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Tämä opinnäytetyö käsittelee matkustamohenkilökunnan työhyvinvointia. Tutkimuksen tar-
koituksena oli ottaa selvää, miten lentokoneen matkustamomiehistön jäsenet huolehtivat 
omasta työhyvinvoinnistaan ja mitkä asiat he mahdollisesti kokevat kuormittaviksi. Koska 
tämän työn tarkoituksena on ottaa kantaa työhyvinvointiin työntekijän näkökulmasta, teori-
assa ei näin ollen avata ilmailualaa tai sen määräyksiä sen tarkemmin, sillä nämä ovat asi-
oita joihin työntekijä ei pääsääntöisesti voi itse vaikuttaa. Teoriaosuudessa ei myöskään 
avata työhyvinvointia työnantajan näkökulmasta. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selvää, mitkä seikat matkustamomiehistön jäsen kokee 
kuormittaviksi työssään ja kuinka hän pyrkii vaikuttamaan omaan työhyvinvointiin? Teoreet-
tinen viitekehys käsittää tärkeimpiä työhyvinvoinnin käsitteitä, sekä työhyvinvointia yleisesti. 
Ensin on lyhyt katsaus kaupalliseen ilmailualaan, sillä suurin osa matkustamohenkilökun-
nasta työskentelee tällä sektorilla. Ilmailualaa ja matkustamohenkilökunnan työnkuvaa ei 
ole avattu tässä työssä yksityiskohtaisemmin, silla tämän opinnäytetyön painopiste on työ-
hyvinvoinnissa. Kuitenkin, jotta voidaan ymmärtää työhyvinvointia lentokoneen miehistön 
näkökulmasta, aluksi on kuvattu tiivistetysti miehistön työnkuvaa, lentokoneen työoloja, 
sekä lentämiseen liittyviä terveydellisiä seikkoja. 
 
Työhyvinvointia on tarkasteltu kolmesta näkökulmasta; fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaali-
sesta näkökulmasta. Tämän jälkeen on käsitelty työstä aiheutuvia kuormitustekijöitä. Kuor-
mitustekijöiden osalta tärkeimpinä osa-alueina voidaan pitää vuorotyön haittoja, sillä mat-
kustamohenkilökunnan työ on pääosin epäsäännöllistä vuorotyötä. Teoriaosuuden viimei-
simmässä osiossa on käyty läpi keinoja, joilla työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa.  
 
Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista, eli laadullista mene-
telmää. Tutkimukseen haastateltiin viittä matkustamomiehistön jäsentä, jotka lensivät lähi- 
ja kaukoliikennettä. Opinnäytetyöprosessi alkoi tammikuussa 2019 ja kesti toukokuun 2019 
saakka. Haastattelut toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana.  
 
Tulosten perusteella työ koetaan fyysisesti kuormittavaksi. Tärkeimpinä seikkoina nousivat 
esiin aikaerot, painavien boksien nostaminen, toistoliikkeet sekä yötyö. Psyykkinen työhy-
vinvointi koettiin hieman eriävänä, ja tähän vaikutti vahvasti oma elämäntilanne sekä myös 
työkokemus. Sosiaalinen työhyvinvointi koettiin erittäin hyvänä ja sillä koettiin myös olevan 
suuri merkitys omaan työhyvinvointiin. 
 
 
Asiasanat 
Työhyvinvointi, matkustamohenkilökunta, työn kuormitustekijät, vuorotyö 
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1 Johdanto 

Opintojen edetessä ja työelämän kuluessa olen yhä enemmän ja enemmän alkanut miet-

tiä omaa hyvinvointiani, niin työssä, koulussa kuin vapaa-ajallakin. Kiireen keskellä olen 

huomannut, että aina ei tahdo riittää aikaa itselle eikä edes aikaa oman hyvinvoinnin miet-

timiselle. Miksi työhyvinvoinnin tutkiminen sitten on merkityksellistä? Jo monien tutkimus-

tenkin mukaan työhyvinvoinnilla on valtavan suuri merkitys niin työkyvyn, kuin ihmisen in-

dividuaalisen hyvinvoinnin kannalta ja aihe onkin usein esillä myös esimerkiksi mediassa. 

Näin ollen jokaisen on mielestäni tärkeä miettiä omaa vastuuta hyvinvoinnistaan. Jos ih-

misten työhyvinvointi on heikolla tasolla, se heijastuu kaikkeen. Yhteiskunnallisella tasolla 

heikko työhyvinvoinnin taso saattaa johtaa mm. ennenaikaisiin työkyvyttömyyksiin mikä on 

yhteiskunnalle aina kallista. Yhteiskunnallisella tasolla myös työvoimapula joihin tiettyihin 

ammatteihin voi koitua ongelmalliseksi. Organisaatiotasolla taas heikko työhyvinvoinnin 

laita voi johtaa esimerkiksi huonoon työn tulokseen, tai esimerkiksi suuriin sairaspoissa-

oloihin, joka taas tulee organisaatioille kalliiksi ja voi jopa lopulta koitua organisaation koh-

taloksi. Yksilön kannalta työhyvinvointi vaikuttaa luonnollisesti itse työpaikalla oloon ja 

työstä suoriutumiseen, mutta myös omaan henkilökohtaiseen elämään. Heikko työhyvin-

vointi voi johtaa esimerkiksi työtapaturmiin, joka voi vaikuttaa myös omaan terveyteen. 

Psyykkisellä tasolla heikko työhyvinvointi voi heijastua myös omaan henkilökohtaiseen 

elämäänkin ja voi sitä kautta aiheuttaa erilaisia ongelmia. Tässä oli vain muutama esi-

merkki siitä, mitä heikko työhyvinvointi voi aiheuttaa. Olenkin alkanut kiinnostua aiheesta 

koko ajan lisää ja olen alkanut kiinnittää enemmän huomiota myös omaan työhyvinvoin-

tiini. Aihe on tärkeä, ja ajankohtainen jota jokaisen tulisi miettiä.  

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia kuitenkin vain yksilön näkökulmasta, vaikka-

kin sen merkitys on paljon laajempi monella tasolla. Se, että päätin tehdä opinnäytetyön 

juuri matkustamohenkilökunnan työhyvinvoinnista, johtuu omasta kiinnostuksestani ja työ-

urasta. Lentokone työpaikkana on erilainen kuin mikään muu työpaikka. Lentäminen on 

aina kiinnostanut ihmisiä ja siinä on jotakin kiehtovaa, mutta työ lentokoneessa voi olla 

ajoittain raskasta. Lentokone paikkana on ihmiselle epäluonnollinen tila olla, joten se luon-

nollisesti kuormittaa ihmisen kehoa. Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää millä kei-

noilla matkustamomiehistön jäsenet huolehtivat omasta työhyvinvoinnistaan, ja mitä seik-

koja he pitävät kuormittavina kyseisessä työssä.  
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1.1 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tämän työn tarkoituksena oli ottaa siitä, mitkä seikat matkustamomiehistön jäsenen kokee 

kuormittavina työssään ja kuinka hän huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan. Nämä seikat 

olivat tavoitteena selvittää kolmesta työhyvinvoinnin näkökulmasta; fyysinen, psyykkinen 

ja sosiaalinen. Työn tavoitteena ja näkökulmana on juurikin yksilön vaikutus omaan työhy-

vinvointiin. Näin ollen työssä ei oteta kantaa työhyvinvointiin muulla kuin yksilötasolla. 

Näin ollen myös teoreettinen viitekehys käsittelee työhyvinvointia lähinnä yleisellä tasolla 

sekä yksilön näkökulmasta. Tämä tutkimus antaa katsauksen työntekijän oman vaikutta-

misen merkitykseen työhyvinvoinnissa, sekä esittää keinoja joilla tähän voidaan vaikuttaa 

yksilötasolla.  

 

 
1.2 Työn rakenne 

Tämän työn pääpisteenä on työhyvinvointi, johon on pureuduttu heti seuraavassa kappa-

leessa. Työhyvinvointi on esitetty kolmesta eri näkökulmasta; fyysisestä-, psyykkisestä- ja 

sosiaalisesta. Jotta tutkimustuloksia pystyttäisiin helpommin ymmärtämään, teoreettisessa 

viitekehyksessä tuli antaa myös lyhyt katsaus matkustamomiehistön työnkuvasta, sekä 

työoloista lentokoneessa. Teoriaosuudessa on myös käsitelty kuormitustekijöitä työhyvin-

voinnissa. Teoriaosuuteen on käytetty lähteenä niin suomalaista kuin ulkomaista kirjalli-

suuttaa muutaman verkkolähteen ohella. 

 

Parhaiten sopivammaksi tutkimusmenetelmäksi tälle opinnäytetyölle valikoitui kvalitatiivi-

nen, eli laadullinen lähestymistapa, joka on myös avattu kirjallisuuden pohjalta. Tutkimus-

tulokset on kerätty käyttäen teemahaastattelua haastattelumenetelmänä. Myös tutkimuk-

sen runko noudattaa kolmea näkökulmaa työhyvinvoinnista, kuten teoriaosuuskin. Tämän 

jälkeen on esitelty tutkimustulokset ja otettu kantaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tähän 

tutkimukseen haastateltiin viittä henkilöä, jota toimivat matkustamomiehistön jäseninä. Lo-

puksi on esitetty tutkimustulosten perusteella saadut johtopäätökset sekä työn päättää 

pohdita osuus. 
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2 Työhyvinvointi  

Maailmanlaajuisesti katsottuna työhyvinvointi käsitteenä on melko vaikeaselitteinen. Usein 

se liitetään työkykyyn ja –terveyteen, mutta suomessa käsite usein liitetään myös työn su-

jumiseen arjessa ja näin ollen käsite onkin melko laaja-alainen. Työhyvinvointiin vaikutta-

vat mm. organisaation toimintatavat sekä johtaminen, ilmapiiri sekä myös itse työ ja työn-

tekijä omine piirteineen ja tulkintoineen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan sairaanhoidon ja so-

siaalihuollon kuntaryhmä on määritellyt työhyvinvoinnin seuraavasti: ”On mukava tulla töi-

hin ja lähteä töistä, kun on saanut jotain hyvää aikaan.” (Manka 2016.) 

 

 
2.1 Työhyvinvointi käsitteenä 

Työhyvinvoinnilla ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään viihtymistä työpaikalla, vaan yleisesti 

ihmisen hyvinvointia, eli henkilökohtaista tunnetilaa ja vireyttä. Feldt (2017) määrittelee 

työhyvinvoinnin työyhteisön ja ihmisten jatkuvaksi kehittämiseksi suuntaan, jossa jokai-

sella on mahdollisuus onnistua ja kokea positiivista tunnetta siitä mitä tekee. Toinen mää-

ritelmä, jonka Feldt (2017) mainitsee, kuvailee työhyvinvoinnin subjektiivisesti koetuksi ti-

laksi johon vaikuttavat oma työkyky, terveys, itse työ sekä työympäristö ja lisäksi myös 

työpaikan ihmissuhteet, työnantajapolitiikka sekä johtaminen. Näin ollen työhyvinvointi ko-

konaisuudessaan on herkkä sitä määrittävien tekijöiden muutoksille ja on vahvasti vuoro-

vaikutuksessa työntekijän muun elämän kanssa. Työhyvinvoinnilla usein myös viitataan 

esimerkiksi työergonomiaan, terveysongelmiin tai työilmapiiriin. Työlainsäädännön näkö-

kulmasta taas työhyvinvointi on turvallista työn tekemistä asianmukaisissa työoloissa. 

(Feldt T. 2017.)  

 

Työhyvinvoinnin käsittäminen on kuitenkin hankalaa, koska se on niin moniulotteinen ja 

abstrakti asia, sekä se saattaa tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Näin ollen työhyvinvointia 

olisi hyvä tarkastellakin ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Työhyvin-

vointi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka avataan myöhemmin; fyysinen hyvin-

vointi, sosiaalinen hyvinvointi sekä psyykkinen työhyvinvointi (Feldt T. 2017). Se, miten 

koemme työhyvinvoinnin, vaikuttaa vahvasti myös esimerkiksi aikaisemmat kokemukset, 

vastuut sekä omat intressit. Omat ihmissuhteet, oma terveys ja elämäntavat sekä oma 

henkinen hyvinvointi ja motivaatio työhön vaikuttavat myös omaan henkilökohtaiseen työ-

hyvinvointiimme (Ahonen & Otala 2005, 28-33). Yksilöllisten seikkojen vaikutuksen lisäksi 

työhyvinvoinnissa on vahvasti mukana myös työsuojelu, työlainsäädäntö sekä työpaikan 

toimintaperiaatteet. (Feldt T. 2017) 
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Gerlander ja Launis (2007) ovat kuvanneet työhyvinvointia kolmesta eri näkökulmasta; ko-

kemusikkuna, kuormitusikkuna sekä kehittyvän toiminnan ikkuna. Ikkuna-ajattelun tarkoi-

tus on esittää työhyvinvointi eri näkökulmista ja auttaa myös tulkitsemaan sitä eri näkökul-

mista. Kokemusikkunamallissa on kyse työntekijän henkilökohtaisista kokemuksista ja 

tuntemuksista, joten mikäli työntekijä kokee asioiden olevan työssään hyvin, hän silloin voi 

hyvin. Kuormitusikkunassa on kyse työntekijän ominaisuuksien ja työn vaativuustason ta-

sapainosta. Kehittyvän toiminnan ikkunassa taas kyse on muutoksessa olevasta työtoi-

minnasta, jossa työntekijä kokee onnistuvansa työssään vaaditulla tavalla. (Schaupp ynm. 

2013, 37-38.) 

 

Yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow (1908-1970) on esittänyt mallin ihmisen tar-

peista viisiportaisen tarvehierarkian avulla. Kun mietimme ihmisen tarpeita, Maslowin tar-

vehierarkia on aina ajankohtainen, vaikkakin sitä on paljon kritisoitu viime aikoina (Hiltu-

nen 2017). Maslow’n mukaan ihmisen tarpeet ohjaavat meidän käyttäytymistä. Tarve-

hierarkiassa on viisi porrasta, joihin tarpeet on listattu prioriteettijärjestyksessä. Hierarkian 

alimmalla tasolla on ihmisen tärkeimmät, eli fysiologiset perustarpeet, kuten ravinto, lepo, 

terveys ja fyysinen kunto. Tämän jälkeen tulevat turvallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuu-

den tarpeet, arvostuksen tarpeet ja hierarkian ylimpänä vasta itsensä toteuttamisen tar-

peet. Maslow tarkoittaa teoriallaan sitä, että alemman tason tarpeiden on oltava tyydytet-

tynä, ennen kun seuraavan tason tarve voi syntyä. Nämä tarpeet motivoivat ihmisiä eri 

asioissa, kuten myös työelämässä. Maslow’n hierarkian mukaan ei kuitenkaan aina 

mennä järjestyksessä eri portaille. Esimerkiksi omassa elämässä tapahtuva kriisi, saattaa 

pudottaa ylimmiltä portailta alemmalle tasolle. Toisaalta, teoria ei ota kantaa siihen, onko 

täysin mahdotonta portaita ylöspäin mentäessä, hypätä jonkun portaan yli. Yleistyksenä 

voidaan kuitenkin pitää sitä, että mitä ammattilaisempi, kokeneempi ja vireämpi, sitä kor-

keamman tason tarpeet motivoivat tällaista työntekijää. Toisena esimerkkinä työntekijä, 

jonka fysiologiset tai turvallisuuden tarpeet eivät ole tyydyttyneitä. Nälkää näkevä ihminen 

tuskin pystyy ajattelemaan tai motivoitumaan muusta kuin ruoasta ja väsynyt ihminen ha-

luaa vain nukkua. Mikäli taas turvallisuus on uhattuna esimerkiksi toimeentulon tai työn 

jatkuvuuden takia, ihminen ei pysty motivoitumaan muiden portaiden tarpeista, silloin esi-

merkiksi arvostuksen tarve ei tunnu tärkeältä. Eri ihmiset ovat eri tasoilla ja tasot voivat 

vaihdella elämän eri vaiheissa. (Rytikangas 2011, 44-46.) 

 

 
2.2 Fyysinen työhyvinvointi 

Terveys luonnollisesti edistää työntekijän kykyjä ja mahdollisuuksia hankkia lisää työkoke-
musta, sekä tukee opinnoissa ja työelämässä menestymistä (Manka 2016). Työpaikalla 
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pystytään vaikuttamaan sairaspoissaoloihin, mutta ikävä kyllä niitä ei voida ennakoida. 
Poissaolon tarpeen arvioi ensisijaisesti itse työntekijä lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. 
(Työterveyslaitos 2019.) Ammattitaudeilla tarkoitetaan sairauksia, jotka ovat työperäisiä 
sairauksia. Nämä sairaudet ovat sellaisia joiden syntyyn, ennusteeseen tai kulkuun on 
työperäinen vaikutus. Kun puhutaan ammattitaudeista, nousee usein myös käsite ”työhön 
liittyvä sairaus”. Työhön liittyvä sairaus on sellainen, jonka syntyyn on ollut osittainen työ-
peräinen vaikutus, mutta se ei ole kuitenkaan sairauden ensisijainen syy. (Työterveyslai-
tos 2019.) 

Työkykyyn vaikuttaa iso joukko erinäisiä tekijöitä. Terveys on olennainen osa sitä, mutta 

työkykyyn liittyy myös niin työpaikan fyysinen turvallisuus kuin työntekijän monia muita 

fyysisiä tai henkisiä tekijöitä. Työympäristön turvallisuudella tarkoitetaan esimerkiksi kulku- 

ja pakoreittejä, kalusteita, näkyvyyttä, hälytysjärjestelmiä, henkilöstön osaamista, vartioin-

nin tarvetta jne. Työpaikan turvallisuutta mietittäessä tulisikin ottaa huomioon mm. hälytys-

mahdollisuudet, avunsaannin mahdollisuus sekä vaaralliset esineet. Työterveyslaitoksen 

laatima ”Työtalo” malli, tiivistää työkykyyn vaikuttavia tekijöitä työpaikoilla; terveys, osaa-

minen, motivaatio, omat asenteet sekä arvot ja itse työ, työyhteisö sekä organisaatio. 

(Manka 2016.) 

 

Koska työskentely lentokoneen miehistössä on vuorotyötä, joka aiheuttaa osalle uniongel-

mia, pidän tärkeänä aiheen avaamista. Uni on iso osa ihmisen fyysistä hyvinvointia ja jo-

kaisen unentarpeet ovat yksilöllisiä. Suurin osa ihmisistä kokee tarvitsevansa 7-9 tuntia 

unta, tunteakseen olonsa seuraavana päivänä vireäksi. On myös huomioitava, että unen 

tarve muuttuu iän myötä. Ikääntymisen myötä unentarve usein vähenee. Univajeen on ha-

vaittu olevan yleistä suomalaisilla työssäkäyvillä. Univaje lisää luonnollisesti riskiä työtapa-

turmaan, kuten myös vuorotyö yleisesti. Riittämätön uni myös vaikuttaa heikentävästi luo-

vaan ajatteluun ja näin ollen myös oppimiseen ja asioiden muistamiseen. Univaje heiken-

tää yleistä vireystasoa, jolloin vastustuskyky alenee ja verenpaine nousee. Väsymys saat-

taa myös aiheuttaa masentuneisuutta, mielialan vaihteluita sekä ärtyneisyyttä. Työstä joh-

tuva riittämätön uni on pitkälti noin sadan vuoden aikana tapahtuneen yhteiskunnallisen 

kehityksen tulosta. Kehitys ei sovi yhteen tuhansien vuosien aikana muotoutuneiden psy-

kofysiologisten ominaisuuksien kanssa, joka tarkoittaa sitä, että ihminen on itse luonut it-

seään nopeamman kehityksen. Ihminen luonnollisesti tarvitsee unta pystyäkseen toimi-

maan ja olemaan työkykyinen. (Härmä & Sallinen 2004, 10-18; Rytikangas 2011, 28-30.) 

 

Vuorokausirytmit ohjaavat meidän toimintaa ja lepoa. Tärkein vuorokausirytmin säätelijä 

on luonnonvalo- ja pimeärytmi, jota myös sisäinen kellomme ohjaa. Muutokset tämän 
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oman kellomme rytmissä vaikuttavat kykyymme ylläpitää unta ja nukahtaa. Nämä muutok-

set myös näkyvät vireydessämme päivällä. Unen pituus ei riipu valveillaoloajasta kuten 

usein luullaan, vaan nukkumaanmenoajasta. Jos menemme nukkumaan otolliseen aikaa, 

joka useimmilla on kello 19-23 välillä, pystymme todennäköisesti nukkumaan hyvää ja el-

vyttävää unta. Mutta, taas esimerkiksi yövuoron jälkeen, kun menemme nukkumaan vasta 

aamulla, unemme jää usein lyhyeksi, vaikka valveillaoloaika onkin ollut hyvin pitkä. Val-

veilla vietetty aika siis vähentää vireyttämme, kuten myös vuorokausirytmien vaihtelu yön 

ja päivän välillä. Vuorokausirytmistä johtuen, vireys on luonnollisesti aamupäivällä korkein, 

kun taas aamuyöllä matalin. On selvää, että univaje on monen vakavan sairauden riskite-

kijä. Lyhyen pitkäkestoisen unen, noin 6 tuntia tai alle, on todettu yhteys korkeampaan 

kuolleisuusriskiin, mutta sama riski on todettu myös pitkäunisuuden, yli 9 tunnin unen vai-

kutuksesta.  (Härmä & Sallinen 2004, 18-42; 51.) 

 

 
2.3 Psyykkinen työhyvinvointi 

Oma mielemme on kytköksessä ajatteluumme, tunteisiimme ja käyttäytymiseemme. Myös 

kehollamme ja mielellämme on vahva yhteys, joka vaikuttaa niin fyysiseen kuin psyykki-

seen terveyteemme. (Rytikangas 2011, 20.) On kuitenkin muistettava, että jokainen ihmi-

nen on yksilö, ja me kaikki tulkitsemme omaa työyhteisöämme omien asenteidemme 

kautta. Ihmisellä itsellään saattaa olla silti huono olo sisältä päin, vaikka työpaikan kaikki 

muodolliset seikat olisivatkin kunnossa. Myös omalla psykologisella pääomalla, fyysisellä 

ja henkisellä kunnolla on vaikutusta siihen, minkälaisena oman työhyvinvointimme ko-

emme. Myös työnkuvasta riippuen, esimerkiksi asiakkaat saattavat joko lisätä tai vähen-

tää työntekijän hyvinvointia. (Manka 2016.) 

 

 
2.3.1 Psykologinen pääoma 

Psykologinen pääoma pyrkii vastaamaan kysymykseen ”Kuka olet?”. Psykologisessa pää-

omassa ei ole kyse pelkästään tämän hetkisestä itsestä, vaan myös sellaisesta joksi on 

mahdollisuus tulla tulevaisuudessa. Psykologinen pääoma on henkistä pääomaa, jota on 

mahdollista muuttaa ja kasvattaa elämän varrella. Tämä pääoma muodostuu sitkeydestä, 

realistisesta optimismista, toiveikkuudesta sekä itseluottamuksesta. Jokaisella meillä on 

oma psykologinen pääoma, mutta psykologinen pääoma voi olla sitoutunut myös ryhmään 

ja näin ollen tätä voi kehittää esimerkiksi työyhteisössä. Psykologisen pääoman avulla on 

mahdollista hallita omaa elämää ja yhtä lailla kykyä tuntea mielenrauhaa. Tutkimuksen 

perusteella on havaittu, että psykologisella pääomalla on merkitystä työpaikalla käyttäyty-
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miseen ja työstä suoriutumiseen. Sen yhteys on noussut tutkimuksissa myös esille työtyy-

tyväisyyden, organisaatioon sitoutumisen ja vähäisempien poissaolojen yhteydessä. Psy-

kologisen pääoman myös uskotaan ennustavan vähäisempiä lopettamisaikeita työssä ja 

parempaa sitoutumista organisaatioon. (Manka 2016.) 

 

 

2.3.2 Työn ”imu” 

Työn imulla tarkoitetaan suhteellisen pysyvää ja myönteistä hyvinvoivaa motivaatio- ja 

tunnetilaa, joka käsittää sisälleen seuraavat: työlle omistautumisen, työhön uppoutumisen 

sekä tarmokkuuden. Työnimulla on todettua vaikutusta yrityksen taloudelliseen menesty-

miseen, työhön sitoutumiseen ja alhaisempiin eläköitymisajatuksiin (Manka 2016). Työimu 

voi kadota, jos koemme itsemme esimerkiksi alikuormitetuiksi tai työmme tuntuu liian 

haasteettomalta. Usein myös flow-tila liitetään työperäiseen hyvänolontunteeseen. Flow-

tilalla tarkoitetaan tunnetilaa, jolloin keskittyminen on täydellistä sen hetkiseen tehtävään, 

jolloin aika ja paikka katoavat mielestämme. Kyse on ikään kuin huippukokemuksesta. 

Flow-tilan jälkeen emme usein tunne itseämme väsyneiksi, vaikka olisimme antaneet kaik-

kemme, vaan enemmänkin vireiksi ja energiseksi. Flow-tilan jälkeinen hyvänolontunne 

usein myös jatkuu jonkin aikaa, vaikka olisimme jo lopettaneet asian tekemisen, mistä 

tunne sai alkunsa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että työntekijät jotka kokevat työssään 

usein flow-tilan tunnetta ovat tuottoisampia ja kokevat työnsä merkitykselliseksi. (Rytikan-

gas 2011, 38; Manka 2016.) 

 

 
2.3.3 Työmotivaatio 

Aiemmin on jo kuvattu Abraham Maslow’n (1908-1970) esittämä tarvehierarkia ihmisen 

perustarpeista. Työmotivaatiosta puhuttaessa voidaan usein käyttää tätä tarvehierarkiaa 

yhtenä näkökulmana. Jokaisia ihmisiä motivoi eri asiat ja henkilökohtaiset motivaatioteki-

jät voivat, ja vaihtelevatkin, elämän eri vaiheissa. Työn motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi 

työn sisältö, kiinnostavuus, etenemismahdollisuudet sekä palautteet. Motivaation sano-

taan aina tulevat jokaisesta ihmisestä itsestään. Ulkopuolelta tuleva motivaatio kestää 

vain hetken. Esimerkiksi palkankorotus saattaa motivoida työntekijää, mutta todennäköi-

sesti sen vaikutus ei ole pitkäkestoista. Motivaatiotekijät voidaan kuitenkin jakaa ulkoisiin 

ja sisäisiin tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä ovat ne tekijät, joita tunnemme sisältä päin, esimer-

kiksi itsensä toteuttamisen tarve voi olla sisäinen motivaatiotekijä. Ulkopuolisiin tekijöihin 

taas luetaan sellaiset, jotka joku muu, ulkopuolinen on asettanut, kuten palkka, ylenemi-

nen työpaikalla tai esimerkiksi huomioon otetuksi tuleminen työyhteisössä. Motivaatiota on 
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esimerkiksi myös kuvattu seuraavalla yhtälöllä: ”Korkea motivaatio = tavoitteellisuus, kiin-

nostavuus + onnistumisen todennäköisyys.” (Rytikangas 2011, 44, 50-52; Viitala 2014.) 

 

 
2.4 Sosiaalinen työhyvinvointi 

Työpaikan positiivisella ilmapiirillä on iso vaikutus työntekijän hyvinvointiin sekä itse työ-

suoritukseen. Negatiiviset tuntemukset kuluttavat turhaan ihmisen energiaa, jolloin ei jää 

riittävästi työsuoritukseen. Avoimuudella ja toisten ihmisten arvostamisella saadaan ai-

kaan myönteinen ilmapiiri. (Rytikangas 2011, 34.) Työpaikka on erittäin tärkeä terveyden 

kannalta, koska luonnollisesti siellä vietetään iso osa aikaa elämästä. On havaittu, että 

pienemmissä työyhteisöissä sosiaalinen pääoma on arvioitu suuremmaksi kuin isommissa 

työyhteisöissä. Yhteisöllisyydellä on huomattu myös olevan vaikutusta stressinhallinnassa 

(Manka 2016).  

 

Sosiaalinen pääoma syntyy toimivasta työyhteisöstä ja johtamisesta. Sosiaalista pääomaa 

synnyttävät vuorovaikutus ja yhteisöllisyys yhteisön jäsenten välillä. Sosiaalinen pääoma 

on niin yksilön kuin koko yhteisönkin voimavara. Sosiaalisella pääomalla voidaan tehostaa 

tavoitteiden saavuttamista. Se myös kasvaa sitä mukaa kun sitä käytetään. Toisaalta on 

hyvä muistaa, että mikäli sosiaalinen pääoma on esimerkiksi erilaisuutta kammoksuva, 

sulkeva ja kaventava, se voi aiheuttaa negatiivisa vaikutuksia. Liian tiiviilläkin yhteisöllisyy-

dellä on havaittu olevan negatiivisa vaikutuksia, kuten kateutta ja kiusaamista. Sosiaalinen 

pääoma voidaan jakaa vertikaaliseen ja horisontaaliseen pääomaan. Vertikaalisessa pää-

omassa on kyse esimiehen ja työntekijän välisestä pääomasta, kun taas horisontaalisessa 

pääomassa on kyse työntekijöiden keskinäisestä pääomasta. Sosiaalisella pääomalla on 

myös vaikutusta työntekijöiden terveyteen. Erään tutkimuksen mukaan, yhteisössä jossa 

pääoma oli vähäistä, terveyden heikkenemisen riski oli 1,3-kertainen keskimääräiseen 

verrattuna. Myös masennusoireiden riski oli kohonnut. Ihmisillä, joilla henkilökohtaisesti oli 

vähemmän sosiaalista pääomaa, sairastumisriski oli jopa 1,8- kertainen. (Manka 2016.)  
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3 Lentokone työympäristönä 

Tässä kappaleessa otetaan lyhyt katsaus kaupalliseen ilmailualaan, jonka jälkeen kerro-

taan matkustamohenkilökunnan työnkuvasta. Suomessa ilmailuviranomainen on Tracom, 

jonka toimintaa säätelevät Suomen ilmailulaki, Euroopan Unioni eri tahoiltaan (ECAC, 

EASA) sekä kansainvälinen siivili-ilmailuorganisaatio (ICAO). 

 

 
3.1 Kaupallinen ilmailuala 

Kaupallisella lentoliikenteellä tarkoitetaan lentoliikennettä, joka kuljettaa matkustajia, rah-

tia tai postia rahallista vastinetta vastaan. Kaupallinen lentoliikenne sisältää niin reitti-, 

kuin tilauslentoja. Koulutus- ja sotilaslentoja ei luokitella kaupalliseksi lentoliikenteeksi. 

Lentoliikenne on maailmanlaajuinen, monien toimijoiden kanssa sidoksissa oleva koko-

naisuus. Esimerkiksi muualla maailmalla oleva sää- tai muu ilmiö saattaa vaikuttaa myös 

Suomesta lähtevään ja Suomeen saapuvaan lentoliikenteeseen. Suomen lentoasemilla 

on yli 1500 toimivaa yritystä ja ne työllistävät yli 20 000 työntekijää. (Finavia 2019.) Noin 

350 000 lentokonetta ja 700 000 lentäjää ovat aktiivisesti liikkeessä ympäri maailmaa. 

Karkeasti noin 60 000 lentokonetta ja 400 000 lentäjää ovat mukana kaupallisessa lentolii-

kenteessä, mukaan lukien rahti- ja tilauslennot. (IOPA 2019.) 

Lentoyhtiöiden tehtävänä on vastata matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin kuljetuk-

sesta. Myös lähtöselvitys, matkatavaroiden käsittely, lastaus ja purkaminen sekä lähtö-

porttien ja –pisteiden palvelut kuuluvat lentoyhtiöille. Maahuolintapalvelut hoitavat lentoyh-

tiöiden puolesta tiettyjä tehtäviä, kuten esimerkiksi jäänpoistoa ja tankkausta. Monet kan-

sainväliset ja kansalliset säädökset ja määräykset sääntelevät lentotoimintaa. Säädöksillä 

on iso vaikutus toimintaympäristöön, sen kehitykseen ja investointeihin. Tiukimmat sää-

dökset koskevat esimerkiksi lentomatkustusturvallisuutta, ympäristöä, hinnoittelua sekä 

henkilöstöön kohdistuvia vaatimuksia. Suomen lentoturvallisuuden viranomainen on Tra-

ficom, joka on vastuussa säännöistä ja ohjeista. Nämä säännökset perustuvat kansainvä-

lisiin ilmailumääräyksiin sekä Euroopan Unionin lainsäädäntöön. Sekä lentokentän työnte-

kijöiden, että matkustamohenkilökunnan on suoritettava jatkuvaa kouluttautumista tie-

tyissä osa-alueissa pätevyyden säilyttämiseksi. (Finavia 2019.)  
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3.2 Matkustamomiehistön työnkuva 

Matkustamohenkilökunnan tärkein tehtävä on matkustajien turvallisuudesta huolehtimi-

nen. Vasta tämän jälkeen tulevat matkustusmukavuuden ja palvelun tarjoaminen matkus-

tajille. Matkustamohenkilökunta koulutetaan toimimaan hätätilanteissa ja he käyvät sään-

nöllisesti kertaamassa. Matkustamohenkilökunta saa myös ensiapukoulutuksen ja koulu-

tuksessa käydään lisäksi läpi lentämisen terveydelliset vaikutukset (Eriksen 2009, 5). 

Määräykset, mitkä tulevat matkustamohenkilökuntaan saattavat riippua lentoyhtiöstä ja 

maasta. (Blatner 2005,86-88.) Osalle syynä hakeutumiselle kyseiseen ammattiin on ollut 

se, että pääsee matkustamaan moniin kohteisiin työn puolesta. Kuitenkin matkustamo-

henkilökunnan työhön sisältyy paljon muutakin. Joka päivä on erilainen. Kohteet, työajat ja 

työkaverit vaihtuvat jokaisen työvuoron jälkeen. Työ on näin ollen lähes kaikin puolin epä-

säännöllistä. Ainoat säännölliset seikat miehistön työssä ovat tietyt proseduurit, joita hei-

dän on noudatettava työssään tarkasti. (Eriksen 2009, 3.) Jotta henkilö voidaan hyväksyä 

matkustamohenkilökunnan jäseneksi, hänen on suoritettava ilmailulääkärin terveystarkas-

tus. Hyväksytty terveystarkastus oikeuttaa lääketieteellisestä kelpoisuudesta kertovaan 

terveystodistukseen (cabin crew attestation). Todistukset myöntää pääsääntöisesti valtuu-

tettu ilmailulääkäri. Suomessa nykyiset myönnettävät todistukset ovat pääsääntöisesti voi-

massa ympäri maailmaa. Henkilöt, ketkä toimivat matkustamohenkilöinä, edellytetään ole-

van terveitä. (Traficom 2019.) 

 

Tyypillinen työvuoro alkaa briefing-tilaisuudella, jossa usein miehistön jäsenet tapaavat 

toisensa vasta ensimmäistä kertaa. Briefingin päätarkoituksena on käydä läpi lennon 

kulku sekä varmistaa että jokainen tietää oman tehtävänsä koneessa ja on ajan tasalla 

turvallisuusohjeista liittyen hätätapauksiin. Myös yhteishengen luominen on tässä vai-

heessa tärkeää. Tämän jälkeen myös lentäjät jakavat olennaista tietoa lentoon liittyen, ku-

ten tietoa sääolosuhteista. Heti kun koneeseen päästään, miehistö alkaa viipymättä val-

mistelemaan konetta matkustajia varten. Matkustajien astuessa koneeseen, matkustamo-

henkilökunnan tehtävään kuuluu muutakin kuin tervehtiminen ja hymyileminen. Heidän on 

oltava äärimmäisen tarkkaavaisia ja otettava esiin tulevat tilanteet haltuun, unohtamatta 

palvelun näkökulmaa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lennon viivästyminen, päih-

tynyt matkustaja tai jokin muu turvallisuutta uhkaava seikka. Riippuen konetyypistä ja len-

non pituudesta, matkustamohenkilökunnan määrä vaihtelee koneessa. Matkustamohenki-

lökuntaan kuuluu purserit, jotka ovat esimiehinä lennoilla sekä matkustamohenkilökunnan 

jäsenet. Kun kone on päässyt ilmaan ja turvavyömerkkivalo on sammutettu, lennolla alkaa 

tarjoilu, josta matkustamohenkilökunta vastaa. Koneen miehistön on myös oltava tarkkaa-

vaisia koko lennon ajan, minimoidakseen turvallisuusriskit. Kaukoreiteillä, miehistölle on 

olemassa omat lepotilat, joissa miehistö voi levätä vuoroissa perään tarjoilujen välissä. 
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Myös matkustajien käyttäytymistä ja hyvinvointia on syytä tarkkailla. On myös äärimmäi-

sen tärkeää kommunikoida ohjaamon kanssa kaikesta poikkeavasta. (Eriksen 2009, 5, 

17.) 

 

Työvuorot luonnollisesti riippuvat lentoaikatauluista, joten ne ovat todellakin epäsäännölli-

siä, sillä lentoliikennettä tapahtuu kellon ympäri. Osa työvuoroista on sellaisia, että koh-

teessa yövytään ja monet työvuorot voivat olla pitkiä. Lyhyemmät yöpymiset voivat kestää 

alle 24 tuntia, kun taas pisimmät voivat kestää monia päiviä. Kohteessa oloaika on miehis-

tölle vapaa-aikaa, joten he voivat tehdä siellä asioita mitä itse haluavat. Osa kiertelee kau-

punki ja käy ostoksilla, kun taas osa kokee tarvitsevansa enemmän lepoa. (Eriksen 2009, 

5.) 

 

Koska matkustamohenkilökunnan työ on epäsäännöllistä, se asettaa työntekijöille omat 

haasteensa. Epäsäännöllisen säännölliset työajat vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua 

ja säännöllistä aikataula arjessa. Myöskin väsymys ja aikaerorasitus, mitä esiintyy kau-

kolentoja lentävällä miehistöllä, saattaa aiheuttaa riesaa. Väsymyksellä on niin psykologi-

sia kuin fysiologisiakin vaikutuksia. Omien sosiaalisten suhteiden ylläpito ei myöskään ole 

helppoa, sillä työntekijä joutuu mahdollisesti olemaan paljonkin poissa kotoa. Tämä voi 

olla riskinä eristäytymiselle ja yksinäisyydelle. Lisäksi, koska työvuoroissa vaihtuvat kolle-

gat joka vuoron jälkeen, on lähes mahdotonta luoda pysyvää yhteisöllistä sidettä kollegoi-

hin. (Eriksen 2009, 5.) 

 

 
3.3 Lentämisen terveydelliset vaikutukset 

Lentäminen on ihmiselle epäluonnollista, ja se voikin aiheuttaa ihmisille tiettyjä vaivoja, 

sillä lentokoneessa olemme meille luonnottomassa tilassa. Lentokoneessa meidän elimis-

töä rasittavat mm. ilman vähäinen happipitoisuus, ilmanpaineen vaihtelut (nousussa ja 

laskussa), kuiva ilma, otsonille altistuminen, kosminen säteily sekä mahdollinen riski veri-

suonisairauksille. Terveelle henkilölle nämä tekijät eivät aiheuta suoraa vaaraa ja yhdessä 

terveellisten elämäntapojen kanssa ihminen pystyy kestämään nämä rasitteet. Koska mat-

kustamohenkilökunta on suurimman osan lennosta liikkeessä, tämä auttaa pitämään ve-

renkiertoa aktiivisempana ja näin ollen vähentää verisuonisairauksien riskiä, verrattuna 

esimerkiksi lentäjiin, jotka istuvat koko lennon ajan. (Eriksen 2009, 6.) 

 

Koska lentokoneet lentävät tuhansien metrien korkeudessa, koneiden on oltava paineis-

tettuja, jotta ihminen pystyisi niissä hengittämään. Mitkään elävät olennot eivät pysty hen-

gittämään 10 000 metrin korkeudessa maan pinnasta. Lentokoneen ilma on paineistettu 
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niin, että se vastaa ilmaa mikä on noin 2100 metrin korkeudessa. Mitä korkeampaa ilmaa 

ihminen hengittää, sitä vähemmän happimolekyylejä ilma sisältää. Näin ollen ihmisen ve-

ren happipitoisuus laskee lentokoneessa. Lentokorkeudessa lentokoneen ilmanpaine on 

siis alhaisempi kuin mitä maaolosuhteissa. Kuitenkin lentokoneet on suunniteltu niin, että 

niissä vaihtuu ilma noin joka kymmenes minuutti. Ja itseasiassa, vaston yleistä usko-

musta, lentokoneen ilma on jopa puhtaampaa kuin monissa muissa julkisissa kulkuneu-

voissa, juurikin ilmanvaihdon takia. Koska koneet ovat paineistettuja, ilman paineistus 

myös muuttuu koneen noustessa ja laskiessa. Esimerkiksi noustessa lentokoneen ilma 

laajenee. Paineistuksen muutokset saattavat aiheuttaa korvakipua, koska korvien täryon-

teloiden sisällä oleva ilma laajenee ja näin ollen painaa. Koska ilma laajenee koneessa, 

se aiheuttaa myös turvotusta, kun vatsassa olevat kaasut laajenevat. Lentokoneen alipai-

neistettu ilma myös lisää veritulpan riskiä entisestään, mutta tähän toki altistaa enemmän 

pelkästään pitkään paikalla istuminen koneessa. Ilma on myös koneessa erittäin kuivaa, 

ja näin ollen kuivattaa elimistöä. (Blatner 2005, 80-83.) Normaaliolosuhteissa ilmankos-

teus on yli 30%, kun taas lentokoneessa se on alle 20%. Koska lentokoneet, lentävät kilo-

metrien korkeudessa, jossa otsonipitoisuudet ovat suurempia, lentokoneessa altistutaan 

otsonille enemmän kuin maassa. Kuitenkin nykyajan koneet on suunniteltu niin, että otso-

nille altistuminen on huomattavasti vähäisempää nykypäivänä. (Eriksen 2009, 6.) 

 

Lentämiseen myös kohdistuu kosmista säteilyä. Ilmakehä suodattaa kosmista säteilyä, 

mutta mitä korkeammalle mennään, sitä vähemmän suodatusta tapahtuu. Noin viiden tun-

nin pituinen lento altistaa säteilylle noin 0,026 millisievertin verran. Noin 50 millisievertin 

säteilyannos vuodessa on vielä kohtuullinen raja, kun keskivertoihmisen säteilyannos vuo-

dessa on noin kolme millisievertiä. (Blatner 2005, 81.) Sää vaikuttaa luonnollisesti hyvin-

kin paljon lentämiseen. Ehkä yleisin epämiellyttävyyden aiheuttaja mikä lentämiseen tu-

lee, on turbulenssi. Turbulenssi syntyy ilmamassojen liikkeiden seurauksena. (Blatner 

2005, 42-51, 81.) 

 

Lentokoneessa voi myös sattua työtapaturmia, kuten muissakin työpaikoissa. Lentoko-

neessa saattaa varsinkin ennen lentoa olla useita eri toimijoita samaan aikaa matkusta-

mohenkilökunnan lisäksi, kuten catering, siivoojat ja mahdollisesti myös tekniikka, jolloin 

valppaus on tärkeää. TKK:n videolla esiintyvä lentoemäntä nimeääkin suurimmaksi haas-

teeksi kiireen, jolloin helposti valppaus herpaantuu. Hän mainitsee myös ahtaassa tilassa 

työskentelyn sekä etenkin talvella liukkaat kulkureitit vaaratekijöiksi työtapaturmille. Hän 

myös mainitsee selkävaivojen ja nyrjähdysten yleisyydestä, heidän nostaessa painavia 

boxeja koneessa. Myös koneen kuuma vesi ja uunit luonnollisesti voivat altistaa palovam-

moille. (TTK 2019.) 
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4 Mahdollisia kuormitustekijöitä työssä 

Työn teossahan on kyse tavoitteellisesta toiminnasta, joka tarkoittaa sitä, että työ asettaa 

työntekijöille tiettyjä vaatimuksia. Luonnollisesti tämän johdosta työstä aiheutuu kuormi-

tusta työntekijälle, jolloin on olemassa riski, että kuormitus muodostuu haitalliseksi ihmi-

sen hyvinvoinnin kannalta. (Feldt T. 2017.) Työhyvinvoinnin hallinnassa on tärkeä tunnis-

taa työhyvinvointia heikentävät ja uhkaavat tekijät. Karkeasti työn kuormitustekijät voidaan 

jakaa fyysisiin ja psyykkisiin kuormitustekijöihin, mutta myös sosiaalista kuormitusta on 

olemassa. Fyysisiä kuormitustekijöitä ovat fyysiseen elimistöön kohdistuvat tekijät, kuten 

erilaiset nostot, jotka aiheuttavat fyysistä kuormitusta. Psyykkistä kuormitusta usein syn-

tyy, jos työntekijän voimavarat ja työn vaativuus eivät kohtaa tai jos työn antamat mahdol-

lisuudet eivät kohtaa omien tavoitteiden kanssa. Psyykkisen kuormituksen voi aiheuttaa 

myös esimerkiksi työilmapiiri tai ristiriidat työpaikalla. (Viitala 2014.)  

 

 
4.1 Fyysiset kuormitustekijät 

Sopiva työkuorma yhdessä hyvän johtamisen ja positiivisen työilmapiirin kanssa edistävät 

tuki- ja liikuntaelinterveyttä. Liian yksipuolinen ja suuri kuormitus yhdessä epämukavien 

työasentojen ja –menetelmien kanssa voivat altistaa liikuntaelinsairauksien synnylle. Myös 

puutteellinen työstä palautuminen edistää tätä. Toisaalta taas, liian vähäinenkin kuormitus 

ei välttämättä ole hyväksi, sillä se saattaa johtaa lihaskunnon heikkenemiseen, luukatoon 

ja nivelten rappeutumiseen, mikäli vapaa-ajan liikunta on vaillinaista. Niinpä tuki- ja liikun-

taelimistä kannattaa huolehtia läpi elämän. Elimistömme edellyttää liikettä ja kuormitusta 

sopivassa suhteessa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet todistetusti alentavat tuottavuutta ja al-

tistavat sairaspoissaoloille. Liikuntaelimistön sairaudet voivat myös aiheuttaa pysyvää työ-

kyvyttömyyttä, etenkin korkeimmissa ikäryhmissä. Myös melu, on riskitekijä, joka on it-

seasiassa suurin ammattitautien aiheuttajista. Melu vaikuttaa itse kuuloaistin lisäksi myös 

esimerkiksi sydämen lyönti- ja hengitystiheyteen sekä verenpaineeseen se myös keskitty-

miseen ja joissain tapauksissa uneenkin. Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy on mie-

lenterveyden häiriöiden lisäksi juurikin liikuntaelimistön sairaudet. Usein kuitenkaan liikun-

taelimistön sairaudet eivät aiheuta välttämättä kokonaan työkyvyttömyyttä, mutta heiken-

tävät työn sujuvuutta ja työntekijän omaa elämänlaatua. (Työterveyskeskus 2019.) Merkit-

tävimmät työkykyä alentavat sairaudet Suomessa ovat sydän- ja verisuonisairaudet, hen-

gityselinten sairaudet, syövät, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyshäiriöt sekä 

yleistyvä diabetes (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). 
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Liikuntaelimiä kuormittavat niin työasennot, -liikkeet kuin voimankäyttö ja työtavat. Aina 

kuormitus ei kuitenkaan ole haitallista. Haitallisia tekijöitä ovat mm. ruumiillisesti raskas 

työ, taakkojen käsittely, staattiset työasennot, pitkäjaksoinen paikallaan istuminen ja esi-

merkiksi toistotyö. Raskas ja dynaaminen työ, johon on käytettävä suuria lihasryhmiä ja 

jossa energiaa käytetään liikuttamaan oman kehon painoa, kuormittaa myös huomatta-

vasti verenkiertoelimistöä. Paljon nostoa vaativa työ kuormittaa myös erityisesti selkää. 

Suurten lihasryhmien dynaamista ja staattista työtä tarvitaan monissa eri ammateissa, ku-

ten rakennustöissä, hoitoalalla, kuljetustehtävissä ja tietyissä erityisammateissa, esimer-

kiksi poliisin ja palomiehen työssä. Myös matkustamohenkilökunnan työn voisi mielestäni 

ainakin osittain luokitella tähän. (Työterveyskeskus 2019.) Myös pitkäkestoinen seisoma-

työ on kuormittavaa, sillä kuormitus kohdistuu selkään ja alaraajojen niveliin ja pitkään sei-

sominen hidastaa lisäksi raajojen verenkiertoa. Tällöin voi esiintyä väsymystä ja turvo-

tusta. Joustava alusta saattaa lieventää kuormitusta. Toisaalta taas seisomatyö myös no-

peuttaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. (Mannermaa 2018, 170.) 

 

 
4.2 Psyykkiset kuormitustekijät 

Psykologisen kuormitustekijät työssä liittyvät niin työn sisältöön kuin itse työhönkin. Kuor-

mitustekijän lisäksi kuormitukseen saattaa liittyä myös työolot ja mahdollisesti kuormitusta 

lieventäviä tekijöitä. (Työterveyslaitos 2019.) Psyykkiset kuormitustekijät voidaan jakaa 

laadullisiin ja määrällisiin tekijöihin. Laadullisilla tekijöillä tarkoitetaan omaan osaamiseen 

kohdistuvia tekijöitä. Jos esimerkiksi työtehtävä on liian helppo, koetaan alikuormitusta ja 

vastaavasti jos tehtävä on liian vaativa, se ylikuormittaa. Määrällinen kuormitus nimensä 

mukaisesti perustuu työn määrään. Toisin sanoen, mikäli työtä on liian vähän, kyse on ali-

kuormituksesta ja jos taas työtä on liikaa, kyseessä on ylikuormitus. (Viitala 2014.) 

 

Stressillä tarkoitetaan terveyttä uhkaavaa pitkälle edennyttä kuormitustilaa. Psyykkinen 

kuormitus ei suoraan tarkoita stressiä, mutta pitkittynyt psyykkinen kuormitus usein johtaa 

stressiin. Työuupumus on stressin muoto, joka lähtee usein liikkeelle liian innostuneesta 

otteesta työhön, jolloin ihminen palaa loppuun. Tällöin katoaa ensin työmotivaatio jonka 

jälkeen myös työnilo. (Viitala 2014.) Stressin perusoireita ovat mm. negatiivisuus, hermos-

tuneisuus, ärtyneisyys ja jännittyneisyys. On syytä muistaa, että stressin oireet näkyvät 

ihmisen sosiaalisella, psykologisella ja fysiologisella alueella. Pitkittynyt stressi voi kohot-

taa sydäntautien vaaraa 20%, lisätä riskiä sairastua diabetekseen sekä se voi laukaista 

välillisesti kroonisen tulehduksen joka voi pahimmassa tapauksessa altistaa syövälle. Li-

säksi pitkään jatkunut stressi voi aiheuttaa taipumusta masennukselle sekä sen on myös 
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todettu lyhentävän elinikää. Työstä syntyvä paine voi aiheuttaa niin positiivisia, kuin nega-

tiivisiakin vaikutuksia. Vaikka painetta aiheuttava tilanne saatetaankin kokea haastavana, 

tätä voidaan kuitenkin pitää psykologisesti terveenä. Tällainen paine kehittää ja auttaa 

työntekijää saamaan mahdollisuuksia saavuttaa aikaansaamisia. Pitkään jatkuvat kuormit-

tavat tilanteet taas aiheuttavat hormonitoiminnan muutoksia ja näin ollen saattavat lisätä 

negatiivisia tunteita. Optimaalinen stressireaktio voi siis mahdollistaa huippusuorituksia, 

mutta liian kauan kestävä kuormitus voi kääntää tämän päälaelleen. Pitkäaikainen stressi 

saattaa myös aiheuttaa uniongelmia ja muita fyysisiä vaivoja kuten päänsärkyä tai niska-

hartiavaivoja. Myös lyhytkestoisen työmuistin kapasiteetti pienenee ihmisen ollessa stres-

saantuneessa tilassa, joten tällöin myös muisti saattaa alkaa pätkiä. Jo uniongelmat itses-

sään aiheuttavat ihmiselle merkittäviä psykofysikaalisia haittoja. Pitkittyneen stressin 

myötä työntekijän ammatillinen itsetuntokin saattaa heiketä ja hänellä saattaa herätä aja-

tuksia siitä, ettei hän kykene mihinkään. Ihmisestä saattaa myös tulla liian kriittinen itse-

ään ja omaa työsuoritusta kohtaan. (Manka 2016, 34, 174-180; Härmä 2011, 22). 

 

Stressitutkijat ovat määritelleet tiettyjä seikkoja, jotka voivat aiheuttaa ihmiselle stressiä. 

Esimerkiksi työn määrä, hallinnan puute työpaikalla, vähäinen palkitsevuus, työyhteisöris-

tiriidat sekä seikat omassa persoonassa. Nämä kaikki esimerkit voivat synnyttää stressiä. 

Omalla persoonalla tarkoitetaan tässä yhteydessä psykologista pääomaa, omaa osaa-

mista sekä omia resursseja. (Manka 2016.) 

 

 
4.3 Vuorotyön kuormitustekijöitä 

Ihminen soveltuu paremmin tekemään työtä päivällä ja nukkumaan yöllä. Vuorotyön takia 

kuitenkin moni meistä joutuu työskentelemään hyvin epäsäännöllisesi ja tekemään työtä 

myös yöaikaan. Pääunijakso vuorotyöläisillä lyhenee keskimäärin kaksi tuntia ennen en-

simmäistä aamuvuoroa ja päivällä yövuoron jälkeen. Ihmisen vuorokausirytmin on hyvin 

vaikea sopeutua yötyöhön, ja sopeutuminen riippuukin pitkälti valo- ja pimeärytmistä. Ryt-

miä sotkee se, että ihminen altistuu valolle sekä yöllä että päivällä. Sopeutumiseen liittyy 

paljon yksilöllisiä eroja, joita ovat mm. perinnölliset ominaisuudet, nukkumiskyky, ikä sekä 

esimerkiksi ilta- tai aamusopivuus. Yötyön myötä, myös elimistön rytmit viivästyvät ja saat-

tavat näin ollen vaikeuttaa päiväaikaan sopeutumista valvottujen öiden jälkeen. Lyhytai-

kaista univajetta esiintyy hyvinkin usealla vuorotyöläisellä. Monella vuorotyöläisellä on vai-

keuksia nukahtaa ja uni on päivällä katkonaista. Moni vuorotyöläinen myös kokee itsensä 

säännöllisesti väsyneeksi. (Härmä & Sallinen 2004, 74-76.) 
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Koska tämä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia lentokoneen matkustamohenkilökun-

nan näkökulmasta, merkittävänä kuormitustekijänä voidaan pitää vuorotyötä. Vuorotyön 

on todettu olevan merkittävä sairauksien riskitekijä. Vuorotyön suurimpia haittoja on 

univaje. Se esimerkiksi voi altistaa sepelvaltimotaudille, metaboliselle oireyhtymälle, liha-

vuudelle sekä diabetekselle. Lyhyellä yöunella on todettu olevan selkeä vaikutus lihavuu-

den ja 2 tyypin diabeteksen kanssa. Yötyötä sisältävä vuorotyö on vielä normaalia vuoro-

työtä kuormittavampaa, ja se voi lisätä esimerkiksi syöpien, suolistosairauksien sekä ni-

velsairauksien riskiä. Vuorotyöhön myös liittyy korkeampi rintasyöpäriski. Tätä selittää se, 

yöllä työskentely häiritsee melatoniinin, eli pimeähormonin erittymistä, jolloin se estyy tai 

sen vähenee. (Viitasalo ynm. 2011, 3, 13-16.) 

 

Koska vuorotyö on epäsäännöllistä, myös elintavoista tulee epäsäännöllisiä, jolloin esi-

merkiksi ruokailutottumukset saattavat olla vääränlaisia. Koska vuorotyö sekoittaa työnte-

kijän uni-valverytmiä, se altistaa helpommin työtapaturmille, vaikeuttaa suorituskykyä sekä 

heikentää yleistä vireyttä. Koska elimistön on vaikea sopeutua poikkeaviin työaikoihin, 

työntekijä saattaa helposti tuntea itsensä korostuneesti väsyneeksi, unettomaksi tai näl-

käiseksi väärään vuorokauden aikaan. Useat vuorotyöläiset kokevat itsensä usein väsy-

neeksi ja huonosti levänneeksi. Toki vuorotyöhön sopeutuminen on yksilöllistä, osittain 

myös geneettistä, eli osa sopeutuu vuoro- ja yötyöhön paremmin kuin toinen. Vuorotyön 

on todettu aiheuttavan vähemmän terveydellisiä haittoja, mikäli työvuorot ovat säännöllisiä 

ja kiertävät myötä päivään. (Viitasalo ynm. 2011, 3, 13-16; Härmä & Sallinen 2004, 51.) 

 

Vuoro- ja yötyö vaikeuttaa myös huomattavasti säännöllisten ja terveiden elintapojen yllä-

pitämistä. Yöaikaan ihmisen suolen toiminta hidastuu, jolloin myös ruoan imeytyminen hi-

dastuu yöaikaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yötyötä tekevät ihmiset syövät enem-

män aterioita päivän aikana ja varsinkin yöaikaan, valitsevat rasvaisempia ja epäterveelli-

sempiä vaihtoehtoja. Usealla yötyötä tekevällä onkin havaittu ruoansulatuselimistön oi-

reita. Unen puute ja väsymys taas voivat lisätä ruokahalua, joka voi johtaa vääränlaisiin 

ruokailutottumuksiin ja sitä kautta lihomiseen. Tämä voi pitkälti johtua ruoansulatushormo-

nien toiminnasta, jolloin univajeessa ruokahalua hillitsevän hormonin eritys hidastuu. (Vii-

tasalo ynm. 2011, 3, 17-18.) 

 

 
4.4 Aikaerot 

Koska osa lentävästä henkilökunnasta saattaa lentää eri aikavyöhykkeiden yli lentäviä 

kaukolentoja, aikaerorasitus on ilmeinen rasite. Aikaerorasitus, eli jet lag, johtuu nopeasta 

siirtymisestä maapallon aikavyöhykkeiden yli. Maapallolla on 24 aikavyöhykettä, jotka on 
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kaikki tahdistettu niin, että joka puolella maapalloa aurinko nousee aamulla ja laskee il-

lalla. Yleisesti ihmisen elimistön vuorokausirytmit pystyvät viivästymään tai aikaistumaan 

noin tunnin vuorokaudessa. Aikaerorasitus siis johtuu siitä, että paikallinen aika muuttuu 

liian nopeasti pitkillä itään tai länteen suuntautuvilla lennoilla, suhteessa meidän omaan 

vuorokausirytmiin. Aikaerorasitus tarkoittaa oireita, jotka ilmenevät aikaerolennon jälkeen. 

Yleisimpiä oireita ovat väsymys, unettomuus, päänsärky, ärtyneisyys sekä fyysisen ja 

psyykkisen suorituskyvyn heikentyminen. Oireet ovat seurausta siitä, että ihminen joutuu 

valvomaan aikoina, jolloin vuorokausirytmin perusteella pitäisi nukkua. (Härmä & Sallinen 

2004, 83-84.) 

 

Länteen lennettäessä aikaerolennot viivästyttävät uni-valverytmiä, jolloin joudumme venyt-

tämään ensimmäisenä päivänä hereillä oloaikaamme aikaeron verran. Kotiin palatessa 

taas, univalverytmi on liian aikaisessa paikalliseen aikaan nähden, jolloin olemme helposti 

uneliaita alkuillasta ja seuraavana päivänä sekä saatamme herätä liian aikaisin. Luonnolli-

sesti sitten itään päin suuntautuvien aikaerolentojen johdosta, uni-valverytmimme aikais-

tuu. Tämän johdosta illalla on usein virkeä olo ja aamuyöstä saattaa esiintyä unetto-

muutta. Itään suuntautuvien aikaerolentojen jälkeen unen laatu on useissa tapauksissa 

huonompaa verrattuna länteen suuntautuvien lentojen jälkeen. (Härmä & Sallinen 2004, 

84-85.) 
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5 Työntekijän keinoja vaikuttaa omaan työhyvinvointiin 

Jokaisella meistä on itsellämme vastuu huolehtia omasta hyvinvoinnista. Myönteisellä 

asenteella on tutkitusti todettu olevan positiivista vaikutusta työssä viihtymisen kannalta. 

Myös työ- ja vapaa-ajan optimaalinen sovittaminen auttaa jaksamaan työelämässä. Oman 

itsensä jatkuva kehittäminen ja oman henkisen pääoman lisääminen on myös merkittä-

vässä osassa ihmisen ihan kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. (Manka 2016.) 

 

 
5.1 Vuorotyön riskien minimoininen 

Koska matkustamohenkilökunta työskentelee usein epäsäännöllisiä aikoja, mukaan lukien 

öisin, merkittävin keino oman työhyvinvoinnin parantamiseen lienee vuorotyön riskien mi-

nimoiminen. Vuorotyön näkyvin rasittaja on univaje. On siis tärkeää nukkua mahdollisim-

man paljon. Yövuorosta palautumisen kannalta oleellista on nukkumaanmenoaikojen opti-

mointi. Mikäli yövuoroja ei ole montaa, kannattaa yrittää pitää mahdollisimman paljon 

kiinni päivärytmistä. Valolla pystyy tahdistamaan omaa vuorokausirytmiä, sillä valo tahdis-

taa biologista kelloa, joka säätelee meidän vuorokausirytmiä. Heti yövuoron jälkeen on 

syytä mennä nukkumaan, mutta mikäli seuraavat vuorot eivät ajoitu yölle, ei tällöin kan-

nata päivällä nukkua kuin muutama tunti, jotta pääsee helpommin taas kiinni päivärytmiin.  

 

Koko univelkaa ei siis kannata yrittää kuitata kerralla. Nukkuminen päiväsaikaan saattaa 

olla joskus hankalaa. Mikäli unen saanti tuntuu vaikealta voi kokeilla erilaisia keinoja nu-

kahtamisen parantamiseksi. Jokaiselle toimivat erilaiset keinot. Esimerkiksi viileä makuu-

huone, rauhallinen nukkumisympäristö, korvatulpat, silmälaput jne. Myös esimerkiksi pu-

helin voi olla hyvä laittaa äänettömälle, mikäli mahdollista. Mikäli ihminen kärsii pidempiai-

kaisesta unettomuudesta, mitä esiintyykin vuorotyöläisillä, siihen on puututtava. Univaje 

voi heikentää merkittävästi työsuoritusta. Asiaan voi itse vaikuttaa optimoimalla nukahta-

misen mahdollisuudet. Keinoja tähän on esimerkiksi erilaiset rentoutumisharjoitukset, 

miellyttävä liikunta vähintään 2 tuntia ennen nukkumaanmenoaikaa, keveähkö hiilihydraat-

tipitoinen ateria, alkoholin ja kofeiinin välttäminen ainakin 5 tuntiin ennen nukkumaanme-

noaikaa sekä päiväunien välttäminen. (Härmä ynm. 2011, 4-10.) 

 

 
5.2 Keinoja fyysisen työhyvinvoinnin parantamiseksi 

Omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen auttaa pysymään pidempään työkykyisenä ja 

terveenä, mutta sillä on myös positiivisia psykologisia vaikutuksia. Säännöllinen liikunta ja 
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ulkoilu edesauttavat tulevaisuuden tuloskuntoamme. Tärkeintä on liikkua monipuolisesti, 

on syytä muistaa niin aerobinen liikunta kuin myös lihaskuntoharjoittelu ja venyttely. (Ryti-

kangas 2011, 33.) Liikunta auttaa myös parantamaan unen laatua sekä nukahtamista. 

Säännöllisellä liikunnalla on myös todettu olevan positiivista vaikutusta vireyden ylläpitä-

miseen yötyössä. Liikunnan osalta olisi tärkeää etsiä itselle sopiva liikuntamuoto ja hyöty-

liikuntaakin kannattaisi suosia. Raskasta liikuntaa tulisi välttää noin 2-4 tuntia ennen nuk-

kumaanmenoaikaa. Liikunta myös tulisi ajoittaa aamu- tai päivävuorojen jälkeen. (Härmä 

2011, 20-21.) 

 

Myös työstä palautuminen on äärimmäisen tärkeää, sillä palautumisongelmat voivat lisätä 

työuupumuksen riskiä. Palautumiseen onkin syytä kiinnittää huomiota päivittäin. Jopa pie-

nilläkin elpymishetkillä voi olla positiivisia vaikutuksia. Mitä enemmän ihmiselle tulee ikää, 

sitä enemmän hänen tulisi keskittyä tietoiseen työstä palautumiseen. Ihmisen palautumis-

mekanismissa on kaksi näkökulmaa, sekä psykologinen ja fysiologinen. Fysiologinen pa-

lautuminen tarkoittaa, että elimistö on palautunut kuormituksen jälkeen ennalleen ja psy-

kologisella palautumisella taas tarkoitetaan sitä, että työntekijä kokee olonsa hyväksi ja 

kokee pystyvänsä jatkamaan työtään. Unella on tärkeä merkitys niin fysiologisen kuin psy-

kologisen palautumisen kannalta. Ihminen kestää kovaakin painetta, mikäli palautuminen 

on asianmukaista. Palautumismekanismin tarkoituksena on palauttaa ihmisen elimistö 

stressitilasta takaisin lepotilaan, jolloin käytetyt voimavarat palautuvat. (Rytikangas 2011, 

33; Manka 2016, 181-182.) 

 

Palautumista voivat kuitenkin hankaloittaa monet tekijät, kuten demografiset, eli ikä tai su-

kupuoli, perhe-elämän vaativuus, vapaa-aika ja esimerkiksi ristiriidat työn ja perheen vä-

lillä sekä rajallinen aika. Myös liian vähäinen liikunta tai sosiaalinen elämä haittaavat ihmi-

sen. Vapaa-ajalla kannattaa keskittyä elpymään. Tähänkin on olemassa keinoja, ja on yk-

silöllistä mitkä keinot sopivat kenellekin. Esimerkiksi sulkemalla työasiat mielestä vapaa-

aikana, rentoutumalla, tekemällä vapaa-ajalla sellaista missä voi kokea itsensä päteväksi 

ja päättämällä täysin itse mitä vapaa-aikana tekee. (Manka & Manka 2016, 184.) 

 

Myös oikeanlainen ruokailu vaikuttaa omaan työhyvinvointiin ja hyvinvointiin yleisestikin. 

Oikeanlaisella ruokailulla pystyy vähentämään esimerkiksi vatsavaivojen, väsymyksen, 

sydän- ja verisuonitautien sekä lihavuuden riskiä. Yöaikaan myös tulisi syödä kevyesti ja 

pääateria kannattaisi nauttia yövuoron alkupuolella. Rasvaisia ruokia tulisi välttää, sillä hii-

lihydraattien ja rasvojen pilkkominen verenkierrossa hidastuu yöaikaan. Toisaalta taas hii-

lihydraattipitoinen ateria auttaa nukahtamiseen. Näin ollen yövuoron jälkeen voi olla hyvä 

syödä jokin hiilihydraattipitoinen ateria, kuten puuro. Riittävä nesteytys on myös ke-
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hollemme elintärkeää. Jo pienikin nestevajaus voi laskea fyysistä ja psyykkistä suoritusky-

kyä jopa 20 prosenttia. Aivot tarvitsevat nestettä toimiakseen optimaalisesti, joten veden 

juonnista on syytä huolehtia. (Härmä ynm. 2011, 4, 15-16; Rytikangas 2011, 32.) 

 

Omalla työasennolla on valtavasti merkitystä. Nostaessa esimerkiksi kannattaa huomioida 

nostoasento sekä nosto- ja laskukorkeus. Pitämällä lanneranka suorassa, voidaan mini-

moida selän nikamien välilevyihin kohdistuvaa painetta, jolloin se kohdistuu selkään ja li-

haksiin tasaisemmin. Nivelsiteet tukevat ja säätelevät meidän liikkuvuutta, joten repiviä ja 

hallitsemattomia liikkeitä tulisi välttää. (Mannermaa 2018, 167.) 

 

 
5.3 Keinoja psyykkisen työhyvinvoinnin parantamiseksi 

Kuten tässä opinnäytetyössä jo aiemmin käsitelty aihe stressi, on myös sellainen, johon 

voimme itse jossain määrin vaikuttaa. Saatamme tuntea stressiä esimerkiksi liian ison työ-

kuorman tai kiireen takia. Mikäli kuitenkin ajattelemme mielessämme koko ajan näitä asi-

oita, sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös koemme näitä koko ajan. Oma mieli siis 

kannattaisi valmentaa keskittymään yhteen asiaan kerrallaan ja hillitsemään mieltämme. 

Olisi myös tärkeää oppia tunnistamaan oma stressinsietokyky ja oma ylikuormituspiste, 

joka voi kääntyä tietyssä pisteessä haitalliseksi. Kaikki me reagoimme eri tavalla stressiin, 

ja siksi olisikin hyvä miettiä, mitkä merkit kertovat itselle siitä, milloin raja ylittyy. Toisaalta 

haitallinen stressi saattaa kehittyä pikkuhiljaa, ja sitä voi olla hankala joskus tunnistaa. 

Stressi voi näkyä esimerkiksi tuloksettomana toimintana töissä, ei ole saanut aikaan toivo-

miaan asioita. Negatiivinen stressi siis heikentää työssä suoriutumista. (Manka 2016, 179-

183.) 

 

On myös tärkeää opetella keskittymään kulloinkin olennaiseen asiaan, eikä miettiä kaikkia 

tulevia kiireitä. Mikäli mielessämme pyörii jatkuva paine, se saattaa näin ollen lisätä myös 

fyysisiä oireita, kuten unettomuutta, kohonnutta verenpainetta tai esimerkiksi suolisto-oi-

reita. Toki stressi ja kiire eivät katoa asioita sivuuttamalla, mutta näiden liiallinen pyörittely 

ja stressaaminen eivät myöskään edistä asioita. Myös myönteisellä ajattelutavalla on to-

distetusti huomattu olevan vaikutusta asioiden positiiviseen kokemiseen. (Rytikangas 

2011, 20-23.) Stressitutkijat ovat esittäneet kolme stressinhallintatapaa, jotka voivat auttaa 

stressin haltuun ottamisessa. Kuitenkin on todettu, että vain yksi tapa on tehokkain. Tämä 

tapa on ongelmien kohtaaminen. Toki tässä lienee oleellista se, että osaa ensin tunnistaa 

stressinaiheuttajat. Väliaikaisina keinoina voidaan käyttää tarkkaavaisuuden suuntaamista 

muualle, kuten liikuntaan tai asioiden pelkästään positiivisten puolten näkeminen. Nämä 

ovat kuitenkin vain hetkellisiä helpotuksia, jotka eivät kanna pitkälle. Näin ollen ongelmat 
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olisi aina syytä ratkaista. Stressiä voidaan lievittää myös oman psykologisen pääoman ja 

osaamisen kehittämisellä sekä panostamalla ja vaikuttamalla omaan työympäristöön. Täl-

löin meistä vapautuu energiaa myös asioiden ratkaisemiseen. (Manka 2016.) 

 

 

On myös tärkeää muistaa varata aikaa itselle ja rentoutua aina silloin tällöin sekä levätä 

riittävästi. (Härmä 2011, 23.) Psykologinen hyvinvointi ja onnellisuus on kuvattu mielenti-

loina, joihin pystymme itse vaikuttamaan valmentamalla omaa mieltämme (Rytikangas 

2011, 20). Omaa psykologista pääomaa pystyy todistetusti kehittämään. Yhteisöllisyys 

työpaikalla edellyttää tietenkin kaikkien osapuolten vastavuoroisuutta (Manka 2016.) Näin 

ollen työntekijä voi olla parantamassa työpaikan yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa siihen paljon 

myös omalla käytöksellään, mikä taas lisää omaakin työhyvinvointia. (Manka 2016.) Yhtä 

psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä voidaan pitää keskittymistä yhteen asiaan kerral-

laan. Mikäli keskitymme moneen asiaan samaan aikaan, emme pysty antamaan millekään 

niistä 100 prosenttista keskittymistä. Myös sillä on todettu olevan merkitystä psyykkisen 

hyvinvoinnin kannalta, että kokee oman työnsä merkitykselliseksi sekä kokee kuuluvansa 

johonkin. (Rytikangas 2011, 37.) 
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6 Tutkimus matkustamomiehistön työhyvinvoinnista 

Tässä luvussa on kuvattu tutkimusmenetelmä sekä tutkimuksen kulku. Tämän tutkimuk-

sen tutkimusongelma oli: Kuinka matkustamohenkilökunnan jäsenet vaikuttavat omaan 

työhyvinvointiinsa ja mitä seikkoja he pitävät kuormittavina työssä. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää, kuinka matkustamomiehistön jäsenet huolehtivat omasta fyysi-

sestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta työhyvinvoinnista, sekä mitä seikkoja he pitävät kuor-

mittavina työssään. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista, eli laadullista tutkimus-

menetelmää. Tulokset kerättiin henkilökohtaisilla teemahaastatteluilla. Koska tutkimuson-

gelmakin oli jaettu kolmeen osa-alueeseen; fyysinen työhyvinvointi, sosiaalinen työhyvin-

vointi sekä psyykkinen työhyvinvointi, myös haastattelun runko noudatti näitä kolmea nä-

kökulmaa, joiden mukaan haastattelukysymyksetkin on teemoitettu. 

 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kvalita-

tiivinen menetelmä pyrkii antamaan tutkijalle uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä ilman tilas-

tollisia menetelmiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen onkin määritelty olevan kaikkea muuta tut-

kimusta paitsi määrällistä. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on jonkin tietyn ilmiön ku-

vaaminen, ymmärtäminen tai tulkinnan antaminen. Laadullisen tutkimuksen tulokset eivät 

siis ole numeraalisia eikä näillä pyritä yleistyksiin, kuten kvalitatiivisessa eli määrällisessä 

tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa näin ollen pyritään jonkin tietyn ilmiön syvälli-

sempään ymmärtämiseen eikä yleistämiseen. Määrällinen tutkimusmenetelmä ei pysty 

pureutumaan prosesseihin ja erilaisiin ilmiöihin niiden moniulottuvaisuuden takia, kun taas 

laadullinen menetelmä pystyy. Aineiston keruun kannalta laadullisessa tutkimusmenetel-

mässä usein aineistoa kerätään sen verran että tutkimusongelma ratkeaa ja ilmiö pysty-

tään ymmärtämään. Tutkimustuloksissa tärkeintä on vastausten syvyys ja laatu, eikä niin-

kään määrä. (Kananen 2017, 35-36, 88, 94.) 

 

Koska tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia matkustamohenkilökunnan omaa vaikutta-

mista työhyvinvointiin, ja keinoja millä vaikutetaan, laadullinen tutkimusote näin ollen oli 

tutkimukseen oikea vaihtoehto. Tutkimuksessa siis pyrittiin selvittämään työntekijöiden 

henkilökohtaisia keinoja joilla he vaikuttavat työhyvinvointiin, eikä niinkään ammattiryhmän 

yleistyksiä tai jo tunnettuja tietoja. Tutkimuksen tarkoituksena oli kysyä avoimesti asioita, 

joita henkilöt kokevat kuormittavina sekä sitä, kuinka henkilöt vaikuttavat itse omaan työ-

hyvinvointiin. Määrällisen tutkimuksen kyselyllä ei olisi pystynyt toteuttamaan tutkimusta 
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kyseisellä tavalla, sillä siinä olisi pitänyt olla vastausvaihtoehtoja. Vastausvaihtoehtojen 

perusteella taas ei olisi välttämättä saanut niin tarkkoja ja henkilökohtaisia vastauksia, 

eikä olisi pystynyt esittämään tarkentavia kysymyksiä. Vastausvaihtoehdot myös olisivat 

rajoittaneet vastauksia, jolloin esiin ei olisi välttämättä noussut tiettyjä seikkoja, mikäli 

näitä ei olisi ollut vastausvaihtoehdoissa valmiina. Joten tämä tutkimus toteutettiin laadulli-

sella menetelmällä käyttäen haastattelumenetelmää tulosten keräämiselle. Haastattelu-

menetelmänä käytettiin teemahaastattelua, joka tarkoittaa haastattelua, jossa on etukä-

teen mietityt teemat, joita seurataan haastattelussa (Kananen 2017, 88). Teemahaastat-

telu sopi tämän työn tutkimukseen loistavasti, sillä tässä työssä jo itse aihe, työhyvinvointi, 

oli jaettu kolmeen osa-alueeseen, joiden näkökulmasta aihetta lähestyttiin. Haastattelu on 

myös yleisin aineistonkeruumenetelmä kvalitatiivisessa tutkimuksessa, joten se tuntui 

luontevimmalta vaihtoehdolta myös tähän työhön (Kananen 2017, 88).  

 

 
6.2 Tutkimuksen toteutus 

Tämän opinnäytetyön tutkimus toteutettiin haastattelemalla viittä eri lentoemäntää. Opin-

näytetyöprosessi alkoi tammikuussa 2019 ja teoriaosuus valmistui huhtikuun aikana, pie-

niä hiomisia lukuun ottamatta. Aloitin haastatteluprosessin huhtikuussa, jolloin saatiin yksi 

haastattelu. Loput haastatteluista saatiin kerättyä toukokuun alkupuolella. Haastattelut to-

teutettiin henkilökohtaisilla teemahaastatteluilla valmiiksi laadittujen kysymysten pohjalta. 

Haastatteluissa esitettiin myös valmiiksi laadittujen kysymysten lisäksi tarkentavia kysy-

myksiä, vastaajien vastauksista riippuen. Teemoina olivat teoriaosuudessa jo avatut näkö-

kulmat työhyvinvoinnissa; fyysinen-, sosiaalinen- ja psyykkinen työhyvinvointi. Haastatte-

lutulokset litteroitiin hyvin pian haastattelujen jälkeen ja tutkimustulokset on esitetty myö-

hemmässä kappaleessa. Tämän jälkeen viimeistelin tutkimustulosten esittelyn ja kirjoitin 

johtopäätökset sekä pohdinnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

7 Tutkimustulokset 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää matkustamomiehistön jäsenten omaa vaikutta-

mista työhyvinvointiin ja selvittää mitä seikkoja he pitävät työssään kuormittavina. Haas-

tattelut toteutettiin henkilökohtaisilla haastatteluilla kahden kesken muutamissa eri julki-

sissa paikoissa. Haastatteluna käytettiin teemahaastattelua, jonka teemoina olivat fyysi-

nen työhyvinvointi, psyykkinen työhyvinvointi sekä sosiaalinen työhyvinvointi. Haastattelu-

lomake on liitteenä. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin ikää sekä lentokokemusta. 

Kysymykset 2-4 koskivat fyysistä työhyvinvointia. Kysymykset 5-6 koskivat psyykkistä työ-

hyvinvointia ja viimeinen kysymys 7 koski sosiaalista työhyvinvointia. 

 

 
7.1 Osallistujien taustatiedot 

Haastateltavat oli valittu täysin satunnaisesti, eikä kukaan kieltäytynyt haastattelusta. 

Haastateltavia oli yhteensä viisi henkilöä ja kaikki haastateltavat olivat naisia. Kaikki haas-

tateltavista lensivät työkseen sekä kauko- että lähilentoja. Työsuhteen muotoon ei ole 

otettu kantaa tässä tutkimuksessa. Haastateltavien ikä sekä lentokokemus on esitetty alla 

olevassa taulukossa.  

 

 Ikä Lentokokemus (v) 
H1 28 1 
H2 40 16 

H3 47 24 
H4 28 1,5 
H5 26 3 

 

Taulukko 1. Haastateltavien ikä ja työkokemus. 

 

 
7.2 Fyysinen työhyvinvointi 

Tämän teeman kohdalla kaikki vastaukset olivat lähes yksimielisiä. Ensimmäinen kysymys 

tästä osioista pyrki kartoittamaan seikkoja, joita henkilöt kokivat kuormittavina työssään. 

Kaikki viisi haastateltavaa kokivat työn ainakin jossain määrin fyysisesti kuormittavaksi. 

Kaikki haastateltavat pitävät työtä hyvin fyysisenä. Neljä haastateltavasta koki fyysisesti 

eniten rasittavimmiksi seikoiksi yötyön sekä painavien boksien nostamisen. Kolme haasta-

teltavista myös mainitsisivat työergonomian, jonka kokivat haastavana ja kaksi haastatel-
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tavista painottivat nimenomaa työergonomiaa business-luokassa, jossa kaikki tarjoilu teh-

dään käsin. Kolme haastateltavista koki kuormittavaksi myös jatkuvat toistot, joita tulee 

juomien kaatamisesta. Kaksi haastateltavista koki aikaerorasituksen raskaaksi ja yksi 

haastateltavista koki työn epäsäännöllisyyden myös kuormittavan fyysisesti. Yksi haasta-

teltavista (H1), kertoi painon nousseen reilusti ensimmäisen vuoden aikana.  

 

Toinen tämän osion kysymys pyrki selvittämään sitä, kuinka haastateltavat pyrkivät palau-

tumaan työn jälkeen. Neljä haastateltavista kertoi heille nukkumisen ja levon olevan tär-

kein keino palautumiseen. Yksi vastaajista (H2) kertoi palautuvansa hyvin yhden hyvin nu-

kutun yön jälkeen. Kolme vastaajaa kokivat myös liikunnan olevan heille tärkeä palautu-

miskeino. Kuitenkin yksi näistä kolmesta mainitsi (H5), että harrastaa liikuntaa vain hyvin 

levänneenä ja yksi taas koki, ettei hän pysty harrastamaan liikuntaa liian pian työvuoron 

jälkeen (H1). Yksi haastateltavista (H3), kertoi että hiljaisuus on hänelle tärkeää palautu-

misessa, ja että hän käyttää helposti kaksikin päivää vain lepoon, jolloin ei pysty teke-

mään muuta. Kaksi mainitsi yleisesti terveellisten elämäntapojen olevan tärkeitä heille 

myös palautumisen kannalta.  

 
” Olen palautunut suht hyvin kun nukun yhden yön aikaerolennon jälkeen. 
Yritän elää terveellistä elämää. Yritän pitää itseni fyysisesti hyvässä kun-
nossa, että jaksaa paremmin.” (Vastaaja H2) 

 

” Nukkuminen ja hiljaisuus. Vapaalla priorisoin palautumisen. Noin kaksi päi-
vää käytän palautumiseen ja silloin ei monesti pysty tekemään mitään 
muuta. ” (Vastaaja H3) 

 

Kolmannen kysymyksen tavoitteena tässä osiossa oli selvittää millä keinoilla henkilöt pyr-

kivät parantamaan omaa fyysistä työhyvinvointiansa.  Yksi vastaajista (H1) kertoi että 

usein fyysisestä työhyvinvoinnista huolehtiminen on jäänyt vain yritykseksi, mutta painon 

noustessa ensimmäisen vuoden aikana, hän on laittanut ruokavalion uusiksi ja alkanut 

laihduttaa. Neljä vastaajista kertoi, että harrastavat liikuntaa tai ulkoilua. Kolme vastaajista 

kertoivat nukkuvansa ja lepäävänsä paljon oman fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi lii-

kunnan lisäksi. Yksi vastaajista (H2) kertoi pyrkivänsä pitämään itsensä fyysisesti hyvässä 

kunnossa oman jaksamisen kannalta.  
 

” Teoriatasolla haluan parantaa fyysistä hyvinvointia mutta käytännössä se 
jää yritykseksi. Sen jälkeen kun paino on noussut olen aloittanut laihduttami-
sen ja laittanut ruokavalion uusiksi. Jättänyt pois sokerin ja muut napostelta-
vat.” (Vastaaja H1) 

 

” Pyrin nukkumaan paljon ja lepäämään. Sitten kun koen että olen palautu-
nut ja taas pirteämpi urheilen. Pyrin muutenkin elämään terveellisesti ja syö-
mään terveellisesti.” (Vastaaja H4) 
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7.3 Psyykkinen työhyvinvointi 

Tässä osiossa ensimmäisen kysymyksen avulla oli tarkoitus kartoittaa sitä, että kokevatko 

henkilöt työnsä psyykkisesti kuormittavaksi ja mitkä tekijät kuormittavat. Yksi haastatelta-

vista (H1) koki työn ajoittain kuormittavaksi psyykkisesti. Hän (H1) koki välillä stressaa-

vaksi ainaisen epätietoisuuden lopullisesta omasta positiosta lennolla. Hän on kuitenkin 

kokenut selviävänsä stressistä kollegoiden avulla. Heidän kanssaan on voinut puhua ja 

heiltä on saanut apua askarruttaviin asioihin. Toinen vastaajista (H2), taas koki psyykki-

sesti raskaaksi sen, että on itse aina töissä, kun muut ovat vapaalla. Haastateltavan mu-

kaan (H2) häntä kuormittaa psyykkisesti esimerkiksi se, ettei pääse aina kaikkiin omien 

lasten tapahtumiin. Hän (H2), ei kuitenkaan koe itse työtä psyykkisesti kovin raskaaksi. 

Kolmas haastateltava (H3) koki psyykkisen hyvinvoinnin kulkevan käsi kädessä fyysisen 

kanssa. Hän kokee, että esimerkiksi väsyneenä on paljon herkempi ja tunteet ovat koros-

tuneempia. Hän myös (H3) mainitsi yhdeksi stressaavaksi tekijäksi kiireen lennon alussa 

ja varsinkin jos sen lisäksi jokin asia ei ole niin kuin kuuluisi, esimerkiksi väärä määrä asi-

akkaiden ruoka-annoksia.  

 

” Välillä kuormittaa se, että olet aina töissä kun muut ovat vapaalla. Minulla 
on lapsia, joten harmittaa kun ei aina pääse lapsien tapahtumiin. Toisaalta 
on hyvä, että kun työpäivä loppuu työt jää työpaikalle. ” (Vastaaja H2) 

 

” Kyllä ajoittain. Mielestäni psyykkinen hyvinvointi kulkee käsi kädessä fyysi-
sen kanssa. Väsymys vaikuttaa myös psyykkiseen. Väsyneenä on paljon 
herkempi, esimerkiksi surullisempi ja ärtyneempi helpommin. Myös kiire len-
non alussa voi aiheuttaa joskus stressiä. Se stressaa siinä tilanteessa jos 
koneessa on esimerkiksi väärä määrä aterioita ” (Vastaaja H3) 
 

 

Neljäs haastateltava (H4) ei koe työtä kovin usein psyykkisesti raskaaksi, mutta hän mai-

nitsee myös yhdeksi stressitekijäksi saman kuin H1, epätietoisuuden omasta positiosta 

lennolla. Toiseksi seikaksi mikä joskus saattaa kuormittaa psyykkisesti, hän mainitsee 

hankalat asiakaspalvelutilanteet. Haastateltava (H4), mainitsee, että stressi esiintyy vain 

hetkellisesti siinä tilanteessa, eikä ole jatkuvaa. Haastateltava (H4), kuitenkin kokee, että 

haastavat asiakaspalvelutilanteet eivät ole henkilökohtaisia, ja ovat usein asioita, joihin ei 

itse pysty työssään vaikuttamaan. Haastateltava (H4), koki että pientä psyykkistä kuormit-

tavuutta tuo myös se, että työssä on säännöllistä kouluttautumista ja kaikki kokeet on teh-

tävä ajoissa ja päästävä läpi. Hän koki myös hieman kuormittavaksi sen, että joskus työ-

asioita tulee esiin myös vapaa-ajalla esimerkiksi sähköpostitse. Viimeinen haastateltava 

(H5), taas ei koe työtä lähes ollenkaan psyykkisesti raskaaksi. Hän (H5) kuitenkin mainit-
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see myös asiakaspalvelutilanteet, jotka saattavat hänen mukaan joskus kuormittaa psyyk-

kisesti. Tällöin hänen mukaansa saattaa joutua säätelemään omia tunteitaan töissä, mikä 

voi ajoittain vähän kuormittaa. Kolme haastateltavista (H1, H2 ja H4) pitivät työn etuna 

sitä, että työ jää aina työpaikalle, jolloin psyykkistä kuormitusta ei juurikaan esiinny vapaa-

aikana.  

 

Toisen kysymyksen tarkoituksena tässä osioissa oli kartoittaa miten haastateltavat pyrki-

vät pitämään oman psyykkisen työhyvinvoinnin hyvänä. Kolme vastaajista kokivat tär-

keänä tekemällä vapaa-ajalla asioita, jotka eivät liity työhön, eli heidän mukaansa työn ul-

kopuolinen toiminta on tärkeää oman psyykkisen työhyvinvoinnin kannalta. Yksi vastaa-

jista (H2), myös piti tärkeänä sitä, että viettää aikaa myös sellaisien ystävien kanssa, jotka 

eivät ole samasta työpaikasta, jotta keskustelu ei aina päädy työasioihin. Haastateltava 

(H2) kertoi huolehtivansa psyykkisestä hyvinvoinnistaan niin, että hän pyrkii pitämään 

asiat kotona kunnossa, jotta töihin on helppo lähteä. Hän mainitsee, että jos kotona on on-

gelmia, ne luonnollisesti voivat vaikuttaa itseen myös töissä. Yksi vastaajista (H1) kertoi 

huolehtivansa omasta psyykkisestä hyvinvoinnistaan niin, että pyytää tukea kollegoilta tar-

vittaessa, jos töissä ilmenee kysymyksiä ja asennoituvansa niin että työ on työtä. Kaksi 

vastaajista (H4 ja H5) mainitsivat tässäkin kohdassa liikunnan. Heille liikunta tuo myös 

psyykkistä hyvinvointia. Yksi haastateltava (H4) kertoi ystävien olevan tärkeitä omalle 

psyykkiselle hyvinvoinnille. Yksi haastateltavista (H5) kertoo, että hänelle hyvä tasapaino 

työn ja vapaa-ajan välillä on tärkeää psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Hänen (H5) mu-

kaansa myös lepo on tässäkin asiassa tärkeintä, hän kokee, ettei voi psyykkisestikään hy-

vin, jos ei ole saanut tarpeeksi lepoa.  

 
”Työn ulkopuolisella toiminnalla. Ystävät. Teen muuta mikä ei liity työhön, 
että pääsee irti työasioista.” (Vastaaja H3) 

 

” Lepo on tässäkin tärkeintä. Tasapainoiset ihmissuhteet ja hyvä balanssi 
työn ja vapaa-ajan välillä. ” (Vastaaja H5) 
 
 

 

7.4 Sosiaalinen työhyvinvointi 

Tutkimuksen viimeisin teema oli sosiaalinen työhyvinvointi. Tässä osiossa oli vain yksi ky-

symys, jonka avulla oli tarkoitus saada vastauksia siitä, kuinka vastaajat kokevat työilma-

piirin vaikuttavan heihin ja pyrkivätkö he parantamaan omaa sosiaalista hyvinvointiaan. 

Kaikki vastaajista olivat yksimielisiä siitä, että työilmapiirillä on vaikutusta omaan hyvin-

vointiin töissä. Kolme vastaajista mainitsivat, että työilmapiiri on töissä hyvä. Yksi vastaa-

jista (H1), kokee, että työ on ajoittain parasta terapiaa, sillä kollegojen kanssa on helppo 
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puhua niin työ- kuin vapaa-ajan asioistakin. Hänen (H1) kokee, että hänen työssään ovat 

avoimia ja ilmoisia, joiden kanssa on helppo jakaa niin ilot kuin murheetkin. Saman haas-

tateltavan mukaan työn sosiaalinen hyvinvointi on paljon paremmassa kunnossa kuin fyy-

sinen, eikä koe sosiaalisen hyvinvoinnin kuormitusta työssä ollenkaan, verrattuna fyysi-

seen. Yksi haastateltava (H2), kertoo hyvän työilmapiirin monesti piristäneen häntä, jos 

aina ei ole esimerkiksi niin kiva lähteä pidemmälle työmatkalle. Kolme vastaajista kuiten-

kin koki, että mikäli taas ilmapiiri on töissä yhtään kireämpi, se vaikuttaa myös itseen. 

Nämä vastaajat kokivat, että silloin voi oma motivaatiokin ja mieliala olla alhaisempi. Yksi 

vastaajista (H5), kuitenkin koki, että pystyy suodattamaan negatiivisenkin ilmapiirin koska 

kyse on vain yhdestä työvuorosta ja seuraavalla lennolla onkin taas eri kollegat. Hän (H5) 

kuitenkin kertoo, että negatiivinen ilmapiiri voi joskus vaikuttaa vapaa-aikanakin henkisellä 

tasolla, jos se on ollut viimeisin työvuoro.  

 

Kolmella vastaajista oli hankala vastata siihen, kuinka he pyrkivät parantamaan omaa so-

siaalista työhyvinvointiaan. He kokivat, että sosiaalinen ilmapiiri sekä henkilökohtaiset ih-

missuhteet vaikuttavat itseen, mutteivat osanneet sanoa konkreettista esimerkkiä siitä pyr-

kivätkö millään keinoilla parantamaan omaa sosiaalista hyvinvointia. Kaksi vastaajista 

taas (H4 ja H5) kertoivat pyrkivänsä parantamaan sosiaalista työhyvinvointia työpaikalla 

olemalla itse positiivinen ja välittämällä hyvää ja iloista asennetta. Kaksi haastateltavaa 

(H3 ja H4) myös mainitsi, että pyrkivät hoitamaan omat tehtävänsä töissä mutta myös aut-

tavansa kollegoita tarvittaessa, sillä he kokevat tiimityön kyseisessä työssä tärkeäksi.  
 

”Ilmapiiri kyllä vaikuttaa. Pyrin vaikuttamaan, että ilmapiiri on töissä hyvä. 
Haluan että kaikilla on kivaa töissä ja olen positiivinen. Mutta toki paine vai-
kuttaa myös itseen, jos on esimerkiksi kireä ilmapiiri töissä. Pystyn kuitenkin 
suodattamaan tämän, mutta voi joskus vaikuttaa vapaa-aikanakin, jos on ol-
lut kireä tunnelma edellisessä työvuorossa.” (Vastaaja H5) 

 

 

 
7.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa ei ole yksiselitteistä sääntöä. Näin ol-

len kvalitatiivisessa tutkimuksessa työn luotettavuus jää tutkijan oman arvoin varaan. Täy-

sin luotettavan objektiivisuuden saavuttaminen laadullisessa tutkimuksessa onkin melko 

mahdotonta, sillä tutkija on niin sanotusti keskipisteessä koko tutkimusprosessin ajan. Kui-

tenkin jokaisessa työssä luotettavuutta tulisi tarkastella, kuten tässäkin työssä. Tieteellisen 

tutkimuksen luotettavuusmittarit ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoite-

taan tulosten pysyvyyttä, eli sitä että tulokset pysyvät samoina, mikäli tutkimus uusittaisiin. 
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Validiteetilla taas tarkoitetaan oikeiden asioiden tutkimista. Näin ollen olennaista validiteet-

tia pohtiessa on se, että on käytetty oikeaa menetelmää tutkittavaan ilmiöön. Validiteetti 

liittyy usein enemmän tutkimuksen suunnitteluun, kun taas reliabiliteetti enemmänkin itse 

toteutukseen. Tutkimustulosten on annettava vastaukset haluttuun tutkimusongelmaan, ja 

mikäli näin ei ole, voidaan tutkimuksen luotettavuutta pitää heikkona. (Kananen 2017, 

173-176; Tilastokeskus 2018.) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa ehkä keskeisimpiä seikkoja ovat haastatte-

lijan mahdollinen vaikutus haastateltavien vastauksiin sekä haastattelijan tulkinta vastauk-

sista. Pitäisin tämän tutkimuksen validiteettia melko hyvänä, sillä koen, että tässä työssä 

on tutkittu oikeita asioita. Tarkoitushan oli tutkia matkustamohenkilökunnan omia vaikutuk-

sia työhyvinvointiin, ja tällä tutkimuksella saatiin vastauksia siihen. Sekä reliabiliteetti että 

validiteetti ovat olleet mukana suunnitteluvaiheesta lähtien, eli olen kartoittanut jo ennen 

tutkimuksen aloittamista mahdollisia riskejä. Pidän myös työtä melko objektiivisena, sillä 

suurin osa haastateltavista on valittu täysin satunnaisesti, vain sen perusteella ketä on 

sattunut olemaan kyseisenä päivänä työvuorossa. En myöskään tuntenut kaikkia haasta-

teltavia entuudestaan. Toisaalta, vastauksiin on luonnollisesti voinut vaikuttaa monetkin 

seikat. Haastateltavat ovat voineet esimerkiksi pyrkiä vastaamaan ns. diplomaattisesti, 

koska työssäni ei ole toimeksiantajaa, eivätkä tutkittavat ole ehkä halunneet asettaa omaa 

työnantajaansa negatiiviseen valoon, vaikkakin tässä työssä ei mainita tutkittavien työ-

paikkoja. Toisaalta taas vastaukset ovat samasta syystä voineet olla korostettuja, kun on 

tiedetty, ettei työ mene haastateltavan omalle työnantajalle. Luonnollisesti myös haastatel-

tavan viimeisin työvuoro, yleinen olo- ja tunnetila ovat voineet vaikuttaa vastauksiin. Kui-

tenkin uskon, että vastaukset ovat ainakin suurimmilta osiltaan totuudenmukaiset, ja anta-

vat riittävät vastaukset asettamaani tutkimusongelmaan.  

 

Kuitenkin tuloksiin on voinut vaikuttaa paljon tutkittavien taustaseikat. Tässä tutkimuk-

sessa ei ole esimerkiksi otettu kantaa työsuhdemuotoon, millä saattaisi vaikutusta vas-

tauksiin. Myöskin kaikki haastateltavat lensivät sekä kauko- että lähilentoja. Tällä on luon-

nollisesti vaikutusta, kuinka työhyvinvoinnin kokee, sillä kaukolennot aiheuttavat aikaero-

rasitusta, poissaoloa kotoa sekä voivat olla pitkiäkin. Pelkästään lähilentoja lentävien vas-

taukset olisivat voineet erota jossain määrin. Kuitenkin uskon, että työ on ainakin fyysi-

sesti kuormittavaa joka tapauksessa, lensi henkilö sitten lähi- tai kaukolentoja.  

 

Myös oma tulkintani vastauksista on voinut vaikuttaa tuloksiin. Pyrin tätä riskiä minimoi-

maan sillä, että tein vain muutaman ja selkeän haastattelukysymyksen. Näin pyrin varmis-

tamaan, ettei ristiriitaisia vastauksia synny. Toisaalta, on aina riski, että haastattelija tulkit-
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see jonkun vastauksen hieman väärin. Litteroin kaikki haastattelut hyvin pian itse haastat-

telujen jälkeen ja kirjoitin ne auki, silloin kun kaikki oli vielä tuoreessa muistissa. Doku-

mentoin vastaukset myös sanatarkasti, jotta niiden käsittely on helpompaa. Kaikki haasta-

teltavat olivat naisia, mikä on toki myös voinut vaikuttaa vastauksiin. Kuitenkin uskon, että 

sukupuolella ei ole niin suurta merkitystä kokemukseen työhyvinvoinnista.  
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8 Johtopäätökset 

Pääseikat työn kuormittavimmista tekijöistä saatujen tulosten perusteella, on esitetty Kuvi-

ossa 1. Tulosten perusteella voidaan todeta, että matkustamomiehistön työ on fyysisesti 

kuormittavaa. Kaikki vastaajat kokivat työn kuormittavan eniten fyysisesti kuin psyykkisesti 

tai sosiaalisesti. Vastaukista nousi esiin paljon samoja seikkoja fyysiseen kuormittavuu-

teen liittyen, kuten painavien boksien nostaminen, työergonomia, aikaerot, yötyö ja jatku-

vat toistot. Yksi haastateltava myös mainitsi ahtaassa tilassa työskentelyn sekä melun ko-

neessa. Kuten kappaleessa 4.2. kerrotaan, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovatkin yksi ylei-

simmistä syistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisiin ja eniten liikuntaelimiä kuormittavat 

juurikin esimerkiksi toistoliikkeet sekä työasennot. Tulosten perusteella haastateltavat ovat 

kokeet juuri nämä kyseiset seikat kuormittaviksi, kuten myös yötyön joka usein myös koe-

taan raskaaksi, koska se rikkoo ihmisen luonnollista valverytmiä. Kuitenkaan kukaan 

haastateltavista ei kokenut voivansa juurikaan vaikuttaa itse työn fyysiseen kuormittavuu-

teen.  

 

 
Kuvio 1. Työn kuormittaviksi koettuja seikkoja.  

 

 

Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että palautumisen tärkein keino on vastaajien 

mukaan ennen kaikkea lepo, sekä kaikki haastateltavat käyttivät aikaa palautumiseen, 

joskus useitakin päiviä, mikäli kokivat sen tarpeelliseksi. Lepo onkin tärkein keino epä-

säännöllisestä sekä fyysisesti raskaasta työstä palautumiseen, kuten teoriaosuudessakin 

on jo asia todettu.  

 

Tulokset myös kertovat, että henkilöt olivat samaa mieltä siitä, että väsyneenä ei voi hyvin 

ja se heijastuu myös elämän muihin osa-alueisiin sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvin-

vointiin. Näin ollen voidaan todeta, että fyysinen hyvinvointi heijastuu myös muuhun hyvin-

vointiin (Kuvio 2.). Kuten teoriaosuudessa esitetty Abraham Maslow’n (1908-1970) tarve-
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hierarkiakin esittää nukkumisen olevan ihmisten yksi perustarpeista, joka on esitetty hie-

rarkian ensimmäisessä portaassa, joka käsittää juurikin fyysisset perustarpeet. Näin ollen 

ainakin tämän tutkimuksen tulokset tukevat kyseistä teoriaa. Mikäli ensimmäiset portaan 

tarpeet eivät ole tyydyttyneitä, ei ihminen voi päästä seuraavalle portaalle. Toisin sanoen, 

mikäli matkustamomiehistön jäsen on väsynyt tai ei voi fyysisesti hyvin työvuoron jälkeen, 

hänen on levättävä, jotta hyvinvointi pysyy hyvänä ja että pystyy keskittymään muihin tar-

peisiinsa ja kokea hyvinvointinsa hyväksi. Vastaukset siihen, kuinka haastateltavat pyrki-

vät pitämään fyysisen hyvinvoinnin hyvänä, olivat myös melko yksimielisiä. Tähänkin koh-

taan kaikki mainitsivat liikunnan ja levon, jota myös kappaleessa 5.2 esitetty teoriaosuus 

tukee. Tosin yksi haastateltavista koki, että on ajoittain liian väsynyt liikkumaan pian työ-

vuoron päätyttyä.  

 

 
Kuvio 2. Fyysisen hyvinvoinnin vaikutus muuhun hyvinvointiin. 

 

 

Pyykkisen työhyvinvoinnin kohdalla vastaukset olivat jo hieman eriävät. Merkittävää 

psyykkistä rasitetta ei havaittu kenenkään haastateltavan kohdalla. Kuitenkin kaksi haas-

tateltavaa kokivat kuormittavaksi epätietoisuuden omasta lopullisesta työpositiosta len-

nolla. Näiden molempien vastaajien lentokokemus oli yksi vuosi ja puolitoista vuotta. 

Tämä voi ehkä kertoa siitä, että koska lentokokemusta ei ole vielä kertynyt kovin paljoa, 

eikä ole kokemusta kaikista positioista vielä, tämä seikka koetaan siksi kuormittavaksi. Pi-

demmän lentokokemuksen omaavat eivät kokeneet kyseistä asiaa kovin kuormittavaksi. 

Yksi haastateltava koki psyykkisesti kuormittavaksi kiireen lennon alussa sekä tilanteet 

jossa kaikki ei ole ns. mallillaan, kuten esimerkiksi väärä määrä matkustajien aterioita. 

Hän koki stressaavaksi selvittää tällaisia asioita, kun matkustajia tulee jo koneeseen ja 
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Psyykkinen
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kone pitäisi saada nopeasti lähtövalmiiksi. Kaksi haastateltavaa taas koki psyykkisesti 

stressaavaksi ajoittain hankalammat asiakaspalvelutilanteet, kun taas yksi vastaaja koki 

psyykkisesti kuormittavaksi sen, että on usein töissä, kun muut ovat vapaalla. Kuitenkaan 

kukaan haastateltavista ei kokenut stressiä pahana oireena, vaan enemmänkin hetkelli-

senä. Myös se mikä on merkille pantavaa, on että vastaajat, jotka kertoivat kokevansa 

stressiä, olivat tunnistaneet stressin aiheuttajat. Yhdeksi stressinhallintakeinoksi kappa-

leessa 5.3. oli mainittu stressaavista asioista puhuminen työkavereiden kanssa, minkä 

myös yksi haastateltavistakin koki tärkeänä keinona selviytyä työstressistä.  

 

Koska psyykkisen hyvinvoinnin osiossa vastauksissa oli eroa, uskon että tähän vaikuttaa 

juurikin oma työkokemus, elämäntilanne, persoona ja ylipäätään se miten kokee asiat. 

Haastateltava kuka mainitsi kuormittavaksi sen, että on aina töissä, kun muut vapaalla, oli 

perheellinen. Muut vastaajista eivät kokeneet samaa asiaa niin kuormittavaksi, mutta 

heillä ei ollutkaan pieniä lapsia kotona. Uskon että psyykkiseen hyvinvointiin niin töissä 

kuin vapaallakin, vaikuttaa hyvin pitkälti oma sen hetkinen elämäntilanne. Jotkut asiat 

saattavat olla nyt kuormittavia mutteivat olekaan sitä välttämättä tulevaisuudessa. Se, että 

asiakaspalvelutilanteet kuormittavat joskus on mielestäni ihan luonnollista. Mielestäni on 

inhimillistä, että kokee kuormittavaksi esimerkiksi epätyytyväisen asiakkaan palautteen. 

Kuitenkin tuloksien perusteella, haastavat asiakaspalvelutilanteet mainitsi kaksi haastatel-

tavaa, joiden lentokokemus oli kolme vuotta ja puolitoista vuotta. Sekin voi kertoa siitä, 

että kokemusta ei ole vielä niin paljon, että osaisi itse olla liikaa miettimättä hankalia asia-

kaspalvelutilanteita ja olisi vielä kykyä ns. suodattaa.  

 

Se miten, henkilöt pyrkivät parantamaan psyykkistä työhyvinvointia, oli melko yksiselit-

teistä. Moni vastaajista mainitsi tärkeänä työn ulkopuolisen elämän sekä tässäkin kohtaa 

levon ja liikunnan. Kuitenkin tärkeimmäksi seikaksi nousi juurikin työn ulkopuolinen toi-

minta, jolla saa ajatukset muualle. Yksi vastaajista kertoi myös asioiden laidan kotona, 

vaikuttavan hänen psyykkiseen hyvinvointiinsa. Nämä seikat ovat mielestäni selkeitä ja 

järkeenkäypiä. Samoja keinoja varmasti käyttää ihmiset muistakin työpaikoista. Tähänkin 

mielestäni vaikuttaa paljon oma elämäntilanne. Kyseisen työn etuna pidettiin sitä, että työ-

asiat jäävät usein työpaikalle, joten työperäistä psyykkistä kuormitusta ei koettu paljoa va-

paa-ajalla.   

 

Sosiaalinen työhyvinvointi koettiin kaikkien haastateltavien kesken pääsääntöisesti hy-

vänä työpaikalla. Kukaan vastaajista ei kokenut oman sosiaalisen hyvinvoinnin olevan 

huonolla mallilla työpaikalla. Tämä voi kertoa ehkä siitä, että alalle hakeutuu tietyn tyyppi-

siä ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen ja yhteistyö pelaa. Hyvän työilmapiirin 

myös koettiin auttavan työssä jaksamiseen ja yleiseen mielialaan, kun vastaavasti taas 
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negatiivisen ilmapiirin koettiin tekevän päinvastoin. Yksi vastaajista mainitsi kuitenkin sen, 

että koska joka lento on erilainen miehistönkin osalta, kireämmän tunnelman pystyy suo-

dattamaan. Kaksi vastaajista mainitsi myös pyrkivän parantamaan työilmapiiriä olemalla 

itse positiivinen, mitä myös 5.3. kappaleessa esitetty teoriaosuuskin tukee. Tämä mieles-

täni kertoo siitä, että hyvän ilmapiirin positiivisia vaikutuksia pidetään tärkeinä ja halutaan 

viihtyä työpaikalla. Toisaalta taas tulosten perusteella tuli esiin, että negatiivinen ilmapiiri 

usein unohtuu, kun aikaa on kulunut ja tulee muita työvuoroja, jossa on ollut hyvä ilmapiiri. 

Tämä kertoo todennäköisesti juurikin siitä, että tiedostetaan se, että seuraavassa vuo-

rossa on taas eri kollegat.  

 

Kaiken kaikkiaan pääkohdaksi tässä tutkimuksessa nousi työn fyysisyys. Työ koetaan fyy-

siseksi, ja fyysinen hyvinvointi vaikuttaa myös muuhun hyvinvointiin sekä elämän muihin 

osa-alueisiin. Jos fyysinen hyvinvointi on heikko, myös muu hyvinvointi on heikolla tasolla 

vastaajien mukaan. Psyykkinen hyvinvointi taas on tulosten perusteella kaikille erilaista, ja 

sidonnainen vahvasti omaan elämäntilanteeseen ja myös työkokemukseen. Sosiaalinen 

työhyvinvointi tuntuu olevan tämän tutkimuksen perusteella hyvä, ja hyvä ilmapiiri koetaan 

tärkeäksi, sen myös koetaan vaikuttavan omaan viihtyvyyteen. 

 

Vastaukset tässä tutkimuksessa olisivat voineet olla ehkä hieman laajempia, mikä olisi 

vaatinut haastattelijalta, eli minulta enemmän tarkentavia kysymyksiä. Kukaan vastaajista 

ei esimerkiksi maininnut työn haasteettomuutta tai haasteellisuutta. Kukaan haastatelta-

vista ei myöskään osannut tarkentaa kuinka he nukkuvat tai lepäävät, vaikkakin tämä 

nousi tärkeimmäksi palautumisen keinoksi. Myöskään käsitettä terveelliset elämäntavat, ei 

ole avattu sen tarkemmin, vaikka muutama vastaaja kertoi pyrkivänsä noudattamaan ter-

veellisiä elämäntapoja. Heidän mukaan niihin kuuluu liikunta, lepo ja ruokailu, mutta minä 

haastattelijana en lähtenyt tarkentamaan esimerkiksi mitä liikuntaa vastaaja harrastaa, 

kuinka paljon ja missä vaiheessa tai minkälaisesta ruokavaliosta on kyse. Koska kuiten-

kaan tämän työn tarkoituksena ei ollut selvittää asioita ihan niin laajasti, olen tietoisesti jät-

tänyt myös paljon kysymättä. Kuitenkin olisin voinut esittää enemmän tarkentavia kysy-

myksiä esimerkiksi oman työn ja vapaa-ajan hallintaan, mikä tuli kuitenkin esiin haastatte-

luissa. Myös haastateltavia olisi voinut olla muutama enemmän, jolloin tulokset olisivat 

vielä uskottavampia. Pidän kuitenkin tutkimusta melko onnistuneena, sillä sain riittäviä 

vastauksia kysymyksiini ja ilokseni huomasin, että teoriaosuus tukee hyvin monia kohtia 

mitä myös vastauksissa tuli ilmi.  
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9 Pohdinta 

Tämä opinnäytetyöprojekti oli ennen kaikkea opettavainen matka. Vaikka olenkin osallis-

tunut vastaavanlaisen tutkimuksen tekemiseen ryhmässä, oli aivan eri asia tehdä kaikki 

itse alusta alkaen. Työhyvinvointi aiheena kiinnostaa minua ja pidän aihettani todella mie-

lenkiintoisena. Ehkä pidin aihetta hieman liiankin mielenkiintoisena, sillä karsin loppujen 

lopuksi paljon tekstiä pois tästä lopullisesta versiosta. Ehkä syynä tähän oman mielenkiin-

toni lisäksi oli myös se, että työhyvinvointi aiheenakin on niin laaja ja monialainen. Työhy-

vinvointi ei ole yksiselitteinen käsite, ja on selvää, että jokainen yksilö kokee sen eri ta-

valla ja se on sidonnainen vahvasti yksilön muuhun elämään. Ehkä juuri siksi aihe onkin 

minusta niin kiinnostava.  

 

Koen myös, että työhyvinvointi on tärkeä osa-alue nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä 

yhteiskunnassa. Tämän prosessin aikana olen oppinut paljon uutta liittyen työhyvinvoin-

tiin, sekä saanut uusia näkökulmia myös omaan elämään. Pidän erittäin tärkeänä työhy-

vinvoinnin merkitystä, sekä ihmisen omaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Uskon, että 

aika pitkälti pystymme itse vaikuttamaan paljon omaan hyvinvointiimme niin töissä kuin 

vapaa-ajallakin. Mielestäni me jokainen olemme vastuussa omasta hyvinvoinnistamme, ja 

meidän tulisi huolehtia siitä. Työhyvinvoinnin merkitys on laaja-alainen, se vaikuttaa niin 

yhteiskuntatasolla, organisaatiotasolla sekä omalla henkilökohtaisella tasolla.  

 

Koen että tutkimus on melko onnistunut, sillä sain vastauksia kaikkiin esittämiini kysymyk-

siin ja tuloksista nousi esiin muutamia seikkoja kaikkien haastateltavien kesken, kuten 

juuri työn fyysisyys ja levon tärkeys. Se, että vastaukset ovat olleet näinkin selkeitä, mie-

lestäni kertoo siitä, ettei tuloksissa ole ristiriitaisuutta ja että kysymykset ovat olleen riittä-

vän selkeitä sekä kaikki haastateltavat ovat ymmärtäneet kysymykset samalla tavalla. Kui-

tenkin tuloksista olisi voinut saada laajemmatkin, mutta siinä tapauksessa tutkimusongel-

man olisi pitänyt mielestäni olla tarkemmin rajattu, ettei työstä olisi tullut liian laaja-alainen 

ja epäjohdonmukainen. Olisin myös voinut ottaa muutaman haastateltavan lisää, jolloin 

olisin saanut enemmän tukea vastauksille. Kuitenkin kaiken kaikkiaan pidän työtä melko 

selkeänä ja luotettavana, juurikin tulosten selkeyden takia. Myös teoriaosio tukee hyvin 

tutkimustuloksia, mutta on huomattavasti laaja-alaisempi kuin itse tutkimustulokset. Opin-

näytetyöprosessi on myös valmistunut jotakuinkin aikataulussa ja suunnitelmani mukai-

sesti. 

 

Uskon, että moni työkseen lentävä voi samaistua näihin tuloksiin. Se että työ koetaan fyy-

siseksi, kertoo mielestäni siitä, että työ yksinkertaisesti on fyysistä. Näiden tulosten perus-
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teella voidaan todeta, että on äärimmäisen tärkeää työn fyysisestä kuormituksesta palau-

tuminen. Tämä opinnäytetyö vahvistaa sen, että kyseistä työtä tekevien tulisi huolehtia en-

sisijaisesti palautumisesta ja levosta, jotta hyvinvointi kokonaisuudessaan voitaisiin kokea 

hyvänä.  
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11 Liitteet 

Liite 1 
 
 
Haastattelukysymykset 
 
Yleiset: 
 

1. Ikä, lentokokemus vuosina 
 
 

Fyysinen työhyvinvointi 
 

2. Koetko työn fyysisesti kuormittavaksi? Jos vastasit kyllä, miten ja mikä/mitkä seikat 
ovat kuormittavimpia? 

 
3. Miten palaudut työn jälkeen? Mitä keinoja käytät? 

 
4. Millä keinoilla pyrit parantamaan omaa fyysistä työhyvinvointiasi? 

 
 
Psyykkinen hyvinvointi 
 

5. Koetko/oletko kokenut työsi psyykkisesti kuormittavaksi? Miten? 
 

6. Millä keinoilla pyrit pitämään oman psyykkisen työhyvinvointisi hyvänä? 
 

 
Sosiaalinen työhyvinvointi 
 

1. Pyritkö parantamaan omaa sosiaalista hyvinvointiasi työpaikalla? Miten? 
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