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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työhyvinvointia sekä strategisella että 
käytännön tasolla. Kirjallisuuden avulla selvitettiin miten yksilön ja työyhteisön 
hyvinvointia on tarkasteltu henkilöstöstrategian ja johtamisen näkökulmasta sekä miten 
työhyvinvointia voidaan tukea työkykyä ylläpitävän toiminnan keinoin. Empiirisen 
osuuden tavoitteena oli selvittää miten työhyvinvointi ilmenee käytännön tasolla 
työyhteisön arjessa henkilökunnan kuvaamana.  
 
Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka empiirinen aineisto kerättiin 
kyselylomakkeella avoimen kysymyksen avulla. Tarkennetut tutkimuskysymykset 
käsittelivät työpäivän kulkua yhden tai useamman työyhteisön jäsenen poissa ollessa 
sekä millaisia seurauksia poissaolot työyhteisössä aiheuttavat ja mikä yhteys niillä on 
työhyvinvointiin. Tutkimusjoukon muodosti erään elintarviketeollisuuskonsernin 116 
työntekijää, kaksi esimiestä ja 32 muuta toimihenkilöä. Aineisto on analysoitu sisällön 
analyysillä.  
 
Poissaolot aiheuttivat katkeruutta työyhteisön jäsenten keskuudessa ja kiristivät 
ilmapiiriä. Poissaolojen myötä lisääntyvät työpaineet aikaansaivat sekä fyysisen että 
henkisen kuormittumisen lisääntymistä, mikä saattaa etenkin työntekijöiden 
keskuudessa johtaa epäsuotuisaan kehään, jossa poissaolojen myötä lisääntyvä 
kuormittuminen johtaa uusiin poissaoloihin yhä useamman työntekijän kohdalla.  
Tuotantolinjoilla toimivien työntekijöiden kontrolloitu ja ryhmissä toteutuva  työ kärsi 
enemmän työyhteisön jäsenten poissaoloista ja sisälsi luonnostaan enemmän 
työhyvinvoinnin riskitekijöitä kuin toimihenkilöiden itsenäinen, itseohjautuva ja 
joustava työ.    
 
Työ organisointiin liittyvät tekijät kuten työntekijän vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen ja henkilön osaamisen ja työn haasteiden yhteensovittaminen ovat keskeisiä 
työhyvinvointia lisääviä keinoja. Kun nämä asiat sisäistetään organisaation strategisella 
tasolla saadaan työhyvinvointi lisääntymään myös käytännön tasolla. Teollisuuden 
prosessityöhön on siten uskallettava luoda uusia toimintamalleja, jotta teollisuuden 
poissaolot saadaan vähenemään sille tasolle, mikä muilla aloilla vallitsee. Muilla 
työkykyä ylläpitävän toiminnan keinoilla kyetään korjaamaan työn organisoinnin 
aiheuttamia oireita, varsinaisen syyn korjaaminen on johdon käsissä.   
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työkyky työhyvinvoinnin osatekijänä 

 

Ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat perustan 

työkyvylle, mutta myös motivaatiolla ja työhalukkuudella on siihen suuri vaikutus 

(Ilmarinen 1995, 31), kuten työn ulkopuolisella elämänpiirillä ja elintavoillakin (Aro 

1995, 94). Työkyky on työssä selviytymistä ja jaksamista, työmotivaatiota, laadukasta 

työntekoa, tuottavuutta ja työn iloa (Rissa 1999, 134).  

 

Työkyvyn säilymistä ja yksilön kehittymistä työssään tukevat tutkimusten mukaan 

korkea ammattitaito, hyvä työn hallinta ja optimaalinen työkuormitus. Työkyvyn 

säilymistä tukevia organisaationaalisia tekijöitä ovat turvallinen ja terveellinen 

työympäristö, vuorovaikutteinen ja avoin työyhteisö, tiimityö, itseohjautuvuus ja litteä 

organisaatio sekä hyvin organisoitu työ ja työntekijöitä arvostava johtaminen. Osaava ja 

kannustava johtamiskulttuuri parantaa ilmapiiriä, työssä viihtymistä ja motivaatiota, kun 

taas työpaikan ristiriidat huonontavat ilmapiiriä, mikä lisää työntekijöiden vaihtuvuutta. 

Työkunnon ja työssä menestymisen keskeisenä edellytyksenä on myös oikea työhön 

sijoitus. (Rissa 1999, 53-54, 134.) Täten työelämän kehittäminen, työympäristön 

parantaminen sekä kaikki työyhteisössä ja työtehtävissä toteutettavat muutokset, jotka 

vaikuttavat työssä suoriutumiseen, ovat keskeisiä työkykyä ylläpitäviä toimia. Näiden 

lisäksi myös ihmisten motivoiminen fyysistä ja psyykkistä kuntoaan ja terveyttään 

ylläpitävään elämäntapaan kuuluu työkykyä ylläpitävään toimintaan. (Kallio 1992, 29 , 

Piikivi 1992, 124). Työyhteisössä työkykyisyys on siis kokonaisuus, joka muodostuu 

työntekijän toimintakyvyn, työn vaatimusten ja työyhteisöllisten tekijöiden 

tasapainotilasta, joille on ominaista jatkuva muutos (Aro 1995, 94).  

 

Työntekijän työkyvyn menetys aiheuttaa työnantajalle liiketaloudellisia kustannuksia. 

Sairauspoissaolot ja henkilökunnan vaihtuvuus haittaavat sekä tuotantoa että pitkällä 

tähtäimellä tehokkuutta ja tuottavuuskehitystä ja näin lisäävät tuotantokustannuksia. 

Henkilöstön vaihtuvuudesta seuraa pätevyyden, osaamisen ja tietämyksen menetystä, 

varsinkin kun perehdyttämiseen ei varata työpaikoilla yleensä riittävästi aikaa. 
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Menetetyn työpanoksen korvaaminen on työlästä, sillä sijaisten tuotantopanos on aina 

vähäisempi vakituiseen verrattuna, eikä ylityötä tekemällä saavuteta samaa 

suoritustasoa kuin mihin työntekijä pystyisi normaalina työaikana. (Liukkonen 1992, 

32-37.)  

  

Useimmilla työpaikoilla sairauspoissaolot ja tapaturmat laskivat 1990-luvun alussa, 

mutta ovat nyt voimakkaassa nousussa ja ylittävät jo jonkin verran 1980-luvun lopun 

tason (Saloheimo 1996, 81). Sairauspoissaolojen esiintymisessä tosin on eroja 

toimialasta riippuen. Vuonna 2002 sairauspoissaolopäivien määrä oli keskimäärin 

miehillä 7,4 ja naisilla 9,4, kun teollisuudessa ja rakennusalalla, missä sairauspoissaolot 

ovat muita aloja yleisempiä, vastaavat luvut olivat miehillä 11,2 ja naisilla 11,1 

(Vahtera & Kivimäki 2004, 178-182). Vuonna 2003 teollisuuden työntekijät olivat 

poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi yhteensä keskimäärin 14,5 työpäivää. 

Eniten poissaoloja oli elintarviketeollisuudessa, jossa poissaoloja oli runsaat 17 

työpäivää vuoden aikana. (Sairaus- ja tapaturmapoissaolot teollisuudesssa 2003, 

Työaikakatsaus 2004, 1-8.) Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syistä 

merkittävimpiä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyshäiriöt (Kallio 

1992, 25-29). Erityisesti pitkät poissaolot kertovat henkilökunnan objektiivisesta 

terveydentilasta, kun taas lyhytaikaiset poissaolot kertovat yleensä työyhteisön 

toiminnasta (Otala & Ahonen 2003, 163). Työntekijän terveyden ja työkyvyn lisäksi 

sairauspoissaoloihin vaikuttavat mm. ikä, sukupuoli, elämäntavat, perhetilanne, 

kokemukset työn hallinnasta ja oma suhtautuminen sairauspoissaoloihin (Alexanderson 

1998, 241-249).  

 

Suomen Gallup selvitti Helsingin Sanomille suomalaisten suhtautumista työstä 

poisjääntiin päiväksi tai pariksi muun kuin sairauden vuoksi. Puhelinhaastatteluun 

osallistui 2000 henkilöä, jotka edustavat maan täysi-ikäistä väestöä Ahvenanmaata 

lukuun ottamatta. Tulosten mukaan lähes kolmasosa hyväksyy huonon työilmapiirin tai 

työpaikkakiusaamisen poissaolon syyksi. Joka kuudes pitää hyväksyttävänä poisjääntiä, 

mikäli työpaikalla odottaa ikävä tai huonosti käyttäytyvä esimies. Kaksi kolmasosaa 

sallisi työssä uupuneen ja väsyneen työntekijän jäävän muutamaksi päiväksi kotiin. 

Myös isoa perhekriisiä, samoin kuin lapsen sairastumista valtaosa piti hyväksyttävä 

syynä poissaoloon. Sen sijaan juhlimisesta aiheutuvaa väsymystä eli krapulaa ei pidetty 
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hyväksyttävänä syynä. Tulokset herättävät keskustelua siitä, kuinka paljon poissaoloista 

johtuu sairaudesta ja kuinka paljon muusta pahoinvoinnista. (Helsingin Sanomat 

14.11.2004.)    

 

Lisääntyvien poissaolojen ohella työvoiman ikääntyminen luo perusteita työntekijöiden 

työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämiselle. Henkilöstön keski-ikä on monessa 

organisaatiossa noussut 45-50 vuoden välille (Saloheimo 1996, 81). Erityisesti keski-

ikäiset ja vanhemmat ikäluokat ovat kokeneet työssään uupumusta ja heidän on ollut 

vaikea hyväksyä työelämässä tapahtuneet muutokset. Monilla keski-iän ylittäneillä on 

rasitteenaan myös pitkäaikaissairauksia ja valtaosa heistä kokee jo tehneensä riittävän 

pitkän työuran ja ansainneensa eläkkeelle pääsyn. (Huunan-Seppälä 1992.) Lähes 60 % 

55-64-vuotiaista on siirtynyt tavalla tai toisella eläkkeelle (Saloheimo 1996, 81). 

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 59 vuotta, mikä on Euroopan alhaisimpia. 

Varsinainen lakisääteinen eläkeikä on maassamme pääsääntöisesti 65 vuotta, tosin 

vuodesta 2005 alkaen työntekijällä on oikeus jäädä eläkkeelle ikävuosien 63-68  välillä 

(Eläketurvakeskus-Kansaneläkelaitos 2005). Ennenaikaiselle eläkkeelle 

siirtymispäätökseen vaikuttavat mm. terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen, työn 

rasittavuus, työn määrä sekä työjärjestelyt (Huuhtinen & Piispa 1991). Erilaiset 

eläkevakuutukset mahdollistavat yhä varhaisemman eläkkeelle pääsyn, toisaalta uusilla 

eläkeratkaisuilla pyritään kannustamaan työelämässä jatkamista.  

 

Työvoiman varhainen eläköityminen ja työelämän vaatimusten lisääntyminen 

pakottavat yhteiskunnan toimenpiteisiin työssä jaksamisen ja viihtymisen edellytysten 

parantamiseksi. Työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpito auttaa niin yksilöä kuin 

organisaatiotakin paremmin sopeutumaan uusiutuvan työelämän ja ympäristön 

vaatimuksiin (Peltomäki ym. 1999, 1). Työvoimapoliittinen intressi työkykyä 

ylläpitävälle toiminnalle on ehkäistä ennenaikaista työkyvyn alentumista ja 

työmarkkinoilta syrjäytymistä (Lehmijoki 1992, 80), mikä on tärkeää siksikin, että 

työvoimapula uhkaa yhteiskuntaamme lähivuosina. Tärkeää olisi myös löytää keinoja, 

joilla keski-iän ylittäneet ikäluokat saataisiin arvostamaan työelämään osallistumista 

(Huunan-Seppälä 1992 , Toropainen 1992, 38). Vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtyvät työntekijät ovat henkilöstöpääoman valtava tuhlaus ja tärkein sairastavuuden 

taloudellinen ilmenemismuoto Suomessa. Ennen varsinaista eläkeikää työelämästä 
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syrjäytyvät aiheuttavat mittavia kansantaloudellisia kustannuksia. (Eläketurvakeskus 

1997, 11 , Ahonen 1998, 113.)  

 

Koska organisaation ylin johto pitää työkykyä ylläpitävää toimintaa usein investointina, 

sen hyöty pitää kyetä osoittamaan numeroina. Työkykyä ylläpitävän eli tyky -toiminnan 

ansiosta vähentyneet työtapaturmat, sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläkkeelle 

siirtymiset tulisi pystyä osoittamaan taloudellisina lukuina. Työkyvyttömyyseläkemaksu 

määräytyy TEL -järjestelmässä portaittain yrityskohtaisen työkyvyttömyysriskin 

mukaan, kun yrityksessä on yli 50 henkeä. Yli tuhat henkeä työllistävä yritys joutuu 

esimerkiksi maksamaan keskipalkkaisen 55-vuotiaan työkyvyttömyyseläkkeestä yli 100 

000 euroa kertakorvauksena eläkevakuutusyhtiölle. Usein organisaatioiden ylin johto ei 

kuitenkaan tiedä, miten eläkevakuutusmaksujen muodostumiseen voisi vaikuttaa 

erilaisin toimenpitein (Kauhanen 2001, 183-184.), etenkin työkykyä ylläpitävällä 

toiminnalla ja muilla työhyvinvointia lisäävillä keinoilla.  

 

Pääosa työssä selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä on varhaisen terveydenhuollon 

ulkopuolella, joten työkykyä ylläpitävä toiminta kuuluu työterveyshuollon lisäksi myös 

linjajohdon, henkilöstöhallinnon ja työsuojelun tehtäväkenttään (Suutarinen 1992, 40-

42), ja on mitä suurimmassa määrin työpaikkojen asia (Huunan-Seppälä 1992), sillä 

työpaikat saavat siitä myös suuren hyödyn, kuten myös yksilö ja yhteiskuntakin. Työssä 

selviytymistä tukee parhaiten kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin lisääminen. 

Työhyvinvointi taas on yksilön kokemus, ja siten laajempi käsite kuin työkykyä 

ylläpitävä toiminta.  
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1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Työhyvinvointiin vaikuttaa työkyvyn lisäksi myös muut tekijät, joita kartoitan tässä 

tutkimuksessa. Tavoitteena on tarkastella työhyvinvointia sekä strategisella että 

käytännön tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: 

1. Miten yksilön ja työyhteisön hyvinvointia on tarkasteltu 

johtamiskirjallisuudessa, miten niitä käsitellään organisaatioiden 

henkilöstöstrategiassa ja millaisilla keinoilla niitä voidaan tukea  

2. Miten työhyvinvointi ilmenee käytännön tasolla työyhteisön arjessa 

henkilökunnan kuvaamana  

 

Tämän laadullisen tutkimuksen empiirisessä osuudessa lähestyn kyseistä ilmiötä siten, 

että tarkastelen työyhteisön toimintaa yhden työpäivän ajalta. Tarkastelu kohdistuu 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden näkökulmaan ja kokemuksiin tilanteesta, kun 

työyhteisöstä puuttuu jäsen. Tutkimuksessa arvioidaan koetun työhyvinvoinnin lisäksi 

myös seurausvaikutuksia siitä, miten sairauspoissaolot vaikuttavat työyhteisön 

toimivuuteen ja työyhteisössä koettuun hyvinvointiin. Tästä näkökulmasta poissaolojen 

merkitystä ei aiemmassa kirjallisuudessa ole juurikaan käsitelty.   

 

Tämä tutkimus on osa laajempaa Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksella 

toteutettavaa tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää laaja-alaisesti 

sairauspoissaolojen esiintymistä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä isossa 

suomalaisessa elintarvikealan konsernissa, johon kuuluu neljä tehdasta ja konttorin 

henkilöstö (noin 2000 työntekijää). Tavoitteena on mm. selvittää työn hallinnan, 

työyhteisön ilmapiirin ja organisatoristen tekijöiden yhteyksiä sairauspoissaoloihin sekä 

millaisia merkityksiä sairauspoissaolot saavat työyhteisön jäsenten keskuudessa.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Organisaation strategisen tason toiminnan ja johtamisen merkitys 

henkilöstön hyvinvoinnille 

 

2.1.1 Työelämän muutokset ja organisaatioiden kehittäminen 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on työelämässä tapahtunut lukuisia muutoksia sekä 

toimintatavoissa, työtahdissa että työvälineissä. Tietotekniikan aikaansaama toinen 

teollinen vallankumous toi teollisuuteen ja tuotantoon pitkälle viedyn automaation ja 

syrjäytti kouluttamattoman henkilökunnan massatuotannon palveluksesta. Uudessa 

tilanteessa, jossa tekniikka, ihmisäly, tieto ja työn organisointi kuuluvat kiinteästi 

yhteen, on sijaa vain monitaitoisille työntekijöille. Järjestäytynyt yhteiskunta, jonka 

tunnusmerkkejä ovat korkea moraali, hyvä koulutusjärjestelmä, turvallisuus ja terveys, 

mahdollistaa tarvittavan henkisen pääoman syntymisen, mikä on läntisten 

teollisuusmaiden etu verrattuna halvan työvoiman maihin. Monipuolinen osaaminen 

mahdollistaa nopean ja innovatiivisen tuotekehityksen sekä toimivat tuotanto- ja 

asiakassuhteet. (Rifkin 1997, 110-114 , Ahonen 1998, 10-13.) 

 

Lama ja sen jälkeinen noususuhdanne muuttuvine tarpeineen ja toimintavaatimuksineen 

ovat edellyttäneet organisaatioilta ja niiden työntekijöiltä kykyä sopeutua, hallita ja 

ennakoida muutosta. Organisaatiot kohtaavat todellisuudessa jatkuvasti tilanteita, joissa 

havaitaan tarvetta erilaisille muutoksille ja uudistuksille. Uudistustarpeita aiheuttavat 

mm. kilpailun lisääntyminen markkinoilla ja siitä johtuvat tehokkuusvaatimukset, 

päätösvallan liiallinen keskittyminen tai hajautuminen, asiantuntemuksen 

lohkoutuminen, organisaatioiden johtamis- ja toimintatapojen puutteellisuudet, 

uudelleen organisointi yrityksen tai konsernin sisällä tai tarve toiminnan uudelleen 

suuntaamiseen. (Sundholm 2000, 11.) 

 

Muutostilanteiden edessä organisaatioita kehitetään rakenteiden, prosessien tai 

henkilöstön osalta (Salminen 1998, 124). Organisaatioiden kehittämisen 

(OD=organizational development) lähestymistavoissa on kaksi pääsuuntausta; 
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teknostrukturaalinen, jossa päähuomio on organisaation rakenteissa ja tekniikassa, sekä 

inhimillisprosessuaalinen lähestymistapa, jossa huomio kohdistuu ihmisiin ja 

päämäärien saavuttamista edistäviin prosesseihin (Friedlander & Brown 1974).  

Muutoksilla organisaatioista pyritään luomaan tehokkaampia, tuloksellisempia, 

kustannustietoisempia ja palvelukykyisempiä. Tällöin tulee kyseeseen esimerkiksi 

työprosessien muokkaaminen, uuden teknologian hyödyntäminen, priorisointi, 

erikoistuminen, talouden parempi seuraaminen ja hallinta, huomion kiinnittäminen 

aikajohtamiseen ja johtamisjänteisiin. Myös yksittäisen työntekijän asemaa ja vastuuta 

uudelleen määrittämällä saadaan aikaan tehokkuuden lisääntymistä. (Ukeles 1982 , 

Sundholm 2000, 11.) Työntekijöiden osallistuminen muutosten  suunnitteluun on 

muutosten onnistumisen kannalta tärkeää.  Työntekijöillä on yleensä halukkuutta 

osallistua muutosten suunnitteluprosessiin, mikäli he kokevat osallistumisellaan olevan 

merkitystä. (Sundholm 2000, 104-105.) 

  

Uudistukset ovat parhaimmillaan silloin, kun niitä toteutetaan jatkuvasti vähittäin 

sopeutumalla tilanteiden mukanaan tuomiin vaatimuksiin (Caiden 1991, 5-13). Sheldon 

(1980) määrittelee normaaliksi muutoksen, jota tapahtuu jatkuvasti organisaation 

sopeutuessa ympäristön eri tekijöihin. Transformaatioksi taas nimitetään muutosta, joka 

sisältää useiden dimensioiden radikaalin muutoksen organisaation maailmankuvassa. 

Mikäli uudistukset toimeenpannaan laajoina harvakseltaan tapahtuvina periodeina, voi 

olla vaarana muuttaa liian paljon liian nopeasti. Työntekijöiden on tällöin vaikeampi 

sopeutua muutokseen, ja toisaalta muutokset tapahtuvat harvoin niin nopeasti kuin 

niiden toivottaisiin tapahtuvan.  (Caiden 1991, 5-13.) Pitkään jatkuva muutosprosessi 

eliminoi muutosmyönteisyyttä ja lisää muutosvastarintaa, mikä puoltaa muutosten 

toteuttamista kohtalaisen nopeassa aikataulussa (Sundholm 2000, 104-105). Muutoksen 

intensiteettiä voidaan arvioida esimerkiksi sen aiheuttaman shokin määrällä (Sutton & 

D’aunno 1989). Muutoksen laajuutta taas kuvastaa se, millaisia muutostoimia tehdään 

strategian, rakenteen, henkilöstön tai ideologian suhteen (Lepistö 1992).  

 

Muutostilanne luo aina haasteita sekä yksilöille että organisaation toiminnan 

ohjaukselle. Organisaatioiden rakenteelliset muutokset synnyttävät tarpeen uusien 

taitojen, johtamistapojen ja asenteiden omaksumiseen. (Sundholm 2000, 11.) 

Uudistukset kohtaavat vastustusta, sillä ne muuttavat usein valtarakenteita, saavutettuja 
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etuja ja toimintakäytäntöjä sekä aiheuttavat työtä ja ehkä myös ei -toivottuja 

vaikutuksia. Yksilön moraalin ja motivaation huomioiminen onkin erityisen tärkeää 

muutostilanteissa, sillä näillä tekijöillä on merkittävä vaikutus yksilön työskentelyyn. 

(Ukeles 1982.)  

 

Työskentelyolosuhteissa tapahtuneet muutokset heijastavat vaikutuksiaan 

työntekijöiden työssä selviytymiseen ja jaksamiseen. Tehokkuus- ja 

tuottavuusvaatimukset lisäävät kiirettä ja työn henkistä rasittavuutta. Työsuhteista on 

tullut epävakaita ja epätyypillisiä, myös etätyön määrä ja työn prosessimuotoisuus ovat 

lisääntyneet. Kilpailuhenki ja sosiaaliset ristiriidat ovat työpaikoilla yleistyneet. 

Ajankäytön hallinta, jatkuva muutoksiin sopeutuminen, yhteistyökykyisyys ja toisaalta 

yksilön vastuun lisääntyminen asettavat yksittäisille työntekijöille haasteita ja 

vaatimuksia, joista selviytyminen ei ole kaikille helppoa. (Huunan-Seppälä 1992 , 

Alasoini & Kyllönen 1998 , Nätti 1998, 44-54.) 

 

Kun työpaikan kehittämistoiminta ja muutokset järjestetään kokonaisuudeksi siten, että 

tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia kehitetään yhtäaikaisesti, pystytään 

työntekijöiden työkyvyn tukeminen huomioimaan toiminnassa parhaiten. Organisaatio 

tekee tuottavaa työtä silloin, kun henkilöstö voi hyvin ja kehittyy fyysisesti, 

psyykkisesti ja sosiaalisesti. Työolosuhteilla, työnsisällöllä, taidoilla ja johtamisella on 

kaikilla osuutensa tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin, oheisen kaavan 

mukaisesti. (Työ 90, 1992, 34.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tuottavuus                 =  Työolosuhteet  x  työn sisällöt  x  työtaidot  

ja ihmisten hyvinvointi            x  johtaminen ja työvälineet 
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2.1.2 Johtamista ohjaavat mallit ja johtamistyön jännitteet 

 

Ihmisten hyvinvointi työyhteisöissä on pitkälti yhteydessä työyhteisön johtamistapaan 

ja joskus jopa esimiehen henkilökohtaiseen kykyyn organisoida ihmisiä ja toimintaa 

työyhteisössä. Johtamistyöhön sisältyy monia huomioon otettavia jännitteitä, eikä 

tehtävä ole helppo, toisin kuin työntekijät ehkä joskus olettavat. Työyhteisön jäsenillä 

on usein jokaisella oma näkemys siitä, miten asiat tulisi tehdä ja miten työyhteisöä tulisi 

johtaa.  (Quinn 2003, 2.) 

 

Myös johtamiskirjallisuudessa on viime vuosisadan aikana vallinnut erilaisia teorioita 

johtamisesta ja eri koulukunnat ovat painottaneet johtamisosaamisessa eri näkökulmia. 

1900 -luvun ensimmäisen neljänneksen aikana johtamisosaamisessa korostui 

rationaalisen päätöksenteon malli, joka keskittyi tehtäväkeskeiseen työnjakoon sekä 

tuottavuuden ja voiton maksimointiin. Tätä johtamisnäkökulmaa kutsutaan myös 

Taylorismiksi oppi-isänsä Frederick Taylorin mukaan, joka rationalisoi työntekoa siten, 

että tehokkuus lisääntyi (Quinn 2003, 3-5). Fordin autotehtaalta tunnetuksi tullut 

liukuhihnatyömalli on vielä tänä päivänäkin käytössä monessa teollisuusyrityksessä. 

Urakkapalkkausjärjestelmään yhdistettynä tämä työn organisointimalli saa aikaan 

tehokkuutta ja tuottavuutta, mutta sen haittapuolena on työn yksitoikkoisuus ja sen 

mukanaan tuomat harmit. On todettu, että jos organisaatiossa keskitytään ainoastaan 

tehokkuuden lisäämiseen, ajan myötä asiakkaiden tyytymättömyys lisääntyy ja 

henkilöstön huonovointisuus, uupumus ja eläkehakuisuus lisääntyvät. Vireyttä ja 

työmotivaatiota on vaikea pitää yllä yksitoikkoisessa toistotyössä. (Otala & Ahonen 

2003, 13, 42.) 

 

Työolosuhteiden ja ihmisten huomioimisen merkitys organisaation tuottavuuteen 

havaittiin 1930 -luvulla, kun Elton Mayo julkaisi tutkimustuloksensa Western Electric 

Companyssa Chicagossa tehdystä ns. Hawthorne -tutkimuksesta (Lindström 1994, 17 , 

Salminen 1998, 118). Seuraavina vuosikymmeninä ihmisten huomioiminen näkyikin 

organisaatioiden kehittämismenetelmissä tavalla tai toisella. 1950-luvulla kehittäminen 

kytkeytyi ihmissuhteisiin ja johtamiseen, 1960-1970 -luvuilla pääsuuntauksena olivat 

työn muotoilu ja inhimillistäminen, motivaatio ja ryhmädynamiikka. Seuraavina 

vuosikymmeninä korostuivat työelämän laatunäkökulma sekä inhimillisten 
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voimavarojen parempaan käyttöön ja muutoksenhallintaan tähtäävät kehittämismallit. 

Organisaatiot alettiin nähdä avoimina järjestelminä, joiden keskeisiksi haasteiksi 

muodostui luoda strategia, jolla kyetään sopeutumaan ulkoisiin muutoksiin, 

säilyttämään tehokkuus sisäisissä prosesseissa sekä olemaan innovatiivisia 

tulevaisuuteen suuntautuvia organisaatioita. (Lindstöm 1994, 13 , Quinn 2003, 5-11.)  

 

Organisaatiot tavoittelevat toiminnallaan tehokkuutta ja tuottavuutta, mutta pyrkivät 

näihin päämääriin ehkä erilaisin keinoin. Quinn on luonut mallin, jossa organisaation 

johtamisessa kilpailevat arvot asettuvat kahdelle akselille. Pystyakselin muodostaa 

jännitteet joustavuuden ja kontrollin välillä. Vaaka-akselin jännite syntyy siitä, 

panostetaanko organisaatiossa enemmän sisäisten prosessien kehittämiseen vai ulkoisiin 

vaatimuksiin. (Kuvio 1.)  

 

Johtamisosaamisen koulukunnat ovat painottaneet näiden akselien arvoja eri tavoin. 

Ihmissuhteiden koulukunnan kannattamat arvot (avoimuus, osallistuminen, 

sitoutuminen, moraali) asettuvat joustavuuden ja sisäisen vakauden varaan. Mikäli 

organisaatio taas nähdään avoimena systeeminä, huomio kohdistetaan ennen kaikkea 

joustavuuteen ja ulkoisiin tavoitteisiin. Innovointi, uudistuminen ja kasvu ovat tällöin 

tavoiteltavia asioita. Rationaalisen päätöksenteon mallissa pyritään ulkoisiin 

tavoitteisiin (tuloksiin ja päämääriin) kontrollin avulla. Jos johtamisessa taas 

painotetaan sisäisiä prosesseja, huomio suunnataan erityisesti kontrolloidun toiminnan 

ja tarkan dokumentaation avulla saavutettavaan vakauteen. (Quinn 2003, 11-12.)     

 

Vaikka organisaation toivottaisiin olevan sopeutuva ja joustava sen haluttaisiin olevan 

myös vakaa ja kontrolloitu. Nämä tavoitellut arvot kilpailevat keskenään ja ovat joskus 

toistensa vastakohtia. Näkökulmia on siten painotettava jollakin tavalla, ja tällöin jokin 

näkökulma on jätettävä vähemmälle huomiolle. Organisaatiossa halutaan yleensä 

korostaa suunnitelmallisuutta ja päämäärien saavuttamista, mutta toisaalta myös 

inhimillisiä resursseja. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, mutta kumpi korostuu 

enemmän? Näiden kilpailevien jännitteiden tiedostaminen ja kyky ajatella asioita eri 

näkökulmista nousee keskeiseksi johtajan osaamisalueeksi. (Quinn 2003, 12-15.) 
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Kaplanin ja Nortonin (1996) kehittämä Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu 

tuloskortti on viime vuosina laajalle levinnyt strateginen johtamismalli, jonka avulla on 

mahdollista hahmottaa organisaation toimintaa neljästä eri näkökulmasta. Taloudellisen 

tehokkuusnäkökulman lisäksi tuloskorttien avulla seurataan prosessien sujuvuutta, 

henkilöstön osaamista, joka joissakin malleissa on laajennettu kokonaisvaltaiseksi 

organisaation kasvu- ja kehitysnäkökulmaksi sekä asiakastyytyväisyyttä (Kuvio 1). 

(Otala & Ahonen 2003, 42-44.) Kun Quinnin mallissa nostettiin esiin johtamisen osa-

alueiden väliset jännitteet kilpailevina tekijöinä, Balanced Scorecard malli tavoittelee 

tasapainoa organisaation toiminnassa eri tahojen intressien välille. Kuinka hyvin tämä 

strateginen johtamismalli (ajattelumalli) auttaa voittamaan organisaatioissa esiintyviä 

jännitteitä käytännön tasolla, on viime kädessä varmastikin kiinni johtajien osaamisesta 

ja ymmärryksestä.   

 

 

 

Kuvio 1. Quinnin mallin jännitteet ja BSC tasapainotettu tuloskortti (mukaellen Kaplan 

& Norton 1996, Quinn 2003) 
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2.1.3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen osana työhyvinvointia 

 

Henkilöstövoimavarojen strateginen suunnittelu on prosessi, jossa määritellään 

henkilöstövoimavaroille asetettavat tavoitteet, kehitetään henkilöstöstrategiaa 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja laaditaan henkilöstöpolitiikka henkilöstöhallinnon osa-

alueille. Henkilöstöstrategiaan kuuluu henkilöstöresurssien tilan, tulevan 

henkilöstötarpeen määrän ja laadun arviointi. (Ahonen 1998, 55, Kauhanen 2001, 21.) 

Henkilöstövoimavarojen johtamisella (human resource management) tarkoitetaan 

organisaation ihmisjärjestelmän hankintaa, motivointia, huoltoa, kehittämistä ja 

palkitsemista. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on saada rekrytoitua halutunlaisia 

henkilöitä, pitää heidät organisaatiossa motivoimalla ja kannustamalla ja tarvittaessa 

kehittää heitä. (Kauhanen 2001, 14.)  

 

Henkilöstön johtamisessa on kyse inhimillisten resurssien kehittämisestä, jolloin 

henkilöstön kehittäminen nähdään organisaatiossa voimavarana ja investointina, ei 

kustannuseränä tai kuluna (Salminen 1998, 116). Juhlapuheissa henkilöstö mainitaankin 

usein organisaation tärkeimmäksi voimavaraksi, mutta arkitilanteissa se näyttää 

valitettavan usein unohtuvan ja henkilöstövoimavaroja pidetään enemmänkin  

kustannustekijöinä (Kauhanen 2001, 14). Teollisuudessa on työvälineiden kunnosta 

huolehdittu aina säännöllisesti huolto- ja kunnossapitotoimin, tietotyön lisääntyessä on 

ihmisaivojen merkitys tuotantovälineenä lisääntynyt koneiden määrän vähentyessä. 

Huolletaanko ihmisaivoja yhtä tunnollisesti kuin koneita? (Otala  & Ahonen 2003, 16-

19.)  

 

Työntekijöiden tyytyväisyyteen työssä vaikuttaa moni tekijä. Konteksti, joka tarjoaa 

työntekijälle mahdollisuuden tyydyttää korkeamman asteisia tarpeitaan, lisää tehokasta 

suoritusta (Maslow 1943, McGregor 1960). Johtamistyylien (esim. Likert 1967) ja 

organisaation toimintamallien (Hackman & Oldham 1980, Herzberg 1966), jotka 

tarjoavat mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja joustavuuteen työn teossa, on 

todettu olevan positiivisessa yhteydessä työntekijöiden tyytyväisyyteen, työelämän 

laatuun ja organisationaaliseen tehokkuuteen. Korkeamman asteen tarpeet ovat näkyviä 

vasta, kun alemman tason tarpeet (palkka, työturvallisuus jne.) ovat tyydytetyt (Maslow 

1943). 
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On todettu, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja organisaation menestyksellä on selkeä 

yhteys. Työhyvinvointi on siten kilpailutekijä, jolla luodaan kestävää tuloskehitystä ja 

uusiutumista. Työhyvinvointi muodostuu eri ihmisillä erilaisista tekijöistä, kuten 

motivaatiosta, osaamisesta ja ilmapiiristä. Myös fyysisen työkyvyn on todettu 

vaikuttavan työssä viihtymiseen. Nuoret taas korostavat työhyvinvoinnissa työtahdin 

inhimillisyyttä. Ihmisten henkiseen hyvinvointiin kohdistuvat tukitoimet, kuten 

kouluttaminen ja kehittymismahdollisuudet auttavat työntekijöitä jaksamaan, kokemaan 

onnistumista, yhteisöllisyyttä ja työn iloa sekä kasvattavat samalla organisaation 

henkisiä resursseja. (Otala  & Ahonen 2003, 16-22, 34, 51, 59.)     

 

Henkilöstön kehittämisellä pyritään vahvistamaan organisaation keskeisiä 

osaamisalueita (Otala & Ahonen 2003, 113-114). Usein organisaatioissa johto päättää 

työyhteisön ja henkilöstön kehittämistavoitteet, joiden pohjalta laaditaan 

koulutussuunnitelma. Jos henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa koulutuksen 

sisältöön, heitä ainoastaan informoidaan alkavasta projektista ja määrätään 

koulutukseen osallistujat, saattaa tilanteesta seurata motivaatio-ongelmia. Pahimmillaan 

henkilöstö kokee koulutuksen ylimääräisenä rasituksena ja tiedon siirtyminen 

työyhteisön arkeen voi jäädä heikoksi. Onnistuneessa työyhteisökoulutuksessa on 

keskeistä kaikkien intressiryhmien osallistuminen koulutuksen suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin. Kun työyhteisön koulutus on riittävän lähellä työyhteisön 

arkipäivää, teorian kääntäminen käytännöksi ja käytännön kääntäminen teoriaksi 

onnistuvat parhaiten. Työntekijöiden kehittymisen keskeisenä tavoitteena on myös 

kokemuksen kautta oppiminen työyhteisön arjessa, sillä nopeasti muuttuvassa 

työympäristössä menestyvät vain oppimiskykyiset ja toimintaansa jatkuvasti kehittävät 

työyhteisöt. (Murto 1996, 127-144.) Ammatillisen perustan vahvistaminen lisää 

työntekijöiden työn hallinnan tunnetta, mikä on yhteydessä  työssä jaksamiseen.   

 

Esimiesten ja alaisten suhteet vaikuttavat merkittävästi työyhteisön arkitodellisuuteen ja 

ilmapiiriin. Kun johtaminen perustuu luottamukseen, se mahdollistaa alaisten 

osallistumisen, avoimen keskustelun ja vaikutusmahdollisuudet yhteisön 

päätöksentekoon ja luo uskoa siihen, että jokainen tekee parhaansa perustehtävän 

toteuttamiseksi. Työntekijöiden mielipiteitä kuuntelemalla ja ottamalla heidät mukaan 
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päätöksentekoon, jaetaan heille valtaa ja sen myötä vastuuta. Kun osaavat työntekijät 

haluavat saavuttaa yhteisiä tavoitteita ja tekemään työtä sen puolesta, heidän 

motivaationsa työssään on lisääntynyt. Motivaatiota voidaan pitää eteenpäin vievänä 

moottorina, joka liittyy sisäiseen varmuuteen oman tehtävän merkityksellisyydestä, ja 

nousee yhteisöllisyydestä, arvostuksesta ja omanarvontunteesta sekä tehdyn työn 

sisällöstä, ei vain ulkoisista kannustimista. (Laine 1996, 56-57 , Otala & Ahonen 2003, 

124.) Työntekijän autonomia ja sitoutuminen tukevat työntekijän itseohjautuvuutta, joka 

taas lisää työntekijöiden kykyä ennakoida ja omaksua uusia toimintavaatimuksia 

työmotivaation ja työtyytyväisyyden säilyttäen (Sundholm 2000, 104-105). Heikko 

esimiestyö taas vie ihmisten motivaation ja heikentää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin 

ja vaikuttaa sairauspoissaolojen lisääntymiseen (Otala & Ahonen 2003, 68).   

 

Psykososiaaliset ongelmat, kuten stressi ja työssä viihtymättömyys, alentavat sekä 

työmotivaatiota että työkykyä (Kallio 1992, 25-29). Työkiireiden aiheuttama stressin 

kokemus on lisääntynyt jatkuvasti työn muuttuessa yhä vaativammaksi ja työtahdin 

kiristyessä (Rissa 1999, 53-54). Työntekijöiden stressiä lisäävät myös epäonnistuminen 

ja virhesuoritusten pelko, työn sidonnaisuus, ammattitaidon kehittymisen, tunnustusten 

ja arvonannon puute. Rooliepäselvyydet, valvonta ja vaikutusmahdollisuuksien puute 

ovat työjärjestelyistä johtuvia työkykyyn vaikuttavia riskitekijöitä. (Rantanen 1992, 48.) 

Huonosti organisoitu työ on osoittautunut työkyvyn riskitekijäksi siinä kuin fyysinen 

kuormittuminen ja vaarallinen työympäristökin (Ilmarinen 1995, 37).  

 

Työuupumus, joka on vakava työssä kehittyvä krooninen stressioireyhtymä, ilmenee 

uupumusasteisena väsymyksenä, kyynisyytenä ja ammatillisen itsetunnon 

heikkenemisenä. Uupumusasteinen väsymys tuntuu kaikissa työtilanteissa eikä lähde 

nukkumalla, vapaalla tai lomalla. Kyynistyminen ilmenee työnilon katoamisena, työn 

mielekkyyttä koskevana epävarmuutena, työn merkityksen epäilynä tai 

kyseenalaistamisena. Ammatillisen itsetunnon heikkenemisen merkkejä ovat pelko, 

ettei suoriudu työstään ja etteivät työasiat milloinkaan pysy hallinnassa. Näistä oireista 

koostuva työuupumus kehittyy asteittain työtilanteen ylittäessä ihmisen voimavarat. 

Syyt voivat olla ammatillisia ja työyhteisön sisäisiä, toisaalta laajempaan työelämään 

liittyviä, kuten ihmisten voimavaroista piittaamattomat arvostukset ja työturvaa 

heikentävät rakennemuutokset. (Rissa 1999, 56.) Uupunut ihminen alkaa oireilla sekä 
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henkisesti että fyysisesti. Väsyneelle työntekijälle sattuu enemmän myös 

onnettomuuksia (Otala & Ahonen 2003, 41, 65-67). 

 

Työuupumus heikentää henkilöstön innovatiivisuutta, lisää poissaoloja ja henkilöstön 

vaihtuvuutta (Kalimo & Toppinen 1997, 8-15). Työkyvyttömyys lisää työpaineita, 

työilmapiiri heikkenee, suhteet työpaikalla huononevat ja laatu kärsii, mistä seuraa, että 

yrityksen kilpailukyky ja varallisuuskin saattavat laskea. Huono ilmapiiri saa hyvät 

työntekijät hakeutumaan muualle. Uupunut henkilöstö tai jälkeenjäänyt osaaminen voi 

siten koitua kalliiksi ja ihmisten vaihtaminen on usein monimutkaisempaa kuin 

koneiden uusiminen. (Otala & Ahonen 2003, 41, 65-67.) 

 

Työyhteisön sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys hyvinvointiin. Työryhmä, joka on 

yleinen tapa organisoida ja jakaa työtä, voi olla joko toimiva tai ei. Ryhmän rakenne ja 

kokoonpano ovat yhteydessä hyvinvointiin ryhmän prosessien ja tehtäväsuoritusten 

luonteen kautta. Toimivat ryhmäprosessit kuten kommunikaatio, yhteistyö ja 

sosiaalinen tuki ovat positiivisessa yhteydessä yksilön hyvinvointiin. Ristiriidat 

ryhmässä taas heikentävät yksilön hyvinvointia ja lisäävät uupumusoireita. Ryhmän 

kiinteys ja vetäjän rooli vaikuttavat ryhmän hyvinvointiin, suoritukseen ja 

tehokkuuteen. Ilman jatkuvaa toiminnan ja vuorovaikutuksen huoltoa ryhmä ei pysy 

toimintakykyisenä. (Lindström 2003, 194, 204.)  

 

Viime vuosina onkin korostunut polarisoituminen toisaalta hyviin, terveellisiin ja 

työntekijöiden viihtymiseen panostaviin työpaikkoihin, toisaalta huonosti hoidettuihin 

työpaikkoihin, joissa koetaan paljon stressiä ja uupumista, työ on pakkotahtista sekä 

henkisesti ja ruumiillisesti kuormittavaa. (Rissa 1999, 8-9.) 

 

2.1.4 Terve työyhteisö 

 

Työyhteisön hyvyys ja terveys nähdään tällä hetkellä keskeisiksi tavoitteiksi. Terveen 

työyhteisön edellytykset ovat paljolti samansisältöisiä kuin yksilön terveyden ja 

hyvinvoinnin edellytykset. Terve työyhteisö on usein myös tuottava. (Lindström 1994, 

24-25.) Työstressitutkija Cary Cooperin (Cooper & Cartwright 1994) mukaan tervettä 

työyhteisöä kuvaa alhainen stressin taso, korkea organisaatioon sitoutuminen ja 
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työtyytyväisyys. Henkilökunnan sairaudet, poissaolot ja vaihtuvuus ovat alle 

kansallisen keskitason, suhteet johdon ja henkilöstön välillä ovat hyvät, työturvallisuus 

ja tapaturmatilastot ovat kunnossa. Beckhardin (1969) mukaan terve organisaatio 

delegoi, suuntautuu tulokseen, jakaa tietoa, kehittää itseään, on tasa-arvoinen ja 

henkilöstökeskeinen. Terveet ihmiset tekevät organisaatiosta terveen ja terveet 

organisaatiot saavat aikaan tervettä tulosta ja tuottoa investoinneilleen. Inhimilliset 

arvot ovat keskeisiä ja liittävät ihmiset organisaatioon. Terveen organisaation 

perusstrategiaan kuuluu ihmisen arvostaminen, vaikuttamisen, osallistumisen ja 

oppimisen mahdollistaminen sekä muutostilanteiden hallittu toteuttaminen. Tärkeää on 

myös henkilöstön terveydestä huolehtiminen, työympäristön riskien ja työstressin 

hallinta, erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen sekä työn ja muun elämän 

parempi yhteensovittaminen. (Rosen 1992, Lindström 1994, 26.) 

 

Käsitykset terveellisten ja motivoivien työolojen merkityksestä tuottavuudelle ovat 

lisänneet halukkuutta terveyden edistämiseen tähtäävään toimintaan. Varsinainen 

terveyden edistämisen aalto tuli työpaikoille 1980-luvulla, tosin vastaavaa toimintaa oli 

työpaikoilla järjestetty paljon jo ennen tätäkin. (Kalimo 1994, 86.) Terveyden 

edistämisellä työpaikoilla tarkoitetaan toimia, joilla vaikutetaan työoloihin, 

työntekijöiden voimavaroihin ja käyttäytymiseen niin, että työntekijöiden terveyden 

edellytykset lisääntyvät ja heidän terveytensä paranee. Toiminta kattaa terveyden 

suojelun (yleinen turvallisuus, ergonomia, työsuojelu), sairauden ehkäisyn (työperäisten 

terveysvaarojen poistaminen ja vähentäminen), terveyskasvatuksen ja työkykyä 

ylläpitävän toiminnan. Terveyttä edistävien toimien vaikutus voi olla joko välillistä tai 

välitöntä. Terveyden edistäminen työpaikoilla tarkoittaakin lähes samaa kuin työkykyä 

ylläpitävä toiminta. Edellisten kanssa taas ovat yhteneviä työelämän sisäisistä syistä 

syntyneet työyhteisöjen toimivuutta ja tuottavuutta parantavat toiminnat, joihin 

työolojen tutkimus on tuonut valtavasti lisää tietoa. (Kalimo 1994, 87-89.) 

 

Stressi, uupumus, tyytymättömyys työhön, motivaation ja sitoutumisen puute, toistuvat 

poissaolot ja ristiriidat työpaikalla ovat tyypillisiä ongelmia, joihin halutaan puuttua, 

mutta käytettävissä olevat keinot ovat hyvin epäspesifejä. Laaja-alaisilla työkyvyn ja 

hyvinvoinnin edistämisen ohjelmilla näihin on saatu myönteisiä tuloksia. (Elo 2003, 
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341.) Innovatiivisimmat organisaatiot ovat omaksuneet terveyteen ja työviihtyvyyteen 

panostavan kulttuurin osaksi arkipäivän toimintaansa.  

 

Työyhteisön kehittämiseen on olemassa lukuisia tapoja ja niiden taustalla on useilta eri 

tieteenaloilta lähteviä teorioita organisaatioiden toiminnasta ja rakenteista. 

Työyhteisöjen kehittäminen onkin varsin hajanaista erilaisiin menetelmiin ja 

tekniikoihin painottuvaa toimintaa, jossa teoria ja käytäntö eivät valitettavasti aina 

riittävästi kohtaa toisiaan. (Lindström 1994, 21.) Vaikka monet tutkijat ja asiantuntijat 

ovat vakuuttuneita, että työyhteisöä ja organisaatiota kehittämällä voidaan vaikuttaa 

henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen, työyhteisön toimivuuteen ja organisaation 

saamaan taloudelliseen hyötyyn, käytettyjä tutkimusmenetelmiä on kuitenkin arvosteltu. 

Tulokset perustuvat usein kuvauksiin tai evaluaatioon ja niissä on harvoin käytetty 

satunnaistamista tai kontrolliryhmiä.  Myöskään kehittämisvaikutusten pysyvyydestä ei 

ole luotettavaa tietoa. Toisaalta hyvä kehittämistulos saavutetaan yhdistelemällä monia 

menetelmiä, joten jälkikäteen on vaikea tietää, mitkä tekijät ovat aiheuttaneet tuloksen, 

hanke vai joku muu tekijä. (Elo 2002, 340-348.) 

 

Organisaatiohumanismissa tarkastellaan yksilön asemaa organisaatiossa, ja tämän 

suuntauksen tausta-ajatuksena on, että tyytyväinen työntekijä tuottaa enemmän 

(Salminen 1998, 116). Työkykyä ylläpitävän toiminnan ydinkysymyksenä onkin, miten 

tuetaan ja edesautetaan yksilön tyytyväisyyttä ja kehittymistä työntekijänä ja ihmisenä 

koko hänen työuransa ajan. Miten vältetään työuralla leipiintyminen, miten työkykyä ja 

kuntoa ylläpidetään vuosikymmeniä kestävän työuran aikana? Tarkastelun kohteena on 

siten kokonaisuus, joka muodostuu yksilöstä ympäristön osana. Inhimillisen 

pääomahuollon perspektiivi taas suuntaa kysymään, onko työ, työtodellisuus ja 

työympäristö viritetty inhimillistä kehittymistä edistäväksi vai tukahduttavaksi. 

Tukahduttavat elementit ovat usein perinteen aikaansaamia, jotka on suhteellisen helppo 

poistaa, asenteelliset esteet sitä vastoin ovat suurempia ja hankalampia. (Varila & Kallio 

1992, 103-107.) 
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2.2 Työkykyä ylläpitävä toiminta työhyvinvoinnin edistäjänä 

 

2.2.1 Kehitys työntekijöiden suojelusta työkykyä ylläpitävään toimintaan 

 

Suomalainen yhteiskunta on panostanut työelämän kehittämiseen ja työkyvyn 

ylläpitoon sekä lainsäädännön että työelämän osapuolten välisten sopimusten avulla. 

Työterveyslaitoksella, Kansaneläkelaitoksella, lukuisissa kuntoutuslaitoksissa, 

työterveyshuollossa, työsuojelussa, työturvallisuuskeskuksessa ja vakuutusyhtiöissä jo 

kymmenet tuhannet ihmiset työskentelevät sen eteen, että ihmiset voisivat työssään 

paremmin. (Perkka-Jortikka 1998, 16.) Työsuojelun alueella on siirrytty vähitellen 

sairauksien ja pahoinvoinnin ehkäisemisestä kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin ja 

korkean ammattitaidon edistämiseen ja tukemiseen (Peltomäki ym. 1999, 4).  

 

Työsuojelun alkuna voidaan pitää Suomessa vuotta 1889, jolloin säädettiin asetus 

teollisuusammateissa olevien työntekijöiden suojelemisesta. 1940-luvulla alettiin laatia 

enemmän työtä ja työssäkäyviä koskevaa lainsäädäntöä ja muita sopimuksia. 

Sairausvakuutuslaki 1964 ja työturvallisuuslaki 1958 herättivät kiinnostuksen 

työpaikkojen terveysjärjestelmiin ja työterveyteen. Työmarkkinajärjestöt solmivat 

työpaikkaterveydenhuoltoa koskevan sopimuksen vuonna 1971, jonka jälkeen 

työterveyshuolto tuli paljon terveysvaaroja sisältäville aloille. Kaikkia työssä olevia 

koskeva työterveyshuollon järjestämiseen velvoittava laki tuli voimaan vuonna 1983. 

(Järvisalo 1992, 86-88.) 

 

Yhdistyneiden kansakuntien yhteyteen 1948 perustettu Maailman terveysjärjestö 

(WHO) aloitti työterveyttä koskevan ohjelman vuonna 1950. Ensimmäinen 

kansainvälinen työterveysmääritelmä on Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja WHO:n 

työterveysasioita käsittelevän komitean laatima vuodelta 1950. Sen mukaan 

"työterveyden tulee pyrkiä edistämään ja ylläpitämään kaikissa ammateissa toimivien 

korkeimman tasoista fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, estämään 

työolosuhteiden haitalliset vaikutukset, suojaamaan työntekijät työstä johtuvilta 

terveyteen kohdistuvilta vaaroilta, sijoittamaan ja pitämään työntekijä hänen 

fysiologialleen ja psykologiselle tilalleen sopivassa ympäristössä eli lyhyesti: 

sopeuttamaan työ tekijän tarpeisiin ja työntekijä tehtäviinsä". (Järvisalo 1992, 86-88.)  
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Suomessa Työolokomitea ehdotti kokonaisvaltaisen työelämän kehittämisohjelman 

laatimista, sillä pelkällä eläkepolitiikalla ei työelämän ongelmia ratkaista, vaan 

pääpaino tulee asettaa työelämän kehittämiseen. Työmarkkinajärjestöt solmivat 

sopimuksen ja suosituksen työkykyä ylläpitävästä toiminnasta tulopoliittisissa 

neuvotteluissa 1990. Työolokomiteassa alettiin suunnitella työolojen kehittämistä ja 

eläkekomitea -90:ssä eläke-etuuksien uudelleen rakentamista. Lisäksi laadittiin laaja 

kuntoutusta koskeva lainsäädäntö. Tavoitteena oli laatia tältä alueelta uudet ohjeet koko 

suomalaiselle yhteiskunnalle 1990 -lukua varten. (Toropainen 1992, 38-39.)  

 

Tulopoliittisessa sopimuksessa 1990 työmarkkinajärjestöjen suositusmuistion mukaan 

työpaikan terveyshuollon, linjajohdon, henkilöstöhallinnon ja työsuojeluorganisaation 

tulee kiinnittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomiota työkykyyn 

vaikuttaviin tekijöihin ja ryhtyä työkykyä ylläpitäviin toimenpiteisiin (Järvisalo 1992, 

96). 

 

Kansallinen työelämän kehittämisohjelma valmisteltiin hallitusohjelmaan 

loppuvuodesta 1995 työministeriön, työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjäjärjestön 

yhteistyönä. Vuoden 1996 talousarviossa tähän myönnettiin rahaa ja työministeriön 

organisoima työryhmä käynnisti ohjelman mukaisen toiminnan, jossa 

työpaikkalähtöisten kehittämisprojektien tukeminen on ollut ohjelman keskeisin 

toimintamuoto. Sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioita lähti runsaasti 

mukaan ja käynnisti erilaisia kehittämisprojekteja. (Työministeriö 1997.) 

 

Vuonna 1998 muutettiin työturvallisuuslakia siten, että siihen lisättiin velvoite, jonka 

mukaan työkyvyn ylläpitäminen tulee ottaa huomioon työpaikan toiminnan 

kehittämisessä ja suunnittelussa (STM tyky -työryhmän muistio 1998, 1). Vuonna 2002 

uusitussa työturvallisuuslaissa (738/2002) työnantajaa velvoitetaan laatimaan 

työsuojeluohjelma vähintään 30 hengen työpaikoille, lisäksi työnantajaa velvoitetaan 

selvittämään työntekijän kuormittumistekijöitä ja niiden vähentämismahdollisuuksia, 

mikäli kuormittumisen epäillään vaarantavan työntekijän terveyttä. Uuden 

työterveyshuoltolain (1383/2001) myötä työterveyshuollon tavoitteena on panostaa yhä 

enemmän ennaltaehkäisevään ja jaksamista tukevaan toimintaan. Työterveyshuollon 



 

 

23

 

velvoitteena on selvittää entistä tarkemmin työpaikkojen työolosuhteita ja laatia 

työpaikkakohtaisia suunnitelmia ja toteuttaa niiden seurantaa. 

 

Suomalaisille työpaikoille työkykyä ylläpitävä toiminta levisi siten osana laki- ja 

sopimussääteistä toimintaa 1990-luvulla ja haaste työelämän kehittämisestä otettiinkin 

laajasti vastaan. Työpaikoilla johto, henkilöstö ja työterveyshuolto alkoivat yhdessä 

suunnitella työhyvinvointia edistäviä keinoja, työterveyshuollon toimiessa useimmiten 

aloitteentekijänä. Suuri osa palkansaajista on jo toiminnan piirissä, joskin työkykyä 

ylläpitävän toiminnan laajuus ja toimintamuodot vaihtelevat suuresti. Toimintaa ei ole 

osattu nivoa vielä osaksi työpaikkojen jokapäiväistä toimintaa, vaan se toimii usein 

erillisinä organisoituina aktiviteetteinä. (Peltomäki ym. 1999, 1-3, 20.) Työkykyä 

tukevien toimien parempi yhteen nivoutuminen ja erillään olevien sektoreiden 

yhteistoiminnan lisääminen ovat tyky -toiminnan kehittämisen tavoitteita. Käytännössä 

tyky -toiminnan kehittymiseen vaikuttavat johdon tahto sekä toiminnan toteuttajien 

yhteistyön ja asiantuntemuksen laatu että osallistavien ajattelu- ja toimintatapojen 

löytäminen työpaikoilla. (VM 2000, 6.)  

 

2.2.2 Työkykyä ylläpitävän toiminnan määritelmiä  

 

Työkykyä ylläpitävä toiminta, josta käytetään yleisesti lyhennettä tyky -toiminta, on 

käsitteenä reilun kymmenen vuoden ikäinen. Yleiskäsitteenä se kattaa kaiken 

työyhteisöjen, -organisaatioiden ja työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttamaan pyrkivän 

toiminnan. (Peltomäki ym. 1999, 3.) Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon 

neuvottelukunta on määritellyt kannanotossaan vuonna 1999 työkykyä ylläpitävän 

toiminnan seuraavasti: "Työpaikkojen työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan 

työnantajan ja työntekijöiden sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatioiden 

yhteistyössä toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla 

tuetaan ja edistetään jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä. 

Työpaikan työkykyä ylläpitävän toiminnan käytännön keskeisiä kohteita ovat työn ja 

työympäristön parantaminen, työyhteisön ja työorganisaation kehittäminen sekä 

työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen edistäminen. Lähtökohtana ovat 

työyhteisön ja työpaikan eri osapuolten aktiivinen toimintaan sitoutuminen ja 

osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet työterveys- ja työsuojelutyönä tehtävään 
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sekä muuhun työpaikalla toteutettavaan työkykyä ylläpitävään ja edistävään 

toimintaan." (STM:n työterveyshuollon neuvottelukunta 1999.)  

 

Työkyvyllä tarkoitetaan yksilön toimintakykyä omissa työtehtävissään ja se muodostuu 

fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä (Järvisalo 1992, 94). 

Työntekijän työkykyyn vaikuttavat sekä työ, työympäristö, työyhteisö että terveys, 

joten työkykyä ylläpitävä toiminta kohdistuu näihin kaikkiin tekijöihin. Työyhteisölliset 

tekijät ovat keskeisessä asemassa siksi, että niiden kautta työntekijä kokee 

työympäristönsä, työtehtävänsä, asemansa yksilöna ja työyhteisössä (STM tyky -

työryhmän muistio 1998, 2.)  

 

Perinteistä käsitystä työkyvyn ylläpitotoiminnasta, joka kohdistuu vain yksilöön ja on 

hyvin liikuntapainotteinen, on pyritty laajentamaan koskemaan työpaikkojen 

kokonaisvaltaista kehittämistä (Peltomäki ym. 1999, 23). Tyky -toimintaa ei saa 

ymmärtää vain mekaaniseksi keinovalikoimaksi, vaan jatkuvaksi prosessiksi tai 

ohjelmaksi, joka kohdistuu kunkin työpaikan tai yksilön erityistarpeisiin tiettynä 

ajankohtana (Rantanen 1992, 45-49). Parhaimmillaan tyky -toiminta on osana työpaikan 

henkilöstöpolitiikkaa, kehittämistoimintaa ja päivittäistä normaalia toimintaa 

kohdistuen koko henkilöstöön (Peltomäki ym. 1999, 5). Kokemusten mukaan kaikkia 

kehittämistoimia ei työpaikoilla mielletä tyky -toiminnaksi, vaikka ne sitä kenties 

olisivatkin. Ehkä osittain tästä syystä 2000 -luvulla onkin alettu käyttämään enemmän 

käsitettä työhyvinvointi, joka antaa laajemman mielikuvan työntekijöiden 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen tehtävästä toiminnasta.  

 

 

2.2.3 Työkykyä ylläpitävän toiminnan tetraedrimalli  

 

Tyky -toiminnasta on laadittu useita malleja, joista yksi on ns. tetraedrimalli (Kuvio 2). 

Tässä mallissa työkykyä ylläpitävät toiminnat jaetaan kohdistuviksi neljään 

ulottuvuuteen, joita ovat työ ja työympäristö, työyhteisö ja työorganisaatio, työntekijän 

voimavarat ja terveys sekä ammatillinen osaaminen. (Peltomäki ym. 1999, 6, Peltomäki 

2002, 12.) 
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Kuvio 2. Tyky -toiminnan kohdentamisalueiden tetraedrimalli (Peltomäki ym.2002, 12: 

Tyky-barometri 2001 / Työterveyslaitos) 

 

 

Työhön ja työympäristöön kohdistuva toiminta 

 

Työhön ja työympäristöön kohdistuva työkykyä tukeva toiminta käsittää mm. 

ergonomiaan, työhygieniaan ja työturvallisuuteen kohdistuvat tekijät. Työympäristöön 

suuntautuvia työpaikoilla huomioitavia toimenpiteitä ovat mm. työhygienian 

parantaminen, melun, pölyn ja kemikaalien torjunta, lämpöolosuhteiden optimointi ja 

tapaturmavaarojen eliminointi. Työhön suuntautuvia työkykyä tukevia toimenpiteitä 

ovat apuvälineiden käyttöönotto nostoissa ja siirroissa, äkkiponnistusten ehkäisy, 

toistotyön eliminointi sekä asento- ja liike-ergonomian parantaminen. (Rantanen 1992, 

51.) Pienetkin parannustoimenpiteet työympäristössä ja turvallisuudessa aikaansaavat 

taloudellisia säästöjä sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähenemisen myötä (Otala & 

Ahonen 2003, 52). 

 

Johtoryhmä määrittelee tavoitteet organisaation turvallisuus-, terveys- ja 

ympäristöasioiden hoidolle. Käytännön toimenpiteistä ja työolojen turvallisuudesta 

vastaavat linjaorganisaatio ja esimiehet, jotka toteuttavat johdon asettamia tavoitteita. 

Linjajohto vastaa riskien arvioinnista, toimintaohjeiden annosta, teknisestä suojelusta ja 

jatkuvasta työympäristön seurannasta. Työterveyshuolto ja muut asiantuntijat voivat 
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olla apuna riskitekijöiden tunnistuksessa ja antaa ehdotuksia 

työympäristötoimenpiteiksi, työn järjestelyiksi ja työolojen sopeuttamiseksi. 

Työnjohdon tehtävä on valvoa, opastaa, ohjata ja seurata riskitekijöiden eliminointia ja 

ilmoittaa työterveyshuoltoon riskitöitä tekevät työntekijät mahdollisia 

terveystarkastuksia varten. Työntekijöiden vastuulla on noudattaa annettuja 

turvallisuusohjeita ja käyttää tarvittaessa suojavälineitä. Työsuojeluorganisaation, 

ympäristöasiantuntijoiden ja työterveyshuollon ammattilaisten vastuulla on oman 

alueensa asiantuntijatehtävät. (Karskela 1992, 128 , Rantanen 1992, 52 , Rissa 1999, 28-

29.) 

 

Työyhteisöön ja työorganisaatioon kohdistuva toiminta 

 

Työyhteisö on työelämän keskeisin yksikkö työntekijän hyvinvoinnin ja konkreettisen 

työn tekemisen kannalta. Työyhteisössä jokaisen jaksaminen tai jaksamattomuus 

ilmenee ja työmotivaatiotaso määrittyy. (Perkka-Jortikka 1998, 7.) Työyhteisö voi joko 

edistää tai estää yksilön kykyjen hyödyntämistä (Ahonen 1998, 54).  

 

Organisaatioissa tehtyjen ilmapiiri- ja työolokartoitusten mukaan työyhteisöjen 

yleisimmät ongelmat ovat kiire ja kova työpaine, sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ongelmat eli ihmisten väliset ristiriidat, heikko johtaminen tai johtamistaidon puutteet 

sekä tiedon kulun esteet (Perkka-Jortikka 1998, 12). Resursseihin nähden liiallinen 

työmäärä tai voimavarojen yhtäaikainen jakaminen liian moneen eri tehtävään, huonosti 

organisoitu työ tai osaamisen riittämättömyys suhteessa työn vaatimuksiin voivat olla 

varsinaisia syitä, joiden seurauksena syntyy kokemus, jota nimitetään kiireeksi 

(Peltomäki ym. 2002, 65). Työyhteisöön ja työorganisaatioon kohdistuvissa työkykyä 

tukevissa toimissa paneudutaankin juuri työyhteisön toimintatapojen, johtamisen ja 

vuorovaikutuksen, sosiaalisen tuen ja ilmapiirin parantamiseen sekä työnjaon 

pohtimiseen (Ahonen 1998, 54 , Rissa 1999, 137). 

 

Työyhteisöön ja työjärjestelyihin kohdistuvia tyky -toimenpiteitä ovat työroolien ja 

tehtävien selkeä määrittely, työn itsesäätelyn sekä osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, aikapaineen keventäminen ja ammattitaidon 

kehittäminen koulutuksella (Rantanen 1992, 50-51). Työjärjestelyillä ehkäistään työn 
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vaatimusten ja henkilön edellytysten joutumista ristiriitaan, koska tällöin on vaarana 

työuupumus. Uupumuksen estäminen, seuraaminen ja hallinta on tärkeää paitsi yksilön, 

myös yrityksen toiminnan kannalta. (Ahonen 1998, 119.) Työntekijöillä, jotka kokevat 

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuutensa pieniksi, työ on yksipuolista ja työyhteisön 

tuki heikkoa, on todettu olevan selkeästi enemmän poissaoloja muihin verrattuna 

Kivimäen ja Vahteran (2000) tutkimuksen mukaan.  

  

Työntekijän työssä selviytymistä voidaan tukea varaamalla riittävästi aikaa työn 

suorittamiseen, tiedottamalla tulevista työtehtävistä ajoissa sekä laatimalla työtehtävien 

aikataulutus työntekijän ja esimiehen yhteistyönä. Työyhteisön ongelmat käsitellään 

yhdessä, vaikkakin ongelmien korjaaminen on esimiehen vastuulla. Avoimuus, 

luottamuksellisuus, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja tiedon vaihdon kehittäminen 

luovat pohjaa työyhteisön terveelle tavalle toimia ja ratkoa ongelmia. Työnohjausta 

hyödynnetään tarvittaessa. (STM tyky -työryhmän muistio 1998, 8-9.) Esimiesten ja 

muun työyhteisön kannustava tuki ovat tärkeämpiä tekijöitä tyky -toimintojen 

onnistumisessa kuin on uskottukaan, samoin tunnustavan ja arvostavan työilmapiirin 

aikaansaaminen (Rantanen 1992, 50-51).  

 

Esimies ja päällikköasemassa olevilla on ensisijainen vastuu henkilöstönsä 

hyvinvoinnin edellytysten kehittämisestä. Esimies-alais-keskustelussa voidaan laatia 

työntekijälle oma tyky -painotteinen toimintasuunnitelma. Yhdessä sovittujen 

periaatteiden noudattamisesta vastaavat kaikki työyhteisön jäsenet. (STM tyky -

työryhmän muistio 1998, 12). Työyhteisön kehittämisessä voidaan hyödyntää 

työterveyshuollon ym. asiantuntija-apua yhteisön ongelmien tunnistamisessa ja 

kehittämisohjelmien suunnittelussa (Rantanen 1992, 52), joissa voidaan paneutua 

esimerkiksi työn organisointiin, työtapojen kehittämiseen tai ilmapiirin selvittämiseen 

(STM tyky -työryhmän muistio 1998, 8-9). 

 

Työntekijän voimavarat ja terveys  

 

Työntekijän omat voimavarat ja terveys ovat työkyvyn kannalta keskeisimmässä 

asemassa (Ahonen 1998, 54). Jokaisella työntekijällä on itsellään suurin vastuu oman 

kuntonsa ja terveytensä ylläpitämisestä (STM tyky –työryhmän muistio 1998, 12). 
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Yksilöllisiä tyky -toimenpiteitä, joista jokainen työntekijä vastaa itse, ovat tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien, sydän ja verisuonisairauksien ja ylipainon ehkäisy, tupakoinnin 

lopettaminen sekä stressin torjunta (Rantanen 1992, 51). Työpaikkaliikunta-barometrin 

2002 tulosten perusteella lisääntyneen liikunnan myötä sairauspoissaolopäivien määrä 

väheni. Lihaskunto vaikuttaa ihmisen suorituskykyyn työssä, joten henkilöstön hyvä 

fyysinen kunto parantaa organisaation tehokkuutta (Otala & Ahonen 2003, 52-53), mikä 

luo organisaatioille selkeän perusteen tukea työntekijöiden vapaa-ajan 

liikuntaharrastuksia.   

 

Työterveyshuolto voi tukea työntekijän työkykyä ja terveyttä antamalla 

terveyskasvatusta ja -neuvontaa, ohjaamalla työntekijän muuhun terveydenhuoltoon, 

kuntoutukseen tai psykologi- ja mielenterveyspalveluihin tarvittaessa. Yksilön 

työkyvyn ja terveyden seuranta ja tyky -tarpeen tunnistus ovat myös työterveyshuollolle 

kuuluvia tehtäviä. (Rantanen 1992, 52.) Yksilön elämänhallintaa ja työelämänhallintaa 

voidaan tukea myös työyhteisössä, mikäli jaksamisessa havaitaan ongelmia. Yksilöllistä 

stressiä pyritään poistamaan työyhteisön tukitoimien, esimiehen tuen ja työjärjestelyjen 

avulla. (STM tyky -työryhmän muistio 1998, 8-9.) 

 

Asiantuntijoiden mukaan yli kuuden viikon poissaolot vaativat työnantajalta aktiivisia 

terveyden edistämistoimenpiteitä työkyvyttömyyden estämiseksi (Duodecim 1996). 

Työkykyä tukevia toimia pohditaan työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon 

yhteistyönä. Tarvittaessa hyödynnetään kuntoutuksen mahdollisuuksia työkyvyn 

tukemisessa. (Kallio 1992, 25-29 , Rantanen 1992, 52.) 

 

Varhaiskuntoutusta käytetään silloin, kun työntekijän työnkyky on alentumassa tai 

alentunut. Tukea voidaan antaa joko yksittäiselle työntekijälle ns. yksilökuntoutuksena 

(mm. kuntoremontit) tai koko työyhteisölle (mm. ryhmäkuntoutus). Tavoitteena on 

henkilöstön fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen, sosiaalisten taitojen 

kehittäminen, voimavarojen lisääminen, työyhteisön kehittäminen ja esimiestyössä 

jaksaminen. Varhaiskuntoutus tulee aloittaa heti, kun ensimmäisiä merkkejä työkyvyn 

alenemisesta ilmenee terveystarkastuksissa tai työilmapiirimittauksissa. (Rissa 1999, 

158.) 
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Korjaavaa kuntoutusta tarvitaan, jos henkilön työkyky on jo alentunut selvästi. 

Ammatillisella kuntoutuksella voidaan etsiä vaihtoehtoja uuden työn tai ammatin 

hankkimiseen. Se voi olla ohjausta tai neuvontaa, työkokeilua, työhön valmennusta tai 

ammattiin johtavaa koulutusta. (Rissa 1999, 158.) Ammatillisesti syvennetty 

lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK) ja työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus 

(Tyk-toiminta) ovat Kelan ja työpaikkojen yhdessä suunnittelemia ja toteuttamia 

palveluita, joilla tuetaan työssä olevien vajaakuntoisten henkilöiden työkyvyn 

säilymistä ja parantumista (Kuntoutussäätiö 2002).  

 

Ammatillinen osaaminen  

 

Hyvä työn hallinta on osoittautunut merkittäväksi terveyttä ja työkykyä tukevaksi 

tekijäksi. Koska työelämän ja tekniikan nopean kehityksen myötä osaaminen vanhenee 

nopeasti, on työntekijän osaamiseen ja koulutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. 

(VM 2000, 7.) Vaikka itsensä kehittäminen ja oppiminen ovatkin jokaisen omalla 

vastuulla, voi organisaatio tarjota tähän tukea, edellytyksiä ja mahdollisuuksia 

(Kauhanen 2001, 143).  

 

Ammatillisen osaamisen tulisi sopia yhteen työtehtävien kanssa. Mikäli työ on yksilön 

osaamiseen nähden joko liian yksinkertaista ja helppoa tai asettaa jatkuvasti 

kapasiteetin ylärajalle asettuvia vaatimuksia, seuraa stressireaktio ja siihen liittyviä 

oireita ja sairauksia. Koulutus ja työn mahdollistama yksilön kehittyminen antavat 

yksilölle voimavaroja selviytyä tuloksellisesti työn asettamista haasteista ja työtehtävien 

sisältämistä stressitekijöistä. Työorganisaatiossa voi ylläpitää työkykyä organisoimalla 

ja suunnittelemalla työtehtävät siten, että työn sisältö asettaa yksilölle itsensä 

kehittämisen, uuden oppimisen ja itsesäätelyn mahdollisuuksia. (Ruoppila 1992, 60.) 

Mikäli työn antamat haasteet ja työntekijän osaaminen ovat epätasapainossa, voi 

henkilön kokemus työstään olla epätyydyttävä (ks kuvio 3). Työhyvinvointia voidaan 

lisätä sovittamalla osaamista ja haasteita siten, että saavutetaan virtaus, jolloin henkilön 

haasteet ja osaaminen ovat korkealla.  Työmotivaatio ja halu saavuttaa tuloksia ovat 

parhaimmillaan, kun henkilö motivoituu suoritukseen itse ja kokee halua saavuttaa 

tuloksia yhä vaativimmissa tehtävissä. (Otala & Ahonen 2003, 91-99, Csikszentmihalyi 

2003.) Jos henkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaavaa, mutta työn organisoinnissa ja 
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osaamisen hyödyntämismahdollisuuksissa on puutteita, ei henkilöstön voimavarat tule 

tarkoituksenmukaisesti käytettyä työnantajan näkökulmasta ja työntekijä saattaa kokea 

ikävystymistä (Peltomäki ym. 2002, 64).  

 

 

 

 

Kuvio 3. Kokemus työtehtävistä haasteellisuuden ja osaamisen mukaan 

(Csikszentmihalyi 2003). 

 

Ammatillisen osaamisen arvioiminen korostuu etenkin muutostilanteissa. Muutos 

merkitsee uhkaa kaikille organisaatiossa työskenteleville ja sen epäonnistumisen riski 

on suuri, mikäli se toteutetaan riittämättömin suunnitelmin ilman selkeää 

kokonaisohjelmaa (Ruoppila 1992, 63-64). Työn tehokkuutta ja laatua ei voida kehittää 

ilman, että samalla kehitetään myös henkilöstön osaamista ja hyvinvointia (Lindström 

1994, 24 , Strömmer 1999, 210).  

 

Jatkuvien muutosten aikakaudella on otettu käyttöön myös käsite oppiva organisaatio, 

jossa jatkuva uuden oppiminen ja uusiutuminen pyritään saamaan pysyväksi osaksi 

organisaation elämäntapaa (Nakari & Valtee 1995, 18). Oppivasta organisaatiosta 
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voidaan puhua, mikäli organisaatio käyttää hyväkseen oppimiskykyä, ylläpitää 

oppimiseen ja kehittymiseen kannustavaa ilmapiiriä, kannustaa jäseniään 

kyseenalaistamaan toimintaansa ja muuttamaan työtään, kannustaa kokeilemaan ja sallii 

virheitä sekä edistää uuden osaamisen leviämistä organisaatiossa (Otala 1996, 133).  

 

Henkilöstön kehittämismenetelmät on viime vuosina monipuolistuneet ja tulleet 

lähemmäksi työtä ja työyhteisöä (Hätönen 1998, 58 , Stömmer 1999, 201). Työntekijän 

oman kehittymishalun lisäksi on henkilöstön kehittymisen edellytyksenä ennenkaikkea 

kehittämiseen sitoutunut johto (Strömmer 1999, 209), joka luo ja organisoi 

mahdollisuuksia alaisilleen oppia uutta ja kehittää työtään. Kehittymisestä saatu palaute 

antaa tietoa edistymisestä, motivoi ja suuntaa oppimista. (Ranki 1999, 87, 95). Yksilön 

ammatillisen osaamisen tilannetta ja kehittymistä voidaan kartoittaa esimerkiksi 

vuosittain toteutettavissa kehitys- tai esimies-alaiskeskusteluissa, joiden päätavoitteena 

on yksilön ja koko organisaation suorituksen parantaminen asteittain siinä edeten 

(Greller 1998). Henkilöstön monitaitoisuuden ja yhteistyötaitojen lisääminen, kuten 

myös johdon esimiestaitojen kehittäminen lisää organisaation kannattavuutta, sillä on 

todettu, että yritykset jotka panostavat koulutukseen kasvavat nopeammin kuin ne, jotka 

eivät tee näin (Otala & Ahonen 2003, 53).   

 

2.2.4 Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja seuranta   

 

Tyky -toiminta onnistuu parhaiten, kun se kytketään olemassa oleviin yhteistoiminta, 

työsuojelu- ja johtamisorganisaatioiden toimintaan. Organisaation 

toimintasuunnitelmiin ja budjettiin varatut tyky -toimenpiteisiin suunnatut resurssit 

mahdollistavat toiminnan toteuttamisen. Esimiehille ja päälliköille järjestetään 

ikäjohtamis- ihmissuhde- ja muuta tarpeellista johtamis- ja tyky -koulutusta (STM tyky 

-työryhmän muistio 1998, 11-12.), sillä toiminnan vireänä säilyminen on mitä 

suurimmassa määrin kiinni johdon sitoutuneisuudesta. Johdon tehtävänä on luoda 

yhteinen halu lähteä kehittämään työoloja ja parantamaan työkykyä. Johto määrittää 

toiminnalle tavoitteet ja aikataulun, antaa voimavarat sekä nimittää henkilöt, jotka 

vastaavat työpaikan tyky -suunnitelmien valmistelusta ja toteutuksesta. (Rissa 1999, 

135-136.)  
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Tyky -toimintaa aloitettaessa ja työyhteisön tilaa selvitettäessä kartoitetaan yrityksen 

erityisongelmia, kuten sairastavuutta ja sen kehitystä, työkyvyttömyyseläkkeiden 

määrää ja kehitystä, henkilöstön vaihtuvuutta ja työnantajan käsitystä mahdollisesta 

työvoimapulasta. Huomiota kiinnitetään myös lainsäädännön velvoitteisiin nyt ja 

tulevaisuudessa, työn merkittäviin fyysisiin ja psyykkisiin kuormitustekijöihin sekä 

ergonomian tasoon. Henkilöstön työ- ja toimintakyvyn suurimmat riskitekijät 

kartoitetaan, samoin työyhteisön tila ja työilmapiiri. Myös yrityksen toimintatavat, 

työnjako ja vastuunjako, työntekijöiden asema organisaatiossa ja työyhteisössä sekä 

työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin selvitetään, kuten myös 

henkilöstön ammattitaito ja koulutuksen tarve. Tyky -kartoitus voidaan työpaikoilla 

tehdä itse tai sen voi tehdä ulkopuolinen asiantuntija, esimerkiksi työterveyshuollon 

edustaja. (Rissa 1999, 136 , Piikivi 1992, 123 , Karskela 1992, 127.) 

 

Yksilön laadullisia ominaisuuksia voidaan esimerkiksi mitata työhöntulohaastatteluissa, 

kehityskeskusteluissa ja terveystarkastuksissa. Myös erilaisilla kyselytutkimuksilla 

voidaan kartoittaa tilannetta. (Ahonen 1998, 54.) Yksittäisten työntekijöiden kohdalla 

arvioidaan onko työympäristö yksilölle terveellinen ja turvallinen, työssä suoriutumista 

arvioitaessa pohditaan onko työ fyysiseltä ja psyykkiseltä kuormitukseltaan sopiva ja 

vastaavatko työn vaatimukset työntekijän valmiustasoa ja toimintakykyä sekä työn 

sisältö mielekkyydeltään työntekijän kykyjä. Tärkeää olisi myös arvioida onko 

työntekijällä mahdollisuus säädellä ja suunnitella omaa työtään ja hallita mielekästä 

kokonaisuutta, voiko työntekijä kokea onnistumisen tunnetta näkemällä työnsä tuloksia 

ja saamalla palautetta, onko työntekijällä mahdollisuus sosiaaliseen tukeen ja 

kanssakäymiseen muiden kanssa sekä pidetäänkö työntekijän ammattitaidosta ja 

pätevyydestä aktiivisesti huolta. (Rissa 1999, 139.) 

 

Kaikki saadut tulokset muodostavat tiedoston, jolle tyky -toiminta suunnitellaan. Tyky -

toiminnalle asetetaan laadulliset ja määrälliset työpaikan omista senhetkisistä 

lähtökohdista ja tarpeista nousevat tavoitteet ja painopisteet yhdestä kahteen vuoteen 

kerrallaan. Kehittämistoimet asetetaan tärkeysjärjestykseen, sillä kaikkea ei voi 

toteuttaa yhtäaikaisesti. Suurimman uhkan muodostavista tekijöistä kannattaa aloittaa. 

(Rissa 1999, 135-136.) 
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Tyky -asioita suunnitellaan ja toteutetaan tyky -työryhmässä, jonka voi muodostaa 

esimerkiksi henkilöstön ja johdon edustajat, työsuojeluvaltuutettu, 

kuntoutusyhdyshenkilö sekä työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijat. Vastuu 

päivittäisestä tyky -toiminnasta on linjajohdolla, joka varaa ylimmän johdon antamat 

voimavarat eteenpäin. Linjajohto myös vastaa siitä, että työsuojelumääräyksiä 

noudatetaan. Kun tyky -toimintaa johdetaan määrätietoisesti, saavutetaan myös tuloksia. 

Tämä tarkoittaa tyky -asioiden säännöllistä käsittelyä työpaikan osastonkokouksissa tai 

tiimeissä sekä yhteistoimintaelimissä. Johtoryhmä taas osoittaa sitoutuneisuuttaan 

käsittelemällä tyky -asioita kerran tai kaksi vuodessa tarkistaen, että sovitut toiminnot 

ovat käynnissä. (Rissa 1999, 135-137.) 

 

Työkykyä ylläpitävät ja tukevat toimenpiteet tulisi suunnata kaikkien ikäryhmien 

työntekijöihin, myös nuoriin, sillä parhaimpaan tulokseen päästään mikäli työntekijät 

kohdataan jo siinä vaiheessa, kun työkyky ei ole vielä olennaisesti alentunut (Kallio 

1992, 29 , Toropainen 1992, 38-39 , STM tyky -työryhmän muistio 1998, 1). Tyky-

toimintaa toteutetaan työpaikoilla kolmella tasolla, joita ovat koko henkilöstön 

työkyvyn ylläpito, uhkaavan työkyvyn heikkenemisen estäminen sekä työkyvyn 

palauttaminen ja kuntoutus. Tärkeää myös on, että samaan aikaan kehitetään sekä 

työolosuhteita, töiden sisältöjä, työtaitoja ja johtamista. Koska erilaisen työkyvyn 

omaavat yksilöt hyötyvät erilaisista toimenpiteistä, arvioidaan kunkin työntekijän tuen 

tarvetta erikseen. (Rissa 1999, 138.)  

 

Työntekijöiden ja työyhteisön tilan seuraamiseen on olemassa erilaisia mittareita. 

Työterveyslaitoksessa kehitetty työkykyindeksi mittaa koettua työ- ja toimintakykyä ja 

näihin vaikuttavia tekijöitä. Mittaus käsittää yksilön oman arvion työkyvystään, 

sairaudet, sairauspoissaolot sekä henkiset voimavarat. Itse koettu yksilöllinen työkyky 

on osoittautunut hyväksi työkyvyttömyyden ennustajaksi. Työterveyslaitoksen ja 

Suomen teollisuuslääketieteen yhdistyksen kehittämän työstressikyselyn avulla saadaan 

tietoa työyhteisön tilasta ja työilmapiiristä. Mittarilla voidaan selvittää yksilön tilaa, 

yksiköiden tilaa tai kokonaisten työyhteisöjen tilaa. Työturvallisuuskeskuksen 

Työyhteisötimanttimenetelmällä kartoitetaan työyhteisön tilaa, sisäistä toimivuutta ja 

työilmapiiriä. Tämä mittari keskittyy ennenkaikkea tunnistamaan työyhteisön 

kitkatekijöitä ja ongelma-alueita. (Rissa 1999, 149-153.) Näiden lisäksi voidaan käyttää 
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myös esimerkiksi eläköitymis-, sairauspoissaolo- ja työtapaturmatilastoja. 

Henkilöstöpolitiikka barometrin avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi 

henkilöstöhallinnon ja johtamisen tilaa. (VM 2000, 6.) 

 

UKK -instituutin kehittämä kävelytesti on helpoin tapa mitata henkilöstön fyysistä 

kuntoa. Testin jälkeen jokaiselle osallistujalle annetaan ohjeita ja neuvoja, joilla 

pyritään innostamaan omaehtoiseen liikkumiseen ja kunnon ylläpitoon. 

Työterveyshuollon toimesta voidaan tehdä myös erilaisia lihaskuntotestejä työ- ja 

toimintakyvyn arviointia varten. Niillä selvitetään henkilöstön ruumiillisia voimavaroja, 

joiden pohjalta voidaan arvioida kuntoutuksen tarvetta tai vaikutuksia. Mittausten 

tuloksista voidaan antaa palautetta joko yksilö tai ryhmätasolla ja niiden pohjalta 

voidaan suunnitella henkilökohtaisia tai työyhteisökohtaisia työkykyä ylläpitäviä ja 

parantavia toimia. (Rissa 1999, 149-153.) On kuitenkin hyvä muistaa, että tiedon keruu 

sinänsä ei paranna mitään, ellei se johda käytännön toimenpiteisiin työpaikoilla 

(Peltomäki ym. 2002, 59-60). 

 

Henkilön työkyky voidaan arvioida hyväksi, kun hän tuntee työkykynsä hyväksi, työ- ja 

toimintakyky -mittareiden tulokset ovat hyviä, työntekijä suhtautuu elämäänsä ja 

työhönsä myönteisesti ja vastuuntuntoisesti, on motivoitunut, pyrkii kehittämään itseään 

ja työtään, on yhteistyökykyinen ja -haluinen. Hyvää työkykyä edistävät ongelmien 

ennaltaehkäisy, terveellisten elämäntapojen edistäminen, työn, työympäristön ja 

työyhteisön jatkuva kehittäminen, uudet työnteon haasteet, mahdollisuudet osaamisen ja 

työnteon kehittämiseen, tiimityö, myönteinen palaute, yhteistyö sekä mahdollisuudet 

jatkuvaan kunnon ylläpitoon. (Rissa 1999, 137.) 

 

Henkilön työkyky voidaan arvioida keskitasoiseksi, mikäli ihminen tuntee työkykynsä 

olevan uhattuna, toiminta- ja työkyky -mittarit osoittavat keskinkertaisia arvoja, 

työntekijä käyttää runsaasti terveyspalveluja, oirehtii ja sairastelee. Tällöin henkilö 

tuntee työpäivän jälkeen usein voimattomuutta ja stressioireilua. Oireiden ja sairauksien 

syiden selvittäminen on tällöin ensiarvoisen tärkeää. Auttavina keinoina ovat työn 

mukauttaminen ja ergonomiset parannukset, varhaiskuntoutukset, kuntoremonttikurssit, 

liikunta ja kuntoilu yleensäkin. Sitä parempiin tuloksiin päästään, mitä varhaisemmassa 

vaiheessa oirehtivat pääsevät työkykyä ylläpitävän toiminnan piiriin. (Rissa 1999, 137.) 
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Työkyvyn voi arvioida alentuneeksi, kun henkilö itse tuntee sen alentuneen, samoin 

toiminta- ja työkyky -mittarit osoittavat työkyvyn alentuneen, työstä suoriutuminen on 

heikentynyt, henkilöllä on runsaasti sairauspoissaoloja, väsymystä, uupumusta, burn out 

-oireilua, yhteistyökyvyttömyyttä tai erakoitumista. Edellisten kuntouttavien keinojen 

lisäksi tulisi tässä vaiheessa keskittyä sairauksien hoitoon ja muihin työterveyshuollon 

toimenpiteisiin, ammatilliseen tai uudelleen kuntoutukseen, uudelleensijoitteluun sekä 

työyhteisön joustoon ja kehittämiseen. Tavoitteena on estää toiminnallisten rajoitteiden 

kehittyminen työkyvyttömyydeksi. (Rissa 1999, 137, 140.) 

 

Joskus työpaikka voi myös työyhteisönä tarvita työkykyä ylläpitävää toimintaa. Mikäli 

työterveyspalvelujen käyttö on runsasta, sairauspoissaolojen määrä on suuri, tapaturmia 

ja ammattitauteja esiintyy paljon, tuottavuus on vähäistä, ilmapiiri tulehtunut, yhteistyö 

ei toimi ja valituksia ilmenee runsaasti, vaatii työyhteisö työkykyä parantavia toimia. 

Näitä ovat esimerkiksi oireiden ja sairauksien selvittäminen, tyky -toiminnan 

käynnistäminen, panostus koulutukseen ja yhteistoimintaan, työympäristön ja 

työyhteisön kehittämiseen sekä johtamisen ja työkulttuurin uudistamiseen. (Rissa 1999, 

140.) 

 

Työkykyä ylläpitävän toiminnan arvioinnin ja siihen liittyvän raportoinnin avulla 

varmistutaan, että suunnitellut toimenpiteet on toteutettu ja samalla luodaan tietopohjaa 

uudelle tyky -suunnitelmalle. Tyky -toiminnan taloudellisista kustannuksista ja tuotoista 

laaditaan vuosittain laskelmia, jotka voidaan liittää osaksi työpaikan 

seurantajärjestelmiä, esimerkiksi henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmää tai 

henkilöstötilinpäätöstä. (Rissa 1999, 137.) Henkilöstötilinpäätöksen tekeminen onkin 

yleistynyt kaikilla työnantajasektoreilla. (Peltomäki ym. 2002, 59-60.) 

 

Henkilöstötilinpäätöksestä ilmenee mm. ne resurssit, jotka organisaatio on panostanut 

henkilöstön kehittämiseen, mikä taas on pitkälti riippuvainen yritysjohdon kyvystä 

nähdä asioiden vaikutus yrityksen tuloskehitykseen pitkällä tähtäimellä. Kehittämällä 

henkilöstöään yritys kartuttaa tulevaisuuden tuottopotentiaaliaan, uuvuttamalla 

henkilöstöään ja säästämällä väärin henkilöstömenoissa taas verotetaan tulevaisuuden 

tuottokehitystä. (Ahonen 1998, 52.)  
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Henkilöstötilinpäätöksessä työkyvyn seurantaa kuvaavat tunnusluvut liittyvät 

poissaoloihin, työtyytyväisyyteen, vaihtuvuuteen ja pätevyyteen sekä sen kehittämiseen 

(VM 2000, 8). Henkilöstön määrä ja muutokset, koulutuksen jakauma, 

palkkausperusteet, muut kannustimet sekä johdon ikä, koulutus ja kokemus ovat tietoja, 

jotka kiinnostavat sidosryhmiä (Sahavirta 1997). Henkilöstön kehittämiskuluja ovat 

mm. koulutus- ja aloitetoimintakulut, työpaikkademokratia ja 

ammattiyhdistystoimintakulut, työterveyshuolto- ja työsuojelukulut, 

liikuntaharrastusten ja muun sosiaalisen toiminnan kulut. Henkilöstön rasittumiskuluista 

taas kertovat sairauspoissaolot, sairaanhoitokulut, työtapaturmakulut ja 

työkyvyttömyys-eläkekustannukset. (Ahonen 1998, 62-63.) Esimerkiksi 

sairauspoissaolokustannuksia seuraamalla selviää kuinka paljon enemmän voittoa 

organisaatio saavuttaisi, jos sairauspoissaolot vähenisivät (Otala & Ahonen 2003, 163). 

 

Jos henkilöstötilinpäätös osoittaa, että henkilöstön osaamisen kehittämiseen ei 

panosteta, ei voida vakuuttua siitä, että tuottavuus olisi tulevaisuudessa parempi kuin 

tänään. Jos henkilöstön työkyky on alentunut, se ennustaa suuren osan henkilöstöstä 

siirtyvän työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä aiheuttaa suuria eläkemenoja yritykselle. 

Henkilöstön työkyky vaikuttaa pitkällä tähtäimellä yrityksen henkilöstökustannuksiin ja 

henkilöstön tuottavuuteen sekä yrityksen tuottoennusteeseen. Tämän kaltaiset 

henkilöstötilinpäätöksestä ilmenevät tiedot kiinnostavat etenkin yrityksen ulkopuolisia  

sidosryhmiä ja sijoittajia. (Ahonen 1998, 28-40.) 

 

Henkilöstöä koskevaa tietoa pidetään usein vähempiarvoisena kuin taloudellista tilaa 

kuvaavia tunnuslukuja. Mutta jos henkilöstötilinpäätöksiä ei laadita, yrityksen johdon 

huomio kiinnittyy helposti vääriin asioihin. Koulutus ja kehittyminen saattavat jäädä 

alimitoitetuiksi, osaaminen vääristyä, ikääntymisen haitat yllättää ja 

sairauskustannukset rasittaa kilpailukykyä. Työntekijöiden uupuminen voi estää 

yhteistyön ja innovaatiot, ja asiakassuhteetkin saattavat kärsiä. (Ahonen 1998, 39, 159.) 

Tosin hyvältä näyttävät luvut henkilöstötilinpäätöksessä eivät silti takaa työntekijöiden 

hyvinvointia, joka on hyvin kokemuksellinen asia.  
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2.3 Työhyvinvoinnin kehittämistä kartoittavia selvityksiä  

 

2.3.1 Tyky -barometri 1998 

 

Työhyvinvoinnin kokemisessa ja sen eteen tehdyssä työssä toteutunutta muutosta 

voidaan tarkastella perättäisten tyky -barometrien tuottamien tulosten avulla.  

Ensimmäinen valtakunnallinen tyky -barometri, joka on selvitys työkykyä ylläpitävästä 

toiminnasta Suomessa, tehtiin Työterveyslaitoksen toimesta vuonna 1998 (Peltomäki 

ym. 1999). Aineisto kerättiin tilastokeskuksen aineistosta satunnaisotannalla (990 

työpaikkaa) ja siinä haastateltiin kolmea keskeistä tyky -toimintaan osallistuvaa tahoa; 

johtoa, henkilöstöä ja työterveyshuoltoa. Tulosten mukaan suurin osa suomalaisista 

vähintään kahden hengen työpaikoilla työssäkäyvistä pääsee osalliseksi tyky -

toiminnasta. Vain alle 10 % työssäkäyvistä koki, ettei ole päässyt osalliseksi lainkaan 

työkykyä edistävästä toiminnasta. Eniten tyky -toimintaa oli järjestetty suurilla 

työpaikoilla (yli 100 henkilöä), naisvaltaisilla aloilla ja valtiolla enemmän kuin muilla 

työnantajilla. Työkykyä ylläpitävään toimintaan aiottiin sijoittaa seuraavan vuoden 

aikana nykyistä enemmän aikaa ja rahaa työntekijöistä runsaan kolmasosan 

työpaikoilla.  

 

Työnantajat olivat tyytyväisiä tyky -toimintaan ja sen kustannusvastaavuuteen eli tyky -

toimintaan panostamistaan varoista saatuun hyötyyn. Tyky -toiminnasta uskottiin 

olevan työpaikalle paljon tai jonkin verran taloudellista hyötyä. Tyky -toiminta oli 

parantanut ilmapiiriä, lisännyt työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota sekä parantanut 

työntekijöiden fyysistä kuntoa. Työssäkäyvistä kymmenesosan työpaikoilla katsottiin, 

ettei tyky -toiminnasta ole ollut minkäänlaista hyötyä, vahvimmin tätä mieltä oli 

henkilöstö.  

 

Tyky -toiminnan ei koettu olevan osana päivittäistä toimintaa. Järjestetty tyky -toiminta 

käsitti työyhteisöjen kehittämiseen, työturvallisuuteen, työtiloihin ja -välineisiin 

kohdistuvia toimenpiteitä. Myös työn suunnittelua ja laatua oli lisätty, yhteistyötä ja 

osallistumista laajennettu, työn tavoitteita oli selkeytetty, johtamista ja esimiestyötä oli 

kehitetty sekä työntekijöiden itsenäisyyttä ja vastuuta oli lisätty. Työntekijän osaamisen 

tukemiseen oli järjestetty ammattitaitoa parantavaa koulutusta, omaehtoista opiskelua 
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oli tuettu ja sekä työntekijöiden voimavarojen että terveyden tukemiseksi oli lisätty 

liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.  

 

2.3.2 Työolobarometri 1999 

 

Työministeriön valtakunnallinen työolobarometri (Ylöstalo 2000) kuvaa 

moniulotteisesti työelämän laadun muutoksia vuonna 1999. Tiedot perustuvat 

satunnaisesti valittujen 1115 työssä olevan palkansaajan haastattelussa antamiin 

tietoihin. Tuloksissa verrataan palkansaajien muutoskokemuksia edellisien vuosien 

(1992-1999) tietoihin. 

 

Työn organisointitavoissa todettiin tapahtuneen muutoksia. Töitä oli ulkoistettu eli 

aiemmin itse tehtyjä töitä oli ostettu ulkopuolisilta. Yksiköitä oli yhdistetty 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi, tulosten seurantaa ja tulosarviointia oli lisätty, mutta 

tulospalkkioiden maksaminen ei ollut kuitenkaan lisääntynyt samassa tahdissa. 

Palkkausperusteet olivat monimuotoistuneet ja yhä useamman suomalaisen palkka oli 

yhteydessä tulosyksikön tulokseen, työn laatuun ja määrään. Ryhmätyömuotojen käyttö 

työpaikoilla oli lisääntynyt (projektiryhmät, solut, tiimit) ja työajat monimuotoistuneet.  

 

Kaksi kolmesta palkansaajasta sanoi, että työn suoritusvaatimukset olivat kasvaneet. 

Tehtävien vaatimustaso oli kasvanut enemmän kuin työntekijöiden osaamistaso. 

Ristiriitaa lisäsi se, että vaikka työntekijöiltä toisaalta vaadittiin entistä enemmän, he 

eivät silti pystyneet käyttämään kaikkea osaamistaan työssään. Vajaa kolmannes 

vastaajista arvioi, että heidän mahdollisuutensa käyttää osaamistaan olivat kuitenkin 

parantuneet. Työn henkisen rasittavuuden oli koettu myös lisääntyneen. 

 

Yli 80 % palkansaajista arvioi työkykynsä työn vaativuuteen nähden hyväksi. Työkyky 

aleni iän myötä ja oli miehillä jonkin verran naisia parempi. Vajaalla neljäsosalla 

palkansaajista oli lääkärin toteama pitkäaikaissairaus ja puolella heistä se haittasi 

työntekoa. Sairastavuus lisääntyi iän myötä, mutta ei ollut kuitenkaan yhteydessä 

sairauspoissaolojen määrään. Eniten sairauspoissaoloja oli 25-34 -vuotiailla, mutta 

niihin vaikutti terveydentilan lisäksi myös mm. perhetilanne ja työmotivaatio.   
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Erilaisten kehittämisohjelmien määrä oli työpaikoilla lisääntynyt. Tavoitteena oli 

kehittää mm. tuottavuutta, laatua, palvelua sekä henkilöstön osaamista. Kaksi kolmesta 

työntekijästä sanoi, että heidän työpaikallaan oli pyritty vaikuttamaan sekä 

työturvallisuuteen että ammattitaidon parantamiseen. Työnantajan maksaman 

koulutuksen määrä ei ollut kuitenkaan lisääntynyt. Noin 40 %:lla työpaikoista oli 

pyritty vaikuttamaan työntekijän kuntoon, terveyteen ja elintapoihin. Tyky -toiminta 

työpaikoilla oli lisääntynyt, mutta sitä toisaalta selitti se, että siihen oli sisällytetty 

aikaisemmin muun nimikkeen alla olleita asioita. 

 

Työntekijöiden mukaan heidän itsensä kehittämismahdollisuudet olivat paranemassa ja 

myös mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa työssä oli lisääntynyt. Työn 

mielekkyyden kokeminen oli vaihtelevaa, kolmasosan mielestä se oli menossa 

parempaan ja kolmasosan mielestä huonompaan suuntaan. 

 

2.3.3 Tyky-barometri 2001 

 

Tyky -barometrn (Peltomäki ym. 2002) otos poimittiin ositetulla satunnaisotannalla 

Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteristä. Kohderyhmänä on kunnan, valtion ja 

yksityiset työpaikat. Tutkimukseen osallistui 882 toimipaikkaa ja haastateltavia oli 2438 

henkilöä, joista kolmasosa oli työnantajan, kolmasosa työntekijöiden ja kolmasosa 

työterveyshuollon edustajia. Haastattelut toteutettiin tietokoneavusteisina 

strukturoituina puhelinhaastatteluina.  

 

Vuoteen 1998 verrattuna tyky -toiminnan tunnettavuus oli tulosten mukaan parantunut 

ja tarvearviointi lisääntynyt, mutta toiminnan määrissä oli vain vähäisiä muutoksia ja 

tyky -toiminta miellettiin edelleen liiaksi työnteosta erilliseksi toiminnaksi. Tyky -

toimintaa toteutettiin valtion työpaikoilla hieman kunnallisia ja yksityisiä enemmän, ero 

ei ollut kuitenkaan enää niin suuri kuin vuonna 1998. Sekä työnantaja, henkilöstö että 

työterveyshuolto piti kukin itseään kaikkein aktiivisimpana tyky -toimijana.   Tyky -

toimintaan suunnatut varat olivat lisääntyneet ja tyky -toiminnan positiivisiin 

talousvaikutuksiin uskottiin vahvasti. Sen arvioitiin parantaneen työssä jaksamista ja 

henkistä vireyttä, kohentaneen ilmapiiriä, työtyytyväisyyttä sekä fyysistä kuntoa. Eniten 

tyky -toimintaa oli suunnattu eniten oireileville ja vajaakuntoisille työntekijöille.  
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Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyön koettiin parantuneen, samalla taas 

työterveyshuolto koki puutetta omissa voimavaroissaan. Kiire, joka työpaikoilla on 

yleistä, arvioitiin olevan tyky -toimintaa hankaloittava tekijä.  

 

Työnantaja ja henkilöstö arvioivat työpaikkansa tyky -toimintaa edelleen ensisijaisesti 

liikuntapainotteisena ja yksilökeskeisenä virkistystoimintana. Toissijaisesti työnantaja 

mieltää tyky -toiminnan ammatilliseen osaamiseen ja koulutukseen painottuvana 

toimintana, kun taas henkilöstön näkemyksissä toisella sijalla on työsuojelulliset asiat 

kuten työympäristön turvallisuus ja ergonomia.  Työterveyshuollon näkemyksissä 

korostui fyysinen kunto, työympäristö, kuntoutus, terveys ja elintavat. Tulokset 

osoittavat, että työpaikoilla on tehty paljon erilaista kehittämistoimintaa, mutta 

käsitteiden määrittelyn vaikeudesta johtuen vastaajat ovat mieltäneet tyky -toiminnan 

varsin moninaisin tavoin.   

 

Työnantajat arvioivat henkilöstönsä olevan vastuullisia ja motivoituneita, myös 

osaaminen ja ammattitaito koettiin korkeaksi. Työpaikoilla todettiin olevan myös 

ongelmia, jotka vaikuttavat työkykyyn. Rasittumista ja uupumista koettiin esiintyvän 

työssäkäyvistä huomattavan osan keskuudessa, työnantajien näkemysten mukaan 

enemmän vielä julkisen kuin yksityisen työnantajan palveluksessa olevien keskuudessa. 

Henkilöstö koki ristiriitoja ja eripuraisuutta esiintyvän paljon tai jonkin verran 39-47 % 

työpaikoilla.  Henkilöstö oli havainnut työpaikkakiusaamista hieman enemmän (13-19 

%) kuin työnantaja (4-15 %).Viidesosan työpaikoilla oli havaittu esiintyvän myös 

jonkin verran virheitä ja huonoa työn laatua.   

 

2.3.4 Työkyvyn ylläpidon tutkimus ja arviointi -raportit 

 

Toteutettua työkyvyn ylläpitämistoimintaa ja työpaikan terveyden edistämistoimintaa 

on selvitetty myös Sosiaali- ja terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja 

Työterveyslaitoksen kustantamassa Työkyvyn ylläpidon tutkimus- ja arviointisarjassa, 

joka sisältää kuusi erillistä julkaisua, joiden aineistot on kerätty tutkimusviitteistä.  

Raportin 2,  Tieto tyky -toiminnan erilaisten muotojen ja menetelmien terveys- ja 

työkykyvaikutuksista (2001) mukaan työergonomia ja liikunnan lisääminen ovat 

vähentäneet tuki- ja liikuntaelinvaivoja, koulutuksella ja työhön opastuksella on ollut 
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myönteinen vaikutus työturvallisuuteen sekä terveyskasvatuksella mm. verenpaineen ja 

stressin hallintaan. Organisaatioiden toimintaan vaikuttamaan pyrkivät hankkeet ovat 

pitkittäistutkimuksissa antaneet positiivisia tuloksia työntekijöiden kokeman 

kuormituksen ja työhyvinvoinnin osalta. Laaja-alaisissa organisaatioon vaikuttavissa 

edistämishankkeissa on noussut tärkeäksi tekijäksi hankkeen organisointi: tarpeen 

arviointi, johdon osallistuminen ja tuki sekä osallistava toimintatapa.  

 

Raportin 6, Tutkimustieto hallinnon apuvälineenä (2001) mukaan tyky -käsite on vielä 

epäselvä ja sen teoreettinen pohja on jäsentymätön. Työterveyshuollon rooli nähtiin 

liian korostuneena, rajoittavana ja jopa tyky -toiminnan laajentumista estävänä. 

Tuotetusta työkykyä ja terveyttä edistävästä tutkimuksesta puuttuu systematisoitu tieto 

ja toisaalta esiin nousi epäilys, ettei epäonnistuneita hankkeita ole raportoitu. 

Raporteista ei ilmennyt yhtään varsinaista vastausta kysymykseen, miten ammatillista 

osaamista on edistetty, ja työryhmä ihmettelee miksi tämä tetraedrimallin yksi osa-alue 

on jäänyt niin vähälle huomiolle.  

 

2.3.5 Muut selvitykset 

 

Valtionkonttori toteutti vuonna 2000 laajan terveys- ja työkyky -kyselyn (Kaikki hyvin 

työssä). Satunnaisotannalla valittiin 1005 vastaajaa valtion eri hallinnonaloilta. 

Alentunut tai alemman keskitason työkyky oli 20 %:lla vastaajista, vaihtelu 

hallinnonaloittain oli kuitenkin merkittävä (15-22%). Jatkuvia tuki- ja 

liikuntaelinvaivoja koki vastaajista 25 %, henkistä kuormittuneisuutta 19% ja 34 % koki 

epävarmaksi työssä selviytymisensä eläkeikään saakka. (VM 2000.)  

 

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -haastattelututkimuksen (1997) mukaan suuri osa 

palkansaajista kokee työssään kiirettä. Kiireen kokeminen kasvaa selvästi ammatillisen 

koulutuksen ja tulojen kasvaessa. Kiireen kokeminen kuvastaa työpaineita ja on 

yhteydessä stressiin. Yli puolet palkansaajista koki voivansa vaikuttaa itseään koskeviin 

työasioihin paljon tai melko paljon, mutta vain alle kolmannes koki voivansa vaikuttaa 

työmääräänsä. Vaikutusmahdollisuudet työssä auttavat säätelemään fyysistä ja 

psyykkistä kuormitusta. (Rissa 1999, 55-56 , Työ ja terveys Suomessa 1997.) 

 



 

 

42

 

Työpaikan ja organisaation koko on usein yhteydessä työilmapiiriin ja sosiaalisiin 

suhteisiin, pienissä työyhteisöissä ilmapiiri on usein myönteisempi. Yksityisellä 

sektorilla työilmapiiri on koettu myönteisemmäksi kuin valtiolla tai kunnilla. Hyvä 

ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva, esimiehiltä saa palautetta ja 

työtovereiden välit ovat hyvät. Tiedon kulun koki kolme neljäsosaa puutteelliseksi, 

etenkin työntekijät kokivat sen puutteelliseksi. Vain puolet työntekijöistä suomalaisilla 

työpaikoilla saivat mahdollisuuksia uuden oppimiseen, vaikka oppivan organisaation 

mallia pidetään uudistumisen kannalta myönteisenä. Ylemmillä toimihenkilöillä on 

parhaat mahdollisuudet uuden oppimiseen. (Rissa 1999, 55-56 , Työ ja terveys 

Suomessa 1997.) 

 

2.4  Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

 

Suomessa on useiden vuosien ajan pyritty edistämään työntekijöiden työkykyä ja 

hyvinvointia sekä lainsäädännön keinoin että työelämän osapuolten välisillä 

sopimuksilla. Yli sata vuotta sitten alkanut työsuojelu on kehittynyt työkykyä 

ylläpitäväksi toiminnaksi, jolla tänä päivänä ymmärretään kaikkia niitä toimia, joilla 

pyritään parantamaan työyhteisöjen, -organisaatioiden ja työntekijöiden hyvinvointia. 

Työkykyä ylläpitävää toimintaa kuvataan usein ns. tetraedrimallin avulla, jossa toiminta 

kohdistuu neljään osa-alueeseen, eli työhön ja työympäristöön, työntekijän 

ammatilliseen osaamiseen, henkilökohtaiseen terveyteen sekä työyhteisöllisiin ja 

organisaatioon liittyviin tekijöihin.  

 

Työkykyä ylläpitävän toiminnan laajuutta ja sisältöä suomalaisilla työpaikoilla on 

selvitetty mm. Työterveyslaitoksen toimesta tehdyillä barometreilla. Niissä on tutkittu 

työkykyä ylläpitävän toiminnan vaikutuksia ja työntekijöiden kokemia muutoksia 

työelämän laadussa. Näitä kuvailevia barometreja on kerätty useampia, joten niiden 

avulla on voitu seurata vuosien mittaan tapahtunutta muutosta. Tulosten mukaan sekä 

työnantajat ja työntekijät kokevat tyky -toiminnan lähinnä liikuntapainotteisena 

virkistystoimintana, osaamista parantavana koulutuksena sekä työsuojelullisina ja 

työympäristöön kohdistuvina toimenpiteinä. Työterveyshuollon edustajat mieltävät tyky 

-toimintaan kuuluvan edellisten lisäksi myös kuntoutustoiminnan ja työntekijän 



 

 

43

 

elintapoihin vaikuttamaan pyrkivän toiminnan. Työyhteisölliset ja -organisationaaliset 

tekijät jäivät kaikkien osapuolten vastauksissa vähemmälle huomiolle. Tyky -

barometrien arvo on ilmeisemminkin seurata tyky -toiminnan kehittymistä sitä tukevien 

suositusten ja muiden toimien myötävaikuttamana. Koska vastaajat on valittu 

satunnaisotannalla kunnan, valtion ja yksityisen sektorin työpaikoilta, ei näiden tulosten 

perusteella voida ryhtyä minkäänlaisiin korjaaviin toimenpiteisiin eikä taustalla olevien 

tekijöiden yksityiskohtaisempiin tarkasteluihin.     

 

Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio nähdään keskeisinä toimijoina työkykyä 

ylläpitävässä toiminnassa. Työterveyshuollon velvoitteena on mm. selvittää 

työolosuhteita ja käynnistää epäkohtia korjaavia toimenpiteitä.  Nämä kohdistuvat 

useimmiten työympäristöön ja työntekijän henkilökohtaisen terveyden edistämiseen. 

Työkyvyn ylläpidon tutkimus ja arviointi -raportin 6 mukaan työterveyshuollon 

voimakas rooli tyky -toiminassa saattaa jopa estää tyky -toiminnan laajentumista. 

Ammatillisen osaamisen edistämiseen liittyviin hankkeisiin ei raportin mukaan ollut 

viitteitä lainkaan. Kirjallisuuden mukaan työyhteisöllisillä tekijöillä kuten 

johtamistavalla, työn organisoinnilla, ilmapiirillä, motivaatiolla sekä osaamisen ja 

työtehtävien yhteensopivuudella on merkittävä yhteys työhyvinvointiin. Näihin asioihin 

vaikuttaminen kuuluu henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueelle ja ne ovat 

työterveyshuollon vaikutuspiirin ulottumattomissa. Täten esimiestason ja johdon 

osuutta työhyvinvoinnin ylläpidossa olisi syytä korostaa nykyistä enemmän.  

 

Huonosti organisoitu työ on osoittautunut työkyvyn riskitekijäksi kuten fyysinen 

kuormittuminen ja vaarallinen työympäristökin. Työssä koettu vaikutus- ja 

osallistumismahdollisuuksien puute on merkittävä työhyvinvointia heikentävä tekijä ja 

yksipuoliseen työhön yhdistettynä se Kivimäen ja Vahteran tutkimuksen mukaan jopa 

lisää poissaoloja. Kun osaaminen ja työn antamat haasteet ovat epätasapainossa, työ 

koetaan epätyydyttävänä ja ikävystyttävänä, sillä yksitoikkoiseksi koettu työ motivoi 

työntekijöitä huonosti. Työyhteisön sosiaalisilla suhteilla on yhteys koettuun 

ilmapiiriin, jota ristiriidat luonnollisesti heikentävät. Esimiestyön epäkohtien on todettu 

myös heikentävän työntekijöiden työhön sitoutumista.   
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Työhyvinvointiin ja poissaoloihin vaikuttaa terveydellisten tekijöiden lisäksi mm. 

kokemukset työn hallinnasta ja ilmapiiristä sekä oma suhtautuminen poissaoloihin. 

Täten työkykyä ylläpitävä toiminta tulisi entistä enemmän nähdä osaksi työyhteisön ja 

organisaation arkea, jossa rohjetaan paneutua myös työnjakoa, toimintatapoja ja 

johtamista käsitteleviin kysymyksiin.  

 

Tämän päivän suosittu johtamisstrategia balanced scorecard korostaa tasapainon 

saavuttamista organisaation eri toimintojen välillä. Kyseisen ajattelumallin avulla 

pyritään ohjaamaan organisaatiota kohti tavoitteita ja visioita kaikilla osa-alueilla. 

Quinnin malli kuitenkin osoittaa, että tasapainon saavuttaminen ei toteudu helposti, sillä 

organisaatioissa vaikuttaa vastakkaisiin suuntiin vetäviä jännitteitä. Näistä mainittakoon 

esimerkiksi rationaalisen päätöksenteon avulla tavoiteltu tehokkuuden lisääminen 

kontrollin avulla, ja mm. joustavuutta, avoimuutta ja henkilöstön osallistumista 

kannattavien arvojen kustannuksella. Mikäli tehokkuusnäkökulmaa arvostetaan 

henkilöstön innovatiivisuutta korostavaa näkökulmaa enemmän, saattaa henkilöstön 

hyvinvointi heikentyä, mikä ilmenee ehkä tulevaisuudessa siten, että kasvuodotukset 

jäävät oletettua pienemmiksi.  

 

Henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeisiä osatekijöitä ovat työntekijöistä 

huolehtiminen, motivaation ylläpito ja henkilöstön kehittäminen. Näillä asioilla on 

suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Kun työnjako ja työn 

organisointi suunnitellaan sellaiseksi, että työ vastaa vaativuudeltaan ja 

mielekkyydeltään työntekijän toimintakykyä ja valmiuksia, työhön sitoutuminen 

lisääntyy. Mikäli tämän ohella työyhteisön jäsenten välillä sosiaaliset suhteet ja 

vuorovaikutus toimivat, on perusta työssä viihtymiselle kunnossa. Täten työkykyä 

ylläpitävässä toiminnassa korostuu ennen kaikkea johdon rooli ennalta ehkäisevässä 

toiminnassa, työterveyshuollon ja työsuojelun toimintakenttään taas kuuluu jo 

ilmenevien haittojen ja oireiden korjaaminen.  
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tietojen keruu 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaisen elintarvikealan konsernin työntekijät. 

Konserni muodostuu viidestä eri paikkakunnilla olevasta toimipisteestä ja 

henkilökuntaa konserniin kuului tutkimuskyselyä tehtäessä yhteensä 1869. 

Henkilökunta jakaantuu neljään eri tehtaaseen ja henkilöstöhallinnon yksikköön  

taulukon 1 mukaisesti.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli 73 strukturoitua kysymystä 

alakohtineen. Kysymykset käsittelivät ilmapiiriä, työ- ja toimintakykyä osana 

hyvinvointia, kokonaiskuormittumista ja täydennyskoulutusta. Lomakkeen alkuosassa 

oli vastaajien taustatietoja kartoittavia kysymyksiä. Lomakkeen lopussa oli avoin 

kysymys, jonka vastaukset analysoidaan tässä tutkimuksessa. Kysymys oli muotoiltu 

seuraavalla tavalla: 

Halutessasi voit vielä vastata seuraavaan kysymykseen vapaamuotoisesti omin 
sanoin. Kuvittele tilanne, jossa aamulla työhön tullessasi omasta työryhmästäsi 
on yksi tai useampi työntekijä poissa. Kuvaile miten päivä alkaa, miten se etenee 
ja millaisia ajatuksia se mielessäsi herättää? Kerro myös kuvaatko tilannetta 
esimiehen vai työntekijän näkökulmasta. Jatka tarvittaessa lomakkeen 
takasivulle.   

 

Koko kyselyyn vastasi 1120 henkilöä, joista 873 antoi suostumuksen tietojensa 

käyttämiseen tutkimustarkoitukseen. Avoimeen kysymykseen vastasi 190 henkilöä, 

joista neljältä ei saatu suostumusta tietojen käyttämiseen. Muista poikkeavan työn 

kuvan johdosta 36 henkilön vastaukset jätettiin käsittelemättä, jolloin tämän 

tutkimuksen tutkimusjoukon muodosti lopulta 150 henkilöä. (Taulukko 1.) 

Työntekijävaltaisista toimipisteistä (Tehtaat A, B, C, D) otin tutkimukseen mukaan vain 

työntekijä -luokkaan kuuluvat vastaajat, jotka ovat mukana elintarvikkeiden 

valmistusprosessin eri vaiheissa. Heidän työn kuvansa oli mielestäni riittävän 

samankaltainen, jotta vastauksia pystyi käsittelemään yhtenä kokonaisuutena. 

Työntekijöiden työjärjestelyjen havainnollistamiseksi otin analyysiin mukaan kuitenkin 

kahden esimiehen vastaukset tehtaasta A. Muiden esimiesten, toimihenkilöiden ja 

muutamien työntekijöiden vastaukset jätin näistä yksiköistä analysoimatta, koska 
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heidän työn kuvansa erosi siinä määrin työntekijöiden työn kuvista. Konttorissa 

työskentelee pääasiassa toimihenkilöitä ja heidän vastauksensa on käsitelty omana 

kokonaisuutenaan. 

 

Taulukko 1. Konsernin henkilökunta eri toimipisteissä 
_____________________________________________________________________ 
Toimipiste  Työntekijöiden lkm,   joista tässä tutkimuksessa on mukana 
_____________________________________________________________________ 
Tehdas A  464    40 työntekijää, 2 esimiestä 
Tehdas B  710   58 työntekijää 
Tehdas C   267   7   työntekijää 
Tehdas D  259   11 työntekijää 
Konttori  169   32 toimihenkilöä 
_____________________________________________________________________ 
Yhteensä  1869   150 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Tutkittavien vastaukset olivat laajuudeltaan keskimäärin muutaman lauseen mittaisia, 

kirjoitettuja rivejä oli yhdestä noin kahteenkymmeneen riviin. Koneelle puhtaaksi 

kirjoitettuna aineistoa oli yhteensä 56 sivua.    

 

3.2 Tutkimuskysymykset 

 

Avoimen kysymyksen vastauksien avulla pyrin selvittämään poissaoloista aiheutuvia 

seurauksia työyhteisössä. Konkreettiset kuvaukset työpäivän kulusta auttavat 

tavoittamaan työntekijöiden kokemusmaailmaa työyhteisön arjesta. Tämän avulla 

voidaan tehdä tulkintaa sekä poissaolojen merkityksestä työyhteisössä että koetusta 

työhyvinvoinnista.  

 

Täsmennetyt empiirisen osuuden tutkimuskysymykset ovat seuraavat:   

1. Miten työpäivä alkaa ja etenee yhden tai useamman työtoverin poissa ollessa? 

2. Millaisia ajatuksia yhden tai useamman työtoverin poissaolo työntekijässä / 

toimihenkilössä herättää?  

3. Millaisia seurauksia työntekijöiden / toimihenkilöiden poissaolo työyhteisössä 

aiheuttaa? 

4. Mitä päätelmiä työhyvinvoinnista voidaan vastausten perusteella tehdä? 
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3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Analysoin laadullisen aineiston aineistolähtöistä sisällön analyysiä käyttäen. Analyysi 

eteni Milesin ja Hubermanin (1984) kuvaaman kolmivaiheisen aineistolähtöisen 

(induktiivisen) prosessin mukaan: 

1 Aineisto redusoitiin (pelkistettiin) siten, että alkuperäisten vastausten sisältämä 

informaatio tiivistettiin pelkistettyihin ilmaisuihin.  

2  Aineisto klusteroitiin (ryhmiteltiin) siten, että pelkistetyt ilmaisut listattiin allekkain 

ja niistä etsittiin samankaltaisuuksia. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistettiin 

alaluokiksi.  

3 Aineiston abstrahoinnissa (käsitteellistämisessä) alaluokista muodostettiin yläluokkia 

ja täten alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista edettiin  

kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Abstrahointia on mahdollista 

jatkaa siten, että yläluokista muodostetaan pääluokkia ja pääluokista yhdistävä luokka. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 110-115.) 

 

Sisällön analyysi perustuu aineiston tulkintaan ja päättelyyn, jossa empiirisestä 

aineistosta edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abtrahoinnissa 

empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään empiirisestä 

aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. 

Johtopäätöksissä pyritään ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville merkitsevät. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 110-115.) 

 

Tilaajan toivomuksesta pidin kunkin tehtaan aineiston erillisenä omana 

kokonaisuutenaan. Luin aineistoa läpi useaan kertaan, jotta tunnistin aineistosta asiat, 

joista olin kiinnostunut tässä tutkimuksessa. Analyysiyksikkönä käytin  

ajatuskokonaisuutta. Kirjasin sivun reunaan pelkistettyjä ilmauksia 

ajatuskokonaisuuksista, joita aineistosta nousi. Listasin nämä pelkistetyt ilmaukset 

erilliselle paperille ja muodostin yhteen sopivista ja samankaltaisista ilmauksista 

alakategorioita (alaluokkia). Annoin alaluokille niiden sisältöä kuvaavan nimen ja 

kvantifioin niiden sisältämät pelkistetyt ilmaisut, jotta sain lisätietoa ajatuksen 
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yleisyydestä vastaajien keskuudessa. Joistakin alaluokista muodostin yläluokkia, 

joistakin taas kehitin mallin, joka kuvaa työntekijöiden ajatuksia ja toimintaa silloin, 

kun työtoveri on työyhteisöstä poissa.   

 

Analysoin ja käsittelin aineistot siinä järjestyksessä, kuin ne ovat tämän tutkimuksen 

tulososiossa raportoitu. Kaikkien toimipisteiden vastaukset olen analysoinut samalla 

tavalla pelkistettyjä ilmauksia kirjaamalla. Kun analysoin työntekijä -ryhmään 

kuuluvien henkilöiden vastauksia, yritin löytää aina seuraavan toimipisteen pelkistettyjä 

ilmauksia tulkitessani niistä uutta edellistä aineistoa täydentävää informaatiota. Näin 

pyrin saamaan mahdollisimman rikkaan kuvan tutkittavasta ilmiöstä työntekijöiden 

kuvausten perusteella.    

 

Esitän tuloksissa aineistosta nousseita merkityskokonaisuuksia (teemoja) ja malleja, 

joita elävöitän ja havainnollistan tekstin lomaan ottamillani vastaajien suorilla 

lainauksilla. Taulukoissa esitän esimerkkejä pelkistetyistä ilmaisuista ja siitä, miten olen 

muodostanut niistä alaluokkia ja yläluokkia.  

 

3.4 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

 

Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettinen perusta nojaa ihmisoikeuksiin, mikä 

kulminoituu tutkittavien suojaan (Tuomi & Sarajärvi 2003, 128). Tämä tutkimus 

kohdistui konsernin koko henkilökuntaan. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka 

sisälsi saatekirjeen, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, että vastaukset 

tulevat vain Tampereen yliopiston tutkijoiden tietoon. Tutkimuskyselyn täyttäneiltä 

pyydettiin allekirjoituksella suostumus kerättyjen tietojen käyttöön 

tutkimustarkoitukseen. Niiden vastaajien tiedot, jotka eivät antaneet suostumusta, on 

jätetty käsittelemättä. Tulokset käsiteltiin luottamuksellisesti siten, ettei kenenkään 

henkilöllisyys paljastunut. Tulokset raportoidaan tehtaittain.  Tutkimusta johtava 

professori Claes-Håkan Nygård on sopinut tutkimuksen teosta ja tutkimusluvista 

konsernin johdon kanssa.  
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4 TULOKSET 

4.1 Tehdas A 

 

Tutkimuskysymykseen vastasi 40 työntekijää, kaksi esimiestä ja 8 muuta toimihenkilöä. 

Työntekijät toimivat elintarvikkeiden tuotantoprosessin erivaiheissa ja ilmoittivat 

tehtävikseen mm. pakkaaja, leipomotyöntekijä, lihavalmistetyöntekijä, 

elintarviketyöntekijä, koneenhoitaja, sekoittaja, holttaaja ja varastomies/henkilö. 

Työntekijöistä 31 oli naisia ja yhdeksän miehiä, iältään he olivat 24-63 -vuotiaita. 

Kahdeksan toimihenkilön vastaukset on jätetty käsittelemättä.   

 

Tutkimuksessa nousi esiin kolme teemaa, jotka kuvaavat työpäivän kulkua ja 

työntekijän tuntemuksia, kun yksi tai useampi työyhteisön jäsenistä on poissa. Teemat 

olivat työtehtävien uudelleen organisoituminen, kiireestä johtuva fyysinen 

kuormittuminen sekä sosiaalisten suhteiden korostuminen ja henkinen kuormittuminen. 

Taulukossa 2 ja 3 esitetään yhteenveto näiden teemojen (yläluokkien) muodostumisesta.  

 

Esimieslähtöinen tehtävien uudelleen organisoituminen 

Yhden tai useamman työntekijän poissa ollessa työyhteisön jäsenet tukeutuvat 

voimakkaasti esimieheen ja odottavat esimiehen ratkaisevan miten päivän aikana 

edetään. Vastauksista kuvastui myös työntekijöiden tarpeet ja toiveet tavata esimiestä 

päivän aikana, jotta he voisivat keskustella hänen kanssaan työtehtävien etenemisestä ja 

päivän kulusta.  

“Ensiksi esimiehelle tieto puuttuvista työntekijöistä ja hän päättää järjestelystä; 

joko koko linja ei aja; joudut eri koneelle tai esimies järjestää puuttuvat 

henkilöt.“ 

Vallitsevaa esimieskeskeistä toimintatapaa kohtaan esitettiin myös kritiikkiä, jotka 

kuvastivat muutoshalukkuutta nykyiseen käytäntöön.  

“Meidän on mentävä ilmoittamaan, että kaksi puuttuu linjaltamme, muuten 

ketään ei järjestetä puuttuvien tilalle. Outoa!” 

“ Eräänlainen vastuun jakaminen voisi auttaa ongelmanratkaisussa, mutta 

yhtiömme “vanhanaikainen” johtamiskulttuuri sotii ajatusta vastaan. 

Työntekijät tekevät työt ja esimies ajattelee…”   
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Esimieheen yhteyden ottaminen ja hänen ratkaisunsa odottaminen vie aamuisin jonkin 

verran aikaa, ja tähän tilanteeseen liittyvä sähläys ja epätietoisuus korostui vastauksissa. 

Osa työntekijöistä kuvasi tilannetta jopa kaoottiseksi, ja joidenkin mielestä tunne 

sävyttää koko työpäivää.   

“Ei ehdi tekemään alkutoimia kunnolla, saa juoksennella kysymässä, kuka tulee 

ja koska tulee, välillä useammankin kerran. “  

“Epätietoisuutta ja sähläystä. Ihmisiä vaihdellaan linjalta toiselle ja ei tiedetä, 

kenen kuuluu mennä millekin.” 

Osa työntekijöistä kykenee suhtautumaan tilanteeseen rauhallisesti ja jatkamaan töitään 

jokseenkin normaaliin tahtiin, joku kokee muuttuneen tilanteen jopa mukavana 

vaihteluna. 

“Meidän osastolla on suurimmaksi osaksi vastuuntuntoisia ihmisiä työssä, joten 

yleensä selviämme hankalistakin tilanteista yhdessä asioita pohtimalla ja 

järjestelemällä.” 

Eräs esimies kuvasi töiden organisointiin vaikuttavat tekijät omasta näkökulmastaan:  

“Kun työntekijä jää pois, katson onko osaston sisällä mahdollista apua. Jos ei 

tämän jälkeen turvaudun muiden osastojen apuun työntekijäpulassa. Jos 

tämäkään ei auta, käymme tuotantosuunnittelun kanssa päivän ohjelman läpi, 

voiko siirtää jotain valmistusta ja jos tarvitsee, niin tehdään ylitöitä.” 

 

Fyysinen ja henkinen kuormittuminen 

Usein päivä etenee siten, että poissaolijan tilalle saadaan joku toinen työntekijä 

tuurajaksi. Odotteluaika koettaan jossakin määrin stressaavaksi, koska ei tiedetä, 

saadaanko tuuraajaa, kuka hän mahdollisesti on, pidetäänkö hänestä ja osaako hän 

tehtävänsä.  

“Herää kysymys, kuka tai ketkä tulevat poissaolevien tilalle…” 

“Naamaa heti nyrpistellään jos se on joku sellainen, josta ei pidä…”  

“Tarkistat, onko tyyppi ollut ennen ko. koneella…tarvitseeko ehkä neuvoa koko 

päivän ja yleinen peräänkatsominen (työturvallisuus).”  

“Päivä sujuu, jos 1 osaamaton linjalla, mutta jos useampi; yhteishenki kiristyy, 

työt kerääntyvät osaavien harteille, rankka ja kuluttava päivä.” 

Työtehtävien uudelleen järjestelyn myötä työntekijät kokivat kiireen tunteen 

lisääntymisen, oli käytössä tuuraaja tai ei, ja sen myötä myös fyysisen kuormittumisen 
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lisääntymistä. Mikäli tuuraajaa ei ole saatavissa, työntekijät kiristävät työtahtiaan ja 

jatkavat työskentelyä normaaliin tapaan vajaalla miehityksellä tai tinkivät esimerkiksi 

tauoista. Kiireessä ja oudon tuuraajan läsnäollessa työntekijöiden väliset sosiaaliset 

suhteet saattavat kiristyä, mikä aiheuttaa henkistä kuormittumista. Työntekijöiden 

palkkauskäytäntö tavallaan ruokkii kiireen ja henkisen paineen esiintymistä, sillä 

hitaamman työntekijän johdosta myös urakka saattaisi olla pienempi. 

 “..sitten on tehtävä kahdestaan kolmen työt.” 

“Kiireessä työntekijä ei pysty panostamaan parempiin työasentoihin. …jos 

rauhoitamme työtahtia, urakat huononevat. Pakko painaa täysillä, jotta saa 

rahaa.” 

“…eräs työyhteisömme jäsen ei kestä kiireen paineita ja …aiheuttaa omalla 

käytöksellään muille ongelmia.”  

Hyvä yhteishenki tekee työntekijöiden päivästä mukavan, mutta kaikki eivät tule 

kaikkien kanssa toimeen ja se myös osoitetaan selkeästi. Työntekijöiden vastauksista 

kuvastui ilkeilyä, klikkiytymistä ja toisten mollaamista. 

“Linjalla olevista henkilöistä = työkavereista riippuu hyvin paljon minkälainen 

päivä tulee olemaan sekä ruumiillisesti että henkisesti.” 

“Välillä tuntuu, että ihan tahallaan yritetään toisen päivä pilata konstilla millä 

hyvänsä.” 

Koska tiimin jäsenen poissaolo kuormittaa työssä olevia työntekijöitä, vastauksista 

kuvastui toive, että vakituiset työtoverit olisivat seuraavana päivänä työpaikalla.  

Työntekijöiden keskuudessa on herännyt monenlaisia ajatuksia ja keskustelua sekä 

poissaoloista yleensä että henkilöistä, joille niitä kertyy paljon.     

“Luulen, että sairaslomahakukynnys on tässä yrityksessä todella alhainen. Mitä 

enemmän porukka hakee saikkuja, niin sitä helpommin muutkin lähtee samaan 

junaan.” 
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Taulukko 2. Esimerkkejä Tehtaan A:n aineiston (n=40) klusteroinnista 

__________________________________________________________________________________ 
Pelkistetty ilmaisu      Alaluokka 
__________________________________________________________________________________ 
Ilmoitus esimiehelle      Esimieheen tukeutuminen 
Työnjohtaja järjestää tuuraajan     (28 ilmaisua) 
Esimiehen läsnäoloa kaivataan 
 
Tehdään vajaalla       Työtahdin kiristyminen 
Tingitään tauoista      (11 ilmaisua) 
Työtahdin rauhoittaminen pienentää urakkaa 
 
Kiire        Kiire 
Työn aloituksessa kiire      (18 ilmaisua) 
 
Kaoottisuus       Sähläys ja epätietoisuus 
Epätietoisuus       (11 ilmaisua) 
Epäjärjestys 
 
Rankka ja kuluttava päivä      Fyysinen kuormittuminen 
Työasennon huomioiminen unohtuu kiireessä   (4 ilmaisua) 
 
Epäluulo tuuraajaa kohtaan     Huoli tuuraajasta 
Osaamaton tuuraaja      (11 ilmaisua) 
Tuuraajan peräänkatsominen 
 
Toisten mollaaminen      Henkinen kuormittuminen 
Klikkiytyminen       (14 ilmaisua) 
Katkeruus 
 
Työkaverit vaikuttavat päivän onnistumiseen   Sosiaalisten suhteiden tärkeys 
Toive yhteistyökykyisyydestä     (4 ilmaisua) 
 
Kone stopataan tai tuuraaja tilalle     Työn jatkuminen uusin  
Työt järjestetään uudelleen     järjestelyin (15 ilmaisua) 
Apua järjestyy 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Taulukko 3. Esimerkki Tehtaan A aineiston abstrahoinnista 
__________________________________________________________________________________ 
Alaluokka     Yläluokka     
__________________________________________________________________________________ 
Esimieheen tukeutuminen    Esimieslähtöinen työtehtävien uudelleen  
Työn jatkuminen uusin järjestelyin   organisoituminen 
Sähläys ja epätietoisuus 
 
Työtahdin kiristyminen    Kiireen kokemisesta johtuva fyysinen 
Kiire      kuormittuminen 
Fyysinen kuormittuminen 
 
Huoli tuuraajasta     Sosiaalisten suhteiden korostuminen ja  
Henkinen kuormittuminen    henkinen kuormittuminen 
Sosiaalisten suhteiden tärkeys 
_____________________________________________________________________ 
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4.2 Tehdas B 

 
Kysymykseen vastasi 78 henkilöä, joista 58 oli ruuanvalmistusprosessissa olevia 

työntekijöitä, viisi muuta työntekijää (siivous, ruokala, myymälä, sähkökorjaamo), 

kuusi esimiestä ja yhdeksän muuta toimihenkilöä (mm. talous, hallinto ja laadunohjaus).  

 

Analysoin tässä tutkimuksessa ruuanvalmistusprosessin eri vaiheisiin osallistuvien 

henkilöiden (n=58) vastaukset. Vastaajista kaikki ilmoittivat tehtäväkseen työntekijä.  

Vastaajat ilmoittivat osastoikseen broilerosasto (15 henkilöä), skippo (10), annostelu 

(8), broilerteurastamo (6), kansitus (4), lähettämö (4), vihannesosasto (3), esivalmistelu 

(2) sekä yksi työntekijä oli broilertuoteosastolta, leikkaamosta, liha-vihannesosastolta, 

pastaosastolta ja pakastamosta. Työntekijöistä 49 oli naisia ja yhdeksän miehiä, iältään 

he olivat 22-60 -vuotiaita.     

 

Aineiston klusteroinnin jälkeen pelkistetyistä ilmaisuista muodostui 18 alaluokkaa 

(Taulukko 4). En yhdistellyt alaluokkia yläluokiksi, vaan kehittelin niistä mallin 

(Kuvio2), jonka mukaisesti suuri poissaolojen määrä saattaa aikaansaada epäsuotuisan  

kehän, jossa toisten poissaoloista kärsivät työntekijät kuormittuvat entisestään ja tilanne 

saattaa johtaa lisääntyviin poissaoloihin heidän keskuudessaan.  

 

Poissaolojen esiintyminen ja siitä seuraavat järjestelyt 

Moni työntekijä totesi poissaoloja esiintyvän työyhteisössä paljon, ja monesti ne 

kasaantuvat samoille henkilöille. Vastaajat toivoivat, että jatkuvasti toistuvaan  

tilanteeseen puututtaisiin johdon  tasolta.   

 “Meidän työryhmästä on usein useita pois...” 

 “Voikun johto tekisi jotakin asioiden korjaamiseksi!?”     

Työntekijän poissaolosta seuraa, että työtehtävät organisoidaan uudelleen. Edellisenä 

päivänä tehtyä ennakkosuunnitelmaa valmistettavista tuotteista joudutaan ehkä 

muuttamaan. Tuotteita valmistetaan kiireellisyysjärjestyksessä, joitakin linjoja ehkä 

suljetaan ja työntekijöitä siirretään toisille linjoille, joitakin linjoja pyöritetään vajaalla 

miehityksellä, jos se on mahdollista. Osa työntekijöistä suhtautuu tehtävien uudelleen 

järjestelyihin positiivisesti ja luottavaisin mielin, osa taas toteaa, että tilanteen 

ratkaiseminen on työnjohtajan tehtävä.  
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“…luotan itseeni ja työkavereihini ja linjavastaavan kykyyn järjestellä päivän 

sujuminen.” 

Vastaajien joukossa oli myös sellaisia työntekijöitä, jotka kykenevät jokseenkin 

normaalinkaltaiseen työskentelyrytmiin, vaikka työpisteeseen ei saataisikaan sijaista. 

He tekevät sen minkä ehtivät ja halutessaan ylitöitä. Osa työntekijöistä kykenee 

luottamaan sijaisten osaamiseen, osa ei.    

 

Epäsuotuisa kehä 

Suurimassa kuormittumisvaarassa ovat työntekijät, jotka kokevat poissaoloista 

seuraavan aina lisätyötä itselle, olipa käytössä sijainen tai ei.  

“Ja oman työn lisäksi pahimmassa tilanteessa, joutuu opastamaan “uutta” 

hlöä.”    

“Lisäksi jatkuva neuvominen vie omia voimavarojani. Välillä helpompi tehdä 

itse kuin esim. mennä näyttämään. Kantaisin vastuun, joka kuuluu yleensä 3:lle 

henkilölle yksin.”  

Kiireen myötä työntekijöiden pinna alkaa kiristyä, ilmenee hermostumista ja 

jurppimista. Kun työntekijät niuhottavat ja tiuskivat toisilleen, työyhteisön ilmapiiri 

kiristyy. Kiireinen työtahti lisää myös fyysistä rasitusta. 

“Kiireinen päivä, joudutaan hyppimään koneelta toiselle ja jos oikein vähän 

väkeä töissä, usein se näkyy muiden hermostuneisuutena ja ärtyisyytenä.” 

“Kiire tekee stressiä, tunnelma kiristyy, hermot kiristyvät, tapaturmavaara 

uhkaa.” 

“Loppupäivästä tuntee käsissään ja selässään tehneensä enemmän kuin oman 

osuutensa työstä.” 

Vastaajat nostivat keskeiseksi tekijäksi päivän sujumisen kannalta erityisesti sijaistavan 

työntekijän osaamisen. Positiivisena asiana nähtiin se, että sijaisen valintaan pystyi 

vaikuttamaan. Sijaistyövoiman käytön yhteydessä tai vajaalla miehityksellä 

työskennellessä työntekijöitä askarrutti myös yleinen työturvallisuus.   

“Jos poissaolo on tiedossa, pystymme vaikuttamaan, kuka tuuraa, kun 

perustelumme ovat yleensä asialliset.”  

“Jos tuuraaja osaa hommansa, päivä sujuu suurin piirtein normaalisti.” 

“Jos tuuraaja on näppärä, päästään helpommalla, mutta päinvastaisessa 

tapauksessa ei juuri hiki pääse laskemaan koko päivänä.” 
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“Yksi työntekijä joutuu hoitamaan kahden hommat ja / tai toiselta osastolta 

tulee outo työntekijä. Hänelle ei kerkiä neuvoa kuin pääkohdat. Olen miettinyt 

tätä työturvallisuuden kannalta. Kysynyt esimieheltä, että mitä jos tulee 

tapaturma. Vastaus kuuluu, että nyt on pakko. Ja vakityöntekijällä on kova 

vastuu siinä.” 

Työntekijöiden puuttuminen ja siitä seuraavat poikkeavat järjestelyt aiheuttavat sekä 

henkisen että fyysisen kuormittumisen lisääntymistä työssä olevien keskuudessa. Jos 

poissaolot ovat kovin yleisiä, saattaa etenkin helposti työssä stressaantuvien  

työntekijöiden työkykyisyys heiketä entisestään tai poissaolokynnys jopa madaltua. (ks. 

Kuvio 2, vasen reuna).  

“Vituttaahan se kympillä kun joku makaa kotona todennäköisesti ilman syytä ja 

saa saman tilin kuin se, joka revittää töissä.” 

“Silloin ottaa päähän, jos kyseinen henkilö(-t) on jo viikkoa ennen kertonut 

“sairastuvansa”” 

 
 
 
 
 
Taulukko 4 Esimerkkejä Tehtaan B aineiston (n=58) klusteroinnista 
__________________________________________________________________________________ 
Pelkistetty ilmaisu     Alaluokka 
__________________________________________________________________________________ 
Epänormaali tilanne, että kaikki on töissä   Poissaoloja on paljon 
Poissaoloja on usein     ( 9 ilmaisua) 
Jatkuva tilanne 
 
Manataan aina samoja poissaolijoita   Poissaoloja kertyy samoille henkilöille  
Lintsaajat      (5 ilmaisua) 
 
Tilanne vaatisi korjausta     Poissaolotilanteelle pitäisi tehdä jotakin 
Miksi ei oteta lisää väkeä     (4 ilmaisua) 
 
Päivä menee uusiksi     Tehtävien uudelleen järjestely 
Työpisteiden vaihtoa     (11 ilmaisua) 
 
Tehdään poissaolijoidenkin työt    Työt lisääntyvät   
Työtahti kiristyy      (9 ilmaisua) 
Tehdään kahden työt       
 
Yritetään selviytyä     Tehdään mitä ehditään  
Tehdään sen verran kun ehditään    (12 ilmaisua) 
Päivä hoituu 
 
Ylitöitä on tarjolla     Ylityömahdollisuus 
Vapaaehtoisia ylitöitä     (5 ilmaisua) 
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Työnjohto määrää apuvoimat    Työnjohtaja ratkaisee tilanteen 
Työnjohtaja jakaa tehtävät     (7 ilmaisua) 
 
Toiselta osastolta sijainen     Lainaväellä jatketaan 
Tulee lainaväkeä      (7 ilmaisua) 
 
Vakituisten vastuu lisääntyy    Sijainen teettää lisätyötä 
Oudon kanssa työ ei suju     (8 ilmaisua) 
Uuden opettamista 
      
Tuuraajan valintaan voidaan vaikuttaa   Osaavia sijaisia löytyy 
Töiden osaajia löytyy     (5 ilmaisua) 
 
Osaako sijainen?      Sijaisen osaaminen on ratkaisevaa 
Sijaisen osaamisesta riippuu    (10 ilmaisua) 
Riippuu poissaolijasta, toisia helppo tuurata 
 
Työturvallisuus epäilyttää     Tapaturma- ja virheriski huolestuttaa 
Virheriski kasvaa sijaisten myötä    (3 ilmaisua) 
 
Yhteispeli on tärkeintä     Luottamuksella ja yhteistyöllä asiat  
Luotan linjavastaavan kykyyn    järjestyvät      (5 ilmaisua) 
Työryhmä on joustava ja yhteistyökykyinen 
 
Kiireinen päivä      Kiireen kokeminen 
Painetaan tukka putkella     (6 ilmaisua) 
 
Rasitus tuntuu käsissä ja jaloissa    Fyysinen rasitus 
Uuvuttavaa      (3 ilmaisua) 
 
Niuhotusta ja tiuskimista     Ilmapiiri kiristyy  
Närää työkavereiden kesken    (6 ilmaisua) 
Tunnelma kiristyy 
 
Vituttaa       Pinna kiristyy 
Hermostuttaa      (14 ilmaisua) 
Henkinen paine 
__________________________________________________________________________________ 
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Kuvio 2. Suuresta poissaolomäärästä mahdollisesti seuraava epäsuotuisa kehä 

 

 

 

    Poissaoloja 

    on  paljon 

  Tehtävien     

  uudelleen  

  järjestely 

  Ei sijaista /  
 
  sijainen  
  saadaan 

  Kiireen kokeminen 

  Poissaoloille pitäisi tehdä jotakin   Poissaolot kertyvät  
  samoille henkilöille 

   Työnjohtaja  
   ratkaisee tilanteen 

  Luottamuksella ja yhteistyössä  
  asiat järjestyvät 

  Työt lisääntyvät 

  Sijainen teettää lisätyötä 

  Tehdään mitä ehditään 

  Ylityömahdollisuus 

  Osaavia sijaisia löytyy 

  Ilmapiiri kiristyy 

  Pinna kiristyy 

  Fyysinen rasitus 

  Tapaturma- ja virheriski 
   huolestuttaa 

Sijaisen osaaminen on 
ratkaisevaa 
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4.3 Tehdas C 

 

Kysymykseen vastasi 11 työntekijä -ryhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä kahdeksan oli 

naisia ja kolme miehiä, iältään he olivat 24-60 -vuotiaita. Vastaajat ilmoittivat 

tehtävikseen koneenhoitaja/käyttäjä, hillonpakkaaja, salaatinpakkaaja, 

elintarviketyöntekijä, varastotyöntekijä ja kampanjalavan tekijä. Kolmen toimihenkilön 

ja yhden esimiehen vastaukset olen jättänyt käsittelemättä. 

 

Työpaineet ja kuormittumisen lisääntyminen 

Tuloksista nousi keskeisiksi teemoiksi työntekijöiden keskuudessa vallitsevat  paineet  

ja huoli siitä, että kaikki vaadittavat työtehtävät saadaan tehtyä poissaoloista huolimatta, 

sekä poissaoloista seuraava fyysisen ja henkisen kuormittumisen lisääntyminen 

(Taulukko 5). Vastauksissa korostui työtahdin kiristymisen ja kiireen aiheuttamien 

työpaineiden lisäksi työn pakkotahtisuus. Sijaisten osaamista arvioitiin, sillä se 

vaikuttaa työtahtiin. Mikäli suunniteltua työpanosta ei saada tehtyä työpäivän aikana, se 

tehdään mahdollisesti ylityönä, sillä esimerkiksi salaattien pakkaamista ei voida siirtää 

seuraavalle päivälle.  Työntekijät toivoivatkin lisätyövoiman palkkaamista  omia 

työpaineitaan helpottamaan.    

 “Ajatuksissa on, että työ on pakko tehdä vähälläkin työvoimalla.” 

“Asioihin perehtyneitä työntekijöitä aivan liian vähän.” 

“Kyllä tuolla töissä revitään työntekijöiltä puhti pois kokonaan työntekijää 

ajattelematta.” 

“Aluksi ajattelen, että tätä se kiire ja paikasta toiseen juoksuttaminen teettää! 

Sairaslomia.” 

Pakkotahtinen tilanne saattaa lisätä myös esimiehen henkisiä paineita  esimiehen 

pahantuulisuuteen viittaavista lausumista päätellen. Etenkin toistuvasti samoille 

henkilöille kertyvät poissaolot aiheuttavat katkeruutta ja kiristävät työyhteisön  

ilmapiiriä. 

“Jos kysymyksessä on henkilö, joka on harvoin poissa, työmäärän lisääntyminen 

on helpompi kestää, kuin että kyseessä on joku jonka tapoihin kuuluu 

“sairastua” tämän tästä.”   
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Myös tässä aineistossa oli niitäkin hyvän stressinsietokyvyn omaavia vastaajia, jotka 

kokevat kykenevänsä jatkamaan työtään jokseenkin normaaliin tapaan poissaoloista 

huolimatta.   

“Pyrin itse aina tekemään työni mahdollisimman hyvin, enkä anna poissaolojen 

ja kiireen vaikuttaa, koska työ on tehtävä aina. “  

 

 

Taulukko 5. Esimerkki Tehtaan C aineiston (n=11) klusteroinnista ja abstrahoinnista. 
 
Pelkistetty ilmaisu   Alaluokka   Yläluokka 
__________________________________________________________________________________ 
Työtahti kiristyy    Työpaineet   Työntekijöiden  
Kiire     (6 ilmaisia)   kokema paine 
Juoksuttamista        ja huoli 
         vaadittavien tehtävien  
Työt on pakko tehdä   Pakkotahtisuus   suorittamisesta / 
Työt on saatava tehtyä   (3 ilmaisua)   saavuttamisesta 
 
Onko tuuraajaa?    Tuuraajan saaminen 
Tuuraajan osaaminen   ja osaaminen (4 ilmaisua) 
 
Jäädään ylitöihin    Ylitöiden tekeminen 
Jatketaan päivää    (3 ilmaisua) 
 
Lisätyövoiman kaipuu   Lisätyövoimasta haaveilu 
Lisää väkeä    (2 ilmaisua) 
 
 
Esimies pahalla tuulella   Henkinen paine   Henkinen ja 
Kireä tunnelma    (6 ilmaisua)   fyysinen  
Katastrofaalinen tilanne       kuormittuminen 
 
Paikkoja särkee    Fyysinen kuormitus 
Väsymys    (2 ilmaisua) 
 
Aina on selvitty    Normaali työskentely  Normaalin  
Työ jatkuu normaaliin tapaan  (2 ilmaisua)   työskentelyn 
         jatkaminen 

__________________________________________________________________________________ 
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4.4 Tehdas D 

 

Kysymykseen vastasi seitsemän työntekijä -ryhmään kuuluvaa henkilöä. Vastaajista 

kolme oli naisia ja neljä miehiä, iältään he olivat 30-56 -vuotiaita. Tehtävikseen 

työntekijät ilmoittivat elintarviketyöntekijä, pakkaaja, lihaleikkaaja ja teurastaja. Neljän 

kysymykseen vastanneen toimihenkilön vastaukset jätän analysoimatta.  

 

Niukasta aineistosta ilmeni kaksi keskeistä poissaolojen yhteydessä esiin nousevaa 

tekijää (Taulukko 6). Vastaajia närkästytti poissaoloista ilmoittamiseen liittyvä 

käytäntö, ja etenkin esimiehen toimintatapa tilanteessa.  

“Pomot ei ilmoita, jos joku on pois. Pitää itse mennä kysymään, että tuleeko 

työntekijä töihin vai onko poissa.” 

 Työntekijät kokivat, että mikäli he eivät saa sijaista poissaolijan tilalle, tilanteesta 

seuraa työtahdin kiristyminen.  

 “Usein joku joutuu venymään kahden ihmisen työt.” 

 “Täys sekasotku ja hässäkkä koko päivän.” 

 

Taulukko 6. Esimerkki Tehtaan D aineiston (n=7) klusteroinnista   
 
Pelkistetty ilmaisu     Alaluokka 
__________________________________________________________________________________ 
Pomolta kysytään tuleeko hlö töihin  Esimiehen toimintatapa 
Pomo ei ilmoita, pitää kysyä   (3 ilmaisua) 
Ihmettelyä 
 
Tiukka päivä     Työpaineiden lisääntyminen 
Kauheampi pakkotahtisuus   (5 ilmaisua) 
Rankempi työpanos 
_________________________________________________________________________________ 
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4.5 Konttori 

 

Kysymykseen vastasi 32 toimihenkilöä osto-, myynti-, markkinointi- ja vientiosastoilta, 

atk- ja laskentaosastoilta, sisäisestä tarkastuksesta, henkilöstöhallinnosta, 

kuljetusosastolta ja keskuslähettämöstä. Vastaajista 20 oli naisia ja 12 miehiä, iältään he 

olivat 27-62 -vuotiaita.   

 

Toimihenkilöiden poissaoloista seuraavat järjestelyt ja tuntemukset 

Vastaajien keskuudessa oli selkeästi henkilöitä, joilla on täysin itsenäinen työ, ja 

mahdollisen poissaolon sattuessa he hoitavat itse tehtävänsä jälkikäteen tai hoitavat 

töitään puhelimitse kotoaan käsin. Lyhyiden poissaolojen ei katsottu merkittävästi 

häirinneen toimintaa.  

“Yleensä poissaoloja vähän ja jos yllättäen niitä tulee, tulee poissaolijalta myös 

ilmoitus sekä tiedot, mitkä työt on ainakin hoidettava ja poissaolija yleensä 

hoitaa itse oma-aloitteisesti sijaisuusjärjestelynsä.“ 

Jotkut vastaajat olivat sitä mieltä, että poissaoloja on paljon ja niitä kertyy etenkin 

tietyille työntekijöille. Tilanne aiheuttaa katkeruutta työyhteisössä. 

“En voi käsittää, miten tämän kokoisessa firmassa voidaan toisille antaa lupa 

olla jatkuvasti pois päivän silloin, toisen tällöin, ilman että tuo 

lääkärintodistusta.”  

Osa toimihenkilöistä tekee keskenään sen verran saman kaltaista työtä, että he 

kykenevät hyvin sijaistamaan toisiaan. Sijaisjärjestelyt hoituvatkin melko luonnikkaasti 

eikä sijaisten osaamisessa ole moittimista. Poissaolijan kiireiset tehtävät jaetaan 

läsnäolijoiden kesken, ja jotkut tekevät jopa mielellään välillä toistenkin töitä.  

“Kyseinen päivä alkaa kyselyllä, ketkä ehtivät ottaa minkäkin verran soitoista.” 

“Kartutan ja otan selvää mitä työtehtäviä työtovereiden päivään kuuluu, teen 

sen mielelläni, saan uusia haasteita. Ja tietysti yritän tehdä toisten työt omieni 

ohella.” 

Toimihenkilöiden joukossa oli myös niitä, jotka kokivat, että heidän on tehtävä 

poissaolijan työt pakon sanelemana.  

“Itseäni alkaa hirvittää kun tietää, että ne työt kaadetaan osittain minun 

tehtäväkseni.” 
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“Kun kollegani palaa sairaslomalta, aikaa menee setviessä tehtyjä töitä…Ja 

jälleen omat työni odottavat…” 

Päivästä tulee normaalia kiireisempi, kun poissaolijan työt pitää ehtiä tekemään omien 

töiden ohella, joskus kiire heijastuu myös seuraaville päiville, tai tehtäviä jäädään 

tekemään ylitöinä. Töiden lisääntyminen tekee päivästä rikkonaisemman ja etukäteen 

luoduista omista suunnitelmista ei ehkä pystytäkään pitämään kiinni.  

“Nytkin on uutuuksien markkinointi jälleen käsillä ja niistä pitäisi ehtiä 

juttelemaan asiakkaiden kanssa. Ns. ylimääräistä aikaa tätä varten ei 

kuitenkaan tunnu olevan.”  

Ne työntekijät, jotka joutuvat usein sijaistamaan kollegoitaan, kokevat henkisten 

paineiden lisääntyvän. Työyhteisön ilmapiiri myös kärsii tilanteesta. 

“Työtovereista jotkut voi huonosti, eikä se voi olla vaikuttamatta myös minun 

jaksamiseen.” 

“Ilmapiiri ei vois paljon huonompi olla tällaisessa tiimissä.” 

Työtoverit arvostelivat sellaisen työtoverin sitoutumista työhön, jolle poissaoloja kertyi 

paljon. He myös toivoivat esimiehen ottavan nykyistä voimakkaammin kantaa 

poissaolokysymykseen ja sen aiheuttamiin seurauksiin työyhteisössä. Yksi esimies 

pohtikin poissaolojen vaikutusta työyhteisöön ja kertoi keskustelevansa henkilökunnan 

kanssa aiheesta. 

“-seurantaa, keskustelua kuormittavuudesta, ilmapiiristä, töiden jakautumisesta 

jne. Mikäli sair.lomia on paljon.” 
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Taulukko 7. Esimerkki konttorin henkilöstön aineiston (n=32) klusteroinnista 
__________________________________________________________________________________ 
Pelkistetty ilmaisu     Alaluokka 
__________________________________________________________________________________ 
Joku on paljon pois     Poissaoloja on paljon 
Kollega on paljon pois     (6 ilmaisua) 
Melkein aina on joku pois 
 
Toisille annetaan lupa olla pois    Katkeruutta toisten poissaoloista 
Kollega yhden päivän pois viikossa    (3 ilmaisua) 
Poissaoloja viikottain 
 
Järjestetään tarvittaessa varahenkilöitä   Varahenkilöt määritelty 
Sijaishenkilöt määritelty     (3 ilmaisua) 
Tuuraajia käytettävissä 
 
Sijaiset hallitsee tehtävät hyvin    Osaava sijainen hoitaa tehtävät 
Kaikki osaa sijaistaa     (6 ilmaisua) 
Sijaishenkilö hoitaa tehtävät 
 
Poissaolija hoitaa itse sijaisjärjestelynsä   Sijaisjärjestelyt hoidetaan itse 
Esimies ei puutu vaan luottaa työntekijöihinsä  (4 ilmaisua) 
Tilanteesta selvitään itse 
 
Päivä tai kaksi sujuu hyvin    Lyhyet poissaolot eivät häiritse  
Ei häiritse toimintaa     toimintaa (3 ilmaisua) 
Ei oleellista häiriötä 
 
Itsenäinen työ, koitan hoitaa työni itse   Itsenäinen työ ja tehtävät hoidetaan  
Tehtävät ja vastuut jaettu, kaikilla omat työt   jälkikäteen (8 ilmaisua) 
Työt voivat odottaa muutaman päivän 
 
Toisten välttämättömät työt hoidetaan   Vain poissaolijan kiireiset työt hoidetaan 
Kiireiset työt hoidetaan      (4 ilmaisua) 
 
Poissaolijoiden työt jaetaan    Poissaolijan työt jaetaan muille  
Katsotaan kuka ehtii tehdä poissaolijan työt   (5 ilmaisua) 
 
Työt kaadetaan minun tehtäväkseni    Joudun pakosta tekemään poissaolijan 
Joudun tekemään toisen työt    työt  (3 ilmaisua) 
 
Teen kollegan työt omieni ohella mielelläni   Teen poissaolijan työt mielelläni 
Pystyn hyvin hoitamaan kollegan työt   (4 ilmaisua) 
 
Katkonainen päivä     Työskentely ei toimi sujuvasti 
Suunnittelemattomuutta työhön    (4 ilmaisua) 
Päivä on takkuinen 
 
Kiireinen päivä      Päivä on normaalia kiireisempi 
Ei ehdi paneutua asioihin kunnolla    (8 ilmaisua) 
Painetta tulee lisää 
 
Harmittaa      Henkinen paine lisääntyy 
Osa työtovereista voi huonosti    (9 ilmaisua) 
Tunnelma kiristynyt 
 
Esimies vain voivottelee     Esimiehen toiminnan arvostelua 
Esimies ei ole jämäkkä     (2 ilmaisua) 
__________________________________________________________________________________ 
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Kuvio 3. Malli toimihenkilöiden poissaolojen aiheuttamista järjestelyistä ja 
tuntemuksista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poissaoloja on 
paljon   /   vähän  

Lyhyet poissaolot 

eivät häiritse toimintaa 

Työt tehdään jälkikäteen 

Katkeruutta toisten 

poissaoloista 

Varahenkilöt on  
määritelty ja 
osaava sijainen 
järjestyy 

Sijaisjärjestelyt 
hoidetaan itse 

Poissaolijan töiden  
tekeminen Kiireiset työt jaetaan  

läsnäolevien kesken 

Poissaolijan työt on 

 tehtävä pakosta 

Päivä on 
normaalia 
kiireisempi 

Työskentely ei suju 

ihan normaaliin tapaan 

Henkinen paine 

lisääntyy ja  

ilmapiiri  kiristyy 
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4.6 Tulosten yhteenveto 

 

Tarkoituksena oli selvittää miten työntekijöiden työpäivä alkaa ja etenee yhden tai 

useamman työntekijän poissaollessa, millaisia ajatuksia tilanne herättää ja millaisia 

seurauksia poissaolot työyhteisössä aiheuttavat. Tuloksia tarkastellaan neljässä 

tehtaassa toimivan 116 työntekijän, kahden esimiehen ja konsernin konttorin 32 

toimihenkilön avoimeen kysymykseen antamien vastausten perusteella.  

 

Tehtaassa toimivien työntekijöiden päivä alkoi siten, että työntekijät raportoivat 

esimiehelle jonkun työyhteisön jäsenen puuttuvan tai kysyivät esimieheltä tuleeko 

puuttuva työntekijä työhön, vain onko hän kenties sairaslomalla.  Molemmat 

toimintatavat herättivät hiukan närkästystä työntekijöiden keskuudessa ehkä siksi, että 

työtoverin poissaolo aiheutti heille heti aamusta lähtien lisää velvoitteita. Työntekijät 

olisivat toivoneet esimiehen ilmoittavan heille poissaolosta ja sijaisjärjestelyistä omasta 

aloitteestaan. Työtoverin poissaolo aiheutti tehtävien uudelleen organisoimisen, missä 

työntekijät tukeutuivat voimakkaasti esimieheen.  

 

Osalla toimihenkilöistä oli niin itsenäinen työ, etteivät poissaolot vaikuttaneet 

työtovereiden työntekoon millään tavalla, vaan toimihenkilö teki itse työtehtävänsä 

työhön palattuaan. Mikäli toimihenkilön tehtävistä osa oli niin kiireisiä, että ne piti 

hoitaa välittömästi, hän otti itse yhteyttä kollegaansa ja he sopivat keskenään tehtävien 

hoitamisesta. Osa toimihenkilöistä teki keskenään melko samankaltaista työtä ja he 

sopivat keskenään poissaolijan tehtävien jakamisesta tai heillä oli valmiit järjestelyt 

olemassa poissaolojen varalle. Toimihenkilöt kokivat, että heillä oli osaavat sijaiset, 

eikä sijaisten taitoa arvosteltu lainkaan.  

 

Mikäli oli tarpeellista ja mahdollista, puuttuva työntekijä korvattiin sijaisella, jota 

työntekijät kutsuivat usein tuuraajaksi. Työntekijät nostivat avainkysymykseksi 

tuuraajan osaamisen. Jos tuuraaja osasi tehtävät, työ sujui hyvin, mutta päinvastaisessa 

tilanteessa työntekijät kokivat saaneensa liikaa vastuuta, työtehtäviä sekä tuuraajan 

ohjausta ja valvontaa, mistä seurasi erittäin kiireinen ja kuormittava työpäivä. 

Positiivisena asiana työntekijät pitivät sitä, että saivat joskus vaikuttaa tuuraajan 
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valintaan. Tuuraajan läsnä ollessa työntekijöitä askarrutti myös työturvallisuus ja 

työhön liittyvät virheriskit.  

 

Omien työtehtävien lisääntyminen aiheutti tietenkin kiireen lisääntymistä työpäivän 

aikana, jota toiset sietivät paremmin ja toiset huonommin. Työn pakkotahtisuus lisäsi 

huolta ja kiireen tuntua työntekijöiden keskuudessa entisestään. Pakkotahtisuus ilmeni 

työntekijöillä esimerkiksi silloin, kun tuoretuotteet kuten salaatit oli saatava pakattua 

työpäivän aikana. Toisaalta urakkapalkka kannusti kaikkia työntekijöitä tiettyyn 

pakkotahtisuuteen, eikä tahtia haluttu hidastaa, vaikka linjalla oli kokematon tuuraaja. 

Myös toimihenkilöillä oli esimerkiksi myynninlisäyspaineita ja he kokivat, etteivät 

kyenneet kiireessä paneutumaan työtehtäviinsä riittävän hyvin.    

 

Työntekijöiden työ oli ruumiillista työtä, joten heillä kiire aiheutti fyysisen 

kuormittumisen lisääntymistä, kiireessä he eivät esimerkiksi muistaneet aina käyttää 

ergonomisia työasentoja. Sekä työntekijöillä että toimihenkilöillä työtoverin poissaolo 

aiheutti sosiaalisten suhteiden kiristymistä ja henkistä kuormittumista. Etenkin samalle 

henkilölle kertyneet toistuvat poissaolot herättivät työtovereissa katkeruutta, yhtä lailla 

työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin keskuudessa. Paljon poissaolevien yhteisiin 

tavoitteisiin sitoutuminen epäilytti toimihenkilöitä, ja he myös ihmettelivät poissaolojen 

sallimista ilman lääkärintodistusta. Työntekijät kokivat joutuvansa tekemään enemmän 

työtä saman rahan eteen kuin paljon sairastavat, mikä aiheutti joillakin työmotivaation 

laskua. Usein toistuva kiire ja kuormittumisen lisääntyminen, työyhteisön ilmapiirin 

kiristyminen ja työmotivaation lasku saattoivat aikaansaada lisää poissaoloja 

työntekijöiden keskuudessa ja ajaa ehkä uusia työntekijöitä sairauspoissaolokierteeseen. 

Sekä työntekijät että toimihenkilöt toivoivat, että tilanteelle tehtäisiin jotakin, kun 

samalle henkilölle kertyi paljon poissaoloja ja sen myötä poissaolijan työtovereille lisää 

työpaineita, kiirettä ja kuormittumista.  
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on ongelmana epäselvyys siitä, tapahtuuko analyysi 

tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkokäsitysten saattelemana. Fenomenologis-

hermeneuttisessa tutkimusperinteessä tämä ongelma pyritään ratkaisemaan siten, että 

tutkija aukikirjoittaa ennakkokäsityksensä tutkittavasta ilmiöstä ja tiedostaa ne 

analyysin aikana. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 98.) Tässä tutkimuksessa analyysin 

objektiivisuuttta lisää se, että itselleni tutkijana sekä tutkimuksen kohteena oleva 

konserni että linjatyöskentely olivat ennestään tuntemattomia, joten ennakkokäsitykseni 

olivat suppeahkot.  

 

Tulosten analysoinnissa on noudatettu tarkkaan Milesin ja Habermanin kolmivaiheista 

aineistolähtöistä analyysiprosessia. Analysointiprosessin aikana muodostettuja 

pelkistettyjä ilmaisuja verrattiin alkuperäisiin lausumiin, jotta alkuperäinen tieto 

kyettiin säilyttämään mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen luotettavuutta ja analyysin 

pohjautumista empiiriseen aineistoon havainnollistettiin kuvailemalla kategorioiden 

muodostumista taulukoissa sekä liittämällä runsaasti ja monipuolisesti tutkittavien 

suoria lainauksia tekstin lomaan.  

 

Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, ne antavat ainoastaan yhden kuvan 

tutkittavasta ilmiöstä. Tämän tutkimuksen tutkimusjoukon muodosti noin kahdeksan 

prosenttia konsernin henkilökunnasta ja tulokset kuvaavat heidän käsityksiään 

tutkimuskysymyksistä. Tutkimus kohdistettiin koko henkilökuntaan, mutta on 

mahdotonta sanoa, onko vastaajat ja tutkimukseen suostumuksensa antaneet 

valikoituneet jollakin tavalla. Osa vastauksista oli kriittisiä, mutta osa myös myönteisiä. 

Joidenkin tutkittavien vastaukset olivat hyvin lyhyitä, joten on mahdollista, että he ovat 

ilmaisseet vain keskeisimmän ajatuksensa kysyttävästä aiheesta. Haastattelemalla olisi 

saatu syvällisempiä vastauksia, mutta tällöin taas tutkimusjoukko olisi jäänyt 

pienemmäksi.   
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Avointen kysymysten validiteetti oli sikäli hyvä, että kysymykset antoivat haluttua 

tietoa aiheista. Saatujen vastausten perusteella kyettiin lisäksi muodostamaan 

laajempikin käsitys eri yksiköissä työskentelevien henkilöiden työn luonteesta. Lomake, 

joka sisälsi runsaasti myös kvantitatiivisia kysymyksiä tässä tutkimuksessa analysoidun 

avoimen kysymyksen lisäksi, oli laadittu laajemmassa tutkijaryhmässä, eikä itselläni 

tutkijana ollut osuutta kysymyksen muodostamisessa. Sain tutkijana ainoastaan 

kyseisen kysymyksen vastaukset analysoitavakseni.   

 

Tulokset on raportoitu tehtaittain konsernin johdon toivomuksesta. Tulosten 

yhteenvedossa ja tarkastelussa käsitellään työntekijöiden ja toimihenkilöiden tuloksia 

erikseen, koska heidän työn luonteensa oli erilainen ja näin tuloksista nousi 

mielenkiintoisia piirteitä esiin. Tutkimuskysymykseen vastanneiden toimihenkilöiden 

lukumäärä oli työntekijöiden määrään nähden pienempi, mutta toisaalta laadullisessa 

tutkimuksessa ei välttämättä pyritäkään tutkimusjoukon runsauteen tai edes 

edustavuuteen. Saadut tulokset saavat vahvistusta aiemmasta kirjallisuudesta ja antavat 

siten uskottavan kuvan tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Vastaajia pyydettiin kuvaamaan yhden työpäivän kulkua. Tämän perusteella on tehty 

johtopäätöksiä työn organisoinnista ja työyhteisön toiminnasta yleensäkin, jota voidaan 

toki kritisoida. Operatiivisen tason ilmiön empiirinen tarkastelu on haastava tehtävä ja 

tämän saavuttamiseksi on tehtävä valintoja. Tässä tutkimuksessa saatiin 

mielenkiintoisia tuloksia, jotka pohjautuvat vastaajien aitoihin näkemyksiin. 

Täydellisempi kuva tutkittavasta ilmiöstä saadaan siten, että tämän tutkimuksen tuloksia 

tarkastellaan yhdessä kvantitatiivisten kysymysten tuottamien tulosten kanssa.     

 

5.2 Tulosten tarkastelua 

 

Tyäntekijöiden ja toimihenkilöiden työn tyypilliset piirteet  

 

Quinnin (2003) mallin mukaan johtaminen sisältää jännitteitä, joista aiheutuu 

vaikeuksia käytännön johtamistyöhön. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

jännitteiden ääripäät esiintyivät eri yksiköissä ja eri luonteisissa tehtävissä, ja täten 
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kohdistuivat eri henkilöihin.  Elintarvikkeiden tuotantoprosessissa toimivien 

henkilöiden työ toteutui kontrollin alla, jolloin esimies valvoi työryhmiä ja niiden 

suoritusta sekä eri funktioiden tai tuotantolinjojen välistä toimintaa ja 

yhteensovittamista. Näissä sisäisissä prosesseissa työntekijät tukeutuivat voimakkaasti 

esimieheen. Työntekijöiden työssä korostui myös tehokkuus, taloudellisuus ja 

tuottavuus, jotka ilmenivät mm. urakkapalkan ja työpaineiden muodossa, koko 

organisaation tuottavuusvaateiden lisäksi. Työssä korostui monet jo 1930 -luvulla 

tutuiksi tulleet Taylorismin piirteet sekä rationaalisen päätöksenteon mallin keskeiset 

tekijät. (Kuvio 6.) 

 

Toimihenkilöiden keskuudessa, joiden työ painottui mm. myyntiin, markkinointiin ja 

ostotoimintaan, korostui ulkoiset tavoitteet ja asiakastyytyväisyys. Konsernin konttori 

toimikin lähinnä avoimena järjestelmänä (Quinn 2003), jossa työn luonne oli itsenäistä, 

itseohjautuvaa ja joustavaa. Esimiehen roolina oli toimia tiedon välittäjänä ja 

innovaattorina. Toki myös toimihenkilöiden työhön liittyi myynninlisäyspaineita ym. 

tehokkuutta ja taloudellisuutta korostavia piirteitä, mutta kokonaisuudessaan tyypilliset 

ihmistä huomioivan ja työelämän laatua korostavan johtamistavan (mm. Lindström 

1994, 13-17) piirteet oli helpommin havaittavissa toimihenkilöiden kuin työntekijöiden 

työssä. (Kuvio 6.)       
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Kuvio 6. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokemukset työstään Quinnin ja BSC:n 

malleille sijoitettuna 

 

 

Työntekijät ja toimihenkilöt kuvasivat vastauksissaan työpäivänsä kulkua yhden tai 

useamman työyhteisön jäsenen ollessa poissa työpaikalta, mutta oletettavasti keskeiset 

työtä kuvaavat piirteet pätevät työhön yleensäkin, eikä ainoastaan siitä syystä, että 

poissaoloja kuvattiin olevan paljon, vaan koska vastauksista sai hyvän yleiskuvan työn 

tyypillisistä piirteistä. Työntekijöiden työssä korostui prosessin tehokkuus ja 

toimihenkilöiden työssä tavoiteltiin asiakastyytyväisyyttä.  Työntekijät ja toimihenkilöt, 

kuten myös keskijohtokin, toimivat kaikki omalla alallaan, joka muodostuu 

tietyntyyppisestä työstä. Jännitteiden välinen ristiriita sekä balanced scorecard mallin 

(Kaplan & Norton 1996) mukainen eri toimintojen välinen tasapainoilu painottuu ennen 

kaikkea ylimmän johdon tehtäväkentässä, ei niinkään hierarkian muilla tasoilla. 

Työntekijöiden huolena ei ole ensisijaisesti asiakastyytyväisyys, eikä konttorissa 

työskenteleviä toimihenkiöitä huoleta valmistusprosessien tehokkuus tai tehottomuus. 
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Toki edellä mainitut asiat ovat välillisesti yhteydessä kunkin henkilön työhön, mutta 

eniten näiden näkökulmien tasapainosta joutuu huolehtimaan johdon edustajat. 

Balanced scorecard ajattelu sopiikin tästä syytä juuri johdon strategiaksi, ei niinkään 

pienempien yksiköiden tai peräti yksilöiden tasolle, kuten joissakin organisaatioissa on 

tehty.  Henkilöstönäkökulman pohdinta sen sijaan ansaitsisi enemmän huomiota 

organisaation kaikilla tasoilla. Se on keskeinen osa sekä strategista että käytännön työn 

johtamista ja kuuluu olennaisesti kaikentyyppiseen työhön. Henkilöstönäkökulmaan 

liittyviä piirteitä tarkastelen seuraavaksi tetraedrimallin sekä osaamisen ja työtehtävien 

yhteensovittamisen avulla. 

 

Poissaolojen merkitys henkilöstön hyvinvointiin  

 

Kun työyhteisöstä puuttui jäseniä, uhkasi henkilöstön hyvinvointia monet riskitekijät. 

Koska vastausten perusteella poissaoloja oli usein, oli tilanne lähes jokapäiväinen. 

Työntekijän työkykyyn vaikuttaa työympäristölliset ja työyhteisöön liittyvät tekijät, 

samoin kuin terveys ja osaaminen (mm. Peltomäki ym. 1993), joten näillä kaikilla 

tekijöillä on yhteys myös työntekijän hyvinvointiin. Työntekijät kokivat 

tapaturmavaaran uhkaavan etenkin silloin, kun osaamattomat sijaiset työskentelivät 

linjalla. Kiireessä myös ergonominen työskentely unohtui ja huonot nosto- ja 

työasennot aiheuttivat fyysistä kuormittumista, samoin kuin pakkotahtisuus silloin, kun 

edes taukoja ei ehditty pitämään. Täten keskeiset työhön liittyvät riskitekijät 

(tapaturmavaara ja tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen nostoissa ja siirroissa), 

jotka tyky -toimenpiteillä tulisi eliminoida (mm. Rantanen 1992, Otala & Ahonen 

2003), korostuivat työntekijöiden työssä työtoverin poissaolon myötä. (Kuvio 7.) 

 

Työntekijän terveyttä uhkasi myös pitkään jatkuva henkinen kuormittuminen, jonka 

aiheuttajia olivat työjärjestelyt, sosiaalisten suhteiden kireys ja usein koettu kiire. Kiire, 

joka on todettu yleiseksi ongelmaksi työyhteisöissä (mm. Työ ja terveys -tutkimus 

1997), on usein seurausta liiallisista työn vaatimuksista tai työmäärästä osaamiseen ja 

resursseihin nähden. Tuotannon liukuhihnatyössä urakkapalkka ylläpiti kiireistä 

työtahtia, mikä ei ole työhyvinvoinnin kannalta paras mahdollinen käytäntö. Tässä 

tilanteessa harkittavia työjärjestelyihin liittyviä tyky -toimenpiteitä ovat mm. työroolien 
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ja -tehtävien määrittely, vuorovaikutusta ja ilmapiiriä kohentavat toimenpiteet sekä 

aikapaineen keventäminen (mm. Rantanen 1992). (Kuvio 7.)  

 

Työyhteisön jäseniä huolestutti poissaolojen runsaus ja asiaan kaivattiin ratkaisua. 

Usein toistuvat poikkeukselliset järjestelyt, jotka aikaansaivat epätietoisuutta ja koettiin 

sähläyksenä, rasittivat työntekijöitä. Sekä työntekijät että toimihenkilöt arvostelivat 

kollegoidensa moraalia ja matalaa poissaolokynnystä. Vaikka Helsingin Sanomien 

teettämän gallupin mukaan suomalaiset hyväksyivät poissaoloihin muunkin syyn kuin 

sairauden, tähän tutkimukseen vastanneet olivat kriittisiä ilmiötä kohtaan, etenkin 

niiden henkilöiden kohdalla, joilla se oli toistuva. Lukuisat poissaolot, osaamattomat ja 

usein vaihtuvat sijaiset sekä työn pakkotahtisuus kiristivät ilmapiiriä ja työntekijöiden 

välisiä suhteita. Kivimäen ja Vahteran (2000) tutkimuksessa todettiin, että yksipuolinen 

työ, työyhteisön heikko tuki ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet ovat yhteydessä 

lisääntyneisiin poissaoloihin, mikä ilmiö oli aistittavissa tämänkin tutkimuksen 

tuloksista. (Kuvio 7.) Täten kireä ilmapiiri ja kontrolloitu työ ylläpitivät 

poissaolokierrettä, kuten kuviossa 2 sivulla 57 epäsuotuisa kehä osoitti. 

Sairauspoissaolojen merkittävimpiä syitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä 

mielenterveyshäiriöt (mm. Kallio 1992), ja tutkimuksessa kuvattu epäsuotuisa kehä 

ruokkii juuri näitä poissaolosyitä.   

 

Työntekijöiden kokemalla stressillä on todettu olevan yhteys sosiaalisten suhteiden 

heikkenemiseen, mitä oli havaittavissa myös tähän tutkimukseen osallistuneiden 

vastauksista. Stressiä ja ilmapiirin kireyttä aiheutti ennen kaikkea työtoverin poissaolon 

aiheuttama työtahdin kiristyminen sekä katkeruus poissaoloja kohtaan. Kireän 

ilmapiirin nosti esiin sekä työntekijät että osa toimihenkilöistä, joiden työ ei ollut täysin 

itsenäistä. Ryhmän hyvä henki ja toimivat vuorovaikutussuhteet ovat olennaisia ryhmän 

toiminnan kannalta. Hyvin toimiva ryhmä on tavoiteltava asia siitäkin syystä, että 

silloin työntekijät saavat sosiaalista tukea toisiltaan, mikä on tärkeää työhyvinvoinnin 

kannalta. Työyhteisössä määrittyy myös jokaisen jaksaminen tai jaksamattomuus sekä 

työmotivaatiotaso (Perkka-Jortikka 1998). Henkisen kuormittumisen myötä on vaarana 

myös työuupumus, joka ilmenee mm. kyynisyytenä, työn ilon katoamisena, henkisen ja 

fyysisen oireilun myötä lisääntyvinä poissaoloina (Otala & Ahonen 2003). Myös tämän 

ilmiön esiintymistä työntekijöiden keskuudessa on syytä pohtia vakavasti.   



 

 

73

 

 

 

 

Kuvio 7. Työhyvinvointia uhkaavat riskitekijät tetraedrimallin mukaisesti jaoteltuina 

 

 

Osaamisen ja työtehtävien yhteensopivuus ja sen merkitys työhyvinvoinnille 

 

Lähes päivittäin vaihtuvat käytänteet tuotantolinjojen sijaisjärjestelyissä, mihin 

työntekijät eivät voineet aina vaikuttaa, aikaansaivat puutteita tuuraajien ammatillisessa 

osaamisessa, mikä vaikeutti työntekoa ja turhautti vakituisia työntekijöitä. Pysyvien 

sijaisjärjestelyjen puuttuessa esimies päätti tapauskohtaisesti sijaisen tarpeen ja 

sijaistavan henkilön. Käytännöllä on ehkä perusteet tarkoituksenmukaisuuden ja 

tehokkuuden näkökulmasta, mutta työntekijät kokivat jatkuvasti vaihtuvat sijaiset 

linjatyöskentelyä hankaloittavana tekijänä ja jopa yleistivät sijaisen aiheuttavan aina 

lisätyötä. Tässä tilanteessa olisikin hyvä muistaa, että työn tehokkuutta ja laatua ei voi 

kehittää ilman, että samalla huomioidaan myös henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 

(Lindström 1994, Strömmer 1998).  

 

Toimihenkilöillä toteutuva malli, jossa henkilöille on ennalta määrätty sijaiset, takasi 

paremman osaamisen tuuraustehtävissä. Kun sijaisen osaamiseen kyettäisiin luottamaan 

ja henkilösuhteet myös tuotantolinjoilla saataisiin pysyvien sijaisten myötä 
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toimivimmiksi, vältyttytäisiin joiltain osin henkiseltä kuormittumiselta. Myös fyysinen 

kuormittuminen olisi ehkä rajoitetumpaa, mikäli sijainen osaisi työt eikä hänen 

vuokseen työtahti koituisi vakituisille kiireisemmäksi. Sijaiset taas kokisivat enemmän 

osaamisen tunnetta, kun saisivat tuurata tietyillä samoilla tuotantolinjoilla.  

 

Etenkin tuotannossa toimivat työntekijät kokivat vaikutusmahdollisuutensa pieniksi ja 

turhautuivat vakiintuneesta käytännöstä, jossa esimies ratkaisi toimintaa koskevat 

kysymykset sijaisjärjestelyjä myöten. Keskeisiin työkykyä ylläpitäviin työjärjestelyihin 

kuuluu työn suunnittelu ja organisointi sellaiseksi, että se antaa työntekijälle 

mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon, haasteita ja itsensä kehittämisen 

mahdollisuuksia osaamiseen nähden sopivassa suhteessa (Rantanen 1992). 

Työmotivaatio myös lisääntyy silloin, kun työntekijä voi kokea saavuttavansa tuloksia 

yhä vaativammassa työssä (Csikszentmihalyi 2003). Osaamiseen nähden liian 

yksinkertainen ja helppo työ taas johtaa herkästi stressireaktioon (Ruoppila 1992). 

Toimihenkilöiden työ oli itsenäisempää ja sisälsi enemmän vaikutusmahdollisuuksia 

kuin työntekijöiden työ. Vaikka toimihenkilötkin kärsivät poissaolojen aiheuttamasta 

lisätyöstä ja sen myötä ilmapiirin kiristymisestä, tilanne ei heillä kuitenkaan johtanut 

poissaoloja lisäävään epäsuotuisaan kehään (Kuvio 3. s.64). Ehkä juuri työn tarjoamat 

haasteet kompensoivat ajoittaista henkistä kuormittumista, ja toisaalta koko poissaolo -

ongelma ei ollut toimihenkilöiden keskuudessa niin suuri kuin työntekijöillä.  

 

Tuotannon työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet olivat vastausten perusteella 

heikot (Kuvio 7), mistä kirjallisuuden mukaan seuraa heikkoa työhön sitoutumista. 

Keskeiseksi organisaation kehittämiskohteeksi muodostuukin jatkossa työntekijöiden 

haasteiden lisääminen tavalla tai toisella, jotta ne työntekijät, jotka kokevat nykyisessä 

tilanteessa turhautumista ja sen seurauksena heikkoa motivaatiota (Kuvio 8 oikealle 

alhaalle sijoittuvat) saavuttaisivat osaamisen ja työn antamien haasteiden kohtaamisessa 

syntyvät virtauksen (ks. Kuvio3. s. 30) ja sen myötä työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin 

lisääntymisen tunteen. Kuviossa 8 vasemmalla ylhäällä olevan työntekijäryhmän (mm. 

sijaisia ja esimiehiä?) osaamista voidaan kehittää tehtäviä vastaavaksi esimerkiksi 

koulutuksen ja perehdytyksen keinoin. Kun osaaminen ja työn haasteet kohtaavat 

(Kuvio 8 keskikohta), antaa työ parhaimman tyydytyksen työntekijälle ja siten 

mahdollistaa työhön sitoutumisen ja työhyvinvoinnin kokemisen.   
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Kuvio 8. Osaamisen ja työn haasteiden yhteensovittaminen 

 

 

On todettu, että heikko esimiestyö heikentää työhön sitoutumista ja lisää poissaoloja 

(Otala & Ahonen 2003). Ainoastaan esimiehiä ei voida kuitenkaan syyllistää huonoista 

työjärjestelyistä, mikäli heidän toimivaltuutensa eivät ole riittävät muutosten 

toteuttamiseen. Organisaation ylin johto antaa usein toimintaraamit keskijohdolle, mutta 

miten he käsittelevät suorittavan tason työn organisointia? Vaikka työhyvinvoinnin 

edistämiseksi on tehty lakisääteistä ja muuta kehittämistyötä jo vuosikymmeniä, ei 

tämän tutkimuksen tulosten perusteella voida vakuuttua siitä, että organisatoriset ja 

työjärjestelyihin liittyvät tekijät kuten vaikuttamismahdollisuudet ja osaamisen 

hyödyntäminen nähdään hyvinvoinnin osatekijöiksi. Tähän viittasi myös tyky -

barometrin 2001 tulokset, joissa työnantajat pitivät työkykyä ylläpitävinä toimina 

ensisijaisesti liikuntapainotteista virkistystoimintaa ja ammatillisen osaamisen 

kehittämiseen liittyvää koulutusta sekä työolobarometrin 1999 tulokset, joiden mukaan 

suuri osa työntekijöistä ei saanut hyödyntää kaikkea osaamistaan työssään. Toisaalta 

ammatillisen osaamisen edistämiseen liittyviä hankkeita ei ole raportoitu (Tutkimustieto 
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hallinnon apuvälineenä 2001), joten herää epäilys, onko niihin organisaatioissa 

panostettukaan. 

 

Jo vuosikymmeniä sitten on tiedostettu tosiasiat, että johtamis- ja työn 

organisointimallit (Maslow 1943, McGregor 1960, Herzberg 1966, Hackman & Oldham 

1980 jne.), jotka mahdollistavat päätöksentekoon osallistumisen ja joustavuuden 

työnteossa, lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä, työelämän laatua ja organisaation 

tehokkuutta. Työhyvinvoinnin tiedetään muodostuvan fyysisen hyvinvoinnin lisäksi 

mm. motivaatiosta, osaamisesta ja ilmapiiritekijöistä (mm. Otala & Ahonen 2003), 

mutta miksi tätä tietoa ei hyödynnetä organisaation strategisessa päätöksenteossa, kun 

työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia halutaan parantaa? Tervettä työyhteisöä 

tavoiteltaessa on helpompi käsitellä työympäristön riskitekijöitä ja yksilöiden fyysistä 

kuntoa ja terveydentilaa kuin vaikeammin lähestyttäviä teemoja kuten työntekijän 

arvostaminen, vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollistaminen. Terveyden 

edistämisen aalto tuli työpaikoille jo 1980 -luvulla (Kalimo 1994) ja tyky  -toiminnan 

nimellä 1990 -luvulla, mutta onko niin, ettei vieläkään näissä toimissa ole päästy pintaa 

syvemmälle? Olisiko aika kääntää katse johdon toimintaan ja pohtia strategisen tason 

muutoksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi? Tulevina vuosina työikäinen väestö on 

maassamme yhä koulutetumpaa, joten pohdittavana on mm. kysymyksiä, miten 

ylioppilaat, joita tämänkin tutkimuksen työntekijäjoukossa oli, saadaan motivoitumaan 

vähän vaikutusmahdollisuuksia sisältävään toistotyöhön? Miten toistotyön organisointia 

voidaan muuttaa ja samalla valtuuttaa työntekijöitä nykyistä enemmän hyödyntämään 

omaa osaamistaan työnteossaan? Kirjallisuudessa on annettu vastauksia näihin 

kysymyksiin ja ehkä myös organisaatioiden kaunopuheisissa visioissa, mutta käytännön 

tasolla ne eivät vielä valitettavasti näy.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Etenkin tuotantolinjoilla olevien työntekijöiden työ oli hyvin tyypillistä rationalisoitua 

tehokkuuteen tähtäävää linjatyöskentelyä. Kun linjatyöskentelyn kiinteästä ryhmästä oli 

joku poissa, tilanne aiheutti yleensä hyvinvoinnin heikkenemistä, mikä johtui mm. 

lisääntyneistä työpaineista ja oudon sijaisen vajavaiseksi koetusta työpanoksesta. 

Työntekijöiden vastauksista nousi esiin myös jo aiemmassa kirjallisuudessa todetut 

yksitoikkoisen toistotyön haitat, kuten motivaation ja sitoutumisen puutteet, uupumus ja 

runsaat poissaolot.  

 

Toimihenkilöiden työ, joka oli luonnostaan joustavaa ja itsenäistä, ei sisältänyt niin 

paljoa työhyvinvoinnin riskitekijöitä kuin kontrolloitu prosessityö. Esimiehen ja 

työntekijöiden välistä yhteistyötä uudelleen organisoimalla voitaisiin työtekijöiden 

vaikutusmahdollisuuksia lisätä ja siten saada myös motivaatiota ja sitoutumista 

lisääntymään. Sijaisten osaamiskysymys taas kyettäisiin ratkaisemaan pysyvillä 

sijaisjärjestelyillä, mikä toimihenkilöillä jo toteutuikin.  Työkykyä ylläpitävien toimien 

kohdistamisella henkilöihin, joille poissaoloja kertyy paljon (esim. työmotivaation ja 

terveydentilan arviointi, työtehtävien uudelleen järjestely), saatettaisiin saada aikaan 

parannusta tilanteeseen, mitä työntekijät ja toimihenkilöt myös toivoivat. Yksittäisten 

työntekijöiden poissaolokäyttäytymisen ei kannata antaa vaurioittaa koko työyhteisöä, 

mikä on mahdollista tämän tutkimuksen tuloksissa kuvatun epäsuotuisan kehän 

osoittamalla tavalla. Heikoksi kuvattu ilmapiiri oli myös oire tästä ilmiöstä sekä 

työntekijöiden että toimihenkilöiden keskuudessa.  

 

Ihmistä motivoivista tekijöistä palkkauskysymys on keskeinen, mitä on syytä pohtia 

tuotannon työntekijöiden kohdalla, mikäli halutaan parantaa kokonaisvaltaista 

työhyvinvointia. Nykyinen urakkapalkkauskäytäntö ylläpitää kiirettä, työpaineita ja saa 

aikaan sosiaalisten suhteiden kiristymistä ja fyysistä kuormittumista. Tämä johtaa 

epäsuotuisaan kehään (Kuvio 4.) ja saattaa lisätä poissaoloja työntekijöiden 

keskuudessa, ja siten haitata myös koko organisaation taloudellista kehitystä.   
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Tutkimuksen keskeiset tulokset olivat: 

1. Poissaolot aiheuttavat katkeruutta työyhteisön jäsenten keskuudessa sekä 

sosiaalisten suhteiden ja ilmapiirin kiristymistä.  

2. Työntekijöiden työ, joka tapahtuu kiinteissä ryhmissä, kärsii herkemmin 

työyhteisön jäsenten poissaoloista kuin itsenäisempi toimihenkilöiden työ.      

3. Tuotantolinjalla tapahtuva työntekijöiden kontrolloitu työ sisältää luonnostaan 

enemmän hyvinvoinnin riskitekijöitä kuin toimihenkilöiden joustava ja 

itseohjautuva työ. 

4. Poissaolojen myötä lisääntyvät työpaineet aikaansaavat sekä fyysistä että 

henkistä kuormittumista, mikä voi johtaa poissaolojen lisääntymiseen 

entisestään.  

5. Työn organisointiin liittyvien tekijöiden merkitystä, kuten 

vaikutusmahdollisuudet ja osaamisen monipuolinen hyödyntäminen, ei 

ymmärretä organisaation johdon ja esimiesten tasolla vielä keskeisiksi työkykyä 

ja hyvinvointia tukeviksi toimiksi.  

 

Tervettä työyhteisöä tavoiteltaessa, on pohdittava johtamiseen ja työn organisointiin 

liittyviä kysymyksiä, yksilön terveyteen ja henkilökohtaiseen jaksamiseen liittyviä 

asioita kuten myös työyhteisön toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Työhyvinvointia 

lisäävät tekijät tulee ymmärtää organisaation strategisella tasolla, jossa tulisi laatia 

tarpeellisia muutoksia työjärjestelyihin, jotta työhyvinvointi lisääntyisi käytännön 

tasolla.  Teollisuuden prosessityöhön on uskallettava luoda uudenlaisia toimintamalleja 

ja valtuutettava työntekijöitä entistä enemmän, jotta teollisuuden poissaolot vähenisivät 

sille tasolla, mikä muilla aloilla vallitsee. Suuri poissaolojen määrä johtuu työlle 

ominaisesta luonteesta, joten on tartuttava varsinaiseen syyhyn, oireiden käsittely ei tuo 

kestäviä tuloksia, vaan ylläpitää poissaolokierrettä.    

 

Jatkotutkimushaasteena esittäisin teollisuuden työntekijöiden osaamisen ja työn 

haasteiden kohtaamisen selvittämisen työntekijän näkökulmasta laadullisen tutkimuksen 

keinoin, jolloin voisi samalla kartoittaa työntekijöiden mahdollisia ehdotuksia tilanteen 

korjaamiseksi.  
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