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Suomen  elinkeinorakenne  kehittyy  yhä  palvelupainotteisemmaksi  ja  työn  luonne  muuttuu  fyy-
sisesti  kuormittavasta  psyykkisesti  ja  henkisesti  kuormittavaksi.  Psykososiaalista  kuormitusta  py-
ritään   johtamaan   yhä   tehokkaammin   liiallisen   kuormituksen   estämiseksi   ja   työkyvyn   ylläpitä-
miseksi.  Työterveyshuolto  on  kehittynyt  vastaamaan  toisenlaisten  kuormitustekijöiden  haasteisiin  
ja  nykyinen  järjestelmä  tarvitsee  lisää  keinoja  psykososiaalisen  kuormituksen  johtamiseen.  
Mittaaminen  on  oleellinen  osa  johtamista.  Ennaltaehkäisevällä,  nykyisen  kuormituksen  ja  ta-

pahtuneen  kuormituksen  tasolla   toimiva  mittaristo  ottaa  kattavasti  kantaa  organisaation  psyko-
sosiaalisen  kuormituksen  tasoon.  Kandidaatintyössä  käsitellään  objektiivisesti  mitattavissa  ole-
vien  kuormitustekijöiden,  standardien  ja  yleisten  toimintamallien,  kyselylomakkeiden,  haastatte-
luiden  ja  sairauslomien  seurannan  käyttöä  psykososiaalisen  kuormituksen  mittaamisessa  tutki-
mustiedon  pohjalta.  Kandidaatintyö  antaa  mittareista  tarvittavat  tiedot  organisaation  psykososi-
aalisen  kuormituksen  mittariston  pohjan  suunnittelemiseksi.  
Tiettyjen  mittarien  yhdistelmät  toimivat  erityisen  hyvin  ja  mittariston  rakentaminen  kannattaa  

perustaa  näille  yhdistelmille.  Oikeiden  mittareiden  valinta  ei  kuitenkaan  ole  yksinkertaista,  sillä  
mittarin  sopivuus  riippuu  organisaation  tarpeista   ja  resursseista.  Mittariston  toiminnan  kannalta  
on  tärkeää  räätälöidä  siitä  organisaatiolle  sopiva  ja  liittää  se  osaksi  jo  olemassa  olevia  järjestelmiä  
riittävän  käyttöasteen  takaamiseksi.    
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työterveyshuolto  
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The  economic  structure  of  Finland  is  becoming  ever  more  service-centred  and  the  nature  of  
work-related  stress  is  changing  from  physical  to  psychological  and  social.  The  need  to  manage  
psychosocial  stress  more  efficiently  is  driven  by  the  need  to  avoid  overextension  and  maintain  
the  ability  to  work.  The  occupational  health  sector  has  evolved  to  respond  to  challenges  caused  
by  different  types  of  stressors  and  the  current  system  needs  more  means  to  manage  psychosocial  
stress.  
Measuring  is  a  significant  part  of  management.  In  order  to  evaluate  the  organisation’s  psycho-

social  stress,  the  measuring  system  must  measure  the  potential,  current  and  occurred  level  of  
psychosocial  stress.  The  theses  discuss  objectively  measurable  psychosocial  stressors,  stand-
ards  and  general  policies,  questionnaires,  interviews  and  sickness  absence  monitoring  as  a  mean  
to  measuring  psychosocial  stress  in  the  light  of  current  research.  The  theses  present  the  infor-
mation  required  to  design  the  layout  of  organisation’s  measuring  system.    
The  combinations  of  certain  meters  work  particularly  well  and  one  should  base  the  layout  of  

the  measuring  system  on   these  combinations.  However,   the  selection  of  correct  meters   is  not  
simple.  The  suitability  of  the  measuring  system  depends  on  the  specific  needs  and  resources  of  
the  organisation  in  question.  In  order  to  the  measuring  system  to  function  as  desired,  it  must  be  
tailored  to   fit   the  specific  organisation  and   integrated  to  already  existing  systems  to  guarantee  
sufficient  level  of  use.  
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ALKUSANAT  

Kandidaatintyön  aihe  kumpuaa  työterveyshuollon  tarpeesta  saada  lisää  tietoa  tavoista  

kartoittaa  psykososiaalisen  kuormituksen   tasoa  organisaatioissa  ennen  sairauslomien  

ilmaantumista.   Psykososiaalista   kuormitusta  mitataan   paljon   niin   työterveyshuollossa,  

organissatioissa   kuin   aihetta   koskevassa   tutkimuksessakin.   Siksi   on   hätkähdytävää  

huomata,  kuinka  vähän  tutkimusta  itse  ilmiön  mittauksesta  on  tehty.  Mittareista  löytyvä  

tieto   on   yhdistelty   useista   eri   lähteistä   ja   työn   pohdintaosuus   on   laaja,   jotta  

tutkimuskysymykseen  voidaan  vastata  oman  pohdinnan  kautta.  

Kiitokset  inspiraatiosta  suomalaiselle  työterveyshuollolle  ja  arvokkaista  keskusteluista  ja  

neuvoista   Tuomas   Korhoselle   ja   Jouni   Kivistö-Rahnastolle.   Tämä   työ   on   opettanut  

minulle  paljon  tutkimuksesta,  yhteiskunnasta  ja  työturvallisuuden  lainsäädännöstä.  
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LYHENTEET,  MERKINNÄT  JA  KESKEISET  
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psykososiaalinen           psyykkisen  ja  sosiaalisen  yhdistelmä  
kuormitustekijä,  riskitekijä      kuormitusta  aiheuttava  tekijä  
kuormitus           työntekijöille  kuormitustekijöiden  aiheuttama    
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kuormittuneisuus           työntekijän  kokema  kuormituksen  taso,  johon    

vaikuttaa  kuormituksen  lisäksi  kuormituksensietokyky    
työuupumus,  burnout      pitkittyneen  ylikuormituksen  aiheuttama  oireyhtymä  
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1.  JOHDANTO  
Työkykyä  tulee  vaalia.  Sen  pettäminen  johtaa  työtehon  huononemiseen,  sairauslomiin  

ja  mahdollisesti  varhaiseen  eläköitymiseen.  Alentunut  työkyky  on  kallista  työnantajalle,  

yhteiskunnalle  ja  ennen  kaikkea  siitä  kärsivälle  yksilölle.  Työnantaja  ja  työterveyshuollon  

järjestävä   organisaatio   huolehtivat   työntekijöidensä   hyvinvoinnista,   vaikka   lopullinen  

vastuu  on  aina   työnantajalla   (Työterveyshuoltolaki   1383/2001).   Työ   tulee   organisoida  

siten,  ettei  se  kuluta  tekijöitään  heidän  palautumiskykynsä  yli.    

Mittaaminen  on  avainasemassa  työkyvyn  suojelemisen  kannalta  –  jos  työkykyä  kuormit-

tava  tekijöitä  ei  mitata,  niiden  suhteellista  merkitystä  ei  tiedetä  eikä  kuormituksen  muu-

toksiin  osata  reagoida  ennen  kun  kuormitus  heijastuu  työkyvyn  heikkenemisenä  ja  sai-

rauslomina.   Työkyvyn   heiketessä   ja   sairauslomien   yleistyessä   ylikuormittuneisuus   on  

kuitenkin  edennyt  jo  pitkälle  ja  sen  korjaaminen  vaatii  huomattavasti  enemmän  resurs-

seja  ja  toimenpiteitä  kuin  tilanteen  ennaltaehkäisy  (EU-OSHA  2014).  Työjärjestelyn  ai-

heuttaman  kuormituksen  väheneminen  vapauttaa   resursseja   työtehtävän   tekemiseen.  

Validin  mittariston  avulla  osataan  myös  kohdistaa  resurssit   juuri   tilanteessa  tarvittaviin  

toimenpiteisiin.  Tämän  kandidaatintyön  tutkimuskysymys  kuuluukin:  Millaisella  mittaris-

tolla  psykososiaalista  kuormitusta  voidaan  mitata  työterveyshuollossa?  

Mittaaminen  mahdollistaa  nykytilanteen  kartoituksen  ja  vertaamisen  aiempaan,  muutok-

seen  reagoinnin  varhaisessa  vaiheessa,  konkreettisten  tavoitteiden  asettamisen  ja  teh-

tyjen   toimenpiteiden   tehokkuuden  arvioimisen.  Työkykyä   ja   työn  aiheuttamaa  kuormi-

tusta  onkin  mitattu  jo  pitkään  teollisilla  ja  suoritekeskeisillä  toimialoilla,  joissa  työn  tehoa  

ja  laatua  voidaan  mitata  suoraan  konkreettista  tuotteita  arvioimalla.  (Suomala  et  al.  2014)  

Suomen  elinkeinorakenteen  muuttuessa  yhä  palvelupainotteisemmaksi  työstä  aiheutuva  

psyykkinen   ja   sosiaalinen   kuormitus   ovat   työkyvyn   kannalta   ratkaisevassa   roolissa  

(Arantola  2010).  Psykososiaalisen  kuormituksen  säännöllinen  ja  jatkuva  mittaaminen  on  

käytäntönä  vielä  nuori  ja  perustuu  Suomessa  lähinnä  sairauspoissaolojen  seurantaan.  

Työterveyshuollon   suorittamissa   työpaikan   työpaikkaselvityksissä   kartoitetaan   työn  

kuormittavat  tekijät   ja  suunnitellaan  toimenpiteet  niiden  aiheuttaman  haitan  ehkäisyyn.  

Psykososiaalisten  kuormitustekijöiden  ennaltaehkäisyyn  on  useita  mahdollisia  toimenpi-

teitä,  joista  sopivimmat  toteutetaan  työpaikkaselvityksessä  ilmenneiden  tarpeiden  perus-

teella.  Koska  osa  psykososiaalisesta  kuormituksesta  johtuu  työssä  kohdattavista  tilan-

teista,  psykososiaalisen  kuormituksen  määrä  ja  laatu  muuttuvat  jatkuvasti  ja  kuormituk-

sen  tason  jatkuva  monitorointi  on  välttämätöntä,  jos  kuormituksesta  aiheutuva  työtehon  

lasku  ja  sairauslomat  tahdotaan  ennaltaehkäistä.  
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2.  PSYKOSOSIAALINEN  KUORMITUS  
Työhyvinvoinnin  ydintehtävä  on  pitää  työstä  aiheutuva  kuormitus  sellaisella  tasolla,  että  

työntekijä  pystyy  palautumaan  työstä  tehokkaasti  eikä  ylikuormitu.  Työpaikan  kuormitus-

tekijät  aiheuttavat  kuormitusta  ja  niitä  esiintyy  kaikilla  työpaikoilla.  Kuormitustekijöitä  ta-

sapainottamassa   on   yksilön   ja   työjärjestelyjen   voimavarat.   (Työturvallisuuskeskus   ry  

2019)  Työntekijän  kokema  kuormittuneisuus  riippuu  häneen  kohdistuvien  kuormitusteki-

jöiden  ja  yksilöllisen  palautumiskyvyn  tasapainosta.  Vaikka  kuormitustekijät  ja  niistä  ai-

heutuva   kuorma   olisivat   yhtäläiset   kaikille   työntekijöille,   yksilöiden   kuormittuneisuus  

vaihtelee  heidän  kuormituksensieto-   ja  palautumiskykynsä  mukaan.  Pitkittynyt  ylikuor-

mittuneisuustila   johtaa   työtehon   laskuun,   sairauslomiin   ja   hoitamattomana   työkyvyttö-

myyteen.  (Martimo  et  al.  2018)  

Kuormitustekijät  voidaan  luokitella  fyysisiin,  psyykkisiin,  sosiaalisiin  sekä  työympäristön  

kuormitustekijöihin.   Psykososiaaliset   kuormitustekijät   ovat   yhteisnimitys   työympäris-

tössä  vahvasti  toisiinsa  kytköksissä  oleville  psyykkisille  ja  sosiaalisille  kuormitustekijöille.  

(Martimo  et  al.  2018)  Psyykkiset  kuormitustekijät  aiheuttavat  ristiriitaa  työn  vaatimusten  

ja  yksilön  voimavarojen  välillä  ja  niitä  ovat  muun  muassa  jatkuvat  muutokset,  työn  liialli-

nen  tai  vähäinen  määrä,  huonot  mahdollisuudet  vaikuttaa  työmäärään,  jatkuvat  keskey-

tykset,   epäselvät   tavoitteet   ja   kehittymisen   mahdollisuuden   puuttuminen.   Sosiaaliset  

kuormitustekijät  liittyvät  työn  vuorovaikutustilanteisiin  ja  niihin  kuuluu  muun  muassa  yk-

sintyöskentely,  epäasiallinen  kohtelu,  yhteistyöongelmat,  heikko   tiedonkulku,  epätasa-

arvon  kokeminen,  haasteelliset  asiakastilanteet  ja  asiakasväkivalta.  (Työturvallisuuskes-

kus  ry  2019)  

Kaikki  työ  kuormittaa  tekijäänsä,  mutta  työstä  aiheutuvan  kuormituksen  luonne  ja  laatu  

vaihtelee  merkittävästi  ammattiryhmittäin.  Donald  et  al.  vuonna  2005   julkaisema   tutki-

mus  selvitti  26  eri  ammattiryhmän  työntekijöiden  fyysistä  ja  psyykkistä  kuormitusta  sekä  

työtyytyväisyyttä.   Tutkimuksen   mukaan   psyykkisesti   kuormittuneimpia   olivat   sosiaali-

työntekijät,  opettajat,  palomiehet  sekä  ambulanssihenkilökunta.  Pitkittynyt  ylikuormittu-

neisuus  yhdellä  osa-alueella  heijastuu  lopulta  muille  osa-alueille  aiheuttaen  niin  psyyk-

kisen  kuin   fyysisenkin   terveydentilan  heikentymistä  kuin  myös   työtehon   ja   työtyytyväi-

syyden  laskua.  Tästä  syystä  vähäiselle  fyysiselle  kuormitukselle  altistuvat  sosiaalityön-

tekijät  ja  opettajat  ovat  ambulanssihenkilöstön  jälkeen  tutkimuksen  fyysisesti  kuormittu-

neimpia  ammattiryhmiä.  

Tutkimukset   eivät   kuitenkaan   ole   yksimielisiä   kaikkien   ammattien   psykososiaalisesta  

kuormittavuudesta.  Sosiaali-  ja  terveysministeriön  vuoden  2010  selvityksessä  tehdyssä  
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tutkimusten  yhteenvedon  mukaan  terveysalojen  ammateissa  esiintyy  paljon  mielenter-

veyden  häiriöitä,  mutta  opettajien  mielenterveyden  häiriöiden  esiintyvyys  vaihteli  maiden  

ja  koulutusasteiden  välillä.  (Pensola  et  al.  2010)  Mahdollisia  selityksiä  tutkimusten  risti-

riitaisille   tuloksille  opettajien  mielenterveyden  häiriöiden  esiintyvyydessä  on  opettajien  

koulutustasojen  ja  sosiaalisen  aseman  erot  eri  maissa.  

Burnout  eli  työuupumus  on  yhteisnimitys  tietyille  pitkittyneestä  psykososiaalisesta  liika-

kuormituksesta   aiheutuville   oireiden   kokonaisuudelle.   Työuupumusta  esiintyy   pääosin  

aloilla,   joissa   työskennellään   ihmisten   kanssa   ja   etenkin   tunnetyötä   tekevien   keskuu-

dessa.  Työuupumuksessa  on  eri   tasoja   ja  yksilön  työuupumuksen  taso  vaihtelee  ajan  

mittaan.  Organisaation  tai  tietyn  yksikön  työntekijöiden  keskimääräinen  työuupumuksen  

muutos  heijastaa  kuitenkin  kyseisen  kokonaisuuden  psykososiaalista  kuormittuneisuutta  

ja  voi  olla  merkki  epäonnistuneesta  johtamisesta  tai  asetettujen  tavoitteiden  epärealisti-

suudesta.  (Kristensen  et  al.  2005)    

Liiallinen  psykososiaalinen  kuormitus  aiheuttaa  mielenterveydellisiä  ongelmia,  joista  koi-

tuvat   sairauslomajaksot   ovat   luonteeltaan   huomattavasti   keskimääräistä   pidempiä.  

Vuonna  2017  kansaneläkelaitoksen  korvaamista  sairauspäivistä  29,1%  johtui  mielenter-

veyden   ja   käyttäytymisen   häiriöistä.   Näistä   sairauspäivistä   kansaneläkelaitos   maksoi  

korvauksia  195  miljoonaa  euroa.  (Kansaneläkelaitos  2018a)  Työnantajalle  yhden  päivän  

sairauspoissaolo  maksaa  keskimäärin  351  euroa  (Valtiokonttori  2015).    
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3.   PSYKOSOSIAALISEN   KUORMITUKSEN   MIT-
TAAMINEN  
Tarkoituksenmukaisen   mittariston   yksi   tärkeimmistä   tavoitteista   on   psykososiaalisen  

kuormituksen   mittaaminen   ennakoivasti   ennen   sairauslomien   ilmaantumista.   Mittaris-

tosta  saatavaa  tietoa  tulisi  pystyä  käyttää  nykytilanteen  kartoitukseen,  liialliseen  kuormi-

tukseen  puuttumiseen  ennen   työkyvyn  heikkenemistä  sekä   tilanteeseen  optimaalisten  

toimenpiteiden  räätälöintiin.  Mittariston  avulla  johdolle  voidaan  esittää  määrällistä  dataa  

kuormituksen  alentamisen  tarpeesta  ja  tehtyjen  toimenpiteiden  tehokkuudesta,  mikä  li-

säisi   työterveyshuollon  asiakasorganisaation  halukkuutta  osallistua  ennaltaehkäiseviin  

toimenpiteisiin  niiden  aikaansaamien  säästöjen  ollessa  havaittavissa.  Psykososiaalisen  

kuormituksen  johtaminen  edesauttaa  työkyvyn  säilymistä,  mikä  palvelee  kaikkien  etua  

niin  yksilöllisellä,  organisatorisella  kuin  yhteiskunnallisella  tasolla.  

3.1  Ennakoivat  ja  reagoivat  mittarit  

Työhyvinvointia  alentaa  fyysisestä,  psyykkisestä,  sosiaalisesta  ja  työympäristöllisistä  te-

kijöistä  aiheuttama   liiallinen  pitkittynyt  kuormitus.  Nämä  neljä  kuormitustekijää  eroavat  

toisistaan  perusluonteeltaan  ja  niiden  johtamiseen  tarvitaan  omat  mittaristot  ja  toimenpi-

teet.  Fyysistä  ja  työympäristöllistä  kuormitusta  pystytään  mittaamaan  määrällisillä  mitta-

reilla  laajemmin  kuin  psykososiaalista  kuormitusta.  (Leka  2011a)  Psykososiaalista  kuor-

mitusta   voidaan   mitata   määrällisesti   sairauspoissaolojen   ja   työtehon   laskun   kautta,  

mutta  reagoivina  mittareina  ne  kuvaavat  psykososiaalisen  kuormituksen  mennyttä  kehi-

tystä  eivätkä  mahdollista  tilanteeseen  reagointia  ajoissa  ja  kuormituksesta  koituvien  kus-

tannusten  minimointia   (EU-OSHA  2014).  Täten   liiallisesta  kuormituksesta  aiheutuvien  

ongelmien  minimointi  vaatii  ennakoivia  mittareita.  Psykososiaalisen  kuormituksen  enna-

koivat  mittarit  ovat   luonteeltaan  laadullisia,  koska  liiallisesta  kuormituksesta  aiheutuvia  

ongelmia  ei  voi  objektiivisesti  havainnoida  tai  mitata  ennen  kuin  ne  ovat  kehittyneet  ja  

mittarit  perustuvat  täten  kvantitatiiviseen  dataan.  

3.2  Mittariston  rakenne  

Kuten  muillekin  organisaation  menestyksen  kannalta  kriittisille  osa-alueille,  myös  työhy-

vinvoinnin   ylläpitämisellä   ja   sen   alenemisen   aiheuttamien   ongelmien   ennakoimisella  

kannattaa  laatia  visio  ja  strategia.  Työhyvinvoinnin  visio  on  hyvinvoivat  työntekijät,  jotka  

jaksavat  työskennellä  tehokkaasti  eläkeikään  saakka.  Strategia  vision  saavuttamiseksi  

voidaan  jakaa  kolmelle  eri  tasolle  eri  tarkoitusperien  mukaan.  Laadittavan  mittariston  tu-
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lisi  huomioida  kaikki  nämä  kolme  tasoa  pystyäkseen  tehokkaasti  arvioimaan  psykososi-

aalisen  kuormituksen  ennaltaehkäisyn  tasoa,  nykyistä  kuormitusastetta   ja  aiemmin  ta-

pahtuneen  ylikuormituksen  merkitystä.  Näillä  tasoilla  mitataan  vastaavasti  psykososiaa-

lisia  kuormitustekijöitä,  kuormittuneisuutta  ja  tapahtuneen  ylikuormituksen  määrää.  

Ennaltaehkäisevällä  tasolla  kuormitustekijät  ja  niiden  minimointiin  vaadittavat  toimenpi-

teet  tunnistetaan  ja  niiden  pohjalta  laaditaan  toimintasuunnitelma.  Suomen  työterveys-

huolto  keskittyykin   tälle   tasolle   työpaikkaselvityksissä   ja  merkittävä  osa  psykososiaali-

sista  kuormitustekijöistä  –  kuten  yötyö,  väkivallan  uhka,  eristäytyneisyys  ja  keskeytykset  

–   ovat   suhteellisen   objektiivisesti  määritettävissä   haastattelujen,   kyselyiden   ja   työpai-

kalla  vierailun  avulla  (Kivistö  et  al.  2008).  Ennaltaehkäisevällä  tasolla  mitataan  siis  työn-

tekijän  ominaisuuksista  riippumattomia  kuormitustekijöitä  eikä  oteta  kantaa  yksilön  kuor-

mittuneisuuteen.    

Varhaisen  puuttumisen  tasolla  seurataan  organisaatiossa  koetun  kuormituksen  nykyistä  

tasoa  ja  reagoidaan  muutoksiin  heti  niiden  tapahtuessa.  Tällä  tasolla  mitataan  yksilöiden  

tämänhetkistä  kuormittuneisuutta,   joka  muodostuu  kuormitustekijöiden  sekä  yksilön   ja  

työjärjestelyjen  voimavarojen  tasapainosta  (Työturvallisuuskeskus  ry  2019).  Kuormittu-

neisuuden  mittaaminen  on  ilmiön  luonteen  vuoksi  subjektiivisempaa  kuin  kuormitusteki-

jöiden  mittaaminen.  Toistuvilla  ja  säännöllisillä  mittauksilla  voidaan  kuitenkin  ottaa  kan-

taa   kuormittuneisuuden   muutoksiin   organisaatiotasolla.   Varhaisen   puuttumisen   tason  

mittaaminen   mahdollistaa   kasvaneen   kuormitustason   havainnoinnin   ja   tilanteeseen  

puuttumisen  ennen,  kun  organisaation  kuormittuneisuus  alkaa  näkyä  työntekijöiden  työ-

tehon  laskuna  ja  sairauspoissaoloina.    

Psykososiaalisen  kuormituksen  mittaamisen  kolmannella   tasolla  otetaan  kantaa   jo   ta-

pahtuneeseen  ylikuormittuneisuuteen,  joka  heijastuu  organisaatioissa  työtehon  laskuna,  

sairauspoissaoloina   ja   varhaisena   eläköitymisenä.  Kun   näitä   ylikuormittuneisuuden   il-

mentymiä  mitataan,  pystytään  arvioimaan  aiempaa  ylikuormittuneisuustasoa  ja  tehtyjen  

toimenpiteiden  vaikutusta  ja  riittävyyttä.  Myös  ylikuormittuneisuuden  aiheuttamat  välittö-

mät  ja  välilliset  kustannukset  voidaan  laskea.  Näitä  laskelmia  voidaan  hyödyntää  päätet-

täessä  psykososiaalisen  kuormituksen  hallitsemiseen  käytettävistä  resursseista  ja  työ-

hyvinvointia  voidaan  tarkastella  investoinnin  näkökulmasta.  (EU-OSHA  2014)  

3.3  Mittaamisen  haasteet  

Tutkijoiden  keskuudessa  keskustelu  on  viime  vuosina  mennyt   suuntaan,  onko  psyko-

sosiaalista  kuormitusta  edes  mahdollista  johtaa.  Lekan  et  al.  (2015)  mukaan  tämä  johtuu  

väärinkäsityksistä.  Psykososiaalisesta  kuormituksesta  keskustelemista  vaikeuttaa  termi-
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nologian  hankaluus  ja  ilmiön  monimutkaisuus.  Psykososiaalinen  kuormitus  on  aina  kon-

tekstista   riippuvaista,  minkä  vuoksi   ei   ole  mahdollista   tarjota   yksiselitteisiä  vastauksia  

myöskään   sen   mittaamisen   haasteisiin.   Psykososiaalista   kuormitusta   käsitellään   ter-

veys-  ja  arvokysymyksenä  strategisen  ja  taloudellisen  näkökulman  sijaan,  mikä  osaltaan  

vaikuttaa   johtajien   asenteisiin   ja   kynnykseen   puuttua   liialliseen   kuormitukseen.   Leka  

pohtii,  että  motivaatio  psykososiaalisen  kuormituksen  johtamiseen  olisi  organisaatioissa  

suurempi,  jos  ilmiötä  lähestyttäisiin  ihmisten  hyvänä  johtamisena  psykososiaalisen  kuor-

mituksen  sijaan.  

Psykososiaalisten  kuormitustekijöistä  ja  tapahtuneen  liikakuormituksesta  on  mahdollista  

saada   objektiivisempaa   dataa   kuin   työntekijöiden   nykyisestä   kuormittuneisuudesta.  

Työntekijöiden   kokemaa   psykososiaalista   kuormittuneisuutta   tulisi   seurata   ja   mitata  

säännöllisesti  mahdollisimman  toistettavissa  olevalla  tavalla,  jotta  muutokset  aiempaan  

havaittaisiin  ja  niihin  voitaisiin  reagoida  ajoissa.  Objektiivisen  datan  kerääminen  on  kui-

tenkin  haastavaa,  koska  yksilön  kuormittuneisuus  on  subjektiivinen  kokemus  ja  sitä  voi-

daan  objektiivisesti  mitata  vain  tietyin  rajoittein.  Tämänhetkisen  kuormittuneisuuden  mit-

taamisessa  ongelmaksi  nousee  myös  validiteetti:  myös  työn  ulkopuoliset  tekijät,  kuten  

esimerkiksi   perhetilanne,   kuormittavat   yksilöä   psykososiaalisesti   ja   heikentävät   näin  

kuormituksensietokykyä  myös  töissä.  Täten  yksilön  psykososiaalinen  kuormittuneisuus  

voi  nousta,  vaikka  työpaikan  kuormitustekijöissä  ei  tapahtuisi  muutoksia.  Kuormittunei-

suutta   tulisikin   mitata   organisaatiotasolla,   jolloin   muutokset   kuormittuneisuustasoissa  

johtuvat  todennäköisemmin  työn  kuormittuneisuuden  muutoksista.  

Psykososiaalisen  kuormituksen  mittaamisessa  ongelmaksi  muodostuu  usein  mittariston  

erillisyys  organisaatioiden  muista   järjestelmistä   ja  vähäinen  käyttö.  Vestly  Bergh  et  al.  

(2014)  julkaisemassa  artikkelissa  kuvataan,  kuinka  psykososiaalisen  kuormituksen  mit-

taaminen   toteutettiin  öljy-   ja   kaasuteollisuuden  yrityksessä  osana   jo  olemassa  olevaa  

Balanced   Scorecard-mittaristoa.   Artikkelissa   pohditaan,   kuinka   työntekijöiden   psyko-

sosiaalisen  hyvinvoinnin  kriittiseksi  menestystekijäksi  tunnistavat  organisaatiot  voivat  in-

tegroida  psykososiaalisen  kuormituksen   indikaattoreita  osaksi   jo  organisaatiossa  käy-

tössä  olevaa  suorituskykymittaristoa.  Psykososiaalisen  kuormituksen  lähtötaso  määritet-

tiin  haastattelujen  avulla  ja  kuormituksen  tason  muutosta  seurattiin  säännöllisillä  kyse-

lyillä.   Yhtenäinen   mittaristo   mahdollistaa   psykososiaalisen   kuormituksen   tason  

benchmarkingin  ja  vertailun  organisaatioiden  osastojen  välillä.    
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4.  PSYKOSOSIAALISEN  KUORMITUKSEN  MITTA-
RIT  
Tässä  osiossa  esitellään  mahdollisia  tapoja  mitata  psykososiaalista  kuormitusta  ja  arvi-

oidaan  niiden  tehokkuutta  nykytutkimuksen  avulla.  Mittariston  tulisi  sisältää  ennaltaeh-

käisyn,  varhaisen  puuttumisen  ja  tapahtuneen  kuormituksen  tasoisia  mittareita  ottaak-

seen  kantaa  psykososiaaliseen  kuormitukseen  kaikilla  tasoilla.  Ennaltaehkäisyn  mahdol-

listavat  mittarit   ovat   ylikuormituksen   aiheuttamien   kustannusten  minimoinnin   kannalta  

merkittävimpiä,  varhaisen  puuttumisen  tason  mittarit  mahdollistavat  kuormittuneisuuden  

muutoksiin  reagoinnin  ennen  sairauspoissaolojen  lisääntymistä  ja  tapahtuneen  kuormi-

tuksen  tason  arviointi  kertoo  aiemmasta  psykososiaalisen  kuormittuneisuuden  tasosta.  

4.1  Objektiivisesti  mitattavissa  olevat  kuormitustekijät  

Työterveyshuollossa  on  tehty  runsaasti  niin  kansainvälistä  kuin  kotimaistakin  tutkimusta  

kuormitusta  aiheuttavista  tekijöistä  ja  useita  merkittäviä  psykososiaalisia  kuormitusteki-

jöitä   on   tunnistettu.   Lakisääteisessä   työpaikkaselvityksessä   käydään   läpi   tieteellisen  

näytön  osoittamat  merkittävimmät  kuormitustekijät  ja  arvioidaan  niiden  esiintyvyyttä  juuri  

kyseisellä  työpaikalla.  Työpaikkaselvityksessä  tunnistetuille  kuormitustekijöille  tehdään  

riskianalyysi   ja   korkean   riskin   kuormitustekijöihin   puututaan   toimenpidesuunnitelmaan  

kirjattavilla  toimenpiteillä.  Jo  kuormituksen  lähteiden  tiedostaminen  vähentää  psykososi-

aalista  kuormittuneisuutta:   työtekijällä  on  realistisempi  käsitys  omista  kyvyistään   ja  ra-

joistaan,  mikä  parantaa  energiankäytön  säätelyä,  kuormituskestävyyttä  ja  kykyä  asettaa  

saavutettavissa  olevia  tavoitteita.  (Kivistö  et  al.  2008)    

4.2  Standardit  ja  yleiset  toimintamallit  

Euroopan   neuvoston   terveyttä   ja   turvallisuutta   työpaikoilla   koskevan   viitekehys-direk-

tiivin   89/391/EEC   edellyttää   organisaatioita   valvomaan   työkykyä   kuormittavia   tekijöitä  

standardien  avulla.  Suomen  työterveyshuoltolaki  1383/2001  edellyttää  työnantajaa  arvi-

oimaan  työn  kuormittavuutta  toistuvin  työpaikkakäynnein  ja  arvioimaan  ja  seuraamaan  

työterveyshuollon  toiminnan  laatua  ja  vaikuttavuutta.  Kansaneläkelaitoksen  työterveys-

huollon  korvausten  saaminen  edellyttää  työkyvyn  hallinnan  toimintamallien  kirjallista  laa-

timista  (Kansaneläkelaitos  2018b).  Työturvallisuuslain  738/2002  viidennessä  luvussa  on  

kuvattu  ergonomiaa,  fyysistä,  henkistä  ja  sosiaalista  kuormittavuutta  sekä  eräitä  muita  

työn  vaaroja  koskevat  säädökset.  Lain  mukaan   työn  kuormitustekijöitä   tulee  mahdolli-

suuksien  mukaan  välttää  tai  ainakin  vähentää.  Erikseen  työturvallisuuslain  viidennessä  

luvussa   on   käsitelty  merkittävimpiä   objektiivisesti   mitattavissa   olevia   psykososiaalisia  
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kuormitustekijöitä:  väkivallan  uhka,  häirintä,  yksintyöskentely,  yötyö  sekä  yhtäjaksoinen  

työ.    

Euroopan  unionin  tai  Suomen  lainsäädännössä  ei  ole  kuitenkaan  erikseen  tarkennettu,  

kuinka  arviointi   ja  seuraaminen  tulisi  toteuttaa  psykososiaalisen  kuormituksen  suhteen  

ja  käytännön  toteutus  vaihtelee  suuresti  (Leka  et  al.  2011a).  Halutessaan  organisaatio  

voi  dokumentoimalla  vahvistaa  noudattavansa  standardeja  ja  sertifioida  standardin  käy-

tön  organisaatiossa   (Suomen  Standardisoimisliitto  SFS   ry).  Erilaisia   psykososiaalisen  

kuormituksen  mittareita  voidaan  integroida  organisaation  käyttämiin  standardeihin.  Stan-

dardien  ja  niihin  kuuluvien  toimintamallien  käyttö  on  jo  itsessään  psykososiaalista  kuor-

mitusta   ennaltaehkäisevä   toimenpide.   Käytössä   olevien   toimintamallien   toteutuminen  

käytännössä  on  yksi  tapa  seurata  ja  mitata  organisaatiossa  jäljelle  jäävien  psykososiaa-

listen  kuormitustekijöiden  merkitystä.  Mikäli  sovitut   toimintamallit  eivät   toteudu  käytän-

nössä,   organisaatio   ei   pysty   hyödyntämään   ennaltaehkäiseviä   toimintamalleja.   Tämä  

tarkoittaa  kohonnutta  psykososiaalista  kuormitusta  verrattuna  tilanteeseen,  jossa  psyko-

sosiaalisen  kuormituksen  ennaltaehkäisevät  toimintamallit  toimivat  myös  käytännössä.    

Euroopan   neuvoston   säätämälle   direktiiville   89/391/EEC   toimenpiteistä   työntekijöiden  

turvallisuuden  ja  terveyden  parantamisen  edistämiseksi  työssä  toimii  pohjana  tunnetulle  

britannialaiselle   OHSAS   18001-standardille   ja   sen   kansainväliselle   versiolle   ISO  

45001:lle.  Direktiivi  ei  käsittele  erikseen  psykososiaalista  kuormitusta  ja  täten  psykososi-

aalisen  kuormituksen  käsittely  jää  pinnalliselle  tasolle  myös  standardeissa.  Puhelinhaas-

tatteluihin  perustuvan   tutkimuksen  mukaan  vain  18,7%  eurooppalaisten  organisaatioi-

den   johtajista  koki  direktiivin  hyödyllisenä   ja  62,5%  raportoi  direktiivin  epätehokkaaksi  

psykososiaalisen  kuormituksen  johtamisessa.  Tutkimuksessa  ei  ole  kuitenkaan  huomi-

oitu  johtajien  ymmärrystä  direktiivin  sisällöstä  tai  kuinka  direktiiviä  on  sovellettu  organi-

saatiossa.  Direktiivi  ei  tutkimuksen  mukaan  keskity  riittävästi  psykososiaaliseen  kuormi-

tukseen  toimiakseen  pohjana  sitä  käsitteleville  standardeille.  (Leka  et  al.  2011b)  Direk-

tiivi  toimii  pohjana  myös  Suomen  työterveyshuolto-  ja  työturvallisuuslaille,  joihin  heijas-

tuu  direktiivin  tavoin  psykososiaalisten  kuormitustekijöiden  käsittely  muiden  kuormitus-

tekijöiden  joukossa  niiden  eriävästä  luonteesta  huolimatta.  

Psykososiaaliselle  kuormitukselle  on  kehitetty  oma  britannialainen  standardi  PAS  1010,  

joka  sisältää  valikoiman  käytännön  neuvoja,  toimintamalleja  ja  käytäntöjä  sekä  mahdol-

listaa  benchmarkingin  tavoin  organisaation  pyskososiaalisen  kuormituksen  tason  vertaa-

misen  muihin  standardia  noudattavien  organisaatioiden  kuormitustasoon.  Britannialaista  

standardia  kehitettäessä  havaittiin,  ettei  muille  kuormitustekijöille  sopiva  tiukka  formaatti  

sovellu  psykososiaalisen  kuormituksen  standardiin  ilmiön  subjektiivisen  ja  hankalasti  mi-
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tattavissa  olevan  luonteensa  vuosi  ja  organisaatiolla  voi  räätälöidä  heille  sopivan  järjes-

telmän.  PAS  1010  kokoaa  yhteen  eurooppalaisia  ja  kansainvälisiä  hyväksyttyjä  psyko-

sosiaalisen  kuormituksen  johtamisen  standardeja  ja  toimintamalleja,  joista  organisaatio  

valitsee  ja  ottaa  käyttöön  heille  parhaiten  soveltuvat.  (Leka  et  al.  2011a)  

Muita  vastaavia  standardeja  ja  malleja  esiintyy  useita.  Asiantuntijat,  tutkijat  sekä  euroop-

palaiset  ja  kansainväliset  organisaatiot  ovat  osallistuneet  eurooppalaisen  psykososiaali-

sen   kuormituksen   johtamisen   standardin  PRIMA-EF:n   laatimiseen.   Standardi   sisältää  

ohjeita,  toimintamalleja,  indikaattoreita  ja  käyttäjäystävällisiä  ohjelmia  psykososiaalisen  

kuormituksen  johtamiseen.  (Leka  et  al.  2011c)  Standardi  sisältää  PRIMA-EF  indikaatto-

rimallin,  jossa  tunnistetaan  psykososiaalisille  kuormitustekijöille  altistumisen  indikaattorit  

ja   toimenpiteiden  tarpeelle,  havainnollistetaan  psykososiaalisen  kuormituksen  johtami-

nen  syklisenä  prosessina  ja  vaikutetaan  yksilön,  organisaation  ja  yhteiskunnan  tasolla.  

Indikaattorimittareiksi  malli  ehdottaa  suullisia  tai  kirjallisia  kyselylomakkeita  ja  tarkistus-

listoja.  (Maailman  terveysjärjestö  2008)    

Alan   tutkimuksessa  on  yleisesti  hyväksytty,  että  PAS  1010  soveltuu  psykososiaalisen  

kuormituksen  standardisointiin  huomattavasti  paremmin  kuin  kaikkiin  kuormitustekijöihin  

keskittyvä  OHSAS  18001.  Psykososiaalista  kuormitusta  ei  ole  kuitenkaan  saatu  selätet-

tyä  uuden  sitä  varten  luodun  standardin  avulla  ja  viime  vuosina  tutkimuksessa  on  poh-

dittu,  onko  pyskososiaalisen  kuormituksen  johtaminen  standardien  avulla  edes  teoreet-

tisesti  mahdollista.  Ongelmaksi  muodostuu  psykososiaalisen  kuormituksen  luonne:  toi-

sin  kuin  muiden  kuormitustekijöiden  kanssa,  psykososiaalisella  kuormituksella  ei  ole  sel-

keää  syy-seuraussuhdetta  ja  kuormitus  on  summa  useista  tekijöistä.  Psykososiaalisen  

kuormituksen  lähteet  ovat  yleensä  monimutkaisia,  kontekstista  riippuvaisia  ja  vaihtele-

vissa  määrin  myös  poliittisia.  Täten  kansainvälisillä  standardeilla  on  hankala  antaa  yleis-

päteviä  ohjeita  tilanteisiin,  jotka  riippuvat  niin  yksilön  kuin  organisaationkin  kulttuurista.  

Standardit  tarjoavat  yleispäteviä  ratkaisuja  hyvin  yksilöllisiin  tilanteisiin  ja  usein  eivät  sovi  

todelliseen  tilanteeseen.  (Hohnen  et  al.  2014)  Toisaalta  standardien  epätehokkuutta  psy-

kososiaalisen  kuormituksen  johtamisessa  perustellaan  myös  suurella  kuilulla  standardin  

ja  käytännön  toteutuksen  välillä  (Leka  2011b).  Mahdollisia  syitä  kokoavaa  ja  vertailevaa  

tutkimusta   ei   ole   toistaiseksi   julkaistu,   mutta   voidaan   päätellä,   että   psykososiaalisen  

kuormituksen  johtamiseen  käytännössä  sopimattomat  standardit  jäävät  helposti  realisoi-

tumatta  ja  täten  johtavat  myös  kuiluun  standardin  ja  toteutuvan  käytännön  välillä.    

Myös  standardien  käyttäminen  mittaamisessa  on  ongelmallista  niiden  abstraktin  ja  tul-

kinnanvaraisen  luonteen  vuoksi.  Ensin  organisaatiossa  luetaan  standardin  ohjeistus  ja  

tulkitaan  se  organisaatiossa  vallitsevan  kulttuurin  näkökulmasta.  Standardi  toteutetaan  

tulkinnan  ja  resurssien  tarjoamissa  puitteissa.  Standardin  toteutumista  seurataan  siinä  
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määrin,  kun  organisaatio  sen  kokee  tarpeelliseksi  ja  täten  organisaatioiden  välinen  do-

kumentaatio  on  harvoin  verrattavissa   toisiinsa.  Standardisoinnin   toteutumista  arvioita-

essa  organisaation  tulee  taas  tulkita  käytännön  toimintatapoja  ja  sijoittaa  ne  standardin  

abstraktille  mittapuulle.  Prosessiin  kuuluu  väistämättä  useita  vaiheita,  jossa  organisaa-

tion   täytyy   tulkita   abstrakteja   ohjeita   ja  muuntaa   niitä   käytännön   teoksi   ja   toisin   päin.  

Tämä   lisää  prosessin  subjektiivisuutta   ja  vähentää  standardin  mahdollistaman  organi-

saatioiden  välisen  benchmarkingin  luotettavuutta.  (Hohnen  et  al.  2014)  

Kansaneläkelaitos  vaatii   työpaikkoja   laatimaan  kirjalliset  kuvaukset   työkyvyn  hallinnan  

toimintakäytännöistä  ja  vastineeksi  korvaa  työnantajille  pakollisen  työterveyshuollon  ku-

luista  60%  (Työterveyslaitos  2019,  Ahola  et  al.  2018,  Kansaneläkelaitos  2018b).  Useilla  

suomalaisilla  organisaatioilla  on  käytössään  työpaikan,  työntekijöiden  ja  työterveyshuol-

lon  yhteistyössä  laatima  sertifioimaton  varhaisen  puuttumisen  malli,  jonka  avulla  pyritään  

ennaltaehkäisemään   pitkittyneet   sairauspoissaolot   puuttumalla   tilanteeseen   mahdolli-

simman  varhaisessa  vaiheessa.  Mallit  perustuvat  yleensä  sairauspoissaolojen  seuran-

taan  sekä  esimiehen,  kollegojen  ja  työntekijän  itsensä  kuormittuneisuuden  puheeksi  ot-

tamiseen  tilanteen  havaitessaan.  Työpaikalla  käytössä  olevat  kyselyt  ja  muut  tavat  en-

nakoida  psykososiaalista  kuormittuneisuutta  voidaan  sisällyttää  osaksi  varhaisen   tuen  

mallia.    

Nykyisin  yleisessä  käytössä  olevat  varhaisen  puuttumisen  mallit   jakavat  vastuun  kuor-

mittuneisuuden  seuraamisesta  suurelle   joukolle   ihmisiä   ja  sosiaalinen  kynnys  puuttua  

tilanteeseen  on  suuri.  Varhaisen  puuttumisen  malli   tarjoaa  hyviä  toimintatapoja,  mutta  

kuten  sertifioitujenkin  standardien  kohdalla,  käytännön  totutus  jää  usein  vajaaksi.  Tämä  

johtuu   yleensä   esimiehen   resurssien   puutteesta   tai   mallin   edellyttämän   toiminnan   –  

usein  esimerkiksi  poissaolojen  todellisen  syyn  puheeksi  ottamisen  –  sosiaalisesti  kiusal-

liseksi  kokemisen  niin  esimiehen  kuin  työntekijänkin  osalta.  

Standardien   ja  käyttöön  otettujen  mallien   toteutumista  seurataan   tyypillisesti  eri  astei-

sella   dokumentoinnilla.   Jespersenin   et   al.   vuonna   2016   julkaisema   artikkeli   esittelee,  

kuinka  kaksi  psykososiaalisen  kuormituksen  johtamisen  priorisoinutta  tanskalaista  kun-

taa  on  totuttanut  työterveyden  ja  –hyvinvoinnin  johtamisen  standardin  vaikutusten  seu-

raamisen.  Ensimmäinen  kunta  painotti  dokumentoinnin   tärkeyttä:  kaikki  psykososiaali-

seen  kuormitukseen  liittyvät  tekijät  ja  havainnot  dokumentoitiin  ja  psykososiaalisen  kuor-

mituksen   tasoa   arvioitiin   ennalta  määritetyn   rakenteen   omaavien   haastettujen   perus-

teella   tarkistuslistan   tavoin   ja   toteutuneiden  konkreettisten  psykososiaalisesta  kuormi-

tuksesta  kertovien  tapahtumien  lukumäärän  perusteella.  Toisessa  kunnassa  dokumen-

toinnin  rooli  oli  hyvin  vähäinen  ja  haastattelun  rakenne  vapaampi.  Haastattelussa  keski-

tyttiin  ihmisten  kokemukseen  työpaikasta  ja  keskusteltiin  pinnalle  nousevista  tapauksista  
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syvällisemmin.  Standardin   tehokkuuden  arvioinnin  kannalta  merkittävämpää  oli   löytää  

tavat,  joilla  standardia  ei  oltu  noudatettu  ja  pyrkiä  korjaamaan  ne  kolme  kuukauden  ku-

luessa.  Tutkimuksessa  oletetaan,  että  kun  organisaatio  noudattaa  standardia  ilman  ra-

portoituja  poikkeamia,  psykososiaalinen  kuormitus  on  saatu  tehokkaasti  minimoitua.  Tut-

kimuksen  mukaan  standardin   tehokkuutta  ei  pystytty  arvioimaan  kummassakaan  kun-

nassa   ja  dokumentointi  ei   tuo   lisäarvoa  psykososiaalisen  kuormituksen   johtamisen  te-

hokkuuden  arviointiin,   jos  organisaatio  ei   itse  koe  sitä  hyödylliseksi.   (Jespersen  et  al.  

2016)  Täten  dokumentoinnin  lisääminen  ei  sellaisenaan  edistä  psykososiaalisen  kuor-

mituksen  mittaamista  vaan  dokumentoinnilla  tulisi  olla  konkreettisia  tavoitteita,  joihin  or-

ganisaatio  on  sitoutunut.  

4.3  Lomakepohjaiset  kyselyt  

Psykososiaalista  kuormitusta  käsittelevissä  tutkimuksissa  kuormituksen  tasoa  mitataan  

lähes  poikkeuksetta  tarkoitukseen  laadituilla  kyselyillä.  Työympäristön  psykososiaalisen  

kuormituksen  mittaamiseen  kehitetty  lukuisia  kyselyjä,  joista  tunnetuimpien  tehokkuutta  

ja   soveltuvuutta   erilaisissa   kulttuureissa   on   tutkittu   tieteellisesti.   Usein   kuitenkin   tutki-

musta  kyselyn  luotettavuudesta  on  tehnyt  sama  taho,  joka  on  kyseisen  tutkimuksen  ke-

hittänyt.  

Yksi   tieteellisesti   tutkituimmista   psykososiaalista   kuormittuneisuutta   mittaavista   kyse-

lyistä  on  tanskalaisessa  Project  on  Burnout,  Motivation  and  Job  Satisfaction  eli  PUMA-

tutkimuksessa  kehitetty  The  Copenhagen  Psychosocial  Questionnaire  (COPSOQ),  joka  

on  käännetty  usealle  eri  kielelle  ja  on  valikoitunut  Saksassa  psykososiaalisen  kuormittu-

neisuuden  standardikyselyksi.  Kyselystä  on  kehitetty  vuonna  2012   toinen  versio   tutki-

muksessa,   jonka   aineisto   koostui   4732   tanskalaisesta,   joista   3517   oli   työllistettyjä.  

(Pejtersen   et   al.   2010,   Det   Nationale   Forskningscenter   for   Arbejdsmiljø   2019)  

COPSOQ:in  kykyä  ennustaa  loppuunpalamisen  ja  pitkien  sairauslomajaksojen  ilmaan-

tumista  on   tutkittu   paljon  niin   sisäisesti   kuin  myös   suhteessa  muihin  psykososiaalista  

kuormittuneisuutta  mittaaviin   kyselyihin.  Vuonna  2010   julkaistun  Ruguliesin,  Austin   ja  

Pejtersenin  tutkimuksen  mukaan  COPSOQin  toisen  version  kaksi  kolmesta  osasta  en-

nustaa   kolmen   viikon   sisällä   ilmeneviä   sairauslomajaksoja   tilastollisesti   merkittävästi  

myös  monimuuttuja-analyysin  jälkeen.  Gutenbergin  terveystutkimuksessa  2783  työssä-

käyvästä  osallistujasta  puolet   tekivät  COPSOQ-kyselyn   ja  puolet  Effort-Reward   Imba-

lance   eli   ERI-kyselyn.  Molemmat   kyselyt   ennustivat   loppuunpalamisen   ja   pitkittyneen  

sairausloman  riskiä,  mutta  COPSOQin  mittaaman  psykososiaalisen  kuormituksen  ja  lop-

puunpalamisen  korrelaatio  oli  ERI-kyselyä  selkeämpi.  (Nuebling  et  al  2013)    
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Toisin  kuin  psykososiaalista  kuormitusta  mittaavat  kyselyt,  työuupumuskyselyt  keskitty-

vät  psykososiaaliseen  kuormittuneisuuteen  eli  yksilöiden  subjektiiviseen  koettuun  psy-

kososiaalisen   kuormittuneisuuden   tasoon.   Työuupumuksen   mittaaminen   kyselyin   on  

teoriassa  luotettavampaa  kuin  psykososiaalisen  kuormituksen  mittaaminen,  koska  yksi-

lön  kuormittuneisuutta  mitattaessa  pyritään  mittaamaan  yksilön  subjektiivista  kokemusta  

kuormituksesta,  ei  objektiivista  kuormitusta,  jolle  yksilö  altistuu.  Täten  yksilön  ei  tarvitse  

suhteuttaa  kuormitusta  organisaation  kontekstiin  vaan  subjektiivinen  kokemus  omasta  

kuormittuneisuudesta  riittää.    

Ennen  The  Copenhagen  Burnout  Inventoryn  eli  CBI:n  julkaisua  yli  90%  työuupumusta  

käsittelevistä  tutkimuksista  käytti  Maslach  Burnout  Inventorya  eli  MBI:tä  työuupumuksen  

tason  mittaamisessa.  Viime  vuosina  julkisessa  käytössä  oleva  maksuton  CBI  on  syrjäyt-

tänyt  MBI:tä  kansainvälisessä  tutkimuksessa.  CBI  koostuu  19  kysymyksestä,  jotka  en-

nustavat   tulevia  sairauspoissaoloja,  nukkumisvaikeuksia,  kipulääkkeiden  käyttöä   ja  ai-

komusta  lopettaa.    Kyselyn  kehittäjien  mukaan  sen  parempi  kyky  mitata  työuupumuksen  

tasoa  perustuu  tutkimuksen  mahdollistamalle  paremmalle  käsitykselle  työuupumuksen  

luonteesta  ja  ydinsyistä.  (Kristensen  et  al.  2005)  CBI:tä  on  tutkittu  ja  todettu  luotettavaksi  

ja  kyky  arvioida  työuupumusta  tilastollisesti  merkittäväksi  muun  muassa  Uuden  Seelan-

nin  yläasteopettajilla  (n  =  129),  italialaisilla  yliopistoprofessoreilla  (n  =  95)  ja  portugalilai-

silla  lääkäreillä  (n  =  1348)  (Milfont  et  al.  2008,  Sestili  et  al.  2018,  Lapa  et  al.  2018).  Kysely  

sai  hyväksyttävän  luottamustason  myös  iranilaisten  hoitajien  (n  =  450)  työuupumustason  

mittaamisessa,  mutta   luottamustasoa  saatiin  huomattavasti   nostettua  yksittäisillä   kult-

tuurin  huomioonottavilla  muutoksilla  (Mahmudi  et  al.  2017).  CBI  voisi  tarjota  suhteessa  

muihin   tarjolla   oleviin   kyselyihin   luotettavan   ja   kysymysten   vähäisen   määrän   vuoksi  

myös   kustannustehokkaan   tavan   mitata   yksilötason   psykososiaalista   kuormittunei-

suutta.  

4.4  Haastattelut  

Psykososiaalisten   kuormitustekijöiden   määrittämisessä   käytetään   työpaikkaselvityk-

sessä  rutiininomaisesti  haastatteluja,  sillä  ne  ovat  kyselylomaketta  avoimempia  ja  anta-

vat   työntekijöille  mahdollisuuden  tuoda  esille  hyvin  spesifejä  kuormitustekijöitä.  Näihin  

kuormitustekijöihin  voidaan  puuttua  toimenpiteillä  ja  seurata  niiden  aiheuttaman  kuormi-

tuksen  kehitystä  niille  räätälöidyillä  indikaattoreilla.  (Kivistö  et  al.  2008)  Psykososiaalisen  

kuormituksen  tutkimuksissa  kuormituksen  tasoa  mitattaessa  yleinen  käytäntö  on  kartoit-

taa   kuormituksen   lähtötaso   haastattelun   ja   lomakekyselyn   avulla   ja   seurata   kehitystä  

säännöllisillä  lomakekyselyillä.  Näin  lomakekyselyistä  myöhemmin  saatavia  tuloksia  voi-
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daan  verrata  haastattelun  aikaan  saatuihin  kyselytuloksiin  ja  saada  kattavampi  ymmär-

rys  kyselylomakkeen  tuloksista.  (Vestly  Bergh  et  al.  2013)  Haastatteluja  on  myös  tyypil-

listä  tehdä  uudestaan  suurten  organisaatiomuutosten  jälkeen  työntekijöiden  muutokseen  

sopeutumisen  varmistamiseksi  ja  täten  selvittää,  kuinka  hyvin  työntekijät  ovta  palautu-

neet  muutoksen  aiheuttamasta  stressistä  (Kivistö  et  al.  2008).    

Suomessa  työpaikkaselvityksissä  on  saanut  suosiota  Työn  Integroitu  KokonaisKuormi-

tuksen  Arviointi-  eli  TIKKA-menetelmä.  Menetelmässä  on  omat  osuudet  työn  fyysisten,  

psyykkisten,  sosiaalisten,  työturvallisuuteen  liittyvien  ja  työaikoihin  liittyvien  kuormituste-

kijöiden   arviointiin,   minkä   ansiosta   psykososiaaliset   kuormitustekijöiden   rooli   ei   jää  

menetelmässä  vähäiseksi.  Menetelmä  mahdollistaa  myös  pelkästään  psykososiaalisiin  

kuormitustekijöihin  keskittymisen.  (Lindström  2004)  TIKKA-menetelmän  käyttö  psykos-

osiaalisten  kuormitustekijöiden  arvioinnissa  psykososiaaliseen  kuormitukseen  kohden-

netussa   työpaikkaselvityksessä   on   käytössä   organisaatiossa,   joilla   psykososiaaliset  

riskit  ovat  merkittävimmät.    

4.6  Sairauspoissaolojen  seuranta  

Sekä  yksittäisten  psykososiaalisten  kuormitustekijöiden  että  työn  psykososiaalisen  laa-

dun  kokonaisuuden  vaikutusta  työntekijöiden  sairauspoissaolopäivien  määrästä  on  tehty  

paljon  laadukasta  tutkimusta.  Tutkimukset  ovat  yksimielisiä:  psykososiaalinen  kuormitus  

ja  psykososiaalisesti  heikkolaatuinen  työ  korreloivat  työntekijöiden  sairauspoissaolojen  

ilmaantuvuuden  ja  määrän  kanssa.      

Australialaisessa  pitkittäiskohorttitutkimuksessa  työssäkäyviltä  (n  >  13000)  sairauspois-

saolodataa   verrattiin   työn   psykososiaaliseen   laatuun,   jota   mitattiin   psykososiaalisella  

laatuindeksillä.   Tutkimusasetelma   mahdollisti   yksilöiden   seuraamisen   usean   vuoden  

ajalta  ja  täten  työn  psykososiaalisen  laadun  vaikutuksen  tietyn  henkilön  sairauspoissa-

oloihin.   Sairauspoissaolodata   saatiin   kysymällä   osallistujilta,   kuinka  monta   päivää   he  

ovat  olleet  palkallisella  sairauslomalla  viimeisen  kahdentoista  kuukauden  aikana.  Tutki-

muksen  mukaan  psykososiaalisten  kuormitustekijöiden  määrän  lisääntyessä  myös  sai-

rauslomapäivien  määrä  kasvaa.  Verrattuna  raportoituun  psykososiaalisten  kuormituste-

kijöiden  puutteeseen  yksi  kuormitustekijä  nosti  sairauspoissaoloja  26  prosentilla  (P-arvo  

0,002),  kaksi  28  prosentilla  (P-arvo  0,002)  ja  kolme  tai  useampi  58  prosentilla  (P-arvo  <  

0,001).  Vaihtoehtoinen  selitys  tutkimuksessa  havaitulle  selvälle  yhteydelle  on,  että  psy-

kososiaalinen  kuormitus  heikentää  yksilön  fyysistä  ja  psyykkistä  terveydentilaa  ja  aiheut-

taa   täten   sairauspoissaoloja.   Kolmas   tapa   tulkita   yhteyttä   on,   että   psykososiaalisesti  

kuormittavaa  työtä  tekevät  yksilöt  ottavat  sairauslomaa  suojellakseen  itseään  töissä  koh-
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dattavalta  kuormitukselta   ja  stressiltä   ja  käyttävät   tämän  ajan   työn  aiheuttamalta   liika-

kuormitukselta   palautumiseen.  Nämä   teoriat   eivät   ole   keskenään   ristiriidassa   ja   täten  

sairauspoissaolo  voi  tilanteesta  riippuen  olla  joko  yksilötason  työuupumuksen  ennalta-

ehkäisevä  toimenpide  tai  seurausta  jo  alentuneesta  terveydentilasta.  (Milner  et  al.  2015)  

Ranskalaisilla  keski-ikäisillä  (n  =  13226)  tehdyn  kuuden  vuoden  pituisen  prospektiivisen  

kohorttitutkimuksen  mukaan  yksilön  työn  psykososiaaliset  kuormitustekijät  ja  ihmissuh-

teet   vaikuttavat   toisistaan   riippumattomina   sairauslomien   määrään.   Psykososiaalisia  

kuormitustekijöitä   mitattiin   kyselylomakkeella.   Otoksessa   mediaania   vähäisempi   kyky  

vaikuttaa  oman  työn  sisältöön   lisäsi  sairauslomapäivien  määrää  17  -  24  prosentilla  eli  

yhtä  paljon  kuin  mediaania  heikompi  sosiaalinen  tukiverkosto.  Yksilön  sosiaalisilla  suh-

teilla  ei  ollut  merkitystä  työn  psykososiaalisen  kuormituksen  aiheuttamaan  sairausloman  

määrään.  Psykososiaalinen  kuormitus  oli  selkeästi  yhteydessä  sydän-   ja  verisuonisai-

rastavuuteen,  tuki-  ja  liikuntaelimistön  sairauksiin  ja  sairauslomapäivien  määrään  tutki-

muksessa  olleiden  keski-ikäisten  ranskalaisten  keskuudessa.  (Melchior  et  al.  2003)  

Vuosina   2004-2007  naisilla   oli   ikävakioidusti   63%  enemmän   yli   neljän   päivän  pituisia  

lääkärin  myöntämiä  sairaslomia  kuin  miehillä.  Tämä  selittyy  osin  ammattien  epätasai-

sella  sukupuolijakaumalla  ja  raskauden  aiheuttamista  sairauspoissaoloista.  (Laaksonen  

et  al.  2010)  Ari  Väänäsen  (2005)  väitöskirja  käsittelee  suomalaisten  naisten  ja  miesten  

psykososiaalisten   kuormitustekijöiden   eroja   ja   niiden   vaikutusta   sairaslomiin.   Naisilla  

psykososiaalisia  kuormitustekijöitä  oli  miehiä  enemmän  sekä  yksityisillä  että  kunnallisilla  

työnantajilla.  Tutkimuksen  mukaan  verrattuna  miehiin  suomalaisten  naisten  työt  tarjosi-

vat  vähemmän  itsenäisyyttä  ja  monipuolisuutta,  heillä  oli  vähäisempi  esimiesten  ja  kol-

legojen  tuki,  heidän  työroolinsa  oli  vähemmän  selkeä,  kotivastuiden  määrä  oli  suurempi  

ja  kielteisen  kuormituksen  määrä  töistä  kotiin  suurempi.  Lähimmissä  ihmissuhteissa  nai-

set   ja  miehet  kokivat  kuitenkin  olevansa  yhtä   tasavertaisia.  Vaikka  erot  psykososiaali-

sissa  kuormitustekijöissä  otettiin  huomioon,  naisilla  oli  yhä  25-30%  enemmän  sairaus-

poissaoloja  kuin  miehillä.    

Euroopan  Unioni  on  tehnyt  tutkimusta  psykososiaalisen  kuormituksen  kustannuksista  ja  

arvioi  yhdessä  Skotlannin  kansanterveyslaitoksen  kanssa,  että  30-60%  kaikista  sairaus-

lomista  johtuu  todellisuudessa  psykososiaalisesta  ylikuormittuneisuudesta,  joka  aiheut-

taa  masentuneisuutta,  sydän-  ja  verisuonisairauksia,  tuki-  ja  liikuntaelimistön  sairauksia  

sekä  tyypin  II  diabetesta.  Myös  huomattava  osa  harmittomista  flunssaksi,  päänsäryksi  ja  

mahataudiksi  naamioiduista  sairauspoissaoloista  johtuvat  todellisuudessa  psykososiaa-

lisesta  liikakuormituksesta.  (EU-OSHA  2014)  
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Koska   merkittävä   osa   sairauspoissaoloista   johtuu   psykososiaalisesta   liikakuormituk-

sesta  ja  organisaatio  dokumentoi  sairauspoissaolot  joka  tapauksessa,  poikkeuksellisen  

suuri  määrä  sairauspoissaoloja  sekä  pitkät  tai  jatkuvat  sairauspoissaolojaksot  ovat  ylei-

nen  tapa  seuloa  ylikuormittuneita  yksilöitä.  Tyypillisesti  organisaatioiden  varhaisen  puut-

tumisen  malliin  sisältyy  selkeät  rajat,  joiden  täyttyessä  esimiehen  tulee  keskustella  työn-

tekijän   kanssa   sairauspoissaoloista   ja   niihin  mahdollisesti   vaikuttavista   psykososiaali-

sista   tekijöistä.   Varhaisen   puuttumisen   malliin   kirjattuja   toimintatapoja   ei   kuitenkaan  

yleensä  noudateta  käytännössä.  Ongelmaksi  esimiehet  nostavat  usein  sairauspoissa-

olojen  huomaamisen  vasta,  kun  tilanne  on  kärjistynyt  ja  aletaan  puhua  alentuneesta  työ-

kyvystä.  Tämä  puolestaan  johtuu  usein  datan  läpikäymiseen  tarvittavan  ajan  ja  järkevän  

tietoteknisen  sairauspoissaolojärjestelmän  puutteesta.  Arkaluontoisen  aiheen  puheeksi  

ottaminen  koetaan  usein  myös  kiusallisena  ja  tilannetta  vältellään  usein  siihen  saakka,  

kunnes  se  ei  ole  enää  korjattavissa.  

Vaikka  käytännön   toteutuksen  ongelmat  ovat   ratkaistavissa  organisaatiokulttuuriin  so-

veltuvien  ja  käytännössä  toteutuvien  toimintamallien  avulla,  psykososiaalisen  liikakuor-

mituksen  seuranta  pelkkien  sairaspoissaolojen  avulla  ei  ole  riittävää.  Psykososiaalisen  

liikakuormituksen  takia  sairaslomaa  ottavat  henkilöt  oireilevat  joko  somaattisesti  tai  kär-

sivät   työuupumuksesta.  Oli   tapaus   kumpi   tahansa,   psykososiaalisesta   liikakuormituk-

sesta  toipuminen  on  pitkäaikainen  prosessi  ja  perustuu  psykososiaalisen  liikakuormituk-

sen  poistamiseen  (Ahola  et  al.  2018).  Täten  on  kustannustehokasta  minimoida  psyko-

sosiaaliset   kuormitustekijät   ennen   kun  ne  aiheuttavat   työntekijöille   liikakuormitusta   eli  

ennen  kun  liikakuormitus  heijastuu  lisääntyneinä  sairauspoissaoloina.  
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5.  POHDINTA  
Kandidaatintyössä  haettiin  tutkimustietoa  useista  tietokannoista,  joista  Scopus,  Web  of  

Science,  ScienceDirect,  ProQuest,  Andor  ja  Safety  Science  –lehden  arkisto  tuottivat  so-

pivimpia  tuloksia  hakusanoilla  ”psychosocial  stress”,  ”work-related  stress”,  ”work  stress”  

ja  ”occupational  stress”  ja  toisinaan  lisäehdoilla  ”measuring”,  ”measurement”,  ”assess-

ment”,   ”evaluation”   ja   ”management”.   Aihealuekriteerillä   poissuljettiin   lääketieteelliset  

tutkimukset.  Psykososiaalisen  kuormituksen  mittaamisen  tapoja  suoraan  vertailevia  tut-

kimuksia  ei  löytynyt  ja  mittaamistapoja  löytyi  parhaiten  selvittämällä,  kuinka  psykososi-

aalista  kuormitusta  tutkineet  tutkimukset  olivat  sitä  mitanneet.  Lähes  kaikki  luetut  tutki-

mukset  käyttivät  mittaamisessa  haastatteluja  tai  lomakepohjaisia  kyselyjä.  Monet  tutki-

mukset  mittasivat   työntekijöiden  psykososiaalista  kuormitusta   johtajien  arvioilla  siitä   ja  

useiden   toimenpiteiden   tehokkuuden  mittaaminen  perustui   johtajien  arvioon  niiden   te-

hokkuudesta.   Monen   tutkimuksen   tutkimuskysymys   ei   ollut   kandidaatintyön   kannalta  

oleellinen,  mutta  sisälsi  muuta  tietoa,  jota  pystyi  hyödyntämään  kandidaatintyössä.  Kan-

didaatintyötä  ei  ole  perustettu  yksittäisten  suurten  tutkimusten  pohjalle  vaan  se  on  ra-

kentunut  useista  lähteistä  peräisin  olevia  tietoja  yhdistelemällä.    

Tutkimustietoa  standardien  ja  kyselyiden  keskinäisistä  eroista  löytyi,  mutta  sitä  tuottivat  

pääosin  samat  tutkijat,  jotka  olivat  kyseiset  standardit  ja  kyselyt  luoneet.  Nämä  tutkimuk-

set  olivat  kuitenkin  otoskooltaan  suuria,  metodiltaan  luotettavia  yleiseen  tasoon  verrat-

tuna  ja  ainakin  osa  niiden  tuloksista  on  vahvistettu  useissa  pienemmissä,  ulkopuolisten  

tutkijoiden  tutkimuksissa.  Monet   tutkimukset   jätettiin  kandidaatintyön  ulkopuolelle  epä-

luotettavan  tutkimusmetodin,  pienen  otoskoon,  tuoreemman  tutkimuksen  löytymisen  tai  

epäilyttävien   piirteiden,   kuten   tutkimuksen   sisäisten   ristiriitaisuuksien   tai   huonon   kie-

liopin,  perusteella.  Tietokannoista  löytyneiden  lupaavien  tutkimusten  lähdeluetteloa  seu-

raamalla  löytyi  kattavia  tutkimuksia,  joihin  on  viitattu  paljon.  Ristiriitaisuuksia  epäiltäessä  

luotettaviksi  arvioitujen  tutkimusten  suosimiin  lähteisiin  ja  arvostetuimmissa  lehdissä  jul-

kaistujen  artikkeleihin  luotettiin.  

Kandidaatintyössä   on   esitetty   useita   vaihtoehtoisia   ja   toisiaan   täydentäviä   mittareita,  

joista  organisaatio  pystyy  kokoamaan  heille  sopivan  psykososiaalisen  kuormituksen  mit-

tariston.  Monet  organisaatiot  ovat  investoineet  paljon  resursseja  psykososiaalisen  kuor-

mituksen   johtamiseen,   noudattaneet   annettuja   ohjeita   tunnollisesti   ja   silti   epäonnistu-

neet.  Lukuisista  standardeista  ja  ohjeistuksista  huolimatta  psykososiaalista  kuormitusta  

ei  olla  saatu  selätettyä.  Samoin  erilaisia  mittareita  ja  niiden  versioita  on  tarjolla  runsaasti,  

eikä  mittaamisen  ongelma  ole  vieläkään  ratkennut.  Onko  ongelma  tarjolla  olevien  työka-

lujen  puutteet  vai  niiden  vääränlainen  soveltaminen?  
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Muita  työterveyshuollon  tarkkailemia  kuormitustekijöitä  voidaan  hallita  toimivasti  tarkis-

tuslistojen  avulla.  Liittyykö  työhön  nostamista?  Altistutaanko  työpaikalla  tietylle  haitalli-

selle  aineelle  yli  asetettujen  rajojen?  Millainen  on  työpaikan  sisäilman  laatu?  Vastaavaa  

logiikkaa   voidaan   soveltaa   psykososiaalisiin   kuormitustekijöihin   vain   rajoitetusti.   On  

mahdollista  arvioida  suhteellisen  objektiivisesti,  kuuluuko  työhön  paljon  keskeytyksiä  ja  

onko  työntekijöillä  mahdollisuus  kehittyä  työssään.  Paljon  vaikeampaa  on  mitata,  onko  

työntekijöiden  rooleissa  epäselvyyksiä,  onko  sosiaalinen  tuki  riittävää  ja  koetaanko  työ  

merkitykselliseksi.  Kun  näihin  luonteeltaan  subjektiivisempiin  kysymyksiin  pyritään  vas-

tamaan  kopioimalla  samoja  keinoja  –  olivat  ne  sitten  lain  asettamia  määräyksiä  tai  uusien  

järjestelmien  ja  työkalujen  hankintoja  –,  kuormituksen  johtaminen  ei  välttämättä  ole  yhtä  

tehokasta  kuin  se  voisi  olla.    

Useissa  tutkimuksissa  ongelmaksi  muodostuu  toimintamallien  ja  käytännön  toteutuksen  

välinen  kuilu.  Psykososiaalisen  kuormituksen  johtaminen  nähdään  omana  kokonaisuu-

tena  eikä  osana  organisaation  arkea.  Yleisten  standardien  ja  toimintamallien  käyttöön-

otto  ilman  tarkempaa  valikointia  ei  ole  tehokasta  resurssien  käyttöä.  Tarjolla  on  tarvitta-

vat  materiaalit  psykososiaalisen  kuormituksen  hyvään  johtamiseen,  mutta  koska  ilmiö  on  

kontekstiriippuvainen,  kaikissa  organisaatioissa  toimivien  toimintamallien  tarjoaminen  ei  

ole  mahdollista.   Uudemmat   standardit   tarjoavat   useita   vaihtoehtoja,   joista   organisaa-

tioon  valitaan  organisaatiokulttuuriin  parhaiten  soveltuvat  ja  olemassa  olevaan  järjestel-

mään  mahdollisimman  hyvin  sulautettavat  mittarit   ja   toimintamallit.  Esimerkiksi  varhai-

sen  puuttumisen  malli,  jossa  psykososiaaliseen  ylikuormittuneisuuteen  puuttumisen  vas-

tuu  on  jaettu  työntekijälle  itselleen,  kollegoille  ja  työnantajalle  toimii  paremmin  organisaa-

tiossa,  jossa  ihmiset  tuntevat  toisensa  ja  sosiaalinen  kynnys  puuttua  tilanteeseen  on  ma-

tala.  

Psykososiaalisen  kuormituksen  mittaamisessa  haasteelliseksi  muodostuu  usein  mitta-

riston  liittäminen  osaksi  organisaation  jo  olemassa  olevaa  järjestelmää.  Jos  mittaristosta  

ei  tule  luontaista  osaa  organisaation  järjestelmää,  sen  käyttäminen  voi  olla  vaivalloista  

ja  viedä  kohtuuttomasti  työntekijöiden  resursseja.  Tämä  voi  johtaa  siihen,  että  mittaristoa  

käytetään  vain  tietynlaisissa  tilanteissa  tai  tietyn  ryhmän  toimesta  eikä  sen  antama  kuva  

psykososiaalisesta  kuormituksesta  ei  vastaa  todellisuutta.  Psykososiaalisen  kuormituk-

sen  indikaattorien  sisällyttäminen  jo  olemassa  olevaan  mittaristoon  ratkaisee  tämän  on-

gelman   ja  on  keino  varmistaa,  että  psykososiaalisen  kuormituksen   johtaminen  kuuluu  

organisaation  arkeen.  Työntekijöiden  psykososiaalisen  hyvinvoinnin  kriittiseksi  menes-

tystekijäksi  tunnistava  organisaatio  voi  liittää  psykososiaalisen  kuormittuneisuuden  indi-

kaattoreja  olemassa  olevaan  suorituskykymittaristoon.  Suorituskykymittariston  hyödyn-

täminen  ei  kuitenkaan  ota  kantaa  siihen,  mitkä  mittarit  tai  indikaattorit  siihen  tulisi  liittää.  
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Kandidaantintyössä  käsitellyt  mahdolliset  psykososiaalisen  kuormituksen  mittarit  ovat  jo  

organisaatioiden  käytössä,  mutta  niihin  ei  välttämättä  suhtauduta  perinteisten  mittarei-

den  tavoin.  Mittareiden  valitsemisen  lisäksi  tulee  kiinnittää  huomioon  mittausten  vertai-

lukelpoisuuteen   ja   säännöllisyyteen.   Työterveyshuollon   työpaikkaselvityksessä   arvioi-

daan   työturvallisuuslain   nojalla   tutkimustietoon   pohjautuvat   objektiivisesti  mitattavissa  

olevat  psykososiaaliset  kuormitustekijät.  On  mahdollista  tehdä  psykososiaalisiin  kuormi-

tustekijöihin  suunnattu  työpaikkaselvitys  ja  kartoittaa  organisaation  merkittävimmät  psy-

kososiaaliset   kuormitustekijät   esimerkiksi   TIKKA-metodiin   perustuvan   haastattelun  

avulla.  Jos  organisaatio  aikoo  seurata  työntekijöiden  nykyisen  kuormituksen  tilaa  kyse-

lylomakkeiden  avulla,  ensimmäinen  kysely  kannattaa  toteuttaa  haastattelun  yhteydessä.  

Tällöin  tulevia  kyselytuloksia  voidaan  verrata  haastattelun  aikaiseen  tulokseen.  Haastat-

teluja  kannattaa  uusia  mahdollisuuksien  mukaan  tiettyinä  aikaväleinä  ja  suurten  organi-

saation  muutosten  yhteydessä  työntekijöiden  palautumisen  varmistamiseksi.    

Jos   organisaatio   päättää   käyttää   kyselylomakkeita   psykososiaalisen   kuormittuneisuu-

den  mittaamiseen,  mittaukseen  käytettävä  aika  on  pois  työntekijöiden  työajasta  ja  siitä  

saatavien   tulosten   luotettavuuteen   kannattaa   panostaa,   jotta   investointi   mittaukseen  

kannattaa.  Valitun  kyselyn  ei  tule  olla  liian  pitkä,  koska  tämä  nostaa  työntekijöiden  kyn-

nystä   täyttää   kysely.   Etenkin   jos   kyselyitä   tehdään   usein,   pitkät   kyselyt   voivat   tuntua  

kuormittavilta  ja  vähentää  vastausten  luotettavuutta  ihmisten  keskittymiskyvyn  herpaan-

tuessa.  Kyselyissä  kannattaa  mitata  ennemmin  yksilön  kuormittuneisuutta  kuin  objektii-

visen  kuormituksen  tasoa,  koska  työntekijät  vastaavat  kuitenkin  oman  subjektiivisen  ko-

kemuksensa  perusteella.  Esimerkiksi  aiemmin  käsitelty  The  Copenhagen  Burnout  Inven-

tory  on  lyhyt  suhteessa  muihin  kyselyihin  ja  mittaa  suoraan  työntekijöiden  kuormittunei-

suutta.  Kyselylomakkeilla  mittaamisessa   tärkeää  on  myös  mittausten  säännöllisyys   ja  

mittaustilanteen  vakiointi.  Kyselyn  täyttämiselle  tulisi  varata  työajasta  oma  aika  ja  ottaa  

huomioon  esimerkiksi  kyselyn  täyttämisen  ajankohta;;  vastaukset  voivat  erota  merkittä-

västi  koko  organisaation  tasolla,  jos  toinen  mittaus  on  tehty  maanantaiaamuna  ja  toinen  

perjantai-iltapäivänä.  Mittausten  säännöllisyys  ja  vertailukelpoisuus  mahdollistaa  työnte-

kijöiden  kuormittuneisuuden  muutosten  havaitsemisen  organisaatiotasolla  ja  niihin  rea-

goinnin  ennen,  kun  se  aiheuttaa  työtehon  laskua  tai  sairauslomia.  

Valittujen  standardien  toteutumista  voidaan  käyttää  epäsuorana  mittarina.  Vain  käytän-

nössä   toteutuvat   toimintamallit  ennaltaehkäisevät  psykososiaalista  kuormittuneisuutta.  

Jos  organisaatio  on  ottanut  käyttöönsä  toimintamalleja,  mutta  ne  eivät  käytännössä  to-

teudu,  psykososiaalisen  kuormituksen   johtaminen  ei  ole  yhtä  korkealla   tasolla  kuin  se  

voisi  olla.  Käyttöön  otettujen  mallien  ja  käytännön  ristiriidat  voivat  johtua  esimerkiksi  vää-

ränlaisten   mallien   valinnasta   työntekijöiden   tarpeiden   ymmärryksen   puutteen   vuoksi,  
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epärealistisista  tavoitteista,  käyttöönoton  epäonnistumisesta  tai  psykososiaalisen  kuor-

mituksen  johtamisen  riittämättömästä  priorisoinnista.  Nämä  syyt  voivat  aiheuttaa  ongel-

mia  myös  muilla  psykososiaalisen  kuormituksen  johtamisen  alueilla.  Mikäli  valitut  toimin-

tamallit  eivät  palvele  organisaatiota  ja  vähennä  työntekijöiden  kokemaa  kuormitusta,  ne  

eivät  ole  organisaatiolle  sopivia.  On  myös  mahdollista,  että   toimintamallien   laajuus  on  

organisaatiolle   sopimaton.   Erilaajuiset   toimintamallit   palvelevat   parhaiten   organisaa-

tioita,  joiden  toiminta  perustuu  muutenkin  säännöille  ja  järjestelmille,  kuin  organisaatioita,  

joissa  ihmiset  ovat  tottuneet  toimimaan  lähinnä  kirjoittamattomien  sääntöjen  perusteella.  

Sairauspoissaolot   täytyy   työterveyshuoltolain  mukaan   ilmoittaa   työterveyshuoltoon,   jo-

ten  niiden  käyttäminen  tapahtuneen  kuormituksen  arvioinnissa  on  kustannustehokasta.  

Mikäli  tahdotaan  selvittää,  kuinka  suuri  osa  poissaoloista  johtui  psykososiaalisesta  kuor-

mittuneisuudesta,   tarvitaan   lisälaskentaa.   Lisälaskennan   kannattavuus   riippuu   siitä,  

kuinka  paljon  organisaatio  tätä  tietoa  arvostaa.  Sairauspoissaolojen  seuranta  kertoo  jo  

tapahtuneesta  ylikuormituksesta,  joten  psykososiaalisen  kuormituksen  ilmentyessä  sai-

rauspoissaoloina  ylikuormitus  on  aiheuttanut  organisaatiolle  kustannuksia  jo  työntehon  

laskun  muodossa.  Ideaalissa  tilanteessa  psykososiaalinen  ylikuormitus  ei  johda  sairas-

poissaoloihin  ja  niiden  seurannasta  saadaan  varmistus  siitä,  että  psykososiaalisen  kuor-

mituksen  johtaminen  on  aiemmin  onnistunut  organisaatiossa.  

Kandidaatintyö  osoittaa,  kuinka  yksi  hyvin  toteutettu  mittari  ei  riitä  psykososiaalisen  kuor-

mituksen  ennaltaehkäisevään,  nykyisen   tason   ja   tapahtuneen  kuormituksen  mittaami-

seen  vaan  tätä  tavoiteltaessa  moniuloitteisen  mittariston  koostaminen  on  välttämätöntä.  

Karkeasti  voidaan  sanoa,  että  ennaltaehkäisevän  tason  mittauksissa  objektiivisten  kuor-

mitustekijöiden  mittaaminen  ja  haastattelut  niiden  selvittämiseksi  nähdään  tutkimuksissa  

toimivana   yhdistelmänä.   Lomakepohjaisten   kyselyiden   ja   haastatteluiden   yhdistelmä  

kertoo  tehokkaasti  kuormittuneisuuden  tason  muutoksista  organisaatiossa.  Standardit  ja  

yleiset  toimintamallit  pyrkivät  ennaltaehkäisemään  kuormitustekijöiden  vaikutusta  ja  nii-

den  toimivuus  käytännössä  viittaa  mallin  soveltuvuuteen  organisaatiossa.  Sairauspois-

saolot  kuvaavat  aiemmin  tapahtunutta  ylikuormitusta.  Mittaristo   tulee  räätälöidä  näistä  

elementeistä  organisaation  tarpeiden  ja  resurssien  mukaan.  Jos  mittaristo  on  liian  ras-

kas,  sen  käytännön  toteutus  jää  usein  vajaaksi.    

Toimivan   mittariston   käyttö   mahdollistaisi   psykososiaalisen   kuormituksen   vähentämi-

seen  suunnattujen  toimenpiteiden  tehokkuuden  arvioinnin  ja  voi  motivoida  johtoa  inves-

toimaan  työyhteisön  psykososiaaliseen  hyvinvointiin.  Psykososiaalista  kuormitusta  kä-

sittelevissä  tutkimuksissa  korostuu  toteutuksen  merkitys  ilmiön  johtamisen  onnistumisen  

kannalta.  Tutkimukset,  jotka  vertailivat  uudempia  kyselyitä  ja  standardeja  keskenään  löy-
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sivät  niistä  eroja,  mutta  erot  olivat  kuitenkin  suhteellisen  pieniä.  Nykytutkimuksen  suun-

taa  voisi  viedä  psykososiaalisen  kuormituksen  esiintyvyydestä  ja  sen  johtamisen  työka-

luista  niiden  valitsemiseen  ja  tehokkaaseen  soveltamiseen  organisaatioissa.    
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