
 

 

 

Työhyvinvointi ja työturvallisuus 
sekä psykososiaalinen kuormitus 

Matti Lepistö 

2018 Laurea 



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Työhyvinvointi ja työturvallisuus sekä 
psykososiaalinen kuormitus 

 Matti Lepistö 

 Turvallisuusala 

 Opinnäytetyö 

 Marraskuu, 2018 

  



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Turvallisuusala 
Turvallisuusala, tradenomi (AMK) 

Tiivistelmä 

 

 

Työhyvinvointi ja työturvallisuus sekä psykososiaalinen kuormitus 

Vuosi 2018 2018 Sivumäärä 41 + 13 

 
Työn tavoitteena on kehittää Caverion Suomi Oy:n työturvallisuutta ja työhyvinvointia. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Caverion Suomi Oy:n Huolto- ja kunnossapito- yksi-
kön psykososiaalisten kuormitustekijöiden vaikutuksia työssä sekä pyrkiä kartoittamaan työ-
turvallisuuden- ja hyvinvoinnin kytkeytymistä toisiinsa osaston päivittäisessä tekemisessä. 
Työni on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa on käytetty laadullisen tiedonkeruu- ja tiedon 
analysointimenetelmiä. Tutkimuskysymyksiä on kolme 1) Mitkä psykososiaaliset kuormitusteki-
jät vaikuttavat työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin? 2) Millä keinoin psykososiaalisia kuormi-
tustekijöitä voidaan ennaltaehkäistä? 3) Miten työturvallisuuden- ja hyvinvoinnin yhdistelmä 
ilmenee organisaation päivittäisessä tekemisessä?  
 
Tiedonkeruumenetelmänä työssä on käytetty kyselyä. Kysely toteutettiin Caverion Suomi Oy:n 
Huolto- ja kunnossapito- yksikölle. Vastaajia oli 22 henkilöä. Kyselyn pääteemoina olivat työ-
paikan fyysinen toimintaympäristö, työhyvinvointi, jaksaminen sekä työpaikan yhteisöllisyys 
sekä psykososiaaliset kuormitustekijät.  
 
Suurin osa psykososiaalisista kuormitustekijöistä on selitettävissä työn liiallisen kiireen sekä 
aikapaineen vuoksi. Myös työpaikan sisäiset ristiriidat voivat aiheuttaa työhön liittyvää stres-
siä ja kuormitusta. Työstressistä johtuva väsymys, ärtyneisyys ja hajamielisyys voi liiallisena 
kuormituksena aiheuttaa työntekijälle pitkittyneitä sairauspoissaoloja, joiden johdosta seu-
rauksena voi olla työkyvyttömyys ja pahimmillaan liiallinen kuormitus voi johtaa kuolemaan.  
 
Stressiä ja psykososiaalista kuormittumista pystytään ennaltaehkäisemään henkisellä ja fyysi-
sellä tuella. Johtamisella ja esimiestaidoilla on näissä asioissa suuri merkitys. Organisaatiossa 
vallitseva avoimuus ja läpinäkyvyys luovat työntekijöille motivoituneemman olotilan, joka 
osaltaan välittyy positiivisena tekijänä työilmapiiriin.  
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The objective of the thesis is to develop the work safety and well-being of Caverion Suomi 
Oy. The purpose of this thesis is to examine the effects of the psychosocial load factors of 
Caverion Suomi Oy’s Service and Maintenance Unit while working as well as to strive to iden-
tify the relationship between work safety and well-being in the day-to-day work of the de-
partment.  
 
This is a functional thesis that uses methods of analysing the collected qualitative data. The 
thesis answers three research questions of what psychosocial load factors affect occupational 
safety and well-being at work, how psychosocial load factors can be prevented and how the 
combination of occupational safety and well-being is reflected in the day-to-day organization 
of the commissioner organization. 
 
Survey was the used research method. The survey was carried out at Caverion Suomi Oy’s 
Service and Maintenance Unit. There were 22 respondents. The main themes of the survey 
were the physical working environment of the workplace, well-being at work, the work-
place’s communality and psychosocial load factors.   
 
Most of the psychosocial load factors can be explained by excessive urgency and time pres-
sure. Workplace-related conflicts can also cause work-related stress and general stress. Fa-
tigue, irritability and disorientation due to labor stress my cause the employee to end on a 
prolonged sick leave or disability pension, but at worst an excessive burden can result in 
death. 
 
Psychosocial stress can be prevented by necessary mental and physical support. Leadership 
and leadership skills are of great importance in these matters. Transparency in the organiza-
tion creates a motivated state of affairs.    
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1 Johdanto 

Tilastokeskuksen (2017) mukaan Suomessa tapahtui vuonna 2015 palkansaajille, yrittäjille ja 

maatalousyrittäjille yhteensä 127 316 työtapaturmaa. Työpaikkatapaturmia oli 106 586 ja työ-

matkatapaturmia 20 730. Vuonna 2015 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti 51 ih-

mistä. Palkansaajien kuolemaan johtaneita tapaturmia oli 27, maatalousyrittäjien 5 ja mui-

den yrittäjien 3. Kuolemaan johtaneita tapaturmia sattui työmatkalla yhteensä 16, joista 13 

palkansaajille ja kolme yrittäjille. Työtapaturmien määrä kasvoi vuodesta 2014.  

Työorganisaatiossa työn liiallinen kiire ja aikapaine kuluttavat henkilöstön voimavaroja ja li-

säävät sairastumisiin ja työtapaturmiin vaikuttavia tekijöitä. Valtaosa psykososiaalisista kuor-

mitustekijöistä aiheutuu työorganisaation ja työyhteisön toimintatavoista. Tiedonkulun puut-

teet, työnjaon epäselvyydet ja puutteelliset sijaisjärjestelyt ovat tyypillisimpiä esimerkkejä. 

Näihin asioihin voidaan vaikuttaa ja asioita kehittämällä voidaan pienilläkin muutoksilla usein 

parantaa työhyvinvointia. (Työturvallisuuskeskus 2012, 5.) 

Opinnäytetyön kirjoittajaa työturvallisuus ja sen kehittäminen organisaatio tasolla on kiinnos-

tanut pitkän aikaa. Opinnäytetyön aihe psykososiaalisesta näkökulmasta nousi Caverion Suomi 

Oy:n toisin sanoen toimeksiantajan edustajien ja opinnäytetyön kirjoittajan välisessä palave-

rissa. Keskustelussa kävi ilmi, että psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden vaikutukset 

ovat olleet esillä teknologiayritysten välisissä ammatillisissa keskusteluissa. Caverionin perus-

työpaikkaselvityksen perusteella käy ilmi, että Caverion Suomi Oy panostaa psykososiaalisten 

kuormitustekijöiden ennaltaehkäisyyn kartoittaen niitä säännöllisesti terveystarkastuksien yh-

teydessä sähköisellä kyselyllä sekä koko organisaation kattavalla työnantajan työilmapiiriky-

selyllä. (Caverion, perustyöpaikkaselvitys 2018a). 
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2 Tavoitteet ja tarkoitus 

Tässä luvussa käydään läpi työni tavoitteita, tarkoitusta, tutkimuskysymyksiä ja opinnäytetyö-

höni liittyviä keskeisimpiä käsitteitä. Tutkimuskysymykset ovat työn tutkimusongelmia, eli 

niitä asioita mitä lähdetään työn aikana kartoittamaan. Keskeiset käsitteet helpottavat luki-

jaa ymmärtämään työn rajauksen ja rungon. 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tavoitteena on kehittää Caverion Suomi Oy:n työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Ihanteel-

lista olisi myös, jos työni saisi jatkumoa kyseisessä organisaatiossa tietyin aikavälein. Opinnäy-

tetyön tarkoituksena on selvittää Caverion Suomi Oy:n Huolto- ja kunnossapito- yksikön psyko-

sosiaalisten kuormitustekijöiden vaikutuksia työssä sekä pyrkiä kartoittamaan työturvallisuu-

den- ja hyvinvoinnin kytkeytymistä toisiinsa osaston päivittäisessä tekemisessä. Opinnäyte-

työni pääkysymyksinä ovat alla esitetyt kysymykset: 

1. Mitkä psykososiaaliset kuormitustekijät vaikuttavat työturvallisuuteen- ja hyvinvoin-

tiin?  

2. Millä keinoin psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan ennaltaehkäistä?  

3. Miten työturvallisuuden- ja hyvinvoinnin yhdistelmä ilmenee organisaation päivittäi-

sessä tekemisessä? 

2.2 Keskeiset käsitteet 

Opinnäytetyön aiheeseen vahvasti liitettävät asiasanat ja käsitteet luovat tutkimukselle run-

gon, jonka ympärille tutkijan on helppo kirjoittaa ja pysyä aiheen rajauksen sisällä. Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara (2012, 150) ovat todenneet, että teoreettiset käsitteet pyrkivät tavoitta-

maan asioiden tai ilmiöiden olemuksen tunkeutumalla itse havaitun asian taakse.  

Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat työn organisointiin, työpaikan toimintatapoihin ja il-

mapiiriin liittyviä tekijöitä (Työturvallisuuskeskus 2012, 6.). 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitai-

toiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa (Työterveyslaitos 

2018a.). 

Työturvallisuus lähtee hyvästä suunnittelusta, jossa ihmisen toiminta sekä työympäristö on 

otettu huomioon (Työterveyslaitos 2018b.). 
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3 Toimeksiantaja 

Toimeksiantajana toimii Vantaan Vapaalassa toimiva kiinteistön- ja tekniikanalan yritys Cave-

rion Suomi Oy. Toimeksiantajan edustajina on opinnäytetyössäni ollut työturvallisuuspäällikkö 

ja työhyvinvointipäällikkö. Caverion on Euroopan johtavimpia teknisiä ratkaisuja kiinteistöille 

ja teollisuudelle tarjoava yritys. Vuonna 2016 Caverion oli viiden suurimman toimijan joukossa 

kaikissa suurimmissa toimintamaissaan, kuten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Itä-

vallassa ja Saksassa. Caverionin viisi pääasiakassegmenttiä ovat julkinen sektori, teollisuus, 

kiinteistösijoittajat ja -kehittäjät, kiinteistöjen käyttäjät ja pääurakoitsijat. (Caverion 

2018b.) 

Caverion Suomi Oy on perustettu vuonna 2013. Se irtautui YIT-konsernista itsenäiseksi konser-

niksi. Liikevaihto Caverion Oy:llä vuonna 2017 oli noin 2,3 miljardia euroa. Toimitusjohtajana 

vuodesta 2017 Caverion Suomi Oy:llä on toiminut Ari Lehtoranta. Työntekijöitä Caverionilla on 

noin 16 000, 12 eri toimimaassa. (Caverion 2018c.) Caverionin visiona on olla asiakkaiden, 

työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. 

(Caverion 2018d.) Caverionin palveluntarjonta kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakenta-

misen ja ylläpidon. Caverionin palveluihin kuuluu suunnittelu ja projektointi, projektin johta-

minen, projektin toteutus, tekninen huolto ja kunnossapito ja kiinteistöjohtaminen. (Caverion 

2018e.) Caverionin puolivuosikatsauksen (Caverion 2018f) mukaan, sen suurimmat lähiajan ris-

kit ja epävarmuustekijät ovat operatiiviset riskit. Näitä ovat muun muassa tarjouksiin, sopi-

musehtoihin, yhteishankkeisiin, aliurakointiin, hankintaan ja materiaalien hintoihin, osaavan 

henkilöstön satavuuteen sekä projektinhallintaan liittyvät riskit.  

4 Opinnäytetyöhön käytetyt menetelmät 

Neljännessä luvussa esittelen toiminnallisen opinnäytetyön, tiedonkeruumenetelmän, kuten 

kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn sekä tiedon analysointimenetelmän. 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jossa käytetään laadullisen tiedonkeruun ja tiedon analy-

sointimenetelmiä. Toiminnallinen opinnäytetyö katsotaan yleensä laadulliseksi, eli kvalitatii-

viseksi lähestymistavaksi. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää määrällisiä 

menetelmiä, eli kvantitatiivisia lähestymistapoja. Huomioitavaa kuitenkin on se, että kyse on 

osallistavasta tutkimuksesta ja kehittämisestä. Täten on ensisijaista muistettava käyttää osal-

listavia menetelmiä. Osallistavilla menetelmillä tarkoitetaan sitä, että se mahdollistaa pääsyn 

organisaation toimijoiden ja työntekijöiden niin sanottuun hiljaiseen tietoon ja ammattitai-

toon sekä kokemukseen, joten toimeksiantajan edustajien kanssa käydyt keskustelut ja pala-

verit ovat myös osaltaan kytkettävissä osallistaviin menetelmiin. Myös viralliseen aineistoon 

perustuvan kehittämistyön näkökulma laajenee. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 61.) 
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Toiminnallisen opinnäyteyön tarkoituksena on tavoitella ammatillisessa kentässä käytännön 

toiminnan opastamista, ohjeistamista, toiminnan järkeistämistä tai järjestämistä (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 9). Toiminnallisen opinnäytetyön ominaispiirre on etsiä ratkaisuja käytännön 

ongelmiin, kuten esimerkiksi teknisiin, ammatillisiin tai eettisiin. Tavoitteina kyseisellä työllä 

on pyrkiä ratkaisemaan esimerkiksi organisaatiossa havaittuja käytännön ongelmia ja pyrkiä 

samanaikaisesti luomaan tutkittavasta ilmiöstä uutta tietoa ja ymmärrystä. (Ojasalo ym. 

2014, 58.) 

Ojasalo ym. (2014, 58) ovat todenneet Metsämuuroseen (2006) viitaten, että toiminnallisen 

työn lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten asioiden pitäisi olla, eikä pelkästään 

siitä miten ne jo ovat. Toiminnallisessa työssä ja kehittämisen kohteina ovat toimintatavat ja 

toimintatilanne yhteisön sisällä. Ongelmakeskeisyys, tutkittavien ja tutkijan aktiivinen rooli 

toimijoina muutoksessa sekä tutkijan ja tutkittavan välinen yhteistyö ovat ominaisimpia piir-

teitä toimintatutkimuksessa. Ojasalo ym. (2014, 59) korostavat, että toiminnallisessa työssä 

muutos voi tapahtua tai olla tapahtumatta sekä on varauduttava siihen, että prosessin alussa 

tavoiteltu muutos voi olla aivan toisenlainen kuin lopullinen muutos. Toiminnallinen työ on 

sidottu aina tietynlaiseen tilanteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että hyödynnetään muiden taho-

jen tai yrityksien tekemiä tilastoja. Lisäksi tavoitteet ja menetelmät toiminnallisessa työssä 

määritellään usein epäselvästi. (Ojasalo ym. 2014, 59.) 

4.2 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on näyttää, mistä näkökulmasta tutkittavaa aihetta on 

aiemmin tutkittu ja miten jo olemassa olevat tutkimukset aiheesta liittyy käsillä olevaan tut-

kimukseen. Kirjallisuuskatsaus keskittyy tutkimuksen kannalta olennaiseen kirjallisuuteen, ku-

ten lehtiartikkeleihin, tutkimusselosteisiin ja muihin keskeisiin julkaisuihin. Katsauksessa on 

pyrittävä antaa lukijalle mahdollisuus punnita valmiiksi tutkimusaiheeseen liittyviä keskeisiä 

näkökulmia, teorioita, metodisia ratkaisuja ja eri menetelmien avulla saavutettuja tärkeimpiä 

tutkimustuloksia sekä mahdollisesti esittämään johtavien tutkijoiden nimiä. (Hirsjärvi ym. 

2012, 121, 258-260.) 

Kuormitustekijöihin liittyviä aikaisempia tutkimuksia on kirjoitettu laajasti. Erityisesti sosi-

aali- ja terveydenhoitoalalta sekä opetusalalta löytyy psykososiaalisiin kuormitustekijöihin 

liittyviä tutkielmia. Opinnäytetyöni tietoperusta perustuu Työturvallisuuslaitoksen ja Työter-

veyslaitoksen internet-sivuihin, heidän kirjoittamiin artikkeleihin ja kirjoihin. Kyseisestä ai-

heesta löytyy paljon laadukasta kirjallisuutta, jota hyödynsin opinnäytetyössäni. Lähdinkin sy-

ventämään aihettani luettuani Työterveyslaitoksen tuottaman Toimivat ja terveet työajat- te-

oksen. Kirjallisuutta kartoittaessani käytin Googlen Scholar-palvelua, Googlen hakukenttää, 

Theseusta sekä Finnan hakupalvelua. 
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4.3 Kysely 

Yksi keskeisimmistä osallistavista tiedonkeruumenetelmistä ovat kirjallisesti toteutettu kont-

rolloitu kysely, joka on niin sanotusti informoitukysely. Informoidulla kyselyllä tarkoitetaan 

sitä, että tutkija jakaa sovitussa paikassa kyselylomakkeet vastaajille ja vastaajat vastaavat 

kyselyyn palauttaen kyselylomakkeensa sovittuun paikkaan. (Hirsjärvi, ym. 2014, 196-197.) 

Psykososiaalisia seikkoja on mahdollista selvittää kyselyllä. Kyselyä käytetään työhyvinvoin-

nin-, viihtyvyyden- ja ilmapiirin selvittämiseksi. Kyselyllä voidaan selvittää muun muassa hen-

kilökohtaista työturvallisuustietämystä, fyysiseen työympäristöön ja työergonomiaan liittyviä 

mielipiteitä, tietoja organisaation psykososiaalisesta työympäristöstä, organisaation turvalli-

suusjohtamisesta- ja kulttuurista, työturvallisuuteen liittyvistä asenteista sekä oman tervey-

den ja työkunnon ymmärtämisestä. Suositeltavaa olisi myös käyttää jo valmiiksi tehtyjä kyse-

lyitä, koska valmiit kyselyt ovat myös testattu. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 226-227). 

Kyselylomakkeen alussa on aluksi helposti vastattavia kysymyksiä, koska se auttaa vastaajaa 

pääsemään kyselyyn mukaan. Järjestelmällisessä ketjussa kulkevat kysymykset ovat vastaami-

sen kannalta tärkeää. (KvantiMOTV 2010). Lomakkeen kohtuullinen pituus on erittäin tärkeää 

vastaajalle. Ylipitkä kysely voi pahimmassa tapauksessa karkottaa vastaajat pois tai vastaajat 

vastaavat nopeasti lukematta kysymyksiä tarkemmin. KvantiMOTV (2010) mukaan, keskimää-

räisen kyselyajan ei tulisi ylittää 15-20 minuuttia. 

4.4 Tiedon analysointimenetelmä 

Tutkimusaineistoja analysoidaan erilaisten menetelmien avulla riippuen kerätyn aineiston 

luonteesta. Hirsjärvi ym. (2012, 224) selventävät, että laadullisessa analyysissä tavallisesti 

käytetään ymmärrettävää lähestymistapaa, jota myös tässäkin kyseisessä tutkimuksessa on 

käytetty. Sen pääperiaate on valita sellainen analyysitapa, joka parhaiten tuo vastauksen on-

gelmaan tai tutkimustehtävään. Ymmärrettävässä analyysitavassa on paljon vaihtoehtoja tar-

jolla eikä tiukkoja sääntöjä ole olemassa. Tämän takia laadullisen tutkimuksen analysointi 

koetaan yleensä vaikeaksi. Tavallisimmat analyysimenetelmät ovat teemoittelu, tyypittely, 

sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. (Hirsjärvi ym. 2012, 224). Jyväskylän 

yliopiston (2016) mukaan teemoittelu on laadullisen analyysin peruselementtejä. Työn aineis-

tosta pyritään hahmottamaan keskeisimpiä aihepiirejä eli teemoja. Eli teemoiksi voidaan kut-

sua sellaisia aiheita, jotka toistuvat aineistossa jossakin muodossa. Teemoittelu etenee teem-

jen muodostamisesta ja ryhmittelystä yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. 

4.5 Opinnäytetyön luotettavuus 

Vaikka opinnäytetyössä pyritään välttämään virheiden syntymistä, niin usein silti tuloksien 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tästä syystä kaikkien tutkimuksien luotettavuus pyri-

tään arvioimaan. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa voidaan käyttää erilaisia mittaus- ja 

tutkimustapoja. Yksi näistä tavoista on reliaabelius, joka tarkoittaa mittaustulosten toistetta-

vuutta, eli siis kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
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esimerkiksi jos kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen, voidaan tulosta pitää reliaabe-

lina, eli ei-sattumanvaraisena. Toisena tutkimuksen arviointiin liittyvänä käsitteenä esiintyy 

validius eli pätevyys. Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, 

mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2014, 231). Laadullisessa tutkimuksessa luotetta-

vuutta parantaa tarkka selostus tutkimuksen eri vaiheista ja toteuttamisesta. Selostuksen on 

myös oltava selkeä ja totuudenmukainen. (Hirsjärvi ym. 2014, 232). 

5 Työturvallisuus- ja hyvinvointi 

Suomalainen työntekijä on työssä keskimäärin yli kuusikymmentätuhatta tuntia. Työolosuh-

teet ovat terveydelle ja työkyvylle merkittäviä asioita noiden tuntien aikana. Työolosuhteet 

ovat parantuneet merkittävästi viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, koska kansainväli-

sen kilpailun paineessa tarve kehittää työolosuhteita on kova. Työtapaturmia, sairauspäiviä ja 

työkyvyttömyyseläkettä on pystyttävä vähentämään ja se onnistuu hyvällä johtamisella. (Lai-

tinen, Vuorinen & Simola 2013, 13). Tässä luvussa käsittelemme muutamaa aiheesta aiemmin 

kirjoitettua tutkimusta, työturvallisuuden- ja hyvinvoinnin johtamista sekä työolosuhteiden 

kehittämistä, työnantajan- ja työntekijän velvoitteita sekä työhön liittyviä stressitekijöitä. 

Luvussa esitetään myös, mitä työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajalta. 

5.1 Aiempaa tutkimusta 

Gluschkoff (2017) arvioi väitöskirjassaan opettajien työn psykososiaalisia tekijöitä ja niiden 

yhteyksiä heikentyneeseen terveyteen sekä työn psykososiaalisten tekijöiden ja terveyden vä-

listä yhteyttä mahdollisesti selittäviä ja muovaavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin 

organisatorisen oikeudenmukaisuuden luomaa vaikutusta. Tutkimuksessa havaitut keskeisim-

mät kuormitustekijät olivat ponnisteluiden ja palkkion epäsuhta oli yhteydessä heikentynee-

seen terveyteen, epätasapaino työn vaatimuksissa ja hallinnassa oli yhteyksissä tutkimuksessa 

havaittuihin uniongelmiin. Organisatorinen epäoikeudenmukaisuus ei ollut tutkimuksen tulok-

sien mukaan merkittävä tekijä heikentyneeseen terveyteen, mutta oikeudenmukaisuus osoit-

tautui tärkeäksi voimavaraksi opettajien keskuudessa. Unen puute selitti osittain sekä työn 

vaatimuksen ja hallinnan epätasapainon yhteyksiä masennusoireisiin että ponnisteluiden ja 

palkkioiden epäsuhdan yhteyttä työuupumukseen. Puutteellisen palautumisen näkökulmasta 

epäsuorat yhteydet työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä heikentyneeseen terveyteen 

olivat kohtalaisen heikkoja. Tämä viittaa siihen, että puutteellinen palautuminen voi osaltaan 

selittää työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja heikentyneen terveyden välistä yh-

teyttä. Oleellisimmat kuormituksia ennaltaehkäisevät vaikutukset olisivat työn vaatimuksen 

vähentäminen ja palkitsevuuden kasvattaminen esimerkiksi tuen ja arvostuksen lisäämisellä. 

Vaikka opettajiin kohdistuvan väkivallan torjuminen tulisi laittaa etusijalle, organisatorisen 

oikeudenmukaisuuden varmistaminen kouluissa voi lieventää väkivallan haitallisia seurauksia. 

Työympäristön kehittämisen ohella interventiot, jotka edistävät vapaa-ajalla tapahtuvaa ren-

toutumista ja parantavat unen laatua, voivat olla hyödyksi opettajien terveyden tukemisessa.  
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Oikari (2015) on opinnäytetyössään tutkinut, miten paljon ja millä tavoin yritykset ovat pa-

nostaneet työntekijöidensä fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen. Työssä 

on käytetty tiedonkeruumenetelmänä kyselyä. Wallenin (2014) opinnäytetyössä on tavoit-

teena ollut selvittää Etelä-Savon ja Keski-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten 

hallinnollista sekä asiakkaiden luona tapahtuvaa valvontaa tekevien työntekijöiden psykososi-

aalisen kuormituksen tasoa ja etsiä mahdollisia kehittämiskohteista aiheeseen liittyen. Työ-

hön liittyvä tutkimuksellinen tiedonkeruu on toteutettu verkkokyselynä. Tuloksissa nousi esille 

se, että työntekijät pitävät tärkeässä osassa psykososiaalisten kuormitustekijöiden ennaltaeh-

käisyssä lähiesimiestään.  

5.2 Työturvallisuuden- ja hyvinvoinnin johtaminen sekä työnantajan ja työntekijän velvoit-
teet 

Työolosuhteiden kehittäminen nähdään nykyisin selvemmin johtamiskysymyksenä. Hyvällä 

johtamisella torjutaan organisaation perusrakenteista syntyvät ongelmat. Turvallisuuden hal-

linta tulisi yhdistää toimintaan mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti, mikä on yleensä 

taloudellisin tapa hoitaa asioita. Jos työympäristökysymykset nähdään ylimääräisiä kustannuk-

sia aiheuttavina, edellytykset hyvien tulosten saavuttamiseksi ovat huonot. Viime aikoina on 

alettu korostaa johtamisen eri alueita, kuten laatujohtamista, henkilöjohtamista, ympäristö-

johtamista ja ikäjohtamista. Hyvä johtaminen huomioi kaikki näkökohdat keskittyen kulloin-

kin oleellisimpaan. Työntekijöille lähiesimiehen kautta tapahtuva johtaminen on keskeisessä 

asemassa. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 233.) 

Esimies on aina henkilökohtaisesti vastuussa vastuualueensa työturvallisuusasioista ja vastuu-

alueellaan työskentelevistä ihmisistä. Esimiehelle paras tilanne on se, jos organisaation ylin-

johto on aidosti kiinnostunut ja tietoinen turvallisuusjohtamisen tärkeydestä ja haluaa panos-

taa sen kehittämiseen. Työntekijät ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia, jos tuotantoa, 

toiminnan sujuvuutta ja työturvallisuutta kehitetään samanaikaisesti. Samalla myös esimies 

pystyy ja kykenee kehittämään omia ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Näin esimies pystyy 

paremmin oppimaan oman vastuualueensa työntekijöiden osaamiset ja vahvuudet. Esimiehen 

olisi tärkeää osata tarkastella osastoaan kriittisesti vaarojen tunnistamiseksi jo ennen onnet-

tomuutta. Huomio tulisi kiinnittää käytettävien laitteiden toimivuuteen, vaaroihin, työtapo-

jen riskeihin sekä työtilan järjestelyihin ja olosuhteisiin. Erityisesti korjaus- ja huoltotöiden 

yhteydessä sekä tuotannon aikana ilmenevien poikkeamien aikana riski onnettomuuteen on 

suuri. Työn sujuvuuden ongelmatapauksissa ja kiusaamistapauksissa esimiehen merkitys koros-

tuu. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat esimiehen keskeisimpiä haasteita. Aikapaine ja 

kiire vähentävät työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista ja viihtyvyyttä. Kuitenkin 

työhyvinvointi käsitteenä on esimiehelle hankala, koska jokainen ihminen on yksilö eikä kone 

tai laite, jonka saa kuntoon säännöllisillä huolloilla ja määräaikaistarkastuksilla. Onnistunut 

työhyvinvoinnin kehittämisen tavoite voidaan pitää sellaisena, että jokaisella ihmisellä on 
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oikeus tuntea iloa ja onnistumisen tunteita työstään. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 233-

234.) 

Työturvallisuuden- ja terveyden johtaminen vaatii esimiehiltä ymmärrystä siitä, millä keinoin 

ihmiset saadaan sitoutumaan. Esimiehen itsensä sekä hänen alaisuudessaan olevien työnteki-

jöiden vahva sitoutuminen syntyy tekemällä oppimisen kautta. Tällä tavalla saadaan synty-

mään osaamisen, sitoutumisen ja ymmärtämisen positiivinen kierre (kuvio 1) (Laitinen, Vuori-

nen & Simola 2013, 237). 

 

 

 

 

  

Kuvio 1. Esimiehen positiivinen oppimisen kierre työturvallisuuden- ja terveyden johtamisen 

omaksumisessa (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 237) 
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Kuvioon 1 viitaten, turvallisuuteen liittyvien murrosten ja ihmisten käyttäytymiseen liittyvä 

ymmärtäminen auttaa esimiestä sitoutumaan asemaansa ja täten edesauttaa esimiestä ym-

märtämään turvallisuuteen liittyviä haasteita koko organisaation ja yksittäisen työntekijän 

kannalta. Ymmärtämisen ja sitoutumisen yhdistelmä näkyy osaamisena ja tällöin esimies pys-

tyy kehittämään työyhteisön turvallisuuskulttuuria yhteistyössä organisaation muiden osaajien 

ja sidosryhmien kanssa. 

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan anta-

mia ohjeita sekä työn suorittamista koskevia määräyksiä. Työntekijää koskee myös lojaliteet-

tivelvoite. Velvoitteeseen kuuluu työnantajaa vahingoittavan tiedon salassapitovelvollisuus ja 

kilpailevaan sivutyöhön liittyvä kielto. Työntekijän on myös ilmoitettava esimiehelleen työ-

paikan olosuhteissa, rakenteissa, koneissa, laitteissa tai työ- ja suojeluvälineissä havaittuja 

puutteita. Työntekijän laiminlyödessä työvelvollisuuksiaan on työnantajalla oikeus antaa työn-

tekijälle varoitus. Työsuhteen päättämiselle liittyvä peruste voi olla työntekijän toistuvat lai-

minlyönnit. (Työsuojelu 2018.) 

5.3 Työhön liittyvät stressitekijät 

Työstressi tarkoittaa työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välistä ristiriitaa. Kun 

työstä johtuva kuormitus ja paineet ylittävät työntekijän voimavarat, on riskinä, että hänen 

hyvinvointinsa vaarantuu. Itseluottamus ja asenteet aikaisempina kokemuksina vaikuttavat 

osaltaan kokemiseen ja tapan kohdata stressi. Myönteinen elämänasenne ja usko omaan tule-

vaisuuteen sekä aikaisemmat onnistumisenkokemukset rohkaisevat näkemään ongelman haas-

teena ja siten edistävät ongelmanratkaisun löytymistä ja hyvinvoinnin säilymistä. Stressaavan 

tilanteen jatkuessa pidempään, voivat stressin merkit alkaa näkyä terveydessä erilaisina oi-

reina. Työstressiä aiheuttavat ennen kaikkea työn kiireisyys ja aikapaine. Työyhteisön huono 

ilmapiiri ja sen myötä tulevat häiriöt ovat myös stressitekijöitä. Jos työporukan sisällä ilma-

piiri on kireä ja välit huonot tai jos esimieheltä ei tarvittaessa saa apua ja tukea, on stressi-

taso yleensä korkeampi kuin hyvän työilmapiirin vallitessa. Myös poikkeavat työajat voivat 

olla stressin syynä. Normaalityöajan puitteissa työtä tekevillä on yleensä pienempi kynnys 

stressaantua kuin työtä ilman korvausta tekevillä tai säännöllisesti kuukausittain ylitöitä teke-

villä työntekijöillä. Normaalista päivätyöstä poikkeavan työaika ja sen vaatiman elämänrytmin 

muutos aiheuttaa usein univaikeuksia, mistä taas seuraa väsymystä ja hermostuneisuutta, eli 

stressiä. Stressiä koetaan erityisesti silloin, jos työajat häiritsevät työn ja muun elämän yh-

teensovittamista. Työaikojen sosiaalista ja henkistä hyvinvointia kuormittavat tekijät voidaan 

kiteyttää seuraaviin tekijöihin: Pitkä työrupeama, vuorotyö (paljon iltavuoroja, vähän vapaita 

viikonloppuja ja lyhytkestoiset työvuorolistat) ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet. (Työter-

veyslaitos 2007, 42.)  

Työelämään ja laajempaan yhteiskuntaan vaikuttavat muutokset heijastuvat nopeasti työ-

aikoihin. Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisessä on otettava huomioon, miten 
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työajat tukisivat työssä jaksamista ja viihtymistä. Erityisesti työajat vaikuttavat kolmeen hy-

vinvoinnin osa-alueeseen, kuten terveyteen, työturvallisuuteen ja työn ja muun elämän yh-

teensovittamiseen. Työvuorojen välillä tapahtuvan palautumisen tärkeimpiä edellytyksiä ovat 

riittävä uni ja lepo sekä kyky ja mahdollisuus keskittyä vapaa-aikaan täysipainoisesti ilman 

työstä aiheutuvia stressitekijöitä. (Työterveyslaitos 2007, 3.)  

5.4 Työturvallisuuslaki (728/2002) 

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden henkisestä 

terveydestä työssä. Laki velvoittaa ottamaan huomioon työn, työolosuhteet ja työntekijän 

henkilökohtaiset edellytykset. Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa ottamaan huomioon 

työhön liittyvät vaarat ja työn mahdolliset kuormitustekijät. Ihmisen fyysiset ja henkiset edel-

lytykset terveyshaittojen välttämiseksi on otettava huomioon. Lisäksi, työnantajalla on vel-

vollisuus ryhtyä toimiin haitallisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran vähentä-

miseksi tai välttämiseksi, mikäli työyhteisössä havaitaan tai suoraan todetaan työntekijän 

kuormittuvan työssään terveyttä uhkaavalla tavalla. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 126.) 

Työturvallisuuslaissa on säädökset myös väkivallan uhasta sekä yksintyöskentelystä. Ilmeisen 

väkivallan uhan sattuessa on ryhdyttävä turvallisuustoimenpiteisiin. Jos yksintyöskentely ai-

heuttaa vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle, on toimenpiteisiin ryhdyttävä. (Laitinen, Vuo-

rinen & Simola 2013, 126). 

Työnantajan on ryhdyttävä toimiin, kun se saa tiedon epäasiallisesta käyttäytymisestä tai häi-

rinnästä. Laki ei määrittele tarkemmin mitä häirinnällä ja epäasiallisella käytöksellä tarkoite-

taan, mutta yleensä ne ovat helposti tunnistettavissa. Epäasiallista kohtelua ja häirintää voi 

olla esimerkiksi sanoin tai teoin tapahtuva loukkaava käytös, työsuorituksen liittyvä perustee-

ton arvostelu, mustamaalaaminen sekä tarkoituksellinen eristäminen työyhteisön ulkopuo-

lelle. Myös sukupuolista ahdistelua pidetään häirintänä ja siitä on myös erikseen olemassa 

tasa-arvolaki (609/1986). (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 126.) 

5.5 Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen 

Työyhteisön ja työorganisaation kehittämisen tavoitteena on työyhteisöjen sisällä olevien on-

gelmien korjaaminen sekä työmenetelmien- ja tapojen sekä toiminnan kehittäminen. Yleisesti 

ottaen tavoitteena on terve ja tuottava organisaatio, joka muuttuvasta toimintaympäristöstä 

huolimatta, pystyy toimimaan tehokkaasti. Terveellä työyhteisöllä ja organisaatiolla tarkoite-

taan sitä, että työpaikan toimintatavat sekä työilmapiiri ovat kunnossa. Organisaatio on 

terve, kun se on tehokas monissa erilaisissa ympäristöissä ja pystyy vastaaman ympäristön 

muutoksiin, pystyy toiminnassaan yhdistämään erilaisia tavoitteita, kuten tuottavuuden, osaa-

misen ja hyvinvoinnin sekä pystyy toimimaan organisaation sisällä yhtenäisesti, tehtävien suo-

rittamisen, ongelmien ratkaisun kuin kehittymisenkin osalla (kuvio 2) (Työterveyslaitos 2007, 

50). 
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Kuvio 2. Työyhteisön terveyden yhteydet henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja tehokkuu-

teen (Työterveyslaitos 2007, 50) 

Kuvioon 2 viitaten, vastuullisen itsemääräämisen ja laajan osallistamisen lisääminen heijastuu 

henkilöstön sitoutumisen lisääntymisenä. Lisäämällä työhön liittyvää koulutusta, edesauttaa 

se kehittämään työntekijöiden monitaitoisuutta. Työyhteisössä yhdistyy siten parhaimmillaan 

osaaminen, hyvinvointi ja tuottavuus. Se takaa työkulttuurin muodostumisen keskustelevam-

maksi ja kannustavammaksi. Kilpailukyvyn kehittymisen yhdeksi avaintekijäksi Suomessa on 

mainittu työnantaja- ja työntekijäpuolen hyvä yhteistoiminta. Se on saanut alkunsa jo talviso-

dan päivinä. Olennainen osa tätä yhteistoimintaa, on ollut työolosuhteiden kehittäminen. En-

nen työsuojelua koskevien asioiden tuloa lainsäädäntöön, ovat työmarkkinajärjestöjen edus-

tajat sopineet keskenään näistä asioista. Työpaikkatasolla yhteistoiminnassa työturvallisuus-

työ on käytännössä liitetty onnistuneesti tuottavuuden kehittämiseen. Tuloksena on se, että 

tänä päivänä Suomessa ei juurikaan tehdä enää fyysisesti raskasta ruumiillista työtä, vaan 

työt on pitkälti koneellistettu ja automatisoitu jo parinkymmenen viime vuoden aikana. Työn-

tekijät on perehdytettävä työpaikan työsuojeluasioihin, kuten yleisiin vaaratekijöihin, toimin-

taan hätätilanteissa, työntekijän vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä työterveyshuoltoon. Lisäksi 

työntekijät on opastettava työhönsä ja varmistettava, että heillä on tiedossa turvalliset ja 

terveelliset työtavat ennen itsenäiseen työskentelyyn siirtymistä. Näistä asioista työturvalli-

suuslaki (738/2002) velvoittaa. Perehdytys, ohjeistukset sekä opastukset on annettava työnte-

kijän omalla äidinkielellä tai ymmärrettävällä kielellä. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 

212-213). 

Organisaation johdon yksi strateginen tehtävä on organisoida riskien arviointi kustannustehok-

kaalla tavalla. Riskien arvioinnin voi helposti jakaa kolmeen tasoon, jotka täydentäen toisiaan 

kulkevat käsi kädessä (kuvio 3). Strateginen työturvallisuusriskien arviointi on tärkeä, mutta 

usein huonosti toteutettu asia. Se on jäänyt lain velvoittaman systemaattisen vaarojen selvi-

tyksen varjoon. Kolmas taso on tärkeää työntekijöiden tekemää riskien arviointia jokapäiväi-

sessä työssä. (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 217). 
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Kuvio 3. Työpaikan vaarojen kolmivaiheinen selvitysprosessi, jatkuva seuranta ja vaaratilan-

teiden tulkinta (Laitinen, Vuorinen & Simola 2013, 217) 

Kuvioon 3 viitaten, yleisesti nimitetty työpaikan riskien arviointi kattaa kaikki työt yli toi-

mialojen. Riskien arviointi ja sen perusteella tehtävät kehitystoimenpiteet ovat työnantajan 

vastuulla. Jos organisaatiossa tähän ei ole riittävää asiantuntemusta, on käytettävä ulkopuo-

lista asiantuntijaa tai konsulttia. Riskien arviointi on tehtävä yhteistyössä työntekijöiden 

kanssa ja siitä on tiedotettava koko organisaatiolle. Henkilöstön osallistuminen omien töi-

densä arviointiin on suositeltavaa, koska heiltä löytyy arvokasta kokemusta ja osallistamisella 

pystytään lisäämään heidän turvallisuustietämystään- ja motivaatiotaan. (Laitinen, Vuorinen 

& Simola 2013, 217). 

6 Psykososiaaliset kuormitustekijät 

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä kutsutaan niin sanotuiksi haitallisiksi työperäisiksi stres-

seiksi, joka voi näyttäytyä erilaisina työkykypulmina. Yleisesti ottaen ihmisen käytös voi 

muuttua, tehdyn työn laatu voi heikentyä, työskentely hidastua. (Työturvallisuuskeskus 2012, 

6.) Tässä luvussa käsitellään psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja mahdollisia keinoja niiden 

hallintaan.  

6.1 Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden seuraukset 

Psykososiaalista työkuormitusta alkaa muodostua silloin, kun kiireeseen tai suureen työmää-

rään liittyy tunne, että tehdyllä työllä ei ole merkitystä eikä se pysy hallinnassa tai oma osaa-

minen ei riitä vaaditun työn tekemiseen. Alisuoriutuminen ja liian vähäinen vaatimustaso suh-

teessa omiin työhön liittyviin odotuksiin tai omiin kykyihin voi aiheuttaa psyykkistä kuormittu-

mista. Suurin osa psykososiaalisista kuormitustekijöistä johtuu organisaation ja työyhteisön 

tavoista toimia tai työprosessien ominaisuuksista. Tiedonkulun puutteet, työnjaon 
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epäselvyydet, sijaisjärjestelyiden puutteet ovat tyypillisimpiä esimerkkejä. Nämä ovat kuiten-

kin niitä asioita joihin työorganisaatio voi vaikuttaa ja niitä kehittämällä voidaan usein pienil-

läkin muutoksilla parantaa työhyvinvointia ja jaksamista. Työn liiallinen kiire ja aikapaine ku-

luttaa henkilöstön voimavaroja ja lisää todennäköisyyttä sairastumisiin tai lyhentyneisiin työ-

uriin. Liiallisen kiireen tai aikapaineen tunnistamisen jälkeen työnantajalla on velvollisuus 

puuttua ja ottaa vastuu asia toimenpiteiden kohteeksi. Työntekijälle itselleen oireet näyttäy-

tyvät alkuvaiheessa ärtyneisyytenä, huolestuneisuutena, ahdistuneisuutena, hermostuneisuu-

tena ja nukahtamisvaikeuksina. Muistivaikeudet, hajamielisyys ja virheet sekä verenpaineen 

ja sykkeen kohoaminen on seurausta kuormituksen jatkuessa pidempään, jotka vaikuttavat 

merkittävästi myös työkyvyn alentumiseen (kuvio 4) (Työturvallisuuskeskus 2012, 4-8). 

 

Kuvio 4. Työntekijän energiapolku ja motivaatiopolku (Työturvallisuuskeskus 2012, 4) 

Kuvioon 4 viitaten, tutkimusten perusteella pitkäaikaisen haitallisen stressin tiedetään lisää-

vän riskiä sydän- ja verisuonitauteihin, psyykkisiin oireisiin ja mielenterveyden häiriöihin sekä 

lisää alttiutta päihteiden ja lääkkeiden väärinkäyttöön. Riski pitkittyneisiin sairauspoissaoloi-

hin lisääntyy. Epäasiallinen kohtelu, seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen tuottavat uhreilleen 

monia haittoja. Lievimmillään se voi aiheuttaa työperäistä pahoinvointia mutta vakavimmil-

laan seurauksena voi olla työstä syrjäytyminen ja usein myös hyvinkin pitkäkestoinen työky-

vyttömyys ja sairauspoissaoloja aiheuttavat psyykkiset oireet. (Työturvallisuuskeskus 2012, 4-

8). 
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6.2 Psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja hallinta 

Ihmisen yleisimmät fyysiset reaktiot ovat väsyneisyys, huolimattomuus, hajamielisyys, ärty-

neisyys. Edellä mainitut reaktiot voivat pahimmillaan johtaa sydän- ja verisuonisairauksiin 

sekä psyykkisiin oireisiin ja mielenterveyden häiriöihin. Hoitamattomana voi johtaa sairaus-

poissaoloihin tai pahimmillaan kuolemiin. (Työturvallisuuskeskus 2012, 6.) Työnantajan on ol-

tava tietoinen työssä ilmenneistä haitallisista kuormitustekijöistä ja pyrittävä poistamaan tai 

keventämään niitä tekijöitä erilaisin keinoin edellyttäen, että esimiehellä on riittävät tiedot 

niin koko työyhteisöön ilmapiiristä ja osaamisesta kuin myös työntekijöidensä työssä selviyty-

misen edellytyksistä. Esimiehellä on vastuu seurata koko työyhteisön, että yksittäisen työnte-

kijän tilaa. Hyviä ja monilla työpaikoilla käytettyjä keinoja työyhteisön ja yksittäisen työnte-

kijän työkuormituksen seurantaan ovat kehityskeskustelut, työpaikkapalaverit, työterveys-

huollon työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset, vaarojen ja haittojen kartoitus-, riskien 

arviointi- ja toimenpideasiakirjat, työhyvinvointi- tai työilmapiirikyselyt sekä osaamiskartoi-

tukset. (Työturvallisuuskeskus 2012, 5-7.) 

Kehityskeskustelussa on hyvä tilaisuus kartoittaa työn suoriutumisen ja tavoitteiden lisäksi 

työntekijän työssä jaksamista ja kuormittumisen tilannetta. Työntekijöitä ja organisaation 

työyhteisöjä on hyvä kannustaa oma-aloitteiseen työolosuhteidensa kehittämiseen. Tärkeintä 

on kuitenkin johdon reagoiminen tehtyihin aloitteisiin ja ideoihin mahdollisimman nopeasti, 

että niitä pystytään mahdollisimman nopealla aikataululla ja aidosti käsittelemään ja hyödyn-

tämään. Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden kokemusta työyhteisössä edistää työntekijöi-

den tuleminen kuulluksi omissa asioissaan, sääntöjen pysyminen samoina ajankohdista tai ih-

misistä riippumatta, päätöksien tekeminen mahdollisimman oikean tiedon pohjalta, neuvotte-

lut ja henkilöstön näkemykset otetaan huomioon valmistelussa, päätöksien korjaaminen tar-

vittaessa sekä päätöksentekoperiaatteiden selvyys niille, joita päätökset koskevat. Johtamis-

järjestelmään sisällytettyjä työhyvinvoinnin seurantaan ja ylläpitämiseen liittyviä seuranta-

kohteita voivat olla vuosittainen kehityskeskusteluiden toteutuminen, kehityskeskusteluissa 

sovittujen asioiden toteutuminen, varhaisen tuen keskustelut osatyökykyisyystilanteissa ja 

niissä löydetyt ratkaisut, säännölliset työpaikkakokoukset ja niiden toteuttaminen säännölli-

sesti, työilmapiirikartoituksen hyödyntäminen ja toteuttaminen sekä vaarojen ja riskien arvi-

oinnin päivittäminen säännöllisin aikavälein sekä tehdyt parannustoimet. (Työturvallisuuskes-

kus 2012, 5-7.) 

7 Opinnäytetyö prosessi 

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten työturvallisuuteen- ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Kun sain kesällä 2016 tietää pääsystäni opiskelemaan turvallisuusjohtamista Leppävaaraan 

Laurea ammattikorkeakouluun, tiesin että mahdollinen opinnäytetyöni aihe voisi liittyä työ-

turvallisuuteen ja sen kehittämiseen. Konkreettisesti opinnäytetyöprosessini alkoi maalis-

kuussa 2018. Aihe muodostui, kun pääsin suorittamaan työharjoitteluani Caverion Suomi Oy:n 
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turvaratkaisut- yksikköön. Lähestyin tulevan harjoitteluni ohjaajaa kertomalla lähestyvästä 

opinnäytetyöprosessista, jolloin sain Caverion Oy:n työturvallisuuspäällikön yhteystiedot säh-

köpostilla. Sovimme toimeksiantajan edustajan kanssa maaliskuussa pidetyn puhelinpalaverin 

aikana, että pidämme huhtikuussa opinnäyteyöpalaverin, johon osallistuu myös Caverion Oy:n 

työhyvinvointipäällikkö. 

Huhtikuussa Ilmoitin koululle aiheesta ja olin sähköpostin välityksellä yhteyksissä Laurea am-

mattikorkeakoulun turvallisuusalan opinnäytetyöprosessin koordinoijaan. Lähetin hänelle 

oman, jo maaliskuussa tekemäni mindmapin opinnäytetyöni aiheesta ja kerroin hieman taus-

taa työlle. Tämän jälkeen täytin koulun alustavan opinnäyteyön suunnitelman, jossa kerroin 

toiveeni tulevan opinnäytetyöprosessini ohjaajasta. Kun koulun ja toimeksiantajan kanssa oli 

muodolliset asiat selvillä, niin pidimme Caverion Suomi Oy:n eli toimeksiantajan edustajien 

työturvallisuuspäällikön ja työhyvinvointipäällikön kanssa 10.4.2018 opinnäytetyöhön liittyvän 

palaverin.  

Palaverissa kävimme läpi alustavaa suunnitelmaa, eli mindmappia opinnäytetyön aiheesta ja 

keskustelimme työturvallisuuteen- ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Toimeksiantaja oli kiin-

nostunut aiheesta, mutta koska aiheeni silloinen otsikko oli Työturvallisuuteen- ja hyvinvoin-

tiin liittyvä tutkimus, aihe piti rajata. Keskustelimme ja pohdimme millä tavalla aihe voisi an-

taa konkreettista lisäarvoa Caverion Suomi Oy:lle. Työhyvinvointipäällikkö kertoi, että psyko-

sosiaalisista kuormitustekijöistä ja niiden vaikutuksista on viime aikoina pohdittu ammatilli-

sissa keskusteluissa. Työhyvinvointipäällikkö esitti, jos aiheen voisi rajata psykososiaalisten 

kuormitustekijöiden vaikutuksiin. Keskusteltuamme aiheesta enemmän, ajattelimme että vai-

kutuksia voisi analysoida työturvallisuuden näkökulmasta, mutta silti unohtamatta työhyvin-

vointia. Palaverin aikana esitin toimeksiantajan edustajille mahdolliset tutkimusmenetelmät, 

joita olen pohtinut käyttää työni tiedonkeruumenetelminä. He näyttivät vihreätä valoa kyse-

lymenetelmälle, syvemmälle haastattelumenetelmälle ja havainnointimenetelmälle. Toimek-

siantajan edustajat lupasivat lähettää minulle aiheeseen sopivia yrityksen dokumentteja. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö edustajien kanssa opinnäyteyön prosessin aikana on toiminut erin-

omaisesti. 

Palaverin jälkeen menin Caverion Suomi Oy:n toimitiloilta koululle kuuntelemaan 10.4. pidet-

tävää opinnäytetyöseminaaria, jossa esitettiin opinnäytetöiden suunnitelmia, valmiita esityk-

siä ja töiden opponointeja. Seminaarista jäi käteen hyviä asioita esimerkiksi opponointiin, 

suunnitelman esitykseen, esitysrunkoon- ja pohjaan. Samoihin aikoihin alkoi myös itse kirjalli-

sen osuuden työstäminen. Psykososiaalisuus oli itselleni hieman vieras käsite, joten aloitin et-

simään kyseisen aiheen kirjallisuutta. Mahdollisista kuormitustekijöistä etsin tietoa kirjoista 

ja Internetistä.  
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Toukokuussa kirjoitin toimeksiantajan edustajan kanssa opinnäytetyösopimuksen. Samalle päi-

välle olimme sopineet työmaakävelyn, jossa voin samalla suorittaa havainnointia. Tämä ei 

kuitenkaan onnistunut, koska toimeksiantajalla ei ollut antaa ylimääräisiä vaatimuksen mukai-

sia suojavarusteita. Opinnäytetyösuunnitelman ja toisen opiskelijan opinnäytetyösuunnitel-

man opponoinnin esitin 22.5 Laurea ammattikorkeakoulussa pidetyssä opinnäytetyöseminaa-

rissa. Sain esityksen jälkeen hyvää ja rakentavaa palautetta koskien opinnäytetyöni aihetta. 

Palautteet ovat selkeyttäneet ajatuksiani ja valaisseet asioita, jotka ovat olleet oleellisia 

opinnäytetyöprosessissani. 

Kesäkuussa lähdin suunnittelemaan kyselylomaketta kyselypatteristoineen. Kyselypatteriston 

suunnittelussa meni muutama päivä. Kun olin saanut ensimmäisen kyselyversion valmiiksi, lä-

hetin sähköpostilla kyselylomakkeen koulun ohjaavalle opettajalleni, joka antoi hyvää ja ra-

kentavaa palautetta kyselomakkeen ja kysymyspatteriston sisällöstä. Ohjaavan opettajani 

käytyään kyselylomakkeeni läpi, kävin kyselylomakkeen ja siihen liittyvät seikat läpi toimeksi-

antajani edustajan kanssa. 

Heinäkuun 2. päivä aloitin työharjoitteluni Caverion Suomi Oy:n Turvaratkaisut- yksikössä. 

Työharjoittelun alkaminen helpotti tietenkin opinnäytetyöprosessin kulkua, koska yhteyshen-

kilöt olivat tarvittaessa paremmin saatavilla ja lähellä. Kuitenkin kesän aikana työharjoittelu-

jaksoni oli ensimmäisenä prioriteettina ennen opinnäytetyötäni, joten kesän aikana en niin 

paljoa kirjoittanut työtäni, kuin ehkä alkujaan olin suunnitellut. 

Elokuun 14. päivä sovimme työhyvinvointipäällikön ja huolto- ja kunnossapitopäällikön kanssa 

kyselytilaisuuteen liittyvistä asioista. Sovimme, että kysely kohdistuisi juuri Huolto- ja kun-

nossapidon -yksikölle. Yksikön vahvuus oli 26 henkilöä. Kolme toimihenkilöä ja 23 asentajaa 

sekä huoltomiestä. Samaisen palaverin aikana sain Myös työhyvinvointipäälliköltä nimiä, joille 

voisin lähettää testikyselyn. Lähetin kysely viidelle henkilölle, joista 2 vastasi kyselyyn. En 

saanut testikyselystä kauheasti lisäarvoa, mutta päätimme sen verran muokata kyselyä, että 

otimme sukupuolikysymyksen pois, koska huomattava määrä kyseisestä Huolto- ja kunnossa-

pito- yksiköstä oli miehiä. Yksi keskeisin palaute kyselyyn valmistavassa palaverissa oli toi-

meksiantajan edustajalta se, että kysymykset oli muotoiltu aluksi hieman negatiiviseen muo-

toon. Vaihdoin kysymyksien asenteen positiivisemmaksi ja huomasin, että positiivisempi kysy-

myksien asettelu luo myös vastaajalle positiivista vaikutusta. Palaverissa myös painotettiin 

kyselyn tärkeyttä ja korostettiin, että minun on hyvä muistuttaa kyselyn tärkeydestä kyselyti-

laisuuden aluksi, jotta vastaukset olisivat relevantteja ja oikeita. Kyselyn tärkeys vaikuttaa 

myös tietenkin kyselyyn vastanneiden määrään.  

Ennen kyselylomakkeen kysymyksien suunnittelua kirjoitin saatekirjeen. Saatekirjeessä ker-

roin mistä oppilaitoksesta tulen, mikä on työni aihe ja kuka toimii toimeksiantajanani. Koros-

tin vastaajille kyselystä saamien vastauksien ehdotonta luottamuksellisuutta ja vastauksien 
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käsittelyä nimettöminä. Kerroin, että kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksissa. 

Ilmoitin myös kyselyn vastaamiseen kuluvan arvioidun ajan. Loppuun mainitsin vielä tuloksien 

näkyvän opinnäytetyöni valmistuttua www.theseus.fi sivuilla ja lähetin terveiset omilla yh-

teystiedoillani varustettuna. Viikkoa ennen osastopalaveria, tein teknisistä syistä ja kyselyn 

helppoudesta johtuen päätöksen, että kysely toteutetaan kirjallisena. Kirjallisen kysely, eli 

informoidun kyselyn pidin siksi, koska (Hirsjärvi, ym. 2012, 197) tutkija pystyy jakamaan lo-

makkeet, kertomaan henkilökohtaisesti kyselyn ja työn tarkoituksesta sekä vastata kohderyh-

män esittämiin kysymyksiin.  

Elokuun 27. päivä Huolto- ja kunnossapidon osastopalaverin yhteydessä pidettiin kyselytilai-

suus. Esittelin aluksi itseni ja työn sekä työn tarkoituksen. Kyselyyn vastasi 22 työntekijää. 

Yksikön kokonaisvahvuus on 26 työntekijää, joten kyselyyn vastasi noin 79,8% yksikön vahvuu-

desta. Näin hyvä vastausprosentti johtui siitä, että toteutin kyselyn suoraan yksikön osastopa-

laverin aikana. Tilaisuus alkoi itseni ja aiheeni esittämisellä. Korostin vastaajille kyselystä 

saamien vastauksien ehdotonta luottamuksellisuutta ja vastauksien käsittelyä nimettöminä. 

Kerroin, että kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksissa. Ilmoitin myös kyselyn vas-

taamiseen kuluvan arvioidun ajan. Loppuun mainitsin vielä tuloksien näkyvän opinnäytetyöni 

valmistuttua www.theseus.fi sivuilla ja lähetin terveiset omilla yhteystiedoillani varustettuna. 

Kysely toteutettiin teknisistä syistä paperisena. Vastaajat lukivat ensimmäiseksi saatekirjeen 

ja sen jälkeen pääsivät vastaamaan. Kysymyksiä kyselypatterissa oli lopulta 27 kappaletta vii-

destä eri aihealueesta. Kysymyksistä kaksi oli avoimia kysymyksiä, joihin vastaaja sai vastata 

omien sanojensa mukaisesti vastata ja antaa laajempaa informaatiota. Loput olivat struktu-

roituja kysymyksiä, eli valmiiksi laadittuja kysymyksiä (KvantiMOTV 2010). Työni aiheeseen 

liittyviä teemoja oli kolme kappaletta; Fyysinen työympäristö, hyvinvointi, jaksaminen ja työ-

paikan yhteisöllisyys sekä psykososiaaliset kuormitustekijät. Teemoittelun avulla pystyn myö-

hemmässä vaiheessa vastaamaan paremmin itse tutkimuskysymyksiin. Kaikki työntekijät, 

jotka olivat läsnä, vastasivat kyselyyn. Aikaa vastaajilla kyselyn kysymyksien vastaamiseen 

meni 10-15 minuuttia. Marraskuun aikana kirjoitin opinnäytetyöhöni kyselystä saamani tulok-

set, teorian viimeistelyt sekä yhteenvedon että pohdinnan. Esitin opinnäytetyöni marraskuun 

lopussa pidetyssä opinnäytetyöseminaarissa sekä opponoin opiskelijakollegani lopputyön. 

8 Kyselyn tulokset 

Kappaleessa esitän kyselystä saamani tulokset. Vastaajina oli Caverion Suomi Oy:n Huolto- ja 

kunnossapidon yksikkö. Vastaajina oli yksikön toimihenkilöt, huoltomiehet ja asentajat. Ky-

sely pidettiin 27.8.2018 yksikön viikkopalaverin yhteydessä Caverion Suomi Oy:n päätoimipis-

teessä Vantaan Vapaalassa. 

http://www.theseus.fi/
http://www.theseus.fi/
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8.1 Kyselyn pisteytys 

Fyysinen työympäristö- osa-alueen vastaukset on pisteytetty 0-4 välillä. Vastausvaihtoehto 0 

tarkoittaa ei mielipidettä, 1 tarkoittaa täysin eri mieltä, 2 tarkoittaa jokseenkin eri mieltä, 3 

tarkoittaa jokseenkin samaa mieltä ja 4 tarkoittaa täysin samaa mieltä. Työhyvinvointi, jaksa-

minen ja työpaikan yhteisöllisyys- osa-alueen vastaukset on pisteytetty yhtä kappaletta 0-4 

välin pisteytystä lukuun ottamatta niin, että vastausvaihtoehdot ovat 0-6 välillä. Työhyvin-

vointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys-osa-alueen vastausvaihtoehdot poikkeavat fyysi-

nen työympäristö- osa-alueen vastausvaihtoehdoista niin, että vastausvaihtoehdot ovat aika-

muodossa. Vastausvaihtoehto 0 tarkoittaa ei mielipidettä, 1 tarkoittaa en/ei ollenkaan, 2 tar-

koittaa yhden tai pari kertaa vuodessa, 3 tarkoittaa vähemmän kuin kerran kuukaudessa, pois 

lukien yksi numero 3 vastaus, joka tarkoittaa useimmin kuin pari kertaa vuodessa. 4 tarkoittaa 

enemmän kuin kerran vuodessa, 5 tarkoittaa muutaman kerran viikossa ja 6 tarkoittaa päivit-

täin. Työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys- osa-alueeseen kuuluu myös kaksi 

avointa kysymystä: Millaista työhyvinvointiin- ja jaksamista edistävää toimintaa työnantajasi 

tarjoaa työajan sisällä? Minkälaisiin työnantajan tarjoamiin tilaisuuksiin ja harrastuksiin si-

nulla on mahdollisuus osallistua työajan sisällä? 

Psykososiaaliset kuormitustekijät- osa-alueessa on kaksi kysymystä, joiden pisteytys on 0-6 vä-

lillä ja vastausvaihtoehdot ovat aikamuodossa samanlaisesti, kuin työhyvinvointi, jaksaminen 

ja työpaikan yhteisöllisyys- osa-alueessa. Lisäksi osa-alueeseen kuuluu kolme kysymystä, joi-

den vastausvaihtoehdot ovat 0-3 välillä. Vastaukset ovat myös kyseisissä kolmessa kysymyk-

sessä toisistaan poikkeavia. Fyysiseen työympäristöön, työhyvinvointiin, terveyteen ja työpai-

kan yhteisöllisyyteen sekä psykososiaalisiin kuormitustekijöihin liittyvät tulokset on esitetty 

taustamuuttujia käyttäen. Taustamuuttujia on kolme kappaletta: Työtehtävä, ikä ja työkoke-

mus.  

Jos jokin osa-alue on saanut taustamuuttujia edustavien työntekijöiden vastausten perus-

teella keskimäärin 4 pistettä tai vähintään 3,5 pistettä, katsotaan osa-alueen olevan laaduk-

kaalla tasolla, eikä vaadi nopeita korjaavia toimenpiteitä. Jos vastausten keskimääräinen pis-

temäärä on 2,5 - 3,4 välillä, luokitellaan osa-alueen saama tulos 3= Ei vaadi nopeita toimenpi-

teitä- sarjaan. Kuitenkin jos jokin osa-alue on saanut tulokseksi 3, olisi osa-alueen heikkoja 

kohtia pyrittävä miettimään ja ennalta valmistautua niitä mahdollisesti kehittämään lyhyellä-

kin aikavälillä. Tulos 1,5 – 2,4 välillä luokitellaan 2= Hälyttävä osa-alue/pitäisi reagoida- sar-

jaan, jossa osa-alueen heikkouksia pitäisi jo suunnitellusti ja lyhyen aikavälin sisällä voida ke-

hittämään. Tulos 1 – 1,4 välillä tarkoittaa jo osa-alueeseen liittyvää nopeata ja välitöntä toi-

menpidettä. Jos kysymyksiä haluaa tarkastella, niin kyselyn kysymyspatteristo löytyy Liitteet-

osiosta. 
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8.2 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn osallistui 22 työntekijää Caverion Suomi Oy:n Huolto- ja kunnossapito- yksiköstä. Yk-

sikön kokonaisvahvuus on 26, joten vastausprosentti oli 79,8 koko osastosta. Kaikki osastopa-

laveriin osallistuneet henkilöt osallistuivat kyselyyn. Neljä henkilöä eivät olleet läsnä osasto-

palaverissa ollenkaan.  

Saamieni vastauksien perusteella kysely osoittautui varsin helpoksi vastata. 40,9 % vastaajien 

vastausten perusteella kyselyyn vastaaminen oli helppoa. 59,1 % vastaajista vastasi kyselyn 

vastaamisen jokseenkin helpoksi. 

Kyselyyn vastanneista 18.-25 vuotiaita oli 5 henkilöä (22,7 %), 26-35 vuotiaita oli 4 henkilöä 

(18,2 %), 36-45 vuotiaita 2 henkilöä (9,1 %), 46-55 vuotiaita 7 henkilöä (31,8 %) ja yli 56 vuoti-

aita 4 henkilöä (18,2 %). Yksikössä on tasaisesti eri ikäisiä työntekijöitä. Selkeää enemmistön 

tai vähemmistön ikäluokkaa ei ole. Eniten on 46-55 vuotiaita työntekijöitä. Alle 35 vuotiaita 

on 40,9 %. Kyselyn perusteella äidinkieltään suomea puhuvia oli 95,5 % yksikön koko vahvuu-

desta. 

Huolto- ja kunnossapitoyksikön vastaajista toimihenkilöitä yksikössä on 3 kappaletta (13,6 %), 

asentajia 14 kappaletta (63,6 %) ja huoltomiehiä 5 kappaletta (22,7 %). Työskentelyaika orga-

nisaatiossa jakautui vastaajien kesken niin, että 1-5 vuotta oli vastaajista 11 henkilöllä (50 %), 

6-15 vuotta oli 5 henkilöllä (22,7 %), alle vuosi oli 3 henkilöllä (13,6 %), 16-25 vuotta oli 2 hen-

kilöllä (9,1 %) ja yli 26 vuotta oli 1 henkilöllä (4,6 %). 

8.3 Fyysinen työympäristö 

Esitän fyysistä työympäristöä koskevien kysymyksien tulokset työtehtävä (toimihenkilö, asen-

taja, huoltomies) kerrallaan. Tulokset ovat esitetty jokaisesta korkeimman- ja matalimman 

pistekeskiarvon saaneesta osa-alueesta taulukkoa apuna käyttäen.  

Taulukossa 1 ilmenee, että toimihenkilöt ovat täysin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä 

työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset eikä heidän työnsä vaarannu ilman epäpuhtauksien tai 

kemikaalien vuoksi. Edellä mainitut osa-alueet saivat korkeimmat pistekeskiarvot. Toimihen-

kilöt ovat jokseenkin samaa mieltä, etteivät joudu usein työskentelemään vaikeissa eikä epä-

mukavissa työasennoissa, eivätkä joudu usein nostamaan tai siirtämään raskaita taakkoja kä-

sin ilman työtä keventäviä apuvälineitä sekä työnantaja velvoittaa ja valvoo tarkoituksenmu-

kaisten suojavarusteiden ja huomioliivien käyttöä. Nämä osa-alueet saivat matalimmat piste-

keskiarvot. Kokonaisuudessaan kaikkien kysymyksien kohdalta toimihenkilöiden vastausten pe-

rusteella fyysinen työympäristö sai keskiarvoltaan tulokseksi 3,1/4, mikä vastaa kirjallisella 

vastauksella ei vaadi nopeita toimenpiteitä-tulosta. 
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Asentajat ovat täysin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä työvälineet ovat tarkoituksen-

mukaiset. Osa-alue sai korkeimman pistekeskiarvon. Asentajat ovat jokseenkin eri mieltä, 

ettei heidän terveytensä vaarannu ilman epäpuhtauksien tai kemikaalien vuoksi ja ettei hei-

dän tarvitsisi joutua usein työskentelemään vaikeissa eikä epämukavissa asennoissa sekä ettei 

heidän tarvitsisi joutua usein nostamaan tai siirtämään raskaita taakkoja ilman työtä keventä-

viä apuvälineitä. Nämä osa-alueet saivat matalimman pistekeskiarvon. Kokonaisuudessaan 

kaikkien kysymyksien kohdalta asentajien vastausten perusteella fyysinen työympäristö sai 

keskiarvoltaan tulokseksi 2,7/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimen-

piteitä-tulosta. 

Huoltomiehet ovat täysin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä työvälineet ovat tarkoituk-

senmukaiset mutta ovat jokseenkin eri mieltä, ettei heidän tarvitse joutua usein työskentele-

mään vaikeissa eikä epämukavissa asennoissa. Ensimmäiseksi mainittu osa-alue sai korkeim-

man pistekeskiarvon ja jälkimmäinen matalimman pistekeskiarvon. Kokonaisuudessaan kaik-

kien kysymyksien kohdalta huoltomiesten vastausten perusteella fyysinen työympäristö sai 

keskiarvoltaan tulokseksi 3,1/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimen-

piteitä-tulosta. 

Eri työtehtäviä (toimihenkilöt, huoltomiehet ja asentajat) edustavien työntekijöiden saamien 

vastausten perusteella fyysisen työympäristön keskiarvotulos kokonaisuudessaan on ¾, mikä 

vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimenpiteitä-tulosta. Kokonaisuudessaan 

työvälineet osa-alue sai korkeimman pistekeskiarvon 3,8/4, mikä vastaa kirjallisella vastauk-

sella osa-alue on laadukkaalla tasolla, eikä vaadi toimenpiteitä-tasoa ja työasennot osa-alue 

sai matalimman pistekeskiarvon 2,3/4, mikä vastaa kirjallisessa vastauksella hälyttävä osa-

alue/pitäisi reagoida-tasoa. 

 

 

 

 

 

 

 Taulukko 1. Fyysinen työympäristö työntekijöiden työtehtävien mukaan 
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Esitän fyysinen työympäristö- osa-alueen tulokset ikäryhmä (18-25, 26-45, 46-55, yli 56) ker-

rallaan. Tulokset ovat esitetty jokaisesta korkeimman- ja matalimman pistekeskiarvon saa-

neesta osa-alueesta taulukkoa apuna käyttäen.  

Taulukossa 2 ilmenee, että 18-25 vuotiaat ovat täysin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä 

työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset. Edellä mainittu osa-alue sai korkeimman pistekeskiar-

von. 18-25 vuotiaat ovat jokseenkin samaa mieltä, ettei heidän ei tarvitse usein joutua työs-

kentelemään vaikeissa eikä epämukavissa asennoissa, eikä heidän tarvitse usein joutua nosta-

maan tai siirtämään raskaita taakkoja käsin ilman työtä keventäviä apuvälineitä. Nämä osa-

alueet saivat matalimmat pistekeskiarvot. Kokonaisuudessaan kaikkien kysymyksien kohdalta 

18-25 vuotiaiden vastausten perusteella fyysinen työympäristö sai keskiarvoltaan tulokseksi 

3,1/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimenpiteitä-tulosta.  

26-45 vuotiaat ovat täysin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä työvälineet ovat tarkoituk-

senmukaiset ja että työnantaja velvoittaa ja valvoo tarkoituksenmukaisten suojavarusteiden 

ja huomioliivien käyttöä. Edellä mainitut osa-alueet saivat korkeimmat pistekeskiarvot. 26-45 

vuotiaat ovat jokseenkin eri mieltä, ettei heidän tarvitse usein joutua työskentelemään vai-

keissa eikä epämukavissa asennoissa. Tämä osa-alue sai matalimman pistekeskiarvon. Koko-

naisuudessaan kaikkien kysymyksienkohdalta 26-45 vuotiaiden vastausten perusteella fyysinen 

työympäristö sai keskiarvoltaan tulokseksi 3/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi 

nopeita toimenpiteitä-tulosta. 

46-55 vuotiaat ovat täysin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä työvälineet ovat tarkoituk-

senmukaiset. Edellä mainittu osa-alue sai korkeimman pistekeskiarvon. 46-55 vuotiaat ovat 

jokseenkin eri mieltä, että työympäristön kulkuväylät ovat riittävän tilavat, esteettömät ja 

siistit ja ettei heidän terveys vaarannu työssä ilman epäpuhtauksien tai kemikaalien vuoksi 

sekä ettei heidän tarvitse usein joutua työskentelemään vaikeissa eikä epämukavissa asen-

noissa eikä heidän tarvitse usein joutua nostamaan tai siirtämään raskaita taakkoja käsin il-

man työtä keventäviä apuvälineitä. Nämä osa-alueet saivat matalimmat keskiarvot. Kokonai-

suudessaan kaikkien kysymyksien kohdalta 46-55 vuotiaiden vastausten perusteella fyysinen 

työympäristö sai keskiarvoltaan tulokseksi 2,4/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella hälyt-

tävä osa-alue/pitäisi reagoida-tasoa. 

Yli 56 vuotiaat ovat täysin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä työvälineet ovat tarkoituk-

senmukaiset ja että työnantaja velvoittaa ja valvoo tarkoituksenmukaisten suojavarusteiden 

ja huomioliivien käyttöä mutta ovat jokseenkin eri mieltä siitä, ettei heidän tarvitse usein 

joutua työskentelemään vaikeissa eikä epämukavissa asennoissa. Ensimmäiseksi mainitut osa-

alueet saivat korkeimmat pistekeskiarvot ja jälkimmäinen matalimman pistekeskiarvon. Koko-

naisuudessaan kaikkien kysymyksien kohdalta yli 56 vuotiaiden vastausten perusteella fyysinen 
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työympäristö sai keskiarvoltaan tulokseksi 3/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi 

nopeita toimenpiteitä-tulosta.  

Eri ikäryhmiä (18-25, 26-45, 46-55, yli 56) edustavien työntekijöiden saamien vastausten pe-

rusteella fyysisen työympäristön keskiarvotulos kokonaisuudessaan on 2,9/4, mikä vastaa kir-

jallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimenpiteitä-tulosta. Työvälineet osa-alue sai kor-

keimman pistekeskiarvon 3,7/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella osa-alue on laadukkaalla 

tasolla, eikä vaadi toimenpiteitä-tasoa ja työasennot osa-alue sai matalimman pistekeskiarvon 

2,1/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella hälyttävä osa-alue/pitäisi reagoida-tasoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitän fyysinen työympäristö- osa-alueen tulokset työkokemus (alle vuosi – 5 vuotta, 6-15 

vuotta, yli 16 vuotta) kerrallaan. Tulokset ovat esitetty jokaisesta korkeimman- ja matalim-

man pistekeskiarvon saaneesta osa-alueesta taulukkoa apuna käyttäen. 

Taulukossa 3 ilmenee, että alle vuosi - 5 vuotta työkokemusta omaavat ovat täysin samaa 

mieltä, että heidän käyttämänsä työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset mutta ovat jokseen-

kin eri mieltä, ettei heidän tarvitse usein joutua työskentelemään vaikeissa eikä epämuka-

vissa asennoissa. Ensimmäiseksi mainittu osa-alue sai korkeimman pistekeskiarvon ja jälkim-

mäinen sai matalimman pistekeskiarvon. Kokonaisuudessaan kaikkien kysymyksien kohdalta 

alle vuosi - 5 vuotta työkokemusta omaavien vastausten perusteella fyysinen työympäristö sai 

keskiarvoltaan tulokseksi 2,9/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimen-

piteitä-tulosta.  

6-15 vuotta työkokemusta omaavat ovat täysin samaa mieltä, että työnantaja velvoittaa ja 

valvoo tarkoituksenmukaisten suojavarusteiden ja huomioliivien käyttöä mutta ovat täysin eri 

mieltä, ettei heidän tarvitse usein joutua työskentelemään vaikeissa eikä epämukavissa asen-

noissa. Ensimmäiseksi mainittu osa-alue sai korkeimman pistekeskiarvon ja jälkimmäinen 

Taulukko 2. Fyysinen työympäristö työntekijöiden iän mukaan 
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matalimman pistekeskiarvon. Kokonaisuudessaan kaikkien kysymyksien kohdalta 6-15 työkoke-

musta omaavien vastausten perusteella fyysinen työympäristö sai keskiarvoltaan tulokseksi 

2,5/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimenpiteitä-tulosta.  

Yli 16 vuotta työkokemusta omaavat ovat jokseenkin samaa mieltä, että heidän käyttämänsä 

työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset ja että työnantaja velvoittaa ja valvoo tarkoituksen-

mukaisten suojavarusteiden ja huomioliivien käyttöä. Yli 16 vuotta työkokemusta omaavat 

ovat jokseenkin eri mieltä siitä, ettei heidän tarvitse usein joutua työskentelemään vaikeissa 

eikä epämukavissa asennoissa. Ensimmäiseksi mainitut osa-alueet saivat korkeimmat pistekes-

kiarvot ja jälkimmäinen matalimman pistekeskiarvon. Kokonaisuudessaan kaikkien kysymyk-

sien kohdalta yli 16 vuotta työkokemusta omaavien vastausten perusteella fyysinen työympä-

ristö sai keskiarvoltaan tulokseksi 2,8/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita 

toimenpiteitä-tulosta.  

Eri työkokemusta (alle vuosi – 5 vuotta, 6-15 vuotta, yli 16 vuotta) edustavien työntekijöiden 

saamien vastausten perusteella fyysisen työympäristön keskiarvotulos kokonaisuudessaan on 

2,7/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella ei vaadi nopeita toimenpiteitä-tulosta. Työväli-

neet sai korkeimman pistekeskiarvon 3,5/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella osa-alue on 

laadukkaalla tasolla, eikä vaadi toimenpiteitä-tasoa ja työasennot sai matalimman pistekes-

kiarvon 1,8/4, mikä vastaa kirjallisella vastauksella hälyttävä osa-alue/pitäisi reagoida-tasoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys 

Esitän työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikanyhteisöllisyys- osa-alueen tulokset työtehtävä 

(toimihenkilö, asentaja, huoltomies) kerrallaan. Työhyvinvointi jaksaminen ja työpaikan yh-

teisöllisyys- osa-alueen kaikkien kysymyksien vastaukset ovat esitetty taulukkoa apuna käyt-

täen. 

Taulukko 3. Fyysinen työympäristö työntekijöiden työkokemuksen mukaan 
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Taulukossa 4 ilmenee, että viimeisen 12 kuukauden aikana toimihenkilöillä on ollut päivittäin 

aikaa huolehtia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). Toimihenkilöt ovat viettä-

neet vapaa-aikaa työajan- ja paikan ulkopuolella työyhteisöön kuuluvan henkilön kanssa yh-

den tai pari kertaa vuodessa. Viimeisen 12 kuukauden aikana toimihenkilöt ovat havainneet 

työturvallisuutta vaarantavia työmenetelmiä vähemmän kuin kerran kuukaudessa. Toimihenki-

löt eivät ole saaneet korjaavia toimenpide-ehdotuksia työmenetelmiään varten eikä heille ole 

sattunut työtapaturmaa viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Viimeisen 12 kuukauden aikana asentajilla on ollut päivittäin aikaa huolehtia säännöllisesti le-

potauoista (kahvi- ja lounastauot). Asentajat eivät ole viettäneet ollenkaan vapaa-aikaa vii-

meisen 12 kuukauden aikana työyhteisöön kuuluvan jäsenen kanssa työajan- ja paikan ulko-

puolella. Viimeisen 12 kuukauden aikana asentajat ovat havainneet työturvallisuutta vaaran-

tavia työmenetelmiä sekä saaneet korjaavia toimenpide-ehdotuksia työmenetelmiään varten 

yhden tai pari kertaa vuodessa. Asentajille ei ole sattunut ollenkaan työtapaturmia viimeisen 

12 kuukauden aikana.  

Viimeisen 12 kuukauden aikana huoltomiehillä on ollut päivittäin aikaa huolehtia säännölli-

sesti lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). Huoltomiehet ovat viimeisen 12 kuukauden aikana 

viettäneet työyhteisöön kuuluvan henkilön kanssa vapaa-aikaa työajan- ja paikan ulkopuolella 

vähemmän kuin kerran kuukaudessa. Viimeisen 12 kuukauden aikana huoltomiehet ovat ha-

vainneet työturvallisuutta vaarantavia työmenetelmiä sekä saaneet korjaavia toimenpide-eh-

dotuksia työmenetelmiään varten yhden tai pari kertaa vuodessa. Huoltomiehille ei ole sattu-

nut työtapaturmia viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Eri työtehtäviä edustavien työntekijöiden vastausten perusteella työhyvinvoinnin, jaksamisen 

ja työpaikan yhteisöllisyyden korkeimman pistekeskiarvon sai lepotauot-osio tuloksella 5,8/6, 

mikä vastaa kirjallisella vastauksella osa-alue on laadukkaalla tasolla, eikä vaadi toimenpi-

teitä-tasoa ja matalimman pistekeskiarvon sai vapaa-aika työyhteisöön kuuluvan kanssa- osio 

tuloksella 2,2/6, mikä vastaa kirjallisella vastauksella välitön toimenpide-tasoa. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4. Työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys työntekijöiden työtehtävien 

mukaan 
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Esitän työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys- osa-alueen tulokset ikäryhmä 

(18-25, 26-45, 46-55, yli 56) kerrallaan. Työhyvinvointi jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys- 

osa-alueen kaikkien kysymyksien vastaukset ovat esitetty tuloksissa. 

Taulukossa 5 ilmenee, että viimeisen 12 kuukauden aikana 18-25 vuotiailla työntekijöillä on 

ollut päivittäin aikaa huolehtia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). 18-25 vuo-

tiaat työntekijät ovat viimeisen 12 kuukauden aikana viettäneet työyhteisöön kuuluvan henki-

lön kanssa vapaa-aikaa työajan- ja paikan ulkopuolella enemmän kuin kerran kuukaudessa. 

Viimeisen 12 kuukauden aikana 18-25 vuotiaat työntekijät ovat havainneet työturvallisuutta 

vaarantavia työmenetelmiä yhden tai pari kertaa vuodessa. 18-25 vuotiaat työntekijät eivät 

ole saaneet korjaavia toimenpide-ehdotuksia työmenetelmiään varten eikä heille ole sattunut 

työtapaturmia viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Viimeisen 12 kuukauden aikana 26-45 vuotiailla työntekijöillä on ollut päivittäin aikaa huoleh-

tia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). 26-45 vuotiaat työntekijät eivät ole 

viettäneet aikaa vapaa-aikaa työyhteisöön kuuluvan henkilön kanssa työajan- ja paikan ulko-

puolella viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisen 12 kuukauden aikana 26-45 vuotiaat työn-

tekijät eivät ole havainneet työturvallisuutta vaarantavia työmenetelmiä eivätkä ole saaneet 

korjaavia toimenpide-ehdotuksia työmenetelmiään varten eikä heille ole sattunut työtapatur-

mia.  

Viimeisen 12 kuukauden aikana 46-55 vuotiailla työntekijöillä on ollut päivittäin aikaa huoleh-

tia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). 46-55 vuotiaat työntekijät eivät ole 

viettäneet aikaa vapaa-aikaa työyhteisöön kuuluvan henkilön kanssa työajan- ja paikan ulko-

puolella viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisen 12 kuukauden aikana 46-55 vuotiaat työn-

tekijät ovat havainneet työturvallisuutta vaarantavia työmenetelmiä yhden tai pari kertaa 

vuodessa. 46-55 vuotiaat työntekijät ovat saaneet korjaavia toimenpide-ehdotuksia työmene-

telmiään varten vähemmän kuin kerran kuukaudessa. Viimeisen 12 kuukauden aikana 46-55 

vuotiaille työntekijöille ei ole sattunut työtapaturmaa.  

Viimeisen 12 kuukauden aikana yli 56 vuotiailla työntekijöillä on ollut päivittäin aikaa huoleh-

tia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). yli 56 vuotiaat työntekijät eivät ole 

viettäneet aikaa vapaa-aikaa työyhteisöön kuuluvan henkilön kanssa työajan- ja paikan ulko-

puolella viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisen 12 kuukauden aikana yli 56 vuotiaat työn-

tekijät ovat havainneet työturvallisuutta vaarantavia työmenetelmiä vähemmän kuin kerran 

kuukaudessa. Yli 56 vuotiaat työntekijät ovat saaneet korjaavia toimenpide-ehdotuksia työ-

menetelmiään varten sekä heille on sattunut työtapaturma yhden tai pari kertaa vuodessa vii-

meisen 12 kuukauden aikana. 

Eri ikäryhmiä edustavien työntekijöiden saamien vastausten perusteella työhyvinvoinnin, jak-

samisen ja työpaikan yhteisöllisyyden korkeimman pistekeskiarvon sai lepotauot-osio 
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tuloksella 5,7/6, mikä vastaa kirjallisella vastauksella osa-alue on laadukkaalla tasolla, eikä 

vaadi toimenpiteitä-tasoa ja matalimman pistekeskiarvon sai vapaa-aika työyhteisöön kuulu-

van kanssa- osio tuloksella 1,8/6, mikä vastaa kirjallisella vastauksella välitön toimenpide-ta-

soa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitän työhyvinvointi, jakaminen ja työpaikan yhteisöllisyys-osa-alueen tulokset työkokemus 

(alle vuosi – 5 vuotta, 6-15 vuotta, yli 16 vuotta) kerrallaan. Työhyvinvointi jaksaminen ja työ-

paikan yhteisöllisyys- osa-alueen kaikkien kysymyksien vastaukset ovat esitetty tuloksissa. 

Taulukossa 6 ilmenee, että viimeisen 12 kuukauden aikana alle vuosi – 5 vuotta työkokemusta 

omaavilla työntekijöillä on ollut päivittäin aikaa huolehtia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- 

ja lounastauot). Alle vuosi – 5 vuotta työkokemusta omaavat työntekijät ovat viettäneet työ-

yhteisöön kuuluvan henkilön kanssa vapaa-aikaa työajan- ja paikan ulkopuolella, ovat havain-

neet työturvallisuutta vaarantavia työmenetelmiä sekä saneet korjaavia toimenpide-ehdotuk-

sia työmenetelmiään varten viimeisen 12 kuukauden aikana yhden tai pari kertaa vuodessa. 

Alle vuosi – 5 vuotta työkokemusta omaaville työntekijöille ei ole sattunut työtapaturmaa vii-

meisen 12 kuukauden aikana. 

Viimeisen 12 kuukauden aikana 6-15 vuotta työkokemusta omaavilla työntekijöillä on ollut 

päivittäin aikaa huolehtia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). 6-15 vuotta työ-

kokemusta omaavat työntekijät eivät ole viettäneet aikaa vapaa-aikaa työyhteisöön kuuluvan 

henkilön kanssa työajan- ja paikan ulkopuolella viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisen 12 

kuukauden aikana 6-15 vuotta työkokemusta omaavat työntekijät ovat havainneet työturvalli-

suutta vaarantavia työmenetelmiä ja saaneet korjaavia toimenpide-ehdotuksia työmenetel-

miinsä varten yhden tai pari kertaa vuodessa. 6-15 vuotta työkokemusta omaaville työnteki-

jöille ei ole sattunut työtapaturmia viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Taulukko 5. Työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys työntekijöiden iän mukaan 
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Viimeisen 12 kuukauden aikana yli 16 vuotta työkokemusta omaavilla työntekijöillä on ollut 

päivittäin aikaa huolehtia säännöllisistä lepotauoista (kahvi- ja lounastauot). Yli 16 vuotta 

työkokemusta omaavat työntekijät eivät ole viettäneet aikaa vapaa-aikaa työyhteisöön kuulu-

van henkilön kanssa työajan- ja paikan ulkopuolella viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisen 

12 kuukauden aikana yli 16 vuotta työkokemusta omaavat työntekijät ovat havainneet työtur-

vallisuutta vaarantavia työmenetelmiä vähemmän kuin kerran kuukaudessa. Yli 16 vuotta työ-

kokemusta omaavat työntekijät eivät ole saaneet korjaavia toimenpide-ehdotuksia työmene-

telmiään varten. Viimeisen 12 kuukauden aikana yli 16 vuotta työkokemusta omaaville työnte-

kijöille on sattunut työtapaturma yhden tai pari kertaa vuodessa. 

Eri työkokemusta edustavien työntekijöiden saamien vastausten perusteella työhyvinvoinnin, 

jaksamisen ja työpaikan yhteisöllisyyden korkeimman pistekeskiarvon sai lepotauot-osio tulok-

sella 5,5/6, mikä vastaa kirjallisella vastauksella osa-alue on laadukkaalla tasolla, eikä vaadi 

toimenpiteitä-tasoa ja matalimman pistekeskiarvon sai vapaa-aika työyhteisöön kuuluvan 

kanssa- osio tuloksella 1,4/6, mikä vastaa kirjallisella vastauksella välitön toimenpide-tasoa.  

Työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys- osa-alue sisälsi myös kaksi avointa ky-

symystä. Kysymykseen työnantajan työajan sisällä tarjoamiin työhyvinvointia- ja jaksamista 

edistäviin toimintoihin tuli seuraavia vastauksia: Hieroja, hyvää ohjausta sekä ohjeistamista 

(2 kpl vastauksia), tauot, työterveyshuolto, kuntosali, hyvää toimintaa, ei minkäänlaista (2 

kpl vastauksia), en osaa sanoa. 

Toinen avoin kysymys kartoitti mahdollisuutta ottaa osaa työnantajan tarjoamiin tilaisuuksiin 

ja harrastuksiin työajan ulkopuolella. Kysymykseen tuli seuraavia vastauksia: Kuntosali (5 kpl 

vastauksia), liikuntaseteli tai kortti (2 kpl vastauksia), Easybreak tuki, tyky-päivä, oman valin-

nan mukaan ja monenlaisiin jos itseä vain kiinnostaa (3 kpl vastauksia), Caverikerhon järjestä-

miä tilaisuuksia urheilusta teatteriin. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 6. Työhyvinvointi, jaksaminen ja työpaikan yhteisöllisyys työntekijöiden työkoke-

muksen mukaan 
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8.5 Psykososiaaliset kuormitustekijät 

Esitän psykososiaaliset kuormitustekijät- osa-alueen tulokset työtehtävä (toimihenkilö, asen-

taja, huoltomies) kerrallaan. Tulokset on esitetty psykososiaaliset kuormitustekijät- osa-alu-

een korkeimman- ja matalimman pistekeskiarvon saaneesta osa-alueesta tilastoa apuna käyt-

täen.  

Taulukossa 7 ilmenee, että toimihenkilöiden ja heidän esimiesten välillä vuorovaikutus ja 

kommunikointi toimii aina pyydettäessä. Toimihenkilöt kokevat, että esimiehet ja työntekijät 

arvostavat heidän ammattitaitoaan usein tai päivittäin ja työyhteisön ilmapiiri on heidän mie-

lestään avoin, sillä he pystyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan 

toistensa työmenetelmiin. Toimihenkilöt eivät ole joutuneet kohtaamaan työpaikalla itseensä 

kohdistuvaa työpaikkakiusaamista tai muuta häirintää viimeisen 12 kuukauden aikana. Toimi-

henkilöt kokevat suurimmiksi psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi aikapaineen sekä kommu-

nikoinnin puuteen työntekijöiden välillä. Aikapaine sekä kommunikoinnin puute työntekijöi-

den välillä aiheuttaa kuukausittain kuormitusta toimihenkilöille. Vähiten kuormitusta aiheut-

tavat tekijät ovat epämukavat työasennot, huoltamattomat työvälineet, kulkureittien esteel-

lisyys, perehdytyksen puute sekä koulutuksen puute. Toimihenkilöiden mukaan säännölliset 

tauotukset työn aikana, positiivinen palaute esimiehiltä ja kollegoilta sekä parempi vuorovai-

kutus kollegojen kesken kehittävät erittäin paljon työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososi-

aalista kuormittumista. 

Asentajien ja heidän esimiesten välillä kommunikointi ja vuorovaikutus toimii aina pyydettä-

essä. Asentajat eivät ole joutunet kohtaamaan työpaikalla itseensä kohdistuva työpaikkakiu-

saamista tai muuta häirintää viimeisen 12 kuukauden aikana, sillä heidän työyhteisön ilmapiiri 

on avoin ja he pystyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan toistensa 

työmenetelmiin. Asentajat kokevat suurimmiksi psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi aikapai-

neen sekä epämukavat työasennot. Aikapaine sekä epämukavat työasennot aiheuttavat kuu-

kausittain kuormitusta asentajille. Vähiten kuormitusta aiheuttava tekijä on koulutuksen 

puute. Asentajien mukaan positiivinen palaute esimiehiltä ja parempi vuorovaikutus esimies-

ten välillä kehittävät erittäin paljon työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososiaalista kuor-

mittumista. 

Huoltomiehet eivät ole joutuneet kohtaamaan työpaikalla itseensä kohdistuvaa työpaikkakiu-

saamista tai muuta häirintää viimeisen 12 kuukauden aikana, sillä heidän mukaan työyhteisön 

ilmapiiri on avoin ja he pystyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan 

toistensa työmenetelmiin. Huoltomiehet kokevat, että esimiehet ja kollegat arvostavat hei-

dän ammattitaitoaan joskus. Huoltomiehet kokevat suurimmiksi psykososiaalisiksi kuormitus-

tekijöiksi työpisteiden epäsiisteyden sekä epämukavat työasennot. Työpisteiden epäsiisteys ja 

epämukavat työasennot aiheuttavat kuukausittain kuormitusta huoltomiehille. Vähiten kuor-

mitusta aiheuttavia tekijöitä ovat työn sujuvuuden puute ja kommunikoinnin puute esimiesten 
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sekä kollegojen kanssa. Huoltomiesten mukaan parempi vuorovaikutus sekä palaute kolle-

goilta kehittävät erittäin paljon työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososiaalista kuormittu-

mista.   

Eri työtehtäviä edustavien työntekijöiden mukaan aikapaine, epäsiistit työpisteet sekä epä-

mukavat työasennot aiheuttavat eniten työhön liittyvää psykososiaalista kuormitusta. Nämä 

tekijät aiheuttavat kuormitusta kuukausittain eri työtehtäviä edustaville työntekijöille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7. Psykososiaaliset kuormitustekijät työntekijöiden työtehtävien mukaan 
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Esitän psykososiaaliset kuormitustekijät- osa-alueen tulokset ikäryhmä (18-25, 26-45, 46-55, 

yli 56) kerrallaan. Tulokset on esitetty psykososiaaliset kuormitustekijät- osa-alueen korkeim-

man- ja matalimman pistekeskiarvon saaneesta osa-alueesta taulukkoa apuna käyttäen.  

Taulukossa 8 ilmenee, että 18-25 vuotiaiden työntekijöiden ja esimiesten kesken vuorovaiku-

tus ja kommunikointi toimii usein tai päivittäin hyvin. He kokevat, että esimiehet ja kollegat 

arvostavat heidän ammattitaitoaan usein tai päivittäin. Viimeisen 12 kuukauden aikana 18-25 

vuotiaat työntekijät eivät ole kokeneet itseensä kohdistuvaa työpaikkakiusaamista tai muuta 

häirintää, sillä heidän mukaan työyhteisön ilmapiiri on avoin ja he pystyvät puhumaan ai-

heesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan toistensa työmenetelmiin. 18-25 vuotiaat 

työntekijät kokevat suurimmiksi psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi aikapaineen, epäsiistit 

työpisteet sekä epämukavat työasennot. Aikapaine, epäsiistit työpisteet sekä epämukavat 

työasennot aiheuttavat kuormittumista kuukausittain 18-25 vuotiaille työntekijöille. Vähiten 

kuormitusta aiheuttava tekijä on koulutuksen puute. Positiivinen palaute esimiehiltä sekä työ-

kavereilta, parempi vuorovaikutus kollegojen kanssa ja yhteisöllisyyden kohentaminen kehit-

tävät eniten työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososiaalista kuormittumista.  

26-45 vuotiaat työntekijöiden ja esimiesten kesken vuorovaikutus ja kommunikointi toimii 

usein tai päivittäin hyvin. He kokevat, että esimiehet ja kollegat arvostavat heidän ammatti-

taitoaan usein tai päivittäin. Viimeisen 12 kuukauden aikana 26-45 vuotiaat työntekijät eivät 

ole kokeneet itseensä kohdistuvaa työpaikkakiusaamista tai muuta häirintää, sillä heidän mu-

kaan työyhteisön ilmapiiri on avoin ja he pystyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvit-

taessa puuttumaan toistensa työmenetelmiin. 26-45 vuotiaat työntekijät kokevat suurimmiksi 

psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi aikapaineen, epämukavat työasennot sekä työohjeiden 

puutteen. Vähiten kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ovat työpisteiden epäsiisteyden, työväli-

neiden huoltamattomuuden sekä koulutuksen puutteen. Positiivinen palaute esimiehiltä, pa-

rempi vuorovaikutus esimiesten ja kollegojen kanssa sekä yhteisöllisyyden kohentaminen ke-

hittävät eniten työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososiaalista kuormittumista.  

46-55 vuotiaiden työntekijöiden ja esimiesten välinen vuorovaikutus ja kommunikointi toimii 

aina pyydettäessä. He kokevat, että esimiehet ja kollegat arvostavat heidän ammattitaitoaan 

joskus. 46-55 vuotiaat työntekijät eivät ole kokeneet itseensä kohdistuva työpaikkakiusaa-

mista tai muuta häirintää viimeisen 12 kuukauden aikana, sillä heidän mukaan työyhteisön il-

mapiiri on avoin ja he pystyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan 

toistensa työmenetelmiin. 46-55 vuotiaat työntekijät kokevat suurimmiksi psykososiaalisiksi 

kuormitustekijöiksi aikapaineen, työpisteiden epäsiisteyden, epämukavat työasennot, kulku-

reittien esteellisyyden ja kommunikoinnin puuteen esimiestensä sekä kollegojen kanssa. 

Edellä mainitut tekijät kuormittavat 46-55 vuotiaita kuukausittain. Vähiten kuormitusta ai-

heuttava tekijä on työn sujuvuuden puute. Positiivinen palaute kollegoilta sekä parempi 
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vuorovaikutus kollegojen kanssa kehittävät tyydyttävästi työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät 

psykososiaalista kuormittumista. 

Vuorovaikutus ja kommunikointi Yli 56 vuotiaiden työntekijöiden ja esimiesten kesken toimii 

hyvin aina pyydettäessä. Yli 56 vuotiaiden mukaan työyhteisön ilmapiiri on avoin, sillä he pys-

tyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan toistensa työmenetelmiin. 

Suurin psykososiaalista kuormitusta aiheuttava tekijä on epämukavat työasennot. Epämukavat 

työasennot aiheuttavat yli 56 vuotiaille työntekijöille päivittäin tai viikoittain psykososiaalista 

kuormitusta. Vähiten kuormitusta aiheuttavat tekijät ovat työn sujuvuuden puute, työohjei-

den puute sekä kommunikoinnin puute esimiesten ja kollegojen kanssa. Positiivinen palaute 

kollegoilta kehittää erittäin paljon työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososiaalista kuormit-

tumista.  

Eri ikäryhmiä edustavien työntekijöiden mukaan epämukavat työasennot, aikapaine, työn tau-

oton tekeminen, työpisteiden epäsiisteys sekä kulkureittien esteellisyys aiheuttavat eniten 

työhön liittyvää psykososiaalista kuormitusta. Nämä tekijät aiheuttavat kuormitusta kuukau-

sittain eri ikäryhmiä edustaville työntekijöille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taulukko 8. Psykososiaaliset kuormitustekijät työntekijöiden iän mukaan 
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Esitän psykososiaaliset kuormitustekijät- osa-alueen tulokset työkokemus (alle vuosi – 5 

vuotta, 6-15 vuotta, yli 16 vuotta) kerrallaan. Tulokset on esitetty psykososiaaliset kuormitus-

tekijät- osa-alueen korkeimman- ja matalimman pistekeskiarvon saaneesta osa-alueesta tau-

lukkoa apuna käyttäen. 

Taulukossa 9 ilmenee, että alle vuosi – 5 vuotta työkokemusta omaavien työntekijöiden ja esi-

miesten kesken vuorovaikutus ja kommunikointi toimii usein tai päivittäin hyvin. He kokevat, 

että esimiehet ja kollegat arvostavat heidän ammattitaitoaan usein tai päivittäin. Viimeisen 

12 kuukauden aikana alle vuosi – 5 vuotta työkokemusta omaavat työntekijät eivät ole koke-

neet itseensä kohdistuvaa työpaikkakiusaamista tai muuta häirintää, sillä heidän mukaan työ-

yhteisön ilmapiiri on avoin ja he pystyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa 

puuttumaan toistensa työmenetelmiin. Alle vuosi – 5 vuotta työkokemusta omaavat työnteki-

jät kokevat suurimmiksi psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi aikapaineen, työpisteiden epä-

siisteyden sekä epämukavat työasennot. Aikapaine, työpisteiden epäsiisteys sekä epämukavat 

työasennot aiheuttavat psykososiaalista kuormitusta kuukausittain. Vähiten kuormitusta ai-

heuttavia tekijöitä ovat perehdytyksen puute, koulutuksen puute, työvälineiden huoltamatto-

muus sekä kommunikoinnin puute esimiesten kanssa. Positiivinen palaute esimiehiltä sekä kol-

legoilta, parempi vuorovaikutus kollegojen kanssa sekä yhteisöllisyyden kohentaminen kehit-

tävät erittäin paljon työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososiaalista kuormittumista.  

6-15 vuotta työkokemusta omaavien työntekijöiden ja esimiesten kesken vuorovaikutus ja 

kommunikointi toimii usein tai päivittäin hyvin. He kokevat, että esimiehet ja kollegat arvos-

tavat heidän ammattitaitoaan usein tai päivittäin. Viimeisen 12 kuukauden aikana 6-15 vuotta 

työkokemusta omaavat työntekijät eivät ole kokeneet itseensä kohdistuvaa työpaikkakiusaa-

mista tai muuta häirintää, sillä heidän mukaan työyhteisön ilmapiiri on avoin ja he pystyvät 

puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan toistensa työmenetelmiin. 6-15 

vuotta työkokemusta omaavat työntekijät kokevat suurimmiksi psykososiaalisiksi kuormituste-

kijöiksi aikapaineen, työn tauottoman tekemisen, epämukavat työasennot, työvälineiden 

huoltamattomuuden, kulkureittien esteellisyyden, työohjeiden puutteen sekä kommunikoin-

nin puutteen esimiesten kanssa. Vähiten kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ovat työn sujuvuu-

den puute sekä koulutuksen puute. Säännölliset tauotukset työn aikana, positiivinen palaute 

esimiehiltä ja kollegoilta, parempi vuorovaikutus esimiesten ja kollegojen kanssa, koulutuk-

sen lisääminen, perehdytyksen lisääminen, ohjeistuksien ja opasteiden lisääminen tai päivit-

täminen sekä yhteisöllisyyden kohentaminen kehittävät tyydyttävästi työyhteisöä ja ennalta-

ehkäisevät psykososiaalista kuormittumista.  

Yli 16 vuotta työkokemusta omaavien ja esimiesten välillä vuorovaikutus ja kommunikointi 

toimii aina pyydettäessä. He kokevat, että esimiehet ja kollegat arvostavat heidän ammatti-

taitoaan. Yli 16 vuotta työkokemusta omaavien työntekijöiden mukaan työyhteisön ilmapiiri 

on avoin, sillä he pystyvät puhumaan aiheesta kuin aiheesta ja tarvittaessa puuttumaan 
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toistensa työmenetelmiin. Suurimmaksi psykososiaaliseksi kuormitustekijäksi he kokevat epä-

mukavat työasennot. Epämukavat työasennot kuormittavat yli 16 vuotta työkokemusta omaa-

via päivittäin tai viikoittain. Vähiten kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ovat työn sujuvuuden 

puute, työn tauoton tekeminen, työohjeiden puute sekä kommunikoinnin puute kollegojen ja 

esimiesten kanssa. Positiivinen palaute esimiehiltä ja kollegoilta sekä parempi vuorovaikutus 

kollegojen kanssa kehittävät tyydyttävästi työyhteisöä ja ennaltaehkäisevät psykososiaalista 

kuormittumista.  

Eri ikäryhmiä edustavien työntekijöiden mukaan aikapaine, työn tauoton tekeminen, työpis-

teiden epäsiisteys, epämukavat työasennot, työvälineiden huoltamattomuus, kulkureittien es-

teellisyys sekä kommunikoinnin puute esimiesten kanssa aiheuttavat eniten psykososiaalista 

kuormitusta. Nämä tekijät aiheuttavat eri työkokemusta edustaville työntekijöille kuukausit-

tain kuormitusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taulukko 9. Psykososiaaliset kuormitustekijät työntekijöiden työkokemuksen mukaan 
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9 Johtopäätökset 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni käsitteli mitkä eri psykososiaaliset kuormitustekijät vaikut-

tavat työturvallisuuteen- ja hyvinvointiin. Teorian pohjalta havaitsin, että monessa eri läh-

teessä puhutaan työn liiallisesta kiireestä ja aikapaineesta. Työn liiallinen kiire ja aikapaine 

kuluttavat Työturvallisuuskeskuksen (2012) mukaan eniten työntekijät voimavaroja, sekä voi-

vat aiheuttaa sairastumisia tai jopa pidemmälle jatkuneena lyhentynyttä työuraa. Aikapai-

neesta johtuvat työturvallisuutta vaarantavat työmenetelmät voivat aiheuttaa itselle sekä 

työkavereille fyysisiä vammoja, jotka voivat johtaa työuran katkeamisiin tai pahimmassa ta-

pauksessa kuolemiin. Kyselyn tuloksien perusteella aikapaineesta johtuva kuormitus vaikuttaa 

eniten Caverion Suomi Oy:n huolto- ja kunnossapito- osaston toimihenkilöihin. Kyselystä saa-

mieni tuloksien mukaan toimihenkilöt kuitenkin kerkeävät pitämään taukonsa päivittäin sekä 

heidän työnsä on sujuvaa. Epäoikeudenmukainen kohtelu, seksuaalinen häirintä ja kiusaami-

nen voivat tuottaa uhreilleen monia ja pysyviäkin henkisiä että fyysisiä haittoja. Lievimmil-

lään se voi aiheuttaa työperäistä pahoinvointia mutta vakavimmillaan seurauksena voi olla 

työstä syrjäytyminen ja usein myös hyvinkin pitkäkestoinen työkyvyttömyys ja sairauspoissa-

oloja aiheuttavat psyykkiset oireet. (Työturvallisuuskeskus 2012, 4-8). Työterveyslaitoksen 

(2007) mukaan työyhteisön huono ilmapiiri ja sen kautta tulevat häiriötekijät aiheuttavat 

työstä johtuvaa stressiä. Jos työporukan sisällä ilmapiiri on kireä ja välit huonot tai jos esi-

mieheltä ei tarvittaessa saa apua ja tukea, on stressitaso yleensä korkeampi kuin seesteisen 

työilmapiirin vallitessa. Caverion Suomi Oy:n huolto- ja kunnossapidon yksikössä esiintyi hyvin 

vähän kokemuksia kiusaamisesta. Kuitenkin yksi vastaaja koki joutuneensa viimeisen 12 kuu-

kauden aikana kiusatuksi työpaikallaan yhden tai pari kertaa. Huoltomiesten ja asentajien 

mukaan epämukavat työasennot aiheuttavat työhön liittyvää ylimääräistä kuormitusta.  

Toiseksi halusin saada vastauksen kysymykseen, että millä keinoin psykososiaaliset kuormitus-

tekijät voitaisiin sitten ennaltaehkäistä. Kyselystä saamieni tulosten mukaan Caverion Suomi 

Oy:n huolto- ja kunnossapitoyksikön työntekijöiden psykososiaalista kuormitusta pystyttäisiin 

ennaltaehkäisemään paremmalla vuorovaikutuskulttuurilla kollegojen sekä esimiesten kanssa. 

Positiivinen palaute kollegoilta ja esimiehiltä ennaltaehkäisee myös psykososiaalista kuormit-

tumista. Kirjallisuudesta tulleiden seikkojen mukaan, johtamisella ja henkilöesimerkillä on 

suuri rooli ja vastuu kuormituksen torjumisessa. Kyselyssä kysyttiin myös, miten työntekijät 

kokevat vuorovaikutustilanteet esimiesten kanssa sekä miten hyvin kommunikaatio esimiesten 

kanssa sujuu. Vastauksista voidaan todeta, että apua ja vuorovaikutteisia tilanteita saa, kun 

sitä pyytää ja yleisesti kommunikointi toimii vähintäänkin tyydyttävästi. Työturvallisuuskes-

kuksen (2012) mukaan, esimiehellä on vastuu seurata koko työyhteisön, että yksittäisen työn-

tekijän tilaa. Hyviä käytettyjä keinoja työyhteisön ja yksittäisen työntekijän työkuormituksen 

seurantaan ovat kehityskeskustelut, työpaikkapalaverit, työterveyshuollon työpaikkaselvityk-

set ja terveystarkastukset, vaarojen ja haittojen kartoitus-, riskien arviointi- ja toimenpi-

deasiakirjat, työhyvinvointi- tai työilmapiirikyselyt sekä osaamiskartoitukset. 
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Kehityskeskustelussa on hyvä tilaisuus kartoittaa työn suoriutumisen ja tavoitteiden lisäksi 

työntekijän työssä jaksamista ja kuormittumisen tilannetta. Työntekijöitä ja organisaation 

työyhteisöjä on hyvä kannustaa oma-aloitteiseen työolosuhteidensa kehittämiseen. Yhdenver-

taisuutta ja tasapuolisuutta edistäen organisaation olisi hyvä ottaa työntekijät kuulluksi 

omissa asioissaan, sääntöjen pysyminen samoina ajankohdista tai ihmisistä riippumatta, pää-

töksien tekeminen mahdollisimman oikean tiedon pohjalta, neuvottelut ja henkilöstön näke-

mykset otettaessa huomioon, päätöksien korjaaminen tarvittaessa sekä päätöksentekoperiaat-

teiden selvyys niille, joita päätökset koskevat. 

Työni kolmas kysymys käsitteli työturvallisuuden- ja hyvinvoinnin yhdistelmää organisaation, 

toisin sanoen Caverion Suomi Oy:n huolto- ja kunnossapidon päivittäisessä tekemisessä. Tähän 

kysymykseen vastaan niputtaen yhteen edellisiin tutkimuskysymyksiin saamani vastaukset. Yh-

teenvetona kirjallisuudesta, sekä kyselystä saamieni vastausten mukaan, asian voisi tiivistää 

niin, että oikeat työturvalliset työmenetelmät ja oikeanlainen työturvallisuuskulttuuri lähtee 

jokaisen työntekijän fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin tason pohjalta. Kun työntekijät voi-

vat hyvin, he ovat virkeämpiä, terävämpiä ja motivoituneempia. Työilmapiirin tärkeyttä ei voi 

korostaa liikaa. Kun työilmapiiri on kunnossa ja työntekijät ovat avoimia toisilleen, on heidän 

kynnys myös puuttua toistensa työmenetelmiin matalampi. Caverion Suomi Oy:n huolto- ja 

kunnossapito-osaston työturvallisuuden- ja hyvinvoinnin yhdistelmä ilmenee erinomaisella 

työilmapiirillä, jossa työntekijät pystyvät tarvittaessa puuttumaan toistensa työturvallisuutta 

vaarantaviin työmenetelmiin ja täten omalla toiminnalla kehittää sekä pitää yllä organisaa-

tion työturvallisuuskulttuuria. 

10 Oman työn arviointi ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyötä voidaan pitää luotettavana. Kyselyyn osallistui 22 työntekijää Caverion Suomi 

Oy:n Huolto- ja kunnossapito- yksikön kokonaisvahvuuden ollessa 26. Valtakunnalliseen tasoon 

ja vertailuun tämä ei sovi kyselyn pienen otannan takia, mutta esimerkiksi kyselyllä voidaan 

päästä vertailemaan muiden saman alan organisaatioiden huoltoon ja kunnossapitoon keskit-

tyvien yksiköiden työhyvinvointia-, turvallisuutta ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Vaik-

kakin kyselystä saamani tulokset olivatkin verrattavissa siihen, mitä aiheeseen liittyvässä kir-

jallisuudessa on esitetty. Edellisen lauseeseen viitaten tuloksia voidaan jollain tapaa yleistää-

kin.  

Opinnäytetyöni aihe oli mielenkiintoinen, mutta erittäin haastava. Lähdin aiheeseen aivan uu-

delta pohjalta, sillä itselläni ei ollut hirveästi aikaisempaa käsitystä psykososiaalisten kuormi-

tustekijöiden vaikutuksista työn turvalliseen tekemiseen ja työhön liittyvään hyvinvointiin. 

Suurimmaksi haasteeksi koitui työni rajaus. Ensi kuukausista alkaen, jos työni rajaus olisi ollut 

selkeämpi olisi kirjoittaminen ja aiheeseen liittyvän teoreettisen viitekehyksen etsiminen ja 

rakentaminen ollut helpompaa. Mitä enemmän aloin löytämään kyseiseen aiheeseen liittyvää 

tietoa, sitä suuremmaksi aiheeni alkoi paisua ja aiherajaus harmaantua. Tämän aiheen 
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tutkimista pystyisi erinomaisesti jatkamaan ja ehkä vielä tarkemmin selvittämään työturvalli-

suuden ja työhyvinvoinnin yhdistelmän tarkoitusta ja summaa. Työhyvinvoinnin ja työturvalli-

suuden yhdistelmä päivittäisessä tekemisessä jäi hieman muiden tutkimuskysymyksien var-

joon, kysymyksen haasteellisuuden takia. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheeseen kuului ha-

vainnointi- ja haastattelumenetelmien käyttäminen. Nämä menetelmät kuitenkin kariutuivat 

aikaresurssien vuoksi. Työni olisi saanut vieläkin syvemmän ja moniulotteisemman näkökul-

man näitä edellä mainittuja tutkimusmenetelmiä käyttäen.  

Opinnäytetyölleni asettama tavoite kuitenkin toteutui tutkimuskysymyksiini saamieni vastaus-

ten johdosta. On ollut myös ilo huomata kuinka hyvin erilaisista tutkimusaiheista -tämän työn 

tapauksessa siis psykologisesta aihealueesta- voidaan saada tutkimus aikaiseksi, vaikka se ei 

olisikaan lähtökohtaisesti tutkijan suurinta ammatillista osaamisaluetta. On ollut suuri ilo ja 

kunnia työskennellä tämän opinnäytetyöprosessin aikana erittäin osaavien, aktiivisten, innos-

tuneiden ja kannustavien henkilöiden parissa. Suuret kiitokset Caverion Suomi Oy:n työhyvin-

vointipäällikkö, työturvallisuuspäällikkö ja Huolto- ja kunnossapito- yksikön päällikölle sekä 

koko Huolto- ja kunnossapito- yksikön työntekijöille suuresta avusta kyselyn suhteen. Suuret 

kiitokset Laurea ammattikorkeakoulun lehtorille ja opinnäytetyöni ohjaajalle loistavasta ja 

määrätietoisesta ohjauksesta sekä rautaisesta ammattitaidosta, mistä sain tämän prosessini 

aikana nauttia.  
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