
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimmo Kuusela 

 

 

Langh Ship -varustamon merihenkilöstön 
tyytyväisyys työolosuhteisiin 

 

 

 
 

Opinnäytetyö 
Merenkulun koulutusohjelma/Merikapteeni 

 

 
2018 

 



 

Tekijä/Tekijät 

Kimmo Kuusela 

Tutkinto 

Merikapteeni (AMK) 

Aika 

Lokakuu 2018 

   

Opinnäytetyön nimi  
 
Langh Ship -varustamon merihenkilöstön tyytyväisyys työolo-
suhteisiin 
 

71 sivua  
30 liitesivua 

Toimeksiantaja  
 
Oy Langh Ship Ab 
 

Ohjaaja 
 

 

Tapani Salmenhaara 
 

Tiivistelmä 
 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantaja Langh Ship Oy Ab:n meri-
henkilöstön työtyytyväisyyttä. Tutkimusongelmana oli tutkia, millä tasolla Langh Shipin 
merihenkilöstön työtyytyväisyys on, ja miten työolosuhteita voidaan parantaa työtyyty-
väisyyden lisäämiseksi.  
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu suurelta osin työhyvinvointia sekä me-
renkulun työolosuhteita käsittelevään kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Työtä varten on tar-
peen käydä läpi merityön luonnetta, sekä työhyvinvoinnin ja myös jonkin verran johta-
misen teoriaa. 
 
Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta kyselytutkimuksen 
muodossa. Kysely toteutettiin lähettämällä laivoille riittävä määrä vastauslomakkeita, 
joita sai palauttaa kesän 2018 ajan. Tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena, jonka 
kohteena olivat kaikki varustamon 93 laivatyöntekijää. Kyselyyn palautettiin 73 vas-
tausta, joka on 78 % perusjoukosta. 
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta merihenkilöstön työtyytyväisyyden olevan 
erittäin hyvällä tasolla. Työmotivaatio oli korkea, ja erityisen tyytyväisiä oltiin laivan il-
mapiiriin, vuorotteluun ja vaihtoihin, ruokaan, vapaa-ajan välineisiin sekä työterveys-
huoltoon. Tulosten perusteella varustamon tulisi kehittää tiedonkulkua laivojen ja kont-
torin välillä, sekä tiedotusta yleisesti. Myös laivojen kuntoiluvälineisiin ja internet-yh-
teyksiin toivottiin parannuksia. 
 

Asiasanat 
 

 

työtyytyväisyys, työhyvinvointi, merenkulku, johtaminen, työolosuhteet 
 



 
 
 

Author (authors) Degree Time 
 
Kimmo Kuusela 
 

 
Bachelor of Marine 
Technology 

 
October 2018 
 

Thesis Title  
 
Satisfaction with job conditions of the sea personnel working at 
Langh Ship 
 

71 pages  
30 pages of appen-
dices 

Commissioned by  
 
Langh Ship Ltd 
 

Supervisor   
 
Tapani Salmenhaara 
 

Abstract 
 

 

The objective of the thesis was to research the job satisfaction of the client Langh Ship 
Oy Ab's sea personnel. The intention was to survey how satisfied the sea personnel 
are with their working conditions, and find out the necessary measures to improve the 
working conditions, so that the level of job satisfaction would increase.  
The theoretical framework of the research is largely based on literature and publicati-
ons regarding well-being at work and working conditions at sea. It is also necessary to 
clarify the nature of life and work at sea, as well as theory of well-being at work and 
theory of leadership  
 
As a research method, quantitive research was used in the form of a survey. The sur-
vey was conducted by sending a sufficient number of response forms to the ships, to 
be returned during summer of 2018. The research was carried out as a census study, 
covering all of the sea personnel of Langh Ship, 93 people. 73 responses were retur-
ned, which is 78 % of the population. 
 
Based on the results of the research it can be stated that the work satisfaction of the 
sea personnel is at a very good level. Motivation was high, and the personnel was par-
ticularly pleased with the ship’s atmosphere, the rotation and the crew changes, food, 
recreational equipment and occupational healthcare. Based on the results, the com-
pany should develop the flow of information between the ships and the office, as well 
as information in general. Fitness equipment and internet connections are also in need 
of improvements. 
 

Keywords 
 

 

job satisfaction, occupational well-being, shipping, management, working conditions 
 



 
 
SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 9 

2 TYÖOLOSUHTEET RAHTIALUKSILLA ..................................................................... 10 

2.1 Laivan työolot yleisesti .......................................................................................... 10 

2.1.1 Laiva työpaikkana .......................................................................................... 11 

2.1.2 Työaika........................................................................................................... 12 

2.1.3 Vapaa-aika ..................................................................................................... 13 

2.1.4 Tilat ................................................................................................................ 16 

2.1.5 Olosuhteet ...................................................................................................... 17 

2.1.6 Laivan työilmapiiri ja kommunikaatio .............................................................. 18 

2.2 Langh Ship ........................................................................................................... 20 

2.2.1 Perustietoa ..................................................................................................... 20 

2.2.2 Laivasto ja henkilökunta ................................................................................. 21 

3 TYÖHYVINVOINTI KÄSITTEENÄ .............................................................................. 26 

3.1 Mitä työhyvinvointi on? ......................................................................................... 26 

3.1.1 Frederick Herzbergin kaksifaktoriteoria .......................................................... 28 

3.1.2 Maslowin tarvehierarkia ................................................................................. 29 

3.2 Miksi panostaa työhyvinvointiin?........................................................................... 30 

3.3 Johtaminen tukemassa työhyvinvointia ................................................................ 32 

3.4 Työhyvinvointi merenkulussa ................................................................................ 37 

3.4.1 Merityössä pitävät tekijät ................................................................................ 38 

3.4.2 Merityöstä työntävät tekijät ............................................................................. 39 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ...................................................................................... 41 

4.1 Tutkimusmenetelmä ............................................................................................. 41 

4.2 Aineiston käsittely ................................................................................................. 43 

4.3 Tutkimuksen reliaabelius ja validius ...................................................................... 43 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET ...................................................................................... 44 

5.1 Taustatiedot .......................................................................................................... 44 



 
 

5.1.1 Vastaajien jakautuminen laivoittain ................................................................ 45 

5.1.2 Tehtävä laivalla .............................................................................................. 45 

5.1.3 Työvuosia Langh Shipillä ............................................................................... 46 

5.2 Ilmapiiri ja tiedonkulku .......................................................................................... 46 

5.2.1 Tiedonkulku laivan sisällä............................................................................... 46 

5.2.2 Laivan ja konttorin välinen yhteistyö ............................................................... 47 

5.2.3 Motivaatio ....................................................................................................... 48 

5.2.4 Arvostus työtä kohtaan ................................................................................... 48 

5.2.5 Työskentely kansainvälisessä miehistössä .................................................... 49 

5.2.6 Ilmapiiri ........................................................................................................... 49 

5.2.7 Keskustelukulttuuri laivalla ............................................................................. 50 

5.2.8 Esimiehen toiminta ......................................................................................... 50 

5.2.9 Ristiriitatilanteet työntekijöiden kesken ........................................................... 51 

5.3 Laivan varustelu ja ruoka ...................................................................................... 52 

5.3.1 Vapaa-ajan välineet ....................................................................................... 52 

5.3.2 Kuntoiluvälineet .............................................................................................. 52 

5.3.3 Yhteydenpito laivalta maihin........................................................................... 53 

5.3.4 Asuintilat......................................................................................................... 53 

5.3.5 Työvälineet ..................................................................................................... 54 

5.3.6 Ruoka ............................................................................................................. 54 

5.4 Henkilöstöpolitiikka ............................................................................................... 55 

5.4.1 Miehistönvaihdot ............................................................................................ 55 

5.4.2 Vuorottelujärjestelmä ..................................................................................... 56 

5.4.3 Ylenemismahdollisuudet Langh Shipillä ......................................................... 56 

5.4.4 Halpatyövoiman uhka ..................................................................................... 57 

5.4.5 Suunnitelmat työsuhteen jatkosta .................................................................. 58 

5.4.6 Tyytyväisyys työterveyshuoltoon .................................................................... 59 

5.4.7 Varustamon suositteleminen .......................................................................... 59 



 
 

5.5 Vapaamuotoiset palautteet ................................................................................... 60 

6 PÄÄTELMÄT .............................................................................................................. 62 

6.1 Tulokset tutkimusongelman valossa ..................................................................... 62 

6.1.1 Ilmapiiri ja tiedonkulku .................................................................................... 63 

6.1.2 Laivan varustelu ja ruoka ............................................................................... 65 

6.1.3 Henkilöstöpolitiikka ......................................................................................... 66 

6.2 Yhteenveto ........................................................................................................... 67 

6.3 Muutokset vuodesta 2011 ..................................................................................... 68 

6.4 Kehitysehdotukset ................................................................................................ 69 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 71 

KUVALUETTELO 

LIITTEET 

 Liite 1. Kyselyn saatekirje 

Liite 2. Kyselylomake 1/3 

Liite 3. Kyselylomake 2/3 

Liite 4. Kyselylomake 3/3 

Liite 5. Kysymys 1, laivakohtainen erittely 

Liite 6. Kysymys 2, laivakohtainen erittely 

Liite 7. Kysymys 3, laivakohtainen erittely 

Liite 8. Kysymys 4, laivakohtainen erittely 

Liite 9. Kysymys 5, laivakohtainen erittely 

Liite 10. Kysymys 6, laivakohtainen erittely 

Liite 11. Kysymys 7, laivakohtainen erittely 

Liite 12. Kysymys 8, laivakohtainen erittely 

Liite 13. Kysymys 9, laivakohtainen erittely 

Liite 14. Kysymys 10, laivakohtainen erittely 

Liite 15. Kysymys 11, laivakohtainen erittely 

Liite 16. Kysymys 12, laivakohtainen erittely 

Liite 17. Kysymys 13, laivakohtainen erittely 

Liite 18. Kysymys 14, laivakohtainen erittely 

Liite 19. Kysymys 15, laivakohtainen erittely 

Liite 20. Kysymys 16, laivakohtainen erittely 



 
 

Liite 21. Kysymys 17, laivakohtainen erittely 

Liite 22. Kysymys 18, laivakohtainen erittely 

Liite 23. Kysymys 19, laivakohtainen erittely 

Liite 24. Kysymys 20, laivakohtainen erittely 

Liite 25. Kysymys 21, laivakohtainen erittely 

Liite 26. Kysymys 22, laivakohtainen erittely 

Liite 27. Kysymys 23, laivakohtainen erittely 

Liite 28. Avoimet palautteet 1/3 

Liite 29. Avoimet palautteet 2/3 

Liite 30. Avoimet palautteet 3/3 

Liite 31. Vastausten vertailukaaviot 

Liite 32. Vastausten vertailukaaviot 

Liite 33. Vastausten vertailukaaviot 

Liite 34. Vastausten vertailukaaviot 

Liite 35. Vastausten vertailukaaviot 

Liite 36. Vastausten vertailukaaviot 

Liite 37. Vastausten vertailukaaviot 

 

KUVA-, TAULUKKO- JA KAAVALUETTELO 

 Kuva 1. M/S Aila 

 Kuva 2. M/S Linda 

 Kuva 3. M/S Laura 

 Kuva 4. M/S Marjatta 

 Kuva 5. M/S Hjördis 

 Taulukko 1. Työhyvinvoinnin kuvaaminen Maslowin tarvehierarkian keinoin. 

 Taulukko 2. Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset vaikutukset. 

 Kuva 6. Vastaajien jakautuminen laivoittain 

 Kuva 7. Tehtävä laivalla 

 Kuva 8. Olen hyvin motivoitunut työhöni 

 Kuva 9. Vuosia Langh Shipillä 

 Kuva 10. Tiedonkulku laivan sisällä toimii hyvin 

 Kuva 11. Laivamme ja konttorin välinen yhteistyö toimii hyvin 

 Kuva 12. Koen että työtäni arvostetaan 

 Kuva 13. Työskentely kansainvälisen miehistön kesken toimii hyvin 

 Kuva 14. Ilmapiiri laivalla on hyvä 



 
 

Kuva 15. Laivallamme pystyy keskustelemaan työhön liittyvistä ja muista asi-

oista avoimesti 

 Kuva 16. Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni toimintaan 

 Kuva 17. Laivallamme on usein ristiriitatilanteita työntekijöiden välillä 

 Kuva 18. Laivallamme on riittävästi välineitä vapaa-ajalla viihtymiseen 

 Kuva 19. Laivallamme on riittävästi kuntoiluvälineitä 

 Kuva 20. Laivallamme on riittävän hyvät yhteydenpitovälineet maihin. 

 Kuva 21. Laivamme asuintilat ovat hyvät 

 Kuva 22. Minulla on käytössäni kaikki työtäni varten tarvitsemani välineet 

 Kuva 23. Olen tyytyväinen laivalla tarjottavaan ruokaan 

 Kuva 24. Miehistönvaihdot laivallamme sujuvat hyvin 

 Kuva 25. Olen tyytyväinen vuorottelujärjestelmäämme 

 Kuva 26. Ylenemismahdollisuudet Langh Shipillä ovat hyvät 

 Kuva 27. Ylenemisen tulisi tapahtua taitojen mukaan 

 Kuva 28. Koen halpatyövoiman uhkaavan työpaikkaani 

Kuva 29. Suunnitelmissani on siirtyä toiseen varustamoon viiden vuoden si-

sällä 

 Kuva 30. Olen tyytyväinen työterveyshuoltoomme 

 Kuva 31. Suosittelen varustamoamme kavereilleni 

 



9 
 

1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia sitä, miten tyytyväisiä Langh Ship Oy 

Ab -varustamon viiden laivan työntekijät ovat työolosuhteisiinsa, ja millä ta-

solla heidän työtyytyväisyytensä on. Kun lähdetään tutkimaan merihenkilöstön 

työtyytyväisyyttä, on huomioitavaa, että tutkimukseen on otettava hieman eri-

lainen näkökulma, kuin esimerkiksi saman organisaation maapuolen henkilös-

tölle suunnattua vastaavanlaista tutkimusta tehtäessä. 

 

Merityö eroaa maapuolen töistä siksi, että työjaksot ovat pitkiä, tässä tapauk-

sessa 1:1 -vuorottelulla 3, 4 tai jopa 6 viikkoa töissä laivalla, jonka jälkeen vas-

taavan pituinen vapaa jakso kotona. Tätäkin merkittävämpi ero tulee siinä, 

että työjakso vietetään käytännössä suljetussa ympäristössä, jossa samat työ-

kaverit tulevat vastaan joka päivä, olit sitten työ- tai vapaa-ajalla. Sosiaalisen 

kanssakäymisen mahdollisuudet ovat siis aika vähissä. Lisäksi vapaa-ajan ak-

tiviteetteja tällaisessa työssä ja ympäristössä on hyvin rajoitetusti. Oman on-

gelmansa kyseisen kohderyhmän työoloihin aiheuttavat myös esimerkiksi ym-

päristön terveydelliset haittavaikutukset, kuten melu ja tärinä. Työssä on myös 

tarkoitus tutkia kommunikaation vaikutusta työtyytyväisyyteen. 

 

Tutkimuksen aihe on aina ajankohtainen ja tärkeä, yrityksestä ja sen toimia-

lasta riippumatta. Varustamon on tärkeää olla kartalla henkilöstönsä tyytyväi-

syydestä ja siitä, miten he voivat mahdollisesti kehittää olosuhteita. Ehdotus 

kyseisen tutkimuksen tekemiseen tulikin nimenomaan varustamolta, sillä edel-

linen tutkimus on vuodelta 2011, ja tilanteen uudelleenkartoitus on ajankohtai-

nen. Aikomuksena onkin hyödyntää työssä jonkin verran edellä mainittua Antti 

Piiraisen tekemää tutkimusta, lähinnä vertailemalla tutkimusten lopputuloksia 

keskenään. Tällöin saadaan tietoa siitä, millaista kehitystä viimeisen seitse-

män vuoden aikana on tapahtunut. Tutkimuksessa mukana on ainoastaan 

Langh Shipin merihenkilöstö. 

 

Tutkimus toteutetaan pääosin kvantitatiivisin menetelmin, ja tässä tapauk-

sessa kyselytutkimuksena. Tarkemmat yksityiskohdat tutkimuksen suhteen 

valikoituvat tutkimuksen edetessä, mutta perusideana on se, että henkilöstölle 

lähetetään paperinen kyselylomake, ja heidän vastaustensa perusteella muo-
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dostetaan yleiskuva työtyytyväisyyden tilasta. Kun tämä on saatu selville, voi-

daan alkaa tutkia, millaisin toimenpitein työtyytyväisyyttä voidaan kehittää. Ky-

selytutkimuksen avointen kysymysten vastaukset käsitellään kvalitatiivisin me-

netelmin. Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää kaikkiin suomalaisiin merimie-

hiin, sillä tutkimus on kohdennettu ainoastaan Langh Shipin henkilöstöön.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sitä, miten Langh Shipin laivahenkilöstö 

voi tällä hetkellä, ja millä keinoin heidän työolojaan laivoilla voitaisiin kehittää 

henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 

laivatyöntekijöiden näkemys työoloissa esiintyvistä puutteista, sekä etsiä tar-

peelliset kehityskohteet. Puutteisiin ja kehityskohteisiin panostamalla työoloja 

voidaan parantaa siten, että työhyvinvointi ja työtyytyväisyys lisääntyvät. 

 

Työn lähtökohtainen tutkimusongelma tiivistetysti ja kysymyksen muotoon 

aseteltuna on:  

Millä tasolla Langh Shipin merihenkilöstön työtyytyväisyys on, ja miten työolo-

suhteita voidaan parantaa työtyytyväisyyden lisäämiseksi? 

 

 

2 TYÖOLOSUHTEET RAHTIALUKSILLA 

Laivatyöntekijöille suunnattua työtyytyväisyyskyselyä tehtäessä on huomioi-

tava se, miten laivatyö eroaa maapuolen töistä. Ensimmäisessä kappaleessa 

selvennetään laivatyötä yleisellä tasolla. Kohdassa 2.2 käydään läpi tietoja 

Langh Ship -varustamosta ja sen laivoista. 

 

 

2.1 Laivan työolot yleisesti 

Tämän luvun tarkoituksena on selvittää, millaista rahtialuksilla työskentely on 

luonteeltaan, ja minkälaisia kuormittavia tekijöitä työ sisältää. Ensin käydään 

läpi rahtilaivaa yleisesti työpaikkana, jonka jälkeen tarkennetaan työskentelyyn 

sekä vapaa-aikaan liittyviä tekijöitä. Tämän lisäksi käsitellään muita olosuhtei-

siin vaikuttavia tekijöitä, kuten melua, tärinää, sekä kommunikaatiota ja työil-

mapiiriä. 
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2.1.1 Laiva työpaikkana 

Merimiehen ammatti on perinteisesti ollut yksi romantisoiduimmista amma-

teista. Merimiehet ovat kertomusten perusteella kovista kovimpia, he tekevät 

työnsä raakaa voimaa käyttäen, juovat tauotta viinaa sopivan tilaisuuden tul-

len, sekä tietysti kuuluisimman ja kulutetuimman kliseen mukaan heillä on 

tyttö joka satamassa. Merityö on kasvattanut nuorista pojista miehiä kovan 

työn ja kurin seurauksena, kuten seuraavassa esimerkissä: 

 

Knuutilan haastattelema merimies kuvaa kuinka hänet 16-vuotiaana messikal-

lena komennettiin hakkaamaan ruostetta telakoidun laivan keulasta "narutel-

lingin" varassa. Kun hänen huomattiin pelkäävän, ilmoittivat puosu ja yliperä-

mies tietävänsä, miten pelko katoaa. Nuorukaista lyötiin kahta puolen korville. 

"Ajattelin, että ainoa paikka, missä selviän hengissä, on tellinki pakan alla. 

Painuin sinne saman tien ja huomaamattani rupesin hakkaamaan ruostetta. 

Eikä pelosta ollut tietoakaan. Ne löivät niin taitavasti, ettei tullut vammoja." 

(Knuutila 2006, 6.) 

 

Merityö on siis paikoin ollut erittäinkin hurjaluontoista, vaikka tarinat muokkau-

tuvatkin yleensä kertojansa mukaan vieläkin rajummiksi. Ja kuten oletettavaa 

on, nykypäivän merenkulusta ovat karsiutuneet vanhojen aikojen rajut ele-

mentit pois. 

 

Tästäkin huolimatta rahtilaiva eroaa hyvin poikkeuksellisesti maissa olevista 

työpaikoista. Ympäristö, jossa töitä tehdään sekä vapaa-aikaa vietetään, on 

kohtalaisen eristetty ulkomaailmalta. Nykypäivänäkin merimies joutuu viettä-

mään työjaksonsa erillään perheestä ja ystävistä, eikä hän voi milloin tahansa 

niin halutessaan olla edes puhelinyhteydessä heihin. Teknisen kehityksen 

myötä viimeksi mainitun asian suhteen tilanne on toki hieman parempi, sillä 

puhelinverkot sekä satelliittiyhteydet ovat kehittyneet, ja joissakin laivoissa voi 

olla jopa satelliitti-internet. Verkkoyhteys laivoilla on kuitenkin parhaimmillaan-

kin melko hidas, eikä välttämättä mahdollista kuin sähköpostin ja puhelimen 

pikaviestisovellusten käytön, joten merimatkan aikana ollaan edelleen tietyn-

laisessa katveessa ulkomaailman tapahtumien suhteen. 
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Sosiaalinen kanssakäyminen laivalla tapahtuu laivan muiden työntekijöiden 

kesken. Samojen henkilöiden kanssa vietetään niin työ- kuin vapaa-aikakin, 

ellei merimies viihdy vapaa-ajalla mieluummin yksikseen. Muiden työntekijöi-

den määrä riippuu suurelta osin laivan koosta ja tyypistä. Pienimmissä rahtilai-

voissa henkilöstön koko voi olla vaivaiset 5, kun taas suurimmissa voidaan 

päästä jopa 18:aan. Henkilöstö voidaan jakaa kansipäällystöön, konepäällys-

töön sekä miehistöön. 

 

Nykyaikana rahtilaivat rakennetaan niin, että lastille jää mahdollisimman pal-

jon tilaa, ja asuintilat pidetään mahdollisimman pieninä. Tästä johtuen ympä-

ristö on useimmiten ahdas, eikä tilaa harrastusmahdollisuuksille juurikaan jää. 

Tämä rajaa merkittävästi vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia, ja esimerkiksi 

fyysisestä kunnosta huolehtiminen on haastavaa.  

 

 

2.1.2 Työaika 

Rahtialukset toimivat pääasiassa ympärivuorokautisesti, mistä johtuen tietty-

jen henkilöiden työaika aluksella on jaettu vahtivuoroihin. Yleisin vahtijärjes-

telmä on 4-8 -vahti, joka tarkoittaa, että jokaista 4 tunnin vahtia kohden on 8 

tuntia vapaa-aikaa. Tässä järjestelmässä vuorokauteen mahtuu 6 vahtivuoroa. 

Käytännön esimerkkinä henkilö, joka on 8-12 -vahdissa, tekee töitä aikavä-

leillä 8-12 sekä 20-24, ja muu aika on vapaa-aikaa. Hieman harvinaisempi jär-

jestelmä on 6-6 -vahti, jossa nimensä mukaisesti tehdään 6 tuntia töitä, jonka 

jälkeen ollaan 6 tuntia vapaa-ajalla. Vahtijärjestelmän mukaisesti töitä tekevät 

yleensä kansipäällystön sekä kansimiehistön jäsenet siten, että molemmista 

osastoista on aina yksi henkilö samaan aikaan vahdissa. Sekä konepäällystö 

että -miehistö tekevät yleensä päivätöitä. (Piirainen 2011, 11.) 

 

Päivätyöntekijöitä ovat henkilöt, joiden työ ei noudata vahtijärjestelmää. Hei-

dän työaikansa sijoittuu meri- tai satamavuorokautena kello 6:n ja kello 18:n 

välille. Taloustyöntekijöitä taas ovat henkilöt, jotka huolehtivat laivaväen tai 

matkustajien muonituksesta tai palvelusta tai muista töistä, jotka eivät kuulu 

kansi- tai koneosaston tehtäviin. Muun kuin matkustaja-aluksen taloustyönte-

kijän työaika tulee sijoittaa kello 6:n ja kello 19:n välille. (Merityöaikalaki 

9.4.1976/296.)  
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Työjakson aikana kertyy yleensä jonkin verran ylitöitä. Esimerkiksi satamaan 

tuloissa ja lähdöissä tarvitaan usein koko kansimiehistöä, joten jonkun on tul-

tava töihin vahtivuoronsa ulkopuolella. Myös konepäällystölle kertyy ylitöitä, 

esimerkiksi luotsaustilanteessa, jossa konevalvomon on oltava miehitettynä. 

Ylitöitä voi tehdä myös merimatkojen aikana, sillä tällöin on yleensä helpointa 

suorittaa huoltotöitä. Kertyneiden ylitöiden määrä riippuu pitkälti laivan liiken-

nealueesta ja reitistä. Ylitöistä maksetaan korvausta ulkomaanliikenteen 

kauppa-aluksia koskevan työehtosopimusten mukaisesti, ja niitä voidaan 

myös tietyissä tapauksissa sisällyttää jonkin verran työsopimukseen. (Merityö-

aikalaki 9.4.1976/296.) 

 

Suomalaisilla aluksilla tehdään töitä pääasiassa 1:1 -vuorottelujärjestelmän 

mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi neljän viikon työjaksoa vas-

taa neljä viikkoa vapaata. Vuorottelujärjestelmän käytön sovellutuksessa huo-

mioidaan aluksen kulkuvuorot ja liikennealue, ja työvuoro järjestetään siten, 

ettei työvuoron pituus ole yli 4-5 kuukautta. (Ulkomaanliikenteen kauppa-aluk-

sia koskeva työehtosopimus 30.5.2016 – 28.2.2019.) 1:1 -vuorottelu on meri-

miehen jaksamisen kannalta ehdottomasti hyvä rytmi, sillä kohtuullisen mittai-

set vapaat auttavat jaksamaan fyysisesti ja etenkin psyykkisesti paremmin. 

 

 

2.1.3 Vapaa-aika 

Kuten jo todettua, laiva on työpaikkana hyvin rajoitettu ympäristö, jossa viete-

tään pitkiäkin ajanjaksoja. Maalla työskentelevä lähtee työvuoronsa jälkeen 

kotiin, jossa hän voi rentoutua ja purkaa työn aiheuttamia rasitteita ja turhautu-

mia, sekä hänen on helppo lähteä kotoa harrastamaan erilaisia vapaa-ajan 

aktiviteetteja. Koska laiva on lähtökohtaisesti työpaikka, ei merellä työskente-

levä pysty rajoitetuista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista huolimatta suoritta-

maan edellä mainittuja asioita samaan tapaan kuin normaaleissa oloissa, 

vaan hän passivoituu helposti. (Karjalainen 1999, 5.) Voisi jopa kärjistetysti to-

deta, ettei laivalla ollessakaan vapaa-aikaan pysty suhtautumaan siten, että 

se olisi täysin sataprosenttista vapaa-aikaa. Periaatteessa aina on mahdolli-

suus siihen, että vapaa-ajalta hälytetään akuutteihin työtehtäviin. 
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Vapaa-aika kulutetaan rahtialuksilla pääasiassa elokuvia tai sarjoja katsellen, 

lukemalla, kuntoilemalla tai mahdollisuuksien puitteissa viestittelemällä per-

heen ja ystävien kanssa sekä televisiota katsellen. Lisäksi, koska merityö on 

luonteeltaan fyysisesti ja psyykkisesti melko vaativaa, suurin osa vapaa-ajasta 

käytetään nukkumiseen. (Karjalainen 1999, 90-92.) 

 

Nykyajan trendin mukaisesti tavaraliikenteen kulkua on pyritty tehostamaan, ja 

tämä näkyy laivojen satamassaoloajoissa. Tämä on johtanut siihen, että ly-

himmillään satamakäynnit saattavat olla muutaman tunnin mittaisia, ja useam-

man päivän mittaiset pysähdykset alkavat olla harvinaisia. Lisäksi satamatoi-

met aiheuttavat usein myös laivojen työntekijöille ylimääräistä työtä, joten lai-

valta ei välttämättä pääse irtautumaan edes satamassa ollessa. Jos taas ai-

kaa satamavierailuun jää, saattaa laivan satamassa olo sijoittua yöaikaan, ja 

satama olla niin kaukana asutuksesta, ettei merimiestä juuri houkuttele lähteä 

maihin. (Karjalainen 1999, 14.) Nykypäivän merimiehen on siis vaikeaa päästä 

”näkemään maailmaa” samalla tavalla kuin entisaikoihin. 

 

Vaikka laivojen vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat lisääntyneet huomatta-

vasti, ja niitä pyritään jatkuvasti lisäämään esimerkiksi uusilla hankinnoilla, 

ovat mahdollisuudet edelleen hyvin rajatut. Yhä useammassa laivassa on ny-

kypäivänä internet-yhteys, joka voidaan jakaa laivan sisäisellä WLAN-verkolla 

jokaisen omaan koneeseen tai puhelimeen, mutta yhteys on useimmiten hyvin 

hidas, ja tiedonsiirtomäärä on rajoitettu, joten verkkoyhteyden avulla pystyy 

pääasiassa lukemaan uutiset sekä viestittelemään sähköpostilla tai pikaviesti-

sovelluksilla. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan kaikissa laivoissa ole, ja ainoa 

mahdollisuus olla laivasta ulospäin yhteydessä ovat laivan satelliittipuhelin ja 

MF/HF-radio, joita ei varsinaisesti ole tarkoitettu yksityisasioiden hoitamiseen. 

(Piirainen 2011, 14.) 

 

Kirjojen ja elokuvien suhteen asia on huomattavasti parempi. Laivoilta löytyy 

monesti useampiakin DVD-soittimia, joissakin tapauksessa jopa jokaisessa 

hytissä saattaa olla oma. Myös DVD-elokuvia ja -sarjoja löytyy runsaasti, 

yleensä aluksen päivähuoneesta. Myös erilaisia kirjoja on usein paljon saata-

villa. Lisäksi Merimiespalvelutoimisto eli MEPA käy säännöllisesti laivoilla tuo-

massa uusia elokuvia ja kirjoja vieden samalla edelliset tuomansa pois, joten 

samoja elokuvia ei tarvitse katsella tai kirjoja lukea useaan kertaan.  
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Laivalla tapahtuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä on huomattava, että 

suurin osa kontakteista tapahtuu työajalla, sillä useimmat viettävät vapaa-ai-

kansa omissa hyteissään. Usein aluksen vahtijärjestelmän takia vapaa-aika 

joudutaan viettämään pakostakin yksin. (Piirainen 2011, 14.) Niin sanottuja or-

ganisoituja tapaamisia vapaa-ajalla ei satamakäyntejä lukuun ottamatta ole, 

vaan esimerkiksi kuntoilu ja saunominen hoidetaan yksin. Yhteisiä illanviettoja 

järjestetään pääasiassa ainoastaan juhlapyhinä. (Karjalainen 1999, 90-91.) 

Joissakin laivoissa tällaista illanviettoa tosin tapahtuu esimerkiksi lauantaisin 

päivällisen jälkeen, jolloin osa työntekijöistä saattaa syötyään jäädä messiin eli 

ruokailutilaan jutustelemaan esimerkiksi parin viinilasillisen äärelle.  

 

Liikuntamahdollisuudet ovat myös rahtilaivojen ahtaissa ja rajoitetuissa tiloissa 

melko vähissä. Mitä suurempi alus on kyseessä, sitä parempi tilanne yleensä 

on, sillä suuremmilla aluksilla saattaa usein olla jopa oma harrastehuone, 

josta on tehty kuntosali. Pienempien alusten kohdalla kuntoiluvälineitä sijoitel-

laan yleensä sellaiseen paikkaan mihin vain vähänkään mahtuu, mutta yleisiä 

tiloja kuten päivähuoneita ei ole järkevää täyttää kuntoilulaitteilla. Laitteet voi-

daan sijoitella esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneeseen, tai jos varsinaisia lait-

teita ei ole ja välineitäkin on vähän, ne saatetaan sijoittaa myös asuintilojen ul-

kopuolelle. Yksinkertaisimmillaan kuntoilu laivalla voi tarkoittaa ”kävelylenk-

kejä” aluksen kansilla. Liikuntavälineiden runsaus laivalla korreloi yleensä suo-

raan sen kanssa, miten innokkaita laivan työntekijät ovat käyttämään niitä. 

Yleensä laivoilta löytyy ainakin muutama polkupyörä, joita voi satamassa olta-

essa käyttää liikkumisen helpottamiseen tai kunnon ylläpitämiseen. 

 

Viime vuosina merimiesten liikuntamahdollisuuksiin on alettu kiinnittää entistä 

enemmän huomiota. Loogisesti on järkevämpää panostaa ennaltaehkäiseviin 

toimiin kuin jälkiseuraamuksiin, joten useimmat varustamotkin panostavat mie-

lellään merimiesten liikuntavälineisiin sen sijaan, että kustannuksia tulisi huo-

non fyysisen kunnon aiheuttamista terveyshaitoista. Myös Merimiespalvelutoi-

misto on pyrkinyt innostamaan merimiehiä liikkumaan helpottamalla kuntosa-

lilaitteiden hankintaa aluksille. He ovat myös lanseeranneet ”Minuuttikisan”, 

jossa eri laivat kilpailevat toisiaan vastaan liikuttujen yhteisminuuttien perus-

teella, sekä maksullisen ForMare-ohjelman, jossa valikoiduille merimiehille an-
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netaan ammattilaisten toimesta välineet elämäntapamuutosta varten esimer-

kiksi liikunta- ja ravitsemusohjeiden muodossa, ja heidän kehitystänsä seura-

taan. (Merimiespalvelutoimisto, 2018) 

 

 

2.1.4 Tilat 

Rahtilaiva työympäristönä rakentuu yksinkertaistetusti useista käytävistä sekä 

portaikoista, sekä moneen tasoon sijoitetuista työtiloista. Rakenteita leimaa 

ahtaus ja kapeus, ja portaikot ovat kapeita, etenkin konetiloissa. Myös ulkoti-

loissa töitä joudutaan tekemään haastavissa oloissa, esimerkiksi mastoissa tai 

muissa korkeissa kohteissa. Rakenteellisista haasteista johtuen työergonomia 

on paikoin olematonta. Lisäksi oman haasteensa tuovat sääilmiöt ja luonnon-

voimat, kuten jään aiheuttama liukkaus ja laivan keinuminen. (Piirainen 2011, 

14.) 

 

Koska laivan tiloista suurin osa varataan rahdille, rajoittuvat oleskelutilat oman 

hytin lisäksi pääasiassa messiin, päivähuoneeseen tai muuhun vapaa-ajanti-

laan, mahdollisiin kuntoilutiloihin, saunan yhteydessä oleviin tiloihin, sekä 

mahdolliseen tupakkahuoneeseen. Tyypillisin paikka kohdata muita merimie-

hiä on messi, sillä siellä sijaitsevasta jääkaapista voidaan vapaasti hakea väli-

palaa. Messistä voi löytyä myös televisio, sekä mahdollisesti dvd-soitin ja peli-

konsoli. (Karjalainen 1999, 91.) Myös saunassa voi satunnaisesti kohdata 

muita merimiehiä. Kuntosalilla sen sijaan harvemmin pääsee sosiaalisiin kon-

takteihin, sillä tilojen ja laitteiden puutteellisuudesta johtuen on loogista, että 

treenaaminen on helpointa hoitaa yksikseen.  

 

Hyttien koot saattavat vaihdella tehtävän mukaan sillä kansi- ja konepäällys-

tön hytit saattavat olla hieman miehistön hyttejä suurempia. Yleisesti ottaen 

kaikki hytit ovat kuitenkin melko pieniä. Hytti jaetaan sen henkilön kanssa, 

joka on töissä, kun itse ollaan lomalla. Tästä johtuen hyttien personointi ei ole 

kovinkaan yleistä. Hyttien sisustaminen voi tuntua turhalta myös siksi, että va-

rustamolla on oikeus siirtää työntekijä jollekin toiselle alukselle. (Karjalainen 

1999, 74.) Yleensä hyteistä löytyy sängyn ja vaatelokeroiden lisäksi jonkinlai-

nen sohva tai muunlainen istuin, pöytä ja pesutilat, sekä mahdollisesti jopa 

jääkaappi, radio, televisio ja dvd-soitin. Pienimmissä laivoissa on mahdollista, 
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että pesutiloja tai edes vessoja ei ole jokaisessa hytissä, vaan ne sijaitsevat 

yleisissä tiloissa. 

 

 

2.1.5 Olosuhteet 

Merimiehet altistuvat usein työssään melulle, tärinälle ja erilaisille ilmasto-olo-

suhteille. Erilaiset koneet, ilmastointi sekä talvisin jäissä ajo aiheuttavat huo-

mattavasti melua ja tärinää. Kuulovaurioita aiheuttavaa melua syntyy yleensä 

vain konehuoneessa, jossa on käytettävä asianmukaista kuulon suojausta. 

Koneiston melu ja tärinä välittyvät laivan rakenteita pitkin myös vaimeampana 

asuintiloihin, jolloin ne voivat aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi keskittymisessä ja 

unensaannissa, ja pahimmillaan ne vaikuttavat verenpaineeseen ja sydämen 

lyöntitiheyteen. Tärinän lisäksi aluksen liikkeet kovassa tuulessa ja aallokossa 

saattavat altistaa pahoinvoinnille. Melun ja tärinän aiheuttamat vaikutukset 

voivat vaikuttaa huomattavasti työkykyyn ja työssä jaksamiseen (Päivähonka 

2015, 10.) 

 

Ilmasto-olosuhteet vaikuttavat merimiehiin, etenkin ulkona työskenneltäessä. 

Kuumassa säässä työskenneltäessä merimiehen nestetasapaino on kovilla, ja 

kylmällä säällä ja kovalla tuulella työskentely aiheuttavat ongelmia kehon läm-

mönsäätelylle. (Päivähonka 2015, 10.) Tietyt työtehtävät esimerkiksi laivan sa-

tamaan tuloon ja lähtöön, sekä lastin kiinnityksiin liittyen on kuitenkin tehtävä 

säästä riippumatta.  

 

Aluksilla työskenneltäessä ollaan myös tekemisissä erilaisten kemiallisten ai-

neiden kanssa. Huolto-, käyttö- ja korjaustilanteissa käytetään usein jollain ta-

valla terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita. Laiva saattaa myös kuljettaa 

rahtinaan jotain terveydelle haitallista ainetta, ja lastia käsiteltäessä on huomi-

oitava, että poikkeustilanteessa aineen vaikutuksille saatetaan altistua. Ainei-

den aiheuttamat riskit pyritään kuitenkin minimoimaan suojavälinein, sekä eri-

laisilla turvakeinoilla ja -määräyksillä. (Työsuojeluhallinto 2018.) 
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2.1.6 Laivan työilmapiiri ja kommunikaatio 

Vaikka hierarkia ei ole enää laivoilla niin vahvassa roolissa kuin aiemmin, on 

käskyjärjestys kuitenkin edelleen selkeä. Hierarkiassa ylimpänä on luonnolli-

sesti päällikkö, jonka jälkeen tulevat muut kansi- ja konepäällystöön kuuluvat, 

eli konepäällikkö, yliperämies, sekä muut perämiehet ja konemestarit. Sen jäl-

keen tulee ns. ”alipäällystö”, jolla tarkoitetaan henkilöitä, jotka valvovat ja joh-

tavat oman miehistöön kuuluvan osastonsa toimia. Esimerkiksi pursimies kuu-

luu kansitöiden johtajana alipäällystöön. Muu osa laivan henkilökunnasta kuu-

luu miehistöön. (Piirainen 2011, 15-16.) Alimpana hierarkiassa ovat mahdolli-

set harjoittelijat.  

 

Laivayhteisön sisäinen säännöstö juontaa juurensa purjelaiva-aikakaudelle. 

Perinteiden mukaan päällikön sana on laki, ja ylempänä hierarkiassa olevan 

käskyjä ja ohjeita ei kyseenalaisteta. Myös työtehtävät on jaoteltu selkeästi, ja 

jokainen on hoitanut pääasiassa omat tehtävänsä niistä juurikaan joustamatta. 

Hierarkia on saattanut heijastua myös vapaa-aikaan, sillä monissa laivoissa 

päällystölle ja miehistölle on omat messit, tai jopa erilliset saunat. (Karjalainen 

1999, s. 16-17.) Vanhoja ajattelu- ja toimintatapoja on kuitenkin pyritty muutta-

maan, esimerkiksi tiiviimpään komentosiltayhteistyöhön tähtäävän Bridge Re-

source Management -koulutuksen kautta. (Piirainen 2011, 16). Vaikka hierar-

kiassa ylempänä olevan käskyjä ei edelleenkään ainakaan ilman painavaa 

syytä kyseenalaisteta, on kommunikaation, työtehokkuuden ja jopa turvallisuu-

den kannalta hyvä, että esimerkiksi miehistön jäsen voi kertoa oman näke-

myksensä tietystä asiasta ylöspäin. Myös työtehtävissä tapahtuu aiempaa 

enemmän joustoa. Esimerkiksi jos yhden henkilön vahdille on kasaantunut 

useampia tehtäviä, ja vahdissa oleva on sattunut unohtamaan jonkun tehtävis-

tään, saattaa työtoveri hoitaa unohdetun tehtävän omassa vahdissaan. 

 

Merenkulun luonne on ajan myötä muuttunut siten, että aikataulu on tiiviimpi ja 

töitä tehdään pienemmällä henkilöstöllä. Tästä johtuen kiire on yhä useammin 

läsnä työnteossa. Oman haasteensa työyhteisölle aiheuttaa myös se, että mo-

nissa varustamoissa siirrytään vähitellen käyttämään ulkomaista työvoimaa, 

mikä taas kylvää epävarmuutta oman työpaikan pysyvyydestä suomalaisissa 

merimiehissä. Muutokset työolosuhteissa ja työilmapiirissä saattavat heiken-

tää työhyvinvointia ja työturvallisuutta, ja tämä saattaa pahimmillaan johtaa 



19 
 

jopa vaaratilanteisiin. Työyhteisön ilmapiiri voi olla merkittävä mielenterveydel-

linen kuormitustekijä. (Piirainen 2011, 16.) Useimmat merimiehet ovatkin yhtä 

mieltä siitä, että hyvä työporukka ja työilmapiiri ovat tärkeä tekijä työviihtyvyy-

den kannalta. (Karjalainen 1999, 13.) 

 

Laivayhteisössä, kuten missä tahansa muussakin työyhteisössä, henkinen hy-

vinvointi ilmenee hyvänä ja turvallisena ilmapiirinä sekä yhteistyön sujuvuu-

tena. Henkilöstön vaihtuvuus vähenee, ja työtä tehdään tehokkaammin. Hen-

kistä hyvinvointia voidaan entisestään lisätä poistamalla työympäristöstä vaa-

ratekijöitä sekä muita haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. On myös tärkeää tuoda 

yksittäiselle henkilölle havaittavaksi hänen työpanoksensa osana työproses-

sia, jolloin hänen motivaationsa kasvaa, ja yhteenkuuluvuuden tunne työyhtei-

sössä paranee. Hyvä työilmapiiri toimii myös stressin vähentäjänä. Esimiehen 

rooli työyhteisössä on myös tärkeä, sillä huono työilmapiiri saattaa usein joh-

tua heikosta johtamisesta tai huonoista sisäisistä toimintatavoista. Lisäksi työ-

paikan ilmapiiriä voivat heikentää ulkoiset uhat, kuten talouden taantuma, joka 

voi johtaa epävarmuuteen työn jatkuvuudesta. Työyhteisön pahoinvointi voi il-

metä esimerkiksi epäsiisteytenä, piittaamattomuutena, tai muina ongelmina 

kuten työntekijöiden sisäisenä kilpailutilanteena ja asioiden salailuna. Tällöin 

epäonnistumisiin etsitään syyllisiä ja työtoverit eivät tue toisiaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. Työkulttuuria tulisi kehittää enemmän siten, että syyllisen 

etsimisen sijaan etsitään virheen mahdollistaneet tekijät, ja opitaan tehdyistä 

virheistä. (Ilosalo & Kärkkäinen 2009, 36-37, 40.) 

 

Kommunikaatio laivalla voidaan jakaa laivan sisäiseen, laivan ja varustamon 

väliseen sekä merimiesten keskinäiseen viestintään. Kuten jo aiemmin mainit-

tua, laivan sisäinen viestintä on ollut perinteisesti vahvasti sidottu hierarkiaan, 

ja se on suuntautunut ylhäältä alaspäin. Ylhäältä tulevia käskyjä ei ole kriti-

soitu tai kyseenalaistettu, vaan ne on toteutettu mukisematta, tuntui käsky 

kuinka hölmöltä tahansa. Hierarkian alin porras eli miehistö on tällöin jäänyt 

päätöksenteossa ulkopuolelle. (Karjalainen 1999, 84-86.) Nykyaikana laivan 

sisäinen kommunikointi on kuitenkin muuttunut hieman avoimempaan suun-

taan, ja keskustelua voidaan käydä myös alhaalta ylöspäin.  

 

Laivan ja varustamon välistä kommunikaatiota kuulee usein kritisoitavan tie-

donkulun hitaudesta. Tämä asettaa laivan päällystön epäkiitolliseen asemaan, 
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sillä miehistö saattaa kritisoida päällystöä tiedon panttauksesta. Päällystö 

saattaa myös olla tyytymätön tiedotuksen vähyyteen varustamon puolelta. Mo-

nesti tieto liikkuu hierarkian portaita alas siten, että tieto ehtii matkan aikana 

muuttaa muotoaan, ja jopa hävitä matkalla. Huono tiedotus varustamon osalta 

voi johtaa myös siihen, että tieto tulee laivalle ”takaoven” kautta, jolloin huhu-

mylly jonkin asian tiimoilta kasvaa entisestään. (Karjalainen 1999, 88-90.) 

 

Huonoimmassa tilanteessa kommunikaatio on vääristynyt kaikilla tasoilla: mie-

histö ei kerro päällystölle kritiikkiään, päällystö ei tiedota miehistöä ajankohtai-

sista asioista ajoissa eikä tarpeeksi ja varustamon tiedotusta pidetään puut-

teellisena ja jopa epäluotettavana. Huono kommunikaatio lisää entisestään lai-

vahenkilöstön stressiä ja heikentää ilmapiiriä. (Karjalainen 1999, 90.) Kommu-

nikaatiota parantamalla voidaan sen sijaan ehkäistä monia väärinymmärryk-

siä, ja tätä kautta saadaan puhdistettua ilmapiiriä laivalla, jolloin myös työhy-

vinvointi paranee.  

 

 

 

2.2 Langh Ship 

Tässä luvussa esitellään Langh Ship -varustamon toimintaa sekä laivoja. Ky-

seisten laivojen henkilöstö muodostaa kyselytutkimuksen perusjoukon. 

 

2.2.1 Perustietoa 

Langh Ship on suomalainen varustamo, jonka pääkonttori sijaitsee Piikkiössä, 

Varsinais-Suomessa. Langh Ship on perheyritys, ja sen on perustanut Hans 

Langh vuonna 1980. Hän toimi myös varustamon toimitusjohtajana aina vuo-

den 2014 loppuun asti, jonka jälkeen hänen tyttärensä Laura Langh-Lagerlöf 

siirtyi johtoon. Hans Langh jatkaa edelleen Langh Shipin hallituksen puheen-

johtajana. Myös Hansin toinen tytär Linda Langh toimii yrityksessä hallituksen 

jäsenenä.  

 

Langh Shipin ensimmäinen oma laiva oli vuonna 1983 ostettu rahtialus m/s 

Laura. Laivasto kasvoi edelleen, kun vuonna 1989 tilattiin kolme uutta rahtilai-

vaa, ja vuonna 1991 yksi uudisrakennuslaiva. Vanhat alukset on sittemmin 
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myyty, ja tällä hetkellä varustamoon kuuluu vuonna 1996 valmistuneet Laura, 

Hjördis ja Marjatta, sekä vuonna 2007 valmistuneet Aila ja Linda. Laivoilla kul-

jetetaan pääasiassa kontteja ja terästuotteita.  

 

Langh-yhtiöihin kuuluu varustamotoiminnan lisäksi Pesupalvelu Hans Langh 

Oy, terästuotteiden kuljetusmenetelmiä kehittävä Langh Cargo Solutions, sekä 

teknisiä innovaatioita kehittävä Langh Tech Oy Ab. Useat mainittujen yritysten 

innovaatiot ovat hyödyttäneet merenkulkualaa yleisesti, ja niitä hyödynnetään 

myös Langh Shipin laivoissa. (Langh-yhtiöiden verkkosivut, 2018) 

 

2.2.2 Laivasto ja henkilökunta 

Langh Ship -varustamossa työskentelee yhteensä 102 vakituista työntekijää. 

Piikkiön pääkonttorissa työskentelee varustamon hallinnollinen henkilöstö, jo-

hon kuuluu 8 henkilöä. Loput henkilöstöstä koostuvat viidellä laivalla työsken-

televistä merimiehistä, joita on kaikkiaan 93. Tutkimus kohdistuu ainoastaan 

laivoilla työskenteleviin.  

 

Työtehtävät laivoilla jakautuvat seuraavasti: 

 

Kansipäällystö: 

- Päällikkö 
- Yliperämies 
- Perämies 

 

Konepäällystö: 

- Konepäällikkö 
- Konemestari 

 

Miehistö: 

- Pursimies 
- Kansi-/Konekorjausmies 
- Matruusi 
- Puolimatruusi 
- Kokkistuertti 
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Varustamon laivat noudattavat suomalaisille aluksille tyypillisesti 1:1-vuorotte-

lujärjestelmää. Vuorottelu tapahtuu vaihtoparien välillä, eli esimerkiksi yh-

dessä laivassa on kaksi perämiestä, joista toinen on töissä toisen ollessa lo-

malla. Poikkeuksen tekevät EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät, jotka ovat 

esimerkiksi 4 kuukautta laivalla töissä, jonka jälkeen heidän työsuhteensa 

päättyy.  

 

Vaihtoparit voivat myös keskenään sopia työjaksojensa kulkua keskenään, 

esimerkiksi omien menojen mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Halutes-

saan työjaksoa voi joko pidentää tai lyhentää, ja tällöin myös vapaan jakson 

pituus yleensä pitenee tai lyhenee. 

 

2.2.2.1 Aila ja Linda 

Aila ja Linda ovat sisaraluksia ja lähes täysin identtisen kokoisia. Molemmissa 

on myös kerrallaan 10 henkilöä töissä. Aila ja Linda kulkevat säännöllisessä 

konttiliikenteessä Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Alukset ovat 141,20 met-

riä pitkiä ja 21,55 metriä leveitä, ja niiden konttikapasiteetti on 907, laskettuna 

20 jalan pituisilla konteilla. Ailan kuollut paino on hieman suurempi, 11497 

DWT, Lindan vastaavan luvun ollessa 11487 DWT. Kuolleella painolla tarkoi-

tetaan aluksen kantavuutta, eli laivan vesivarastojen, tarvikkeiden, polttoai-

neen, lastin ja henkilöiden muodostamaa suurinta yhteispainoa. (Langh Shipin 

verkkosivut 2018.) 

 

Ailan ja Lindan miehitys jakautuu siten, että samaan aikaan töissä on kymme-

nen henkeä: päällikkö, yliperämies, perämies, konepäällikkö, konemestari, ko-

nekorjausmies, pursimies, kokkistuertti, sekä 2 matruusia tai puolimatruusia, 

tai yksi kumpaakin. Aluksilla käy myös sähkömies tarvittaessa. 
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Kuva 1. M/S Aila (Langh Shipin verkkosivut 2018) 

Kuva 2. M/S Linda (Langh Shipin verkkosivut 2018) 
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2.2.2.2 Laura, Hjördis ja Marjatta 

Laura, Marjatta ja Hjördis ovat keskenään sisarlaivoja, ja kokonsa puolesta 

keskenään identtisiä. Ne ovat 119,85 metriä pitkiä ja 18,14 metriä leveitä. Ai-

noa ero on kuolleessa painossa, joka on Laurassa ja Hjördiksessä 6525 DWT, 

ja Marjatassa 6527 DWT. Konttikapasiteetti aluksilla on 466 konttia. Laivat liik-

kuvat Itämeren ja Pohjanmeren alueella, sekä kuljettavat pääosin teräslastia, 

teräsromua, ja kontteja. (Langh Shipin verkkosivut 2018.) 

 

Kaikilla kolmella laivalla on samaan aikaan 9 henkilöä töissä, jakautuen seu-

raavasti: päällikkö, yliperämies, perämies, konepäällikkö, konemestari, pursi-

mies, kokkistuertti, kansikorjausmies tai matruusi sekä puolimatruusi. Lisäksi 

aluksilla käy tarvittaessa sähkömies. 
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Kuva 3. M/S Laura (Langh Shipin verkkosivut 2018) 

Kuva 4. M/S Marjatta (Langh Shipin verkkosivut 2018) 

Kuva 5. M/S Hjördis (Langh Shipin verkkosivut 2018) 
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3 TYÖHYVINVOINTI KÄSITTEENÄ 

Tässä luvussa käsitellään kirjallisuuden avulla sitä, mitä työhyvinvointi käsit-

teenä pitää sisällään, ja lisäksi tutustutaan kahteen työhyvinvoinnin kannalta 

tärkeään teoriaan, Herzbergin kaksifaktoriteoriaan ja Maslowin tarvehierar-

kiateoriaan. Lisäksi käsitellään työhyvinvointia merenkulussa, sekä tutkitaan 

miten johtaminen vaikuttaa työhyvinvointiin. 

 

3.1 Mitä työhyvinvointi on?  

”Työhyvinvointi on sitä, että aamulla on kiva tulla töihin.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että saa onnistua ja olla ylpeä työstään.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että saa jatkuvasti uusia haasteita ja voi oppia uutta.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että on hyvät työvälineet ja hyvä työterveyshuolto.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että tuntee tekevänsä merkittävää työtä ja kokee ole-

vansa arvostettu.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että ihmiset jaksavat ja viihtyvät työssä kauemmin ja 

että työpaikan henkilökustannukset pysyvät kurissa. ” 

”Työhyvinvointi on kuin trikoo, se venyy joka suuntaan tarpeen mukaan ja tun-

tuu aina jokaisesta mukavalta.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että yrityksemme on jatkuvasti kilpailukykyinen, koska 

jokainen haluaa saavuttaa asetetut tavoitteet ja on valmis panemaan itsensä 

likoon yhteisen menestyksen vuoksi.” (Otala & Ahonen 2003, 30-31.) 

 

Edellä mainitut ovat usein toistuvia kuvauksia työhyvinvoinnista, jotka on lai-

nattu Leenamaija Otalan ja Guy Ahosen kirjasta ”Työhyvinvointi tuloksen teki-

jänä”. Työhyvinvoinnin kannalta oleellista on, miten ihmiset kokevat olonsa 

työpäivän aikana. Työhyvinvointi tarkoittaa toisaalta yksilön hyvinvointia eli 

henkilökohtaista tunnetta ja viretilaa, ja toisaalta se tarkoittaa koko työyhteisön 

yleistä vireystilaa. Ennen kaikkea työhyvinvointi on ihmisten ja työyhteisön jat-

kuvaa kehittämistä siten, että jokaisella on mahdollisuus onnistua ja kokea 

työn iloa. Innostus, positiivisuus ja sitoutuminen lisääntyy, ja koko työyhtei-

söön syntyy lisää energiaa. Koska työhyvinvointi ei ole konkreettinen asia, ku-

ten kone, sitä on vaikeaa käsitellä. Työhyvinvointi tarkoittaa myös eri ihmisille 

ja eri työyhteisöille eri asioita.  (Otala & Ahonen, 2003, 19-20.)  
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Marjatta Jabe nimeää kirjassaan ”Työhyvinvoinnin työkirja” (Yrityskirjat Oy, 

Helsinki 2012) hyvinvoinnille viisi kulmakiveä; Fyysinen, psyykkinen, henkinen 

ja sosiaalinen hyvinvointi, sekä uudistumiskyky.  

Fyysinen hyvinvointi riippuu ensi kädessä työntekijän omasta aktiivisuudesta 

fyysisen kunnon ylläpitoon liittyen. Tutkimuksen mukaan 92 prosenttia työnan-

tajista tukee fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoa joko taloudellisesti erilaisilla kun-

toiluun liittyvillä bonuksilla, tai järjestämällä mahdollisuuden työpaikkaliikun-

taan. Työpaikkaliikuntaan kuitenkin osallistuu aktiivisesti vain noin 40 prosent-

tia henkilöstöstä. (Jabe 2012, 20.) 

 

Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti paineet. Niitä tulee niin työ-

elämästä, yksityiselämästä kuin myös yhteiskunnan taholta. Monen ihmisen 

elämän peruspilarit koostuvat perheestä, työstä ja ystävyyssuhteista. Vaikean-

kin muutoksen hetkellä niistä saa tukea ja voimaa omaan kestämiseen. Sen 

sijaan, jos kaikki peruspilarit ovat murtuneet, jää ihminen tyhjän päälle oman 

kestämisensä suhteen. (Jabe 2012, 26.) 

 

Henkinen hyvinvointi toimii keskeisenä tekijänä innostuksen luomiseen työtä 

kohtaan, ja se toimiikin hyvin paljolti aikaansaavana tekijänä. Henkinen hyvin-

vointi koostuu arvomaailmasta, joka on myös työpaikalla tärkeä tekijä. Työpai-

kalla on luonnollisesti oltava myös tavoitteita ja arvoja. Niitä ei kuitenkaan saa 

kokea ulkopuolisina vaatimuksina, sillä silloin ne saattavat kaventaa ihmistä. 

Arvot ovat hyvin arkisiakin asioita, esimerkiksi hyviä hetkiä ja työssä viihty-

mistä, oikeudenmukaisuutta ja totuutta. Oikeudenmukaisuus on tärkeä arvo 

työpaikalla, sillä kun ihmiset kohtelevat toisiaan hyvin ja oikeudenmukaisesti, 

hyvinvointikin usein paranee. (Jabe 2012, 28.) 

 

Sosiaalisessa hyvinvoinnissa esimiehen toiminta on tärkeässä roolissa. Hän 

on oikeudenmukainen ja sanojensa mittainen, sekä etenkin muutosten aikana 

hän tiedottaa asioista ja on alaistensa tukena. Luottamus on tärkeä teema 

tällä osa-alueella. Se rakennetaan pitkäjänteisesti yhteistyöllä, yhteisillä ar-

voilla ja rutiineilla. Luottamus voidaan kuitenkin menettää hetkessä, sillä yksi-

kin epärehellinen teko voi viedä pohjan siltä kertaheitolla. Luottamus on koe-

tuksella etenkin työyhteisön hankalissa tilanteissa, ja tällöin tarvitaan paljon 



28 
 

vuorovaikutusta. Alainen turvautuu esimieheen kokiessaan olonsa epävar-

maksi tai uhatuksi. Jos luottamus rakoilee tai puuttuu, saattaa tilanne näkyä 

kielteisinä asioina. Jos työyhteisö taas kokee olevansa yhtenäinen, ristiriitati-

lanteet pystytään purkamaan ilman riitatilanteita.  

 

Uudistumiskyky rakentuu pitkälti yksilön oman ammatti-identiteetin ympärille, 

ja tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, miten työntekijä suuntaa energiaansa 

kohti tulevaisuutta. Tässä on hieman eroja esimiehen ja alaisen välillä, sillä 

esimies rakentaa asiaa enemmän työyhteisön kautta. Hän esimerkiksi selkeyt-

tää työyhteisön tavoitteet ja rakenteet, konkretisoi muutostarpeet, käy kehitys-

keskusteluja ja vie ideoita eteenpäin. Alainen taas kehittää omaa toimintaansa 

ja ammattitaitoa, ja ehdottaa kehityksiä rakenteisiin. Jos on sitoutunut omaan 

uraansa ja organisaatioon, sekä kokee onnistuvansa, myös hyvinvoinnin pe-

rusta on kunnossa. (Jabe 2012, 30-33.) 

 

 

3.1.1 Frederick Herzbergin kaksifaktoriteoria 

Frederick Herzberg oli amerikkalainen psykologi, ja yksi toisen maailmanso-

dan jälkeisen ajan tunnetuimmista johtamisen opettajista ja konsulteista. Hän 

konsultoi niin kansainvälisiä suuryrityksiä kuin hallituksiakin, ja hän oli myös 

yksi ensimmäisistä amerikkalaiskonsulteista, jotka pääsivät tutkimaan Neu-

vostoliiton työntekijöitä. 

 

Herzbergin kaksifaktoriteoria perustuu olettamukseen, jonka mukaan työnteki-

jän motivaatioon vaikuttavat työn ulkoiset ja sisäiset tekijät. Tässä yhteydessä 

ulkoiset tekijät ovat hygieniatekijöitä, ja sisäiset motivaatiotekijöitä. Hygieniate-

kijöillä ei tarkoiteta yksilön hygieniaa, vaan työympäristöön liittyviä tekijöitä, ja 

ne vastaavat pääasiassa kysymykseen ”Miksi työskentelen täällä?”. Motivaa-

tiotekijät taas vastaavat kysymykseen ”Miksi työskentelen kovemmin?”. Herz-

bergin mukaan ne ovat ihmisten kokemia seurauksia siitä, mitä he tekevät. 

Nämä tekijät syntyvät ihmisestä itsestään. (Hirvonen 2009, 21.) 

 

Herzbergin ajattelu eroaa selkeästi häntä aiemmin tehtyjen motivaatiotutki-

musten teoreettisesta perinteestä. Aiemmin työtyytyväisyyden ajateltiin olevan 

yksittäinen jatkumo, jonka toinen ääripää oli korkea työtyytyväisyys ja toinen 
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korkea työtyytymättömyys. Näiden pisteiden välillä oletettiin olevan erilaisia 

tyytyväisyyden tasoja kuvaavia pisteitä. Herzbergin kaksifaktoriteoria taas läh-

tee liikkeelle ajatuksesta, että työtyytyväisyyttä ja -tyytymättömyyttä kuvaavat 

jatkumot ovat erillään toisistaan. Hänen teoriassaan motivaatiota mittaa työ-

tyytyväisyyden asteikko, jonka yläpää on korkea työtyytyväisyys ja alapää työ-

tyytyväisyyden puuttuminen. Työtyytymättömyyttä mitattaessa taas asteikon 

yläpäässä on työtyytymättömyyden puuttuminen ja alapäässä korkea työtyyty-

mättömyys. Herzbergin asteikot eivät ole keskenään verrannollisia, ja ihminen 

voikin sijaita asteikoilla eri kohdissa samaan aikaan. (Hirvonen 2009, 21-22.) 

 

3.1.2 Maslowin tarvehierarkia 

Toinen tunnettu työhyvinvointiin liittyvä motivaatioteoria on Abraham Maslowin 

tarvehierarkia, jonka mukaan yksilöt tavoittelevat aina korkeampaa tarvetasoa. 

Maslowin mukaan ihmisellä on viidenlaisia tarpeita, jotka muodostavat hierark-

kisen tason. Alemman tason tarpeen tulee täyttyä ennen seuraavalle tasolle 

siirtymistä, mutta hierarkia on usein joustava, ja motivaatio nähdään usein 

syntyvän monesta tarpeesta. Esimerkiksi yksilö saattaa jättää jonkin tason tar-

peet tyydyttämättä pyrkiessään johonkin tärkeämpään päämäärään. 

Maslowin teoria perustuu kahteen pääajatukseen, ja ensimmäisen mukaan ih-

minen haluaa tyydyttää tietyt erityistarpeet, jotka voidaan järjestää hierarkki-

sesti: 

 

1. fysiologiset tarpeet  

2. turvallisuuden tarpeet  

3. liittymisen tarpeet 

4. arvostuksen tarpeet  

5. itsensä toteuttamisen tarpeet 

 

Fysiologiset tarpeet ovat perustarpeita, esimerkiksi ruoka, juoma ja seksuaali-

suus. Turvallisuuden tarve taas ilmenee auktoriteetteihin uskottaessa ja totut-

tuun turvautumisessa. Liittymisen tarve on sosiaalista tarvetta, ja ilmenee 

joukkoon kuulumisena ja itsensä hyväksytyksi tuntemisena. Arvostuksen tarve 

syntyy, kun yksilö pyrkii erottumaan joukosta, ja itsensä toteuttamisen tar-

peessa ihminen näkee kykenevänsä saavuttamaan päämääränsä. 
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Maslowin tarvehierarkiateoria on jakanut mielipiteitä vahvasti. Hän on saanut 

kritiikkiä käyttämiensä teoreettisten käsitteiden yleisyydestä ja niiden vaike-

asta yhdistettävyydestä kohteissa havaittaviin mitattaviin ominaisuuksiin. Mas-

low on myös itse tunnustanut teoriansa heikot kohdat. Teoria on kuitenkin 

saanut myös positiivista palautetta sen selvyyden ja käytännöllisyyden ansi-

osta. (Otavan opisto 2018.) 

 

Taulukko 1: Työhyvinvoinnin kuvaaminen Maslowin tarvehierarkian keinoin. (Otala & Ahonen 

2003, 21.) 

    

Henkisyys, sisäinen draivi                               
omat arvot ja ihanteet 

    

    

Itsensä toteutta-
misen ja kasvun 

tarpeet 

Oman työn ja osaa-
misen jatkuva ke-

hittäminen 
    

   

Arvostuksen tarpeet 
Oman osaamisen/ammat-

titaidon arvostus, oman 
työn arvostus 

   

  

Läheisyyden tarpeet 
Työyhteisön yhteisöllisyys, työka-

verit, tiimit 
  

 

Turvallisuuden tarpeet 
Työpaikan henkinen ja fyysinen turvalli-

suus, työn jatkumisen turvallisuus 
 

Fysiologiset perustarpeet Terveys, fyysinen kunto ja jaksaminen 

 

 

3.2 Miksi panostaa työhyvinvointiin? 

 

Vuosittain useita ihmisiä jää pitkäaikaiselle sairauslomalle tai -eläkkeelle mie-

lenterveyssairauksien vuoksi. Tässä joukossa on paljon jopa alle 24-vuotiaita. 

Näillä ihmisillä on työssään jatkuvaa stressiä, he eivät koe saavansa arvos-

tusta, ja he tuntevat olevansa pelkkä osa koneistoa. Tämänkaltainen työpa-

hoinvointi teettää vuosittain useiden miljardien eurojen tappiot. 

Asioihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa kehittämällä työhyvinvointia, ja näin 

useat organisaatiot ovat tehneet. Työterveyslaitos on laskenut työhyvinvointiin 



31 
 

panostamisesta saatavan hyödyn olevan kuusinkertainen satsaukseen näh-

den, joten kehittäminen on myös loppupeleissä kannattavaa. Hyvä olo korreloi 

useimmiten suoraan hyvän työsuorituksen kanssa, joten henkilöstön hyvin-

vointi ja tulokset kohentuvat samoilla keinoilla. Työhyvinvointiin panostaminen 

tuo mukaan myös toisen positiivisen ilmiön; osaavat työntekijät pysyvät yrityk-

sessä, ja yrityksen imago paranee. Keskeistä hyvinvoinnissa on, millaisilla ar-

voilla yritystä johdetaan, mutta myös alaistaidoilla on oma merkityksensä. Hy-

vinvointi luodaan määrätietoisella työllä, eikä sitä saavuteta oikoreitin kurssien 

tai kertatoimenpiteiden kautta, vaikka ne usein hyvän lisän tuovatkin. Ihmiset 

haluavat saada asioita aikaan, ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Kuitenkin 

jokaisella yksilöllä itsellään on myös päävastuu omasta terveydestään ja työ-

hyvinvoinnistaan. (Jabe 2012, 6-7, 14)  

 

Erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja yrityk-

sen taloudellisella menestymisellä on selvä yhteys. Työhyvinvointi on kilpailu-

keino, jolla luodaan kestävää tuloskehitystä, eli sen avulla voidaan uusiutua ja 

jaksetaan tehdä hyvää tulosta tulevinakin vuosina. Työterveyslaitoksen Pien-

työpaikkaohjelman laskelmien mukaan yritys voi säästää noin 1000-2500 eu-

roa vuodessa työntekijää kohti panostamalla työhyvinvoinnin edistämiseen. 

Säästöt kertyvät pääasiassa sairauspoissaolojen vähenemisestä ja tuottavuu-

den kasvusta. Kannattavin keino ohjelman mukaan oli kehittää esimiestyötä ja 

ammatillista osaamista. Hyvällä esimiestyöllä ja henkilöstön tyytyväisyydellä 

todettiin olevan yhteys yrityksen tehokkuuteen. Myös työpaikan ilmapiirin pa-

rantamisen huomattiin parantavan taloudellista hyötyä. Tutkimuksessa havait-

tiin myös joidenkin työhyvinvointia lisäävien toimenpiteiden lisäävän yrityksen 

kannattavuutta, vaikka välitön tuottavuus ei parantuisikaan. Tämä johtui to-

dennäköisimmin siitä, että parempi työhyvinvointi johti parempaan asiakastyy-

tyväisyyteen ja asiakkaiden lisääntyneeseen maksuhalukkuuteen. Työhyvin-

voinnin kohentuminen saattoi myös johtaa toimintatapojen kehittymiseen, vir-

heiden vähentymiseen ja laadun paranemiseen. Nämä seikat eivät aina näy 

suoraan tuottavuustilastoissa. (Otala & Ahonen 2003, 51-52.)  
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Taulukko 1: Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset vaikutukset (Otala & Ahonen 2003, 51.) 
 

Toimenpide Välitön talousvaikutus Välillinen talousvaikutus 
Lopullinen talousvai-
kutus 

    
Sairaus- ja tapaturma-
kulut         

Työhyvin-
vointitoi-

menpiteet 

Tehokas työaika Työn tuottavuus Kannattavuus 

Yksilötuottavuus Työn laatu Kilpailukyky 

    
Työprosessi 

Tuote- ja prosessi-inno-
vaatiot 

  

    Kehitystoiminta           

 

 

Millainen sitten on hyvinvoiva työyhteisö? Kuten on tullut jo selväksi, se ei 

synny sattumalta, vaan pitkäjänteisellä ja yhteisellä työllä, johon osallistuvat 

johto, tiimit sekä jokainen työyhteisön jäsen. Arvostus johtaa keskeiseen työ-

hyvinvoinnin vaikuttajaan, luottamukseen. Luottamus työyhteisössä näkyy hy-

vänä kommunikaationa ja viestintänä, muutosten käsittelynä, kannustuksena 

sekä avoimena ilmapiirinä, jossa pystytään ilmaisemaan myös kriittisiä näkö-

kantoja. Luottamuksen ilmapiiri edellyttää, että esimies pitää minkä lupaa, ja 

että alaiset toimivat sovittujen aikataulujen sekä työn sovitun laatutason mu-

kaisesti. Alaiseensa luottava esimies pystyy luovuttamaan asiantuntijuuden 

tehtävän suorittajalle, sekä välttämään liiallista valvontaa. Viestinnästä tulee 

rakentavaa, ja syyllistäminen jää pois. Yhteisiä piirteitä parhaille työyhteisöille 

on ilmapiirin hyvä taso, työn mielekkyys ja siitä saatava arvostus, vaikutus-

mahdollisuudet omaan työhön, kannustava ja tukeva esimies, töiden mielekäs 

organisointi sekä sujuva vuorovaikutus työtovereiden välillä. (Jabe 2012, 10-

11.) 

 

 

3.3 Johtaminen tukemassa työhyvinvointia 

Johtaminen vaikuttaa melko suoraan työyhteisön ihmissuhteisiin ja ilmapiiriin, 

ja sen kautta jäsentyvät myös työhön ja työympäristöön liittyvät tekijät. Näiden 

seikkojen kannalta merkittävää on etenkin se, että johtamisen kautta niihin 

voidaan vaikuttaa ja niitä voidaan pyrkiä kehittämään. (Juuti & Vuorela 2002, 

18.) 
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Hyvä ihmisten johtaminen luo yhteisöön hyvän ilmapiirin ja terveyttä edistävän 

toimintatavan. Lisäksi sillä pyritään henkilöstön osallistumisen kautta kehittä-

mään toimintoja. Silti useissa organisaatioissa esiintyy toimintaan ja ihmissuh-

teisiin liittyviä puutoksia. Tämä herättääkin kysymyksen, eikö organisaatioita 

kyetä tai haluta kehittää siten, että ne työyhteisöinä tukisivat työskentelyä ja 

ihmisten hyvinvointia?  

 

Hyvän ja henkilöstön hyvinvointia tukevan johtamisen tärkeimpiä periaatteita 

on, että esimies keskustelee ihmisten kanssa ja ottaa heidän mielipiteensä 

huomioon. Osallistuminen paitsi tuottaa uusia ideoita, myös lisää työmotivaa-

tiota ja sitoutumista. Esimiesten aika on usein kortilla heidän työhönsä liitty-

vien välttämättömyyksien vuoksi, mutta on muistettava, että yksi esimiesten 

tärkeimpiä tehtäviä on sovittaa yhteen erilaisia näkökulmia siten, että työhön 

liittyvät päämäärät voidaan saavuttaa. Tätä, kuten mitään muutakaan ihmisten 

töihin liittyviä asioita, ei voida saavuttaa ilman yhteistä keskustelua. Keskuste-

levan johtamisen periaatteen toteutumista vaikeuttaa ajanpuutteen lisäksi 

työntekijöiden ns. äänetön taito. Tällä tarkoitetaan kokemuksellisesti opittua 

tietoa, jota tekijän itsensäkin on vaikea pukea sanoiksi. Esimiehen onkin kehi-

tyttävä vuorovaikutustaidoissaan ja näkökulmien aistimisessa, jotta kokemuk-

sellinen tieto saadaan esille, ja voidaan täysimääräisesti käyttää ja kehittää 

työntekijän osaamista. (Juuti & Vuorela 2002, 18-19) 

 

Ihmiset pyrkivät onnistumaan työssään ja saavuttamaan sitä kautta merkittä-

viä tuloksia työn ja organisaation suhteen. Onnistumiset kuitenkin tulkitaan hy-

vin erilaisten näkökulmien kautta sen mukaan, missä roolissa henkilö on, ja on 

melko tavallista, että esimiehen ja tekijän näkökulmat poikkeavat toisistaan. 

Jos työn tavoitteista ja päämääristä ei keskustella, ja onnistumista mittaavista 

kriteereistä ei sovita yhteisesti, kumpikaan ei voi olla varma työn lopputulok-

sesta.  

 

Myös työhön liittyvistä asioista keskusteltaessa esimiehen ja alaisen näkökul-

mien poikkeaminen toisistaan on tavallista, ja usein kumpikin pitää omaansa 

oikeana. Vallitsevaksi näkökulmaksi tällaisessa tapauksessa valikoituu useim-

miten esimiehen näkökulma, hänen korkeammasta asemastaan johtuen. 

Tässä kohtaa keskustelu on epäonnistunut, sillä alaisen hampaankoloon ker-
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tyy kaikki heikomman aseman vuoksi kertomatta jätetyt seikat. Tällöin keskus-

telu tuskin johtaa yhteisen päämäärän tai kyseiseen päämäärään tähtäävien 

keinojen syntymiseen, saati sitten sitoutumiseen tai innostukseen. Sen sijaan 

saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa työntekijä lannistuu hänen näkökul-

mansa tullessa sivuutetuksi eikä esimies voi olla varma työsuorituksen laa-

dusta. Kukaan ei voi arvata toisen mielenliikkeitä, mutta pohtiva keskustelu 

saattaa auttaa osapuolia selventämään, mihin ja millaisin keinoin työssä ede-

tään. (Juuti & Vuorela 2002, 19-20) 

 

Autoritaarisen eli käskyvaltaisen johtamisen tiedetään aiheuttavan työnteki-

jöissä vihamielisiä tunteita, jotka purkautuvat useimmiten keskinäisinä ristirii-

toina tai näkyvät työssä. Liian autoritaarisesti johdetussa työyhteisössä ei 

myöskään esiinny oma-aloitteisuutta tai työn iloa, vaan ne korvautuvat pelok-

kuudella, auktoriteetin palvonnalla ja suosion tavoittelulla. Jokaisen esimiehen 

onkin hyvä kysyä itseltään, haluaako hän mielistelyä vai aitoa kohtaamista, 

jossa voidaan rehellisesti vaihtaa mielipiteitä? Vaikka esimies pyrkisikin ole-

maan mahdollisimman demokraattinen, tosiasia on se, että useassa organi-

saatiokulttuurissa kytee edelleen jonkinlainen hierarkkisuus ja autoritaarisuus, 

ja esimiehen on kohdattava se fakta, että ihmiset yrittävät hakea hänen hyväk-

syntäänsä ja saavuttaa tällä jotain. Yksi esimiehen vaikeimmista tehtävistä on-

kin yhdistellä erilaisia ristikkäisiä ja jopa alitajuisia pyrkimyksiä oman koke-

muksensa kautta.  

Vaikka työyhteisössä olisi suuriakin ristiriitoja, se ei tarkoita organisaation ih-

misten olevan henkisesti sairaita. Yhteen organisaatioon vain mahtuu useita 

toisistaan poikkeavia näkökulmia, ja työyhteisön toimintakulttuuri ei tällöin ole 

niin vahva, että arjen toiminta ohjautuisi itsestään. Näin riitoja ei osata rat-

kaista, ja ne jäävät kytemään. Ongelmana eivät siis ole useat eri näkökulmat, 

vaan ihmisten osaamattomuus puhua erilaisista näkökannoistaan yhdessä ja 

valjastaa niiden sisältämää potentiaalia toiminnan edistämiseen. (Juuti & Vuo-

rela 2002, 21) 

 

Esimiehen on rakennettava organisaatioon vahva ja selkeät ohjeet arjen toi-

mintaan antava toimintakulttuuri. Rakentaminen ei kuitenkaan ole varsinaisesti 

rationaalinen prosessi, vaan se edellyttää esimieheltä tunnetasoisten proses-

sien työstämistä muiden kanssa. Kulttuuri on ihmisten yhdessä luoma toi-
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minta- ja ajattelutapa, sekä vastaus niihin ongelmiin, joita on kohdattu. Kult-

tuuri ei suuntaudu tulevaisuuteen, mutta se on tehokas työväline, jolla organi-

saation jäsenet voivat ohjata toimintaansa. Toimiessaan yhdessä ihmiset luo-

vat yhteisen alitajuisen mielikuvan toiminnasta. Se ei ole kovin rationaalinen, 

mutta toimii kuitenkin kehyksenä ymmärrykselle. Kulttuurin alitajuisen koodis-

ton kautta tulkitaan erilaisia tapahtumia ja suunnataan toimenpiteitä, mutta pi-

demmän päälle alitajuinen mielikuva saattaa olla haitaksi tehokkaalle työsken-

telylle. Esimiehen tehtävä on luoda ihmisten kanssa selkeä mielikuva yhdessä 

toimimisen perustaksi. Organisaatiolla on oltava perustehtävä, jonka sisältöä, 

tulevaisuuskuvaa ja siihen perustuvia arvoja esimies selventää. Esimiehen on 

lisäksi suunnattava riittävästi voimavaroja kyseisen perustehtävän toteutta-

miseksi. (Juuti & Vuorela 2002, 21-22) 

 

Yhdessä työskentelevien ihmisten luoma alitajuinen mielikuva yleensä poik-

keaa organisaation perustehtävästä. Jos työyhteisössä ei voida avoimesti kes-

kustella perustehtävistä ja työskentelyn kuluessa syntyneistä kokemuksista ja 

tunteista, ihmisten oma mielikuvitus saattaa alkaa laukata ja muodostaa pe-

rustehtävästä etääntyviä mielikuvia. Työyhteisöihin tyypillisesti syntyviä mieli-

kuvia on yleensä kolmenlaisia. Ensimmäinen näistä on ”taistele tai pakene” -

reaktio, jossa organisaation ihmiset jaetaan tavallaan hyviin ja pahoihin. Toi-

nen on riippuvaisuus, jossa organisaation jäsenet asettavat kaiken toivonsa 

vahvan johtajan varaan. Kolmas on parinmuodostus, jossa tietyt ottavat aktiivi-

sen roolin, ja toiset seuraavat sivusta. (Juuti & Vuorela 2002, 23) 

 

Usein organisaation kohdatessa ongelmia, asetetaan projekteja, joihin nime-

tään kyvykkäitä henkilöitä. Tämä saattaa aiheuttaa haitallisia mielikuvia parin-

muodostuksesta, kun tietyt ovat projektissa aktiivisia muiden jäädessä taka-

alalle. Muut saattavat projektin edetessä ohjeistaa aktiivisia, ja projektin loput-

tua he saattavat sanoa, että tämän tiesin jo ennen projektiakin. Näin tehdes-

sään he saattavat pyrkiä ottamaan osan ongelman ratkaisuun liittyvästä kunni-

asta, ja alentamaan ongelmanratkaisutyön tehneiden arvoa. (Juuti & Vuorela 

2002, 23.) 

 

Perustehtävästä etääntymisen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi liialliset ristirii-

tojen, kateuden, vihamielisyyden ja masentuneisuuden ilmaukset. Perustehtä-

västä etääntyminen saattaa realisoitua myös syyttelynä, syntipukkiongelmina, 
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tai oman osaamisen korostamisena. Mikäli organisaatiossa esiintyy paljon 

syyttelyä, kyräilyä, ristiriitoja ja syntipukkeja, on organisaatiossa alitajuinen 

taistelu-pako -mielikuva. Ihmiset ajattelevat itse toimivansa oikein, ja syyttävät 

muita tahoja epäonnistumisesta. Syntipukkina voi olla esimies tai joku työtove-

reista, johon heijastetaan negatiivisia tunteita ja mielikuvia. Syntipukkina voi 

toimia myös tietty osasto tai toiminto, joka näyttää aiheuttavan ongelmia orga-

nisaatiolle. Oli syntipukki kuka tai mikä tahansa, muut asettavat kaikki negatii-

viset tunteensa syntipukin kannettavaksi. Näin syntipukki helpottaa muiden 

oloa, koska muut eivät joudu käsittelemään omia kielteisiä tunteitaan. On hel-

pompaa heijastaa kielteiset asiat itsestä pois kuin ottaa ne omassa mielessä 

käsittelyyn ja eritellä sekä kielteisiä että myönteisiä tunteita työtä, työtovereita, 

esimiehiä tai esimerkiksi asiakkaita kohtaan. Työyhteisön jäsenten alkaessa 

tunnistaa kielteisiä tunteita ja äkkinäisiä tunteenpurkauksia, he saattavat alkaa 

työstää näitä tunteita. (Juuti & Vuorela 2002, 23-24) 

 

Tyypillinen työstämisen muoto on ihanteellistaa esimies, ja asettaa hänet 

ikään kuin taistelemaan kaikkea pahaa vastaan ja kaiken hyvän puolesta. Täl-

löin työntekijä itse asettuu vähäpätöisen ja virheitä tekevän asemaan, ja hä-

nestä tulee syyllisyyttä ja häpeää kokeva. Näin voidaan käsitellä sitä tilan-

netta, että ihminen tiedostaa omien kielteisten tunteidensa olemassaolon ja 

huomaa oman toimintansa kielteiset vaikutukset muihin. Syyllisyyttä voidaan 

ja häpeää voidaan kestää toimimalla oikein ja pelkästään hyväksi koetun esi-

miehen ohjeiden mukaan. Koulutus ja ohjeet tarjoavat suojaa liiallista syylli-

syydentunnetta vastaan, koska noudattamalla ohjeita voi toimia oikein. Ohjei-

den noudattamisesta saattaa kuitenkin seurata se, että toiminnasta tulee kaa-

vamaista. Jo lähtökohtaisesti syyllisyyttä kokeva ihminen on alemmuudentun-

toisuutensa vuoksi heikko yhteistyökumppani. Vaikka syyllisyydelle perustu-

vassa kulttuurissa ei ole kovin hallitsemattomia ristiriitoja, on kulttuuri lamaan-

tunut ja masentava. Tarkkojen ohjeiden noudattaminen voi tuntua vaikealta, ja 

itseään riittämättömänä pitävä työntekijä lamaantuu liian suurilta tuntuvien 

vaatimusten edessä. (Juuti & Vuorela 2002, 24-25) 

 

Mitä työyhteisössä sitten tulisi tehdä edellä mainituissa tapauksissa? Taistelu-

pako -tilanteessa työyhteisöön on lisättävä luottamusta ja avoimuutta. Riippu-

vuustilanteissa taas tiimitoiminnan lisääminen ja monitaitoisuuden kehittämi-
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nen voi johtaa pois lapsenomaisista riippuvuusmielikuvista. Parinmuodostus-

mielikuvia taas voi ehkäistä johtamalla ihmisiä valtuuttavalla tavalla. Jokaisen 

tilanteen käsittelyyn ja ratkaisuun liittyy kuitenkin aina yksi yhteinen ja kenties 

kaikkein tärkein tekijä; Avoin keskustelu kaikkien osapuolten kesken on kaiken 

A ja O. (Juuti & Vuorela 2002, 25-26) 

 

 

3.4 Työhyvinvointi merenkulussa 

Kun käsitellään merenkulkijan työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia, on huomioi-

tava työolosuhteiden ja työympäristön aiheuttama poikkeavuus maapuolen töi-

hin verrattuna. Kuten jo aiemmin on mainittu, merenkulun ammatit ovat ai-

noita, joissa työ- ja vapaa-aika vietetään samassa rajatussa ympäristössä sa-

mojen henkilöiden kanssa. Yhteydenpito on nykyajan kehittyneistä viestintävä-

lineistä huolimatta edelleen melko rajoittunutta. Merenkulkijan mielentervey-

dellinen tila korostuu tämänkaltaisessa ympäristössä. Myös fyysinen terveys 

joutuu meritöissä usein koetukselle. Työt vaativat usein koviakin fyysisiä suori-

tuksia, ja työergonomia on hyvin heikkoa, joten tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

ovat hyvin yleisiä merenkulkijoiden keskuudessa. Ne ovat myös yleisin syy 

merenkulkijan työkyvyttömyydelle. Fyysisen kunnon kohdalla omat elintavat 

ovat keskeinen tekijä, sillä merenkulkijoiden lääkärintarkastukset harvoin ra-

jaavat huonossa fyysisessä kunnossa olevia pois meritöistä. Omasta kunnos-

taan huolehtimalla merenkulkija helpottaa sekä fyysistä että henkistä jaksa-

mistaan. Tästä syystä merenkulkijoiden työterveyshuollossa on alettu panos-

taa ennaltaehkäisevään työhön kannustamalla merimiehiä huolehtimaan kun-

nostaan ja elintavoistaan. (Ilosalo & Kärkkäinen 2009, 57.) 

 

Mira Karjalainen otti pro gradu -tutkielmassaan ”Merimiehen matkakertomus” 

(1999) esille käsitteen ”kova jätkä -syndrooma”. Tällä tarkoitetaan ilmiötä, 

jossa merimies vetäytyy laivan arjessa kuoreensa, ja työyhteisön puutteita ei 

tuoda esille, ja omista tunteista ei puhuta eikä niitä näytetä. Lisäksi asioihin 

saatetaan reagoida siten, että laiva suljetaan oman elämän ulkopuolelle, eikä 

laivalla ongelmiksi koettuihin asioihin tarvitse puuttua, sillä oikea elämä on lai-

van ulkopuolella. (Karjalainen 1999, 115.) 
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Myös oman työpaikan pysyvyys toimii pelkoa aiheuttavana tekijänä merenkul-

kijoiden keskuudessa. Varustamot ovat pyrkineet viime vuosina vähentämään 

työpaikkoja, ja korvaamaan kotimaisia työntekijöitä halpatyövoimalla. Tämä 

ajaa monet merimiehet tekemään töitä jopa oman terveytensä kustannuksella 

pyrkiäkseen osoittamaan tärkeytensä työnantajalle. Lisäksi, jos varustamo ei 

tiedota kyseisistä asioista riittävästi, lähtee laivan sisäinen huhumylly liikkeelle 

ja ruokkii pelkoa entisestään. Tämä vähentää huomattavasti työntekijän sitou-

tumista varustamoon. (Karjalainen 1999, 116.) 

 

 

3.4.1 Merityössä pitävät tekijät 

Anna Kaipinen tutki opinnäytetyössään ”Työhyvinvointia tukevat tekijät meren-

kulun ammatissa” (2015) merityössä pitäviä sekä siitä työntäviä tekijöitä. Tut-

kimuksessa Kaipinen haastatteli 27-46 -vuotiaita merenkulkijoita, ja tutkimus 

on osa Stay On Board -hanketta. 

 

Tutkimuksessa merityön parhaina puolina nähtiin erityisesti periodimuotoinen 

työ, työn mielekkyys ja työyhteisö laivalla. Periodityöskentely mahdollistaa pit-

kien työjaksojen jälkeiset pitkät lomat, jolloin jää aikaa tehdä mitä haluaa, ja 

työhön liittyvät asiat voi jättää laivalle. Myös työn yleinen luonne koettiin tutki-

muksessa mielekkääksi. Mielekkyyttä lisäsivät työn sisältöön vaikuttaminen ja 

työn vaihtelevuus. Työn sisältöön vaikuttaminen toki vaihtelee laivakohtaisesti, 

ja tietyissä laivoissa on erittäin rajatut tehtävät. Lisäksi tutkimukseen haasta-

tellut päällystön jäsenet kokivat esimiestyön pääsääntöisesti antoisaksi ja mu-

kavaksi. Useimmissa tapauksissa myös työajat nähtiin hyvinä. Vaikka vuoro-

työ aiheuttaa myös jonkin verran haittoja, säännöllisen työrytmin nähtiin tutki-

muksessa auttavan myös päivärytmiä lomajaksoilla. Haastatellut kokivat myös 

vapaa-aikaa olevan riittävästi. (Kaipinen 2015, 28-29.) 

 

Työyhteisö koettiin tutkimuksessa myös erittäin tärkeäksi työviihtyvyyteen vai-

kuttavaksi tekijäksi. Laivan ympäristöstä johtuen kaikkien kanssa on ainakin 

yritettävä tulla toimeen, ja tätä helpottaa se, että laivalle hakeutuu usein sa-

manhenkisiä ihmisiä, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen on helpompaa. Hy-

vän työyhteisön koetaan myös auttavan työssä jaksamisessa ja uuteen lai-

vaan sopeutumisessa. Monikulttuurisessa työyhteisössä vaikuttavana tekijänä 
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on myös yhteisen kielen olemassaolo, joka helpottaa yhteisön toimivuutta. 

(Kaipinen 2015, 30.) 

 

3.4.2 Merityöstä työntävät tekijät 

Kaipisen tutkimuksessa nousi esiin myös useita merityöstä työntäviä tekijöitä. 

Näistä merkittävimpinä nähtiin ongelmat johtamisessa, huono työergonomia ja 

työaikajärjestelyt. Laivatyön myös katsottiin vaikuttavan elämäntapoihin. 

 

Yhtenä huonona puolena tutkimuksessa nousi esiin merityön eristäytynyt 

luonne. Eristäytyneisyys normaalista yhteiskunnallisesta toiminnasta tuo vaati-

muksia psyykkiselle terveydelle. Laivalla ei myöskään ole kovin paljon virik-

keitä, ja vapaa-aika kuluu lueskellen, elokuvia katsellen tai työkavereiden 

kanssa keskustellen. Myös ylityöt nähtiin jonkin verran ongelmallisina. Ylitöitä 

joudutaan tekemään, jotta laiva pysyisi liikenteessä, ja niiden määrään vaikut-

taa suoraan laivan liikennöintialue. Ylitöistä saa kuitenkin pääsääntöisesti kor-

vausta työjakson aikana. Myös työn vaatimusten katsottiin kasvaneen työnte-

kijöiden vähentämisen myötä, kun samasta työmäärästä on selvittävä pienem-

mällä porukalla. Työympäristön olosuhteet nähtiin myös huonoiksi, sillä ahtaat 

tilat ja huono työergonomia koettiin terveydelle vaarallisiksi. Haastatellut eivät 

kuitenkaan kokeneet pystyvänsä vaikuttamaan työn raskauteen, sillä laivan 

olosuhteet ovat mitä ovat. Tietyt haastatellut pitivät palkkausta hyvänä, mutta 

suurin osa näki sen riittämättömänä. Useimpien mielestä palkka voisi olla pa-

rempi, koska vastuu työssä oli kasvanut. (Kaipinen 2015, 34-35.)  

 

Työyhteisö nähtiin tutkimuksessa useimmiten positiivisena, mutta huonon työ-

ilmapiirin koettiin vaikuttavan työkykyä heikentävästi. Huono ilmapiiri vaikuttaa 

esimerkiksi nukkumiseen ja stressiin. Huono johtaminen oli haastateltavien 

mielestä merkittävä työstä työntävä tekijä, ja sen koettiin aiheuttavan stressita-

son nousua. Esimerkkitapauksissa esimiehet saattoivat esimerkiksi painostaa 

työntekijöitä uusilla projekteilla, vaikka vanhat eivät olisikaan olleet valmiita. 

Esimiehet pyrkivät myös nopeuttamaan projekteja, ja antamaan kiireellisiä 

tehtäviä muiden töiden lisäksi. Osa haastatelluista näki myös henkilöstöpolitii-

kan liian tiukkana. Koettiin, että yksittäistä työntekijää ei kuunneltu, vaan työn-

antaja vain jakeli käskyjä. Esimerkiksi eräässä tapauksessa työntekijöitä siir-
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reltiin eri laivoihin kysymältä työntekijän suostumusta. Esimiehen suhtautumi-

nen oli myös vaikuttava tekijä työssä viihtymiseen. Jos esimies ei kohdellut 

alaisia tasa-arvoisesti, työyhteisön toiminta kärsi. Myös työjaksojen mahdolli-

nen epäsäännöllisyys koettiin tutkimuksessa haitallisena tekijänä, sillä siitä ei 

koettu saatavan riittävää korvausta, ja sosiaaliset suhteet kärsivät, kun vapaa-

ajan jaksolle oli vaikeaa sopia tapahtumia. (Kaipinen 2015, 35-36.) 

 

Tutkimuksessa esiin tulleet terveydelliset tekijät vaihtelivat jonkin verran työ-

jaksolla ja vapaa-ajan jaksolla ollessa. Tupakoinnin määrä oli tutkimuksen mu-

kaan sidoksissa työssä koettuun stressiin, ja haastatteluaineiston perusteella 

tupakoitsijat liikkuivat vähemmän kuin tupakoimattomat. Alkoholin käytön ei 

katsottu juurikaan aiheuttavan ongelmia työyhteisössä. Alkoholin käyttöä vä-

hensi usein tieto seuraavasta työpäivästä, mutta alkoholia oli kuitenkin usein 

laivoilla tarjolla. Haastatellut kertoivat alkoholia käytettävän lähinnä rentoutu-

miseen ja seurustelujuomaksi, ja he kertoivat käyttävänsä alkoholia enemmän 

kotona kuin töissä. Fyysistä haittaa aiheuttavien tekijöiden joukosta nousi tuki- 

ja liikuntaelimistön ongelmien ohella esiin väsymys. Joskus työpäivät venyvät 

pitkiksi, ja tarpeeksi pitkälle unijaksolle ei jää aikaa. Raskaassa työssä myös 

työstä palautuminen voi olla hankalaa, vaikka unta saisikin riittävästi. (Kaipi-

nen 2015, 36-37.) 

 

Sosiaalisten suhteiden ylläpidon vaikeus nähtiin tutkimuksessa merkittävänä 

työstä työntävänä tekijänä. Vaikka sosiaalisia suhteita pidettiin yllä esimerkiksi 

puhelimitse ja sähköpostitse, moni totesi sosiaalisen elämän supistuneen me-

rityön myötä. Kaveripiiri oli pienentynyt ja yhteydenpito sukulaisiin vähentynyt, 

ja vain tärkeimmät ja läheisimmät suhteet olivat edelleen täysissä voimissaan. 

Perheen perustaminen oli tutkimuksessa kaikkein selvin tekijä maatöihin siirty-

mistä mietittäessä. Etenkin naiset kokivat, että heidän tulee jäädä kotiin lasten 

kanssa, mutta myös miehet näkivät maatyöt vaihtoehtona, koska lasten 

kanssa vietetty aika koettiin tärkeäksi. (Kaipinen 2015, 37.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyössä käytettyä tutkimusmenetelmää ja ai-

neiston keruuta. Lisäksi esitellään aineiston käsittelytapaa ja pohditaan tutki-

muksen todenmukaisuutta. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on tutkimustapa, jossa tie-

toa tarkastellaan numeerisesti. Tämä tarkoittaa, että tutkittavia asioita ja niiden 

ominaisuuksia käsitellään yleisesti kuvaillen numeroiden avulla. Määrällisessä 

tutkimuksessa tutkija saa tutkimustiedon numeroina tai hän ryhmittelee laadul-

lisen aineiston numeeriseen muotoon. Hän esittää tulokset numeroina, ja tul-

kitsee ja selittää olennaisen numerotiedon sanallisesti, sekä kuvaa miten eri 

asiat liittyvät toisiinsa tai eroavat toistensa suhteen. Määrällinen tutkimus ei 

automaattisesti tarkoita kyselyä, mutta määrällisessä tutkimuksessa käytetään 

usein kyselyä tutkimusaineiston keräämisessä. Määrälliselle tutkimukselle 

ominaista on tiedon strukturointi, mittaaminen, mittarin käyttäminen, tiedon kä-

sittely ja esittäminen numeroin, tutkimusprosessin ja tulosten objektiivisuus 

sekä riittävä vastaajien määrä. (Vilkka 2007, 14-17.) 

 

Strukturointi tarkoittaa tutkittavan asian ja sen ominaisuuksien suunnittelua ja 

vakiointia. Strukturoinnissa tutkittavat asiat siis vakioidaan lomakkeeseen ky-

symyksiksi ja vaihtoehdoiksi niin, että kaikki ymmärtävät kysymyksen samalla 

tavalla ja kysymykset voidaan kysyä kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Jokai-

selle tutkittavalle asialle eli muuttujalle annetaan arvo, joka ilmaistaan symbo-

leina, kuten kirjaimina tai numeroina. (Vilkka 2007, 14-17.) 

 

Mittaaminen tarkoittaa erilaisten ihmiseen liittyvien asioiden ja ominaisuuksien 

määrittämistä mitta-asteikoille. Mitta-asteikolla tutkija ryhmittelee, järjestää tai 
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luokittelee tutkittavat muuttujat, esimerkiksi sukupuolen, iän, tai ammattiase-

man. Määrällisessä tutkimuksessa kaikki, missä tehdään eroja havaintoyksi-

köiden välille, on mittaamista. (Vilkka 2007, 14-17.) 

 

Tutkimuksen objektiivisuudessa voidaan erottaa kaksi osa-aluetta, tutkimustu-

lokset havaintoina ja tunnuslukuina, sekä tulosten tulkinta. Tutkimusprosessin 

tavoitteena on mahdollisimman puolueeton tutkimus sekä tutkimustulokset. 

Puolueettomuutta edesauttavat tutkittavan kohteen ja tutkijan etäinen suhde 

prosessin aikana sekä tutkijan mahdollisimman vähäinen vaikutus kyselyllä tai 

haastattelulla saatuihin vastauksiin ja tutkimuksen tuloksiin. Tulosten tulkin-

nassa taas tulokset asetetaan tutkimuksen ulkopuoliseen viitekehykseen. Tu-

loksia voidaan tulkita monin eri tavoin riippuen tutkijan valitsemasta viitekehyk-

sestä. Tästä syystä määrällisen tutkimuksen tulkinnan objektiivisuus saattaa 

olla ongelmallista. (Vilkka 2007, 14-17.) 

 

Määrällisen tutkimuksen aineistolle on tyypillistä, että vastaajien määrä on 

suuri. Mitä suurempi otos on, sitä paremmin toteutunut otos edustaa perusjou-

kossa keskimääräistä mielipidettä, asennetta tai kokemusta tutkittavasta asi-

asta. (Vilkka 2007, 14-17.) 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimusmenetelmänä, käyttäen 

tutkimusstrategiana kyselylomaketta. Tutkimus toteutettiin toimittamalla jokai-

seen laivaan riittävästi lomakkeita, ja lomalla oleville lähetettiin omat lomak-

keet. Kysymyslomakkeessa oli 23 väittämää, joihin jokaiseen sisältyi viisi nu-

meerista vastausvaihtoehtoa. Lisäksi lomake sisälsi 4 avointa kysymystä, 

sekä kolme taustakysymystä vastausvaihtoehtoineen. Valmiin vastausvaihto-

ehdon sisältämien kysymysten kohdalla vastaaja valitsi yhden mielestään par-

haiten kuvaavan vaihtoehdon. Avoimissa kysymyksissä annettiin mahdollisuus 

antaa yleistä palautetta tai kehitysehdotuksia varustamolle, sekä kommen-

toida valitsemiaan vastausvaihtoehtoja. Kyselytutkimuksen perusjoukkona oli 

koko Langh Ship -varustamon merihenkilöstö, 93 työntekijää.  
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4.2 Aineiston käsittely 

Kyselytutkimuksen vastauksia kirjattiin kyselylomakkeen pohjalta tehtyyn Ex-

cel-taulukkoon sitä mukaa, kun niitä palautui. Taulukkoon muodostettiin yksin-

kertainen pohja, johon vastaukset oli helppoa lisätä. Tämän perusteella oh-

jelma piti automaattisesti ajan tasalla kaavioiden tietoja ja vastausprosentteja. 

Excel -ohjelma hoiti laskemisen automaattisesti, joten tulosten tarkkuus ei si-

sällä virheitä. 

 

 

4.3 Tutkimuksen reliaabelius ja validius 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä antaa tuloksia si-

ten, etteivät ne ole sattumanvaraisia. Tämä tarkoittaa, että reliabiliteetti arvioi 

tulosten pysyvyyttä mittauksesta toiseen. Tutkimus on luotettava ja tarkka, kun 

toistetussa mittauksessa saadaan täsmälleen sama tulos riippumatta tutki-

jasta. Tutkimuksen reliabiliteettia tulee arvioida jo tutkimuksen aikana, ja sii-

hen liittyviä asioita voidaan tarkastella myös tutkimuksen jälkeen. Mittaustulok-

sia ei tule yleistää tehdyn tutkimuksen ulkopuolelle, ja tulokset ovat päteviä 

vain tietyssä ajassa ja paikassa. Tutkimuksen reliabiliteetissa tarkastellaan en-

nen kaikkea mittaukseen liittyviä asioita ja tarkkuutta tutkimuksen toteutuk-

sessa. (Vilkka 2007, 149.) 

 

Kyselyyn vastasi 73 työntekijää 93:stä, joten perusjoukon vastausprosentti on 

78. Kyselyyn vastanneiden määrä on niin suuri, että voidaan todeta, etteivät 

tulokset ole sattumanvaraisia. Vastauksista voidaan tehdä yleistäviä päätelmiä 

koskien perusjoukkoa, ja tutkimusta voidaan pitää reliaabelina. 

 

Tutkimuksen validius tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä tutkimuk-

sessa alun perin on tarkoituskin mitata, eli toisin sanoen, miten hyvin tutkija on 

onnistunut muuttamaan teoreettiset käsitteet arkikielen tasolle. Tutkimuksen 

validius on hyvä, mikäli tutkija ei ole joutunut tutkimuksessa esimerkiksi käsit-

teiden tasolla harhaan, ja systemaattisia virheitä ei ole. Tutkimuksen validiutta 

tulee tarkastella tutkimuksen aikana, ja samanaikaisesti on suotavaa pitää tut-

kimuspäiväkirjaa, johon kirjataan tehtyjä ratkaisuja ja perusteluita. Muistiinpa-
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nojen avulla tutkijan on helpompi vertailla tuloksia tekemiinsä ratkaisuihin, kir-

joittaa tutkimusraporttia ja arvioida jälkikäteen mittauksen onnistumista. 

(Vilkka 2007, 150-152.) 

 

Tämän kyseisen tutkimuksen validiteettia parantaa se, että kysely on toteu-

tettu osittain edelliseen, Antti Piiraisen (2011) tekemään tutkimukseen pohjau-

tuen. Lisäksi Langh Ship on varustamona itselleni tuttu, sillä olen tehnyt siellä 

useita eripituisia tuurauksia yhteensä neljällä eri laivalla.  

 

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä osiossa käydään läpi kyselytutkimuksesta saadut tulokset. Vastaukset 

käydään läpi kysymyskohtaisesti, sekä vertaillaan tuloksia vuoden 2011 tutki-

mustuloksiin. Osiossa käsitellään vastauksia yhtenä kokonaisuutena, mutta 

opinnäytetyön liitteistä löytyy tarkemmat, laivakohtaiset vastausjakaumat. Ky-

selyt lähetettiin laivoille vuoden 2018 touko- ja kesäkuussa, ja vastauksia oli 

mahdollista palauttaa elokuun loppuun saakka. Kyselyllä tavoitettiin 93 varus-

tamon merityöntekijää, ja vastauksia saatiin 73, joten vastausprosentiksi saa-

tiin 78 %. Tämä on toivottu parannus, sillä edellisen tutkimuksen vastauspro-

sentti oli 64 %.  

 

Kysely kohdennettiin ensisijaisesti varustamon vakituisille työntekijöille, sekä 

EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille, jotka työskentelevät laivalla vähintään 

3 kuukautta yhtämittaisesti. Myös ns. ”kiertävät” korjausmiehet, joilla ei ole va-

kituista laivaa, saivat vastata kyselyyn.  

 

5.1 Taustatiedot 

Kysymyslomakkeen kolmessa ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin työnte-

kijän taustatietoja, eli laivaa, jossa hän työskentelee, tehtävää sekä työvuosia 

Langh Shipillä.  
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5.1.1 Vastaajien jakautuminen laivoittain 

Kyselyyn vastanneiden määrä jakautui laivoittain melko tasaisesti ja odotetun 

kaltaisesti. Hjördiksen ja Marjatan osuus jäi hieman pienemmäksi, sillä myös 

niiden vakituinen henkilöstö on hieman muita pienempi. Parhaimmat vastaus-

prosentit tulivat Lindalta (26 %) ja Lauralta (23 %), molemmissa jokainen vaki-

tuinen työntekijä vastasi kyselyyn.  

 

 

Kuva 6. Vastaajien jakautuminen laivoittain 

 

5.1.2 Tehtävä laivalla 

Suurin osa vastaajista kuului odotetusti miehistöön, joka on osuudeltaan suu-

rin näistä kolmesta. Vähiten vastauksia taas tuli pienimmästä ryhmästä eli ko-

nepäällystöstä.  

 

 

Kuva 7. Tehtävä laivalla 
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5.1.3 Työvuosia Langh Shipillä 

Selkeästi suurin osa vastaajista on työskennellyt Langh Shipillä 4-7 vuotta, 

muut työsuhteiden pituuksien muodostamat ryhmät taas jakautuvat melko ta-

saisesti. Aikaisemmasta tutkimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa kysyttiin 

myös yli 15 vuotta Langh Shipillä työskennelleiden osuutta, ja tulosten perus-

teella huomataan, että kyseinen osuus kyselyyn vastanneista on 12 prosent-

tia. 

 

 

 

Kuva 8. Vuosia Langh Shipillä 

 

5.2 Ilmapiiri ja tiedonkulku 

Kyselyn ensimmäiset mielipidettä mittaavat kysymyksen käsittelivät ilmapiiriä 

sekä tiedonkulkua. Tässä osiossa oli yhteensä yhdeksän kysymystä, joissa 

kysyttiin laivan sisäisestä tiedonkulusta, laivan ja konttorin yhteistyöstä, moti-

vaatiosta ja työn arvostettavuudesta, työskentelystä kansainvälisessä miehis-

tössä, laivan yleisestä ilmapiiristä sekä keskustelukulttuurista, lähimpien esi-

miesten toiminnasta sekä ristiriitatilanteista.  

 

5.2.1 Tiedonkulku laivan sisällä  

Selvästi suurin osa vastaajista (75 %) oli tyytyväisiä laivan sisäiseen tiedon-

kulkuun. Laivakohtaisesti (liite 5) huomataan, että Lindalla noin kolmannes 

vastaajista ei osaa sanoa onko tiedonkulku hyvää vai huonoa, ja Ailalla 12 
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prosenttia vastaajista pitää tiedonkulun tasoa jopa huonona. Vuonna 2011 

tässä kysymyksessä tyytyväisiä oli 76 prosenttia vastaajista.  

 

 

Kuva 9. Tiedonkulku laivan sisällä toimii hyvin 

 

5.2.2 Laivan ja konttorin välinen yhteistyö 

Tässä kysymyksessä vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. 32 prosenttia oli 

tyytymättömiä yhteistyöhön, ja 29 prosenttia ei osannut vastata. Enemmistö 

(39 %) vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä yhteistyön tasoon. Laivoittain tar-

kasteltaessa (liite 6) voidaan huomata, että Ailalla jopa 50 prosenttia vastaa-

jista oli tyytymättömiä yhteistyön tasoon.  

 

Vuonna 2011 64 prosenttia vastaajista on ollut tyytyväinen laivan ja konttorin 

väliseen yhteistyöhön, joten tämän kysymyksen kohdalla tilanne on heikenty-

nyt huomattavasti. Laivoista Marjatan tilanne on sen sijaan hieman kohentu-

nut, sillä aiemmin 54 prosenttia vastaajista oli tyytymättömiä yhteistyön ta-

soon, ja tällä hetkellä kyseinen osuus on enää 33 prosenttia. 

 

 

Kuva 10. Laivamme ja konttorin välinen yhteistyö toimii hyvin 
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5.2.3 Motivaatio 

Tämän kysymyksen kohdalla huomataan, että jopa 82 prosenttia vastaajista 

on motivoituneita työtänsä kohtaan. Laivakohtaisesti (liite 7) tilanne on myös 

suurin piirtein sama, ainoastaan Marjatassa 25 prosenttia vastaajista on vä-

hemmän motivoituneita.  

 

Vuoden 2011 tutkimuksessa 74 prosenttia vastaajista on ollut motivoituneita 

työhönsä, joten motivaatio on hieman kohonnut edellisestä tutkimuksesta. 

 

 

Kuva 11. Olen hyvin motivoitunut työhöni 

 

5.2.4 Arvostus työtä kohtaan 

Vastaajista 67 prosenttia kokee, että heidän tekemäänsä työtä arvostetaan. 

Se on huomattava parannus, sillä vuonna 2011 vastaava lukema oli 57 pro-

senttia. Laivakohtaisesti (liite 8) voidaan kuitenkin havaita Lindan kohdalla sel-

keä piikki, sillä 32 prosenttia Lindalta vastanneista ei juurikaan koe työtään ar-

vostettavan. 

 

 

Kuva 12. Koen että työtäni arvostetaan 
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5.2.5 Työskentely kansainvälisessä miehistössä 

62 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että työskentely kansainvälisen mie-

histön kesken toimii hyvin. 34 prosenttia ei osannut vastata ja 4 prosenttia oli 

sitä mieltä, ettei yhteistyö toimi kunnolla. Laivakohtaisella (liite 9) tarkastelulla 

voidaan huomata, että Marjatalla 17 prosenttia vastanneista ei ole tyytyväinen 

tämän asian kohdalla. On myös huomion arvoista, että Ailalla (56 %) ja Hjör-

diksellä (50 %) suurimmalla osalla vastaajista ei ole mielipidettä asiaan.  

Tätä kysymystä ei esitetty vuoden 2011 kyselyssä. 

 

 

Kuva 13. Työskentely kansainvälisen miehistön kesken toimii hyvin 

 

5.2.6 Ilmapiiri 

Jopa 92 prosenttia vastanneista on tyytyväisiä laivan sisäiseen ilmapiiriin, ja 

yhtäkään tyytymätöntä vastausta ei annettu. Tämä on merkittävä parannus 

vuoteen 2011, jolloin tyytyväisiä oli 70 prosenttia ja tyytymättömiä 14 prosent-

tia. Laivakohtaisesti (liite 10) eniten epävarmuutta oli Lindalla (16 %), ja paras 

tilanne oli Lauralla, jossa 63 prosenttia vastanneista oli erittäin tyytyväisiä il-

mapiiriin. 
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Kuva 14. Ilmapiiri laivalla on hyvä 

 

 

 

5.2.7 Keskustelukulttuuri laivalla 

88 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä siihen, miten laivalla pystyy keskus-

telemaan töistä ja muista asioista. Eniten epävarmuutta oli Lindalla (21 %) ja 

Hjördiksellä (20 %) (Liite 11). Lauralla jopa 88 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä 

keskusteluun. Tämän kysymyksen vastaukset korreloivat melko suoraan ilma-

piiriin liittyviin kysymyksiin. Vuoden 2011 tutkimus ei sisältänyt tätä kysymystä. 

 

 

Kuva 15. Laivallamme pystyy keskustelemaan työhön liittyvistä ja muista asioista avoimesti 
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ollut mielipidettä asiasta. Tätä kysymystä ei esitetty vuoden 2011 tutkimuk-

sessa. 

 

 

Kuva 16. Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni toimintaan 

 

5.2.9 Ristiriitatilanteet työntekijöiden kesken 

Enemmistö (71 %) vastanneista oli sitä mieltä, että ristiriitatilanteita tapahtuu 

laivoilla harvoin. Laivakohtainen (liite 13) tarkastelu osoittaa, että Lindalla (16 

%) ja Hjördiksellä (20 %) on eniten ristiriitatilanteita.  

Vuonna 2011 ristiriitatilanteita kokevien osuus vastanneista oli 14 prosenttia, 

joten parannusta tuohon on tullut. 

 

 

Kuva 17. Laivallamme on usein ristiriitatilanteita työntekijöiden välillä 
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5.3 Laivan varustelu ja ruoka 

Tässä osiossa oli kuusi kysymystä, joilla kartoitettiin tyytyväisyyttä laivan va-

paa-ajan välineisiin sekä kuntoiluvälineisiin, yhteydenpitovälineisiin/-mahdolli-

suuksiin, asuintiloihin, ruokaan sekä työvälineisiin. 

 

5.3.1 Vapaa-ajan välineet 

Selkeä enemmistö (80 %) vastaajista oli sitä mieltä, että laivalla on riittävästi 

välineitä vapaa-ajalla viihtymiseen. Laivakohtaisesti (liite 14) tyytyväisimpiä ol-

tiin Lindalla, jossa kaikki vastanneet olivat tyytyväisiä. Marjatalla sen sijaan 41 

prosenttia oli tyytymättömiä. Aiemmassa tutkimuksessa tyytyväisiä oli 65 pro-

senttia, joten tilanne on parantunut. Myös laivakohtaisesti tilanne on parempi 

kaikkialla muualla, paitsi Marjatalla, jossa oli vuonna 2011 vain 20 prosenttia 

tyytymättömiä vastaajia 

 

 

 

Kuva 18. Laivallamme on riittävästi välineitä vapaa-ajalla viihtymiseen 
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Peräti 73 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä laivoilta löytyviin kuntoiluväli-

neisiin. Se on hieman parempi tulos kuin vuonna 2011. Laivakohtaiset erot 

ovat kuitenkin suuria (liite 15). Lauralla, Lindalla ja Ailalla tyytyväisiä on yli 80 

prosenttia vastanneista, mutta Marjatalla tyytymättömiä on jopa 59 prosenttia. 

50 % Hjördiksellä vastanneista taas ei ota kantaa kysymykseen.   
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Kuva 19. Laivallamme on riittävästi kuntoiluvälineitä 

 

5.3.3 Yhteydenpito laivalta maihin 

Vuoden 2011 tutkimuksessa 48 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä laivojen 

yhteydenpitomahdollisuuksiin, ja tässä tutkimuksessa tyytyväisten osuus kas-

voi 58 prosenttiin. 16 prosenttia on kuitenkin sitä mieltä, että yhteydenpitoväli-

neet ovat heikolla tasolla. Laivakohtaisesti (liite 16) eniten tyytymättömyyttä oli 

Lauralla (31 %) ja Hjördiksellä (30 %). Tyytyväisimpiä oltiin Lindalla (79 %).  

 

Kuva 20. Laivallamme on riittävän hyvät yhteydenpitovälineet maihin 
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tymättömien määrä on vähentynyt. 
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Kuva 1. Laivamme asuintilat ovat hyvät 

 

5.3.5 Työvälineet 

Vastanneista selkeästi suurin osuus (70 %) oli tyytyväisiä työvälineisiin, mikä 

on hyvin lähellä vuoden 2011 lukemaa (72 %). Tyytymättömiä oli vain 4 pro-

senttia vastanneista, mutta jopa 26 prosenttia ei ottanut kantaa kysymykseen. 

Laivakohtaisesti (liite 18) eniten tyytymättömyyttä oli Lindalla (10 %) ja tyyty-

väisimpiä oltiin Hjördiksellä, jossa kaikki olivat jokseenkin tai erittäin tyytyväi-

siä työvälineisiin.  

 

 

 

Kuva 22. Minulla on käytössäni kaikki työtäni varten tarvitsemani välineet 

 

5.3.6 Ruoka 

Peräti 90 prosenttia vastanneista oli jollain tavalla tyytyväisiä ruokaan laivalla. 

Tyytymättömiä oli vain 2 %, joten kehitystä vuoteen 2011 nähden on tapahtu-

nut (11 % tyytymättömyys). Neutraaleja vastauksia oli 8 prosenttia. Laivakoh-

taisesti (liite 19) tyytyväisimpiä oltiin Hjördiksellä, jossa kaikki vastanneet olivat 

jokseenkin tai erittäin tyytyväisiä. 
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Kuva 2. Olen tyytyväinen laivalla tarjottavaan ruokaan 

 

 

5.4 Henkilöstöpolitiikka 

Viimeisessä osuudessa oli kahdeksan kysymystä, jotka käsittelivät henkilöstö-

politiikkaa. Kysymykset koskivat miehistönvaihtoja ja vuorottelua, ylenemistä, 

työterveyshuoltoa, varustamon suositeltavuutta, halpatyövoiman uhkan koke-

mista, sekä suunnitelmia pysyä työsuhteessa Langh Shipillä.  

 

 

 

5.4.1 Miehistönvaihdot 

Lähes kaikki vastanneet olivat tyytyväisiä miehistönvaihtoihin. Yhtäkään tyyty-

mätöntä vastausta ei annettu, ja epävarmoja vastauksia oli 6 %. Tilanne on 

parantunut vuoden 2011 lukemista, tuolloin tyytyväisiä oli 75 % vastanneista. 

Laivakohtaisesti (liite 20) eniten erittäin tyytyväisiä vastauksia annettiin Lin-

dalla (63 %) ja Marjatalla (58 %). 

 

 

Kuva 24. Miehistönvaihdot sujuvat laivallamme hyvin 
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5.4.2 Vuorottelujärjestelmä 

Tähän kysymykseen saatiin eniten erittäin tyytyväisiä vastauksia, peräti 70 %. 

Yhtäkään tyytymätöntä vastaajaa ei ollut, ja neutraaleja vastauksiakin oli vain 

4 prosenttia. Vuonna 2011 tyytymättömiä oli 9 % vastanneista. Laivakohtai-

sesti (liite 21) tyytyväisimpiä oltiin Lauralla, jolla vastanneista kaikki olivat tyy-

tyväisiä ja 94 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä. 

 

 

Kuva 25. Olen tyytyväinen vuorottelujärjestelmäämme 

 

5.4.3 Ylenemismahdollisuudet Langh Shipillä 

Vuonna 2011 65 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että ylenemismahdolli-

suudet Langh Shipillä ovat hyvät, mutta tässä tutkimuksessa samaa mieltä 

olevien osuus on pudonnut 58 prosenttiin. Peräti kolmannes vastaajista ei 

osannut ottaa kantaa kysymykseen. Laivakohtaisesti (liite 22) selkeästi eniten 

eri mieltä olevia löytyi Ailalta, peräti 31 prosenttia. 

 

 

Kuva 26. Ylenemismahdollisuudet Langh Shipillä ovat hyvät 
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Toisessa ylenemistä käsittelevässä kysymyksessä kysyttiin, tulisiko ylenemi-

sen tapahtua taitojen mukaan. Tässä kysymyksessä 88 prosenttia oli tämän 

kannalla. Täsmälleen samoihin lukemiin päästiin myös vuonna 2011. Laiva-

kohtaisesti (liite 23) eniten epävarmuutta tämän kysymyksen kohdalla koettiin 

Lauralla, jossa 25 prosenttia vastanneista ei ottanut kantaa kysymykseen. 

 

 

Kuva 27. Ylenemisen tulisi tapahtua taitojen mukaan 

 

 

 

5.4.4 Halpatyövoiman uhka 

Vastaajista 46 prosenttia koki halpatyövoiman uhkaavan työpaikkaansa, 23 

prosenttia oli epävarmoja, ja 31 prosenttia ei nähnyt halpatyövoimaa uhkana 

omalle työpaikalleen. Vuoden 2011 tutkimuksen väittämä oli muodoltaan ”Hal-

patyövoiman uhka suomalaisvarustamoissa huolestuttaa minua”, ja tuolloin 

samaa mieltä oli 68 prosenttia vastanneista.  

Laivakohtaisesti (liite 24) suurimmaksi uhaksi halpatyövoima koettiin Lauralla 

ja Lindalla, joilla vastanneista 50 prosenttia koki työpaikkansa uhatuksi. Vähi-

ten uhkaa koettiin Ailalla (37 % eri mieltä) ja epävarmimpia oltiin Hjördiksellä 

(40 %). 
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Kuva 28. Koen halpatyövoiman uhkaavan työpaikkaani 

 

5.4.5 Suunnitelmat työsuhteen jatkosta 

Tässä kysymyksessä suurin osa (41 %) vastaajista ei osannut ottaa kantaa. 

26 prosenttia taas uskoi vaihtavansa työnantajaa seuraavan viiden vuoden si-

sällä ja 33 prosenttia uskoi pysyvänsä Langh Shipillä. Vertailun vuoksi, vuo-

den 2011 lukemat olivat seuraavat; 32 % epävarmoja, 46 % eri mieltä ja 22 % 

samaa mieltä.  

Laivakohtaisesti (liite 25) eniten samaa mieltä kysymyksen kohdalla oltiin Lin-

dalla (37%) ja Ailalla (32 %). Eniten vastaajia, jotka uskoivat jatkavansa Langh 

Shipillä, löytyi puolestaan Hjördikseltä (50 %) ja Marjatalta (42 %). Eniten epä-

varmuutta oli Lauralla ja Ailalla (molemmissa 50 % vastanneista). 

 

 

 

Kuva 29. Suunnitelmissani on siirtyä toiseen varustamoon viiden vuoden sisällä 
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5.4.6 Tyytyväisyys työterveyshuoltoon 

Peräti 84 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä työterveyshuoltoon, ja vain 3 

prosenttia vastanneista oli tyytymättömiä. Vuonna 2011 tyytyväisiä oli 52 % 

vastanneista, mutta tuolloin 30 % vastanneista ei ottanut kantaa, kun nyt kan-

taa jätti ottamatta 13 % vastaajista. Laivakohtaisesti (liite 26) eniten tyytymät-

tömyyttä oli Marjatalla (17%). 

 

 

Kuva 30. Olen tyytyväinen työterveyshuoltoomme 

 

5.4.7 Varustamon suositteleminen 

Selvä enemmistö vastaajista, jopa 66 prosenttia, suosittelisi Langh Shipiä ka-

vereilleen. Samoihin prosenttiosuuksiin päästiin myös vuonna 2011. Eri mieltä 

olevien osuus on pienentynyt vuonna 2011 vastanneiden 11 prosentista 7 pro-

senttiin. Vastanneista 27 prosenttia ei ottanut kantaa. Laivakohtaisesti (liite 

27) prosentuaalisesti eniten suosittelijoita löytyi Hjördikseltä (90 %) ja Ailalta 

(69%). 

 

 

Kuva 31. Suosittelen varustamoamme kavereilleni 
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5.5 Vapaamuotoiset palautteet 

Vastauslomakkeessa oli jokaisen kolmen osuuden jälkeen kommenttiosio, jo-

hon sai jättää avoimen palautteen koskien kyseistä aihealuetta. Lisäksi lomak-

keen lopussa oli sivu, johon vastaaja pystyi jättämään mahdollisen muun avoi-

men palautteen. Vapaamuotoisia palautteita annettiin melko runsaasti, ja ne 

olivat pääasiassa huomioita asioista, jotka koetaan toimimattomiksi. Sekä po-

sitiivisia että negatiivisia palautteita annettiin, sen sijaan kehitysehdotuksia ei 

tullut kovinkaan montaa. Palautteet olivat asiallisia, eikä niitä tarvinnut muo-

toilla uudelleen palautteen antajan tunnistamisen välttämiseksi. Kaikki kom-

mentit ovat luettavissa liitteistä 28-30.  

 

Tiedonkulku oli eniten kommentoitu aihe, ja useissa kommenteissa kerrottiin, 

mitä ongelmia tiedonkulussa on. Useat kommentoijat toivoivat enemmän avoi-

muutta tiedotuksessa, sillä monet kokevat huhupuheiden ja epävarmuuden li-

sääntyneen huomattavasti. Lisäksi toivottiin parempaa kommunikaatiota sisar-

laivojen kanssa. Monissa kommenteissa myös todettiin, että EU:n ulkopuolelta 

tulevien työntekijöiden kielitaito on heikko, etenkin venäläisten englannin kie-

len taito on ollut heikko.  

 

Monet kirjallisista palautteista koskivat laivojen internet-yhteyttä, jonka moni 

toivoisi olevan nopeampi. Lisäksi osa palautteista kritisoi alusten asuintilojen 

kuntoa, ja toivoi niihin parannusta. Kommenteissa kiiteltiin maistuvaa ruokaa, 

mutta ruokaraha koettiin turhan pieneksi. Kuntoiluvälineiden puutteista tuli 

kommenttia etenkin Marjatalta. Tilojen vähyys tiedostetaan, mutta toivotaan 

olemassa olevien laitteiden uusimista tai korjausta.  

 

Henkilöstöpolitiikan osalta moni totesi tilanteen olevan epävarma johtuen hal-

patyövoimasta ja sekamiehityksestä. Kommenteissa toivottiin myös, että lai-

voille saataisiin vakituisempi porukka, jotta asiat toimisivat paremmin. Myös 

ylenemisperusteita kritisoitiin, ja niihin toivottiin selkeyttä. Konttori sai myös kii-

tosta, etenkin joustavuudesta vaihtojen suhteen. Monen kommentista tuli kui-

tenkin ilmi epävarmuus tulevaisuudesta. 
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Kommenteissa toivottiin konttorilta huomattavasti lisää avoimuutta tiedotuksen 

suhteen, jotta laivoilla ei tarvitse elää epävarmuudessa ja huhujen varassa. Li-

säksi konttorilta toivottiin palautetta suoraan laivahenkilökunnalle, sillä tämä 

motivoisi henkilöstöä. Myös tilausten suhteen toivottiin selkeyttä, sillä niiden 

saaminen saattaa kestää kauan ja jatkuva tilaaminen sekä varaosien uusimi-

nen aiheuttaa turhautumista. 
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6 PÄÄTELMÄT 

Viimeisessä luvussa tulkitaan kyselytutkimuksen tuloksia, ja esitellään niiden 

perusteella tehdyt päätelmät. Lisäksi luvussa esitetään sopivia keinoja kehit-

tää työhyvinvointia tulevaisuudessa. Aluksi käsitellään tutkimuksen tuloksia 

tarkastellen tutkimusongelmaa ja teoriaa, ja lopuksi käydään läpi yhteenveto 

sekä kehitysehdotukset. 

 

 

6.1 Tulokset tutkimusongelman valossa 

Opinnäytetyön tarkoituksena ja tutkimusongelmana oli selvittää kyselytutki-

muksen keinoin Langh Ship -varustamon merihenkilöstön työtyytyväisyyden 

taso, sekä tulosten perusteella tutkia, kuinka työolosuhteita ja sitä kautta työ-

tyytyväisyyttä voitaisiin parantaa. Tutkimuksessa selvitettiin myös laivahenki-

löstön yleistä vointia, sekä selvitettiin, mitä mahdollisia puutteita laivoilla esiin-

tyy. Lisäksi tutkimusta vertailtiin pitkälti edelliseen, Antti Piiraisen (2011) to-

teuttamaan tutkimukseen, jotta saadaan selville miten aikaisemman tutkimuk-

sen perusteella tehdyt toimet ovat vaikuttaneet.  

 

Tutkimukseen vastanneiden määrä oli suuri, joten tietoa työtyytyväisyyden tä-

mänhetkisestä tilasta saatiin paljon, ja vastauksia voidaan pitää luotettavina. 

Kyselyn tuloksista Langh Ship saa tarvitsemansa välineet parantaakseen työ-

tyytyväisyyttä entisestään tulevaisuudessa. 

 

Kolmannessa luvussa esiteltiin työhyvinvoinnin teorioita. Työhyvinvoinnin ja 

työtyytyväisyyden arviointi perustuu suurelta osin Maslowin tarvehierarkiaan, 

sekä Herzbergin kaksifaktoriteoriaan. Herzbergin teorian mukaan työhyvin-

vointi jakautuu työn sisäisiin motivaatiotekijöihin, kuten mielenkiinto työhön ja 

ylenemismahdollisuudet, sekä ulkoisiin hygieniatekijöihin, kuten palkka ja työ-

paikan varmuus. (Hirvonen 2009, 21-22.) Maslowin tarvehierarkiassa työhy-

vinvointi taas jakautuu fysiologisiin tarpeisiin (terveys, jaksaminen), turvallisuu-

den tarpeisiin (henkinen ja fyysinen turvallisuus, työn jatkuminen), läheisyyden 

tarpeet (yhteisöllisyys, työkaverit), arvostuksen tarpeet (oman työn arvostus), 

ja itsensä toteuttamisen ja kasvun tarpeet (osaamisen kehittäminen). (Otavan 
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opisto 2018.) Teorioihin pohjaten työhyvinvointi laivatyössä voidaan jakaa kol-

meen eri osa-alueeseen: ilmapiiriin, varusteluun ja henkilöstöpolitiikkaan. Kun 

tutkimuksen tuloksia tarkastellaan yleisellä tasolla teorioihin verraten, voidaan 

todeta Langh Shipin merihenkilöstön olevan pääosin tyytyväinen työolosuhtei-

siinsa. 

 

6.1.1 Ilmapiiri ja tiedonkulku 

Työyhteisössä henkinen hyvinvointi ilmenee hyvänä ja turvallisena ilmapiirinä. 

Tärkeää on myös tuoda yksittäiselle henkilölle havaittavaksi hänen työpanok-

sensa osana työprosessia, jolloin hänen motivaationsa kasvaa, ja yhteenkuu-

luvuuden tunne työyhteisössä paranee. Esimiehen rooli on myös tärkeä, sillä 

huono työilmapiiri saattaa usein johtua heikosta johtamisesta tai huonoista si-

säisistä toimintatavoista. Lisäksi työpaikan ilmapiiriä voivat heikentää ulkoiset 

uhat, kuten talouden taantuma, joka voi johtaa epävarmuuteen työn jatkuvuu-

desta. (Ilosalo & Kärkkäinen 2009, 36-40.) Langh Shipillä on ilmapiirin suhteen 

erinomainen tilanne, sillä 92 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä, ja kukaan 

vastaajista ei ollut tyytymätön laivansa ilmapiiriin. Tilanne on kehittynyt vuo-

desta 2011, mikä kertonee siitä, että laivojen henkilöstö on valittu oikein, ja si-

säinen yhteistyö on kehittynyt. Ilmapiirin pysymiseen hyvällä tasolla on kuiten-

kin kiinnitettävä huomiota, sillä muutama vastaaja huomautti ilmapiirin muuttu-

van työporukan mukaan. 

 

Uutena asiana tutkimuksessa selvitettiin työskentelyn toimivuutta osana kan-

sainvälistä miehistöä. Tämän useat kokivat toimivaksi, mutta myös paljon epä-

varmuutta vastauksista löytyi, mikä johtunee luultavasti siitä, että on sekä hy-

viä että huonoja kokemuksia. Useassa palautteessa todettiin etenkin venäläis-

ten työntekijöiden kielitaidon olevan huono, joka saattaa osaltaan laskea ilma-

piiriä, ja heikentää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

Myös työmotivaatio ja arvostuksen kokeminen työtä kohtaan ovat kehittyneet 

jonkin verran edellisestä tutkimuksesta. Tilannetta ei kuitenkaan voi kuvata 

erinomaiseksi, sillä esimerkiksi Marjatalla 25 prosenttia vastanneista koki puu-

tetta motivaatiossa, vaikka ilmapiirin koettiin olevan hyvä. Myös kaikkiaan 15 

prosenttia vastanneista koki puutteita työnsä arvostuksessa. Tyytymättömyys 
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näissä kysymyksissä johtunee pitkälti taloudellisen tilanteen tuomasta epävar-

muudesta, sekä EU:n ulkopuolisen työvoiman tuomisesta laivoille. Yksittäisten 

vastaajien ikä ja useat työvuodet saattavat taas kertoa motivaation puutteesta, 

kuten eräässä palautteessa mainittiin.   

 

Maslowin tarvehierarkian kolmannen portaan, eli läheisyyden tarpeiden täytty-

misen osalta tilanne Langh Shipillä on erinomainen, sillä hyvän ilmapiirin li-

säksi suurin osa kokee voivansa puhua avoimesti laivalla, ja ristiriitatilanteita 

koetaan vähän. Ristiriitoja koetaan kuitenkin jonkin verran, sillä 11 prosenttia 

kaikista vastaajista, ja 16 prosenttia Lindalla vastanneista koki ristiriitatilanteita 

tapahtuvan. Nämä ovat kuitenkin vain poikkeamia, jotka saattavat selittyä sillä, 

miten eri ihmiset kokevat ristiriitatilanteet. Kokonaisuudessaan 71 prosenttia ei 

juurikaan kokenut kohtaavansa ristiriitatilanteita laivalla.  

 

Tyytyväisyys lähimmän esimiehen toimintaan oli pääasiassa erittäin hyvää, ja 

vain 5 prosenttia vastanneista oli tyytymättömiä, ja 16 prosenttia ei ottanut asi-

aan kantaa. Isoimmat poikkeamat olivat Lindalla, jossa 10 % oli tyytymättö-

miä, ja 21 % ei ottanut kysymykseen kantaa.  

 

Laivan ja varustamon välistä kommunikaatiota kritisoidaan usein tiedonkulun 

hitaudesta. Miehistö saattaa kritisoida päällystöä tiedon panttauksesta, ja 

päällystö saattaa taas olla tyytymätön tiedotuksen vähyyteen varustamon puo-

lelta. Monesti tiedon liikkuessa hierarkian portaita alas, tieto ehtii matkan ai-

kana muuttaa muotoaan tai jopa hävitä. Huono tiedotus varustamon osalta voi 

johtaa myös siihen, että tieto tulee laivalle ”takaoven” kautta, jolloin huhumylly 

jonkin asian tiimoilta kasvaa entisestään. (Karjalainen 1999, 88-90.) Selkeästi 

suurin kipukohta Langh Shipillä on juurikin tiedonkulku.  

 

Kysyttäessä laivan sisäisestä tiedonkulusta, 75 prosenttia vastaajista oli tyyty-

väisiä, ja vain 6 prosenttia oli vastannut olevansa tyytymätön. Laivan ja kontto-

rin välisen yhteistyön taas katsottiin toimivan selkeästi heikoiten; 32 prosenttia 

vastanneista oli tyytymätön yhteistyön tilaan, ja 29 prosenttia antoi neutraa-

lin/epävarman vastauksen. Ailalla jopa 50 prosenttia vastanneista oli tyytymät-

tömiä. Kirjallisissa palautteissa kritisoitiin sitä, että tieto ei saavuta aina kaikkia 

työntekijöitä, varsinkaan vastikevapaalla. Tyytymättömiä oltiin myös kontto-
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rista tulevaan tiedon määrään, ja sähköpostikommunikoinnin hitauteen. Li-

säksi toivottiin parempaa kommunikointia sisarlaivojen kanssa. Kuten todet-

tua, tiedonkulun heikko taso ruokkii helposti huhuja ja epävarmuutta, ja alkaa 

tätä kautta vähitellen vaikuttaa motivaatioon ja työhyvinvointiin. Tästä syystä 

tiedonkulun laadun parantamiseen on tärkeää alkaa kiinnittää enemmän huo-

miota. Vuonna 2011 tilanne on ollut parempi (64 % tyytyväisiä).  

 

6.1.2 Laivan varustelu ja ruoka 

Koska laiva on lähtökohtaisesti työpaikka, ei vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 

juurikaan ole. Se kulutetaan pääasiassa elokuvien tai kirjojen parissa, kuntoi-

lemalla, pitämällä yhteyttä maihin tai nukkumalla (Karjalainen 1999, 5, 90-92.). 

Vaikka laivojen vapaa-ajan mahdollisuuksiin on pyritty panostamaan, ovat 

mahdollisuudet edelleen rajatut. Monissa laivoissa onkin nykyään WLAN-ver-

kolla jaettava internet-yhteys. (Piirainen 2011, 14.) Vapaa-ajalla viihtyminen ja 

kunnosta huolehtiminen auttaa merimiestä myös jaksamaan työssään parem-

min, joten laivan varustelu liittyy olennaisesti myös Maslowin tarvehierarkian 

ensimmäisen tason, eli fysiologisten tarpeiden täyttämiseen. (Otavan opisto 

2018.) 

 

Kyselyyn vastanneista 8 prosenttia oli tyytymättömiä vapaa-ajan mahdolli-

suuksiin, ja 11 prosenttia oli tyytymättömiä kuntoiluvälineisiin. Eniten tyytymät-

tömyyttä näissä kysymyksissä oli Marjatalla, jonka kuntoiluvälineet ovat huo-

nossa kunnossa. Vastauksista on luettavissa, että tilojen puute tiedostetaan, 

mutta olemassa olevien laitteiden tulisi kuitenkin olla kunnossa, jotta olisi edes 

jonkinlaiset välineet fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Vapaa-ajan välineiden 

suhteen toivottiin parannuksia karaoken ja pingispöydän muodossa.  

 

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen on laivalla vaikeaa yhteyksien ollessa rajoitetut. 

Kyselyn perusteella tilanne on parantunut vuodesta 2011, mutta edelleen on 

kuitenkin selkeästi havaittavissa, että Lauralla, Hjördiksellä ja Marjatalla ollaan 

tyytymättömiä internetin laatuun. Myös television näkymiseen toivottiin paran-

nusta. Palautteissa kuitenkin todettiin myös, että omia nettiliittymiä pystyy 

käyttämään melko hyvin.  
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Laivalla hytti jaetaan sen henkilön kanssa, joka on töissä, kun itse ollaan lo-

malla, josta johtuen hyttien personointi ei ole kovinkaan yleistä. Tilojen per-

soonattomuus on omiaan vähentämään viihtyvyyttä. (Karjalainen 1999, 74) 

Kyselyn tulosten mukaan hytteihin ja muihin asuintiloihin ollaan Langh Shipillä 

kuitenkin melko tyytyväisiä, sillä tyytymättömiä on vain 11 prosenttia vastan-

neista, kun vuonna 2011 tyytymättömiä oli 21 %. Kirjallisissa palautteissa osa 

totesi kuitenkin hyttien olevan minimivaatimustasoa, ja kaipaavan remonttia.  

 

Ruoka on merkittävä fysiologinen tekijä, ja sen taso on tulosten mukaan erin-

omainen, sillä vain 2 prosenttia vastanneista oli tyytymättömiä ja 8 prosenttia 

neutraaleja ruoan suhteen. Monissa palautteissa kuitenkin toivottiin ruokara-

haan korotusta, jotta taso säilyisi jatkossakin. 

 

6.1.3 Henkilöstöpolitiikka 

Suomalaisilla aluksilla tehdään töitä pääasiassa 1:1-vuorottelujärjestelmän 

mukaisesti, eli esimerkiksi neljän viikon työjaksoa vastaa neljä viikkoa va-

paata. Yleisen käsityksen mukaan 1:1-vuorottelu on paras rytmi merityönteki-

jän jaksamisen kannalta. (Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työeh-

tosopimus 30.5.2016 – 28.2.2019.) Langh Shipillä tilanne vaihtojen suhteen 

on erinomainen, sillä 94 prosenttia vastanneista on tyytyväisiä vaihtoihin, ja 96 

prosenttia on tyytyväisiä vuorottelujärjestelmään. Palautteissa kiiteltiin jousta-

vuutta ja sopimisvaraa vaihtojen suhteen.  

 

Työterveyshuoltoon oltiin 84-prosenttisesti tyytyväisiä, ja ainoat tyytymättömät 

vastaukset tulivat Marjatalta. Työterveyshuollon laatu on siis parantunut. 

Eräässä palautteessa kuitenkin todettiin sen siirtyvän uudelle palveluntarjo-

ajalle, joten tilannetta on syytä seurata.  

 

Ylenemismahdollisuudet liittyvät olennaisesti työn sisäisiin motivaatiotekijöihin. 

Jos näitä mahdollisuuksia ei ole, vaikutukset työhyvinvointiin ovat usein nega-

tiiviset. (Hirvonen 2009, 21-22.) Langh Shipillä 58 prosenttia vastanneista on 

sitä mieltä, että ylenemismahdollisuudet ovat hyvät. 9 prosenttia vastanneista 

koki mahdollisuudet huonoiksi ja kolmasosa vastaajista ei osannut ottaa kan-

taa. Eniten eri mieltä oltiin Ailalla (31 %). Vastauksissa oltiin myös 88 prosen-

tin osuudella lähes yksimielisiä siitä, että ylenemisen tulisi tapahtua taitojen 
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mukaan. Ylenemismahdollisuuksien suhteen tilanteen nähdään hiemaan hei-

kentyneen vuodesta 2011, mikä selittynee suurimmaksi osaksi EU:n ulkopuoli-

sen halvemman työvoiman yleistymisellä. Eräs palaute mainitsikin, että ylene-

misen tulisi tapahtua taidon, ei hinnan mukaan. Palautteissa todettiin myös 

ylenemisperusteiden muuttuneen epämääräisiksi, ja jotkut jopa kokivat ”pärs-

täkertoimen” ajavan henkilöstöpolitiikkaa.  

 

Työn ulkoisiin hygieniatekijöihin kuuluu työpaikan varmuus. Jos työntekijä pel-

kää työpaikkansa puolesta, se yleensä vaikuttaa motivaatioon laskevasti (Hir-

vonen 2009, 21-22.). Tutkimuksen mukaan noin 46 prosenttia vastanneista 

koki halpatyövoiman uhkaavan työpaikkaansa, ja 23 prosenttia ei osannut ot-

taa kantaa kysymykseen. Tilanteesta on oltu huolissaan jo vuonna 2011, joten 

parempaan suuntaan ei ole menty. Palautteiden perusteella laivoilla ollaan 

vielä epävarmoja sekamiehityksen vaikutuksista, mutta toiveena olisi, että työ-

porukan vaihtuvuus minimoitaisiin, jotta asiat laivoilla toimisivat. Eniten epä-

varmuutta työpaikoista koettiin Lauralla ja Marjatalla.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka moni vastaajista on suunnitellut siirty-

mistä toiseen varustamoon seuraavan viiden vuoden sisällä. Kun verrataan 

vastauksia vuoteen 2011, voidaan huomata, että epävarmuus on selkeästi li-

sääntynyt. Vastauksista oikeastaan näkee sen, että epävarmuus oman työpai-

kan pysymisestä vaikuttaa siihen, miten tulevaisuus Langh Shipillä nähdään. 

Yleisesti varustamoon ollaan työnantajana tyytyväisiä, ja 66 prosenttia vastaa-

jista onkin valmis suosittelemaan Langh Shipiä kavereilleen. 

 

6.2 Yhteenveto 

Langh Shipin merihenkilöstölle lähetettyyn kyselyyn saatiin 73 vastausta. 

Kvantitatiivisen kokonaistutkimuksen kohteena olivat kaikki laivoilla työskente-

levät henkilöt, kokonaislukumäärältään 93. Näin ollen vastausprosentiksi saa-

tiin 78 %.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida Langh Shipin merityöntekijöi-

den olevan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä työolosuhteisiinsa. Jokaisessa organi-

saatiossa on omat haasteensa, mutta Langh Shipillä haasteet eivät ole niin 
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suuria, että työtyytyväisyys olisi olennaisesti heikentynyt. Minkään laivan vas-

taukset eivät kokonaisuutena olleet toisia selvästi heikommat, ainoastaan ky-

symyskohtaisesti erot saattoivat olla merkittäviä. Tutkimuksen perusteella tyy-

tyväisimpiä oltiin laivan ilmapiiriin, vapaa-ajan välineisiin, ruokaan, työterveys-

huoltoon, sekä vaihtoihin ja vuorotteluun. On myös positiivista, että yli 80 pro-

senttia vastanneista kokee olevansa motivoitunut. Tiedonkulkuun konttorin ja 

laivan välillä tulisi sen sijaan kiinnittää huomiota jatkossa, kuten myös työ- ja 

kuntoiluvälineisiin, sekä internet-yhteyksiin.  

 

 

6.3 Muutokset vuodesta 2011 

Tutkimuksen perusteella voidaan hyvillä mielin todeta, että Langh Shipin työ-

tyytyväisyys on hyvällä tasolla. Vuoden 2011 tilanne oli jo yleisesti ottaen 

hyvä, mutta tilannetta on onnistuttu parantamaan entisestään. Etenkin ilmapiiri 

laivoilla on muuttunut parempaan suuntaan, mikä on työssä jaksamisen kan-

nalta ensiarvoisen tärkeää. Edellisessä tutkimuksessa etenkin Lauralla ja Mar-

jatalla ilmapiiri koettiin huonommaksi kuin muualla, mutta tässä tutkimuksessa 

ne olivat ilmapiireiltään kaksi parasta laivaa. Kaiken kaikkiaan ilmapiiri koettiin 

hyväksi kaikkialla. 

 

Vuoden 2011 tutkimuksessa kehotettiin Langh Shipiä keskittymään sitoutta-

maan henkilöstöä varustamoon, sillä suuri osa tuntui tuolloin olevan valmis 

vaihtamaan työnantajaa. Vastausten osalta tilanne on pitkälti sama kuin 7 

vuotta sitten, mikä johtunee sekamiehityksen yleistymisestä. Vastauksista on 

kuitenkin luettavissa se, että moni on tyytyväinen varustamoon ja valmis suo-

sittelemaan sitä, ja epävarmuus jatkosta johtuu käytännössä yleisestä epävar-

muudesta töiden jatkumisen suhteen. On vaikeaa luotettavasti arvioida se, 

onko kehitystä tapahtunut, mutta varustamon suositeltavuuden kasvun perus-

teella ainakaan huonompaan suuntaan asian suhteen ei ole menty. 

 

Vuonna 2011 kehotettiin jatkamaan ylentämistä taitojen perusteella, ja sama 

johtopäätös voidaan tehdä myös tästä tutkimuksesta. Joissakin palautteissa 

kuitenkin todettiin ylenemisperusteiden olevan epäselviä. Ylenemisissä kan-

nattaa siis jatkossa keskittyä myös perusteluun.  
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Laivan ja konttorin välinen yhteistyö on ainoa asia, jonka voidaan havaita hei-

kentyneen viimeisen seitsemän vuoden aikana. Muita radikaaleja kehityksiä ei 

ole juuri havaittavissa. Vastausten jakautumista tutkimuksissa voi vertailla liit-

teissä 31-37.  

 

 

6.4 Kehitysehdotukset 

Tutkimuksen perusteella voidaan havaita muutamia osa-alueita, joiden kehit-

tämiseen Langh Shipin tulisi panostaa tulevaisuudessa. Ensiarvoisen tärkeää 

olisi lisätä avoimuutta ja kehittää tiedonkulkua, etenkin laivan ja konttorin vä-

lillä. Tärkeiden asioiden osalta henkilöstö tulisi pitää tilanteen tasalla jatku-

vasti, sillä nyt yksittäinen työntekijä saattaa jäädä ”informaatiokatveeseen”. Li-

säksi tiedon puute ruokkii huhumyllyä, joka taas lisää epävarmuutta, ja tätä 

kautta alkaa vaikuttaa työhyvinvointiin. Konttori voisi kehittää tiedonkulkua yh-

teistyössä päälliköiden kanssa esimerkiksi siten, että sähköposteja konttorin ja 

laivan välillä priorisoitaisiin, jotta vastaukset tulisivat nopeasti. Lisäksi voitaisiin 

kokeilla esimerkiksi Mepa-uutisten tyylistä varustamon sisäistä kanavaa, jossa 

vaikka kuukausittain uutisoitaisiin varustamon henkilöstön kannalta merkittäviä 

asioita siten, että ne olisivat helposti kaikkien saatavilla. Näin voitaisiin vähen-

tää epävarmuutta laivoilla.  

 

Halpatyövoiman yleistyminen ei ole enää kenellekään yllätys, ja laivoillakin 

tunnutaan tiedostavan tilanne. Varustamon on kuitenkin hyvä pitää henkilöstö 

ajan tasalla myös siihen liittyvistä asioista. On tietenkin varustamon oma asia, 

ketkä pidetään yrityksessä, mutta olisi hyvä yrittää sitouttaa motivoituneet 

työntekijät pysymään töissä, jotta myöhemmin ei tule henkilöstöpulaa. Tätä tu-

kee myös ylentäminen taitojen mukaan. Lisäksi työterveyshuollon tilannetta 

kannattaa tarkkailla, jotta se pysyy hyvällä tasolla. 

 

EU:n ulkopuolisten työntekijöiden määrän lisääntyessä, tulisi kiinnittää huo-

miota siihen, minkä tasoisia yksittäiset EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät 

ovat. Pääasiassa laivoilla ollaan tyytyväisiä heihin, mutta monessa avoimessa 

palautteessa kritisoitiin heidän englannin kielen taitojaan. On ensiarvoisen tär-

keää jo työturvallisuudenkin kannalta, että työskennellessä pystyy kommuni-

koimaan samalla kielellä. Konttorin kannattaa jatkossa tehdä tämän asian 
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suhteen tiiviimmin yhteistyötä ulkomaisten miehitystoimistojen kanssa, sillä 

miehitystoimistoilla on kuitenkin keinonsa varmistua lähettämiensä työntekijöi-

den kielitaidosta. Englannin kielen taito koskee luonnollisesti myös olemassa 

olevaa miehistöä, etenkin jos laivojen työkieleksi on tulossa englanti.  

 

Vastausten mukaan jopa 15 prosenttia ei koe työtänsä arvostettavan. Tämä 

luultavasti johtuu siitä, että laivoille pyritään tuomaan halvempaa työvoimaa, 

jolloin henkilöstössä saattaa herätä ajatus siitä, ettei heidän tekemä työnsä ole 

enää arvokasta. Varustamon kannattaa tulevaisuudessa miettiä, miten tähän 

asiaan voisi vaikuttaa ja miten henkilöstöä voisi ehkä palkita työpanoksesta, 

sillä työn arvostus vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin.  

 

Laivojen vapaa-ajanvälineistön, etenkin urheiluvälineiden suhteen laivoilla tie-

dostetaan tilojen aiheuttamat rajoitteet. Varustamon olisi hyvä huomioida tule-

vaisuudessa laivojen toiveet etenkin huonokuntoisten urheiluvälineiden suh-

teen, sillä työmotivaation ja työssä jaksamisen kannalta on hyvä, mitä enem-

män on mahdollisuuksia ylläpitää fyysistä kuntoa. Myös akuutteihin asuintilo-

jen puutteisiin olisi hyvä kiinnittää huomiota yleisen viihtyvyyden paranta-

miseksi. Lisäksi, koska nykyään internetin rooli päivittäisten asioiden hoitami-

sessa ja kommunikoinnissa on korostunut merkittävästi, tulisi varustamon 

miettiä, voisivatko he tarjota ”pohjoisen laivoille” parempaa internet-yhteyttä, 

jonka avulla laivatyöntekijät voisivat paremmin pitää yllä sosiaalisia kontakte-

jaan, sekä hoitaa asioitaan laivan päältä. Työvälineiden suhteen Lindalla ja Ai-

lalla havaittiin eniten puutteita, joten niihin tulisi myös puuttua.  

 

Koska säästämiseen pyrkiminen on trendi, joka on kaikkien tiedossa, tulisi 

Langh Shipin jatkossakin varmistaa kokkien osaaminen. Näin etenkin, jos keit-

tiöön palkataan EU:n ulkopuolista työvoimaa. Tällä hetkellä ruokaan ollaan 

erittäin tyytyväisiä. Lisäksi ylenemisperusteita kannattaa selkeyttää, ja jatkaa 

ylentämistä taitojen mukaan.  

 

Tutkimustulosten perusteella Langh Ship on hyvällä tasolla työtyytyväisyy-

dessä. Mutta koska parannettavaa löytyy aina, uskon tämän tutkimuksen tu-

losten antavan oikean suunnan työtyytyväisyyden kehittämiselle, jotta se py-

syisi hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa.  
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Liite 1/37: Kyselyn saatekirje 
 

Arvoisa Langh Ship -varustamon työntekijä!  

 

Tämä kysely on osa Kimmo Kuuselan Kaakkois-Suomen ammattikorkea-

koulun merikapteenilinjalle tehtävää opinnäytetyötä. Kyselyn tuloksia on tar-

koitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Langh Shipin tulevaisuuden 

suunnittelussa. 

 

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä. Lisäksi avoimet kommentit 

muokataan valmiiseen työhön siten, että esimerkiksi murretekniset ilmauk-

set ”käännetään” yleiseen muotoon. Näin nimettömyys säilyy myös avoi-

mien kommenttien kohdalla. 

 

Vastaajien kesken arvotaan kaksi 75 € lahjakorttia Giganttiin. Lisäksi eniten 

vastauksia palauttavan laivan vapaa-ajan kassa saa käyttöönsä 50 euroa. 

Arvontaa varten täytetään erillinen lomake. 

 

Vastauspaperit ja arvontalomake palautetaan erillisissä kirjekuorissa, jotka 

on toimitettu tämän kyselyn liitteenä. Kuoret on valmiiksi täytetty ja posti-

maksettu. Palautathan lomakkeesi mahdollisimman pian.  

 

 

Kiitos ajastasi ja hyvää kesää! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Kimmo Kuusela 
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Liite 2/37: Kysymyslomake 

  

Ympyröi sopivin vastausvaihtoehto       

          

TAUSTATIEDOT         
          

Laiva jossa työskentelet:   Aila Hjördis Laura Linda Marjatta 

          

Tehtävä:     Kansipäällystö Konepäällystö Miehistö 

          

Vuosia Langh Shipillä:    0-3 4-7 8-11 12-15 yli 15 

          

          

ILMAPIIRI JA TIEDONKULKU       

Asteikko: 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä 

          

     Täysin eri 
mieltä 

   Täysin 
samaa 
mieltä         

1. Tiedonkulku laivan sisällä toimii hyvin 1 2 3 4 5 

2. Laivamme ja konttorin välinen yhteistyö toimii 
hyvin 

1 2 3 4 5 

3. Olen hyvin motivoitunut työhöni 1 2 3 4 5 

4. Koen että työtäni arvostetaan 1 2 3 4 5 

5. Työskentely kansainvälisen miehistön kesken toimii 
hyvin 

1 2 3 4 5 

6. Ilmapiiri laivalla on hyvä 1 2 3 4 5 

7. Laivallamme pystyy keskustelemaan työhön 
liittyvistä ja muista asioista avoimesti 

1 2 3 4 5 

8. Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni toimintaan 1 2 3 4 5 

9. Laivallamme on usein ristiriitatilanteita 
työntekijöiden välillä 

1 2 3 4 5 

          
Kommentti:                    
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Liite 3/37: Kysymyslomake 

 
 

LAIVAN VARUSTELU JA RUOKA       

Asteikko: 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä 
          

10. Laivallamme on riittävästi välineitä vapaa-ajalla 
viihtymiseen 

1 2 3 4 5 

11. Laivallamme on riittävästi kuntoiluvälineitä 1 2 3 4 5 

12. Laivallamme on riittävän hyvät 
yhteydenpitovälineet maihin 

1 2 3 4 5 

13. Laivamme asuintilat ovat hyvät 1 2 3 4 5 

14. Minulla on käytössäni kaikki työtäni varten 
tarvitsemani välineet 

1 2 3 4 5 

15. Olen tyytyväinen laivalla tarjottavaan ruokaan 1 2 3 4 5 

          

Kommentti:                   

          

                    

                    

                    
          

          

HENKILÖSTÖPOLITIIKKA        

Asteikko: 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä 
          

16. Miehistönvaihdot sujuvat laivallamme hyvin  1 2 3 4 5 

17. Olen tyytyväinen vuorottelujärjestelmäämme 1 2 3 4 5 

18. Ylenemismahdollisuudet Langh Shipillä ovat hyvät 1 2 3 4 5 

19. Ylenemisen tulisi tapahtua taitojen mukaan 1 2 3 4 5 

20. Koen halpatyövoiman uhkaavan työpaikkaani 1 2 3 4 5 

21. Suunnitelmissani on siirtyä toiseen varustamoon 
viiden vuoden sisällä 

1 2 3 4 5 

22. Olen tyytyväinen työterveyshuoltoomme 1 2 3 4 5 

23. Suosittelen varustamoamme kavereilleni 1 2 3 4 5 

          

Kommentti:                   
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Liite 4/37: Kysymyslomake 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

AVOIN PALAUTE:         
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Liite 5/37: Kysymys 1, laivakohtainen erittely 

Kysymys 1: Tiedonkulku laivan sisällä toimii hyvin 
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Liite 6/37: Kysymys 2, laivakohtainen erittely 

Kysymys 2: Laivamme ja konttorin välinen yhteistyö toimii hyvin 
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Liite 7/37: Kysymys 3, laivakohtainen erittely 
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Liite 8/37: Kysymys 4, laivakohtainen erittely 

Kysymys 4: Koen että työtäni arvostetaan 
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Liite 9/37: Kysymys 5, laivakohtainen erittely 

 
Kysymys 5: Työskentely kansainvälisen miehistön kesken toimii hyvin 
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Liite 10/37: Kysymys 6, laivakohtainen erittely 

Kysymys 6: Ilmapiiri laivalla on hyvä 
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Liite 11/37: Kysymys 7, laivakohtainen erittely 

Kysymys 7: Laivallamme pystyy keskustelemaan työhön liittyvistä ja muista asioista avoi-
mesti 
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Liite 12/37: Kysymys 8, laivakohtainen erittely 

Kysymys 8: Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni toimintaan 
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Liite 13/37: Kysymys 9, laivakohtainen erittely 

Kysymys 9: Laivallamme on usein ristiriitatilanteita työntekijöiden välillä 
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Liite 14/37: Kysymys 10, laivakohtainen erittely 

Kysymys 10: Laivallamme on riittävästi välineitä vapaa-ajalla viihtymiseen 
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Liite 15/37: Kysymys 11, laivakohtainen erittely 

Kysymys 11: Laivallamme on riittävästi kuntoiluvälineitä 
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Liite 16/37: Kysymys 12, laivakohtainen erittely 

Kysymys 12: Laivallamme on riittävän hyvät yhteydenpitovälineet maihin 
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Liite 17/37: Kysymys 13, laivakohtainen erittely 

Kysymys 13: Laivamme asuintilat ovat hyvät 
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Liite 18/37: Kysymys 14, laivakohtainen erittely 

Kysymys 14: Minulla on käytössäni kaikki työtäni varten tarvitsemani välineet 
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Liite 19/37: Kysymys 15, laivakohtainen erittely 

Kysymys 15: Olen tyytyväinen laivalla tarjottavaan ruokaan 
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Liite 20/37: Kysymys 16, laivakohtainen erittely 

Kysymys 16: Miehistönvaihdot sujuvat laivallamme hyvin 
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Liite 21/37: Kysymys 17, laivakohtainen erittely 

Kysymys 17: Olen tyytyväinen vuorottelujärjestelmäämme 
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Liite 22/37: Kysymys 18, laivakohtainen erittely 

Kysymys 18: Ylenemismahdollisuudet Langh Shipillä ovat hyvät 
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Liite 23/37: Kysymys 19, laivakohtainen erittely 

Kysymys 19: Ylenemisen tulisi tapahtua taitojen mukaan 
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Liite 24/37: Kysymys 20, laivakohtainen erittely 

Kysymys 20: Koen halpatyövoiman uhkaavan työpaikkaani 
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Liite 25/37: Kysymys 21, laivakohtainen erittely 

Kysymys 21: Suunnitelmissani on siirtyä toiseen varustamoon viiden vuoden sisällä 
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Liite 26/37: Kysymys 22, laivakohtainen erittely 

Kysymys 22: Olen tyytyväinen työterveyshuoltoomme 
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Liite 27/37: Kysymys 23, laivakohtainen erittely 

Kysymys 23: Suosittelen varustamoamme kavereilleni 
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Liite 28/37: Avoimet palautteet 

ILMAPIIRI JA TIEDONKULKU 

- Tiedonkulku ei aina toimi, jos on itse vastikevapaalla ja jotain tapahtuu sinä aikana lai-

valla. 

- Asioista ei aina tiedoteta kaikille. 

- Tiedotus olisi hyvä olla kirjallisena ilmoitustaululla. 

- Kaikkien mielipidettä ei aina kysytä. 

- Venäläiset puhuvat huonosti englantia. 

- Konttorista ei aina ilmoiteta asioista ajoissa. 

- Varsinkin venäläisillä non eu -työntekijöillä huono englannin kielen taito. 

- Työskentely filippiiniläisten kanssa toimii hyvin, venäläisten kielitaito ollut todella huono. 

- Ilmapiiri riippuu vähän siitä kenen kanssa on töissä. Jonkun kanssa työilmapiiri on ki-

vempi. 

- Ilmapiirin taso voi vaihdella paljonkin laivan miehistön vaihtuvuuden mukaan, vaikea an-

taa yleispätevää arviota näistä kysymyksistä.  

- Olen tyytyväinen laivaan ja porukkaan. 

- Tiedonkulku konttorin ja sisarlaivan kanssa voisi olla parempaa. 

- Laivallamme on erittäin hyvä ilmapiiri, joka edesauttaa keskustelemaan työhön liittyvistä 

asioista avoimesti. 

- Tiedonkulku on ja tulee olemaan organisaatioiden haaste! 

- Paljon työvuosia takana, motivaatio hiipuu pikkuhiljaa. 

- Laivan ja konttorin välisessä yhteistyössä olisi erittäin paljon parannettavaa, tieto ei 

kulje ja huhupuheet lisääntyvät. Epävarmuutta ilmassa paljon. 

- Työskentely kansainvälisen miehistön kanssa on välillä toimivaa, välillä täyttä sontaa. 

 

LAIVAN VARUSTELU JA RUOKA 

- Miehistön hytit ovat pienet ja kaipaavat remonttia. 

- Ruokaraha voisi olla suurempi. 

- Laivan oma internet on todella hidas! Onneksi kuitenkin satamissa voi käyttää omia yh-

teyksiä. 

- Ruokarahassa korottamisen tarvetta. 

- Internet saisi toimia paremmin.  

- Televisio ja internet voisivat toimia paremmin, Torniossa ei näy edes Suomen kanavat. 

- Ruokaraha voisi olla 1€ isompi.  

 



101 
 

Liite 29/37: Avoimet palautteet 
- Ailan saunaosaston viihtyvyys voisi olla mukavampi, saunan pukuhuone kuten myös 

kuntosali ja muut yleiset tilat meluisia ajon aikana. 

- Ruokakysymys riippuu kokeista, ei niinkään laivasta.  

- Pingispöytä ja karaoke kansainvälisen miehistön viihtymiseen. 

- Muonabudjetin myötä kalan syönti on vähentynyt, josta iso miinus. 

- Laivan ruoka on maistuvaa 

- Kuntoiluvälineitä voisi Marjatalla olla vähän enemmän. 

- Alus on ahdas, sille emme voi mitään. Niin ollen mahdoton järjestää kuntoilumahdolli-

suuksia kunnolla. Parhaamme yritetty. 

- Marjatalla huono kuntopyörä ja rikkinäinen soutulaite, heikko suoritus. Uusittu sauna oi-

keastaan ainut vapaa-ajan väline. 

- Yhteys laivalla yllättävän hyvä, kun käyttää omia liittymiä. 

- Asuintilat minimivaatimustasoa. 

HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 

- EU:n ulkopuolinen työvoima on ikävältä tuntuva uhka työpaikoillemme. Jatkan kaikista 

asioista huolimatta mielelläni niin pitkään, kuin töitä on tarjolla nykyisillä työehdoilla.  

- Ylenemisperusteet työkokemus/taidot ovat muuttuneet viimeisen 2 vuoden aikana epä-

määräisiksi. 

- Halpatyövoima uhkaa ylenemismahdollisuuksia miehistöstä päällystöön. 

- Varustamossa ei juuri moitittavaa, palkka ok. 

- Olisi parempi, jos laivalla olisi vakioporukka, asiat toimisivat paremmin. 

- Sekamiehitys uusi asia. Vaikutukset jäävät nähtäväksi. 

- Eläkkeelle siirtyminen viiden vuoden sisällä. 

- Vaihdot toimivat, sillä on hyvä vaihtopari ja konttorin kanssa voi sopia.  

- Ylenemisen tulisi tapahtua taidon, ei hinnan mukaan.  

- Suunnitelmissa siirtyä toiseen varustamoon, mikäli Langh Shipin varustamotoiminta lop-

puu.  

- Suosittelen varustamoa varauksin, kun tulevaisuudesta ei ole takeita.  

- Välillä tuntuu että henkilöstöpolitiikkaa ajaa ennemminkin ”pärstäkerroin” kuin se, ketkä 

oikeasti ansaitsisivat ylenemisiä tai työpaikkoja. 

- Työterveyshuolto menee uudelle palveluntarjoajalle, josta ei voi vielä sanoa mitään. 
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Liite 30/37: Avoimet palautteet 

AVOIN      

- Kiitokset konttorille työpaikoistamme! 

- Kommunikointi konttorin ja laivan välillä voisi olla tehokkaampaa. Vastaukset sähköpos-

teihin saattavat kestää aika kauan. 

- Tilausten ja niiden saaminen kestää joskus kauan. 

- Tilausten ja varaosien jatkuva uusiminen ja muistuttaminen aiheuttavat joskus turhautu-

mista. 

- Ruokabudjetin tiukkenemisesta ainoa miinus. Kalaa lisää! 

- Varustamo voisi antaa jatkossa myös palautetta laivahenkilökunnalle. Ainakin tämä pa-

lautteen antaminen motivoisi minua tekemään töitä riippumatta siitä, onko palaute ne-

gatiivista tai positiivista.  

- Tampereella pidetyssä kokouksessa oli koolla useiden varustamoiden työntekijöitä. 

Kaikki läsnäolijat pitivät puheenvuoron varustamon toiminnasta ja maatyöpaikkojen toi-

minnasta. Kaikilla muilla paitsi minulla oli negatiivisia tunteita työnantajalle. Kokouksen 

puheenjohtaja tokaisi minun puheenvuoroni jälkeen ”Toivon ettei kaikki työpaikat ole 

niin kuin Langh Ship, muuten me olisimme työttömiä.” 

- Avoimuutta rutkasti lisää, ei tämä niin iso firma ole. 

- Kyllä firman kannattaisi edes vähän satsata henkilöstöön. 

- Virolaisten aggressiivinen palkkaaminen ja rekrytointi ihmetyttää, kun he kuitenkin tule-

vat firmalle kalliimmiksi kuin suomalaiset. Eikö Suomesta löydy päteviä henkilöitä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Liite 31/37: Vastausten vertailukaaviot 

Vastausten vertailukaaviot (huom. lukemat vastausprosentteina)  
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Liite 32/37: Vastausten vertailukaaviot 
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Liite 33/37: Vastausten vertailukaaviot 
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Liite 34/37: Vastausten vertailukaaviot 
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Liite 36/37: Vastausten vertailukaaviot 
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Liite 37/37: Vastausten vertailukaaviot 
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