työn korkeat vaatimukset sekä matala hallinnan tunne olivat yhteydessä 

koko ajan heikkoon sekä myös eläkkeellä parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Tämä 

viittaa siihen, että heillä psyykkinen hyvinvointi työikäisenä oli muita todennäköisemmin 

heikko. Miehillä, joiden työ oli ollut psykososiaalisesti erityisen kuormittavaa tai joiden työssä 

oli ollut korkeat vaatimukset, oli muita todennäköisemmin koko ajan heikko psyykkinen hy-

vinvointi, ja miehillä löytyvät yhteydet myös heikon oman työn hallinnan ja eläkkeellä paran-

tuneen psyykkisen hyvinvoinnin välillä. Miehillä nämä yhteydet eivät kuitenkaan olleet tilas-

tollisesti merkitseviä.  

Ne, jotka olivat kokeneet työnsä henkisesti raskaaksi, tai jotka olivat joko itse kokeneet työ-

paikkakiusaamista tai todistaneet sitä työpaikallaan, psyykkinen hyvinvointi oli muita todennä-

köisemmin ollut heikko työiässä ja se säilyi heikkona myös eläkkeellä ollessa. Heidän osuu-

tensa oli suurempi myös niistä, joiden psyykkinen hyvinvointi oli työiässä heikko, mutta oli 

parantunut eläkkeellä ollessa. Työpaikkakiusaamista kokeneilla naisilla oli lisäksi suurempi to-

dennäköisyys eläkkeellä heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin verrattuna niihin, joita ei 

ollut kiusattu. 

Sosiodemografisista taustatekijöistä khiin neliö -testien mukaan selkeimmin yhteydessä psyyk-

kiseen hyvinvointiin molemmilla sukupuolilla olivat toimeentulovaikeudet (p-arvo <.001). Nii-

den vastaajien, joilla oli yleensä tai lähes aina liian vähän rahaa elämiseen, psyykkinen hyvin-

vointi oli todennäköisemmin ollut koko ajan huono tai se oli heikentynyt eläkkeelle jäämisen 

jälkeen. Yksinasuvilla miehillä psyykkinen hyvinvointi oli kumppanin kanssa asuvia todennä-

köisemmin ollut huono koko ajan (p-arvo .037), naisilla siviilisäädyn yhteydet psyykkiseen hy-

vinvointiin eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Siviilisäätyä tarkasteltiin myös tutkimalla 

niitä henkilöitä, joiden siviilisääty oli muuttunut työssäoloiän ja eläkeiän välillä naimisissa tai 

avoliitossa asuvasta yksinasuvaksi. Naisilla siviilisäädyn muutos yksinasuvaksi oli tilastolli-

sesti merkitsevästi yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin (p-arvo <.001). Näiden vastaajien 

psyykkinen hyvinvointi oli ollut koko ajan huono tai heikentynyt eläkkeelle jäämisen jälkeen 

todennäköisemmin, kuin niiden, joilla ei ollut muutosta siviilisäädyssä. On kuitenkin huomioi-

tava, että näiden henkilöiden osuus aineistossa on hyvin pieni (n=126, 4 %).  
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Iän yhteys psyykkiseen hyvinvointiin oli khiin neliö -testin mukaan tilastollisesti merkitsevä 

naisilla (p-arvo .016) ja heistä yli 65-vuotiailla oli suurempi todennäköisyys heikentyneeseen 

tai koko ajan heikkoon psyykkiseen hyvinvointiin, kuin hieman nuoremmilla. Nuoremmilla 

vastaavasti oli suurempi todennäköisyys parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Miehillä 

trendi näyttäisi olevan pikemminkin päinvastainen, mutta heillä yhteys ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. On huomioitava, että taulukossa tarkasteltu ikä on vastaajan ikä eläkeaikaisessa 

kyselyssä, ja nuorempien ja vanhempien ikäluokkien ero on hyvin pieni. Koulutuksen yhteys 

ei ollut tilastollisesti merkitsevä, mutta näyttäisi siltä, että miehillä korkeampi koulutus suojaisi 

heikommalta psyykkiseltä hyvinvoinnilta. Naisilla koulutuksen yhteys olisi kompleksisempi, 

joskin keskiasteen koulutus olisi yhteydessä hieman todennäköisemmin hyvään psyykkiseen 

hyvinvointiin kuin matala tai korkea koulutus.  

Ristiintaulukoilla tutkituista terveydentilaan ja elintapoihin liittyvistä tekijöistä koettu terveys, 

elämää haittaava pitkäaikaissairaus sekä uniongelmat olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

yhteydessä (p-arvot <.001) psyykkiseen hyvinvointiin niin naisilla kuin miehilläkin. Vastaa-

jilla, jotka kokivat terveytensä kohtalaiseksi tai heikoksi, joilla oli elämää haittaava pitkäaikais-

sairaus, tai joilla oli uniongelmia vähintään kahtena yönä viikossa, oli ollut heikko psyykkinen 

hyvinvointi jo työiässä ja se oli pysynyt huonona myös eläkkeelle jäämisen jälkeen todennä-

köisemmin kuin niillä, jotka kokivat terveytensä hyväksi, joilla ei ollut elämää haittaavaa pit-

käaikaissairautta tai uniongelmia. Heillä myös aiemmin hyvä psyykkinen hyvinvointi oli hei-

kentynyt eläkkeellä ollessa muita todennäköisemmin. Toisaalta niillä, joilla oli eläkeiässä elä-

mää haittaava pitkäaikaissairaus tai uniongelmia, oli myös muita useammin eläkkeellä ollessa 

parantunut psyykkinen hyvinvointi. Miehillä yhteys parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin 

näkyi myös niillä, jotka kokivat terveydentilansa kohtalaiseksi tai heikoksi. 

Niillä miehillä, jotka harrastivat vähemmän liikuntaa, tupakoivat tai harrastivat humalahakuista 

juomista, oli todennäköisemmin ollut koko ajan heikko psyykkinen hyvinvointi tai se oli hei-

kentynyt eläkkeelle jäämisen jälkeen. Miehillä tosin löytyi yhteys myös vähäisemmän liikun-

nan harrastamisen ja tupakoinnin sekä parantuneen psyykkisen hyvinvoinnin väliltä. Naisilla 

näkyi humalahakuisen juomisen yhteys (p-arvo <.001) koko ajan heikkona pysyneeseen psyyk-

kiseen hyvinvointiin ja tupakoinnin (p-arvo .004) sekä vähäisemmän liikunnan harrastamisen 

(p-arvo <.001) ja koko ajan heikkona pysyneen sekä heikentyneen psyykkisen hyvinvoinnin 

välillä. Lihavuudella ei ollut yhteyttä tutkittujen psyykkiseen hyvinvointiin.  
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5.2.2 Heikkona pysynyt psyykkinen hyvinvointi 
 

Regressioanalyysissä tutkituilla työoloilla oli havaittavissa tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 

psyykkiseen hyvinvointiin, joka oli heikko työiässä ja joka oli säilynyt heikkona myös eläk-

keelle siirtymisen jälkeen. Analyysissä tätä joukkoa verrattiin niihin vastaajiin, joilla psyykki-

nen hyvinvointi oli ollut koko ajan hyvä. Yhteydet poikkesivat jonkin verran toisistaan naisilla 

ja miehillä. Naisilla työn fyysisellä kuormituksella, heikolla työn hallinnalla sekä korkeilla vaa-

timuksilla oli yhteys pysyvästi heikkoon psyykkiseen hyvinvointiin, ja yhteydet säilyivät vaki-

ointien myötä. Psykososiaalisen kuormituksen kohdalla yhteyttä ei havaittu. Miehillä työn fyy-

sisen kuormituksen ja heikkona pysyneen psyykkisen hyvinvoinnin välillä löytyi yhteys, joka 

oli voimakkaampi kuin naisilla ja se vahvistui vakiointien myötä. Miehillä työn psykososiaali-

sen kuormituksen, heikon työn hallinnan tai korkeiden vaatimusten ja heikkona pysyneen 

psyykkisen hyvinvoinnin välillä sen sijaan ei ollut yhteyttä. (Ks. Taulukko 6.)  

Taulukko 6. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä heikkona pysyneeseen psyykki-

seen hyvinvointiin vanhuuseläkkeellä olevilla naisilla ja miehillä. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviili-

sääty. Mallissa 3 on vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, uniongelmat, tupa-

kointi sekä humalahakuinen juominen.  

 
HEIKKONA PYSYNYT PSYYKKINEN HYVINVOINTI* 

 MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

NAISET  
Fyysinen kuormitus 

 
1.62 

 
1.25–2.08 

 
1.98 

 
1.49–2.62 

 
1.82 

 
1.34–2.46 

Psykososiaalinen kuormitus 1.26 0.87–1.82 1.35 0.93–1.96 1.18 0.79–1.77 
Heikko työn hallinta 1.76 1.28–2.41 1.87 1.34–2.59 1.75 1.22–2.49 
Työn korkeat vaatimukset 
 

1.44 1.07–1.93 1.38 1.02–1.85 1.44 1.05–1.98 

MIEHET 
Fyysinen kuormitus 

 
3.05 

 
1.78–5.23 

 
3.88 

 
2.08–7.23 

 
3.59 

 
1.79–7.22 

Psykososiaalinen kuormitus 1.69 0.91–3.14 1.76 0.94–3.31 1.34 0.66–2.73 
Heikko työn hallinta 0.93 0.50–1.73 1.05 0.55–2.01 1.18 0.58–2.41 
Työn korkeat vaatimukset 
 

1.37 0.79–2.37 1.31 0.75–2.31 1.38 0.74–2.58 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan hyvä. 

 

Ensimmäisessä mallissa analysoin samanaikaisesti työn fyysisen kuormituksen, työn psyko-

sosiaalisen kuormituksen, heikon työn hallinnan sekä työn korkeiden vaatimusten yhteyksiä 

heikkona pysyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkittava työolomuuttuja vakioitiin siis toi-

silla työolomuuttujilla. Mallin mukaan niillä naisilla, joilla oli fyysisesti kuormittava työ, 

psyykkinen hyvinvointi pysyi heikkona myös eläkkeellä todennäköisemmin (OR 1.62, 95 % lv 

1.25–2.08) kuin niillä, joilla ei ollut fyysistä kuormitusta työssä. Sosiodemografisilla tekijöillä 

vakioidussa mallissa yhteys vahvistui (OR 1.98, 95 % lv 1.49–2.62) ja kolmannessa mallissa, 

jossa vakioin terveyteen ja elintapoihin liittyviä tekijöitä, yhteys fyysisesti kuormittavan työn 

ja heikon psyykkisen hyvinvoinnin välillä heikkeni jonkin verran, ollen kuitenkin yhä vah-

vempi kuin ensimmäisessä mallissa (OR 1.82, 95 % lv 1.34–2.46). Miehillä yhteydet fyysisen 
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kuormituksen ja heikkona pysyvän psyykkisen hyvinvoinnin välillä olivat kaikissa malleissa 

naisten tuloksia voimakkaammat. Ensimmäisessä mallissa näkyvä yhteys (OR 3.05, 95 % lv 

1.78–5.23) vahvistui toisessa mallissa (OR 3.88, 95 % lv 2.08–7.23) ja kolmannessa hieman 

heikkeni, ollen kuitenkin ensimmäistä mallia vahvempi (OR 3.59, 95 % lv 1.79–7.22). Miehillä 

luottamusvälit ovat melko suuret johtuen miesten aineiston pienestä koosta. 

Naisilla myös heikolla työn hallinnan tunteella ja korkeilla vaatimuksilla oli yhteys heikkona 

pysyvään psyykkiseen hyvinvointiin ja nämä yhteydet säilyivät vakiointien jälkeen. Ensimmäi-

sen mallin vetosuhde heikon työn hallinnan ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä (OR 1.76, 95 % 

lv 1.28–2.41) nousi hieman toisessa mallissa ja laski kolmannessa (OR 1.75, 95 % lv 1.22–

2.49). Ensimmäisen mallin vetosuhde korkeiden vaatimusten ja psyykkisen hyvinvoinnin vä-

lillä (OR 1.44, 95 % lv 1.07–1.93) laski toisessa mallissa ja oli kolmannessa, täysin vakioidussa 

mallissa samalla tasolla kuin ensimmäisessä (OR 1.44, 95 % lv 1.05–1.98).  

Kolmannessa mallissa voidaan työolojen lisäksi tarkastella muita vakioitavia tekijöitä (ks. Liite 

4). Naisilla heikkona pysyvään psyykkiseen hyvinvointiin olivat vahvimmin yhteydessä heikko 

koettu terveydentila ja uniongelmat. Lisäksi yhteyttä oli toimeentulovaikeuksilla sekä humala-

hakuisella juomisella. Miehillä voimakkain yhteys heikkona pysyvään psyykkiseen hyvinvoin-

tiin oli toimeentulovaikeuksilla ja heikoksi koetulla terveydentilalla. Lisäksi miesten uniongel-

milla sekä tupakoinnilla oli yhteys heikkona pysyvään psyykkiseen hyvinvointiin. Huomioita-

vaa on, että matalammin koulutetuilla oli pienempi todennäköisyys heikkona pysyvään psyyk-

kiseen hyvinvointiin, kuin korkeammin koulutetuilla. Naisilla matala sekä keskiasteen koulutus 

ja miehillä matala koulutus olivat negatiivisesti yhteydessä heikkona pysyvään psyykkiseen 

hyvinvointiin. 

 

5.2.3 Heikentynyt psyykkinen hyvinvointi 
 

Tutkituilla työoloilla oli regressioanalyysin mukaan yhteyttä myös eläkkeellä ollessa heikenty-

neeseen psyykkiseen hyvinvointiin, mutta tämä näkyi ainoastaan naisilla. Tässä ryhmässä tut-

kittavilla oli ollut työiässä hyvä psyykkinen hyvinvointi, mutta eläkkeellä mitattaessa se oli 

heikko. Analyysissä tätä joukkoa verrattiin niihin vastaajiin, joilla psyykkinen hyvinvointi oli 

ollut koko ajan hyvä. Analyysin mukaan naisilla, joilla oli ollut psykososiaalisesti kuormittavat 

työolot, oli suurempi todennäköisyys eläkkeellä heikentyvään psyykkiseen hyvinvointiin ver-

rattuna niihin, joilla psykososiaalista kuormitusta työssä ei ollut. Muiden työolojen ja 
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heikentyneen psyykkisen hyvinvoinnin välille ei voitu osoittaa tilastollisesti merkitsevää yh-

teyttä tällä aineistolla. 

Ensimmäisessä mallissa tutkin työn fyysisen kuormituksen, psykososiaalisen kuormituksen, 

heikon työn hallinnan sekä korkeiden vaatimusten yhteyttä heikentyneeseen psyykkiseen hy-

vinvointiin. Tässä mallissa niillä naisilla, joilla oli ollut psykososiaalisesti kuormittava työ, 

psyykkinen hyvinvointi oli heikentynyt eläkkeellä ollessa todennäköisemmin (OR 1.96, 95 % 

lv 1.36–2.83) kuin niillä, joilla ei ollut psykososiaalista kuormitusta työssä (ks. Taulukko 7). 

Sosiodemografisten taustatekijöiden vakioiminen vahvisti tutkittua yhteyttä (OR 2.03, 95 % lv 

1.40–2.94). Kolmannessa mallissa, jossa vakioin lisäksi toimeentulovaikeuden sekä terveyden-

tilaan ja elintapoihin liittyviä tekijöitä, yhteys heikkeni hieman (OR 1.89, 95 % lv 1.29–2.78). 

Miehillä psykososiaalisesti kuormittavien työolojen ja heikentyneen psyykkisen hyvinvoinnin 

välillä ei ollut yhteyttä (vakioidussa mallissa OR 1.00, 95 % lv 0.46–2.16). Miehillä vetosuhde 

fyysisen kuormituksen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentymisen välillä (vakioidussa mallissa 

OR 1.40, 95 % lv. 0.67–2.94) ei ollut tilastollisesti merkitsevä, mutta se oli selvästi suurempi, 

kuin naisilla (OR 0.98, 95 % lv. 0.72–1.33).  Heikolla oman työn hallinnalla tai korkeilla vaa-

timuksilla ei ollut yhteyttä psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemiseen eläkkeelle jäämisen jäl-

keen kummallakaan sukupuolella. 

Taulukko 7. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä vanhuuseläkkeellä heikentynee-

seen psyykkiseen hyvinvointiin naisilla ja miehillä. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. Mallissa 3 

on vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, uniongelmat, tupakointi sekä huma-

lahakuinen juominen.  
 

HEIKENTYNYT PSYYKKINEN HYVINVOINTI* 

 MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

NAISET  
Fyysinen kuormitus 

 
1.07 

 
0.81–1.41 

 
1.09 

 
0.81–1.47 

 
0.98 

 
0.72–1.33 

Psykososiaalinen kuormitus 1.96 1.36–2.83 2.03 1.40–2.94 1.89 1.29–2.78 
Heikko työn hallinta 1.11 0.78–1.58 1.10 0.77–1.59 1.03 0.71–1.51 
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.84 0.61–1.17 0.83 0.60–1.16 0.83 0.59–1.18 

MIEHET 
Fyysinen kuormitus 

 
1.49 

 
0.79–2.83 

 
1.48 

 
0.73–3.00 

 
1.40 

 
0.67–2.94 

Psykososiaalinen kuormitus 1.18 0.57–2.45 1.14 0.55–2.39 1.00 0.46–2.16 
Heikko työn hallinta 1.26 0.68–2.33 1.25 0.66–2.37 1.32 0.68–2.57 
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.83 0.43–1.60 0.88 0.45–1.70 0.87 0.44–1.73 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan hyvä. 

 

Kolmas malli osoitti, että psyykkisen hyvinvoinnin heikkeneminen eläkkeellä ollessa oli voi-

makkaimmin yhteydessä heikkoon koettuun terveyteen, uniongelmiin ja toimeentulovaikeuk-

siin (ks. Liite 5). Niillä vastaajilla, jotka kokivat terveytensä heikommaksi tai joilla oli univai-

keuksia tai toimeentulovaikeuksia, oli suurempi todennäköisyys aiemmin hyvän psyykkisen 

hyvinvoinnin heikentymiseen eläkkeellä. Lisäksi niillä naisilla, jotka tupakoivat, oli suurempi 
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todennäköisyys heikentyvään psyykkiseen hyvinvointiin. Lisäksi niillä naisilla, joilla oli matala 

tai keskiasteen koulutus, oli pienempi todennäköisyys psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemi-

seen eläkkeellä ollessa verrattuna korkeakoulutettuihin. 

 

5.2.4 Parantunut psyykkinen hyvinvointi 

 

Regressioanalyysin perusteella millään tutkituilla työoloilla ei voitu kummallakaan sukupuo-

lella osoittaa olevan tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin, joka oli 

työssä ollessa ollut heikko, mutta parantunut eläkkeelle siirtymisen jälkeen (ks. Taulukko 8). 

Analyysissä tätä joukkoa verrattiin niihin vastaajiin, joilla psyykkinen hyvinvointi oli ollut 

koko ajan heikko. Fyysisesti kuormittavan työn ja psyykkisen hyvinvoinnin parantumisen vä-

lillä näytti olevan hienoinen negatiivinen yhteys, joka ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkit-

sevä (vakioidussa mallissa naisilla OR 0.78, 95 % lv 0.54–1.14; miehillä OR 0.57, 95 % lv 

0.22–1.45).  Negatiivinen yhteys tässä tarkoittaa, että henkilöillä, joilla oli työaikana fyysisesti 

kuormittavat työolot ja heikko psyykkinen hyvinvointi, oli pienempi todennäköisyys psyykki-

sen hyvinvoinnin paranemiseen eläkkeelle jäämisen jälkeen, kuin niillä, joilla oli heikko psyyk-

kinen hyvinvointi, mutta työssä ei ollut fyysistä kuormitusta. Lisäksi miehillä vetosuhde heikon 

oman työn hallinnan ja parantuneen psyykkisen hyvinvoinnin välillä (vakioidun mallin OR 

1.43, 95 % lv 0.57–3.57) ei osoittanut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, mutta huomionar-

voista on, että se oli selvästi naisten vetosuhdetta suurempi (OR 0.97, 95 % lv 0.63–1.50). 

Taulukko 8. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä vanhuuseläkkeellä parantunee-

seen psyykkiseen hyvinvointiin naisilla ja miehillä. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. Mallissa 3 

on vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, uniongelmat, tupakointi sekä huma-

lahakuinen juominen.  
 

PARANTUNUT PSYYKKINEN HYVINVOINTI* 

 MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

NAISET  
Fyysinen kuormitus 

 
0.82 

 
0.59–1.15 

 
0.74 

 
0.51–1.06 

 
0.78 

 
0.54–1.14 

Psykososiaalinen kuormitus 1.10 0.69–1.77 1.04 0.65–1.67 1.13 0.69–1.84 
Heikko työn hallinta 0.87 0.58–1.31 0.92 0.60–1.40 0.97 0.63–1.50 
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.91 0.62–1.33 0.93 0.63–1.37 0.93 0.62–1.37 

MIEHET 
Fyysinen kuormitus 

 
0.54 

 
0.24–1.21 

 
0.51 

 
0.20–1.28 

 
0.57 

 
0.22–1.45 

Psykososiaalinen kuormitus 0.60 0.23–1.58 0.58 0.22–1.56 0.68 0.25–1.85 
Heikko työn hallinta 1.72 0.74–4.02 1.46 0.60–3.58 1.43 0.57–3.57 
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.79 0.34–1.83 0.85 0.36–2.01 0.82 0.34–1.97 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan huono. 

 

Vakioitaessa sosiodemografisia tekijöitä sekä terveydentilaan ja terveyskäyttäytymiseen liitty-

viä tekijöitä ilmeni, että suureksi osaksi myös näiden tekijöiden yhteys tutkittavaan psyykkisen 
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hyvinvoinnin paranemiseen oli negatiivinen (ks. Liite 6). Naisten aineistossa malli osoitti lähes 

kaikille muuttujille negatiivista yhteyttä, ja miesten kohdalla yhteyden suunta vaihteli muuttu-

jasta riippuen. Naisilla korkeampi ikä, heikko koettu terveys ja uniongelmat ennustivat pienem-

pää todennäköisyyttä aiemmin heikon psyykkisen hyvinvoinnin paranemiseen eläkkeellä. Li-

säksi naisilla korkeintaan ammattikoulutasoinen koulutus verrattuna korkeakoulutettuihin en-

nusti suurempaa todennäköisyyttä siihen, että aiemmin heikko psyykkinen hyvinvointi parani 

eläkkeelle jäämisen jälkeen. Miehillä yksinasuminen ja univaikeudet ennustivat pienempää to-

dennäköisyyttä psyykkisen hyvinvoinnin paranemiseen eläkkeellä, jos psyykkisen hyvinvoin-

nin lähtötaso työikäisenä oli ollut heikko. 
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6 Johtopäätökset ja pohdinta  
 

Tässä tutkielmassa selvitin eläkettä edeltäneiden fyysisten ja psykososiaalisten työolojen yh-

teyttä eläkeikäisten psyykkiseen hyvinvointiin. Tilastollisilla menetelmillä tutkin, onko aiem-

malla työkuormituksella yhteyttä psyykkisen hyvinvoinnin muutoksiin työiän ja eläkeiän vä-

lillä. Selvitin myös, missä määrin sosiodemografiset tekijät tai terveydentilaan ja elintapoihin 

liittyvät tekijät selittävät tätä yhteyttä. Tässä luvussa esitän aluksi lyhyesti vastaukset tutkimus-

kysymyksiini, ja sen jälkeen arvioin tutkielman keskeisiä tuloksia suhteessa aiempaan tutki-

mukseen. Nostan esiin myös muutamia kiinnostavia näkökulmia, kuten sukupuolten välisen 

eron tutkimustuloksissa. Sen jälkeen esitän jatkotutkimusehdotukseni. Lopuksi arvioin tutki-

muksen toteutuksen luotettavuutta, kokoan tutkimukseni keskeisimmät johtopäätökset ja poh-

din tutkimuksen merkitystä osana laajempaa viitekehystä. 

 

6.1 Tutkimuksen tulos  

6.1.1 Tutkimuksen vastaus tutkimuskysymyksiin 
 

Tutkielmassani tutkin fyysisten ja psykososiaalisten työolojen yhteyksiä Helsingin kaupungin 

entisten työntekijöiden psyykkisessä hyvinvoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin heidän siirryt-

tyään vanhuuseläkkeelle. Suurimmalla osalla tutkituista psyykkinen hyvinvointi oli hyvä sekä 

työiässä että eläkkeellä. Kiinnitin kuitenkin huomioni niihin työntekijöihin, joiden psyykkinen 

hyvinvointi oli sekä työiässä että eläkkeellä heikko, sekä niihin, joilla psyykkinen hyvinvointi 

oli muuttunut hyvästä heikoksi tai heikosta hyväksi kahden tutkimusajankohdan välillä.  

Kuormittavien työolojen yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin 

Sekä fyysisesti että psykososiaalisesti kuormittavilla työoloilla oli yhteys heikompaan psyyk-

kiseen hyvinvointiin eläkeiässä. Tutkimus osoitti, että tutkituilla, joilla oli työiässä ollut kuor-

mittavat työolot ja heikko psyykkinen hyvinvointi, ei eläkkeelle jääminen ollut kohentanut 

psyykkistä hyvinvointia. Voimakkainta oli yhteys fyysisen kuormituksen ja pysyvästi heikon 

psyykkisen hyvinvoinnin välillä. Tämä yhteys oli vahva molemmilla sukupuolilla, mutta mie-

hillä se oli naisia voimakkaampi. Myös psykososiaalinen kuormitus oli yhteydessä heikompaan 

psyykkiseen hyvinvointiin, tämä yhteys näkyi ainoastaan naisilla. Naisilla heikko oman työn 

hallinta sekä työn korkeat vaatimukset olivat yhteydessä heikkoon psyykkinen hyvinvointiin, 

joka ei parantunut eläkkeelle jäämisen jälkeen. 
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Kuormittavien työolojen yhteydet heikentyneeseen ja parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin 

Työiässä hyvän psyykkisen hyvinvoinnin heikentyminen eläkkeelle siirtymisen jälkeen oli nai-

silla yhteydessä psykososiaalisiin työoloihin. Naisilla, jotka olivat olleet psykososiaalisesti eri-

tyisen kuormittavassa työssä, eli työssä, jossa oli samanaikaisesti korkeat vaatimukset ja heikko 

oman työn hallinta, oli muita suurempi todennäköisyys psyykkisen hyvinvoinnin heikentymi-

seen eläkkeellä. Miehillä tätä yhteyttä ei ollut. Työiässä heikon, mutta eläköitymisen jälkeen 

parantuneen psyykkisen hyvinvoinnin ja työolojen välille ei voitu osoittaa tilastollisesti merkit-

seviä yhteyksiä kummallakaan sukupuolella.  

Taustatekijöiden, terveydentilan ja elintapojen merkitys työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin yhtey-

dessä 

Sosiodemografisia tekijöitä, terveydentilaa ja elintapoja suhteessa psyykkisen hyvinvoinnin 

muutoksiin tutkin ristiintaulukoinnilla sekä ottamalla ne vakioitavina tekijöinä mukaan regres-

siomalleihin, joilla tutkittiin työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin muutosten välistä suhdetta. 

Vaikka näiden tekijöiden yhteydet psyykkisen hyvinvoinnin muutoksiin olivat osin tutkittuja 

työoloja voimakkaampia, eivät ne kuitenkaan selittäneet työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin 

muutosten välillä havaittuja yhteyksiä. Työoloilla oli itsenäinen vaikutus, joka säilyi suurim-

maksi osaksi samansuuruisena tai heikkeni vain hieman vakiointien myötä. Iällä, koulutuksella 

ja siviilisäädyllä ei ollut juuri lainkaan vaikutusta fyysisen eikä psykososiaalisen kuormituksen 

ja psyykkisen hyvinvoinnin suhteeseen minkään tutkitun luokan kohdalla. Heikko koettu ter-

veydentila ja uniongelmat olivat vahvasti yhteydessä heikompaan psyykkiseen hyvinvointiin. 

Myös toimeentulovaikeuksilla oli voimakas yhteys heikkona pysyneeseen sekä eläkkeellä hei-

kentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin, ja tämä yhteys oli miehillä huomattavasti voimak-

kaampi kuin naisilla. 

 

6.1.2 Tutkimustulokset ja aiempi tutkimus 
 

Fyysisen kuormituksen yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin 

Fyysisillä työoloilla on osoitettu olevan yhteyksiä paitsi heikentyneeseen fyysiseen terveyteen 

ja toimintakykyyn, myös heikompaan mielenterveyteen (Halonen ym. 2020; Kouvonen ym. 

2017; Laaksonen ym. 2005). Tutkielmani vahvistaa tätä näyttöä fyysisten työolojen yhteydestä 

pysyvästi heikompaan psyykkiseen hyvinvointiin. Tässä tutkielmassa niillä työntekijöillä, joilla 

oli fyysisesti kuormittavat työolot, eli työ sisälsi mm. raskaita nostoja, toistuvia hankalia työ-

asentoja tai selän kiertoliikkeitä, oli suurempi todennäköisyys siihen, että psyykkinen hyvin-

vointi oli huono työiässä ja se säilyi huonona myös eläkkeellä ollessa, verrattuna niihin, joilla 
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ei ollut fyysistä kuormitusta. Fyysisesti raskaiden työolojen yhteys psyykkiseen hyvinvointiin 

siis säilyy vielä eläkkeelläkin, vaikka työelämän kuormitus on poistunut. Fyysisesti raskaat työ-

olot olivat miehillä naisia harvinaisempia, mutta niillä, joilla kuormitusta oli, yhteys heikkona 

pysyvään psyykkiseen hyvinvointiin oli selvästi voimakkaampi, kuin naisilla. Miehillä veto-

suhde OR fyysisen kuormituksen ja heikkona pysyneen psyykkisen hyvinvoinnin välillä oli 

täysin vakioidussa regressiomallissa 3.6 ja naisilla 1.8. Tämä tutkimus ei anna suoria vastauksia 

siihen, miksi miehillä fyysisen kuormituksen vaikutus heikkona pysyvän psyykkisen hyvin-

voinnin todennäköisyyteen oli yli kaksinkertainen naisiin verrattuna.  

On syytä pohtia, onko fyysisen työkuormituksen ja pysyvästi heikomman psyykkisen hyvin-

voinnin taustalla joitakin muita yhteisiä tai välittäviä tekijöitä, jotka eivät tämän tutkimuksen 

puitteissa tule esiin. Regressiomalleissa vakioitiin sosiodemografisia taustatekijöitä sekä ter-

veyteen ja elintapoihin liittyviä tekijöitä, eikä näiden tekijöiden vakioiminen poistanut yhteyk-

siä. Näin ollen yhteyttä eivät selitä ainakaan tutkimuksessa käytetyt taustamuuttujat, kuten esi-

merkiksi koulutus tai heikoksi koettu terveydentila. Tutkimuksessa ei kuitenkaan otettu huomi-

oon ammattialaa, jolla työntekijät olivat työuransa tehneet. On oletettavaa, että fyysistä kuor-

mitusta on enemmän manuaalisen työn tekijöillä, kuin esimerkiksi asiantuntija-ammateissa. On 

mahdollista, että näissä ammateissa työskentelevillä olisi keskimääräistä enemmän myös mie-

lenterveysoireita. Kattavaa tutkimusta psyykkisen hyvinvoinnin ja ammattien välisistä yhteyk-

sistä ei ole saatavilla, mutta sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä voidaan tutkia rekis-

tereihin perustuen. Kuntoutussäätiön selvityksen mukaan fyysisesti raskasta työtä tekevät jää-

vät muita useammin mielenterveysperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle (Rinne ym. 2018). 

Suomalaisessa eläketutkimuksessa puolestaan todettiin, että niillä, jotka jäivät fyysisistä syistä 

työkyvyttömyyseläkkeelle, oli enemmän pysyviä mielenterveysongelmia, kuin muilla eläkeläi-

sillä (Oksanen ym. 2011). Vaikka tämä ei tarkoita, että fyysisesti raskas työ suoraan aiheuttaisi 

mielenterveysongelmia, osoittaa se, että fyysisellä kuormituksella ja fyysisillä työkyvyttömyy-

den syillä on yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. Fyysisesti kuormittava työ on ainakin jossain 

määrin psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijä, joka tuli esiin myös tässä tutkimuksessa. Selitystä 

sille, miksi juuri manuaalisen työn tekijöillä olisi muita heikompi psyykkinen hyvinvointi, ei 

tämän tutkimuksen puitteissa ole voitu enempää selvittää.  

Fyysisten työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin suhde tuli näkyviin myös tutkittaessa eläk-

keellä ollessa parantunutta mielenterveyttä. Regressioanalyysissä vetosuhde OR fyysisen kuor-

mituksen ja parantuneen psyykkisen hyvinvoinnin välillä oli negatiivinen, ja täysin vakioidussa 

mallissa se oli miehillä 0.6 ja naisilla 0.8. Tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta se on 
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kuitenkin suuntaa antava. Työiässä huonon psyykkisen hyvinvoinnin paraneminen eläkkeellä 

oli epätodennäköisempää, jos työolot olivat olleet fyysisesti kuormittavat. Tämä tulos vahvistaa 

ajatusta, että fyysisen työn tekijöillä on myös jokin muu tai muita psyykkiseen hyvinvointiin 

heikentävästi vaikuttavia tekijöitä, ja fyysiset työolot itsessään eivät välttämättä aiheuta hei-

kompaa mielenterveyttä. 

Psykososiaalisen kuormituksen yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin 

Psykososiaalinen kuormitus työssä tarkoittaa henkisesti stressaavaa työtä, jossa on psyykkisiä 

tai sosiaalisia kuormitustekijöitä. Työn korkeilla vaatimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi työn 

ristiriitaisia vaatimuksia, liian suurta työn määrää tai liiallista kiirettä. Heikolla oman työn hal-

linnalla tarkoitetaan vähäisiä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, tehdä työtään koske-

via päätöksiä tai käyttää osaamistaan. Psykososiaalisesti erityisen kuormittavaa työtä on työ, 

jossa toteutuvat samanaikaisesti korkeat vaatimukset ja heikko oman työn hallinta (Karasek 

1979). Psykososiaalisesti kuormittavat työolot olivat tämän tutkimuksen naisvastaajilla yhtey-

dessä psyykkiseen hyvinvointiin ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Naisilla, joiden työssä oli 

korkeat vaatimukset tai heikko oman työn hallinta, oli suurempi todennäköisyys siihen, että 

psyykkinen hyvinvointi oli ollut huono työiässä, ja se pysyi huonona vielä eläkkeelle jäämisen 

jälkeenkin. Lisäksi niillä naisilla, joilla psyykkinen hyvinvointi oli työiässä ollut hyvä, ja joilla 

oli ollut psykososiaalisesti erityisen kuormittava työ, eli työssä oli ollut korkeat vaatimukset ja 

samanaikaisesti heikko oman työn hallinta, oli suurempi todennäköisyys siihen, että psyykki-

nen hyvinvointi heikentyi eläkkeelle jäämisen jälkeen, kuin niillä, joilla psykososiaalista kuor-

mitusta ei ollut. Vaikka joidenkin tutkimusten mukaan psykososiaalisesti kuormittavista tai 

stressaavista työoloista vapautuminen vaikuttaisi mielenterveyttä kohentavasti (esim. Flei-

schmann ym. 2020; Moen 1996), vastaa tämä tulos pitkälti aiempaa tutkimusta psykososiaalis-

ten työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin välisestä suhteesta.  

Tutkimuskirjallisuudessa on laajaa ja kansainvälistä näyttöä siitä, että psykososiaalisesti kuor-

mittavat työolot ovat yhteydessä heikompaan mielenterveyteen (Kivimäki ym. 2003; Laakso-

nen ym. 2005; Laine ym. 2014; Paterniti ym. 2002; Stansfeld ym. 1997; Tsutsumi ym. 2001; 

Virtanen ym. 2015). Siitä, kuinka pitkäkestoisia vaikutukset ovat, ei kuitenkaan ole vielä yhte-

nevää näyttöä. Stansfeld & Candy (2006) päätyivät meta-analyysissään kuitenkin johtopäätök-

seen, että psykososiaalisesti stressaava työ on merkittävä uhka mielenterveydelle. Myös Wah-

rendorf ym. (2012) toteavat laajassa tutkimuksessa, että keski-iässä koetuilla stressaavilla työ-

oloilla on pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. Mielenterveysoireita ennus-

tavat heikot vaikutusmahdollisuudet työssä ja organisaation epäoikeudenmukainen 
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päätöksenteko (Kivimäki ym. 2003) sekä heikko oman työn hallinta, aikapaine ja liiallinen työ-

kuorma (Tsutsumi ym. 2001), työpaikkakiusaaminen, vähäinen sosiaalinen tuki työpaikalla 

sekä haasteet työn ja perheen yhteensovittamisessa (Laine ym. 2014). Psykososiaalisista työ-

oloista korkeiden vaatimusten on osoitettu olevan yhteydessä myöhempään masennusoireiluun 

(Paterniti ym. 2002) ja erityisesti työn ristiriitaiset vaatimukset ennustavat mielenterveysoirei-

lua (Stansfeld ym. 1997).  

Tässä tutkimuksessa havaittiin yhteys työn korkeiden vaatimusten ja heikon oman työn hallin-

nan sekä pysyvästi heikon psyykkisen hyvinvoinnin välillä. Tämä yhteys voitiin osoittaa kui-

tenkin ainoastaan naisilla. Bonde (2008) havaitsi katsauksessaan, että psykososiaalisesti kuor-

mittava työ on erityisesti miehillä yhteydessä masennusoireiluun, mutta tässä tutkimuksessa 

työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja heikomman tai heikentyvän psyykkisen hyvin-

voinnin yhteydet eivät olleet miehillä tilastollisesti merkitseviä. Tältä osin tämän tutkimuksen 

tulos on siis ainakin osittain ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa. Toisaalta yhteyden 

puuttumista voivat selittää osaltaan tutkimusaineiston puutteet, erityisesti miesten aineiston 

pieni koko (ks. luku 6.3).  

Tutkimuksessa naisten kohdalla löytyi yhteys myös eläkkeellä heikentyneen psyykkisen hyvin-

voinnin ja psykososiaalisesti erityisen kuormittavan työn välillä. Tulosta eivät selitä tausta-

muuttujat tai terveydentilassa tapahtuneet muutokset, sillä yhteys säilyi vahvana näiden tekijöi-

den vakioimisen jälkeenkin. Tulos on ristiriidassa aiemman tutkimusnäytön kanssa, jonka mu-

kaan psykososiaalisesti stressaavista työoloista vapautuminen vaikuttaa mielenterveyteen posi-

tiivisesti (vrt. Fleischmann ym. 2020). Tulosta ei selitä myöskään se, että psykososiaalisella 

kuormituksella olisi pitkäkestoinen negatiivinen vaikutus mielenterveyteen (vrt. Kivimäki ym. 

2003), sillä näillä naisilla oli työiässä vielä hyvä psyykkinen hyvinvointi. Tämä tutkimus ei 

anna selitystä tälle havainnolle, joten syitä voidaan vain arvella.  

Sukupuolten välinen ero kuormittavien työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteydessä 

Useimmissa aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu molempia sukupuolia yhdessä, ja sukupuo-

len vaikutus tuloksiin on vakioitu. Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin havaittu ja esitetty eroa-

vaisuuksia sukupuolten välillä. Eläkkeelle jäämisen on todettu heikentävän miesten mielenter-

veyttä enemmän kuin naisten, ja negatiivinen vaikutus myös jatkuu miehillä pidempään, kuin 

naisilla (Vo ym. 2015). Tiettyjen persoonallisuudenpiirteiden (Kesavayuth ym. 2016) ja aktii-

visemman elämäntavan (Vo ym. 2015) on havaittu suojaavan naisia heikolta mielenterveydeltä 

eläköitymisen yhteydessä miehiä paremmin. Vaikka psykososiaalinen työkuormitus on todis-

tetusti haitallista molemmille sukupuolille, työssä toteutuvien vähäisten 
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päätöksentekomahdollisuuksien on todettu olevan yhteydessä heikompaan mielenterveyteen 

voimakkaammin miehillä (Paterniti 2002; Stansfeld 1997). Useita tutkimuksia kartoittaneen 

meta-analyysin mukaan sukupuolten välillä ei kuitenkaan löytynyt systemaattisia eroja sen suh-

teen, mitkä työolotekijät ovat yhteydessä heikompaan mielenterveyteen (Netterstøm ym. 2008). 

Tässä tutkimuksessa havaittiin kuormittavien työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyden 

poikkeavan hieman toisistaan eri sukupuolilla. Miehillä fyysisesti kuormittavien työolojen yh-

teydet heikkoon psyykkiseen hyvinvointiin olivat vahvempia, mutta psykososiaalisesti kuor-

mittavien työolojen yhteydet sen sijaan heikompia, kuin naisilla. Tätä ei selitä se, että miehillä 

olisi ollut enemmän fyysistä kuormitusta, ja naisilla enemmän psykososiaalista kuormitusta. 

Naisilla fyysistä kuormitusta oli kaksinkertainen määrä (38 %) miehiin (19 %) verrattuna, ja 

psykososiaalista kuormitusta oli molemmilla sukupuolilla saman verran. Tutkimusjoukossa 

miehet ovat naisia korkeammin koulutettuja, ja on todennäköistä, että tässä aineistossa miehet 

ovat vähemmän fyysisissä töissä, kuin naiset. Naisilla korostuvat hoito- ja palvelualan työt. On 

mahdollista, että ne miehet, jotka ovat fyysisemmissä töissä ja kokevat työssään fyysistä kuor-

mitusta, ovat muutoinkin valikoitunutta ja muista miehistä poikkeavaa joukkoa. Selvityksen 

mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä siirtyminen miehillä on yleisintä lähi- 

ja perushoitajilla, jopa lähes neljä kertaa yleisempää kuin kaikilla miehillä keskimäärin (Rinne 

ym. 2018). Tulotason heikkeneminen eläkkeellä on erityisesti miehillä mielenterveyttä heiken-

tävä tekijä (Bonsang & Klein 2012), ja tämä on todennäköisempää matalammasta ammattiase-

masta eläköityneille. Tässä aineistossa toimeentulovaikeudet olivat miehillä naisia selvemmin 

yhteydessä heikkona pysyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin (ks. Liite 4). Heikentynyt toi-

meentulo eläkkeellä saattaisi osaltaan selittää sitä, miksi fyysistä kuormitusta työssään kokeneet 

- ja mahdollisesti matalammassa ammattiasemassa olleet – voivat eläkkeellä psyykkisesti muita 

huonommin. 

Eläkeiässä parantunut psyykkinen hyvinvointi 

11 %:lla tutkituista naisista ja 8 %:lla miehistä psyykkinen hyvinvointi parantui eläkkeelle jää-

misen jälkeen. Heillä psyykkinen hyvinvointi oli työaikana ollut huono, mutta se oli parantunut 

eläkkeellä ollessa. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että mielenterveyden paraneminen 

eläkkeelle jäämisen jälkeen on voimakkaampaa ja todennäköisempää niillä, joilla on ollut hen-

kisesti kuormittavat työolot. Vahva yhteys on havaittu parantuneen mielenterveyden ja työn 

korkeiden vaatimusten, vähäisen työstä saadun tuen sekä vähäisten päätöksentekomahdolli-

suuksien välillä (Fleischmann ym. 2020). Myös työstressistä vapautumisen on todettu paranta-

van stressaavista työoloista kärsineiden mielenterveyttä eläköitymisen yhteydessä (Moen 
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1996). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut nähtävissä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

psykososiaalisesti kuormittavien työolojen ja parantuneen psyykkisen hyvinvoinnin välillä. Sen 

sijaan negatiiviset yhteydet regressioanalyyseissä osoittivat, että jos työolot olivat olleet kuor-

mittavat, oli vähemmän todennäköistä, että työiän heikko psyykkinen hyvinvointi paranisi pian 

eläkkeelle jäämisen jälkeen. Tutkituista työoloista voimakkaimmin – vaikkakaan ei tilastolli-

sesti merkitsevästi – yhteydessä eläkkeellä parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin oli 

heikko oman työn hallinta miehillä. Heillä heikon työn hallinnan ja parantuneen psyykkisen 

hyvinvoinnin vetosuhde OR oli täysin vakioidussa regressiomallissa 1.5. Mielenkiintoisen tästä 

tuloksesta tekee se, että muissa vastemuuttujan luokissa psykososiaalisilla työoloilla ja psyyk-

kisellä hyvinvoinnilla oli havaittavissa yhteyksiä ainoastaan naisilla, mutta tässä luokassa nai-

silla kaikkien työolojen yhteydet parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin olivat miehiä hei-

kompia, ja heikko työn hallinta oli naisilla kaikista vähiten yhteydessä parantuneeseen psyyk-

kiseen hyvinvointiin (vakioitu OR 0.97). Naisilla psyykkisen hyvinvoinnin paraneminen eläk-

keellä oli miehiä yleisempää, ja positiivisen muutoksen taustalla vaikuttivatkin työoloja voi-

makkaammin todennäköisesti muut syyt.  Aiempien tutkimusten mukaan eläkkeellä olevilla 

naisilla on keskimäärin aktiivisempi elämäntapa kuin miehillä, he ovat miehiä seurallisempia 

ja heidän elämänsä todennäköisemmin täyttyy työuran jälkeen muusta mielekkäästä tekemi-

sestä (esim. Vo ym. 2015).  

Aiemmin on esitetty, että eläkkeelle jääminen parantaa mielenterveyttä erityisesti korkeammin 

koulutetuilla (Eibich 2015), mutta tässä tutkimuksessa korkeampi koulutus ennusti naisilla hei-

kompaa tai heikentyvää mielenterveyttä eläkkeellä, ja psyykkisen hyvinvoinnin paraneminen 

eläkeiässä oli yleisempää matalammin, kuin korkeammin koulutetuilla naisilla (ks. Taulukko 8 

ja Liite 6). Tämän tutkimuksen vastaajista valtaosalla oli kuitenkin hyvä psyykkinen hyvin-

vointi sekä työiässä, että eläkkeellä. Siksi on mahdollista, että monilla vastaajilla jo työiässä 

hyvä psyykkinen hyvinvointi onkin parantunut vielä lisää eläkkeellä, mutta tämä muutos ei ole 

tässä tutkimuksessa tullut esiin. Tämä tutkimus erotteli psyykkisen hyvinvoinnin vain kahteen 

luokkaan, heikkoon ja hyvään, ja hyvän alueelle mahtuu paljon vaihtelua. Tarkempi erottelu tai 

psyykkisen hyvinvoinnin käsittely jatkuvana muuttujana olisi tuonut enemmän muutoksia esiin. 

Psyykkinen hyvinvointi eläkeiässä 

Suurimmalla osalla (62 %) tutkituista Helsingin kaupungin entisistä työntekijöistä psyykkinen 

hyvinvointi oli ollut hyvä työiässä, ja se säilyi hyvänä myös eläkkeellä ollessa. Keskimäärin 

psyykkinen hyvinvointi oli tutkimusjoukossa eläkkeelle jäämisen jälkeen jonkin verran pa-

rempi, kuin viimeisinä työssäolovuosina. Tämän tutkimuksen perusteella emme kuitenkaan voi 
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esittää arveluja siitä, miten psyykkinen hyvinvointi tulee kehittymään myöhemmässä eläke-

iässä. Tämän tutkimuksen aikajänne tutkittavien osalta on viisi vuotta, joten tässä tutkielmassa 

voidaan havaita ainoastaan pian eläkkeelle jäämisen jälkeen tapahtuneita, lyhyen aikavälin 

muutoksia. Eläkkeelle jääminen on tutkimuskohdassa varsin tuore tapahtuma, ja työelämän 

mahdollisesti pitkäaikaisetkin olosuhteet ovat muuttuneet tutkittavilla vasta hiljattain. On mah-

dollista, että pysyvämmät muutokset mielenterveydessä ovat vielä tulossa.  

Aiemman tutkimuksen mukaan eläkkeelle jääminen on yhteydessä parantuneeseen mielenter-

veyteen (Heide ym. 2013; Oksanen ym. 2011), mutta eläköitymisen positiivinen vaikutus mie-

lenterveysoireista aiemmin kärsineillä on mahdollisesti vain lyhytaikainen ja heikkenee eläke-

vuosien myötä (Olesen ym. 2015). Mielenterveyden on todettu laskevan molemmilla sukupuo-

lilla ja kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä muutamien vuosien kuluessa eläkkeelle jäämisen 

jälkeen (Heller-Sahlgren 2017) ja erityisesti 75–80 ikävuoden jälkeen (Rieder-Heller ym. 2006; 

Vaarama ym. 2014a). Kaikkein iäkkäimmillä myös masennuksen esiintyvyys (Koponen 2018) 

ja miesten itsemurhat (Nordic Statistics database 2021) lisääntyvät. Tämän tutkimuksen eläke-

läiset ovat suurimmaksi osaksi kuitenkin vielä alle 70-vuotiaita, joten nämä negatiiviset kehi-

tyskulut eivät vielä ole heillä näkyvissä. 

Tutkimusten mukaan eläköitymisellä on positiivisia vaikutuksia terveyteen ja mielenterveyteen 

jo ensimmäisinä eläkevuosina. Selittäjänä muutokselle tutkijat pitävät terveellisempiä elinta-

poja, kuten liikunnan lisääntymistä, työstressistä vapautumista sekä parempaa nukkumista. (Ei-

bich 2015; Gorry ym. 2018). Myös tässä tutkimuksessa havaittiin eläkeikäisten harrastavan 

enemmän liikuntaa ja kokevan työikäisiä vähemmän uniongelmia. Aiempien tutkimusten mu-

kaan eläkeikäisillä heikompaan mielenterveyteen ja heikompaan psyykkisen elämänlaadun ko-

kemukseen vaikuttavat monet tekijät. Keskeisiä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä ovat hei-

koksi koettu terveydentila, pitkäaikaissairaudet, kivun ja yksinäisyyden kokemukset, masennus 

sekä leskeksi jääminen. Myös köyhyys ja toimeentulovaikeudet voivat osaltaan selittää mielen-

terveyden heikentymistä. (Schaie & Willis 2002, 432–442; Vaarama ym. 2014b.) Myös tässä 

tutkimuksessa havaittiin, että niillä vastaajilla, jotka arvioivat terveydentilansa heikoksi, joilla 

oli elämää haittaavia pitkäaikaissairauksia, joilla oli toimeentulovaikeuksia tai joiden siviili-

sääty oli hiljattain muuttunut yhdessä asuvasta yksinasuvaksi, oli muita useammin heikko tai 

heikentynyt psyykkinen hyvinvointi.  
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6.2 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Tämä tutkielma nostaa monenlaisia kysymyksiä, joita olisi syytä tutkia perusteellisemmin. 

Tässä tutkielmassa voitiin selvittää ainoastaan pian eläkkeelle jäämisen jälkeen tapahtuneita 

muutoksia. Psyykkinen hyvinvointi muuttuu kuitenkin hitaasti, ja toisaalta pian eläkkeelle jää-

misen jälkeen näkyvä mahdollinen muutos voi olla väliaikainen. Monissa tutkimuksissa on 

osoitettu, että tutkittaessa eläkkeelle jäämisen vaikutuksia, on syytä erottaa lyhyen ja pidemmän 

aikavälin muutokset (esim. Fleischmann ym. 2020; Heller-Sahlgren 2017). Ihminen voi olla 

aluksi innostunut uudesta elämäntilanteesta, mutta tottua tai myös pettyä siihen myöhemmin. 

Ajan myötä suurin osa sopeutuu suuriinkin elämänmuutoksiin, ja välittömillä reaktioilla – oli-

vatpa ne positiivisia tai negatiivisia – on taipumus tasoittua ajan kuluessa (Heller-Sahlgren 

2017). Olisikin kiinnostavaa jatkaa tämän tutkimusaineiston eläkeläisten seuraamista myöhem-

missä vaiheissa, kun eläkkeelle jäämisestä on kulunut pidempi aika. Tämän tutkielman kahden 

aikapisteen tarkastelua voisi laajentaa pidempään seurantaan, ja tutkia psyykkisen hyvinvoinnin 

kehitystä pidemmällä aikajänteellä. 

Tämän tutkielman tuloksissa korostuivat fyysisten työolojen yhteydet eläkkeelle jääneiden 

psyykkisen hyvinvoinnin muutoksiin. Aihetta ei ole paljoa vielä tutkittu, mutta tämän tutkiel-

man ja myös aiemman Helsinki Health Study (HHS) -hankkeen aineistolla tehdyn tutkimuksen 

(Halonen ym. 2020; Kouvonen ym. 2017; Laaksonen ym. 2005) perusteella psyykkisen hyvin-

voinnin muutosten taustalla voi olla paitsi psykososiaalista työkuormitusta, myös fyysistä kuor-

mitusta. Fyysisesti kuormittava työ voi vaikuttaa itsenäisenä tekijänä psyykkiseen hyvinvoin-

tiin, tai se voi signaloida jotakin muuta tekijää, joka vaikuttaa fyysisen kuormituksen kokemuk-

sen taustalla, ja joka ei itsenäisenä tekijänä tässä tutkimuksessa tullut esiin. Esimerkiksi sosio-

ekonomiset erot, kuten matalampi ammattiasema, tai tekijät, jotka vaikuttavat fyysisiin ammat-

teihin valikoitumiseen, kuten esimerkiksi matala koulutus tai vanhempien koulutustausta voivat 

olla taustalla vaikuttavia tekijöitä. Fyysisten työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä 

kannattaa tutkia jatkossa lisää erilaisilla tutkimusasetelmilla, että kokonaiskuva fyysisten työ-

olojen merkityksestä terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun tarkentuisi. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin fyysistä ja psykososiaalista työkuormitusta, mutta ei kuiten-

kaan tutkittu niiden yhteisvaikutusta. Fyysiset ja psykososiaaliset työolot voivat kuitenkin vai-

kuttaa myös samanaikaisesti, ja niillä voi olla vaikutusta toisiinsa (ks. esim. Laaksonen ym. 

2005). Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työssä on usein läsnä sekä fyysistä että psyykkistä 

kuormitusta, jota lisää kiire, riittämättömyyden tunne ja eettinen kuorma. Erilaisten työn 
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kuormitustekijöiden yhteisvaikutus voi olla erillistä tarkastelua merkittävämpää ja tuoda asiasta 

uutta tietoa. Työn kuormittavuuden ja psyykkisen hyvinvoinnin muutosten välillä voi olla vaih-

telua myös ammattialoittain, jonka selvittäminen vaatii lisätutkimusta. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin ristiintaulukoinnilla selvä yhteys työpaikkakiusaamiskokemus-

ten ja heikomman psyykkisen hyvinvoinnin välillä, mutta sitä ei kuitenkaan tutkittu tarkemmin 

regressioanalyyseissä. Olisi kiinnostavaa selvittää, onko työpaikkakiusaamisella itsenäinen vai-

kutus psyykkiselle hyvinvoinnille vielä eläkeiässä. Koulukiusaamisella on pitkäkestoiset vai-

kutukset, ja on hyvin mahdollista, että työpaikkakiusaamisen merkitys mielenterveydelle on 

yhtä suuri. 

Helsinki Health Study (HHS) -hankkeen aineistossa on vanhuuseläkkeelle jääneiden lisäksi 

myös lähes 900 työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyttä vastaajaa, ja olisi tärkeää selvittää, millai-

nen on fyysisen ja psykososiaalisen työkuormituksen merkitys heidän psyykkiseen hyvinvoin-

tiinsa. Oletettavasti työkuormitus on keskeinen tekijä työkyvyttömyyseläkeratkaisun taustalla, 

ja tämän tutkielman tuloksen perusteella olisi kiinnostavaa tutkia, onko esimerkiksi fyysisillä 

työoloilla yhteyttä mielenterveysperusteisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Olisi myös kiinnosta-

vaa vertailla työolojen ja psyykkisen hyvinvoinnin muutosten yhteyttä työkyvyttömyyseläk-

keelle ja vanhuuseläkkeelle jääneiden välillä. 

Olisi myös kiinnostavaa selvittää, mitä tämän päivän eläkeläiset ajattelevat työssä kokemastaan 

kuormituksesta, ja kuinka he itse kokevat sen vaikuttaneen omaan eläkeikäänsä ja mielenter-

veyteensä. Kvalitatiivinen tutkimusasetelma kohdistuen työssään fyysistä tai psykososiaalista 

kuormitusta kokeneisiin ja vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle jääneisiin voisi 

tuoda uutta, syvällisempää tietoa asiasta. On tärkeää saada myös kokemustietoa aiheesta. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja metodologinen pohdinta 
 

Tutkimusaineisto on laaja, ja tutkitut Helsingin kaupungin työntekijät edustavat suomalaista 

työelämää varsin kattavasti. Vaikka ammattien kirjo on suuri, rajautuvat tästä aineistosta kui-

tenkin pois tietyntyyppiset työt, kuten esimerkiksi rakennus- ja tehdastyöläiset, media-alan 

työntekijät ja liike-elämän edustajat kuten myyjät, myyntiedustajat ja toimitusjohtajat sekä yrit-

täjät. Lisäksi, koska aineisto koostuu tutkimuksen alussa työelämässä olleista työntekijöistä, 

siitä puuttuu työelämän ulkopuolella oleva väestö, kuten työttömät, opiskelijat, työkyvyttömät 

ja vanhempainvapaalla olevat. Tulos ei siis kata koko eläkeläisten joukkoa, sillä osa eläkeläi-

sistä ei ole ollut työelämässä eläköitymistään edeltävästi, eikä tämä tutkimus kerro heidän 
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mielenterveydestään mitään. Aineiston mahdollisena heikkoutena voikin pitää sitä, että aineisto 

on kerätty yksinomaan työssäkäyvältä väestöltä. Työssäkäyvät eivät kuitenkaan edusta koko 

väestöä, sillä työssäkäyvät ovat merkittävästi terveempiä sekä fyysisesti että psyykkisesti, kuin 

väestö keskimäärin (Lahelma ym. 2013; Martikainen & Valkonen 1999). Tässä tutkimuksessa 

tutkittiin kuitenkin juuri työolojen vaikutuksia, eikä näihin tutkimuskysymyksiin olisi voitu 

vastata toisenlaisella aineistolla. 

Tutkimusaineistosta tehdyn analyysin (Lahelma ym. 2013) mukaan vastanneiden joukko vastaa 

perusjoukkoa hyvin. Analyysin mukaan seurantakyselyihin vastaamatta jättäneet miehet olivat 

vastanneisiin verrattuna useammin nuorempia ja ammatiltaan manuaalisen työn tekijöitä, heillä 

oli muita enemmän mielenterveysoireilua ja heidän työssään oli fyysistä kuormitusta. Naisista, 

jotka jättivät vastaamatta jatkokyselyihin, erottui joukko, jolla oli muita heikompi koettu ter-

veydentila. Vastaamattomien joukko on tämän tutkimuksen osalta erityisen kiinnostava, sillä 

juuri fyysinen kuormitus työssä ja sen yhteys mielenterveysoireiluun on yksi keskeinen tutki-

mustulos. Voi siis olettaa, että koska juuri fyysisesti kuormittavassa työssä olevat ovat useam-

min jättäneet seurantakyselyyn vastaamatta, on fyysisen kuormituksen ja mielenterveysoireilun 

yhteys ainakin miesten osalta tutkimuksen kohdeperusjoukossa tätäkin tutkimustulosta vah-

vempi. 

Tämän tutkimuksen aineisto koostui Helsingin kaupungin työntekijöistä, ja kuten kunta-alalla 

on tyypillistä, enemmistö työntekijöistä on naisia (KT 2021). Lisäksi naiset vastasivat tutki-

mukseen miehiä aktiivisemmin. Tästä syystä tutkimusaineistossa enemmistö oli naisia ja vain 

viidesosa miehiä. Tämä aiheutti aineiston käsittelyyn ja analysointiin tiettyjä haasteita. Miesten 

määrä aineistossa (N=2906) oli noin 600 vastaajaa, jotka analyyseissä luokiteltiin neljään tut-

kittavaan ryhmään vastemuuttujan suhteen. Näistä ryhmistä yksi – he, joiden psyykkinen hy-

vinvointi oli koko ajan ollut hyvä – oli selkeästi suurin luokka, ja tutkimuksen kannalta tämä 

oli kaikkein epäkiinnostavin ryhmä, halusinhan ensisijaisesti selvittää, mitkä tekijät olivat yh-

teydessä heikkoon tai muuttuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Tästä syystä tutkittavissa ryh-

missä oli joidenkin muuttujien luokissa vain vähän tapauksia, mikä johtaa tulosten suurempaan 

epävarmuuteen. Esimerkiksi regressioanalyysien tulosten tulkinnassa oleelliset luottamusvälit 

kasvoivat joidenkin muuttujien kohdalla poikkeavan suuriksi. Tämä on tyypillistä silloin, kun 

aineisto on pieni (Tähtinen ym. 2020: 51). Myös keskivirheet olivat miehille tehdyissä regres-

sioanalyyseissa naisten analyysejä suuremmat. Miehillä keskivirheet olivat tasoa 0,3–0,4, kun 

ne naisilla olivat tyypillisesti hieman alle 0,2. Tämä kertoo tuloksen olevan epävarmempi mies-

ten aineiston osalta, joka on luonnollista ottaen huomioon merkittävän eron aineistojen koossa.  
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On todennäköistä, että suuremmalla aineistolla analyysin tulokset olisivat olleet varmempia 

myös miesten osalta. Paikoin miesten osalta tuloksissa muuttujien välillä oli havaittavissa sa-

mansuuntainen yhteys, kuin naisilla, mutta leveiden luottamusvälien vuoksi tulosta ei voinut 

pitää tilastollisesti merkitsevänä. Osa sukupuolten välisistä eroista tämän tutkimuksen tulok-

sissa saattaa siis johtua myös miesten naisia pienemmästä määrästä tutkimusjoukossa. Tämä ei 

selitä kuitenkaan kaikkia eroja, ja esimerkiksi miesten osalta fyysisten työolojen naisia voimak-

kaampi ja psykososiaalisten työolojen osalta heikompi yhteys psyykkiseen hyvinvointiin on 

selkeä tulos. Mikäli olisin käsitellyt molempia sukupuolia yhdessä, olisivat nämä sukupuolten 

väliset erot jääneet havainnoimatta ja raportoimatta, ja sen vuoksi naisia ja miehiä on analysoitu 

erikseen, haasteista ja tulkinnan rajoituksista huolimatta. 

Helsinki Health Study (HHS) -hankkeen aineistossa käytetyt kyselyt ja mittarit, samoin kuin 

tässä tutkimuksessa muuttujille tehdyt luokittelut on toistettu lukuisissa eri tutkimuksissa, jotka 

on raportoitu ja vertaisarvioitu, ja niitä voidaan pitää valideina mittaamaan tutkittuja asioita. 

Ulkoisen validiteetin arvioimisessa on hyödynnetty tutkimusaineistosta tehtyä kattavaa analyy-

siä. Aineiston heikkoutena voi kuitenkin pitää sitä, että se perustuu itsearvioituihin ja itse il-

moitettuihin muuttujiin, joka voi sinällään vääristää tulosta verrattuna esimerkiksi rekisteritie-

toihin. (Lahelma ym. 2013.) Useimmissa kysymyksissä tutkittavaa tekijää mitataan asteikoilla. 

Esimerkiksi vastemuuttujan laatimisessa käytetty RAND-36 mielenterveysmittari koostuu vii-

destä kysymyksestä, joissa on mitattu kuusiportaisella asteikolla tiettyjä mielialaan liittyviä 

väittämiä. Asteikon ääripäät olivat ”koko ajan” ja ”en lainkaan” ja välillä oli ilmauksia kuten 

”suuren osan aikaa” ja ”jonkin aikaa”. Voi pohtia, kuinka vastaajien perusluonne tai mieliala 

voivat vaikuttaa siihen, miten tällaisiin kysymyksiin vastataan. Toisaalta mielialaan, kuten 

vaikkapa onnellisuuden tai ahdistuksen tunteeseen, on vaikeaa, ellei mahdotonta löytää tämän 

objektiivisempia mittareita. Tarkoitushan on selvittää nimenomaan vastaajan omaa tunnetta. 

RAND-36-mittari on laajasti tutkittu ja sen on todettu kuvaavan vastaajan mielenterveyttä, jota 

on validiteettitutkimuksissa kartoitettu muilla mittaustavoilla tai rekisteritiedoilla (esim. Aalto 

ym. 1999, 48; Ware 2000; Ware & Gandek 1998).  

Työoloja puolestaan arvioitiin viisiportaisella asteikolla. Mielenterveys itsessään kuitenkin vai-

kuttaa siihen, kuinka ihminen kokee työnsä, ja kuinka sitä arvioi (Stansfeld 1997). Esimerkiksi 

masentuneet suhtautuvat elämäänsä ylipäänsä negatiivisesti (Huttunen 1994). Siten objektiivi-

silla mittareilla mitattuna työolot eivät välttämättä ole olleet erityisen kuormittavia, mutta mie-

lenterveysoireista kärsivät saattavat silti kokea ne kuormittavampina, kuin muut. Tästä syystä 

voi olla, että heikon psyykkisen hyvinvoinnin ja kuormittavien työolojen yhteydet saattavat 
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korostua. Voi pohtia, kumpaan suuntaan mahdollinen kausaalisuhde tässä asiassa kulkee. Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin, olivatko vastaajat kokeneet työnsä fyysisesti tai henkisesti ras-

kaaksi, ja nähtävissä oli voimakas korrelaatio heikomman psyykkisen hyvinvoinnin ja raskaaksi 

koetun työn välillä. Voi pohtia, mikä vaikutus heikolla mielenterveydellä on raskauden koke-

muksen arviointiin. Toisaalta kyse on pitkälti myös yksilöiden persoonallisuuden piirteistä, 

asennoitumisesta ja resilienssistä. 

Tässä tutkimuksessa päätettiin olla huomioimatta aikaa, jonka tutkittavat ovat olleet eläkkeellä. 

Vaikka tutkimuksen aikajänne on vain viisi vuotta, voi silläkin olla todellisuudessa merkitystä, 

onko eläkkeelle jääminen tapahtunut vasta hiljattain, vai lähes viisi vuotta aiemmin. Lisäksi 

muuttujien luokittelussa tehtiin lukuisia valintoja, jotka ovat voineet vaikuttaa osaltaan tulok-

siin. Esimerkiksi iän luokittelun olisi voinut tehdä toisin. Voi olla, että toisin luokiteltuna erot 

iän suhteen olisivat voineet tulla paremmin esiin. Työoloja kuvaavat muuttujat luokiteltiin pää-

osin suhteessa tutkimusaineistoon. Tässä tutkimuksessa esitetyt kuormittavat työolot eivät siis 

kuvaa absoluuttisia työoloja työväestössä, vaan ainoastaan tämän tutkimuksen tutkimusjou-

kossa, tutkimukseen valikoituneiden Helsingin kaupungin työntekijöiden joukossa. 

Tutkimuksen olennaisin muuttuja, psyykkinen hyvinvointi, luokiteltiin heikoksi, jos RAND-

36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osiossa saatu arvo kuului tutkitun joukon alimpaan nel-

jännekseen. Myös mielenterveyttä arvioitiin siis suhteessa tämän tutkimuksen aineistoon. Oli-

kin hieman yllättävä havainto, että tämän tutkimusaineiston heikko psyykkinen hyvinvointi 

vastasi koko väestössä keskimääräisiä arvoja, eläkeiässä alimpaan kvartaaliin päätyi jopa kor-

keammalla pistemäärällä, kuin mikä oli koko väestön keskiarvo eläkeikäisillä. Tämä tuli ilmi 

verrattaessa alimman neljänneksen raja-arvoja koko väestössä mitattuihin keskiarvoihin (ks. 

Kuvio 2 ja Liite 3). Täten tämän tutkimuksen heikoksi määritelty psyykkinen hyvinvointi voi 

suhteessa koko väestöön olla sittenkin kohtalainen tai vain hieman heikompi. Onkin huomioi-

tava, että mitä heikompi mielenterveys ihmisellä on, sitä todennäköisemmin hän ei enää ole 

työkykyinen. Matalan mielenterveyden omaavat joutuvat myös todennäköisemmin työkyvyttö-

myyseläkkeelle, ja tässä tutkimuksessa työkyvyttömyyseläkeläiset oli rajattu pois aineistosta. 

Näistä seikoista johtuen on oltava hieman varovainen vedettäessä johtopäätöksiä heikosta 

psyykkisestä hyvinvoinnista ja sen havaituista yhteyksistä työoloihin. Olisi ehkä parempi puhua 

keskimääräistä huonommasta psyykkisestä hyvinvoinnista työelämästä eläköityneiden jou-

kossa. Tuloksia tulkitessa on kaiken kaikkiaan huomioitava, että logistisella regressioanalyy-

sillä ei voi tehdä päätelmiä tekijöiden välisestä kausaalisuhteesta (Tabachnick & Fidell 2014, 

158). 
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Analyysimenetelmän valinnassa vaihtoehtoinani oli valitsemani multinomiaalisen logistisen 

regressioanalyysin lisäksi lähinnä binäärinen logistinen regressioanalyysi. Tein alustavia ana-

lyyseja myös binäärisellä menetelmällä, mutta tulokset eivät poikenneet binäärisen ja mul-

tinomiaalisen analyysimenetelmän välillä, ja koin multinomiaalisen menetelmän tässä tutki-

muksessa selkeämpänä ja käytännöllisempänä vaihtoehtona. Toki analyysin tulosten tulkin-

nassa on multinomiaalisen regressioanalyysin kohdalla otettava huomioon, että tulokset eivät 

kerro absoluuttisia totuuksia, vaan kertovat ainoastaan tutkitun vastemuuttujan luokan yhtey-

destä työoloihin verrattuna toiseen tutkittuun luokkaan. Regressioanalyysin toteutin siten, että 

tarkastelin ensimmäisessä mallissa kaikkia työoloja samanaikaisesti, ja otin huomioon sosiode-

mografiset tekijät vasta seuraavassa mallissa. Analyysimallit olisi voinut rakentaa myös toisin. 

Päädyin toteutettuun ratkaisuun kokeiltuani muita malleja, joissa tulokset eivät juurikaan poi-

kenneet valitsemastani mallista.  

Pitkittäisaineistojen käyttäminen terveystutkimuksissa on perusteltua, sillä muutokset tervey-

dessä ja mielenterveydessä ovat hitaita ja niiden kehittymiseen voivat vaikuttaa jopa vuosikym-

meniä kestävät altistumiset ja samanaikaiset riskitekijät (Lahelma & Rahkonen 2020). Tämän 

tutkielman tutkimusasetelmassa pitkittäisaineiston käyttäminen on välttämätöntä. On kuitenkin 

huomioitava, että Helsinki Health Study (HHS) -hankkeen tutkimusaineisto on kerätty osin yli 

kaksikymmentä vuotta sitten, ja tämän vuosituhannen alkuvuosikymmenten aikana työelämä 

on ollut digitalisoitumisen ja automatisoitumisen vuoksi suuressa muutoksessa. Siksi tuloksia 

on syytä arvioida lähinnä kuvauksena 2000-luvun alun tilanteesta. Vaikka tuloksista ei voi vält-

tämättä vetää johtopäätöksiä pitkälle tulevaisuuteen, ovat ne kuitenkin tämän päivän ja lähivuo-

sikymmenten eläkeläisten elämässä totta, ja auttavat ymmärtämään heidän tilannettaan.  

Tämän tutkimuksen tuloksia voi pitää kuvauksena hiljattain eläköityneiden kunta-alan työnte-

kijöiden eläkeaikaisesta psyykkisestä hyvinvoinnista ja kuormittavien työolojen yhteyksistä 

psyykkisessä hyvinvoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tulokset eivät ole yleistettävissä työ-

kyvyttömyyseläkkeelle jääneisiin, eivät työelämän ulkopuolelta eläköityneisiin, eivätkä muissa 

kuin kunta-alalla tai siihen rinnastettavissa olevissa töissä olleisiin. Tutkimus ei myöskään 

kerro työolojen pitkäkestoisista vaikutuksista eläkeikäisten psyykkiseen hyvinvointiin. Pikem-

minkin on oletettavissa, että työolojen vaikutus heikkenee eläkevuosien kertymisen myötä, ja 

muut psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ottavat suuremman roolin. 
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6.4 Johtopäätökset 
 

Siirtyminen työelämästä eläkkeelle on tutkimusten mukaan suurimmalle osalle ihmisistä posi-

tiivinen asia, mutta mielenterveysongelmista ja kuormittavista työoloista aiemmin kärsineiden 

kohdalla tilanne on toinen. Aiempi tutkimus työolojen ja eläkkeelle jääneiden psyykkisen hy-

vinvoinnin välisestä yhteydestä on vähäistä, tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia, eikä selkeää 

konsensusta tutkimusperinteessä ole muodostunut. Tämä tutkielma vahvistaa psykososiaalisen 

kuormituksen merkitystä eläkeikäisten heikomman psyykkisen hyvinvoinnin taustalla, mutta 

nostaa esiin myös fyysisesti kuormittavat työolot psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijänä. Tut-

kielma osoittaa, ettei eläköityminen tuo helpotusta kuormittavista työoloista kärsineiden psyyk-

kiseen hyvinvointiin.  

Tämän tutkielman viesti työelämälle on, että työnteon fyysisillä ja psykososiaalisilla olosuh-

teilla ja työhyvinvoinnilla on vaikutusta työntekijän psyykkiseen hyvinvointiin, nämä vaiku-

tukset voivat olla pitkäkestoisia ja ne voivat näkyä vielä eläkeiässäkin. Muutokset psyykkisessä 

hyvinvoinnissa eivät ole suoraviivaisia siten, että kuormitusta aiheuttavan tekijän poistuttua 

psyykkinen hyvinvointi automaattisesti ja nopeasti paranisi. Ihmismielen prosessit ovat moni-

ulotteisempia, mutta mitä vähemmän haitallista kuormitusta ihminen elämänsä aikana kokee, 

sen paremmat edellytykset hänellä on tasapainoiselle ja hyvälle mielenterveydelle ja elämän-

laadulle ikääntyessään.  

Työoloilla on osoitettu olevan yhteys eläkeikäisten psyykkiseen hyvinvointiin, joten myös toi-

menpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi olisi kyettävä katsomaan pidemmällä perspektii-

villä. Panostaminen hyvään työkykyyn ja terveisiin työvuosiin tuottaa hyvinvointia myös työ-

urien jälkeen. Ikääntyneiden masennus, yksinäisyys, syrjäytyminen ja erityisesti vanhojen 

miesten itsemurhat ovat kansallisesti merkittävä haaste – niin sosiaalisesti, inhimillisesti kuin 

taloudellisestikin. Ikääntyneiden elämänlaadun parantamiseksi sekä mielenterveysongelmien 

ehkäisemiseksi on työskenneltävä pitkäjänteisesti ja monialaisesti. Eikä se ole ainoastaan ter-

veydenhuollon tehtävä, vaan koko yhteiskunnan yhteinen asia.  
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LIITTEET 

  

Liitetaulukko 1. Muuttujaluettelo. 

MUUTTUJAT LUOKITTELUASTEIKOT  AINEISTO 

 luokittelu alkuperäisessä aineistossa  luokittelu tässä tutkimuksessa  

Vastemuuttuja    

   RAND-36 psyykkinen hyvinvointi 5 kysymystä, asteikko 0–100  5 kysymyksen keskiarvo/ 2 luokkaa vaihe I + II 

Taustamuuttujat    

   Sukupuoli mies/nainen mies/nainen vaihe I 

   Ikä  syntymävuosi (jatkuva) 4 / 2 luokkaa vaihe I 

   Siviilisääty 5 luokkaa 2 luokkaa vaihe I  

   Siviilisäädyn muutos  2 luokkaa vaihe II 

   Koulutusaste 5 luokkaa 3 luokkaa vaihe I  

Toimeentulovaikeus 2 kysymystä/ 5 luokkaa 2 luokkaa vaihe II 

Työolot    

   Fyysiset työolot 
               fyysinen kuormitus                

18 kysymystä, asteikko 1–4 
4 kysymystä, asteikko 1–4 

 
summamuuttuja/2 luokkaa 

vaihe I 

   Psykososiaaliset työolot                
               työn hallinnan tunne 
               työn vaatimukset 
               kuormittava työ 

 
9 kysymystä, asteikko 1–5 
10 kysymystä, asteikko 1–5 
19 kysymystä, asteikko 1–5 

 
summamuuttuja/2 luokkaa 
summamuuttuja/2 luokkaa 
summamuuttujien mediaanit/2 luokkaa 

 
vaihe I 
vaihe I 
vaihe I 

   Työn raskauden kokemus 
               työn fyysinen raskaus 
               työn henkinen raskaus 

 
4 luokkaa 
4 luokkaa 

 
2 luokkaa 
2 luokkaa 

 
vaihe I 
vaihe I 

   Työpaikkakiusaaminen 
               kiusaamiskokemus 
               kiusaamisen todistaminen 

 
5 luokkaa 
4 luokkaa 

 
2 luokkaa 
2 luokkaa 

 
vaihe I 
vaihe I 

Terveydentila    

   Koettu terveys 5 luokkaa 2 luokkaa vaihe II 

   Elämää rajoittava pitkäaikaissairaus 2 kysymystä, asteikot k/e ja 1–3 2 luokkaa vaihe II 

   Psyykkiset diagnoosit 3 kysymystä, asteikko k/e 3 muuttujaa/ 2 luokkaa vaihe II 

Elintavat    

   Liikunnan harrastaminen 4 kysymystä, asteikko 1–5 MET-tunnit/ 2 luokkaa vaihe II 

   Lihavuus pituus (jatkuva) ja paino (jatkuva) laskettu BMI / 2 luokkaa vaihe II 

   Tupakointi k/e 2 luokkaa vaihe II 

   Humalahakuinen alkoholinkäyttö 6 luokkaa 2 luokkaa vaihe II 

   Univaikeudet 4 kysymystä, asteikko 1–6 2 luokkaa vaihe II 

 

Vaihe I tarkoittaa työajan kyselyitä (vuodet 2000–2002, 2007 ja 2012). Vaihe II tarkoittaa eläkeajan kyselyitä 

(vuodet 2007, 2012 ja 2017). 

 

  



 

Liitetaulukko 2. Pääkomponenttianalyysi työn fyysisen kuormituksen osioista. 

Faktorilataukset Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 

 2000-02 2007 2012 2000-02 2007 2012 2000-02 2007 2012 2000-02 2007 2012 

Selän kiertoliikkeet .86 .84 .85          

Hankalat työasennot .84 .86 .85          

Samanlaisina toistuvat 
liikkeet 

.84 .80 .82          

Raskas ruumiillinen pon-
nistelu tai raskaat nostot 
ja kantaminen 

.60 .64 .64          

Pöly ja likaisuus    .77 .74 .78       

Kuumuus, kylmyys, veto 
tai lämpötilan vaihtelut 

   .68 .68 .64       

Kosteus ja märkyys    .66 .67 .60       

Heikko tai häiritsevä va-
laistus 

   .66 .59 .49       

Tärinä    .62 .57 -       

Liuottimet, kaasut tai är-
syttävät aineet 

   .52 .51 -       

Ilman kuivuus    .52 .62 .70       

Melu    .51 .32 .37       

Home    .50 .59 .60       

Näyttöpäätteellä työs-
kenteleminen 

      .89 .91 .91    

Tietokoneen hiiren 
käyttö 

      .89 .86 .88    

Istuminen       .61 .71 .76    

Kävely           .79 .81 .86 

Seisominen          .77 .72 .79 

Cronbachin alpha 0,854 0,872 0,867          

 

Työn fyysistä kuormitusta kartoitettiin tutkimuksessa kysymällä 18 työssä esiintyvää kuormitustekijää ja niiden 

haittaavuutta.  Pääkomponenttianalyysin perusteella luotiin summamuuttuja työn fyysiselle kuormitukselle (fak-

tori 1). Pääkomponenttianalyysit tehtiin kaikille eri vuosien aineistoille ennen datan yhdistämistä. Summamuuttu-

jaan valittujen muuttujien välistä korrelaatiota testattiin mittaamalla Cronbachin alpha-kerroin. 

 

 
  



 

Liite 3. RAND-36 mielenterveysmittarin keskeiset tunnusluvut sekä arvojen jakaumat naisilla ja miehillä. 
 
 
 

 

Liitekuvio 1a. RAND-36 mielenterveysmittarin (RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osion) keskiarvo-

lukemat ja mediaanit naisilla ja miehillä työiässä ja eläkkeellä, sekä alimman kvartaalin raja-arvot koko aineis-

tossa. Mittarin maksimipistemäärä on 100. 

 

 

 

Liitekuvio 1b. RAND-36 mielenterveysmittarin (RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osion) arvojen 

prosentuaaliset osuudet miehillä ja naisilla. Mittarin maksimipistemäärä on 100.  
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Liite 4. Psyykkisen hyvinvoinnin muutos eläkkeellä suhteessa työikään. Frekvenssit naisilla ja miehillä ja 

koko aineistossa. 

 

 

Liitekuvio 2. Psyykkisen hyvinvoinnin muutos frekvensseinä neliluokkaisen vastemuuttujan eri luokissa. Ja-

kaumat naisilla, miehillä ja koko aineistossa. Vastemuuttujan luokat on laskettu RAND-36 mielenterveysmittarin 

(RAND-36-mittarin psyykkisen hyvinvoinnin osion) arvoista työiässä sekä eläkeiässä. 
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Liite 5. Regressioanalyysi työolojen yhteydestä heikkona pysyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin naisilla ja 

miehillä 

 

Liitetaulukko 3a. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä heikkona pysyneeseen 

psyykkiseen hyvinvointiin vanhuuseläkkeellä olevilla naisilla. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. 

Mallissa 3 on vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, univaikeudet, tupakointi 

sekä humalahakuinen juominen.  
 

 

 

 

 

 

 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan hyvä. 

 

Liitetaulukko 3b. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä heikkona pysyneeseen 

psyykkiseen hyvinvointiin vanhuuseläkkeellä olevilla miehillä. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. 

Mallissa 3 on vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, univaikeudet, tupakointi 

sekä humalahakuinen juominen.  
 

MIEHET        
HEIKKONA PYSYNYT PSYYKKI-
NEN HYVINVOINTI* 

MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

 

Fyysinen kuormitus 3.05 1.78–5.23 3.88 2.08–7.23 3.59 1.79–7.22  
Psykosos. kuormitus 1.69 0.91–3.14 1.76 0.94–3.31 1.34 0.66–2.73  
Heikko työn hallinta 0.93 0.50–1.73 1.05 0.55–2.01 1.18 0.58–2.41  
Työn korkeat vaatimukset 
 

1.37 0.79–2.37 1.31 0.75–2.31 1.38 0.74–2.58  

 
Ikä, yli 65-v 
Siviilisääty, asuu yksin 
Koulutus, matala 
Koulutus, keskiaste 
 

   
1.14 
1.74 
0.68 
1.17 
 

 
0.62–2.09 
0.97–3.11 
0.35–1.30 
0.62–2.23 
 

 
0.96 
1.60 
0.45 
0.95 
 

 
0.49–1.88 
0.83–3.11 
0.22–0.95 
0.47–1.94 
 

 

 
Toimeentulovaikeus 
Vähäinen liikunta 
Tupakointi 
Humalahakuinen juominen  
Heikko koettu terveys 
Univaikeudet 
 
 

     
5.11 
1.03 
2.19 
1.55 
4.59 
3.19 
 
 

 
2.13–
12.31 
0.56–1.85 
1.11–4.29 
0.89–2.69 
2.62–8.03 
1.85–5.48 
 
 

 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan hyvä. 

NAISET         
HEIKKONA PYSYNYT PSYYKKI-
NEN HYVINVOINTI* 

MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

  

Fyysinen kuormitus 1.62 1.25–2.08 1.98 1.49–2.62 1.82 1.34–2.46   
Psykososiaalinen kuormitus 1.26 0.87–1.82 1.35 0.93–1.96 1.18 0.79–1.77   
Heikko työn hallinta 1.76 1.28–2.41 1.87 1.34–2.59 1.75 1.22–2.49   
Työn korkeat vaatimukset 
 

1.44 1.07–1.93 1.38 1.02–1.85 1.44 1.05–1.98   

 
Ikä, yli 65-v 
Siviilisääty, asuu yksin  
Koulutus, matala 
Koulutus, keskiaste 
 

   
1.04 
1.07 
0.50 
0.68 
 

 
0.75–1.43 
0.82–1.40 
0.35–0.70 
0.48–0.96 
 

 
1.10 
1.01 
0.41 
0.66 
 

 
0.78–1.56 
0.76–1.35 
0.28–0.60 
0.46–0.96 
 

  

 
Toimeentulovaikeus 
Vähäinen liikunta 
Tupakointi 
Humalahakuinen juominen 
Heikko koettu terveys 
Univaikeudet 
 

     
2.47 
1.25 
1.55 
1.88 
3.47 
3.32 
 

 
1.64–3.71 
0.93–1.69 
1.01–2.39 
1.25–2.81 
2.57–4.68 
2.50–4.40 
 

  



 

Liite 6. Regressioanalyysi työolojen yhteydestä heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin naisilla ja mie-

hillä 

 

Liitetaulukko 4a. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä vanhuuseläkkeellä heiken-

tyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin naisilla ja miehillä. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. Mal-

lissa 3 on vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, univaikeudet, tupakointi sekä 

humalahakuinen juominen.  
 

NAISET        
HEIKENTYNYT PSYYKKINEN HY-
VINVOINTI* 

MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

 

Fyysinen kuormitus 1.07 0.81–1.41 1.09 0.81–1.47 0.98 0.72–1.33  
Psykosos. kuormitus 1.96 1.36–2.83 2.03 1.40–2.94 1.89 1.29–2.78  
Heikko työn hallinta 1.11 0.78–1.58 1.10 0.77–1.59 1.03 0.71–1.51  
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.84 0.61–1.17 0.83 0.60–1.16 0.83 0.59–1.18  

 
Ikä, yli 65-v 
Siviilisääty, asuu yksin  
Koulutus, matala 
Koulutus, keskiaste 
 

   
1.40 
1.16 
0.81 
0.65 
 

 
0.98–2.03 
0.88–1.52 
0.57–1.15 
0.44–0.94 
 

 
1.45 
1.09 
0.69 
0.62 
 

 
1.00–2.12 
0.82–1.45 
0.48–0.99 
0.42–0.92 
 

 

 
Toimeentulovaikeus 
Vähäinen liikunta 
Tupakointi 
Humalahakuinen juominen 
Heikko koettu terveys 
Univaikeudet 
 

     
1.91 
1.26 
1.73 
0.98 
2.91 
1.92 
 

 
1.25–2.92 
0.94–1.71 
1.13–2.66 
0.61–1.58 
2.14–3.96 
1.43–2.58 
 

 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan hyvä.  

 

 

Liitetaulukko 4b. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä vanhuuseläkkeellä heiken-

tyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin miehillä. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. Mallissa 3 on 

vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, univaikeudet, tupakointi sekä humala-

hakuinen juominen.  
 

MIEHET        
HEIKENTYNYT PSYYKKINEN HY-
VINVOINTI* 

MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

 

Fyysinen kuormitus 1.49 0.79–2.83 1.48 0.73–3.00 1.40 0.67–2.94  
Psykosos. kuormitus 1.18 0.57–2.45 1.14 0.55–2.39 1.00 0.46–2.16  
Heikko työn hallinta 1.26 0.68–2.33 1.25 0.66–2.37 1.32 0.68–2.57  
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.83 0.43–1.60 0.88 0.45–1.70 0.87 0.44–1.73  

 
Ikä, yli 65-v 
Siviilisääty, asuu yksin  
Koulutus, matala 
Koulutus, keskiaste 
 

   
1.06 
0.79 
1.15 
1.18 
 

 
0.56–2.00 
0.38–1.64 
0.60–2.18 
0.59–2.34 
 

 
0.96 
0.74 
0.93 
1.07 
 

 
0.49–1.88 
0.35–1.58 
0.47–1.87 
0.52–2.18 
 

 

 
Toimeentulovaikeus 
Vähäinen liikunta 
Tupakointi 
Humalahakuinen juominen 
Heikko koettu terveys 
Univaikeudet 
 

     
3.18 
1.39 
1.49 
1.10 
2.97 
2.28 
 

 
1.26–8.03 
0.79–2.44 
0.73–3.02 
0.64–1.93 
1.69–5.24 
1.32–3.94 
 

 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan hyvä.  
 

 



 

Liite 7. Regressioanalyysi työolojen yhteydestä parantuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin naisilla ja mie-

hillä 

 

Liitetaulukko 5a. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä vanhuuseläkkeellä paran-

tuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin naisilla. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. Mallissa 3 on 

vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, univaikeudet, tupakointi sekä humala-

hakuinen juominen.  

 
NAISET 

       

PARANTUNUT PSYYKKINEN HY-
VINVOINTI* 

MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

 

Fyysinen kuormitus 0.82 0.59–1.15 0.74 0.51–1.06 0.78 0.54–1.14  
Psykosos. kuormitus 1.10 0.69–1.77 1.04 0.65–1.67 1.13 0.69–1.84  
Heikko työn hallinta 0.87 0.58–1.31 0.92 0.60–1.40 0.97 0.63–1.50  
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.91 0.62–1.33 0.93 0.63–1.37 0.93 0.62–1.37  

 
Ikä, yli 65-v 
Siviilisääty, asuu yksin  
Koulutus, matala 
Koulutus, keskiaste 
 

   
0.63 
1.00 
1.41 
1.28 
 

 
0.42–0.95 
0.71–1.42 
0.90–2.22 
0.81–2.02 
 

 
0.60 
1.04 
1.61 
1.34 
 

 
0.40–0.90 
0.73–1.49 
1.00–2.58 
0.84–2.14 
 

 

 
Toimeentulovaikeus 
Vähäinen liikunta 
Tupakointi 
Humalahakuinen juominen 
Heikko koettu terveys 
Univaikeudet 
 

     
0.73 
0.87 
0.74 
0.74 
0.40 
0.52 
 

 
0.44–1.21 
0.60–1.27 
0.43–1.28 
0.45–1.23 
0.27–0.59 
0.36–0.74 
 

 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan huono.  

 

 

Liitetaulukko 5b. Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi työolojen yhteydestä vanhuuseläkkeellä paran-

tuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin miehillä. Mallissa 2 on vakioitu ikä, koulutus ja siviilisääty. Mallissa 3 on 

vakioitu lisäksi toimeentulovaikeudet, koettu terveys, liikuntatottumukset, univaikeudet, tupakointi sekä humala-

hakuinen juominen.  
 

MIEHET        
PARANTUNUT PSYYKKINEN HY-
VINVOINTI*  

MALLI 1  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 2  
OR 

 
95 % lv 

MALLI 3  
OR 

 
95 % lv 

 

Fyysinen kuormitus 0.54 0.24–1.21 0.51 0.20–1.28 0.57 0.22–1.45  
Psykosos. kuormitus 0.60 0.23–1.58 0.58 0.22–1.56 0.68 0.25–1.85  
Heikko työn hallinta 1.72 0.74–4.02 1.46 0.60–3.58 1.43 0.57–3.57  
Työn korkeat vaatimukset 
 

0.79 0.34–1.83 0.85 0.36–2.01 0.82 0.34–1.97  

 
Ikä, alle 65-v 
Siviilisääty, asuu yksin  
Koulutus, matala 
Koulutus, keskiaste 
 

   
1.08 
0.26 
1.52 
1.31 
 

 
0.43–2.70 
0.09–0.82 
0.58–3.98 
0.52–3.33 
 

 
1.22 
0.28 
1.68 
1.45 
 

 
0.48–3.13 
0.09–0.88 
0.61–4.64 
0.55–3.78 
 

 

 
Toimeentulovaikeus 
Vähäinen liikunta 
Tupakointi 
Humalahakuinen juominen 
Heikko koettu terveys 
Univaikeudet 
 

     
0.34 
1.24 
1.15 
0.56 
0.91 
0.46 
 

 
0.10–1.18 
0.57–2.70 
0.48–2.76 
0.26–1.22 
0.43–1.91 
0.22–0.98 
 

 

* Referenssiluokkana luokka, jossa psyykkinen hyvinvointi on ollut koko ajan huono.  

 


