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A r t i k k e l i
SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2021: 58: 31–45

  
YDINASIAT

 – Riittävä psykologinen palautuminen ja irrottau-
tuminen työstä on työelämän ajankohtainen 
työkykyhaaste.

 – Informaatioteknologia on lisännyt puunkorjuu-
työn kognitiivista kuormittavuutta ja psykologi-
sen palautumisen tarvetta.

 – Työpaikalla tapahtuva työn vaatimusten ja voi-
mavarojen hallinta tukee riittävää palautumista 
ja työkykyä.

 – Työkykytutkimuksen keskiössä ovat työelämän 
muutosten työkykyvaikutusten tunnistaminen 
sekä ennakointi.  

 Metsäkoneyrittäjien ja -kuljettajien työkuormituksesta
 palautuminen ja työkyky työn muutoksessa 

Riittämätön psykologinen palautuminen työkuormituksesta on työn muutoksesta nouseva 
työkykyhaaste. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan psykologisen palautumisen yhteyttä koettuun 
työkykyyn ja sairauspoissaoloihin sekä työn vaatimuksiin ja voimavaroihin. Psykologinen 
palautuminen on työntekijän kokemus palautumisesta ja kokemus siitä, että pystyy jatkamaan 
hänelle osoitetuissa työtehtävissä.   
 Tutkimuskyselyyn vastasi vuonna 2018 yhteensä 322 keskimäärin 46-vuotiasta (vaihteluväli 
21–77 vuotta) metsäkoneyrittäjää ja -kuljettajaa eri puolelta Suomea. Työn vaatimusten ja 
voimavarojen yhteyttä psykologiseen palautumiseen selvitettiin työn vaatimukset ja voimavarat 
-mallin viitekehyksessä. Menetelminä käytettiin Mann-Whitney U-testiä ja logistista regressioanalyysiä. 
Puolet tutkimukseen osallistuneista palautui riittämättömästi päivittäisestä työkuormituksesta. 
Riittämätön palautuminen oli yhteydessä heikentyneeseen työkykyyn. Riittävästi palautuneilla 
työkykypistemäärän keskiarvo oli 8,3 (asteikolla 0–10) ja riittämättömästi palautuneilla 6,2. 
Sairauspoissaolopäiviä oli riittävästi palautuneilla vuodessa keskimäärin 2,7 ja riittämättömästi 
palautuneilla 10,2 työpäivää. Työn hyvä organisointi ja vaatimusten hallinta sekä vahvat työn 
voimavarat esimerkiksi työn varmuus ja työn merkityksellisyyden kokemus lisäsivät riittävän 
palautumisen todennäköisyyttä. 
 Tämä tutkimus tukee näkemystä, että työn vaatimusten hallinta ja samanaikainen työn voima-
varoista huolehtiminen sekä työn kehittäminen ovat palautumista ja työntekijöiden työkykyä 
tukevia tekijöitä, joihin voidaan ennakoivalla johtamisella vaikuttaa ja samalla tukea yrityksen 
tavoitteiden saavuttamista muuttuvassa kilpailuympäristössä.

ASIASANAT: työkyky, palautuminen, työn vaatimukset, työn voimavarat

hannu pursio, anna siukola, heini huhtala, clas-håkan nygård

JOHDANTO 
Metsätoimialan rakennemuutos on osa  globaalin 
kilpailuympäristön muutosta, jossa yritykset uu-
distavat organisaatioitaan vastaamaan kilpailun 
vaatimuksia. Metsäteollisuuden strategiset ratkai - 
sut ovat tarkoittaneet toiminnan uudelleen orga-
nisointia ja toimialarationalisointia sekä in ves-
toin teja korkeamman jalostusarvon  tuotteiden 
kehittämiseen. Sähköisen viestinnän kasvu on vä-
hentänyt paino- ja kirjoituspaperituotteiden ku-
lutusta Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Met - 
säteollisuusyritykset ovat investoineet  kasvaville 
markkinoille lähelle kulutusta ja asiakkaita kehit-
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tyvien talouksien maihin Aasiaan ja Etelä-Ame-
rikkaan. Paperi- ja kartonkiteollisuutta on siir-
tynyt erityisesti Aasiaan, jossa pehmopaperin 
ja pakkauskartongin kysyntä kasvaa. Aasia on 
myös selluteollisuuden kasvava vientialue. (1–3.)

Metsäteollisuus on organisoinut myös puun-
korjuuta uudelleen. Operatiivinen  laajavastuinen 
puunkorjuu on siirtynyt metsäteollisuuden yri-
tyksiltä itsenäisille metsäpalveluyrityksille. Ny-
kyaikainen puunkorjuu on palveluliiketoimintaa. 
(4.) Työprosesseja ohjaa mobiili digitaalinen in-
formaatiovirta. Tämä tarkoittaa digitaalista hak-
kuuprosessin hallintaa, suunnittelua ja johtamis-
ta. Puunkorjuukoneet ovat internetin välityksellä 
reaaliaikaisesti yhteydessä metsäteollisuuden tie-
tojärjestelmiin. Kuljettaja saa koneen järjestel-
mään hakkuuohjelmat, informaatiota työn ti-
laajista ja tiedot korjuualueen puutavaralajeista. 
Korjattavan puun mitta- ja laatuvaatimukset se - 
kä metsäasiantuntijoiden työohjeet siirtyvät di-
gitaalisesti metsäkoneiden  järjestelmiin. Vastaa-
vasti toteutuneet hakkuutiedot siirtyvät verkko-
yhteyden avulla reaaliaikaisesti metsäkoneilta 
kuljetusyritysten ja metsäteollisuuden tietojärjes- 
telmiin, joita metsäkoneen järjestelmät päivittä-
vät. Metsäkoneet kehittyvät yhä enemmän itse-
näisesti toimiviksi osiksi älykästä teollisen inter-
netin verkkoa. (5–8.) 

Muutos on merkinnyt sekä korjuutyön tek-
nologista että sisällöllistä uudistumista. Työn so- 
siotekniset muutokset ovat edellyttäneet metsä- 
koneyrittäjien ja työntekijöiden  sopeutumista 
sisällöllisesti ja organisatorisesti uuteen toimin ta- 
ympäristöön. (1,4–7,9–12.) Laajavastuinen puun- 
korjuutyö tarkoittaa työn itsenäistä suunnittelua, 
laadunvalvontaa, organisointia ja digitaalisen in-
formaatiovirran reaaliaikaista hallintaa sekä ky-
kyä itsenäiseen operatiiviseen päätöksentekoon. 
Tämä kehitys on tarkoittanut työn subjektivoi-
tumista. Vastuut ja työn vaatimukset ovat lisään-
tyneet sekä metsäkoneyrittäjillä, että -kuljettajil-
la (10.) Työn subjektivoituminen on merkinnyt 
yrityksen tuloksellinen toiminnan ja suoritusky-
vyn sitoutumista ammattitaitoisiin henkilöihin. 
Kriittistä on työntekijöiden motivaatio ja kyky 
tehdä työtä sekä mukautua koneellisen puunkor-
juutyön sosiotekniseen muutokseen. (11,13–20.)

Digitalisaatio on yhteiskunnallinen ja työelä-
mää muuttava prosessi, joka näkyy myös puun-
korjuutyön työtapojen muutoksena. Tavoitteena 
on yrityksen suorituskyvyn ja työn tehokkuuden 

merkittävä parantaminen. Se muuttaa monita-
soisesti yrityksen tapaa organisoida operatiivista 
toimintaa ja työn sisältöjä. Nykyaikaisessa puun-
korjuutyössä vaativa reaaliaikainen digitaalisen 
informaationvirran hallinta on muuttanut työn 
kuormittavuuden luonnetta. Työstä on tullut 
henkisesti ja kognitiivisesti kuormittavaa. (6,12, 
21–25.) Perustellusti voidaan työkuormituksesta 
palautumista pitää nykyaikaisessa digitaalisesti 
ohjatussa puunkorjuutyössä sekä yrityksen me-
nestystekijänä, että työntekijöiden työhyvinvoin-
nin edellytyksenä (6).

Työkuormituksesta palautuminen on psyko-
fysiologinen elpymisprosessi (26). Siitä voidaan 
erottaa sekä psykologinen palautuminen, oma-
kohtainen kokemus (27), että fysiologinen pa-
lautuminen, jossa ihmisen elimistön fysiologiset 
toiminnat palautuvat stressitilasta lepotilaan 
(28). Palautumisessa olennaista on se, että työn-
tekijä ehtii palautua päivittäisestä työkuormituk-
sesta ennen kuin altistuu uudelleen työn vaati-
muksille ja kuormitustekijöille. Psykologinen 
palautuminen on työtekijän henkilökohtainen 
kokemus siitä, että voimavarat ovat täydenty-
neet ja palautuneet ja pystyy edelleen suoriutu-
maan työn vaatimuksista ja omaan työhön kuu-
luvista työtehtävistä. (27,29,30.) Fysiologinen 
palautuminen voidaan todeta autonomisen her-
moston aiheuttamia fysiologisia ilmiöitä rekiste-
röimällä. Mittaamalla esimerkiksi verenpaine, 
sydämen syke tai sykevälivaihtelu. (28.) Psykolo-
ginen ja fysiologinen palautuminen eroavat myös 
palautumismekanismien suhteen. Psykologinen 
irrottautuminen työstä on keskeinen psykologi-
sen palautumisen edellytys. Fysiologista palau-
tumista edistävät mm. terveelliset elämäntavat ja 
vapaa-ajan liikunta. Palautuminen on mahdollis-
ta sen jälkeen, kun työn vaatimuksiin ei tarvitse 
vastata.

Työn ominaispiirteet, voimavarat ja vaatimuk- 
set ovat keskeisessä asemassa  tarkasteltaessa työ - 
kuormituksesta palautumista (27,31,32). Työn 
vaatimukset ja voimavarat -mallin  mukai ses ti 
työssä on voimavaroja, jotka tukevat pa lau tu - 
mista. Voimavarat tasapainottavat ja pusku roi- 
vat työn vaatimusten tuottamaa kuormittumista 
ja mahdollistavat työn tavoitteiden saavuttami-
sen. (33–36.) Tällaisia voimavaroja ovat esim. 
vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työn 
varmuus, palaute työsuorituksesta ja työtove-
reiden sekä esimiehen taholta saatu sosiaalinen 
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tuki. Työn vaatimuksia ovat mm. työn aikapaine, 
työn määrällinen ylikuormitus, työn vaativuus 
ja vastuut, jotka edellyttävät fyysistä tai henkis-
tä ponnistelua työn suorittamiseksi. (27,31–37.) 
Kuvio 1.

Riittävä palautuminen estää kuormituksen 
kasautumisen, voimavarojen ehtymisen ja työky-
vyn heikentymisen (14,28,38–41). Metsäteolli-
suudessa tehdyissä tutkimuksissa on raportoi tu 
riittämättömän palautumisen yhteydestä myö- 
hem min psykosomaattisiin oireisiin, lisääntynei-
siin sairauspoissaoloihin ja uupumusasteiseen 
väsymykseen ja mm. kohonneeseen tapaturma-
riskiin (42). Tutkimus rekka-autonkuljettajien 
palautumisen tarpeesta osoittaa yhteyden kohon-
neeseen sairauspoissaoloriskiin (43). 

Riittävä palautuminen on työkyvyn, työhy-
vinvoinnin, jaksamisen ja suorituskyvyn edelly-
tys työn vaatimusten ja sisällön muutoksessa 
(44–46). Systemaattinen palautumisen tukemi-
nen yrityksen toimenpitein on strateginen pro-
sessi. Tällöin johtamisen keinoin varmistetaan 
henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edelly-
tykset sekä yrityksen suorituskyky muuttuvassa 
kilpailuympäristössä. (45,47–51.)

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
metsäkoneyrittäjien ja metsäkoneenkuljettajien 
psykologista palautumista (palautumisen koke-
mus) työkuormituksesta ja palautumisen yhteyt-
tä koettuun työkykyyn sekä sairauspoissaoloihin. 
Tavoitteena oli lisäksi tutkia puunkorjuutyön 

voimavarojen ja vaatimusten yhteyttä työkuor-
mituksesta palautumiseen. 

TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimus perustui vuonna 2018 toteutettuun säh-
köiseen kyselytutkimukseen metsäkoneyrittäjille 
(yrittäjä) ja metsäkoneenkuljettajille (kuljettaja), 
jotka vastasivat anonyymisti. Kysely lähetettiin 
960 yrittäjälle ja 890 kuljettajalle. Yrittäjien yh-
teystiedot saatiin Koneyrittäjien liiton jäsenrekis-
teristä ja kuljettajien yhteystiedot Puuliiton (nyk. 
Teollisuusliitto) jäsenrekisteristä. Kysely lähetet-
tiin kaikille jäsenrekisrekistereissä olleille yrittä-
jille ja kuljettajille ja tutkimukseen otettiin mu-
kaan kaikki vastanneet. Tutkimukseen osallistui 
322 henkilöä, joista metsäkoneyrittäjiä oli 27 % 
(n=87) ja metsäkoneenkuljettajia 73 % (n=235). 
Yrityskoon mukaan 1–9 hlön yrityksistä oli  
53 yrittäjää ja 111 kuljettajaa ja vastaavasti 10–
20 hlön yrityksistä oli 34 yrittäjää ja 124 kuljet-
tajaa. 

Tutkimuksen vastausprosentti oli 17. Metsä-
koneenkuljettajista 18–30-vuotiaat ja yli 50- vuo- 
tiaat olivat jonkin verran aliedustettuna perus-
joukkoon (vuoden 2020 tilasto) verrattuna. Tut-
kimukseen osallistuneiden yritysten edustavuut-
ta tarkasteltiin vertaamalla alueellista jakaumaa 
(15 % Etelä-Suomi, 29 % Länsi-Suomi, 32 % 
Itä-Suomi ja 25 % Pohjois-Suomi) vuoden 2018 
teollisuuspuun vastaavien alueiden hakkuumää-
riin. Tutkimuksessa mukana olevien yritysten ja 

 

Kuvio 1. Työn vaatimukset ja voimavarat -malli (mukaillen Bakker & Demerouti 2007).
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henkilöstön alueellinen sijoittuminen edusti lä-
hes samassa suhteessa teollisuuspuun hakkuiden 
valtakunnallisia painopistealueita ja antaa näin 
riittävän kokonaiskuvan puunkorjuutoimialasta. 

Vastausaktiivisuuden nostamiseksi käytettiin 
useita eri keinoja. Sähköisillä ”karhukirjeillä” 
varmistettiin kaikkien osallistumismahdollisuus. 
Tutkimuksesta kirjoitettiin ja tiedotettiin Puulii-
ton (nyk. Teollisuusliitto) ja Koneyrittäjien liiton 
ammattilehdissä. Tutkijat olivat mukana valta-
kunnallisissa Metsäkonealan ja Puuliiton tilai-
suuksissa, joissa oli myös tutkimuslomakkeiden 
täyttömahdollisuus. Yrittäjien aktivoimiseksi tut - 
kijat olivat yhteydessä Metsäkoneyrittäjien pai-
kallisosastojen puheenjohtajiin.

Säännöllistä päivätyötä (6–18,00 välillä)   te ki 
39,8 % ja säännöllistä kaksivuorotyötä (6–23,00- 
välillä) 44,3 % vastaajista. Muussa työaikamuo-
dossa työskenteli 12,5 % vastaajista (n=322). Ko - 
konaistyöaika/ vko. /vastaajien  prosentti osuus 
oli 40h. /vko. 20,2 %, 41–50h./vko. 58,7 % ja 
yli 50h./vko. 18,7 %. Aikapainetta työssään koki 
usein 70,5 % ja silloin tällöin tai harvoin 29,5 % 
vastaajista. Tutkimukseen osallistuneista yrittä-
jistä 36 % (n=87) ja kuljettajista 67 % (n=235) 
oli suorittanut metsäalan tutkinnon. Työssä op-
pineita oli yrittäjistä noin puolet ja kuljettajista 
noin neljännes. 

Taulukko1. Tutkimukseen osallistuneiden taustatietoja

Taustatiedot Keskiarvo Vaihteluväli

Kaikkien osallistuneiden keski-ikä (vuotta) 46,1 21–77

Yrittäjien keski-ikä (vuotta) 49,4 28–77

Kuljettajien keski-ikä (vuotta) 44,8 21–66

Kokonaistyöaika yrittäjät (tuntia/ viikko) 56 20–85

Kokonaistyöaika kuljettajat (tuntia/ viikko) 45 30–70

Metsäalan työkokemus yrittäjät (vuotta) 26 1–55

Metsäalan työkokemus kuljettajat (vuotta) 20 1–50

MENETELMÄT
Metsäkoneyrittäjiä ja metsäkoneenkuljettajia tar-
kasteltiin erikseen työn organisatorisen aseman 
vuoksi. Laajavastuisessa puunkorjuussa yrittäjä 
on yrityksessä tulosvastuullinen ja vastaa työn 
organisoinnista ja on esimiesasemassa kuljetta-
jaan nähden. Myös metsäkoneenkuljettajilla on 
tulos- ja laatuvastuu työn itsenäisyyden ja työn 
vahvan subjektivoitumisen seurauksena sekä ym-
päristölainsäädännön velvoitteiden vuoksi. Työ - 
positioiden erillinen tarkastelu tuo esille organi-
saatioasemaan ja palautumiseen yhteydessä ole-
vat samankaltaisuudet sekä erot. Havainnoilla 
on merkitystä puunkorjuutyön kehittämisen ja 
johtamisen näkökulmasta. Molempia ammatti-
ryhmiä tarkasteltiin myös yhdessä yrityksen toi-
minnan kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 

Tutkimuksessa palautumista kysyttiin yhdel-
lä kysymyksellä; ”Kuinka hyvin koet yleensä 
palautuvasi työsi aiheuttamasta kuormituksesta 
työpäivän / työvuoron jälkeen” (palautumisen 
arvio). Palautumisen arviointi tapahtui asteikol la 
1–5 (1=hyvin, 5=huonosti) ja luokiteltiin kaksi-
luokkaiseksi 1–2= riittävä palautuminen ja 3–5= 

riittämätön palautuminen. Tämä yhden kysy-
myksen mittari on arvioitu päteväksi ja samalla 
sillä on raportoitu vahva yhteys palautumisen 
tarpeeseen. (52.)

Koettua työkykyä selvitettiin kahdella yksilö-
tutkaan sisältyvällä kysymyksellä. 1.”Minkä 
pistemäärän annat työkyvyllesi tällä hetkellä 
verrattuna elinikäiseen parhaimpaan asteikolla 
(0–10)?” Pistemäärä luokiteltiin kahteen luok-
kaan 0–7= työkyky heikentynyt, 8–10 hyvä työ-
kyky. 2. ”Pystytkö työskentelemään nykyisessä 
tehtävässäsi terveytesi puolesta kahden vuoden 
kuluttua asteikolla (0–10)?” Pistemäärä luokitel-
tiin myös tässä kahteen luokkaan 0–7= työkyky 
heikentynyt / en pysty, 8–10 hyvä työkyky/ mel-
ko varmasti. (53.) Tutkimuksessa käytetyt yksi-
lötutkan työkykykysymykset asteikolla (0–10) 
luokiteltiin kahteen luokkaan, 0–7= työkyky 
heikentynyt ja 8–10 hyvä työkyky, aikaisemmis-
sa tutkimuksissa käytettyjen luokittelujen perus-
teella. (54,55.) Yksilötutkan työkykyä kuvaavat 
kysymykset on arvioitu päteviksi tarkasteltaessa 
subjektiivista työkykyä suhteessa työhön (56–
59).
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Sairauspoissaolojen määrä oli analyysissä jat - 
kuva muuttuja ja sitä kartoitettiin kysymyksel-
lä: ”Montako työpäivää olet ollut poissa töistä 
oman sairauden / tapaturman takia viimeksi ku-
luneen vuoden (12kk) aikana?” 

Psykologista palautumista tarkasteltiin suh-
teessa työn vaatimuksiin ja voimavaroihin. Pa-
lautumista selittäviksi muuttujiksi valittiin työn 
vaatimuksia ja voimavaroja, joita on aikaisem- 
missa tutkimuksissa käytetty psykologisen palau-
tumisen tarkasteluun. (41,60.) Tässä tutkimuk-
sessa työn vaatimuksia olivat, työn aikapaine, 
henkinen kuormitus, työn organisointi, työaika-
järjestelyt ja tietojärjestelmien hallinta. Voima-
varoiksi valittiin, työn varmuus / jatkuvuus, työ - 
tovereiden sosiaalinen tuki, vaikutusmahdolli-
suudet työhön ja oikeudenmukaisuuden koke-
mus työssä. Lisäksi voimavaroiksi otettiin työn 
merkityksellisyyden kokemus ja subjektiivisten 
yksilöllisten voimavarojen suhde työn vaatimuk-
siin. (33,41,61–64.)

Riittävästi ja riittämättömästi palautuneiden 
yrittäjien ja kuljettajien työkyvyn ja sairauspois-
saolojen eron merkitsevyyttä tarkasteltiin Mann- 
Whitneyn U-testillä. Palautumista selittävien 
työn voimavara- ja kuormitustekijöiden vaiku-
tusta arvioitiin logistisella regressioanalyysillä. 
Tätä analyysiä varten palautuminen muutettiin 
0/1luokiksi 0=palautuminen riittämätöntä ja 
1=riittävä palautuminen. Palautumista selittävät 
muuttujat luokiteltiin kaksiluokkaisiksi. Yksit-

täiset puuttuvat havainnot korvattiin muuttu-
jan ryhmäkeskiarvolla ja -mediaanilla aineiston 
määrän maksimoimiseksi. Aineiston analysoin-
nissa käytettiin SPSS 25.0-ohjelmaa.

TULOKSET
Tutkimukseen osallistuneista metsäkoneyrittäjis-
tä ja metsäkoneenkuljettajista noin puolet arvioi 
palautuvansa riittävästi päivittäisestä työkuormi-
tuksesta ja vastaavasti puolet arvioi, että palautu-
minen oli riittämätöntä (Taulukko 2.). Työn aika-
painetta koki usein yrittäjistä 70,1 % (n=87) ja 
kuljettajista 70,6 % (n=235). Yrittäjistä 56,3 % 
ja kuljettajista 60,9 % koki kiireen lisääntyneen 
työssään. Yrittäjistä noin 53 % ja kuljettajista 
41 % koki toimialan kilpailun kiristymisen ai-
heuttaneet paljon tulevaisuuden epävarmuutta. 
Yrittäjistä 62,1 % ja kuljettajista 54,1 % koki 
myös epävarmuutta työn jatkuvuudesta ja ennus-
tettavuudesta. Noin puolet kaikista vastanneista 
käytti työssään useita tietojärjestelmiä ja noin 
2/3 koki työn osaamisvaatimusten lisääntyneen 
tietojärjestelmiin liittyen. Stressiä koki yrittäjis tä 
26,4 % ja kuljettajista 20,4 %. Henkisen kuor-
mittumisen koki lisääntyneen työssään  viimeisen 
kahden vuoden aikana 60,9 % yrittäjistä (n=87) 
ja 57,4 % kuljettajista (n=235). Yrittäjistä 
89,6 % ja kuljettajista 76,6 % koki työn fyysisen 
kuormittavuuden vähentyneen tai pysyneen en-
nallaan samalla aikavälillä.

Taulukko 2. Yrittäjien ja metsäkoneenkuljettajien arvio työn aiheuttamasta kuormituksesta palautumises-
ta työpäivän / työvuoron jälkeen

  Yrittäjä =87 Metsäkoneenkuljettaja n=235 Kaikki n=322

Palautumisen arvio  % n % n  % n

Riittävä palautuminen (arvio 1-2)  49,4 43 52,3 123  51,6 166

Riittämätön palautuminen (arvio 3-5)  50,6 44 47,7 112  48,4 156

Palautumista on arvioitu asteikolla 1-5 (1= hyvin, 5=huonosti). 

Taulukossa 3. yrittäjien ja kuljettajien palautu-
misen yhteyttä työkykyyn tarkasteltiin kahdella 
työkykyindikaattorilla. Työkykyä verrattiin elini-
käiseen parhaimpaan ja vastaajat arvioivat myös 
tutkimushetken perusteella työkykyään nykyises-
sä työssä kahden vuoden kuluttua. Tulosten pe-
rusteella riittäväksi palautumisensa kokeneilla 
yrittäjillä ja kuljettajilla koettu työkyky oli pa-
rempi verrattuna riittämättömästi palautuneiden 
työkykyyn. em. kahdella työkykyindikaattorilla 

arvioituna. Koko aineistossa riittäväksi palautu-
misensa kokeneilla oli paremmat arviot työkyvys-
tään (ka 8,3) kuin riittämättömäksi palautumi-
sensa kokeneilla (ka 6,2), kun työkykyä verrattiin 
elinikäiseen parhaimpaan. Taulukon 3. havainto-
jen perusteella riittävä psykologinen palautumi-
nen oli yhteydessä työpositiosta riippumatta pa-
rempaan työkykyyn. Samoin sairauspoissaolot 
viimeisen 12kk. aikana olivat vähäisempiä.
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Taulukoissa 4. ja 5. on raportoitu logistisen reg-
ressioanalyysin tulokset, joissa tarkasteltiin työn 
vaatimusten ja voimavarojen yhteyttä riittävään 
psykologiseen palautumiseen. Malli ennustaa 
sekä yrittäjien että kuljettajien riittävää palautu-
mista. Työn vaatimuksia tarkasteltaessa koko 
aineistossa monimuuttujamallin selitysaste oli 
25 %. Selitysaste oli yrittäjillä 27 % ja kuljetta-

jilla 26 %. Koko aineistossa monimuuttujamallin 
työn vaatimukset, hyvä työn organisointi, vähäi-
nen aikapaine työssä ja vähentynyt työn henkinen 
rasittavuus sekä joustavat työaikajärjestelyt oli-
vat yhteydessä riittävään palautumiseen. Yhden 
selittäjän mallissa kaikki muut työn vaatimus-
muuttujat paitsi yrittäjillä tietojärjestelmien hal-
linta olivat yhteydessä riittävään palautumiseen.

Taulukko 3. Palautumisen yhteys työkykyyn verrattuna elinikäiseen parhaimpaan ja työkykyyn nykyisessä 
työssä 2v. kuluttua sekä yhteys sairauspoissaolopäiviin viimeisen 12kk. aikana

Riittävä palautuminen Riittämätön palautuminen
Työkyky verrattuna elinikäiseen parhaimpaan  
(asteikolla 0-10) ka sd ka sd p
Yrittäjä n=87 8,1 1,4 6,0 2,3 <0,001
Metsäkoneenkuljettaja n=235 8,4 1,6 6,2 2,2 <0,001
Kaikki n=322 8,3 1.5 6,2 2,2 <0,001

Työkyky 2v. kuluttua (asteikolla 0-10)
Yrittäjä n=87 9,2 1,0 7,5 2,6 <0,001
Metsäkoneenkuljettaja n=235 9,2 1,3 7,0 2,6 <0,001
Kaikki n=322 9,2 1,2 7,2 2,6 <0,001

Sairauspoissaolot (työpäivinä viimeisen 12kk. 
Aikana)
Yrittäjä n=87 1,2 2,1 9,9 19,9 0,001
Metsäkoneenkuljettaja n=235 3,2 8,5 10,3 35,7 0,001
Kaikki n=322 2,7 7,4 10,2 32,0 <0,001

Tilastollinen merkitsevyys on määritetty Mann-Whitneyn U -testillä.

Taulukko 4. Työn vaatimusten yhteydet riittävään työkuormituksesta palautumiseen
Yhden selittäjän malli Monimuuttujamalli

Työn vaatimukset /Yrittäjät OR 95% lv OR 95% lv
Harvoin aikapainetta työssä 2,47(ns.) 0,95-6,42 1,66(ns.) 0,50-5,50
Hyvä työn organisointi 3,19* 1,10-9,25 2,22(ns.) 0,63-7,87
Hyvä tietojärjestelmien hallinta 0,72(ns.) 0,31-1,68 0,54(ns.) 0,20-1,43
Vähentynyt työn henk. rasittavuus 3,45** 1,39-8,56 2,06(ns.) 0,70-6,00
Hyvin sopivat työaikajärjestelyt 11,71** 2,49-55,00 8,50** 1,67-43,12

Työn vaatimukset / Kuljettajat OR 95% lv OR 95% lv
Harvoin aikapainetta työssä 3,05*** 1,67-5,57 1,75(ns.) 0,88-3,49
Hyvä työn organisointi 3,09*** 1,81-5,28 2,14* 1,18-3,89
Hyvä tietojärjestelmien hallinta 4,41** 1,64-4,87 2,81(ns.) 0,92-8,56
Vähentynyt työn henk. rasittavuus 3,61*** 2,08-6,26 1,92* 1,02-3,63
Hyvin sopivat työaikajärjestelyt 3,89*** 2,05-7,36 2,74** 1,37-5,49

Työn vaatimukset / Kaikki yhteensä OR 95% lv OR 95% lv
Harvoin aikapainetta työssä 2,89*** 1,74-4,81 1,84* 1,03-3,29 
Hyvä työn organisointi 2,90*** 1,83-4,62  1,98** 1,18-3,32 
Hyvä tietojärjestelmien hallinta 1,91** 1,22-2,98 1,52(ns.) 0,92-2,51 
Vähentynyt työn henk. rasittavuus 3,57*** 2,23-5,72 2,15** 1,26-3,67 
Hyvin sopivat työaikajärjestelyt 4,70*** 2,64-8,38 3,20*** 1,73-5,93 

(OR=ristitulosuhde ja 95%lv= luottamusväli) ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 ns= ei ole tilastollisesti merkitsevä 
Referenssiluokat: Usein aikapainetta työssä, puutteellinen työn organisointi, puutteellinen tietojärjestelmien hallin-
ta, lisääntynyt työn henkinen rasittavuus, huonosti sopivat työaikajärjestely



37

Työn voimavarojen tarkastelussa monimuuttuja-
mallin selitysaste oli koko aineistossa ja yrittäjillä 
oli 30 % ja kuljettajilla 34 %. Koko aineistossa 
monimuuttujamallin riittävää palautumista selit-
täviä voimavaroja olivat työn varmuus ja jatku-
vuus, työn päivittäinen merkityksellisyys ja omat 
henkilökohtaiset voimavarat työhön sekä oikeu-

denmukaisuuden kokemus työssä. Päivittäinen 
työn merkityksellisyyden kokemus oli tärkeä 
työn voimavara riittävän psykologisen palautu-
misen kannalta sekä yrittäjillä, että kuljettajilla. 
Kuljettajilla lisäksi omat voimavarat ja oikeuden-
mukaisuuden kokemus osoittautuivat myös tär-
keiksi riittävän palautumisen selittäjiksi. 

Taulukko 5. Työn voimavarojen yhteydet riittävään työkuormituksesta palautumiseen

Yhden selittäjän malli Monimuuttujamalli

Työn voimavarat /Yrittäjät OR 95% lv OR 95%lv

Työn varmuus / jatkuvuus 3,62(ns.) 0,91-14,43 3,30(ns.) 0,68-16,00

Työ merkityksellistä päivittäin 3,29** 1,36-7,94 2,92* 1,05-8,10

Vahva sosiaalinen tuki työssä 6,03* 1,24-29,41 3,14(ns.) 0,51-19,22

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön 0,64(ns.) 0,10-4,00 0,17(ns.) 0,02-1,67

Hyvät voimavarat työhön 3,88* 1,35-11,15 2,41(ns.) 0,68-8,52

Vahva oikeudenmukaisuuden kokemus työssä 7,69* 1,61-36,83 3,35(ns.) 0,58-19,49

Työn voimavarat / Kuljettajat OR 95% lv OR 95% lv

Työn varmuus / jatkuvuus 2,67** 1,35-5,31 2,00(ns.) 0,91-4,38

Työ merkityksellistä päivittäin 3,90*** 2,21-6,89 2,79** 1,45-5,33

Vahva sosiaalinen tuki työssä 2,63** 1,33-5,22 0,79(ns.) 0,34-1,84

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön 2,97** 1,61-5,50 1,43(ns.) 0,70-2,93

Hyvät voimavarat työhön 4,88*** 2,62-9,10 3,79*** 1,90-7,55

Vahva oikeudenmukaisuuden kokemus työssä 5,20*** 2,89-9,35 3,38*** 1,72-6,62

Työn voimavarat / Kaikki yhteensä OR 95% lv OR 95% lv

Työn varmuus / jatkuvuus 2,86** 1,55-5,27 2,27* 1,15-4,47

Työ merkityksellistä päivittäin 3,54*** 2,22-5,66 2,56** 1,50-4,36

Vahva sosiaalinen tuki työssä 3,02*** 1,63-5,60 1,13(ns.) 0,54-2,36

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön 2,36** 1,35-4,16 1,00(ns.) 0,52-1,95

Hyvät voimavarat työhön 4,57*** 2,68-7,81 3,16*** 1,76-5,68

Vahva oikeudenmukaisuuden kokemus työssä 4,96*** 2,92-8,42 3,05*** 1,67-5,57

(OR=ristitulosuhde ja 95%lv= luottamusväli) ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 ns= ei ole tilastollisesti merkitsevä 
Referenssiluokat: Työn epävarmuus, työ merkityksellistä harvoin, heikko sosiaalinen tuki työssä, vähäiset vaiku-
tusmahdollisuudet työhön, puutteelliset voimavarat työhön, heikko oikeudenmukaisuuden kokemus työssä.

POHDINTA 
Tämä tutkimus osoitti, että riittävä psykologinen 
palautuminen (subjektiivinen palautumisen koke-
mus) päivittäisestä työkuormituksesta oli yhtey-
dessä hyvään työkykyyn sekä metsäkoneyrittä-
jillä että -kuljettajilla. Riittämätön palautuminen 
oli vastaavasti yhteydessä heikentyneeseen työ-
kykyyn ja korkeampiin sairauspoissaololukuihin. 
Merkittävä havainto oli se, että nämä yhteydet 
olivat organisaatioasemasta riippumattomia.

Noin puolet tutkimukseen osallistuneista met - 
säkoneyrittäjistä ja -kuljettajista palautui riit tä-
västi päivittäisestä työkuormituksesta. Vastaa-

vasti puolella palautuminen oli riittämätöntä 
ja heistä 10 % palautuu huonosti. Aiemman 
tutkimuksen mukaan mm. palvelu- ja koulutus-
alan ammattiryhmissä riittämättömästi palau-
tuneiden osuus on samansuuntainen (52). Riit-
tämättömästi palautuneilla yrittäjillä työkyvyn 
keskiarvo (työkyky verrattuna elinikäiseen par-
haimpaan, asteikolla 0–10) oli 6,0 ja kuljettajilla 
6,2. Väestötasolla työssä käyvillä 30–64-vuo-
tiailla yrittäjillä työkyvyn keskiarvo oli 8,7 ja 
metsätyöntekijöillä 8,1(65). Tulosten perusteella 
riittämättömästi palautuneilla yrittäjillä ja kul-
jettajilla oli heikompi työkyky, kuin vastaavan 
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kuormitustason toimialojen työssä käyvillä mie-
hillä keskimäärin. Esimerkiksi Roelen ym. (66) 
tutkimuksessa fyysisesti kuormittavassa raken-
nusalan työssä työntekijöiden ja toimihenkilöi-
den työkykypistemäärän keskiarvo oli korkeam-
pi. 

Tulokset vahvistivat sen, että hyvät työn voi-
mavarat tukevat palautumista. Tärkeitä työn 
voimavaroja olivat, työn varmuus ja jatkuvuus, 
työn koettu merkityksellisyys, omat voimavarat 
työn suorittamiseen ja oikeudenmukaisuuden 
kokemus työssä. Palautumisen ja työkyvyn kan-
nalta olennaisia ovat riittävät omat voimavarat 
suhteessa työn vaatimuksiin (67,68). Tulosten 
perusteella työn vaatimuksista hyvä työn organi-
sointi, aikapaineiden hallinta, joustavat työai ka - 
järjestelyt ja työn henkisen rasittavuuden hallin-
ta selittivät riittävää työkuormituksesta palautu-
mista.

Tässä tutkimuksessa runsas puolet yrittäjistä 
ja kuljettajista oli kokenut työn henkisen rasitta-
vuuden lisääntyneen. Samoin valtaosa oli koke-
nut työssään aikapaineita. Ylipitkät työviikot 
ovat työn kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat 
palautumiseen (37,69). Noin 2/3:lla kokonais-
työaika oli yli 40 tuntia viikossa. Puunkorjuun 
tiivis logistinen ketju hakkuulta tehtaalle on li-
sännyt työn aikapaineita ja myös  intensiteettiä 
(70). Aiempien tutkimusten havaintojen pe-
rusteella (69,71) myös puunkorjuuyrittäjien ja 
kuljettajien palautumisen kannalta viikoittainen 
työntuntimäärä on haasteellinen.

Tutkimus paljasti merkittävän työkykyriskin 
puunkorjuun toimialalla. Riittämätön psykolo-
ginen palautuminen on ilmeinen työkykyriski. 
Tässä tutkimuksessa pääpaino oli niiden työn 
ominaisuuksien tarkastelussa, jotka ovat palau-
tumista edistäviä voimavaroja ja kuormitusta 
aiheuttavia työn vaatimuksia. Psykologista pa-
lautumista edistäviä voimavaroja olivat omat 
voimavarat suhteessa tehtävään työhön, oikeu-
denmukaisuuden kokemus työssä ja työn merki-
tyksellisyyden kokemus. Aiemmissa tutkimuksis-
sa raportoidut työn voimavarat, jotka edistävät 
riittävää palautumista ovat pääpiirteittäin samo-
ja (35,36).

Työn vaatimukset ja voimavarat -malli (Job 
Demands-Resources model) oli tässä tutkimuk-
sessa työn ominaisuuksien tarkastelun teoreetti-
nen viitekehys (33,34). Mallin lähtökohtana on 
kaksi perusolettamaa. Riippumatta työtehtävis-

tä, ammateista tai organisaatioista voidaan työn 
ominaisuudet jakaa kahteen luokkaan, työn vaa-
timukset ja työn voimavarat (33,35,72). Työn 
vaatimuksilla ja voimavaroilla tarkoitetaan työn 
fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai organisatori-
sia piirteitä. Työn vaatimukset edellyttävät työn-
tekijöiltä työssä fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia 
tai emotionaalisia ponnisteluja esim. aikapaineet 
ja vastuut (35,36). Työn voimavarat ovat työn 
ominaisuuksia, jotka vähentävät työn vaatimus-
ten kielteisiä vaikutuksia ja mahdollistavat työn 
tavoitteiden saavuttamisen. Tällaisia voimavaro-
ja ovat esim. työn jatkuvuus, työtovereiden ja 
esimiehen sosiaalinen tuki ja vaikutusmahdolli-
suudet omaan työhön. Työn vaatimukset ja voi- 
mavarat mallissa on kaksi rinnakkaista psyko-
logista prosessia (33,72). Terveyttä heikentävä 
prosessi, joka voi johtaa työntekijän henkisten ja 
fyysisten voimavarojen ehtymiseen ja terveys- ja 
työkykyongelmiin. Työn voimavaroihin perustu-
va motivaatiota ylläpitävä prosessi, joka edistää 
työntekijän henkistä kasvua, oppimista ja kehit-
tymistä sekä auttavat työn tavoitteiden saavutta-
misessa. Prosessit ovat yhteydessä ja vaikuttavat 
toisiinsa.

Puunkorjuutyö on muutoksessa, kuten koko 
metsätoimiala. Työtä organisoidaan vastaamaan 
metsäteollisuuden rakennemuutosta. Digitalisaa-
tio muuttaa työn sisältöjä ja teknologinen kehitys 
muuttaa työtapoja korjuutyön ytimessä hakkuu-
työssä. Tässä muutoksessa myös työn kuormit-
tavuutta ja työkyvyn tukemista on arvioi tava 
uudella tavalla. Tässäkin tutkimuksessa esillä ol-
leita työn voimavaroja vahvistamalla ja työtä ke-
hittämällä voidaan lisätä työn muutoksessa or-
ganisaation suorituskykyä ja tukea  henkilöstön 
työkuormituksesta palautumista sekä työkykyä. 
(21,45.)

Kariniemen (6) tutkimus osoitti, että nyky-
aikaisessa puunkorjuussa, jossa digitaalisen tie-
tovirran hallinta on olennainen osa työtä, pai-
nottuu kognitiivinen ja psyykkinen kuormitus. 
Samalla muutoskokemus vaikuttaa siihen, miten 
työstä suoriutuu (73). Laajavastuinen puunkor-
juu on muuttanut erityisesti yrittäjän vastuita ja 
työn sisältöä, mutta samalla tavoin myös metsä-
koneenkuljettajien työtä. Vastuiden ja osaamis-
vaatimusten laajentuminen, työn intensiteetti ja 
kognitiivinen kuormitus ovat työn uusia vaati-
muksia. Tämä korostaa psykologisen palautu-
minen tärkeyttä sekä yksilön työkyvyn, että 
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myös yrityksen tuloksellisen toiminnan kannalta 
(6,74,75).

Tulosten perusteella työn voimavaroja vah-
vistava johtaminen on yrityksen menestymisen 
ja henkilöstön motivaation, sitoutumisen sekä 
työkyvyn kannalta keskiössä. (72, 76–79.). Tut-
kimuksessa huomio kiinnittyi yrittäjien ja metsä-
koneenkuljettajien alempiin työkykypistemääriin 
verrattuna vastaaviin henkilöstöryhmiin. Keskei-
nen selittävä tekijä oli riittämätön työkuormituk-
sesta palautuminen. 

Työkuormituksesta palautuminen, työn vaati-
mukset ja voimavarat eivät ole toimintaympäris-
töstään irrallisia ja erillisiä ilmiötä. Palautumista 
tulee tarkastella yhteydessä siihen toimintaympä-
ristöön, jossa työ tehdään. (31,80.) Tässä tut ki- 
muksessa psykologinen työkuormituksesta pa-
lautuminen ja työn vaatimukset kytkeytyivät met- 
sätoimialan rakennemuutokseen ja puunkorjuu-
työn sisällölliseen muutokseen. Toimintaympä-
ristön muutokset, työn teknologinen kehitys, di-
gitalisaatio ja laajavastuinen toimintamalli ovat 
muuttaneet työn vaatimuksia. Kiristynyt kilpailu, 
tulevaisuuden epävarmuus, henkisen kuormituk-
sen ja vastuiden lisääntyminen sekä tietoteknii-
kan hallinta olivat mm. puunkorjuutyön vaati-
muksia, joilla oli yhteys palautumiseen. 

Työkuormituksesta palautuminen on psyko-
fysiologinen elpymisprosessi (30). Palautumises-
sa voidaan erottaa sekä psykologinen, että fysio- 
loginen palautuminen. Psykologinen palautumi-
nen on omakohtainen kokemus palautumisesta 
ja kokemus siitä, että pystyy edelleen jatkamaan 
omassa työssään. Fysiologisessa palautumisessa 
ihmisen elimistön fysiologiset toiminnat palau-
tuvat stressitilasta lepotilaan. Palautumisen kan - 
 nalta olennaista on se, että työntekijä ehtii pa-
lautua päivittäisestä työkuormituksesta ennen 
kuin altistuu uudelleen työn vaatimuksille ja 
kuormitustekijöille. Työstä irrottautumista on 
pidetty merkittävimpänä palautumiskokemukse-
na. (39,47,81.)

Ratkaisu riittävään palautumiseen ja sitä 
kautta työkyvyn ylläpitämiseen on tätä taustaa 
vasten yrityksissä ja työpaikoilla. Tukemalla työ-
kuormituksesta palautumista ja huolehtimalla 
työhön käytettävistä voimavaroista voidaan yri-
tyksen toimesta välttää työn vaatimusten muo-
dostuminen työkykyä ja yrityksen tuloksentekoa 
heikentäväksi poluksi. Erityisesti työn hyvä or-
ganisointi ja työn merkityksellisyyden kokemus 

olivat tässä niitä palautumista edistäviä tekijöitä, 
joihin voidaan hyvällä johtamisella vaikuttaa. 
(50, 54,72,78.)

TUTKIMUKSEN VAHVUUDET JA RAJOITUKSET 
Tällä tutkimuksella on rajoituksia. Tutkimus oli 
poikkileikkaustutkimus ja antaa kuvan puun-
korjuuyrittäjien ja -kuljettajien palautumisesta ja 
työn ominaisuuksista sekä toimintaympäristöstä 
tutkimusvuonna. Poikkileikkausasetelman vuok-
si kausaalisuhteita ei voida avata tämän aineisto-
jen pohjalta. Tutkimuksen keskeisin rajoitus oli 
alhainen kokonaisvastausprosentti (17 %). Tämä 
vaikuttaa havaintojen yleistettävyyteen heikentä-
västi. Tulos ei ole kuitenkaan poikkeuksellinen. 
Vastaavanlaisia tuloksia metsäalan tutkimuksista 
on raportoitu Suomessa ja Irlannissa (82,83,84). 
Tutkimustulosten yleistettävyyttä tukee toisaalta 
vastaajien maantieteellinen tasainen suhteellinen 
jakauma koko Suomen alueella. Samoin aineis-
tossa oli edustettuna puunkorjuualan kaikki toi-
mijat, metsäkoneyrittäjät ja -kuljettajat sekä kes-
keiset yritysmuodot, alueyrittäjät, alihankkijat ja 
itsenäiset yrittäjät. Tutkimuksen yritykset ovat 
tasapainoisesti suhteessa teollisuuspuun alueelli-
siin hakkuumääriin ja edustavat puunkorjuun 
painopistealueita. Menetelmällisesti työn vaati-
mukset-voimavarat -malli tuki työn vaatimusten 
ja voimavarojen systemaattista tarkastelua.

Tutkimuksen eettisyys varmistettiin informoi-
malla tutkimukseen osallistuvia laajasti ennen 
tutkimusta jaetulla yleisinformaatiolla ja jokai-
selle jaetulla tutkimussaatteella. Jokaiselta vas-
taajalta pyydettiin allekirjoituksella henkilökoh-
tainen suostumus siihen, että kyselyn vastauksia 
voidaan käyttää tutkimustarkoitukseen. Tutki-
musaineisto on anonyymiä ja luottamuksellista. 
Osallistujilla oli myös mahdollisuus kysyä tutki-
mukseen liittyvistä asioista. Perusteellisella infor-
moinnilla varmistettiin, että kaikki ymmärsivät 
mihin antavat suostumuksensa. Tutkimuksella, 
jonka osahanke tämä tutkimus on, on Tampe-
reen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan 
puoltava lausunto 15/2016.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimus oli yhteiskunnallisesti ajankohtainen. 
Tässä tutkimuksessa saatiin uutta tietoa psyko-
logisen palautumisen merkityksestä ammattiryh-
missä, joiden työtä ei perinteisesti liitetä mobiilin 
informaatiovirran tuottamiseen, vastaanottami-
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seen ja käsittelemiseen. Tutkimus osoitti, että psy-
kologinen palautuminen oli yhteydessä koettuun 
työkykyyn. Digitalisaatio on muuttanut työtä ja 
työn tekemisen muotoja kaikissa työtehtävissä, 
myös koneellisessa puunkorjuutyössä. Digitali saa - 
tio on lisännyt työn osaamisvaatimuksia ja kog ni - 
tiivista kuormittavuutta samalla kun työn fyysi-
nen kuormittavuus on vähentynyt. Laajavastui-
nen puunkorjuu on lisännyt sekä metsäkoneyrit-
täjän, että metsäkoneenkuljettajan työn vastuita. 
Työ on subjektivoitunut ja työn hyvä tulos liittyy 
vahvasti tekijäänsä. Työn autonomia ja osaamis-
vaatimukset ovat lisääntyneet. Puunkorjuutyötä 
organisoidaan ja johdetaan mobiilia informaatio-
teknologiaa hyödyntäen entistä moninaisemmin, 
hajautetusti ja yksilöllisemmin. Tämä on myös 
laajempi ajankohtainen kuva työelämän muutok-
sesta.

Psykologinen palautuminen ja sen tarpeen 
tunnistaminen sekä hallinta on työn muutoksen 
ajankohtainen työkykyhaaste. Tätä tukee tutki-
muksen tulos, jossa noin puolet tutkimukseen 
osallistuneista palautui riittämättömästi. Riittä-
mättömästi palautuneiden koettu työkyky oli 
merkittävästi alhaisempi ja sairauspoissaolot run - 
saampia kuin riittävästi palautuneiden ryhmäs-
sä. Jos riittämätöntä palautumista ei tunnisteta 
ajoissa, kytkeytyy tähän kehitykseen piilossa ole-
va uhka, joka voi johtaa vähitellen työkyvyn pit-
käaikaiseen heikentymiseen ja työssä jaksamisen 
ongelmiin.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työkuormi-
tuksesta palautumista, työn ominaisuuksia, työn 
vaatimuksia ja voimavaroja, yritysten avoimen 
kilpailuympäristön ja työn muutoksen ympäris-
tössä. Tässä muutoksessa yksittäiset irralliset toi - 
menpiteet eivät enää ole riittäviä työkyvyn edistä-
miseen ja ylläpitämiseen. Tarvitaan  erityisesti työ-
paikoilla toteutettavia suunnitelmallisia toimen - 
pidekokonaisuuksia. Työn vaatimusten muutok-
sia ennakoivilla toimilla kehitettään työn sisäl-
töä, osaamista ja työn organisointia. Johtami-
sen keinoin voidaan yritysten toimesta näihin 
muutoksiin vaikuttaa ja hallita työn uusia vaa-
timuksia ja muuttuvia kuormitustekijöitä. Työn 
tehokas organisointi ja työn merkityksellisyyden 

kokemuksen vahvistaminen ovat johtamisen kei-
noja, joilla voidaan tukea riittävää palautumista 
ja työssä suoriutumista.

Tämän tutkimuksen tulokset antavat suun-
nan jatkotutkimukselle, jossa tavoitteena on tun- 
nistaa ja ennakoida työn ja työelämän muutok-
sien vaikutuksia työntekijöiden työkykyyn ja ter- 
veyteen. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta työn 
muutos on koko ajan käynnissä ja tarvitaan eri-
tyisesti työpaikoilla toteutettuja uusia ennakoi-
via ratkaisuja työkyvyn ja työssä suoriutumi sen 
tukemiseen. Psykologinen palautuminen on sekä 
yksilöiden, että yritysten työkykyhaaste työn 
vaatimusten muuttuessa ja globaalin toiminta-
ympäristön muuttaessa työn organisointimuo-
toja.
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Inadequate psychological recovery from one’s 
workload is a work-ability challenge that arises 
from changing work. This study examines the 
association of psychological recovery with per-
ceived work ability and sickness absence, as well 
as with job demands and resources. Psychological 
recovery is an employee’s experience of recovery 
and the experience of being able to continue in 
his or her job.

In 2018, a total of 322 forest machine entre-
preneurs and drivers from all over Finland re-
sponded to a survey. The mean age was 46 years 
old (range: 21–77 years old). The relationship 
between job demands and resources, and psycho-
logical recovery was investigated in the frame of 
reference of the job demands and resources model. 
The Mann-Whitney U-test and logistic regression 
analysis were used as methods. Half of the par-
ticipants in the study did not recover adequately 
from their daily workload. Inadequate recovery 
was associated with impaired work ability. Those 
with adequate recovery had a mean work ability 
score of 8.3 (on a scale of 0–10) and those with 

inadequate recovery had a mean score of 6.2. The 
average number of sickness absence days was 2.7 
working days per year for those who recovered 
adequately and 10.2 working days for those who 
did not recover enough. The good organising of 
work and the management of job demands – as 
well as strong work resources, such as job security 
and experiencing work as significant – increased 
the likelihood of adequate recovery.

This study supports the view that managing 
job demands and simultaneously taking care of 
job resources, as well as job development, are fac-
tors that support recovery and employees’ work 
ability, which can be influenced by proactive 
management while supporting the achievement 
of company goals in a changing competitive en-
vironment.

Keywords: work ability, recovery, job demands, 
job resources.
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