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TIIVISTELMÄ 
 

Työnantajien yleisin tapa tukea henkilöstön hyvinvointia on jakaa liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä, kustantaa työpaikan harrastevuoroja sekä mahdollistaa työ-
paikkaruokailu. Työkyvyn alentuessa tukitoimia tarjotaan työterveysyhteis-
työnä. Kuitenkin työpaikka on vielä vähän hyödynnetty areena kohentamaan 
henkilöstön hyvinvointia. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin työyhteisöissä järjestettävän kuuden kuu-
kauden hyvinvointiprojektin vaikutuksia henkilöstön työkykyyn, liikuntaan ja 
elintapamuutoksiin. Tutkimuksessa verrataan subjektiivista alkukyselyä kuu-
den kuukauden jälkeen toteutettuun subjektiiviseen loppukyselyyn. Objektiivi-
sina mittareina käytettiin kehonkoostumus- ja vyötärönympärysmittausta, jotka 
myöskin mitattiin hyvinvointiprojektien alussa ja seurantamittaus tehtiin lo-
pussa. Näiden mittareiden lisäksi vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin haas-
tatteluja. Hyvinvointiprojekteihin osallistui kahdeksan työyhteisöä ja 114 työyh-
teisön jäsentä. 
 
Tutkimusmenetelminä käytettiin määrällistä sekä laadullista tutkimusmenetel-
mää. Kyselytutkimus toteutettiin Webropol-työkalulla ja analysoitiin SPSS-ti-
lastointiohjelmalla. SPSS-ohjelman avulla tarkasteluun hyväksyttiin vain ne 
osallistujat, jotka olivat vastanneet sekä alku- että loppukyselyyn (n=55). Ob-
jektiivisten mittausten tarkasteluun hyväksyttiin vain ne osallistujat, jotka osal-
listuivat sekä alku- että loppumittaukseen (n=89). Työyhteisöistä haastateltiin 
seitsemän henkilöä ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. 
 
Tulosten perusteella kuuden kuukauden hyvinvointiprojektilla oli vaikutusta 
osallistujien työkykyyn positiivisesti. Tuloksista voidaan myös todeta, että liik-
kuminen lisääntyi projektin aikana sekä ilmapiiri ja yhteisöllisyys parantui työ-
yhteisössä. Kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin vaikutukset osoittavat, että 
työnantajan kannattaa panostaa työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja 
työyhteisö on selkeä voimavara elintapamuutoksia tehdessä ja muutosten 
hyötyjä kokiessa.  
 
 
Asiasanat: työhyvinvointi, työkyky, työpaikka hyvinvoinnin edistäjänä 
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ABSTRACT 
 

The most common way for employers to support the wellbeing of personnel is 
to give out exercise and culture vouchers, sponsor scheduled sport events 
and food at workplace. When the ability to work decreases, other support 
measures are offered for example occupational health care. However, the 
workplace is still an underutilized arena for improving the wellbeing of the per-
sonnel. 
 
This thesis examined the effects of a six-month wellbeing project organized in 
work communities to support personnel's ability to work, exercise and lifestyle 
changes. The study compared the subjective initial survey with the subjective 
final survey carried out after six months. Body composition and waist circum-
ference measurements were used as objective measures, which were also 
measured at the beginning of the project and at the end of the follow-up mea-
surements. In addition to this, interviews were used to assess the impact. 
Eight work communities and 114 members participated in the welfare project. 
 
Quantitative and qualitative research methods were used in this thesis. The 
survey was carried out with the Webropol tool and analyzed with the SPSS 
statistical program. Fo the SPSS program, only those participants who answe-
red both the initial and final surveys (n=55) were accepted for review. Only 
those participants, who took part in both, the initial and final measurements, 
were accepted for the review of the objective measurements (n=89). Seven 
people from the work communities were interviewed and the material was 
analyzed using inductive content analysis.  
 
Based on the results, the six-month well-being project had a positive effect on 
the work ability of the participants. From the results, it can also be stated that 
physical activity increased during the project, and the atmosphere, as well as 
sense of community improved. The effects of the six-month wellbeing project 
show that the employer should invest in promoting the wellbeing of employees 
and that the work community offers support when one is making lifestyle chan-
ges and experiencing the benefits of the changes. 
 
Keywords: wellbeing at work, working ability, workplace as a welfare promo-
ter 
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1 JOHDANTO 

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammat-

titaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. 

Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja hei-

dän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.  Työhyvinvointi ei ole 

vain työnantajan tai työntekijän vastuulla, vaan työhyvinvointi ja sen edistämi-

nen ovat ennen kaikkea joukkuepeliä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpai-

kalla tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työhy-

vinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan tärkeä kumppani on työterveyshuolto. 

(Sosteri 2018; TTL 2021a.) Yleisimpänä työhyvinvoinnin mittarina on pidetty 

sairauspoissaolojen vähentämistä, koska muita tunnuslukuja on ollut hankala 

löytää. Mittarit ovat mitanneet negatiivisuutta, kuten työtapaturmien määrää 

työntekijää kohden. Viime vuosina näkemystä on laajennettu, sillä on havaittu, 

että työntekijän ja työyhteisön psykofyysisillä piirteillä on kiistatta vaikutusta 

työkykyisyyteen. Näin ollen myös työhyvinvoinnin mittaamiseen on tullut työ-

yhteisö toimivuus. Lisäksi sairauksien rinnalle on tullut terveyden edistäminen. 

(Manka ym. 2012, 8–12.)   

 

Miljoona työikäistä kärsii toistuvista tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja/tai psyykki-

sistä oireista (Bäckmand & Vuori 2010, 8). Työkyky pettää kolmasosalla suo-

malaisista ennen eläkeikää (Kauppinen ym. 2013, 103). Yli 30-vuotiaista suo-

malaisista miehistä 72 % on ylipainoisia, naisista 63 %. Lähes joka toinen ai-

kuinen on vyötärölihava (THL 2021a). Kolmasosalla suomalaisista miehistä ja 

neljäsosalla naisista täyttyy metabolisen oireyhtymän kriteerit (Duodecim 

2021). Nämä pysäyttävät faktat kertovat siitä, että terveyden edistäminen 

myös työpaikalla olisi hyvä nostaa arvostuksessa ja teoissa korkeammalle ta-

solle, sillä valtaosa aikuisväestöstä viettää kolmasosan vuorokaudesta työpai-

kalla. Itä-Savon Sairaanhoitopiiri Sosterin (myöhemmin Sosteri) alueella tuki- 

ja liikuntaelinsairauksien takia työkyvyttömyyseläkkeellä on prosentuaalisesti 

melkein kaksinkertainen määrä aikuisväestöä koko maahan verrattua (Sotka-

net 2021).  
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Työpaikan perinteisin tapa tukea terveellisiä elintapoja on jakaa liikuntasete-

leitä, kustantaa yhteisiä liikuntaryhmiä ja mahdollistaa työpaikkaruokailu. Näi-

den lisäksi pitäisi enemmän ottaa huomioon yksilön omat tarpeet ja työyksikön 

tarpeet, sillä terveellisten elintapojen piiriin pitää saada myös ne työntekijät, 

jotka eivät ole jo valmiiksi aktiivisia esimerkiksi liikkumaan säännöllisesti. Yk-

sittäisillä terveystempauksilla ei saada vaikuttavaa tulosta aikaiseksi, vaan tar-

vitaan suunnitelmallisuutta ja tutkitusti hyväksi todettuja keinoja. (Laitinen ym. 

2016, 3–4.)  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin 

aikana osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitä kautta työhyvinvoin-

tia.  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa osallistuvien työyhteisöjen 

ja työntekijöiden saaduista ja koetuista vaikutuksista työkykyyn, terveellisiin 

elintapoihin ja ilmapiiriin. 

. 

2 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri aloitti toimintansa 1.1.2007 ja 

tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympä-

ristöterveydenhuollon palveluja. Sosteri on edelläkävijä erikoissairaanhoidon, 

perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon yhdistämisessä, jota tällä hetkellä teh-

dään hyvinvointialueuudistuksessa ympäri maata. Sosterin jäsenkunnat ovat 

Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava (kuva 1). Sosterin alueella on 

noin 40 000 asukasta ja näin ollen alue on manner-Suomen pienin sairaanhoi-

topiiri. Savonlinna ja Enonkoski hankkivat kaikki sote-palvelut Sosterilta. Ran-

tasalmi ja Sulkava hankkivat erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon 

sekä sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät. Ympäristökunnista Juva ja Puu-

mala hankkivat ympäristöterveydenhuollon palvelut. Sosteri työllistää noin 1 

600 henkilöä. (Sosteri 2021a.) 

 

Sosteri vastaa Itä-Savon alueen kaiken ikäisen väestön sosiaali- ja terveyspal-

velujen tarpeeseen. Vuonna 2022 valmistaudutaan hyvinvointialuevalmistelun 

mukanaan tuomaan hallinnolliseen uudistukseen ja huolehditaan siirtymästä 

hyvinvointialueelle. Sosteri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote, Pieksämäen 
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sosiaali- ja terveyspalvelut, Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon pelastuslai-

tos, sekä Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ulkoistetut sosiaali- ja terveyspal-

velut muuttuvat yhdeksi hyvinvointialueeksi vuonna 2023.  (Sosteri 2021b). 

Kuva 1. Itä-Savon Sairaanhoitopiiri Sosterin alue (Sosteri 2021a). 

 

Sosterin määritelmän mukaan työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa 

tuloksellista henkilöstöjohtamista. Työhyvinvointityöllä tarkoitetaan toimenpi-

teitä, joilla parannetaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työpaikoilla si-

ten, että samanaikaisesti edistetään tuottavuutta ja organisaation menesty-

mistä. Työhyvinvointiin panostaminen on oltava suunnitelmallista, pitkäjän-

teistä ja ennakoivaa toimintaa. Työhyvinvointia tukemalla Sosteri välittää itses-

tään kilpailukykyisen kuvan työnantajana ja turvaa työvoiman saannin myös 

tulevaisuudessa. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen sekä 

hyvä henkilöstöjohtaminen parantavat työnimua, työilmapiiriä sekä työhön si-

toutumista. (Sosteri 2018.) 

 

 

2.1 Mintissä -työhyvinvointihanke 

Opinnäytetyö toteutettiin Mintissä-työhyvinvointihankkeessa. Mintissä-hanke 

on Sosterin ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) yhteishanke. 

Hankkeen pääpaino on työhyvinvoinnissa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

kohentamisessa. Hankkeen rahoitus tulee Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta 

Euroopan Sosiaalirahastosta. Hanke on kestoltaan kaksi vuotta (1.8.2021–

30.8.23).  
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Mintissä-hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään kunnan, tulevan hyvinvointi-

alueen sekä järjestökentän toimintatapoja terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi. Hankkeen päämääränä on sitout-

taa palvelukentän esimiehet ja johto nostamaan kokonaisvaltaisen hyvinvoin-

nin kohentaminen keskeiseksi osaksi liikkumattomuudesta aiheutuvien sai-

rauksien ennaltaehkäisyä Savonlinnan seudulla (RR-tietopalvelu 2021). 

 

Hankkeen tarkoitus on vahvistaa työhyvinvoinnin strategista johtamista yhdis-

tämällä alueen organisaatioiden johtohenkilöt kehittämään yhteinen työhyvin-

voinnin johtamisen malli. Hankkeessa nostetaan työhyvinvointi organisaa-

tioissa jalustalle ja otetaan koko henkilöstö mukaan työhyvinvoinnin kehittämi-

seen (RR-tietopalvelu 2021). 

 

Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat: 

- Lisätä ja ylläpitää asiakastyöyhteisöjen omaa motivaatiota ja valmiuksia 
huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja sen kohentamisesta. 

- Lisätä julkishallinnollisten, 3. sektorin ja yksityisen sektorin työyhteisö-
jen työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. 

- Kehittää organisaatioiden työhyvinvointiohjelmaa ja työkykyjohtamista 
ennakoivasti. 

- Kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli, jotta työhyvinvointi 
on osa strategista johtamista. 

- Vastata hyvinvointialueuudistuksen tuomiin muutoksiin terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämiseksi (Mintissä-hankesuunnitelma 2021). 

 

Hankkeen yhtenä kehittämisalueena on työyhteisöissä toteutettava kuuden 

kuukauden hyvinvointiprojekti, jonka vaikutuksia tässä opinnäytetyössä tutkit-

tiin. 

 

2.2 Kuuden kuukauden hyvinvointiprojekti työyhteisöissä 

Kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin tavoitteena on kohentaa työyhteisön 

jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitä kautta parantaa työkykyä. Hank-

keen päätoteuttaja Sosterin hallinnossa on havaittu esimerkiksi tules- ja mie-

lenterveydestä johtuvien sairauspoissaolojen nousu. Työterveyshuollolle on 

kirjattu tavoitteeksi näiden poissaolojen pienentäminen. (Mintissä-hankesuun-

nitelma 2021.) 
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Työyhteisön kuuden kuukauden hyvinvointiprojekti alkaa ensitapaamisella, 

jossa innostetaan ja motivoidaan henkilöstöä osallistumaan koko työyhteisön 

voimin projektiin kertomalla projektin kulku ja käymällä läpi kuuden kuukauden 

sisältö. Toimintamalli havainnollistetaan kuvassa 2. Todellinen startti on 

kickoff-tilaisuus, jossa lanseerataan hyvinvointiprojekti niin, ettei kenellekään 

osallistujalle jää epäselväksi mihin työyhteisö on ryhtymässä. Kickoff-tilaisuu-

dessa suoritetaan alkumittaukset, jotka ovat kehonkoostumusmittaus Inbody-

laitteella sekä vyötärönympärys. Nämä kaksi mittaria on todettu motivoivim-

miksi objektiivisiksi mittareiksi elintapamuutosta tehdessä (Kuvaja-Köllner & 

Kautonen 2021). Osallistujat saavat myös testipalautteen ja yleisiä keinoja, 

miten mitäkin osa-aluetta voi lähteä kohentamaan. Hankkeella on käytössä 

myös Polarin A370-aktiivisuusrannekkeita, joita halukkaat saavat neljäksi vii-

koksi lainaan, jotta pääsevät näkemään mistä oma aktiivisuus koostuu. 

Kickoff-tilaisuudessa opastetaan työyhteisön jäsenet lataamaan HeiaHeia-hy-

vinvointisovellus, johon on luotuna yhteisön oma suljettu virtuaaliympäristö. 

Sovellus toimii puolen vuoden ajan hyvinvointihaastekampanjoiden alustana ja 

sen kirjastossa on noin 50 eri hyvinvointiohjelmaa jokaiselle kokeiltavaksi ja 

suoritettavaksi. Työyhteisön jäsenet saavat vielä linkin subjektiiviseen kyse-

lyyn, jossa kysytään heidän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tämän hetkistä ti-

lannetta. 

 

Kuukausittain työyhteisöä tavataan hyvinvoinnin tietoiskujen merkeissä. Tie-

toiskut ovat suunniteltu osaksi yhteisön viikko- tai kuukausikokousta ja ovat 

kestoltaan yhteisöstä riippuen 30 minuutista tuntiin. Ennalta sovitut aiheet ovat 

muutoksen toteuttaminen ja motivaatio, liikunta ja arkiaktiivisuus, ravinto ja 

ruokailutottumukset, sekä uni ja palautuminen. Kuuden kuukauden kuluttua on 

projektin päätöstilaisuus, jossa suoritetaan samat mittaukset kuin alussa, sekä 

käydään mennyttä puolta vuotta läpi ja saadaan sekä annetaan projektista pa-

lautetta.  
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Kuva 2. Kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin toimintamallin kuvaus (Mintissä-hankesuunni-

telma 2021). 

 

Koko projektin ajan on jatkuva yhteydenpito työyhteisön jäsenten ja projekti-

henkilöstön välillä sovelluksen avulla, hyvinvointihaasteista palkitsemisia sekä 

työyhteisön keskinäistä kannustamista. Myös yksilöohjausta tarjotaan heille, 

joilla elintavoissa on eniten kohentamisen tarvetta. 

 

 

3 KESKEISET KÄSITTEET JA AIKAISEMPI TUTKIMUSTIETO HYVIN-

VOINTI-INTERVENTIOISTA TYÖPAIKOILLA 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat työhyvinvointi, työhyvinvointipääoma, 

työkyky ja työpaikan rooli hyvinvoinnin edistämisessä (taulukko 1). Tiedon-

haun rajaus tehtiin enintään kymmenen vuotta vanhoihin julkaisuihin ja tar-

kemmin rajattiin artikkeleihin ja e-kirjoihin. Tietokantoina käytettiin Finna.fi:n, 

Journal.fi:n ja Julkarin tietokantoja.   
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Aikaisempia tutkimuksia hyvinvointi-interventioista työpaikoilla etsiessä käytet-

tiin hakusanoja hyvinvointi AND interventio AND työpaikka.  Sekä hakusanoja 

”terveyden edistäminen” AND työyhteisö. Englanninkielisiä tutkimuksia et-

siessä käytettiin Emerald Premier -tietokantaa, jossa käytettiin hakusanoina 

”health intervention” AND workplace. Koska osumia tuli niin paljon, lisättiin 

vielä sanat ”systematic review” tai ”scoping review”.   

 

Taulukko 1. Tiedonhaku 

Tietokanta Hakusanat Rajaus/Aika Tulokset Valitut 

Finna.fi Työhyvinvointi 

 

Kokonaisvaltai-

nen AND työ-

kyky 

”Terveyden 

edistäminen” 

AND työyhteisö 

2011-2021 

 

2011-2021 

 

 

2011-2021 

936 kpl 

 

17 kpl 

 

 

21 kpl 

0 kpl 

 

1 kpl 

 

 

0 kpl 

Julkari.fi Työhyvinvointi 

 

Kokonaisvaltai-

nen AND työky-

ky 

”Terveyden 

edistäminen” 

AND työyhteisö 

2011-2021 

 

 

 

2011-2021 

 

 

2011-2021 

239 kpl 

 

 

 

99 kpl 

 

 

1 kpl 

0 kpl 

 

 

 

3 kpl 

 

 

1 kpl 

Journal.fi Kokonaisvaltai-

nen AND työky-

ky 

”Terveyden 

edistäminen” 

AND työyhteisö 

Hyvinvointi AND 

interventio AND 

työpaikka 

2011-2021 

 

 

2011-2021 

 

 

2011-2021 

22 kpl 

 

 

11 kpl 

 

 

80 kpl 

1 kpl 

 

 

1 kpl 

 

 

1 kpl 

Emerald Pre-

mier 

"Health inter-

vention" AND 

workplace 

"scoping re-

view" 

2011-2021 

 

 

 

 

39 kpl 

 

 

 

 

2 kpl 
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"Health inter-

vention" AND 

workplace "sys-

tematic review" 

2011-2021 173 kpl 0 kpl 

 

Tiedonhakua tehdessä löytyi Suomen Akatemian jo päättyneen Promo@work 

-hankekonsortion Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla -

hankkeen julkaisuja (2016–2019). Tutkimushanke keskittyi terveyden edistä-

miseen työpaikoilla työkyvyn, työstä palautumisen ja työturvallisuuden edistä-

misen näkökulmasta (Laitinen ym. 2016, 1). Hankkeen materiaaliin tutustu-

essa löytyi kattavia tutkimuksia ja kirjallisuuskatsauksia jo tehdyistä hyvin-

vointi-interventioista työpaikoilla (liite1). Lisäksi tehtiin yksittäisiä manuaalisia 

hakuja jo löytyneiden julkaisujen lähdeluetteloja hyväksikäyttäen.   

 

3.1 Työhyvinvointi  

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammat-

titaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. 

Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja hei-

dän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.  Työhyvinvointi ei ole 

vain työnantajan tai työntekijän vastuulla, vaan työhyvinvointi ja sen edistämi-

nen ovat ennen kaikkea joukkuepeliä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpai-

kalla tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työhy-

vinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan tärkeä kumppani on työterveyshuolto. 

(Sosteri 2018; TTL 2021a.) Manka ym. (2012, 7) määrittelevät työhyvinvoinnin 

kokonaisuudeksi, joka koostuu oikeudenmukaisesta johtamisesta, osaamisen 

kehittämisestä, työssä onnistumista edistävästä organisaatiorakenteesta, vuo-

rovaikutteisesta toimintatavasta sekä työntekijän psyykkisestä, fyysisestä ja 

sosiaalisesta terveydestä (kuva 3). 

 

Työhyvinvoinnin perustana ovat ihmisen perustarpeet, jotka ovat psyko-fysio-

logiset perustarpeet, turvallisuuden tarve, liittymisen tarve, arvostuksen tarve 

ja itsensä toteuttamisen tarve. Hyvinvoinnin edellytyksenä on, että nämä tar-

peet tyydyttyvät työssä ja elämässä. Myönteiset vaikutukset heijastuvat koko 

organisaatioon (TTK 2009). 
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Kuva 3. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka ym. 2012, 12). 

 

Yleisimpänä työhyvinvoinnin mittarina on pidetty sairauspoissaolojen vähentä-

mistä, koska muita tunnuslukuja on ollut hankala löytää. Mittarit ovat mitan-

neet negatiivisuutta, kuten työtapaturmien määrää per työntekijä. Viime vuo-

sina näkemystä on laajennettu, sillä on havaittu, että työntekijän ja työyhteisön 

psyykkisillä ja fyysisillä piirteillä on kiistatta vaikutusta työkykyisyyteen. Näin 

ollen myös työhyvinvoinnin mittaamiseen on tullut työyhteisön toimivuus ja sai-

rauksien rinnalle terveyden edistäminen. (Manka ym. 2012, 8–12.)   

 

 

3.2 Työhyvinvointipääoma 

Manka ym. (2015, 6) määrittelevät tutkimuksessaan käsitteen työhyvin-

vointipääoma. Työhyvinvointipääoma koostuu organisaation olemassa olevien 

rakenteiden ja kehitettyjen toimintatapojen mahdollistaessa henkilöstön hyvin-

voinnin. Rakenteet ja toimintatavat määritellään osaksi rakennepääomaa ja 

henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa niihin.  Korkea työhyvin-

vointipääoma tarvitsee myös osallistavaa ja innostavaa johtamista sekä 

yhteisöllisyyttä, jotta organisaation henkilöstö voi kokea työilmapiirin hyväksi. 

Yhteisöllisyys on osa organisaation sosiaalista pääomaa. Jokaisella 

työyhteisön jäsenellä on vastuu ja velvollisuus vaikuttaa sosiaaliseen 
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pääomaan, sillä yhteisöllisyyteen voi jokainen omilla toimillaan konkreettisesti 

vaikuttaa. Työhyvinvointipääoma sisältää myös inhimillisen pääoman. Inhimil-

lisen pääoman ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen työntekijä edistää 

omalla aloitekyvyllä, innostuksella ja positiivisuudella subjektiivista hyvin-

vointia ja sitä kautta organisaation tuloksellisuutta. 

 

3.2.1 Inhimillinen pääoma 

Työyhteisön henkilöihin sidotut voimavarat on inhimillistä pääomaa.  Hyvin-

voiva henkilöstö on yksi merkittävä menestystekijä organisaation menesty-

miselle. Inhimillistä pääomaa pidetäänkin keskeisenä pääomana menes-

tyvissä organisaatioissa, joissa henkilöstökulut ovat organisaation suurimpia 

menoeriä. Henkilöstöstä on syytä pitää huolta. Inhimillinen pääoma tarkoittaa 

koko organisaation henkilöstön sekä työntekijöiden että johtohenkilöiden voi-

mavarojen suhdetta omaan työhön. Oman työn voimavaroja voi kehittää esi-

merkiksi kouluttautumalla, verkostoitumalla ja huolehtimalla kokonaisval-

taisesta hyvinvoinnista. (Manka ym. 2015, 9–10.) 

 

Työhyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota. Inhimillisen pääoman sisältämät 

piirteet, kuten innostuneisuus, innovatiivisuus ja oppimiskyky eivät pääse 

esiin, jos työntekijät ovat psyykkisesti kuormittaneita, joka vaikuttaa myös 

työntekijän työkykyyn. Psyykkisesti kuormittuneen työntekijän työkyky ei ole 

parhaimmillaan. Huolestuttava tieto onkin, että jopa 70 % sosiaali- ja tervey-

denhuollon sekä koulutoimen työntekijöistä kertoo olevansa joko melko tai 

erittäin kuormittuneita omassa työssään. Näillä aloilla henkilöstön kuormitusta 

on lisännyt asiakkaiden moniongelmaisuus ja vallitseva henkilöstöpula. 

(Manka & Nuutinen 2013, 29–30; Aalto ym. 2013, 6–7.) 

 

3.2.2 Sosiaalinen pääoma 

Fiorillon & Nappan (2014, 693–695) tutkimuksessa esiin nousi elämän merki-

tyksellisyys vapaa-ajalla. Kun työntekijä omaa korkean sosiaalisen pääoman 

myös työajan ulkopuolella, hän voi olla onnellisempi ja tyytyväisempi päivätyö-

hönsä. Työssä jaksamisen kannalta merkittävää on yhteisöllisyys, kuten työ-

yhteisön tarjoama tuki ja sosiaaliset suhteet (Aalto ym. 2013, 9). Koivumäen 
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(2008, 224) väitöskirjan tutkimustulokset kertovat luottamuksen ja yhteisölli-

syyden olevan työyhteisön sosiaalista pääomaa, minkä merkittävin hyöty on 

arjen sujuminen. Aalto ym. (2013, 9) tuovat esille, että yleisesti työyhteisön so-

siaalinen tuki vähentää työntekijöiden stressin kokemisen tunnetta ja sitä 

kautta työn kuormittuneisuuden kokemusta. Työyhteisön sosiaalinen pääoma 

on työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Näillä asioilla on 

kohentava vaikutus työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa niin yksilö-

tasolla kuin yhteisötasolla. Sosiaalinen pääoma on me-henkeä. Me-henkeen 

tarvitaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden välistä luottamusta, osallistumista 

yhteiseen toimintaan ja vastavuoroisuutta, joka tarkoittaa esimerkiksi avun 

saamista ja avun pyytämistä.  

 

Tanskanen ym. (2015, 614–615) nostivat tutkimustuloksissaan esille, miten 

työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti stressiin ja 

työssä jaksamiseen. Työyhteisöissä, joissa ilmapiiri koettiin heikoksi, oli enem-

män stressin tunnetta ja tyytymättömyyttä kuin yhteisöissä, joissa ilmapiiri ko-

ettiin hyväksi. Manka ym. (2015, 16) toivat esiin, että monissa tutkimuksissa 

on todettu hyvän työilmapiirin sekä esihenkilön ja työntekijän välisen suhteen 

merkittävä yhteys henkilöstön työkykyyn ja organisaatioon sitoutumiseen. Kiel-

teisiä vaikutuksia työntekijän työkykyyn on havaittu alhaisella sosiaalisella 

pääomalla. Alhainen sosiaalinen pääoma voi esimerkiksi lisätä riskiä mielen-

terveydestä johtuvien sairauspoissaolojen kasvuun, jolla selkeä yhteys myös 

huonoon työilmapiiriin. Korkea sosiaalinen pääoma parantaa henkilöstön 

työssä jaksamista ja tuottavuutta, koska työyhteisössä vallitsee hyvä ilmapiiri, 

selkeä luottamus ja arvostus henkilöstön kesken. 

 

3.3 Työkyky 

Työkyky on sekä fyysistä terveyttä että henkistä työhyvinvointia. Terveys, työn 

kokeminen mielekkääksi ja tarkoitukselliseksi, hyvä työympäristö sekä 

työn järkevä organisointi ovat perusta työkyvylle. Työelämän laatu ja työhyvin-

vointi eivät synny vain ongelmia poistamalla. On syytä vahvistaa myös työn 

voimavara- ja vetovoimatekijöitä. Olennaisia asioita ovat selkeät johtamiskäy-

tännöt ja esimiehen tuki, palaute ja arvostus, työn mielekkyys ja palkitsevuus, 

luottamus ja hyvä tiedonkulku sekä kannustava työyhteisö. (EK 2011.) 
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Työkykyä voidaan kuvata Työterveyslaitoksen professori Juhani Ilmarisen ke-

hittämän Työkykytalon avulla (kuva 4). Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista 

kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs ker-

ros itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun 

kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan. Nelikerroksisen 

talon ensimmäisessä kerroksessa on terveys ja toimintakyky, sillä fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky yhdistettynä hyvään terveyteen on kai-

ken perusta. Työkykytalon toinen kerros muodostuu osaamisesta. Osaamisen 

perustana on peruskoulutus, sekä ammatilliset tiedot ja taidot. Kolmannessa 

kerroksessa ovat arvot, asenteet ja motivaatio, mitkä vaikuttavat merkittävästi 

omaan työkykyyn. Mikäli työ on pakollinen osa elämää eikä vastaa omia odo-

tuksia, se heikentää työkykyä. Iän myötä työ- ja eläkeasenteet muuttuvat ja 

voivat johtaa työelämästä luopumiseen tai ennenaikaiseen syrjäytymiseen. 

Kolmannessa kerroksessa myös työelämän ja muun elämän yhteensovittami-

nen kohtaavat. Työkykytalon neljäs kerros kuvaa konkreettisesti työpaikkaa, 

sillä työ, työolot, työyhteisö ja organisaatio kuuluvat tähän kerrokseen. Lähi-

johtaminen ja organisaatiojohtaminen ovat keskeinen osa tätä kerrosta, sillä 

heillä on vastuu edellä mainituista käsitteistä, johtaa ja kehittää niitä. (Kor-

kiakangas ym. 2019, 104–106.) 

 

Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. 

Työelämän aikana kaikkia kerroksia tulee myös kehittää. Yksilö on luonnolli-

sesti päävastuussa omista voimavaroistaan. Työnantaja ja esihenkilöt ovat 

puolestaan päävastuussa talon neljännestä kerroksesta. Työkykytaloa ympä-

röi perheen, sukulaisten ja ystävien verkostot. Yhteiskunnan rakenteet ja 

säännöt vaikuttavat myös yksilön työkykyyn. Vastuu yksilön työkyvystä ja-

kaantuukin sekä yksilön, yrityksen että yhteiskunnan kesken. (THL 2021b.) 

Hyvä terveys, mukaan lukien terveelliset elintavat, muodostavat perustan 

työntekijän hyvälle työkyvylle, lisää tuottavuutta ja työturvallisuutta, joten siksi 

on tärkeää jokaisen huolehtia Työkykytalon alimmasta portaasta (Laitinen 

2017). Työurien pidentäminen, työkyvyn edistäminen ja työn tuottavuuden pa-

rantaminen ovat keskeisiä työelämän haasteita, joihin voidaan osin vaikuttaa 

työntekijöiden elintapoja muokkaamalla (Laitinen ym. 2016, 1). 
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Kuva 4. Työkykytalo (Työterveyslaitos) 

 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi tai -työkyky on laajempi käsite kuin työkykyin-

deksillä mitattava työkyky. Kokonaisvaltainen käsitys työkyvystä huomioi työn 

ulkopuolisen elämän sekä toimintaympäristön merkityksen työkyvylle. (Seit-

samo ym. 2015, 4.) Ihmisen toimintakyky on sitä, että ihminen selviytyy päivit-

täisistä elämän haasteista. Työkyky kertoo siitä, miten ihmisen toimintakyky 

riittää työn vaatimuksiin. Perusta henkilökohtaiselle työkyvylle ja työhyvinvoin-

nille on huolehtia terveellisistä elintavoista eli riittävästä liikunnasta, terveelli-

sestä ravinnosta, unesta ja palautumisesta, sosiaalisista suhteista ja harrasta-

misesta.  Näihin valintoihin voi jokainen itse vaikuttaa arvioimalla ja tekemällä 

myönteisiä valintoja. (Repo ym. 2015, 31.)  

 

Epäterveelliset elintavat, huono ruokavalio, liikkumattomuus, lyhyt uni ja uni-

häiriöt, ja niiden kasauma heikentävät koettua työkykyä ja työstä palautumista. 

Nämä aiheuttavat myös ennenaikaista työkyvyttömyyttä. Elintapasairaudet, 

kuten diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet, haittaavat etenkin fyysisesti 

raskasta työtä tekeviä ja ikääntyviä työntekijöitä. Vuorotyötä tekevillä terveelli-

set elintavat nousevat suurempaan rooliin terveyden ja työkyvyn ylläpitä-

miseksi. Aktivoiva tai palauttava liikunta, työn kuormituksesta riippuen, auttaa 
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pitämään ja kohentamaan omaa työkykyä. Liikunta ehkäisee myös tuki- ja lii-

kuntaelinsairauksia ja mielenterveysongelmia, jotka ovat tärkeimmät ennenai-

kaista eläköitymistä aiheuttavat sairausryhmät. Hyvä ateriarytmi ja terveellinen 

ruokailu puolestaan takaavat riittävän energiansaannin päivän aikana, mikä  

edistää vireyttä, jaksamista työssä ja vapaa-ajalla sekä nukkumista uniaikaan. 

Terveellinen ravinto auttaa myös painonhallinnassa, sillä joka toinen työikäi-

nen on ylipainoinen tai vyötärölihava ja lihavuus heikentää työkykyä. Itse työ 

vaikuttaa myös elintapoihin ja esimerkiksi pitkät työpäivät ovat olleet yhtey-

dessä runsaampaan alkoholin kulutukseen.  (Kauppinen ym. 2013; Laitinen 

ym. 2015, 3; Seitsamo ym. 2015, 5.)  

 

3.4 Työpaikan rooli henkilöstön hyvinvoinnin edistämisessä 

Terveyden edistämistä työpaikoilla ohjaavat lait ja asetukset, kuten työterveys-

huolto- ja työturvallisuuslaki. Yleensä terveyden edistämistä toteutetaan työ-

terveysyhteistyönä, mikä tarkoittaa työnantajan, työntekijän ja työterveyshuol-

lon toteuttajan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Terveyden edistä-

misen toimia eli työterveyden ehkäisevää toimintaa ovat esimerkiksi työpaik-

kaselvitykset, ohjaus ja neuvonta, sekä terveystarkastukset. (Laitinen ym. 

2016, 2–3.) 

 

Terveyden edistämistä ja työterveysyhteistyötä työpaikoilla ohjaavat myös 

kannusteet.  Työnantajat saavat Kelalta korvausta työterveyshuollon kustan-

nuksista liittyen terveyden ja työkyvyn edistämiseen. Lait ovat myös muuttu-

neet korostamaan ehkäisevää toimintaa. Ehkäisevän työterveyshuollon kus-

tannuksia korvataan aina ensin, ja korvausprosentti on ehkäisevässä työter-

veyshuollossa suurempi kuin sairaanhoidossa. (Kela 2019.)  

 

Ennen kaikkea työntekijät ja organisaation kulttuuri ovat avainasemassa, kun 

työpaikoilla kehitetään toimintatapoja, joilla työpaikalla edistetään terveyttä ja 

tuetaan terveellisiä elintapoja sekä kehitetään työyhteisöä ja työympäristöä 

terveellisiä valintoja mahdollistavaksi ja tukevaksi. Eniten motivaatioon ter-

veellisiä elintapoja kohtaan vaikuttavat yksilön asenne, tiedot ja taidot, sekä 

työyhteisön ilmapiiri ja kulttuuri. Kuitenkin työpaikat ovat vähän hyödynnettyjä 

paikkoja terveyden edistämiseen, vaikka yksi työntekijä viettää vuodessa 1 
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600 tuntia työpaikalla.  Se potentiaali on vielä laajalti käyttämättä. Parhaimmil-

laan organisaatiot kehittävät yhdessä tapoja, miten työpaikalla edistetään ter-

veyttä ja työkykyä myös terveellisten elintapojen avulla. Työpaikat ovat erin-

omaisia areenoja motivoida työntekijöitä terveellisiin elintapoihin työkyvyn, 

työstä palautumisen ja työturvallisuuden näkökulmista. Etenkin ammateissa, 

joissa on fyysisesti tai kongitiivisesti raskasta, tai tehdään vuorotyötä. (Laitinen 

ym. 2016, 1; Laitinen ym. 2018, 5.) Yksi syy siihen, ettei työpaikkojen potenti-

aalia elintapojen kohentamisessa ole hyödynnetty, voi olla ehkäisevän työter-

veyshuollon korvausperusteet.  Työterveyshuollon palveluntuottaja voi myös 

suositella työnantajalle liikunta- ja virkistystoimintaa, työnohjausta tai johtami-

seen liittyvää koulutusta, mutta Kela ei korvaa niitä (Kela 2021.)  

 

Työpaikan perinteisin tapa tukea terveellisiä elintapoja on jakaa liikuntasete-

leitä, kustantaa yhteisiä liikuntaryhmiä ja mahdollistaa työpaikkaruokailu. Näi-

den lisäksi pitäisi enemmän ottaa huomioon yksilön omat tarpeet ja työyksikön 

tarpeet, sillä terveellisten elintapojen piiriin pitää saada myös ne työntekijät, 

jotka eivät ole jo valmiiksi aktiivisia esimerkiksi liikkumaan säännöllisesti. Yk-

sittäisillä terveystempauksilla ei saada vaikuttavaa tulosta aikaiseksi, vaan tar-

vitaan suunnitelmallisuutta ja tutkitusti hyväksi todettuja keinoja. Voi olla, että 

työantajan pyrkimykset vaikuttaa työntekijöiden elintapoihin saattavat herättää 

vastustusta ja kysymyksiä siitä, onko työnantajalla edes oikeus vaatia työnte-

kijältä terveellisiä elintapoja. Näin ollen onkin parasta, että työntekijöiden oma 

motivaatio muutokseen saadaan heräteltyä. Tärkeää on myös, että työntekijät 

määrittelevät muutosten tavoitteet itse, eikä työnantaja ylhäältä alaspäin. Elin-

tapamuutokseen tarvitaan työntekijän omaa motivaatiota. Motivaation perus-

tana ovat psykologiset perustarpeet, joita työyhteisö voi monin tavoin tukea. 

(Laitinen ym. 2016, 3–4; Laitinen ym. 2018, 10.)  

 

Työyhteisön sosiaalinen tuki on tärkeä keino kohentaa terveellisiä elintapoja. 

Onnistumista edesauttaa yhteisöllisyyden tunne ja tuen antaminen työkave-

rille. Työyhteisöltä saatavalla tuella on iso merkitys työkuormituksen hallin-

nassa ja työstä palautumisen edistämisessä jo työpäivän aikana sekä muun 

muassa sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisyssä. Ter-

veyttä edistävän työyhteisön ilmapiiri on kannustava ja myönteinen terveelli-

sille valinnoille. Merkittävää on, että elintapamuutoksia yhteisöllisesti tehdessä 
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on selkeä tavoite ja toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Saman-

laista työtä tekevät vertaiset voivat kannustaa tavoitteen asettamisessa, koska 

ymmärtävät toistensa tilanteen hyvin sekä sen, miten oma työ vaikuttaa ter-

veyteen ja millaista terveyttä se vaatii. (Laitinen ym. 2018, 10.) 

 

Kyse ei ole siitä, etteikö työikäisillä olisi jo runsaasti tietoa esimerkiksi ravitse-

muksesta tai liikunnasta, mutta terveellisten elintapojen merkitys työkyvyn 

edistämisessä ja työstä palautumisessa on vieraampi asia. Elintapojen muu-

tos on vaativa prosessi, jossa työntekijä tarvitsee uudenlaista osaamista ja tu-

kea muutosprosessin eri vaiheissa. (Laitinen ym. 2016, 3.) 

 

3.5 Aikaisempi tutkimustieto hyvinvointi-interventioista työpaikoilla 

Työhyvinvoinnin edistämiseksi on tehty paljon tutkimuksia, joten tarjolla on 

paljon tutkittua tietoa, suosituksia ja ohjeita. Mutta suositusten, mallien ja oh-

jeiden vieminen käytäntöön ja vakiintuminen työyhteisöjen arkeen on osoittau-

tunut epävarmaksi. Yhteiskehittämiseen perustuvan terveyden edistämisen 

vaikutuksia ja vakiintumisen prosessia työterveysyhteistyön toimintatavaksi 

käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa eriteltiin vakiintumista edistävät ja eh-

käisevät tekijät. Tutkimuksen kohteena oli seitsemän 2004–2014 tehtyä tutki-

mus- ja kehittämishanketta, joissa kohderyhmänä oli yhteensä 38 työpaikkaa 

tai työyksikköä sekä 23 työterveyshuollon yksikköä. Näissä hankkeissa pyrit-

tiin juurruttamaan työterveysyhteistyön osapuolten yhteiseen kehittämiseen 

perustuvaa terveyden edistämistä erilaisten työpaikkojen arkeen ja työterveys-

huollon yksiköihin. Lähtökohtana oli, että työpaikka voi toimia merkittävänä 

areenana terveyden ja työkyvyn edistämiselle. Jotta kehitetyt toimenpiteet oli-

sivat mahdollisia, terveyden ja työkyvyn edistämisen on oltava pysyvä osa työ-

terveysyhteistyötä sekä työpaikan strategiaa ja toimintaprosesseja. (Turpeinen 

ym. 2016, 4.) Tutkimuksen tulokset tukevat aiempien tutkimusten tuloksia 

siitä, kuinka terveyden edistämisen vaikuttavuus työterveysyhteistyössä syn-

tyy lukuisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Esimerkiksi työkyvyttömyyskus-

tannuksia onnistuttiin alentamaan yrityksen strategisella työkykyjohtamisen, 

kaikkien toimijoiden hyvän yhteistyön ja tavoitteiden käytäntöön viemisen yh-

teisvaikutuksella. Yhteistyön esteitä karsittiin madaltamalla asioiden esiin otta-

misen kynnystä ja ottamalla huomioon työn organisoinnin moninaisuus sekä 
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toteuttamalla selkeitä työkyvyn tuen toimintamalleja. Toimenpiteet kohdennet-

tiin kattavasti yrityksen keskeisiin työkyvyttömyysriskeihin. Hyvät työkyvyn tu-

kimallit, työkyvyn koordinoinnin vastuutus ja tietojärjestelmät edistivät tuloksel-

lisuutta. Näiden yhteisvaikutuksena yrityksen työkyvyttömyyskustannukset 

alenivat. (Turpeinen ym. 2016, 168–169.) 

 

Työkyvyn edistämiseksi Mänttäri ym. (2021, 206–207) ovat tehneet kattavan 

arvioinnin 47 tutkimuksesta, jotka sisälsivät toimenpiteitä työkyvyn edistä-

miseksi fyysistä aktiivisuutta lisäämällä fyysisesti raskasta työtä tekevien työn-

tekijöiden keskuudessa. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kerätä nimen-

omaan tutkimuksia, joissa toimenpiteet kohdistuivat fyysistä työtä tekeviin 

työntekijöihin, sillä yleensä toimenpiteissä ei erotella fyysistä työtä tekeviä ja 

inaktiivista työtä toisistaan. Näistä tutkimuksista 38 % raportoi, että liikunnan 

lisäämisellä oli merkittäviä vaikutuksia työkykyyn. Myönteisiä tuloksia tuli mo-

nista eri interventioista, kuten aerobisesta harjoittelusta, voimaharjoittelusta, 

näiden kahden yhdistelmästä, joogasta, venyttelystä ja yksilöllisistä liikuntaoh-

jelmista. Kirjallisuuskatsauksen johtopäätöksenä on, että interventioita pitää 

olla enemmän ja tiheämmin, jos työnantaja haluaa edistää työntekijöiden työ-

kykyä tehokkaasti. Erityistesti esiin nostetaan työn vaatimukset huomioivia toi-

menpiteitä, monikanavaisia interventioita sekä hyvinvointiteknologian hyödyn-

tämistä (Mänttäri ym. 2021, 207). 

 

Properin ym. (2019) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (n=23) tarkoituk-

sena oli antaa yleiskuva terveyden edistämisen toimenpiteiden tehokkuudesta 

työpaikalla kroonisiin sairauksiin liittyvistä fyysisen ja mielenterveyden seu-

rauksista. Tutkimuksissa saatiin vahvaa näyttöä työpaikoilla tehtyjen toimenpi-

teiden vaikutuksista kohderyhmän painoon, erityisesti ravintoon ja fyysisen 

suorituskykyyn liittyvien interventioiden kautta. Muiden metabolisten riskiteki-

jöiden osalta ei ollut näyttöä työpaikoilla tehtyjen toimenpiteiden positiivisesta 

vaikutuksesta terveyden edistämisen interventioihin, koska havaittiin laaduk-

kaiden arvioiden puute, sekä ristiriitaisia johtopäätöksiä. Vahvaa näyttöä löy-

dettiin pienestä positiivisesta vaikutuksesta mielenterveyshäiriöihin, etenkin in-

terventioista, joissa käytettiin sähköistä alustaa kognitiiviseen käyttäytymiste-

rapiaan. Lisäksi vahvaa näyttöä löydettiin työpaikoilla tapahtuvien interventioi-
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den vaikutuksesta tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn, etenkin lihaskun-

toharjoittelun kautta. Kirjallisuuskatsauksen johtopäätöksenä löydettiin siis hy-

vin näyttöä työpaikalla tehtävien interventioiden positiivisista vaikutuksista 

etenkin painoon, mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. (Proper ym. 

2019, 546–548.) 

 

Schröerin ym. (2013, 8) kirjallisuuskatsauksessa (n=15) mukana oli julkaisuja, 

joiden aiheet olivat työpaikoilla suoritetuista elintapainterventioista.  Mukana 

oli fyysistä aktiivisuutta, terveellistä painoa ja hyvää ravintoa edistäviä tavoit-

teita. Katsauksessa havaittiin, että työpaikoilla tapahtuvat interventiot voivat 

vaikuttaa työntekijöiden ruokailutottumuksiin pelkästään ravintotiedon jakami-

sella ja työpaikalla tehtävillä ruokailumuutoksilla terveellisempään suuntaan. 

Fyysistä aktiivisuutta lisää monikanavaiset interventiot, kuten askelten seu-

ranta, kannustaminen työmatkaliikkumiseen ja organisaation oma esimerkki. 

(Schröer ym. 2013, 12.) Johtopäätöksenä työpaikan terveyttä edistävät toimet 

voivat parantaa fyysistä aktiivisuutta, ruokailutottumuksia ja näin vaikuttaa ter-

veelliseen painoon. Työpaikan terveyden edistämisen tulee keskittyä joko fyy-

siseen aktiivisuuteen tai ruokailutottumusten muutoksiin. Kuitenkin vahvin 

näyttö vaikutuksista saatiin näiden interventioiden yhdistämisellä (Shcröer ym. 

2013, 8). 

 

Verbeek ym. (2021, 54–55) analysoivat kirjallisuuskatsauksessaan (n=28) pa-

lautumistutkimuksia. Tutkimuksissa löytyi seitsemän erilaista interventioita, 

joista yleisimmin käytetty oli satunnaistettu kontrolloitu koeasetelma. Rentou-

tustekniikoiden, palautumisharjoitusten, liikunnan edistämisen ja stressin hal-

linnan ohjaaminen olivat yksittäisille työntekijöille tehtyjä toimenpiteitä. Työhön 

suunnattuja toimenpiteitä olivat osallistavat muutokset, vaihtelua työ- ja tauko-

aikoihin, sekä työtehtävien vaihtelua. 54 % tutkimuksista osoitti myönteisiä 

vaikutuksia palautumiseen. Kolme tutkimusta tutki kustannusvaikutuksia, 

joissa todettiin, ettei interventioilla ollut vaikutusta kustannustehokkuuteen.   

 

Kuvaja-Köllner & Kautonen (2021, 62–64) kirjoittavat arviointiraportissaan työ-

yhteisöille suunnatusta kuuden kuukauden hyvinvointiprojektista ja projektin 

keskeisimmistä tuloksista. Liikuntaa saatiin lisättyä osallistujien keskuudessa 

keskimäärin 1,5 tuntia viikossa. Osallistujien yleisin tavoite oli painonpudotus, 
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joka osoittautui haastavammaksi kuin liikunnan lisääminen. Yksin liikunnan li-

sääminen ei riitä painonpudotuksessa, jos kohderyhmä on keski-ikäinen vä-

estö. Osallistujat toivoivatkin enemmän ravintoon liittyviä interventioita. Tulos-

ten perusteella voidaan todeta, että työyhteisö on selkeä voimavara elintapoja 

kohentaessa ja liikuntaa voidaan lisätä yksinkertaisin keinoin. Muutokseen tar-

vitaan jonkinlainen heräte eli väliintulo, joka tässä projektissa oli työyhteisön 

yhteinen hyvinvointiprojekti ja sen sisältämät interventiot, kuten alkumittauk-

sena toteutettu kehon kuntoindeksi -mittaus (kehonkoostumus, hapenottokyky 

levossa mitaten, puristusvoima ja vyötärönympärys). Tieto siitä, että sama mit-

taus tehdään kuuden kuukauden kuluttua, auttoi myöskin muutoksen tekemi-

sessä. Hyvinvointiteknologiaa hyödynnettiin aktiivisuusrannekkeita lainaa-

malla, jonka avulla osallistuja pääsi seuraamaan päivittäistä aktiivisuuttaan. 

Hyvinvointiprojektissa luotiin työyhteisölle yhteisöllisiä hyvinvointitavoitteita, 

jotka auttoivat muutoksen tekemisessä, mutta vieläkin parempia tuloksia olisi 

todennäköisesti saatu, jos jokainen osallistuja olisi haastateltu ja haastattelun 

pohjalta asetettu henkilökohtaisia tavoitteita.  

 

3.6 Kehonkoostumuus- ja vyötärönympärysmittaus 

 

Objektiivisena mittarina käytettiin kehonkoostumus- ja vyötärönympärysmittaa. 

Mittaus suoritettiin Inbody770-laitteella. Kehonkoostumusmittaus on nykyaikai-

nen menetelmä kehon hyvinvoinnin määrittämiseen ja se auttaa todentamaan 

eri toimenpiteillä ja elintapojen muutoksilla aikaansaatuja tuloksia. Siksi mit-

tausta käytetään usein ohjaus- ja valmennuspalveluiden yhteydessä. (Inbody 

s.a.) 

 

Viskeraalinen rasva on sisäelinten ympärille ja sisälle kerääntynyttä rasva-

massaa vatsaonteloon eli terveydelle kaikista haitallisinta rasvaa. Inbody-ke-

honkoostumuslaitteella viskeraalisen rasvan tulos mitataan neliösenttimetreinä 

navan korkeudelta ja tulos kertoo viskeraalisen rasvan pinta-alan sisäelinten 

ympärillä.  Viskeraalisen rasvan määrä luonnollisesti kasvaa vanhetessa, 

mutta suositeltava tulos on iästä ja sukupuolesta riippumatta 100 neliösentti-

metriä.  Kehonkoostumusmittauksessa viskeraalisen rasvan arvo onkin yksi 
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tärkeimmistä tuloksista, koska sillä on selkeä yhteys elintapasairauksiin. (Pa-

junen 2020.) Nämä elintapasairaudet ovat muun muassa tyypin 2 diabetes, 

verenpaineen kohoaminen, sepelvaltimotauti, unihäiriöt ja veren rasvahäiriöt 

(Mustajoki 2019). 

 

Toinen tapa mitata terveydelle kaikista haitallisinta rasvaa on vyötärönympä-

rys. Vyötärön mittaaminen on suositeltavaa silloin, kun painoindeksi on 25 tai 

enemmän, mitä pidetään ylipainoisuuden rajana. Useissa tutkimuksissa on to-

dettu, että naisilla vyötärönympärys ylittää 80 senttimetriä ja miehillä 94 sentti-

metriä, riski elintapasairauksille kasvaa. Nämä luvut ovat tavoitearvoja. Lievä 

terveyshaitta on tutkimusten mukaan naisilla 80–87 senttimetriä ja miehillä 

94–101 senttimetriä. Huomattava terveyshaitta on naisilla yli 88 senttimetriä ja 

miehillä 102 senttimetriä, jolloin sydän- ja verisuonitautien ja muiden lihavuu-

den liitännäissairauksien riski on suuri. (Mustajoki 2019.) 

 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin 

aikana osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitä kautta työhyvin-voin-

tia.  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa osallistuvien työyhteisöjen 

ja työntekijöiden saaduista ja koetuista vaikutuksista työkykyyn, terveellisiin 

elintapoihin ja ilmapiiriin. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

Millaisia vaikutuksia puolen vuoden hyvinvointiprojektilla on liikkumiseen, työ-

kykyyn ja sairauspoissaoloihin?  

Millaisia vaikutuksia hyvinvointiprojektilla on kehon koostumukseen ja millaisia 

elintapamuutoksia projektin aikana tapahtui?  

Millaisia vaikutuksia hyvinvointiprojektilla on työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisölli-

syyteen?       
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ, AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI 

                           
Opinnäytetyön tutkimukseen osallistui kahdeksan työyhteisöä ja 114 henkilöä. 

Työyhteisöistä kaksi oli Sosterista (hallinto- ja sosiaaliala), neljä Savonlinnan 

kaupungilta (peruskoulujen henkilöstö) ja kaksi yksityiseltä sektorilta (kaupan 

ja sähköteollisuuden ala). Työyhteisöt oli porrastettu niin, että ensimmäinen 

yhteisö aloitti lokakuun lopussa 2021 ja kahdeksas tammikuun puolessa vä-

lissä 2022. Ensimmäisellä työyhteisöllä kuuden kuukauden hyvinvointiprojekti 

päättyi huhtikuussa 2022 ja kahdeksannella yhteisöllä kesäkuun puolessa vä-

lissä 2022. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin monimetodinen lähestymistapa eli metodologi-

nen triangulaatio, jossa yhdistetään määrällistä ja laadullista tutkimusmenetel-

mää. Valinta tehtiin siksi, koska haluttiin saada syvempää ymmärrystä työyh-

teisöllisen hyvinvointiprojektin vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin 

kohentumisesta, sekä konkreettisia esimerkkejä mitä muutoksia elintavoissa 

oli tapahtunut ja miten muutokset ovat vaikuttaneet yksilön ja työyhteisön ar-

keen. Vilkka (2021, 70–71) kirjoittaa, että monimetodisen lähestymistavan tär-

kein tavoite on parantaa tutkimuksen luotettavuutta lisäämällä tutkimuksen 

kattavuutta. Tuomi & Sarajärvi (2018, 168) kirjoittavat, että metodologisella tri-

angulaatiolla tarkoitetaan tutkimusmenetelmien yhdistämistä, kuten kysely, 

haastattelu tai havainnointi, jolloin kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus-

metodi yhdistyvät. Hirsjärvi ym. (2009, 200–201) kirjoittavat, että kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa on nykyään yleistä, että siihen yhdistetään kvalitatiivisia 

piirteitä lisäämällä strukturoituun kyselylomakkeeseen avoimia kysymyksiä, 

joilla saadaan monivalintakysymysten rinnalle avoimia vastauksia, jolloin vas-

taajaa ei ole kahlittu tiettyyn vastausvaihtoehtoon, vaan vastaaja voi tuoda 

oman mielipiteensä ja vastaajan mielestä keskeiset ajatukset aihealueesta nä-

kyväksi. Tuomi & Sarajärvi (2018, 168) kirjoittavat tämän metodin olevan 

kvantitatiivisen metodin alaluokka, ei niinkään metodologinen triangulaatio. 

 

Määrällinen tutkimus on ollut tieteellisessä tutkimuksessa hyvin yleistä, vasta 

viime vuosikymmeninä on enemmän yleistynyt yhdistellä määrälliseen tutki-

mukseen myös laadullista tutkimusta (Lammintakanen ym. 2019). Yhteiskun-

tatieteellisissä tutkimuksissa vastakkainasettelu voi olla haitallista. Metodien 
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yhteiskäytöllä samassa tutkimuksessa voidaan havainnollistaa tulosten yhden-

mukaisuutta riippumatta tutkimusmenetelmästä. (Raunio 1999, 343.) 

 

Määrällisessä tutkimuksessa on keskeistä aineiston keruun suunnitelma, tut-

kittavien valinta, muuttujien muodostaminen ja saattaminen taulukoiksi ja tilas-

tolliseen muotoon, sekä johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, jotka muo-

dostavat tutkimukselle teoreettisen perustan. (Hirsjärvi ym. 2009, 140.) Tässä 

opinnäytetyössä teoreettiset lähtökohdat muodostuivat aikaisempaan tutki-

mustietoon työpaikoilla toteutetuista hyvinvointi-interventioista, kirjallisuuskat-

sausten johtopäätöksistä, sekä teoriaan työpaikka hyvinvoinnin edistäjänä. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä ovat, että aineisto kerätään luonnollisissa 

ja todellisissa tilanteissa, kuten haastatteluin ja tutkimus on luonteeltaan tie-

don hankintaa kokonaisvaltaisesti. Näin tutkittavien näkökulmat pääsevät hy-

vin esille. Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksenmu-

kaisesti, eikä satunnaisotosta käytetä. Tutkimussuunnitelma muokkautuu tutki-

muksen edetessä ja sitä on mahdollista muuttaa olosuhteiden mukaisesti. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää kyselyn 

muodossa, sekä tekemällä objektiivisia mittauksia. Kvalitatiivista tutkimusme-

netelmää käytettiin kyselyn avoimilla vastauksilla, sekä haastattelemalla osal-

listuvista työyhteisöistä niiden jäseniä. Vertailuasetelma saatiin teettämällä ky-

sely hyvinvointiprojektin alku- ja loppuvaiheessa. Samoin toimittiin myös ob-

jektiivisten mittausten kanssa. Näin saatiin tutkimukselle lisää kattavuutta ja 

monipuolisempaa ymmärrystä hyvinvointiprojektin todellisista vaikutuksista.  

Alla esitettävässä taulukossa (taulukko 2) tuodaan esiin, millä menetelmillä 

saatiin vastaus tutkimuskysymyksiin ja kuinka tuloksia analysoitiin. 

 

Taulukko 2. Tutkimusasetelma 

Tutkimuskysymys Menetelmä Analysointi Tunnusluvut 

Vaikutus liikkumiseen Alku- ja loppuky-

sely,haastattelu 

Vertailu spss-ohjel-

malla, sisällönanalyysi, 

luokittelu 

 

muutos keskiarvo 

(h&min/vk) 
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Vaikutus työkykyyn Alku- ja loppuky-

sely, haastattelu 

Vertailu spss-ohjel-

malla, sisällönanalyysi, 

luokittelu 

Muutos likert-as-

teikoilla 

Vaikutus sairauspois-

saoloihin 

Alku- ja loppuky-

sely 

Vertailu spss-ohjelmalla muutos keskiarvo 

(pv/6kk) 

Vaikutus painoon Kehonkoostumus-

mittaus 

Excel ja spss-ohjelmalla Kilogramma (kg) 

Vaikutus vyötärönym-

pärykseen 

Vyötärönympärys-

mittaus 

Excel ja spss-ohjelmalla Senttimetri (cm) 

Vaikutus viskeraali-

seen rasvaan 

Kehonkoostumus-

mittaus 

Excel ja spss-ohjelmalla Neliösenttimetri 

(cm2) 

Elintapamuutokset Haastattelu Sisällönanalyysi, luokit-

telu 

Alaluokat, yläluo-

kat 

Vaikutus ilmapiiriin ja 

yhteisöllisyyteen 

Loppukysely, 

haastattelu 

Sisällönanalyysi, luokit-

telu 

Likert-asteikko 

 

Opinnäytetyön toteuttamiseksi tehtiin tutkimussuunnitelma syksyllä 2021, 

jossa oli tutkimuksen tarkoitus, teoreettiset lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu 

sekä pohdintaa eettisyydestä ja luotettavuudesta. Opinnäytetyölle haettiin tut-

kimuslupa lokakuussa 2021. Tätä ennen Mintissä-hankkeelle oli haettu tutki-

muslupa kaikista mukana olevista organisaatioista. Opinnäytetyön tekijä oli 

ennen tutkimuslupien hakemista yhteydessä mukana olevien organisaatioiden 

avainhenkilöihin osallistumisesta hyvinvointiprojektiin ja tutkimuksen toteutta-

misesta. 

 

5.1 Kvantitatiivisen aineiston keruu 

Kvantitatiivinen aineisto kerättiin kyselyn avulla sekä objektiivisilla mittauksilla. 

Kyselylomake on yleisin tapa kerätä aineistoa määrällisessä tutkimuksessa ja 

on survey-tutkimuksen keskeisin menetelmä. Survey-tutkimuksessa kysytään 

samat kysymykset kaikilta vastaajilta tismalleen samalla tavalla. Kyselylomak-

keen selkein etu on, että sen avulla voidaan kerätä laaja määrä vastauksia, 

vaikka osallistujat ovat hajautuneet laajalle alueelle. Menetelmä on tehokas, 

sillä se säästää tutkijan aikaa, koska vastaukset saa tehokkaasti tilastolliseen 

muotoon analysoitavaksi tietotekniikan avulla. Survey-tutkimuksen heikkou-

deksi nähdään, että ei tiedetä miten tosissaan vastaajat vastaavat kysymyk-

siin, ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymyksen samalla tavalla kuin tutkija, 

sekä kato saattaa nousta suureksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 194–195.) Heikkilän 
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(2014, 45–46) mukaan kyselylomakkeen laadinta vaatii, että tutkijalla on sel-

keä käsitys teoriasta, sekä tutkimuskysymyksistä ja -ongelmista. Hyvä kysely-

lomake pitää olla selkeä ja houkuttelevan näköinen, kysymykset selkeitä ja 

ymmärrettäviä, kuten myös vastausohjeet. Kysymykset ovat numeroitu ja ky-

sytään vain yhtä asiaa kerrallaan. Kyselylomake pitää testata ennen vastaus-

ten keräämistä ja palautteen pohjalta tarvittaessa muuttaa kyselyä vielä selke-

ämmäksi. 

 

Yleensä kyselylomakkeessa esitetään kolmenlaisia kysymyksiä. Monivalinta-

kysymyksiä, joissa on laadittu valmiit vastausvaihtoehdot ja vastaaja valitsee 

itselleen sopivimman vaihtoehdoista esimerkiksi kysyttäessä sukupuolta, vas-

tausvaihtoehdot ovat mies ja nainen, joista vastaaja valitsee toisen. Avoimia 

kysymyksiä, joissa laadittuun kysymykseen on jätetty tyhjä tila vastaajalle vas-

tata omin sanoin mitä kysymys tuo mieleen. Asteikkoihin perustuvia kysymyk-

siä, joissa on kysymyksen vastaukselle väittämiä, joista vastaaja valitsee, 

onko esimerkiksi täysin samaa mieltä tai eri mieltä kysyttävästä asiasta. Ylei-

sin on 5-portainen Likertin asteikko, jossa väittämät muodostavat nousevan tai 

laskevan skaalan. (Hirsjärvi ym. 198–200.) Kvantitatiivisen tutkimuksen tavoite 

on, että muuttujia koskevia väitteitä perustellaan numeroiden ja tilastollisten 

yhteyksien avulla, mikä edellyttää, että kerätty aineisto ryhmitellään taulukko-

muotoon (Vilkka 2021, 110). Tässä opinnäytetyössä käytettiin kaikkia kolmea 

kysymysmallia ja kvantitatiivisen aineiston tulokset esitetään taulukkomuo-

dossa. 

 

Tässä opinnäytetyössä kyselylomakkeen perustana käytettiin aiempien työpa-

koilla toteutettujen hyvinvointi-interventioiden tutkimustietoa ja näiden kirjalli-

suuskatsausten johtopäätöksiä, millaisia vaikutuksia aiemmin on hyvinvointi-

interventioissa saatu. Tästä lähtökohdasta saatiin pohja kyselyn laatimiselle ja 

tehtiin päätös hyödyntää validoituja FinTerveys2017-kyselyn osia. Borodulin 

ym. (2018, 3–4) kirjoittavat, että FINRISKI-tutkimusten, jota myös FinTer-

veys2017-kysely on, tuloksia ja kyselyitä käytetään laajasti esimerkiksi Käypä 

Hoito -suosituksia laatiessa. FinTerveys2017-kyselyn tuloksia pidetään luotet-

tavina ja edustavina väestön terveyttä, terveyskäyttäytymistä, ravintoa, työ- ja 

toimintakykyä ja hyvinvointia mitatessa. 
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Kysely testattiin lähettämällä kysely viidelle (n=5) työikäiselle savonlinnalai-

selle henkilölle, jotka eivät osallistuneet kuuden kuukauden hyvinvointiprojek-

tiin. Palautteen perusteella muutettiin syntymäaika kysymykseksi ikä. Sekä eri 

liikkumisintensiteetti päivinä, tunteina ja minuutteina muutettiin niin, että jokai-

selle aikamääreelle tuli oma vastauskohta. Testauksen perusteella arvioitiin, 

että kyselyn tekemiseen menisi vastaajalla aikaa 10–15 minuuttia. 

 

Alku- ja loppukysely tehtiin Webropol-työkalulla ja vastauslinkki lähetettiin kah-

deksan työyhteisön 114 jäsenelle sähköpostitse hyvinvointiprojektin alussa 

sekä lopussa. Sähköpostiosoitteet kerättiin hyvinvointiprojektin aloitustilaisuu-

dessa. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää osallistujien taustatietoja, 

elintapoja, sekä kuuden kuukauden hyvinvointiprojektien sisältämien interven-

tioiden vaikutuksia. Kyselytutkimus (liite 2) toteutettiin interventioihin osallistu-

ville kaksi kertaa. Muistutusviesti vastaamisesta lähetettiin sähköpostitse noin 

viikon päästä ensimmäisestä viestistä. Muistutusviesti lähetettiin kaikille osal-

listujille, vaikka osallistuja olisikin jo vastannut kyselyyn, sillä erottelu vastan-

neisiin ja ei-vastanneisiin olisi vienyt kohtuuttomasti aikaa, vaikka se olisi hen-

kilönumeron perusteella ollut mahdollista. 

 

Tähän opinnäytetyöhön tehtiin rajaus niin, että kyselylomakkeelta otettiin ana-

lysoitavaksi vain kysymykset, jotka vastasivat opinnäytetyön tutkimuskysy-

myksiin. Tässä opinnäytetyössä käytettiin kyselystä osia taustatiedoista (kysy-

mysnumerot 1, 2, 4, 5). Kysymykset 7–8 ja 11–13 käsittelivät työtä ja työky-

kyä. Kysymyksissä hyödynnettiin THL:n FinTerveys2017-kyselyn osia. Kysy-

mykset 16–20 käsittelivät liikuntatottumuksia. Nämä olivat myöskin FInTer-

veys2017-kyselyn osia. Kysymys 37 käsitteli sairauspoissaoloja ja vastaus pe-

rustuu vastaaja omaan arvioon. Kysymys 38 on loppukyselystä ja siinä kysyt-

tiin hyvinvointiprojektin vaikutuksia ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. 

 

Objektiiviset mittaukset toteutettiin projektin alussa ja lopussa työyhteisön ti-

loissa. On todettu, että selkeä mittari elintapamuutosta seuratessa on selkeä 

motivoiva tekijä yksilön onnistuneessa elintapamuutosprosessissa. Kehon-

koostumus ja vyötärönympärys valikoituivat objektiivisiksi mittareiksi Sosterin 

edellisen hankkeen (Tuottavuutta hyvinvointia kohentamalla) interventioihin 
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osallistuvien kyselytutkimuksen kautta, jossa kysyttiin motivoivimpia tekijöitä 

elintapamuutosprosessissa. (Kuvaja-Köllner & Kautonen 2021.) 

 

Aineiston tarkasteluun otettiin vain ne, jotka olivat henkilönumeron perusteella 

vastanneet kyselytutkimuksen alku- ja loppukyselyyn. Heitä oli 114:sta 55 

henkilöä, jolloin vastausprosentti oli 48 %. Sekä alku- että loppumittauksiin 

osallistui 89 henkilöä, jolloin osallistumisprosentti oli 78 %. 

 

5.2 Kvalitatiivisen aineiston keruu 

Kvalitatiivinen aineisto kerättiin strukturoiduin haastatteluin. Strukturoidussa 

haastattelussa vuoropuhelu haastateltavan kanssa käydään ennalta määritet-

tyjen kysymysten avulla. Yleensä kysymykset ovat lomakkeella ja runkoa seu-

rataan koko haastattelun ajan. Sen jälkeen, kun kysymykset ovat saatu poh-

dittua ja kirjattua lomakkeelle, on haastattelu helpompi toteuttaa. (Hirsjärvi ym. 

2009, 208.) Haastattelu tapahtuu siis vuoropuheluna ja keskustelu nauhoite-

taan, jonka jälkeen tulee litterointi. Litterointi tarkoittaa, että nauhoitettu puhe 

tuotetaan sanatarkasti tekstiksi, jolloin päästään analysoimaan aineistoa 

(Vilkka 2021, 137). 

 

Yhdistäessä kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmetodia, kvantitatiivinen 

vaihe voidaan toteuttaa ennen kvalitatiivista vaihetta, jolloin määrällinen sur-

vey-tutkimus voi luoda perusteet laadullista haastattelua varten (Hirsjärvi 

2009, 137). Näin toimittiin tässä opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tekijälle hah-

mottui haastattelukysymykset kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin aikana 

vieraillessa ja keskusteluissa työyhteisöissä ja silmäilemällä määrällisen ai-

neiston avointen kysymysten vastauksia. Näin päädyttiin induktiiviseen eli ai-

neistolähtöiseen sisällönanalyysiin ja haastattelut toteutettiin hyvinvointiprojek-

tin päättymisen jälkeen.  

 

Haastateltaviksi etsittiin interventioihin osallistuvia vapaaehtoisia kertomaan 

projektin toimivuudesta työntekijöiden sekä työyhteisöjen esihenkilöiden näkö-

kulmasta. Kahdeksasta työyhteisöstä haastateltiin yhteensä seitsemän osallis-

tujaa, viisi esihenkilöä ja kaksi työyhteisön jäsentä. Haastattelut toteutettiin 

portaittain työyhteisön hyvinvointiprojektin päättymisen jälkeen. Ensimmäinen 
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haastattelu tehtiin huhtikuussa 2022 ja viimeinen kesäkuussa 2022. Yksilöta-

son ja työyhteisötason kysymykset liittyivät elintapamuutoksen tekemiseen ja 

osallistujan sekä työyhteisön onnistumiseen niissä. Tavoitteena oli löytää kes-

keiset tekijät onnistuneessa hyvinvointiprojektissa, mikä täydensi määrällistä 

kyselyaineistoa. Haastattelun teemat, kysymykset yleisellä tasolla (liite 3) sekä 

arvio suuntaa antavasta haastattelun kestosta (noin 15 minuuttia) lähetettiin 

haastateltaville etukäteen sähköpostitse. Haastattelut toteutettiin puhelimitse 

ja haastateltaville ilmoitettiin jo etukäteen, että haastattelut nauhoitetaan. 

Haastateltavilta varmistettiin vielä, että he ovat osallistumassa haastatteluun 

vapaaehtoisesti ja voivat keskeyttää haastatellun milloin tahansa. Puhelin-

haastattelut nauhoitettiin Microsoft Wordin nauhoitustyökalulla. Puhelun jäl-

keen nauhoite litteroitiin sanatarkasti Wordiin. 

 

5.3 Kvantitatiivisen aineiston analysointi 

Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisesti kuvaavalla analyysimenetel-

mällä. Tämä on tyypillinen tapa kuvata määrällistä aineistoa ja havainnoida tu-

loksia esimerkiksi taulukoilla, joiden avulla voidaan todeta ilmiöiden jakautu-

mista (Jyväskylän yliopisto 2021).  

 

Tilastollista merkitsevyyttä analysoitiin p-arvon avulla. P-arvo tarkoittaa merkit-

sevyystasoa, joka kertoo, millä todennäköisyydellä kysymysasetelman nolla-

hypoteesi hylätään, vaikka se olisikin totta (taulukko 3). Nollahypoteesi tarkoit-

taa, että tutkittavien muuttujienvälillä ei ole yhteyttä. Toisin sanoen p-arvo on 

todennäköisyysarvo. Mitä pienempi p-arvo on, sitä todennäköisempää on, että 

erojen keskiarvo poikkeaa nollasta merkitsevästi ja selittyy pelkästään otanta-

virheellä, eikä sattuman osuus ole liian suuri. (Tähtinen ym. 2020, 40–41.)   

 

Taulukko 3. P-arvoasteikko (Tähtinen ym. 2020, 42; Heikkilä 2014, 240) 

P-arvo alle 0,050 Tilastollisesti melkein merkitsevä 

P-arvo alle 0,010 Tilastollisesti merkitsevä 

P-arvo alle 0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä 

 

Määrällisen aineiston vertailussa käytettiin parillista t-testiä sekä Wilcoxonin 

merkkitestiä. Parillinen t-testi sopii tutkittaville, joille on tehty sama mittaus 
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kahteen kertaan. Toistettujen mittausten testillä voidaan verrata alkumittauk-

sen keskiarvoja loppumittauksen keskiarvoihin ja näiden välisten erotusten ti-

lastollista merkitsevyyttä, jolloin voidaan arvioida, onko muutoksia tapahtunut 

esimerkiksi testattavien työvuoron jälkeisessä palautumisessa. (Tähtinen ym. 

2020, 132.) Wilcoxonin testi on epäparametrinen vastine t-testille. Testissä pi-

tää olla riippuvat muuttujat eli tismalleen samat henkilöt osallistuvat molempiin 

mittauksiin. Wilcoxonin testillä on mahdollista saada keskiarvoja tarkempaa 

tietoa muuttujista. (Tähtinen ym. 2020, 137.) 

 

Objektiiviset mittaustulokset kirjattiin omaan taulukkoon (liite 4) ja analyysissa 

käytettiin SPSS-tilastointiohjelmaa. Objektiivisista tuloksista täytettiin omaa 

Excel-taulukkoa, jossa käytettiin samaa henkilönumeroa kuin kyselytutkimuk-

sessakin, jotta yksittäisiä henkilöitä ei voitu tuloksista tunnistaa. Objektiivinen 

mittari kertoo kiistattomasti muutoksen, joka voidaan tuoda subjektiivisen ky-

selytutkimustulosten rinnalle, sekä antaa henkilölle itselleen tärkeää tietoa on-

nistumisesta. 

 

5.4 Kvalitatiivisen aineiston analysointi 

Tuomi & Sarajärvi (2018, 122–127) jakavat induktiivisen sisällönanalyysin kol-

meen osaan. Ensimmäinen vaihe on aineiston pelkistäminen eli alkuperäi-

sestä datasta karsitaan kaikki epäolennainen pois, jolloin aineisto saadaan tii-

viimpään muotoon. Induktiivisen sisällönanalyysin toinen vaihe on klusterointi, 

jolloin tiiviimmässä muodossa olevasta aineistosta etsitään samankaltaisuuk-

sia ja yhdistetään ne alaluokiksi, jotka nimetään sisältöä kuvaavalla termillä tai 

käsitteellä. Klusterointivaihetta seuraa abstrahointi eli käsitteellistäminen ja 

tätä jatketaan niin kauan kuin aineisto antaa mahdollisuuden, kuitenkin tarkoi-

tuksena päästä alkuperäisestä datasta yläluokitteluihin. 

 

Tässä opinnäytetyössä kvantitatiivisen kyselyn avointen kysymysten alkupe-

räiset vastaukset luokiteltiin alaluokkiin 1) myönteiset vaikutukset ja 2) kieltei-

set vaikutukset, joiden yläluokka on projektin aikaiset vaikutukset. 

Kvalitatiivisen aineiston analysointi aloitettiin pelkistämisellä eli sanatarkasti lit-

teroiduista haastatteluista karsittiin epäolennaisuudet pois ja näin tiivistettiin 

aineistoa. Seuraavaksi pelkistetystä aineistosta ryhmiteltiin samankaltaisuudet 
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ja saatiin muodostettua alaluokkia, jotka nimettiin alaluokkaa yhdistävällä ter-

millä. Alaluokista muodostettiin yläluokkia, joilla haettiin vastauksia tutkimus-

kysymyksiin. Tässä opinnäytetyössä induktiivisen sisällönanalyysin avulla 

saatiin yläluokiksi 1) hyvinvointiprojektin vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin, 2) 

tarve elintapamuutokselle, 3) muutokset liikkumiseen, 4) muutokset ruokatot-

tumuksiin ja 5) muutokset palautumiseen. 

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustuloksissa ensiksi käydään koonti osallistujien perustiedoista, jonka 

jälkeen käydään läpi millaisia vaikutuksia hyvinvointiprojektilla oli osallistujien 

koettuun työkykyyn, liikkumiseen ja sairauspoissaoloihin. Tämän jälkeen tuo-

daan esiin, millaisia vaikutuksia hyvinvointiprojektilla oli osallistujien kehon 

koostumukseen ja sitä seuraavassa osiossa käydään läpi, oliko hyvinvointi-

projektilla vaikutusta työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Lopuksi vielä 

kuvataan, millainen tarve oli elintapamuutoksille ja millaisia konkreettisia muu-

toksia projektin aikana osallistujat kokivat ruokatottumuksiin ja palautumiseen. 

Määrällisen aineiston tukena käytetään laadullista aineistoa, jotta saadaan sy-

vempi ymmärrys mitä koetun muutoksen takana on.  

 

Kun määrällisen aineiston koko on kymmeniä vastauksia, ovat frekvenssija-

kaumat pieniä, joten on mielekkäämpää käyttää lukumäärällisiä vastauksia 

kuin prosenttimääräisiä, joita käytetään, kun vastauksia on satoja (Heikkilä 

2014, 2). Näin ollen tässä opinnäytetyön taulukoissa käytetään lukumäärällisiä 

vastauksia. 

 

6.1 Perustiedot  

Tutkimuskyselyyn vastanneiden (n=55) keski-ikä oli 49,5 vuotta. Nuorin vas-

tanneista oli 21-vuotias ja vanhin 64-vuotias. Naisia heistä oli 43 ja miehiä 12. 

Kyselyyn vastanneista 13 työskenteli Sosterissa, 36 Savonlinnan kaupungilla 

ja kuusi yksityisellä sektorilla. 55 vastaajasta 50 työskenteli kokopäivätyössä 

ja viisi osa-aikatyössä.  
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Alku- ja loppumittauksiin osallistuneiden (n=89) keski-ikä oli 48,4 vuotta. Nai-

sia heistä oli 57 ja miehiä 32. 12 työskenteli Sosterissa, 52 Savonlinnan kau-

pungilla ja 25 yksityisellä sektorilla. 

 

6.2 Hyvinvointiprojektin vaikutus työkykyyn 

Osallistujia pyydettiin arvioimaan työkyvyn kehittymistä edellisen kuuden kuu-

kauden aikana (taulukko 4). Alku- ja loppukyselyä verratessa (n=55) kolmella 

henkilöllä molemmissa kyselyissä työkyky oli kehittynyt erittäin hyvään suun-

taan. Merkittävin tulos tässä kysymyksessä tapahtui työkyvyn kehittymisessä 

melko hyvään suuntaan. Alkukyselyssä ”melko hyvään suuntaan” vastanneita 

oli neljä, kun taas loppukyselyssä 21. Kun näitä lukuja vertaa vastausvaihto-

ehtoon ”pysynyt ennallaan”, johon alkukyselyssä oli vastanneita 44 ja loppuky-

selyssä 28, havaitaan, että työkyvyn kohentumista koki suurin osa niistä vas-

taajista, jotka vastasivat alkukyselyyn, että työkyky on pysynyt ennallaan. Tätä 

päätelmää tukee vastausvaihtoehto ”melko huonoon suuntaan”, johon alkuky-

selyyn vastasi neljä henkilöä ja loppukyselyyn kolme. 

  

Taulukko 4. Arvio työkyvyn kehittymisestä viimeisen kuuden kuukauden aikana  

n=55, p-arvo=0,004 parillinen t-testi 0kk (hlö) 6kk (hlö) 

Erittäin hyvään suuntaan 3 3 

Melko hyvään suuntaan 4 21 

Pysynyt ennallaan 44 28 

Melko huonoon suuntaan 4 3 

Erittäin huonoon suuntaan 0 0 

Yhteensä 55 55 

 

Itsearvioitu työkyky koheni kuuden kuukauden seurannassa selkeästi (Tau-

lukko 5). Keskiarvollisesti työkyky nousi 8,24:sta 8,36:een (n=55). Alkuky-

selyssä mediaani omalle työkyvylle oli 8 (n=23) ja toiseksi yleisin 9 (n=20). 

Loppukyselyssä mediaani omalle työkyvylle oli 9 (n=25) ja toiseksi yleisin 8 

(n=12). Molemmissa kyselyissä omaksi työkyvyn arvoksi 7 arvioi seitsemän 

vastaajaa ja arvoksi 6 yksi vastaaja. Alkukyselyssä arvoksi 10 arvioi kolme 

vastaajaa ja loppukyselyssä 8 vastaajaa. Yksi henkilö arvioi alkukyselyssä 

työkyvyn arvoksi 4. Loppukyselyssä kaksi henkilöä arvioi oman työkykynsä ar-

voksi 2.  
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Taulukko 5. Itsearvioitu työkyvyn arvio asteikolla 1-10  

n=55. p-arvo=<0,001 parillinen t-testi 0kk (hlö) 6kk (hlö) 

2 0 2 

3 0 0 

4 1 0 

5 0 0 

6 1 1 

7 7 7 

8 23 12 

9 20 25 

10 3 8 

Keskiarvo 8,24 8,36 

Mediaani 8 9 

 

Yhdellä henkilöllä on työkyky romahtanut hyvinvointiprojektin aikana ja muilla 

vastaajilla työkyky on pysynyt ennallaan tai parantunut. Suurin muutos on ta-

pahtunut alkukyselyssä työkyvyn arvoksi 8 tai 9 arvioineissa vastaajissa, jotka 

arvioivat loppukyselyssä työkykynsä paremmaksi. 

 

Olennainen osa työkykyä on palautuminen. Osallistujat arvioivat kuinka hyvin 

he yleensä palautuvat työpäivän tai työvuoron jälkeen (taulukko 6). Alkuky-

selyssä 11 vastaajaa arvioi palautuvansa työpäivästä hyvin, kun taas loppuky-

selyssä hyvin arvioi palautuvansa 13 vastaajaa. Melko hyvin arvioi palautu-

vansa alkukyselyssä 30 vastaajaa ja loppukyselyssä 32 vastaajaa. Kohtalai-

sesti arvioi palautuvansa alkukyselyssä 11 vastaajaa ja loppukyselyssä seitse-

män vastaajaa. Molemmissa kyselyissä melko huonosti arvioi palautuvansa 

kaksi vastaajaa ja huonosti yksi vastaaja. Tuloksista havaitaan, että osa hen-

kilöistä, jotka palautuivat alkukyselyssä kohtalaisesti, palautui projektin lo-

pussa melko hyvin tai hyvin. Suurimmalla osalla kuitenkin palautumiseen ei ol-

lut suurta vaikutusta. 

 

Taulukko 6. Arvio palautumisesta työpäivästä tai työvuorosta 

n=55, p-arvo=<0,001 Wilcoxonin merkkitesti 0kk (hlö) 6kk (hlö) 

Hyvin 11 13 

Melko hyvin 30 32 

Kohtalaisesti 11 7 

Melko huonosti 2 2 

Huonosti 1 1 
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Yhteensä 55 55 

 

Kyselyssä oli myös mahdollisuus avoimiin vastauksiin (taulukko 7), jos vas-

taaja halusi kertoa enemmän työkyvystään ja jaksamisestaan. 

 

Taulukko 7. Avoimia vastauksia työkyvystä 

Yläluokka Alaluokka Alkuperäinen ilmaus 

Työkykyyn 

vaikuttavia 

tekijöitä 

Myönteisiä 

vaikutuksia 

Olen ruvennut nukkumaan enemmän projektin 

myötä. Tämä on vaikuttanut positiivisesti työky-

kyyni. 

 

Työkykyni on hyvä. Tämä liikunta haaste on li-

sännyt liikuntaani jonkun verran. olen kiinnittä-

nyt lihaskuntooni enemmän huomiota. 

 

Esim. palautuminen meinaa unohtua. Projekti 

muistutti siitä. 

 

Ruokailutottumuksien muutoksen myötä iltapäi-

visin ei enää ole väsynyt olo, eikä tarvitse pei-

tellä haukottelua. 

 

Arkiliikunnan lisäys on parantanut työkykyi-

syyttä. Pitkä sairastelujakso helmi-maaliskuussa 

puolestaan toi vähän takapakkia. 

 Kielteisiä vaikutuksia Työmäärä, sähköpostipaljous rasittaa, ja ajoit-

tain haittaa mm. yöunia. 

 

Selkävaiva, joka tällä hetkellä lääkityksellä ok, 

odotan leikkausta. 

 

Jonkin verran fyysisiä ongelmia terveyden 

kanssa. 

 

6.3  Hyvinvointiprojektin vaikutus liikkumiseen 

Molemmissa kyselyissä pyydettiin vastaajia arvioimaan liikkumisen määrän 

tunteina ja minuutteina viikossa. Liikkumisen osioita oli neljä ja jokainen osio 

arvioitiin tunteina ja minuutteina. Ensimmäisenä arvioitiin verkkainen ja rauhal-
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linen kestävyysliikunta, mikä tarkoitti esimerkiksi rauhallista kävelyä tai pyöräi-

lyä, jossa ei tule juurikaan hikoilua eikä hengityksen kiihtymistä. Toisena arvi-

oitiin ripeä ja reipas kestävyysliikunta, esimerkiksi reipasta kävelyä, jossa ta-

pahtuu jonkin verran hikoilua ja hengityksen kiihtymistä. Kolmanneksi arvioitiin 

voimaperäinen ja rasittava kestävyysliikunta, esimerkiksi hölkkä tai juoksu, 

jossa tapahtuu voimakasta hikoilua ja hengityksen kiihtymistä. Neljänneksi ar-

vioitiin lihaskuntoharjoittelua, esimerkiksi kuntopiiri tai kuntosaliharjoittelu. Al-

kukyselyssä vastaajat arvioivat liikkuvansa yhteensä 5,51 tuntia viikossa. Lop-

pukyselyssä liikkumisen kokonaismääräksi arvioitiin 8,2 tuntia viikossa. Liikku-

minen siis lisääntyi kuuden kuukauden aikana 2,69 tuntia viikossa. Kyselyjä 

vertailtiin parillisella t-testillä ja p-arvoksi saatiin yli 0,05, joten tulos ei ole tilas-

tollisesti merkitsevä. 

 

Eniten lisääntyi verkkainen ja rauhallinen kestävyysliikunta 1,4 tuntia viikossa. 

Ripeä ja reipas kestävyysliikunta lisääntyi 0,3 tuntia viikossa eli 20 minuuttia. 

Voimaperäinen ja rasittava kestävyysliikunta lisääntyi 0,59 tuntia viikossa eli 

reilu puoli tuntia. Lihaskuntoharjoittelu lisääntyi 0,4 tuntia viikossa.  

 

Työmatkaliikunnassa tapahtui myös muutoksia (taulukko 8). Vastaajia pyydet-

tiin arvioimaan työmatkaan käytettävää aikaa yhteensä molempiin suuntiin. 

Suurin muutos tapahtui 30-60 minuuttia päivässä työmatkaan käyttävien koh-

dalla.  

 

Talulukko 8. Työmatkaliikunta päivässä molempiin suuntiin yhteensä 

n=55, p-arvo=<0,001 parillinen t-testi 0kk 6kk 

Työmatka kokonaan ajoneuvolla 29 24 

Alle 15 minuuttia päivässä 8 5 

15-29 minuuttia päivässä 9 12 

30-60 minuuttia päivässä 5 13 

Yli 1h päivässä 2 0 

Muu tilanne 2 1 

Yhteensä 55 55 

 

Alkukyselyssä kohtaan ”muu tilanne” vastasi kaksi osallistujaa ja loppuky-

selyyn yksi. Näille vastaajille ”muu tilanne” tarkoitti vuodenajan vaikutusta eli 

talvella liikuttiin autolla ja keväällä/kesällä pyörällä tai kävellen. Myös vuorotyö 
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vaikutti työmatkaliikuntaan. Yksi vastaaja kulki iltavuoroon kävellen tai pyö-

rällä, mutta kotimatkan autolla. 

 

Avoimia vastauksia projektin vaikutuksesta liikkumiseen (taulukko 9). Avoi-

missa vastauksissa esiin nousi HeiaHeia-hyvinvointisovelluksen hyödyntämi-

nen liikkumisen lisäämiseen, hyvinvointiprojektin aikaiset tietoiskut, joissa kan-

nustettiin tekemään pieniä muutoksia omaan arkeen hyvinvoinnin kohenta-

miseksi. Myös koronatilanne vaikutti osallistujien liikuntakäyttäytymiseen, mikä 

näkyi sairastamisena, jälkitautina tai kokoontumisrajoitteina.  

 

Taulukko 9. Avoimia vastauksia projektin vaikutuksesta liikkumiseen 

Yläluokka Alaluokka Alkuperäinen ilmaus 

Projektin vaikutuksia 

liikkumiseen 

Myönteisiä vaikutuk-

sia 

Elämä normalisoitui ja pääsin enemmän 

liikkumaan. Juoksin ensimmäisen puolima-

ratonin, joka olisi ollut mahdottomuus ilman 

projektia. Tämä auttoi säilyttämään sään-

nöllisen lenkkeilyrytmin. 

 

Rupesin kulkemaan työmatkat kävellen. 2 x 

2 km. 

 

Kiitos tämä antoi potkua ja näki omat tottu-

muksensa paremmin. sovellus kannusti ai-

nakin alussa liikkumaan. 

 

Tärkeintä oli se, että kannustettiin teke-

mään muutos omin ehdoin, ilman pakkoa. 

Aiempi ehdottomuus, esim. karkkilakot, ei-

vät ole koskaan toimineet minulla. Pienet 

muutokset, ovat vaikuttaneet paljon enem-

män. 

 Kielteisiä vaikutuksia Omaa hyvinvointiani ei paranna älylaittei-

den käyttö liikuntasuoritusten merkkaami-

sessa ja tsemppaamisessa vaan päin vas-

toin rasittaa. Työpäivän aikana saa näprätä 

ihan tarpeeksi. 

 

Olisipa useampi työyhteisöstä innostunut 

mukaan. Moni olisi halunnut, mutta ajatus ” 
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omien läskien tai huonon kunnon esille tuo-

misesta” esti. 

 

Puoli vuotta tuntuu lyhyeltä ajalta, kokonai-

nen vuosi olisi parempi ja ehkä jonkinlainen 

ryhmittely olisi tarpeen ettei huippu-urheili-

jat ja läskit lyllertäjät olisi samassa.. tarpeet 

erilaisia. 

 

22 päivää tekemättä mitään helmi-maalis-

kuussa koetteli miestä henkisesti. Ei ollut 

valitettavasti vaihtoehtoa, kun terveys 

edellä mentiin. 

 

Sairastin helmikuussa koronan, josta jäi vii-

koiksi yskä vaivaamaan. Huhtikuussa vuo-

rostaan influenssan, jolloin yskä taas akti-

voitui. Nämä sairastumiset vaikuttivat liikku-

miseen määrään jonkin verran ja sotki 

suunnitelmia. 

 

 

Haastatteluissa myös havaittiin liikkumisen lisääntyminen (kuva 5). Projektin 

myötä ennen kaikkea matalasykkeinen aerobinen liikunta lisääntyi, lisäksi lii-

kunta monipuolistui. Myös arki- ja työmatkaliikunnan muutos mainittiin haas-

tatteluissa. Osa koki HeiaHeia-sovelluksen lisänneen liikuntaa ja osa kertoi, 

että jonkinlainen sosiaalinen paine liikkumisen lisäämiseen oli projektin myötä, 

vaikka sovellusta ei käyttänytkään. Myös tiedossa ollut tuleva seurantamittaus 

laittoi liikkumaan projektin aikana. 
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Pelkistetty ilmaus  Alaluokka  Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Projektin aikaisia muutoksia liikkumiseen 

 

”Ainakin monipuolistui selkeästi. HeiaHeian kautta pääsi näkemään mitä muut 

tekee ja sitä ajatteli, että voisi itsekin tuota kokeilla. Matalasykkeinen liikkumi-

nen lisääntyi, aikaisemmin oli silleen, että pitää olla menoa ja meininkiä liikun-

nassakin, mutta nyt rinnalle on tullut pitkäkestoisempi liikunta.”  

 

6.4 Hyvinvointiprojektin vaikutus sairauspoissaoloihin 

Alku- ja loppukyselyssä kysyttiin osallistujien sairauspoissaolopäiviä viimeisen 

kuuden kuukauden aikana (n=55). Kysymys ja vastaus perustuivat vastaajan 

omaan arvioon, eikä tutkijalla ollut pääsyä organisaatioiden hr- tai työterveys-

huollon järjestelmiin. Vertailu tehtiin Wilcoxonin merkkitestillä ja p-arvoksi saa-

tiin yli 0,05, joten tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Alkukyselyssä vastaajat 

olivat olleet viimeisen kuuden kuukauden aikana sairauden takia poissa töistä 

keskimäärin 2,65 päivää, mutta loppukyselyssä sairauspoissaolopäivät olivat 

keskimäärin 5,49 päivää. Keskihajonta oli 10,9. Vastaajat olivat siis 2,84 päi-

Aiemmin liikkuminen oli sykkeet 
tapissa, mutta nyt myös matalasykkei-
nen 

Aerobinen liikunta lisääntyi 70-140 mi-
nuuttia viikossa 

Koiralenkit ovat kasvaneet useamman 
kilometrin ja kuntosali tullut mukaan 

Pysyi ennallaan 

Tuli hiihdettyä useita kertoja viikossa. 
Edellisenä talvena en kertaakaan 

Varmaan 1,5 tuntia tehokasta liikuntaa 
tuli lisää 

Arkiliikunta lisääntyi selvästi, kuten 
työmatkakävely ja -pyöräily 

Ei muutosta 

Korkeasykkeinen liikunta li-
sääntyi 

Pitkäkestoinen, matalasyk-
keinen liikunta lisääntyi 

Muutos liikkumiseen 
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vää enemmän sairauden takia poissa töistä kuin lähtötilanteessa. Alkuky-

selyssä 28 vastasi 0 päivää, kun loppukyselyssä 0 päivää vastasi 21. Alkuky-

selyssä suurin arvo oli 40 päivää, loppukyselyssä 63 päivää. Alkukyselyssä 

vastaajat olivat enemmän poissa 1–3 päivää verrattuna loppukyselyyn, kun 

taas loppukyselyssä vastaajat olivat enemmän poissa 4–10 päivää verrattuna 

alkukyselyyn.  

 

6.5 Hyvinvointiprojektin vaikutus kehonkoostumukseen 

Kehonkoostumusmittauksessa mitattiin osallistujien lähtötilanne ja kuuden 

kuukauden hyvinvointiprojektin päättyessä seurantatilanne. Alku- ja loppumit-

taukseen osallistui 89 henkilöä. Vertailuun otettiin arvot painosta, painoindek-

sistä, rasvaprosentista, lihasmassasta, viskeraalisesta rasvasta ja vyötä-

rönympäryksestä. Ristiintaulukoinnilla vertailtiin myös naisten ja miesten väli-

siä eroja (taulukko 10).  

 

Keskiarvollisesti naisten ja miesten välillä ei ollut merkittäviä eroja. Sekä nai-

set että miehet saivat jokaiseen vertailukohtaan myönteisiä muutoksia. Paino 

laski naisilla sekä miehillä yhden kilogramman kuuden kuukauden seuranta-

mittauksessa. Painoindeksi myös väheni saman verran molemmilla sukupuo-

lilla, 0,3. Rasvaprosentti laski naisilla 1,1 prosenttiyksikköä ja miehillä 1. Lihas-

massa kasvoi sekä naisilla että miehillä 0,1 kilogrammaa. Viskeraalinen rasva 

väheni naisilla 6,7 neliösenttimetriä ja miehillä 4,7 neliösenttimetriä. Vyötä-

rönympärys kaventui naisilla 2,4 senttimetriä ja miehillä 2,6 senttimetriä. 

 

Taulukko 10. Kehonkoostumusmittauksen vertailutaulukko 

 Naiset (n=57) Miehet (n=32) 

 ka. 0kk ka.6kk Muutos p-arvo ka. 0kk ka. 6kk Muutos p-arvo 

Paino 

(kg) 

71,6 70,6 -1 <0,01 91 90 -1 <0,01 

Painoin-

deksi  

26,0 25,7 -0,3 <0,01 27,9 27,6 -0,3 <0,01 

Rasva-

prosentti 

(%) 

32,7 31,6 -1,1 <0,01 22,9 21,9 -1 <0,01 
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Keskiarvotulosten taustalla tapahtui merkittäviäkin muutoksia. Suurin muutos 

painossa oli 15 kilogrammaa alaspäin kuuden kuukauden seurantamittauk-

sessa. Suurin muutos painoindeksissä alaspäin oli 2,9. Rasvaprosentti pieneni 

parhaimmillaan 8,8 prosenttiyksikköä. Lihasmassa kasvoi suurimmillaan 1,8 

kilogrammaa. Viskeraalinen rasva pieneni parhaimmillaan 42,9 neliösenttimet-

riä ja vyötärö kaventui 15 senttimetriä.  

 

54 henkilöllä painoindeksi oli yli 25 (n=89). Heistä yhdeksän henkilöä tiputti 

painoa 5 % tai enemmän. 5 %:n painonpudotusta pidetään merkittävänä ter-

veyshyötynä ja vähentää monia terveysriskejä, kuten 2. tyypin diabetesta. 

(Teeriniemi & Pekkarinen 2020.) 

 

Naisista (n=58) 38:lla oli lähtötilanteessa vyötärönympäryksen mittauksessa 

huomattava terveyshaitta (>88 cm). Loppumittauksessa 27:lla heistä oli vyötä-

rönympärys pienempi kuin lähtötilanteessa. 15 heistä onnistui kaventamaan 

vyötäröään viisi senttimetriä tai enemmän ja viisi heistä pääsi jopa tavoitear-

voon (<80 cm). 

 

Miehistä (n=31) 23:lla oli lähtötilanteessa vyötärönympäryksen mittauksessa 

lievä terveyshaitta (94-102 cm) tai huomattava terveyshaitta (>102 cm). Lop-

pumittauksessa heistä 20:lla oli pienempi vyötärönympärys kuin lähtötilan-

teessa. 13:lla oli huomattava terveyshaitta, joista 12 onnistui kaventamaan 

vyötäröään. Neljä heistä kavensi vyötäröään viisi senttimetriä tai enemmän. 

Kolmella heistä on enää lievä terveyshaitta ja yksi pääsi jopa tavoitearvoon 

(<94 cm). 

 

Lihas-

massa 

(kg) 

26,1 26,2 +0,1 <0,01 39,4 39,5 +0,1 <0,01 

Viskeraa-

linen 

rasva 

(cm2) 

113,4 106,7 -6,7 <0,01 98,4 93,6 -4,7 <0,01 

Vyötä-

rönympä-

rys (cm) 

90,3 87,9 -2,4 <0,01 101,1 98,5 -2,6 <0,01 



44 
 

 

6.6 Vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen 

Loppukyselyssä kysyttiin projektin vaikutuksista työyhteisön ilmapiiriin ja yhtei-

söllisyyteen (taulukko 11). Yksi kolmasosa osallistujista koki, ettei projektilla 

ollut vaikutusta ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen, mutta kaksi kolmasosaa osallis-

tujista koki, että projektilla oli myönteinen vaikutus ilmapiiriin ja yhteisöllisyy-

teen. 

 

Taulukko 11. Vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen 

n=55 Heikensi pal-

jon 

Heikensi vä-

hän 

Ei vaikutusta Paransi vä-

hän 

Paransi pal-

jon 

Ilmapiiriin 0 0 19 33 3 

Yhteisöllisyy-

een 

0 0 16 34 5 

 

Vaikutuksia työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen kysyttiin haastattele-

malla, jotta saatiin selville, miten ilmapiirin ja yhteisöllisyyden kohentuminen 

näkyi työyhteisön arjessa (kuva 6.) Osa jakoi auliisti kiitosta työnantajalle, että 

tällainen hyvinvointiprojekti on ollut heidän yhteisölleen mahdollinen. Haasta-

teltaville tuli tunne, että heitä arvostetaan työntekijöinä ja heistä pidetään 

huolta. Yksi haastateltava nosti esiin projektin tärkeyden pitkällä aikavälillä, 

sillä projektiin valikoitui työntekijöitä, joilla oli tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja he 

saivat hienoja kohennuksia mittaustuloksissa ja elintapojen kohenemisen hyö-

tyjä pääsi jakamaan työkavereiden kanssa. Haastateltava koki, että jos muu-

tokset olisivat pysyviä, näkyisi se pitkällä aikavälillä työnantajalle säästönä. 

 

Yhteisöllisyyttä myös kasvatti, kun työyhteisö lähti yhdessä projektiin mukaan. 

Koettiin, että tämä on heidän kaikkien yhteinen juttu. Projektin aikana oli sel-

keää yhteenkuuluvuuden tunnetta havaittavissa. Työyhteisön kahvipöytäkes-

kustelut kääntyivät usein projektin ja oman hyvinvoinnin ympärille. Vaihdettiin 

kuulumisia omista hyvinvointisuorituksista ja kannustettiin työkaveria työpäi-

vän aikana. Projektin aikana työyhteisössä pidettiin hyvinvoinnin tietoiskuja, 

joissa osallistujat saivat muun muassa konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoin-

nin kohentamiseen. Aiheina olivat muutoksen toteuttaminen ja motivaatio, ar-

kiliikkuminen, terveellinen ravinto, sekä uni ja palautuminen. Lisäksi jokaisella 

työyhteisöllä oli oma suljettu virtuaalinen ympäristö HeiaHeia-sovelluksessa, 
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jossa toteutettiin yhteisiä tavoitteita ja pääsi kannustamaan työkavereiden hy-

vinvointisuorituksia. Nämä interventiot saivat haastateltavilta kiitosta ja koet-

tiin, että nämä toimenpiteet lisäsivät yhteisöllisyyttä ja vaikutti työpaikan ilma-

piiriin. Joissain työyhteisöissä olisi kaivattu enemmänkin yhteisöllisyyden ja il-

mapiirin lisääntymistä, eikä sellaista voimaantumisen tunnetta välttämättä tul-

lut esille, mitä ehkä toivottiin. 

 

Pelkistetty ilmaus  Alaluokka  Yläluokka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Projektin vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. 

 

”Yksi projektin parhaista anneista oli, että yhteisöllisyys työyhteisössä lisään-

tyi. Silleen, että vaikka jokaisella oli oma tavoite, meillä oli myös yhteinen ta-

Henkilökunta kannusti toisiaan esim 
päiväkahvilla tai ohikulkiessa 

Projekti mukana kahvipöytä-
keskusteluissa 

Tää oli meidän yhteinen juttu, siks var-
maan kaikki sai niin hyviä tuloksia. 

Just se tunne, että tää on meidän yh-
teinen asia Työyhteisön yhteinen juttu 

Keskusteluavaukset pyörivät tämän 
projektin ympärillä. Pystyttiin avoi-
mesti puhumaan näistä hyvinvointiju-
tuista. 

Meiltä lähti eri ammattikunnat mukaan 
ja sovelluksen kautta oppi tuntemaan 
toisiaan paremmin. 

Heia Heia-hommat kun porukka kävi 
kannustaa toisia työn ulkopuolisissa lii-
kuntasuorituksissa. 

Kannustus ja tsemppaus 

Kyllä mie koen, että yhteisöllisyys on 
selkeesti parantunut 

Yksi projektin parhaista anneista oli, 
että yhteisöllisyys työyhteisössä lisään-
tyi 

Tuli sellainen hyvä tunne, että meistä 
välitetään ja pidetään huolta. 

Onhan tämmöinen projekti työnantajalta 
kädenojennus henkilöstölle 

Yhteisöllisyys lisääntyi 

Kiitos työnantajalle 

Tietoiskujen asioista puhuttiin tuolla 
kahvipöydässä 

Projektin vaikutus työyhtei-
sön ilmapiiriin 
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voite, mikä lisäsi sellaista myönteistä pöhinää. Paljon keskusteluavaukset pyö-

rivät tämän projektin ympärillä. Pystyttiin avoimesti puhumaan näistä hyvin-

vointijutuista.”  

 

6.7 Konkreettisia muutoksia osallistujien arjessa 

Haastatteluissa havaittiin selkeä tarve muutokselle, jotta koettu hyvinvointi 

olisi parempi (kuva 7). Muutoksen tarve oli palautumiselle, jaksamiseen, liikun-

nan lisäämiseen ja painonhallintaan. Vaikka tarvetta muutokselle ei lähtökoh-

taisesti ollutkaan, yhteisöllinen projekti sai kuitenkin aikaan positiivisia muutok-

sia. Tarve muutokselle heräsi alkumittauksissa, että jotain olisi varmaan teh-

tävä. Kehonkoostumusmittaus toimikin hyvänä herätteenä.   Muutoksia tapah-

tui liikunnassa, ruokatottumuksissa ja palautumisessa. Nämä muutokset nä-

kyivät sitten kuuden kuukauden seurantamittauksessa kehonkoostumuksessa. 

Osa haastateltavista myös havaitsi, että pienillä elintapamuutoksilla saa paljon 

hyötyjä omaan arkeen.  

 

Pelkistetty ilmaus  Alaluokka  Yläluokka 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Tarve elintapamuutokselle 

 

Huomasi mittauksista mikä herätti tosi 
paljon, että jotain olisi tehtävä 

Tuntui, että oli ihan piipussa, vaikka ei 
edes ollut kiirettä 

Pienlapsiarkea on tullut elettyä, joten 
painoa on päässyt kertymään 

Liikunta oli vähentynyt ja se näkyi ki-
puiluna kun oli erilaisia särkyjä 

Hälyttävää tarvetta ei ollut, mutta tämä 
projekti laittoi ajattelemaan omia elin-
tapoja 

Ei suurta tarvetta, mutta projektin tie-
toiskut laittoi ajattelemaan levonsuh-
detta 

Ei ollut tarvetta, mutta HeiaHeian 
tuoma sosiaalinen paine auttoi pieniä 
muutoksia tekemään 

Projektin aikana heräsi tarve 
muutokselle 

Tarve jaksamisessa 

Tarve liikkumisessa ja pai-
nonhallinnassa 

Kehonkoostumusmittaus he-
rätti tarpeen muutokselle Tarve elintapamuutok-

selle 
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Ateriarytmin tasaaminen nousi esiin, kuten myös muutokset aamu- ja iltapa-

lassa (kuva 8.) Osa koki, että nimenomaan ruokamuutokset olivat selityksenä 

hyviin testituloksiin. Projektin aikana järjestetyt tietoiskut ja niiden kotitehtävät 

saivat myös aikaiseksi muutoksia, joista toivottavasti tulee pysyviä. Yksi haas-

tateltava nosti esimerkin tietoiskujen kotitehtävästä, jossa piti tehdä jokin pieni, 

mutta konkreettinen muutos omassa arjessa. Hän jätti rasvaiset jugurtit arjesta 

pois ja hän koki tämän muutoksen olevan ratkaiseva tekijä siihen, että loppu-

mittauksessa tuli niin hyvät tulokset. Päivään on tullut lisää aterioita, kuten 

aamu- ja iltapala, jonka myötä pääaterioiden annoskoko on pienentynyt. Toi-

nen haastateltava nosti esiin, että kun on projektin myötä oppinut syömään 

kunnon aamupalan, ei iltaisin ole enää napostelun tarvetta, vaikka muut päi-

vän ateriat ovat pysyneet samoina. Tämä kertoo ateriarytmin tasaamisesta, 

tärkeää on saada energiaa tasaisesti pitkin päivää.  

 

Pelkistetty ilmaus  Alaluokka  Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Projektin aikaisia muutoksia ruokatottumuksiin 

 

Ateriarytmiä korjaan edelleen 

Sain tasattua ateriarytmini 

Muokkasin ateriarytmiä tiiviimmäksi. 
Mukaan on tullut välipalat aamu- ja il-
tapäivään 

Opin syömään aamupalan. Se oli 
isoin juttu ja muutos 

Jätinkovat rasvat ja rasvaiset jogurtit 
pois 

Makean määrä väheni selvästi 

Ei mitään konkreettista 

Ateriarytmin tasaus 

Terveellisempi ruokavalio 

Ei muutosta 

Muutos ruokatottumuksiin 
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Muutokset liikkumiseen ja ruokatottumuksiin näkyi myös haastateltavien vi-

reystilana ja palautumisena työpäivän aikana (kuva 9). Osa koki, että iltapäi-

vällä on enemmän virtaa, jos aiemmin on työteho laskenut tai alkanut väsyt-

tää. Yksi haastateltava koki, että työteho on tuplaantunut projektin myötä. 

Tehdyillä muutoksilla oli vaikutus myös nukkumiseen, sillä osa haastatelta-

vista nukkuu pidempiä yöunia ja osa on mitannut pidempiä syvän unen jak-

soja, jolloin erinomaisen unen määrä oli lisääntynyt.  

 

 

Pelkistetty ilmaus  Alaluokka  Yläluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Projektin aikaisia muutoksia palautumiseen 

 

”Liikunnan lisäämisellä oli vaikutus päiväsaikaiseen jaksamiseen, kun edelli-

senä iltana oli liikkunut hyvin ja sitä kautta nukkunut paremmin, niin olihan sitä 

virtaa päivässä enemmän.” 

 

Vireystila kasvoi selkeästi, sen huo-
masi, että jaksaa enemmän 

Siis siihen päivittäiseen energiaan sel-
keä vaikutus. Ehkä nukunkin parem-
min 

Kyllä mulle on ollut pidempiä yöunia 
ehkä tunnin verran 

Enää ei tule tehtyä sitä, että syö ison 
lounaan ja sitten väsyttää 

Kyllä sillä liikunnan lisäämisellä oli vai-
kutus nukkumiseen 

Tuli enemmän skarpattua silleen, että 
meni säännöllisesti ajoissa nukku-
maan 

Kyllä huomasin kun rupesin liikku-
maan, niin enää en ole kuitenkaan niin 
väsynyt 

Muutos vireystilaan 

Muutos nukkumiseen 

Muutos palautumiseen 
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin 

aikana osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitä kautta työhyvinvoin-

tia.  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa osallistuvien työyhteisöjen 

ja työntekijöiden saaduista ja koetuista vaikutuksista työkykyyn, terveellisiin 

elintapoihin ja ilmapiiriin. 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Opinnäytetyön tulokset viittaavat siihen, että osallistuneiden henkilöiden työ-

kyky on parantunut kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin aikana. Alku- ja 

loppukyselyä verratessa parannusta tapahtui niin Likert-asteikoilla kuin nume-

raalisena arviona. Myös työpäivän jälkeisessä palautumisessa tapahtui jonkin 

verran muutosta positiiviseen suuntaan. Tuloksia voidaan tulkita niin, että osa 

henkilöistä, jotka palautuivat alkukyselyssä kohtalaisesti, palautui projektin lo-

pussa melko hyvin tai hyvin. Suurimmalla osalla kuitenkin palautumiseen ei ol-

lut suurta vaikutusta. Suurimmat vaikutukset palautumiseen selvisi haastatte-

luissa, joissa esiin nousi konkreettisia esimerkkejä, miten työpäivään riitti lisää 

virtaa ja miten työpäivän jälkeen ei enää ollut kohtuuttoman väsynyt. 

 

Itsearvioitu työkyky asteikolla 1–10 on yksittäisenä kysymyksenä erittäin infor-

matiivinen, kun pyritään ennustamaan työntekijöiden työkykyä ja sairasta-

vuutta. Kysymyksen arviot 0–5 tarkoittavat heikkoa työkykyä, 6–7 alentunutta 

työkykyä ja 8–10 hyvää työkykyä. Tutkimuksen mukaan työkykynsä hyväksi 

kokeneilla työntekijöille oli 81 % vähemmän sairauspoissaoloja ja 68 % vä-

hemmän sairauksista aiheutuvia kustannuksia kuin niillä työntekijöillä, jotka ar-

vioivat työkykynsä heikoksi. (Hynninen ym. 2020.) Tämän opinnäytetyön tulok-

sista ei voida sanoa, että projekti vaikuttaa kustannuksiin tai sairauspoissa-

oloihin positiivisesti, mutta itsearvioidun työkyvyn mediaaniluku (alkukysely 8, 

loppukysely 9) antaa mahdollisuuden tulkita, että jos työkyvyn kohennus olisi 

pysyvä muutos ja seurantaväli pidempi, sillä voisi olla positiivisia vaikutusta 

kustannuksiin ja sairauspoissaoloihin. Hynnisen ym. (2020) tutkimuksessa tut-

kittiin itsearvioidun työkyvyn yhteyttä sairauspoissaoloihin sekä kustannuksiin 

ja tutkimuksessa havaittiin, että yksinkertaistetulla laskentamallilla laskettuna 

työkyvyn subjektiivisen arvon kehittyminen yhdellä pykälällä positiiviseen 
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suuntaan vastasi keskimäärin 13–23 %:n laskua kustannuksissa, sekä 17–25 

%:n laskua sairauspoissaoloissa.  

 

Mänttärin ym. (2021, 206–207) kirjallisuuskatsauksessa nousi esiin, että työ-

paikan järjestämillä hyvinvointi-interventioilla on merkittävä vaikutus työky-

kyyn, kun interventioita on riittävän usein ja tiheästi. Tässä opinnäytetyössä 

saatiin samankaltaisia tuloksia työkykyyn, kun projektin kesto oli riittävän 

pitkä. Pelkästään irrallisilla tempauksilla ei saada vaikuttavaa muutosta ai-

kaseksi, mutta työyhteisölle lanseerattu hyvinvointiprojekti, jossa hyvinvointi 

teemana on esillä kuusi kuukautta, voi tuoda hyötyjä myös työpaikan näkökul-

masta. 

 

Sairauspoissaoloja kyselyihin vastaajilta suoraan kysyttäessä saadaan työky-

vyn kehittymisen näkökulmasta päinvastainen kehitys eli henkilöt olivat keski-

määrin 2,84 päivää enemmän poissa töistä sairauden takia projektin aikana 

kuin ennen projektia. Tähän voi olla yhtenä syynä, että ennen projektien alka-

mista koronatilanne alueella oli hiljainen, mutta projektien aikana koronatar-

tunnat alueella olivat koko pandemia-ajan suurimpia. Synkkä koronatilanne voi 

selittää sitä, että loppukyselyssä 4–10 päivän sairauspoissaolot kasvoivat sel-

västi verrattuna alkukyselyyn, kun taas alkukyselyssä selkeästi enemmän sai-

rauspoissaoloja oli 1–3 päivää verrattuna loppukyselyyn. On myös tulkitta-

vissa, että niillä harvoilla henkilöillä, jotka kyselyiden perusteella koki työky-

kynsä alentuneeksi tai jopa romahtaneen, nostavat keskiarvolukua, sillä kyse-

lyiden otanta on verrattain pieni (n=55), jolloin pitkät sairauspoissaolojaksot 

näkyvät keskiarvoluvussa selkeästi.  

 

Kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin vaikutukset sairauspoissaoloihin ei ole 

tämän opinnäytetyön kannalta oleellinen tulos, sillä sairauspoissaolojen mit-

taamiseen liittyy niin paljon enemmän haasteita kuin terveyden edistämisen 

mittaamiseen, mitä ennen kaikkea elintapojen kohentamisessa mitataan. Val-

takoski (2018) kirjoittaa, että ilmiönä sairauspoissaolot ovat paljon monimut-

kaisempi kuin pelkkä elintapojen taso ja terveys. Lisäksi intervention tulisi olla 

vähintään 12 kuukautta ja seurantaa pitäisi tehdä vähintään kaksi vuotta, jotta 

saataisiin todenmukaisempia lukuja, jonka lisäksi rinnalle pitää saada toden-
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mukainen verrokkiryhmä, jotta voidaan tulkita yhteyttä kyseiseen interventi-

oon. Itseilmoitettujen sairauspoissaolojen haasteena on, että vastaajat eivät 

muista tarkasti pitkän aikavälin poissaoloja, jolloin lähtötilanteessa vastaajat 

ovat arvioineet oman vastauksensa alakanttiin. Valtakoski (2018) nostaa myös 

esiin, että yksikin pitkä poissaolojakso muuttaa koko ryhmän keskiarvotulosta 

merkittävästi, jolloin tutkijan pitäisi olla valmis tarkastelemaan yksittäisiä tulok-

sia, jotta poikkeamia voitaisiin tulkita. Tässä opinnäytetyössä yksittäisiä vas-

tauksia tarkastelemalla havaittiin, että alkukyselyssä suurin arvo oli huomatta-

vasti pienempi kuin loppukyselyn suurin arvo. Tämä myöskin selittää sairaus-

poissaolojen keskiarvon kohoamista. 

 

Liikkumisen lisäämisen mittaaminen kyselyn avulla osoittautui yhtä haasta-

vaksi kuin sairauspoissaolojen mittaaminen. Vaikkakin tässä opinnäytetyössä 

pystyttiin osoittamaan, että liikunta lisääntyi osallistujilla keskimäärin 2,69 tun-

tia viikossa, ei voida aukottomasti todeta, että tämä on totuus. Koska kyselyi-

den vastaus perustui vastaajan itse arvioimaan tunti ja minuuttimäärään, arvio 

saattaa heittää todellisuudesta ylä- tai alakanttiin. Mutta kyselytulosten vas-

taukset eli muutos liikkumisessa on merkittävä, jos totuutena pidetään lisään-

tynyt liikunta 2,69 tuntia viikossa. Liikuntasuositusten mukaan työikäisen (18-

64-vuotiaan) pitäisi liikkua vähintään 2,5 tuntia kohtuukuormittaisena kestä-

vyysliikuntana viikossa, minkä lisäksi lihaskuntoharjoittelua kahdesti viikossa 

(Käypä hoito -suositus 2016). Tuloksista voidaan tulkita, että osallistujat liikkui-

vat jo ennen projektin alkua keskimääräisesti liikuntasuositusten mukaisesti tai 

enemmän, mutta projektin aikana liikunnan määrä kasvoi. Tätä havaintoa tu-

kee kyselyiden avoimen kentän vastaukset, sekä haastatteluaineisto. Aivan 

kaikki osallistujat eivät onnistuneet liikuntaa lisäämään, kaikilla ei edes ollut 

tarve. Työmatkaliikkumisen lisääntymiseen vaikutti, projektin lisäksi, vaihtu-

neet vuodenajat. Hyvinvointiprojektit työyhteisöissä alkoivat porrastetusti mar-

raskuu-tammikuu välillä ja loppuivat porrastetusti huhtikuu-kesäkuu välillä, jol-

loin työmatkaliikkuminen on helpompaa ja luontaisempaa. 

 

Kehonkoostumus- ja vyötärönympärysmittausten tulosten keskiarvot lähtöti-

lanteesta seurantamittaukseen eivät merkittävästi muuttuneet, kuten eivät 

myöskään miesten ja naisten väliset erot. Mutta kun katsotaan keskiarvojen 
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taakse, löydetään useita merkittäviä muutoksia. Suurimmat muutokset kehon-

koostumuksessa olivat henkilöillä, joilla painoindeksi oli lähtötilanteessa yli 25. 

Coker ym. (2009, 367) ja Irving ym. (2009, 1863) tuovat tutkimuksissaan joh-

topäätöksinä, että elintapoja korjaamalla voidaan saada viskeraalirasvassa ai-

kaiseksi merkittäviä muutoksia jo verrattain lyhyessä ajassa. Tehokkaita kei-

noja viskeraalisen rasvan vähentämiseen ovat tutkimusten mukaan erityisesti 

korkeatehoinen eli HIIT-tyyppinen liikunta ja ravintotottumusten korjaaminen. 

Tämän opinnäytetyön tutkittavien objektiivisten mittausten tulokset tukevat ar-

vioita liikunnan lisääntymisestä ja siitä saadusta hyödystä. 

 

Tässä opinnäytetyössä saatiin vaikuttavia tuloksia kannustamalla hyvinvoin-

tisovelluksen avulla yhteisöllisesti lisäämään liikkumista, jaettiin konkreettista 

tietoa ravintomuutosten tekemisestä tietoiskujen avulla, sekä hyödynnettiin 

teknologiaa sovellusten ja mittausten avulla. Kaikille ei hyvinvointimittaukset, 

sovellukset tai aktiivisuusrannekkeet interventioina sopinut, mutta suurin osa 

osallistujista koki ne hyödyllisiksi ja auttoivat muutoksen tekemisessä. Tulos 

on samansuuntainen Schröerin ym. (2013, 8) kirjallisuuskatsauksen kanssa, 

jossa vahvin näyttö elintapainterventioiden vaikutuksista, kun yhdistettiin työ-

paikalla liikuntainterventiot, ravintointerventiot ja hyvinvointiteknologian käyttö.  

 

Projektilla oli vaikutusta työyhteisöjen ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Haastat-

teluissa kävi ilmi, että projekti koettiin nimenomaan työyhteisön yhteisenä jut-

tuna ja työpäivän aikaiset keskusteluaiheet pyörivät hyvinvoinnin kohentami-

sen ympärillä. Nämä seikat vahvistivat sitoutumista omiin elintapamuutoksiin 

ja osa koki positiivista yhteisöllistä painetta hyvinvointisuorituksiin. Haastatel-

tavat arvioivat näillä asioilla olevan selkeä vaikutus siihen, että niin monet työ-

yhteisöissä saivat selkeitä parannuksia kuuden kuukauden seurantamittauk-

sessa. Näitä havaintoja tukee myös lähdekirjallisuus. Laitinen ym. (2016, 3–4) 

ja Laitinen ym. (2018, 10) kirjoittavat, että on tärkeää työntekijöiden itse määri-

tellä muutosten tavoitteet, eikä työnantaja ylhäältä alaspäin. Elintapamuutok-

seen tarvitaan työntekijän omaa motivaatiota. Motivaation perustana ovat psy-

kologiset perustarpeet, joita työyhteisö voi monin tavoin tukea. Työyhteisön 

sosiaalinen tuki on tärkeä keino kohentaa terveellisiä elintapoja. Onnistumista 

edesauttaa yhteisöllisyyden tunne ja tuen antaminen työkaverille. Terveyttä 
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edistävän työyhteisön ilmapiiri on kannustava ja myönteinen terveellisille valin-

noille. Merkittävää on, että elintapamuutoksia yhteisöllisesti tehdessä on sel-

keä tavoite ja toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Samanlaista 

työtä tekevät vertaiset voivat kannustaa tavoitteen asettamisessa, koska ym-

märtävät toistensa tilanteen hyvin sekä sen, miten oma työ vaikuttaa tervey-

teen ja millaista terveyttä se vaatii.  

 

7.2 Luotettavuus 

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta arvioitiin kyselylomakkeen toimivuudella 

eli tarkasteltiin validiteettia ja reliabiliteettia. Luotettavuutta arvioitiin myös poh-

timalla, oliko tutkimukseen osallistuva joukko tarpeeksi kattava ja oliko vas-

tausprosentti riittävän suuri. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin 

laadullisen tutkimuksen kriteerein. 

 

Kyselytutkimus tai tarkemmin tutkimuksen kyselylomake on ainutkertainen ti-

laisuus saada määrällistä aineistoa tutkittavaksi. Tutkimuksen luotettavuuteen 

liittyy monta ulottuvuutta, kuten kyselylomakkeen sisällölliset, tilastolliset, kie-

lelliset ja tekniset asiat. Koska tilaisuus on ainutkertainen ja moni seikka vai-

kuttaa lopputulemaan, on kyselylomake suunniteltava ja testattava huolella. Jo 

kielellinen tulkinta, mitä todella halutaan saada selville, on pohdittava tarkoin, 

jotta vastaaja ymmärtää kysymyksen samalla tavalla kuin tutkijakin. Lisäksi 

suljetuissa kysymyksissä käytettävä Likertin asteikko ja asteikon vaihtoehdot 

on pohdittava huolella. (Vehkalahti 2019, 37–38, 40.)  

 

Luotettavuutta pohtiessa esiin nousee kaksi käsitettä, validiteetti ja reliabili-

teetti. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli mitattiinko mitä oli 

tarkoitus mitata. Reliabiliteetti tarkoittaa tarkkuutta eli miten tarkasti mitattiin. 

Validiteetti on luotettavuuden kannalta tärkeintä, sillä jos ei mitattu mitä ajatel-

tiin mitattavan, ei tarkkuus osoita tutkimuksen luotettavuutta. Mitä vähemmän 

tutkimuksessa tehdään mittavirheitä, sitä parempi reliabiliteetti on. (Vehkalahti 

2019, 40-41.) Hirsjärvi ym. (2009, 231) kirjoittavat, että reliabiliteetti tarkoittaa 

myös mittarin toistettavuutta eli onko mittaus toistettavissa jossain toisissa olo-

suhteissa tai toiselle joukolle, jotta voidaan välttää sattumanvaraisia tuloksia. 
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Tässä opinnäytetyössä toistettiin sama kyselylomake ja tehtiin samat objektii-

viset mittaukset vertailuasetelmana hyvinvointiprojektin alussa ja lopussa, joi-

den välisiä eroja tutkittiin tilastointiohjelmalla ja testattiin tilastollinen merkit-

sevyys p-arvolla. Näin ollen tämän opinnäytetyön kvantiatiivisen tutkimuksen 

tuloksia voidaan pitää toistettavina ja luotettavina. 

 

Aineistoanalyysiin otettiin mukaan vain osallistujat, jotka olivat vastanneet 

sekä alku- että loppukyselyyn. Tämä lisää opinnäytetyön luotettavuutta. Mu-

kana oli kahdeksan työyhteisöä ja 114 henkilöä. 55 henkilöä vastasi molem-

piin kyselyihin eli vastausprosentti on 48 %, jota voidaan pitää hyvänä vas-

tausprosenttina. 

 

Tutkimuskyselyssä pyrittiin luotettavuuteen hyödyntämällä valmiita, validoituja 

kyselylomakkeita. Tutkimuskyselyn pohjana käytettiin Terveyden- ja hyvin-

vointilaitoksen FinTerveys2017 kyselyiden eri osioita. Tutkimuksen luotetta-

vuutta lisäsi se, että tutkimuskysely testattiin huolella ennen sen julkaisua. 

Testivastaajat olivat satunnainen joukko savonlinnalaisia työikäisiä ja heiltä 

pyydettiin palautetta kyselyn rakenteesta, kieliasusta ja selkeydestä. Testauk-

sen jälkeen tehtiin tarpeellisia muutoksia.  

 

Kehonkoostumus- ja vyötärönympärysmittaukseen osallistui alussa 114 henki-

löä ja loppumittaukseen osallistui 89 henkilöä, jolloin loppumittauksen osallis-

tumisprosentti oli 78 %. Inbody-kehonkoostumuslaitetta on käytetty tuhansissa 

tutkimuksissa, joten laitteen luotettavuus on hyvin dokumentoitu ja validoitu. 

Mittauksesta on tullut yleinen menetelmä kehon koostumuksen seurantaan ja 

sitä käytetään useissa tutkimuslaitoksissa, joissa tehdään terveyteen ja elinta-

poihin liittyvää tutkimusta. (Inbody s.a.) Vyötärönympäryksen mittaus on 

helppo ja luotettava mittari kotikonstein arvioida keholle haitallisinta eli viske-

raalista rasvaa vatsaontelossa, mutta inhimillisen mittavirheen mahdollisuus 

on olemassa, kun mittauksen tekee ihminen toiselle ihmiselle. 

 

Kehonkoostumusmittaus (n=89) oli selkeästi suositumpaa kuin kyselytutki-

mukseen vastaaminen (n=55). Kyselytutkimukseen vastanneiden osuus pie-

neni myös sen johdosta, että vertailu tehtiin henkilönumeron perusteella. Osa 
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oli vastannut vain alkukyselyyn, mutta ei loppukyselyyn tai toisin päin. 114:sta 

alkumittaukseen osallistuneista 89 kävi loppumittauksessa.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta nostaa tutkijan tarkka kuvaus tutki-

muksen eri vaiheista ja sen toteuttamisesta. Lukijalle pitää selvitä miten tutkija 

on päätynyt saatuihin tuloksiin. Olennaista on kuvaus henkilöistä, paikoista ja 

tapahtumista, miten tutkimus on edennyt. Keskeisintä laadullisessa tutkimuk-

sessa on luokittelujen tekeminen ja miten kyseisiin luokitteluihin on päädytty. 

Laadullisen tutkimuksen tuloksia pitää myös verrata olemassa olevaan teo-

riatietoon tai aiempiin tutkimustuloksiin. Tuloksia voi monipuolistaa sisällyttä-

mällä raporttiin suoria lainauksia haastatteluista, jotta lukija saa monipuolisem-

paa tietoa, miten luokitteluihin on päädytty. (Hirsjärvi ym. 2009, 232–233.) 

Tässä opinnäytetyössä kuvattiin tarkasti, miten opinnäytetyön tekijä keräsi 

henkilöt haastateltaviksi, miten haastattelu toteutettiin, mitä tapahtui haastatte-

luiden jälkeen ja miten päädyttiin luokitteluihin. Tulosten tarkastelu -osuudessa 

verrattiin tuloksia aiempaan tutkimustietoon. Lisäksi raporttiin lisättiin sitaattei-

hin yksittäisten henkilöiden haastatteluissa kertomia otteita.  

 

7.3 Eettisyys 

Tämän opinnäytetyön prosessi on myös tieteellisen tutkimuksen prosessi, 

jossa tutkimuseettinen arviointi on mukana ideointivaiheesta julkaisuvaihee-

seen asti. Ennen tutkimuksen aloittamista on haettava tutkimuslupa tilaajaor-

ganisaatiolta, sekä kohdejoukon organisaatiolta. Tutkimuseettinen arviointi ei 

kuitenkaan pääty tutkimuslupaan. Eettisiä ratkaisuja ja arviointeja ohjaa Suo-

messa kansallisen ja EU-tasoisen oheistukset ja säädökset. Hyvän tutkimus-

etiikan tunnusmerkkejä ovat rehellisyys, avoimuus, huolellisuus ja tarkkuus. 

Nämä seikat ovat mukana tutkimustulosten tallentamisessa, esittämisessä ja 

arvioinnissa. (Kinni&Puurunen 2021, 313; TENK 2021.) 

 

Tutkijan on otettava tarkoin huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mu-

kainen tietojenkäsittely. Osallistujien pitää ymmärtää, että osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin vain. Osallistujien pitää olla 

tietoisia, miten heidän tietoja käsitellään ja mihin hän on osallistumassa. Näitä 
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seikkoja dokumentoidaan tietosuojaselosteella, suostumuslomakkeilla ja tie-

dotteilla. Anonymiteetti on myös säilytettävä eli tutkimustuloksissa ei saa 

käydä ilmi kenenkään osallistujan henkilöllisyys. (Kinni&Puurunen 2021, 313–

314.) 

 

Tähän opinnäytetyöhön osallistuvat saivat tiedotteen tutkimuksesta ja heiltä 

pyydettiin henkilökohtainen suostumus (liite 5). Suostumuksessa oli linkki tie-

tosuojailmoitukseen (liite 6). Heidän antamiaan tietoja käsiteltiin nimettömästi 

ilman henkilötunnisteita siten, että heitä ei voi tunnistaa tuloksista (liite 7). 

Webropol-työkalu ei yhdistä vastausta ja vastaajansähköpostiosoitetta toi-

siinsa, eikä opinnäytetyön tekijä saanut vastaajan sähköpostiosoitetta itsel-

leen.  

 

7.4 Johtopäätökset  

Tämän opinnäytetyön keskeisiä tutkimustuloksia ja niistä johdettuja päätelmiä 

tutkimuskysymysteni mukaisesti. 

 

Millaisia vaikutuksia puolen vuoden hyvinvointiprojektilla on liikkumiseen, työ-

kykyyn ja sairauspoissaoloihin?  

Millaisia vaikutuksia hyvinvointiprojektilla on kehon koostumukseen ja millaisia 

elintapamuutoksia projektin aikana tapahtui?  

Millaisia vaikutuksia hyvinvointiprojektilla on työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisölli-

syyteen? 

 

Kuuden kuukauden hyvinvointiprojektilla oli vaikutusta osallistujien työkykyyn 

positiivisesti. Tätä johtopäätöstä tukevat osallistujien arvio työkyvyn kehittymi-

sestä viimeisen kuuden kuukauden aikana, työkyvyn numeraalinen arvio, ko-

ettu palautuminen työn kuormituksesta, sekä projektin aikaiset elintapamuu-

toksen vireystilaan, nukkumiseen ja sitä kautta palautumiseen. 

 

Osallistujien liikkuminen lisääntyi projektin aikana. Tarkkaa määrää liikkumi-

sen lisääntymisestä ei voida sanoa, sillä mittari, jossa pyydetään arvioimaan 

tämän hetkistä liikkumista viikkotasolla tunteina ja minuutteina ei ole mittarina 
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luotettava. Liikkumisen lisääntymistä tukee haastatteluissa esiin nousseet ha-

vainnot, tutkimuskyselyssä esiin nousseet avoimet vastaukset, sekä kehon-

koostumusmittauksessa saavutetut kohennukset.  

 

Suurimmat muutokset kehonkoostumukseen saatiin osallistujilla, joilla painoin-

deksi oli lähtötilanteessa yli 25, jota pidetään ylipainoisuuden rajana. Näin ol-

len voidaan todeta, että hyvinvointiprojektilla saavutettiin se kohderyhmä, jotka 

työnantajan näkökulmasta eniten hyötyisivät työnantajan tarjoamista hyvin-

vointi-interventioista. Objektiiviset mittaukset ja haastatteluaineisto tukevat sitä 

johtopäätöstä, että osallistujat tekivät hyvinvointiprojektin aikana muutoksia 

liikkumiseen ja ravintotottumuksiin eli elintapojen kohentumiseen. 

 

Hyvinvointiprojektilla oli vaikutusta osallistuvien työyhteisöjen ilmapiiriin ja yh-

teisöllisyyteen. Tätä havaintoa tukee haastatteluissa esiin nousseet havainnot, 

sekä tutkimuskyselyyn vastanneiden oma arvio ilmapiirin ja yhteisöllisyyden 

kohentumisessa. Kaikissa osallistuneissa työyhteisöissä ei saatu toivotun kal-

taista yhteisöllisyyden kohentumista aikaiseksi. 

 

Hyvinvointiprojektilla ei ollut positiivista vaikutusta osallistujien sairauspoissa-

oloihin, eikä sairauspoissaolot mittarinakaan ole kovin relevantti hyvinvointi-

projektin vaikutuksia mittaamaan, sillä seuranta pitäisi olla pidempikestoista ja 

tuloksia pitäisi analysoida huomattavasti syvemmin, jotta löydettäisiin selitys 

sairauspoissaoloille keskiarvotulosten takaa. Koronapandemialla oli selkeä 

vaikutus sairauspoissaolojen lisääntymiseen. 

 

Kuuden kuukauden hyvinvointiprojektin vaikutukset osoittavat, että työnanta-

jan kannattaa panostaa työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja työyhteisö 

on selkeä voimavara elintapamuutoksia tehdessä ja muutosten hyötyjä ko-

kiessa. 

 

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin, kuinka paljon liikkumista onnistutaan 

lisäämään tällaisen työyhteisöllisen projektin aikana. Se onnistuu käyttämällä 

objektiivista mittaria liikkumisen mittaamiseen, kuten Firstbeat tai Fibion, jotta 
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saadaan faktatietoa, objektiivista dataa liikkumisen lisääntymisestä, jota voisi 

täydentää laadullisin menetelmin. 

  

Koska hyvinvointiprojekti on kuuden kuukauden mittainen, jolloin vuodenajat 

vaihtuvat, voisi jatkotutkimuksessa verrata vuodenaikojen merkitystä työky-

kyyn ja terveellisiin elintapoihin. Esimerkiksi vertailemalla syksy-kevät -rytmiä 

kevät-syksy -rytmiin. 

 

Jotta saadaan luotettavampaa tietoa nimenomaan hyvinvointiprojektin vaiku-

tuksista, tarvittaisiin verrokkiryhmiä, joita voidaan verrata osallistuviin interven-

tioryhmiin.  

 

Mielenkiintoista olisi selvittää samoilla mittareilla seurantatutkimuksena vuo-

den kuluttua, onko näiden osallistujien hyvinvointiprojektin aikana tehdyt elin-

tapamuutokset jääneet pysyviksi. 

 

Työnantajien tarjoamien hyvinvointi-interventioiden vaikuttavuutta on syytä 

myöskin tutkia. Vaikutus saadaan tuotua esimerkiksi opinnäytetöiden kautta 

esiin, mutta vaikutuksen muuttaminen vaikuttavuudeksi vaatii useamman vuo-

den perspektiivin. Yleisin interventio on jakaa hyvinvointiseteleitä, mutta niiden 

vaikuttavuutta ei ole paljoa tutkittu. Kuten ei myöskään pidempikestoisten in-

terventioiden vaikuttavuutta, huomioiden esimerkiksi työntekijöiden sosiaali-

sen pääoman tai intervention kustannusvaikuttavuuden. 
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Tutkimustaulukko 

 

Bibliografiset tiedot Tutkimuksen kuvaus/ -

kysymykset 

Otoskoko, menetelmä Keskeiset tulokset 

Korkiakangas, E., Batista, 

L., Turpeinen, M., Salmi, 

A., Laitinen, J. 2019. Työ-

kyvyn talo -mallin soveltu-

vuus yhteisölliseen tervey-

den ja työkyvyn edistämi-

seen 

1) Millaisia hyvinvoivan  

työntekijän  tai  yrittäjän  

ominaisuuksia  Työkyvyn  

talon  kerroksiin  muodos-

tuu  Sytyttäjätyöpajoissa? 

 2) Millaisia sisältöjä Sytyt-

täjätyöpajoissa muodos-

tuu Työkyvyn talon ker-

rosten ulkopuolelle? 

Aineisto on kerätty 2015-

1016 pidetyistä TTL:n Sy-

tyttäjä-työpajoista, joihin 

osallistui eri ammattialoilta 

henkilöstöä ja pienyrittäjiä. 

Työkyvyn  ja  terveyden  

edistämisen  näkökul-

masta  malli  näyttää  kai-

paavan  kehittämistä tai 

rinnalleen käsitteen, joka 

huomioi työkykyä tukevat 

yksilöiden, yhteisöjen ja 

työpaikan toimintatavat.   

Kuvaja-Köllner, V., & Kau-

tonen, J. 2021. Liikuntaa li-

sää pienillä tempuilla - työ-

paikan hyvinvointiprojektin 

vaikutukset ja kustannuk-

set. (Diak Puheen-vuoro 

40). Diakonia-ammattikor-

keakoulu 

Mitkä ovat työyhteisöille 

suunnatun hyvinvoinnin 

edistämisen toimintamallin 

vaikutukset 

liikuntaan, painonhallin-

taan, työkykyyn, sairaus-

poissaoloihin, elämänlaa-

tuun 

ja hyvinvointiin? 

Mitkä ovat hyvinvoinnin 

edistämisen toimintamallin 

kustannukset? 

Mitkä käytännöt osoittau-

tuivat toimiviksi ja miksi? 

Kvalitatiivinen ja kvantitatii-

vinen tutkimus, jossa mu-

kana 14 työyhteisöä ja 266 

työyhteisön jäsentä. 

Liikunta lisääntyi osallistu-

jilla ka. 1,5 tuntia viikossa. 

Sairauspoissaolopäivät tip-

puivat 4,13 päivästä 1,86 

päivään. Projektin kustan-

nus per työntekijä oli 220-

270€ riippuen työyhteisön 

koosta. 

LaitinenJ., Korkiakangas, 

E., Oksanen, T., Ruusu-

vuori, J., Seppälä, T., Oi-

nas-Kukkonen, H., Tikka, 

P., Muhos, M., Heikkilä-

Tammi, K., Mäkiniemi, J-

P., Stock, S. 2016. Näyt-

töön perustuvaa terveyden 

edistämistä työpaikoilla. 

Pro-mo@Work-konsortio. 

Tilannekuvaraportti 2016. 

Strateginen tutkimus. Suo-

men Akatemia 

Tavoite oli tuottaa tutki-

musnäyttöön perustuvat 

suositukset terveyden 

edistämiseksi työpaikoilla. 

TTL kokoaa hankkeiden 

tulokset yhteen ja vastaa 

tutkimusnäyttöön perustu-

vien terveyden edistämi-

sen työpaikoille suositus-

ten tekemisestä, jossa on 

mukana monia eri tahoja. 

Tutkittua tietoa terveellis-

ten elintapojen vaikutuk-

sesta työkyvyn edistämi-

seen ja 

työstä palautumiseen. 

Työpaikoille terveyden 

edistämisen talousvaiku-

tusten arviointiin mittarit. 
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Mänttäri S, Oksa J, Lusa 

S, Punakallio A, Kor-

kiakangas E, Laitinen J, 

Oksanen T. 2018. Inter-

ventions to promote work 

ability by increasing physi-

cal activity among workers 

with physically strenuous 

work – A scoping review. 

Scandinavian Journal of 

Public Health, 2021; 49: 

206–218 

Kirjallisuuskatsauksen ta-

voitteena oli kerätä ja syn-

tetisoida tutkimusnäyttöä 

työpaikan liikuntainterven-

tioista raskasta työtä teke-

vien työkyvyn edistä-

miseksi.  

Eri tietokannoista etsittin ja 

analysoitiin yhteensä 47 lii-

kuntainterventiotutkimusta. 

Hyvin vähän löytyi inter-

ventioita, jotka olivat selke-

ästi tehokkaita. Puettavan 

teknologian hyödyntämi-

nen interventioissa nähtiin 

yhdeksi tehokkaimmista 

keinoista lisätä liikuntaa. 

Proper, K. I., & van 

Oostrom, S. H. 2019. The 

effectiveness of workplace 

health promotion interven-

tions on physical and men-

tal health outcomes - a 

systematic review of re-

views. Scandinavian jour-

nal of work, environment & 

health, 45(6), 546–559 

Systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen tavoit-

teena oli antaa yleiskat-

saus työpaikoilla toteutet-

tavien terveyden edistä-

mistoimenpiteiden tehok-

kuuteen kroonisiin sairauk-

siin liittyvien fyysisten ja 

henkisten terveysvaikutus-

ten kannalta. 

Yhteensä 23 vuosina 

2009-2018 julkaistuja kir-

jallisuuskatsauksia eri tie-

tokannoista, jotka käsitteli-

vät terveyden edistämistä 

työpaikoilla ja joilla oli yh-

teys kroonisiin sairauksiin. 

Tässä kirjallisuuskatsauk-

sessa löydettiin näyttöä 

työpaikan interventioiden 

tehokkuudesta painoon liit-

tyvien seurausten sekä 

mielenterveyden ja tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien eh-

käisyssä. 

Repo, S., Ravantti, E., 

Pääkkönen, R. 2015. 

Johda tuottavasti. Opas 

työhyvinvoinnin ja tuotta-

vuuden lisäämiseksi esi-

miestyön keinoin 

Opas työhyvinvoinnin joh-

tamiseen. 

Opas on tehty käytännön-

läheiseksi tietopaketiksi 

esimiestyöhön. Oppaan si-

sältö on jaettu kolmeen 

osaan. työyhteisön johta-

minen, turvallinen työym-

päristö sekä terveys ja työ-

kyky. 

Opas tarjoaa myönteisiä 

esimerkkejä ja kokemuksia 

työhyvinvoinnin johtami-

sesta työpaikalla, koska 

niillä on havaittu  

olevan suuri merkitys työ-

paikan menestymiseen. 

Schröer, S., Haupt, J., & 

Pieper, C. 2013. Evidence-

based lifestyle interven-

tions in the workplace-an 

overview. Occupational 

medicine (Oxford, Eng-

land), 64(1), 8–12 

Yhteenveto erilaisten työ-

terveystoimenpiteiden te-

hokkuudesta terveellisten 

elämäntapojen edistämi-

sessä, sairauksien eh-

käisyssä ja terveydenhuol-

lon kustannusten alentami-

sessa. 

Eri tietokannoista yh-

teensä 379 tutkimuksesta 

löytyi 15 kirjallisuuskat-

sausta, jotka analysoitiin. 

Terveyttä edistävät työpai-

kat voivat parantaa fyy-

sistä aktiivisuutta, ruoka-

valiokäyttäytymistä ja ter-

veellistä painoa. Paras 

näyttö on saatavilla näitä 

yhdistämällä. 

Seitsamo J, Nevanperä N, 

Hopsu L, Husman P, Re-

mes J, Ala-Mursula L. & 

Laitinen J. 2015. Työkyky 

Tutkimuksen tavoitteena 

oli kuvata työkyvyn kehitty-

mistä 31-vuotiaasta 46-

vuotiaaksi ja selvittää, 

Tutkimusaineisto on Poh-

jois-Suomen 1966 synty-

mäkohortti, mikä kattaa 

Työkyky heikkeni jo ennen 

keski-ikää 31 ja 46 ikävuo-

den välillä. Ylläpitäviä kei-
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keski-iän kynnyksellä. 

Pohjois-Suomen Kohortti-

66 tutkimukseen osallistu-

neiden miesten ja naisten 

työkyvyn kehitys 1997-

2012. Työterveyslaitos. 

mitkä tekijät ennustavat ja 

tukevat hyvää työkykyä. 

vuonna 1966 Pohjois-Suo-

messa syntyneet henkilöt. 

noja ovat kohtuulliset elin-

tavat, normaalipainoisuus, 

työn imu, ammatillinen 

osaaminen ja hyvät työ-

olot. 

Turpeinen M, Ylisassi H, 

Hirvonen L, Laitinen J. 

2016. Edistetään terveyttä 

työpaikoilla yhteistoimin. 

Työterveyslaitos. 

Tutkimuksessa selvitettiin 

yhteiskehittämiseen perus-

tuvan terveyden edistämi-

sen vaikutuksia ja vakiintu-

misen prosessia työter-

veysyhteistyön toimintata-

vaksi sekä eriteltiin vakiin-

tumista edistävät ja eh-

käisevät tekijät. 

Seitsemän hankkeen ra-

portit, joissa oli mukana 38 

työpaikkaa ja 23 työter-

veyshuollon yksikköä. 

Yhteiskehittämiseen pe-

rustuvan terveyden edistä-

misen vakiintuminen työ-

terveysyhteistyön toiminta-

tavaksi on monimutkainen 

ja haastava prosessi. 

Verbeek J, Ruotsalainen J, 

Laitinen J, Korkiakangas 

E, Lusa S, Mänttäri S, Ok-

sanen T. 2018. Interven-

tions to enhance recovery 

in healthy workers, a scop-

ing review. Occupational 

Medicine Volume 69, Is-

sue 1, January 2019, Pa-

ges 54–63 

Kirjallisuuskatsaus inter-

ventioiden laajuudesta ja 

luonteesta, joilla pyritään 

parantamaan kognitiivi-

sesta ja fyysisestä työstä 

palautumista. 

28 tutkimusta, joissa käy-

tettiin seitsemää erilaista 

interventiota fyysisen työn 

palautumiseen. 

Interventiot ovat toteutta-

miskelpoisia, mutta tarvi-

taan järjestelmällisiä arvi-

oita niiden tehokkuuden 

todentamiseksi. 
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Kyselylomake 
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Haastattelukysymykset 

 

1. Oliko tarvetta elintapamuutokselle? 

2. Onnistuiko muutos? 

3. Kuinka paljon liikunta lisääntyi? 

4. Teitkö muutoksia ruokatottumuksiin? 

5. Vaikuttiko tehdyt muutokset nukkumiseen? 

6. Oliko vaikutusta päiväsaikaiseen palautumiseen? 

7. Muuttuiko jokin muu asia? 

8. Mikä oli tämän projektin paras anti? 

9. Millaisia vaikutuksia työyhteisöön projektilla oli? Konkreettisia 

muutoksia tavoissa, tiloissa? Työyhteisön ilmapiiriin?  
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Objektiivisten mittausten taulukko 
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Tiedote tutkimuksesta ja tutkittavan suostumus 

Tiedote tutkimuksesta  

Tiedote Mintissä-työhyvinvointihankkeesta ja hankkeen tietosuojakäytänteistä  

Mintissä-hankkeen tarkoitus:  

Sinua pyydetään mukaan puolen vuoden hyvinvointiprojektiin, joka toteutetaan osana Min-

tissä-hanketta. Mintissä-hankkeessa kehitetään toimenpiteitä, joilla voidaan tukea työnteki-

jöiden työkykyä, ja terveyttä. Puolen vuoden hyvinvointiprojektin tarkoituksena on tuottaa 

tietoa siitä, miten kehitettävä toimintamalli vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin.  

Lisäksi hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään Savonlinnan seudun ja tulevan hyvinvointi-

alueen toimintatapoja terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä tuottavuuden paran-

tamiseksi. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa työhyvinvoinnin strategista johtamista yhdistä-

mällä alueen organisaatioiden johtohenkilöt kehittämään yhteinen työhyvinvoinnin johtami-

sen malli. Hankkeen päämääränä on sitouttaa esihenkilöt ja johto nostamaan terveys ja hy-

vinvointi keskeiseksi osaksi organisaation strategiaa.  

Hankkeen rahoitus:   

Etelä-Savon Ely-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoi-

man liikkuvuus. Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.   

Toteuttajat:  

Hankkeen toteutuksesta vastaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) ja Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulu (Xamk).  

Tietojen kerääminen ja tutkimuksen kulku:  

Puolen vuoden hyvinvointiprojektiin osallistuville työntekijöille toteutetaan alussa kehon-

koostumus- ja vyötärönympärysmittaukset sekä pyydetään täyttämään kysely, joka sisältää 

kysymyksiä liikkumiseen, ravitsemukseen, uneen ja työkykyyn liittyen. Työyhteisön puolen 

vuoden hyvinvointiprojektin aikana hankkeessa on yhteisöllisiä hyvinvointihaasteita, työhy-

vinvoinnin tietoiskuja sekä hyödynnetään etävalmennussovellusta. Hyvinvointiprojektin lo-

pussa toistetaan alussa tehdyt mittaukset. Lisäksi pienellä joukolla kiinnostuneita on mahdol-

lisuus osallistua haastatteluihin, jotka toteutetaan puolen vuoden intervention jälkeen.  

Tietojen käsittely:   

Tietoja analysoidaan anonyymisti ja tulokset raportoidaan siten, että tutkittavia ei voi tunnis-

taa.   

 Tietojen käyttö ja luovuttamisesta:  

Tietoja käytetään työhyvinvointi toimintamallin arvioimiseen. Tutkimustuloksia käytetään 

sellaisessa muodossa, jossa tutkittavia ei voi tunnistaa. Tuloksia voidaan hyödyntää organi-

saatiotasoisessa yhteistyössä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tutkimusaineistosta tehdään 
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opinnäytetöitä ja voidaan julkaista kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita. Hankkeen tieto-

suojailmoitus löytyy osoitteesta https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2021/10/tieto-

suojailmoitus_mintissa.pdf. 

Tutkittavan suostumus  

  
  

Mintissä-työhyvinvointihanke  
  
  
Olen ymmärtänyt tämän tutkimuksen tarkoituksen, sisällön ja tutkittavien oikeudet. Minulla on 
ollut mahdollisuus kysyä tutkimuksesta ja saada tietoa tutkimuksen sisällöstä ymmärrettävästi.   
  
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. En osallistu mittauksiin flunssaisena, kuumeisena, toi-
pilaana tai muuten huonovointisena. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni 
tai kieltäytyä mittauksista missä vaiheessa tahansa syitä ilmoittamatta ja ilman, että siitä seuraa 
minulle mitään harmia. Siihen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. 
Tutkimustuloksia saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa tutkittavia ei voi tunnis-
taa.   
  
  
  

  
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen.  
  
Nimi: _________________________________________________________________________
__  
  
_________________  ______________________________  
Päivämäärä Tutkittavan allekirjoitus  

  
______________________________________________________________________________
__  
Sähköpostiosoite  
  
  
  
  
  
  
__________________________ ________________________________________  
Suostumuksen vastaanottaja Päivämäärä ja allekirjoitus  
(hankkeen työntekijä)   

  
  
  
  
  
  
Alkuperäinen allekirjoitettu suostumus sekä kopio tutkimustiedotteesta jäävät Itä-Savon sairaanhoito-
piirin arkistoon.  

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2021/10/tietosuojailmoitus_mintissa.pdf
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2021/10/tietosuojailmoitus_mintissa.pdf
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Tietosuojailmoitus 
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Henkilönumerolista



 

 

 


