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kijäjoukolle syventäviä lisäkysymyksiä. 
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olevan kunnossa, työssä viihdytään ja asianmukaisen perehdytyksen vuoksi 
myös työtehtävät ja työhön liittyvät odotukset ovat kaikkien tiedossa. Kuormitta-
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jaisten lisääminen. Esimiehen toiminnan ja johtamisen toivottiin olevan oikeuden-
mukaista ja työntekijöiden kohtelun tasapuolista. Myös muutoksista pitäisi tiedot-
taa aiempaa paremmin. 

Tutkimuksen perusteella esiin tulleita kehittämis- ja parannusehdotuksia kannat-
taisi ottaa työyhteisössä huomioon. Yhteisten palaverien järjestäminen, tällä het-
kellä esimerkiksi virtuaalisesti, auttaisi työntekijöitä kokemaan yhteisöllisyyttä ja 
samalla työyhteisössä mahdollisesti kiertävät huhut ja väärät johtopäätökset olisi 
helppo korjata oikeiksi. Tämä vaikuttaisi myös oikeudenmukaisuuden kokemi-
seen. Tiedottamisen lisääminen saisi työntekijät tuntemaan, että he ovat tärkeä 
osa organisaatiota, lisäksi se auttaisi  työyhteisöä hyväksymään muutoksen ai-
heuttamat järjestelyt paremmin.  

  

työhyvinvointi, työssä jaksaminen, sairauspoissaolot 



 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Hospitality Management 
 
KATAJISTO, RIIKKA: 
Influence of Work Well-being on Sickness Absence 
 
Bachelor's thesis 69 pages, appendices 10 pages 
October 2020 

The purpose of this thesis was to clarify how an employee working either in 
kitchen or cleaning services experienced work well- being. Another objective was 
to find out how work well- being could be developed and what factors influenced 
on sickness absence. The commissioner of this study was the city of Ikaalinen.  
 
This study was a qualitative case study and the information about work- well-
being and development propositions was gathered by an electronic survey that 
was sent to all the employees. Based on the answers of the survey supplemen-
tary questions were created. These questions were sent to only seven employ-
ees, three of them were kitchen employees and four cleaning employees.  
 
Based on the results of the study, it was established that work well- being was in 
a good state and employees were coping at work. Time pressure was the main 
reason debilitating work well-being.  Working for a long time in a hurry will stress 
employees both physically and mentally. Work motivation will decrease. That 
could increase sickness absence. Hiring extra employees and increasing alter-
nate workers could better one`s work well-being.  Management could also be 
fairer, and all the employees should be treated as equal. Meetings with all the 
employees could be an effective way to clear things out. Things, especially re-
garding to changes should be informed to all the staff. That would decrease gos-
sip and false information. 
 
These development propositions should be supported by the employer. Organiz-
ing meetings and increasing information could help employees to cope better with 
their work. 
 
 
 

work well-being, coping at work, sickness absence 



4 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .......................................................................................... 5 

2 TYÖHYVINVOINTI................................................................................ 6 

2.1 Työhyvinvoinnin määrittely ............................................................. 6 

2.2 Johtaminen ja esimiestyö ............................................................... 7 

2.2.1 Muutosjohtaminen ................................................................ 9 

2.2.2 Ikäjohtaminen ..................................................................... 10 

3 TYÖHYVINVOINNIN KÄSITTEET ...................................................... 11 

3.1 Fyysinen työhyvinvointi ................................................................ 11 

3.1.1 Työterveyshuolto ................................................................ 12 

3.1.2 Perehdyttäminen ................................................................ 15 

3.2 Henkinen työhyvinvointi ............................................................... 17 

3.2.1 Kiire .................................................................................... 19 

3.2.2 Stressi ja työuupumus ........................................................ 21 

3.3 Sosiaalinen työhyvinvointi ............................................................ 23 

3.4 Psyykkinen työhyvinvointi ............................................................ 25 

3.5 Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen ............................. 26 

4 SAIRAUSPOISSAOLOT ..................................................................... 30 

4.1 Sairauspoissaolojen määritelmä .................................................. 30 

4.2 Sairauspoissaolot kunta -alalla..................................................... 34 

5 TUTKIMUKSEN TAUSTA ................................................................... 36 

5.1 Toimeksiantajan esittely ja nykytila .............................................. 36 

5.2 Aikaisemmat tutkimukset ............................................................. 38 

6 TUTKIMUS ......................................................................................... 41 

6.1 Tutkimuksen tavoite ..................................................................... 41 

6.2 Tutkimuksen toteutus ................................................................... 41 

6.3 Tulokset ....................................................................................... 43 

6.4 Johtopäätökset ............................................................................. 50 

7 POHDINTA ......................................................................................... 52 

LÄHTEET ................................................................................................. 55 

LIITTEET ................................................................................................. 60 

Liite 1. Sähköinen kysely .................................................................... 60 

Liite 2. Haastattelukysymykset ............................................................ 69 

 

 



5 

1 JOHDANTO 

 

 

Hyvinvoiva työyhteisö on nykyisin keskeinen kilpailutekijä, joka luo pohjan yrityk-

sen menestymiselle ja parantaa tuon tuottavuutta. Työhyvinvointia lisäämällä 

saadaan lisättyä myös työntekijöiden halua olla töissä, motivaatiota, sitoutumista, 

voimavaroja ja innovatiivisuutta. Näin saadaan vähennettyä sairauskustannuksia 

ja lisättyä tehokasta työaikaa. (Kess & Seppänen 2011, 66; Virtanen & Sinokki 

2014, 143.) Varsinkin siivouspalvelualalla työskentelevien sairauspoissaolot li-

sääntyvät kuormittavan ja raskaan työn vuoksi, vaikka alalla on nykyisin käytössä 

paljon erilaisia työtä helpottavia koneita ja välineitä. Työn tavoitteena on saada 

selville, miksi työ silti koetaan raskaaksi ja kuormittavaksi. Lisäksi tarkoituksena 

on selvittää, millaiseksi ravitsemis- ja siivouspalvelutyöntekijä kokee työhyvin-

vointinsa ja millaisten tekijöiden siihen koetaan vaikuttavan. Samalla kartoitetaan 

työntekijöiden kokemuksia työhön perehdyttämisestä, koulutustarpeesta ja sai-

rauspoissaolojen syistä. Tutkimus tehdään Ikaalisten kaupungilla työskenteleville 

ravitsemis- ja siivouspalveluiden työntekijöille.  

 

Työn taustana on tekijän oma mielenkiinto työhyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin 

henkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, varsinkin nyt kun kunta- alalla joudutaan sopeu-

tumaan yhä enemmän tuleviin suuriin muutoksiin. Lisäksi työn tekijä työskentelee 

laitoshuoltajana yhdessä kaupungin siivouskohteessa, jossa on muutaman viime 

vuoden aikana tehty suuria muutoksia työntekijöiden määrässä.  

 

Työn teoriaosuus muodostuu työhyvinvoinnin eri osa- alueista, siihen vaikutta-

vista tekijöistä, työpahoinvoinnista sekä sairauspoissaoloista ja niiden vaikutuk-

sista työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. Pyrkimyksenä on saada selville niitä 

fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin tekijöitä, joiden koetaan vaikuttavan työssä 

jaksamiseen. Työn tutkimusosuus koostuu työntekijöille tehtävästä sähköisestä 

kyselystä. Kyselyn vastausten perusteella laaditaan syventäviä kysymyksiä, joi-

hin vastaa osa työntekijöistä. Kyselystä ja haastattelukysymyksistä saatujen vas-

tausten perusteella laaditaan kehittämis- ja parannusehdotuksia henkilöstön työ-

hyvinvoinnin lisäämiseksi.  
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2 TYÖHYVINVOINTI 

 

 

2.1 Työhyvinvoinnin määrittely 

 

Työhyvinvoinnin käsite on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Vielä 

1900- luvun alussa työhyvinvointi oli lähinnä fyysisiltä ja muilta altistavilta tekijöiltä 

suojelemista, kun taas nykypäivänä mukaan on tullut yhä suurempina vaikutta-

vina tekijöinä ihmisten kanssakäyminen, ihmissuhdekuormitus ja työkyvyn sekä 

työelämän laadun parantaminen. Työhyvinvointia ei kuitenkaan ole helppo mää-

ritellä yksiselitteisesti, sillä subjektiivisena käsitteenä sen merkitys riippuu aina 

siitä, keneltä asiasta kysytään. (Virtanen & Sinokki 2014, 28, 30.) Työtyytyväisyys 

on yksi eniten tutkituista työhyvinvoinnin kuvaajista. Sen avulla kuvataan sitä, 

kuinka paljon työntekijät pitävät työstään tai eivät pidä työstään. (Mäkikangas & 

Hakanen 2017, 113.) 

 

Työhyvinvoinnista puhuttaessa tarkoitetaan usein työpahoinvointia ja sen eri il-

menemismuotoja. Tämä näkyy esimerkiksi työntekijöiden sairauspoissaolojen 

seuraamisena, jolloin esiin nousevat yksilön ja työyhteisön ongelmat. Työpahoin-

vointia voidaankin ajatella puutteellisena työhyvinvointina. Se ilmenee henkisenä 

pahoinvointina kuten masennuksena, stressinä tai uupumuksena. Työyhteisössä 

se näkyy koko yhteisön väsymisenä ja työtehon heikkenemisenä. Seurauksena 

näistä on usein lisääntyneet sairauslomat. Työyhteisön jäsenenä työntekijän tu-

lee myös omalta osaltaan huolehtia omasta henkisestä ja fyysisestä terveydes-

tään. (Suonsivu 2011, 13, 43.) 

 

Työhyvinvointikäsitteeseen kuuluu useimmiten ainakin seuraavat osa- alueet: 

johtaminen ja organisaatio, työ ja työyhteisö, yksilön työkyky ja terveys sekä työn 

ja perheen yhteensovittaminen (Oksanen 2012, 14). Yhteensovittamisella tarkoi-

tetaan esimerkiksi mahdollisuutta erilaisiin työaikajoustoihin ja etätyöhön. Lisäksi 

työnantajan tulisi suhtautua myönteisesti perhevapaisiin ja näiden vapaiden pitä-

miseen pitäisi kannustaa esimiehen ja johdon taholta. Hyvinvoivassa työyhtei-

sössä ylitöiden tekeminen ei myöskään saisi olla normaalia. (Virolainen 2012, 

104.) 
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Yksilön työhyvinvointi tulee selvästi esiin työn tuloksissa. Työhyvinvointi edellyt-

tää kohtuullisuutta ja tasapainoilua omien voimavarojen ja työn vaatimusten vä-

lillä. (Virtanen & Sinokki 2014, 189.) Edellytys hyvinvoinnille on oman työn osaa-

minen. Työelämässä tarvitaan myös halua ja intoa kehittää omaa osaamista. Hy-

vinvoinnin ja työntekijän motivaation kannalta on tärkeää myös se, että työ on 

tarpeeksi haastavaa ja se vastaa työntekijän osaamista.  Tämän vuoksi osaami-

sen kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää sekä yksilön että työyhteisön kan-

nalta. (Suonsivu 2011, 48; Virtanen & Sinokki 2014, 201–202.) 

 

Terve ja tasapainoinen työyhteisö on tärkein työhyvinvoinnin perusta. Työyhtei-

sössä jokainen jäsen vaikuttaa toiminnallaan muihin. Tällaisessa yhteisössä to-

teutuu työn ja työntekijän muun elämän yhteen sovittaminen ja sukupuolten tasa- 

arvon lisäksi siinä otetaan huomioon myös eri- ikäiset ja muualta tulleet työnteki-

jät. Työhyvinvointia syntyy erityisesti silloin, kun sekä työympäristö että työyh-

teisö on terveyttä edistävä, turvallinen ja työuraa tukeva, työntekijä kokee työnsä 

hyvin sujuvaksi ja mielekkääksi ja yksilön voimavarat sekä työ ovat hyvässä ta-

sapainossa keskenään. (Eräsalo 2011, 127; Suonsivu 2011, 45,58; Virtanen & 

Sinokki 2014, 30, 197.)   

 

Tasa- arvoisessa työyhteisössä toimitaan oikeudenmukaisesti, kenelläkään ei ole 

erityisvapauksia ja kaikilta edellytetään yhteistä panosta. Ilmapiiri on avoin ja 

rento. Kaikista työyhteisön jäsenistä ei voi eikä tarvitse pitää, mutta jokaisen 

kanssa on tultava toimeen. Tärkeää on oppia käsittelemään ristiriitatilanteita. 

(Eräsalo 2011, 127–128.) 

 

 

2.2 Johtaminen ja esimiestyö 

 

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämisen päävastuu työpaikalla on työnantajalla. 

Se on osa esimiestyötä ja johtamista - voidaankin puhua työkyvyn johtamisesta. 

Kehittämisen keinoja ovat työterveys- ja turvallisuusriskien kartoittaminen sekä 

työkyvyttömyysriskien tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy ja poistaminen, 

sairauspoissaolojen seuranta, varhainen tuki ja siihen liittyvät toimintamallit sa-

moin kuin terveyttä edistävien elämäntapojen tukeminen sekä stressin ja kiireen 

hallinta. (Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 2011.)  
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Johtamisella on vaikutus sekä työyhteisön että yksittäisen työntekijän työhyvin-

vointiin.  Työhyvinvoinnin johtaminen edellyttää aina muutosjohtajuutta. (Pursio 

2010, 56.) Työkyvyn johtaminen ei ole kuitenkaan vain terveyden edistämistä ja 

sairauksien hoitamista. Siihen tarvitaan myös työn voimavara- ja vetovoimateki-

jöiden vahvistamista. Olennaisia asioita ovat selkeät johtamiskäytännöt ja esimie-

hen tuki, palaute ja arvostus. Työn mielekkyys ja palkitsevuus, hyvä tiedonkulku 

ja kannustava työyhteisö ovat myös tärkeitä työn vetovoimatekijöitä. (Työhyvin-

vointia hyvinvointityöhön 2011.)  

 

Työhyvinvoinnista huolehtiva esimies kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti ja oi-

keudenmukaisesti, seuraa työn kuormittavuutta, pitää säännöllisesti kehityskes-

kusteluita ja järjestää yhteisiä palavereita, joissa viestintä on riittävää ja monipuo-

lista. Lisäksi kaikki työyhteisöön ja työhön kuuluva kehittäminen tehdään yhdessä 

työntekijöiden kanssa. Esimiehen tehtäviin kuuluu myös töiden järkevä organi-

sointi, työpaikan pelisääntöjen luominen ja niiden noudattaminen. (Hyppänen 

2009, 152.) Varsinkin palvelualoilla esimiehen osoittama arvostuksen puute hei-

jastuu helposti ja näkyvästi asiakaspalveluun (Eräsalo 2011,116). 

 

Sekä työhyvinvointi että työkyky voidaan jakaa kolmeen periaatteeseen. Ensim-

mäinen näistä on ennalta ehkäisy, jonka tarkoituksena on selvittää työn, työolojen 

ja työympäristön riskit, joilla saattaa olla merkitystä työntekijän terveyteen ja tur-

vallisuuteen. Varhainen tuki tarkoittaa, että työntekijän työssä selviytymistä vai-

keuttavat ongelmat ja oireet pyritään tunnistamaan mahdollisimman aikaisin. Te-

hostetun tuen periaate tarkoittaa työntekijän työkyvyn arvioimista ja työssä sel-

viytymisen tukemiseksi toteutetaan työssä ja työympäristössä tarvittavat toimen-

piteet. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi ammatillinen tai lääkinnällinen kuntou-

tus, uudelleen koulutus, uudelleen sijoitus tai selvitys osasairauspäivärahan tai 

osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollisuudesta. (Työhyvinvointia hyvinvointityö-

hön 2011.)  
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2.2.1 Muutosjohtaminen 

 

Työhyvinvointi näkyy sekä yksilö- että työyhteisötasolla työhön paneutumisena ja 

yhteistyön sujumisena. Monet työhyvinvoinnin ilmiöt tulevat usein esiin työn eri-

laisissa muutosvaiheissa. Näissä muutosvaiheissa korostuu hyvän johtajuuden 

merkitys, sillä hyvällä muutosjohtamisella ja työhyvinvoinnilla on todettu olevan 

selvä yhteys. (Suonsivu 2011,43, 171.)  Työhyvinvoinnin kannalta muutokseen 

tulisikin varautua ennalta mahdollisimman hyvin. Avoin tiedottaminen riittävän 

ajoissa ja työntekijöiden mielipiteiden ja tuntemusten kuunteleminen vähentävät 

muutosvastarintaa ja saattavat helpottaa muutosten läpivientiä. Työntekijöille pi-

täisi myös antaa riittävästi aikaa sopeutua tuleviin muutoksiin. (Virolainen 2012, 

110.)  

 

Vaikka muutos on aina kehittymisen edellytys, se aiheuttaa silti ihmisissä stres-

sireaktion. Jopa positiivinen muutos tuntuu aluksi stressaavalta. Muutosvasta-

rinta on luonnollinen osa ihmisen käyttäytymistä. Se voi kuitenkin vähentyä jo 

pelkästään sillä, että työntekijä kokee olevansa itse mukana muutoksessa ja sen 

toteutuksessa. Muutos myös onnistuu parhaiten, kun henkilöstö sitoutetaan sii-

hen mukaan. (Rauramo 2012, 57–58, Virolainen 2012, 110.) Tätä sitouttamista 

ei kuitenkaan ole ilman luottamusta, jota ei taas synny ilman arvostusta ja avoi-

muutta. Jos työntekijät kokevat, että heidän tehtäväkseen jää jatkuvasti vain tu-

levien muutosten hyväksyminen, he suhtautuvat myöhemminkin kaikkeen johta-

miseen ja muutoksiin epäluuloisesti. (Rauramo 2012, 57–58,95.)  

 

Työntekijöiden pitäisi ratkaista muutosten aiheuttamat haasteet suunnittelemalla 

ja toteuttamalla ratkaisuja ja vastatoimenpiteitä ongelmiin. Tämä pitäisi aina 

tehdä johdon tukemana, eikä johdon määräyksestä. (Kehittämistyö onnistuu ar-

vostavalla johtamisella 2020, 15.) Huonosti tai heikosti toteutettu muutos saattaa 

aiheuttaa stressiä, epätietoisuus tulevista muutoksista ahdistaa ja pelottaa työn-

tekijöitä, joka saattaa osaltaan lisätä työpahoinvointia. Myöskään jatkuva muutos 

ei ole hyväksi. Työntekijöiden motivaatio saattaa laskea, jos huomataan ettei 

uutta toimintatapaa- tai mallia otetakaan pitempiaikaiseen käyttöön. (Virolainen 

2012, 110.) 
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2.2.2 Ikäjohtaminen 

 

Ikäjohtaminen on tapa organisoida työt ja johtaa niitä ihmisen voimavarojen nä-

kökulmasta. Ikäystävällisen organisaation tunnuspiirteitä ovat esimerkiksi oikeu-

denmukaiset ikäasenteet, hyvä työkyky, motivaatio ja jaksaminen sekä töiden or-

ganisoiminen. Seniori- ikäisiä motivoi uransa jatkamiseen hyvä fyysinen työkyky 

ja halu kuulua työyhteisöön. Työuraa halutaan myös jatkaa, mikäli työnantajan 

taholta koetaan kannustusta. (Valtiala 2013, 51.) Varhainen puuttuminen, yhteis-

työ ja sen kehittäminen työterveyshuollon kanssa, työhyvinvoinnin, työsääntöjen 

ja käytäntöjen kehittäminen ovat kaikki tärkeitä keinoja ikääntyvien työntekijöiden 

sairauspoissaolojen vähentämiseen. (Kess & Seppänen 2011, 105.) 

 

Työnantajan tulee erityisesti huolehtia siitä, että työolot eivät vaaranna työnteki-

jän terveyttä. Työolot eivät myöskään sairastumistapauksissa saa pahentaa sai-

rautta ja näin mahdollisesti lisätä pitkiä sairauspoissaoloja. Tämä tarkoittaa työ-

yhteisössä esimerkiksi sitä, että työtehtävät ja työolot kehitetään tai muutetaan 

työntekijän työkykyä vastaavaksi. Haasteena on kuitenkin se, ettei työntekijää 

saa iänkään perusteella asettaa huonompaan asemaan, mikäli tähän ei ole kun-

nollisia perusteita. (Kess & Seppänen 2011, 105.) 
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3 TYÖHYVINVOINNIN KÄSITTEET 

 

 

3.1 Fyysinen työhyvinvointi 

 

Fyysinen työhyvinvointi on näkyvin osa työhyvinvointia. Siihen kuuluvat kaikki 

fyysiset työolosuhteet kuten esimerkiksi työpaikan lämpötila ja melu sekä työn 

fyysinen kuormitus. (Virolainen 2012,17.) Fyysisellä kuormituksella tarkoitetaan 

sekä liikuntaelimistöön että verenkiertoelimistöön kohdistuvaa kuormitusta. Näitä 

kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi työasennot ja työliikkeet, liikkuminen ja 

fyysisen voiman käyttö. Fyysistä kuormittavuutta helpottaa töiden hyvä organi-

sointi ja tarpeellisten koneiden ja apuvälineiden käyttäminen sekä niiden käy-

tössä opastaminen. Näiden apuvälineiden ja koneiden täytyy olla säädettävissä 

erikokoisten käyttäjien tarpeiden mukaan. Tällä työnopastuksella ja perehdyttä-

misellä edistetään muun muassa oikeiden työasentojen omaksumista. (Rauramo 

2012,48.) Työterveyslaitoksen vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan fyysi-

nen hyvinvointi oli selvästi yhteydessä työssä koettuun kiireeseen ja työntekijän 

ikään. Fyysistä oireilua oli huomattavasti harvemmin nuorilla työntekijöillä. (Kan-

dolin, Tilev, Lindström, Vartia & Ketola 2009, 72.) 

 

Vaikka ergonomiaan panostetaan nykyisin enemmän, on työn fyysinen kuormitus 

edelleen yleistä (Martimo & Antti-Poika 2018, 182). Sopivasti kuormittava työ 

mahdollistaa riittävän palautumisen. Rasituksesta tulisi toipua mahdollisesti jo 

työpäivän aikana tai pian sen päätyttyä. Jos palautuminen ei ole mahdollista tai 

riittävää, täytyy ihmisen ponnistella yhä enemmän selviytyäkseen työstään. Kuor-

mitus on ihmiselle välttämätöntä, mutta liiallisena tai liian voimakkaana se altistaa 

sairastumiselle. Työntekijöiden liiallista työkuormitusta voidaan helposti ehkäistä 

huolehtimalla esimerkiksi turvallisista työskentelyolosuhteista ja hyvistä työväli-

neistä. (Rauramo 2012, 43, 168.) 

 

Työpaikoilla työn kuormitukseen voidaan vaikuttaa kolmella tavalla. Teknologian 

avulla seurataan tekniikan kehittymistä ja hyödynnetään kaikki mahdolliset auto-

matisointi- ja kehitysmahdollisuudet kuormittavien tai muuten vaarallisten työvai-

heiden osalta. Työtehtävissä käytetään vain sellaisia koneita ja laitteita, jotka ovat 

säännösten mukaisia ja kyseiseen työhön sopivia. Lisäksi huolehditaan niiden 
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oikeasta asennuksesta, huolloista, suojalaitteista ja merkinnöistä. Koneiden ja 

laitteiden käyttäminen ei myöskään saa aiheuttaa vaaraa työntekijöille eikä muille 

työpaikalla oleville henkilöille. Ergonomian avulla sopeutetaan työ, työvälineet, 

työympäristö ja muu toimintajärjestelmä vastaamaan työntekijän tarpeita. Sen 

avulla parannetaan turvallisuutta ja terveyttä sekä järjestelmien tehokasta toimin-

taa. Käytettävyys kuvaa sitä, miten hyvin työntekijä voi käyttää työvälineitään 

erilaisissa käyttötilanteissa saavuttaakseen määritetyn tavoitteen sekä tulokselli-

sesti ja tehokkaasti, mutta myös tyytyväisenä. Suunnitteluvaiheessa otetaan huo-

mioon käyttäjän tiedot, tarpeet ja rajoitukset. (Rauramo 2012, 45.) 

 

Työkykyinen työvoima ja sen työhyvinvointi on merkittävä tekijä koko Suomen 

kansantaloudelle. Se vaikuttaa kokonaistuottavuuteen sekä sairaus-, eläke- ja 

työttömyyskuluihin. Työkykyyn vaikuttavia voimavaroja ovat työntekijän osaami-

sen ja motivaation lisäksi myös arvot ja asenteet. Uudistetussa työterveyslaissa 

on myös erikseen mainittu häirintä ja epäasiallinen kohtelu ja työnantajaa velvoite 

puuttua niihin. (Virtanen & Sinokki 2014, 91, 143.) Työkyvyn edistämisellä on 

suuri merkitys sekä työntekijän että työnantajan kannalta. Oikea tuki vähentää 

työntekijöiden sairauspoissaoloja, edistää työhön paluuta ja voi estää ennenai-

kaisen eläköitymisen. (Rauramo 2012, 39.) 

 

Työntekijän työkykyä voidaan tukea etsimällä tilapäisiä ratkaisuja työkuorman 

helpottamiseksi niissä tilanteissa, joissa tilanteeseen on syynä esimerkiksi yksi-

tyiselämässä tapahtunut kriisi. Työajan lyhentäminen tai työkuorman keventämi-

nen ei kuitenkaan auta, mikäli oireilun syynä on kohtuuton työkuorma tai työnte-

kijän edellytyksille sopimaton työtehtävä. Toki tällöin työtä keventämällä saadaan 

lisäaikaa saada todellinen ongelma ratkaistua. (Räisänen 2012, 205.) 

 

 

3.1.1 Työterveyshuolto 

 

Työterveyshuollolla tarkoitetaan työssä käyvien ihmisten perusterveydenhuoltoa. 

Toimiva työterveyshuolto on yhteistyökykyinen, ammattitaitoinen, aloitteellinen, 

aktiivinen ja sujuva. (Rauramo 2012, 39.) Työterveyshuollossa työkyvyn käsite 

on keskeinen, mutta sille ei ole yksiselitteistä määritelmää. Samalla kun työelä-

män vaatimukset ovat muuttuneet, on työkyvyn käsitekin laajentunut. Aiemmin 
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työkykymalli pohjautui pelkästään lääketieteelliseen ajatteluun, mutta nykyisin se 

on moniulotteisempaa työkyvyn tarkastelua, jossa työntekijöiden ja työn piirteiden 

lisäksi otetaan huomioon myös työyhteisö ja työelämän ulkopuolinen toimintaym-

päristö. (Rantala & Hätinen 2017, 200.)  

 

Suomi on yksi niistä harvoista maista, joissa työterveyshuollosta on erillinen lain-

säädäntö. Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työntekijöil-

leen sekä ehkäisevän työterveyshuollon että mahdollisesti myös vapaaehtoisen 

sairaanhoidon. (Virtanen & Sinokki 2014, 93.) Vuonna 2002 astui voimaan uudis-

tettu työterveyshuoltolaki ja vuonna 2003 uudistettu työturvallisuuslaki. Näiden 

molempien uudistusten myötä työntekijän työkyky ja sen ylläpito, sekä työyhtei-

sön kehittäminen korostui aiempaa enemmän. Työntekijää on luonnollisesti suo-

jeltava työn vaaroilta ja haitalliselta kuormittumiselta, mutta muutosten myötä on 

pyritty turvaamaan ja huomioimaan myös työntekijöiden psyykkinen työterveys ja 

työssä jaksaminen. (Ala-Mursula 2018, 28; Kess & Seppänen 2011, 69; Virtanen 

& Sinokki 2014, 91.) 

 

Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on jatkuva työympäristön tarkkailu-

velvollisuus ja velvoite ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Tarkkailu ei voi 

olla pelkästään työntekijöiden ilmoitusten varassa. (Räisänen 2012,174.) Myös 

työterveyshuollolla on lain mukaan velvollisuus puuttua asiaan, jos työpaikalla 

havaitaan samanlaisia työperäisiä ongelmia useilla eri työntekijöillä (Hyppänen 

2009, 154). 

 

Työterveyshuollon ja työantajan välinen yhteistyö lisääntyi 2000- luvulla varsinkin 

työkyvyn ylläpitämisessä. 2012 tehtyjen lakimuutosten myötä voimaan tulivat työ-

terveyslain ja sairausvakuutuslain muutokset, joilla työantaja velvoitettiin ilmoitta-

maan työterveyshuoltoon työntekijöiden pitkistä sairauspoissaoloista. Näin ollen 

työterveyshuollon on 90 sairauspoissaolopäivän jälkeen kirjoitettava lausunto 

työntekijän työnjatkumismahdollisuuksista. Puhutaan varhaisen tuen mallista, 

jossa nimenomaan korostetaan työkykyä ja sen arvioimista, sairauspoissaolojen 

seurantaa ja niihin puuttumista sekä työhön paluun tukemista pitkien sairauspois-

saolojen jälkeen. Työterveyshuollon kustannukset maksaa työnantaja, sitä ei siis 

kustanneta verovaroilla. (Virtanen & Sinokki 2014, 92, 94.) 
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Työterveyshuollon toiminnan perustana on työpaikkaselvitys, jolla selvitetään 

työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Selvitys tehdään yhdessä työntekijöiden 

ja työnantajan kanssa ja sen avulla saadaan selville työterveystoimenpiteiden 

tarpeet. Terveyttä ja työkykyä selvittävissä tarkastuksissa keskitytään pääosin 

yksilöllisiin tekijöihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen riskiin, 

stressin kokemiseen, unihäiriöihin ja masennusoireisiin, tupakointiin, alkoholin 

suurkulutukseen ja muihin työkykyä mahdollisesti uhkaaviin ongelmiin. Työter-

veyshuolto antaa suosituksia työolojen muutoksista, mikäli tarkastuksissa tode-

taan työolojen aiheuttama sairastuminen, sairastumisvaara tai liiallinen kuormit-

tuminen. (Virtanen & Sinokki 2014, 228.) 

 

Työterveyshuolto tukee monin tavoin työntekijän työhyvinvointia ja työkykyä. Tar-

vittaessa työkykyongelmista järjestetään työterveysneuvottelu, ja ongelman pit-

kittyessä selvitetään yhdessä työpaikan kanssa työntekijän mahdollisuuksia jat-

kaa työssään. Vaikka terveys edistää monin tavoin työhyvinvointia, se ei kuiten-

kaan ole edellytys työhyvinvoinnille. Kun puhutaan työterveydestä, puhutaan ky-

seessä olevaan työhön riittävästä terveydestä. Työntekijä voi vaikeasta sairau-

desta tai vammasta huolimatta kokea olevansa työkykyinen ja työhyvinvointinsa 

erinomainen. Sairaudet merkitsevät erilaisia asioita kunkin ihmisen toimintaky-

vylle. Sama sairaus tai oire voi saada toisen työntekijän kokemaan työkyvyttö-

myyttä, kun taas toinen ei koe minkäänlaista haittaa. (Virtanen & Sinokki 2014, 

196–197, 230.)  

 

Työterveyshuollolla on suuri merkitys myös työyhteisön hyvinvoinnin kehittämi-

sessä. Sen lisäksi, että sillä on pitkäaikainen taustatieto työyhteisöstä ja sen hy-

vinvoinnista, se voi myös tarjota työyhteisöpalveluita ja kehittämisprosesseja. 

Pikkuhiljaa työterveyshuolto onkin muotoutumassa työhyvinvointipalveluiksi. 

(Aminoff & Tienhaara 2018, 99; Aulankoski 2016, 97.)  
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3.1.2 Perehdyttäminen 

 

Aiemmin perehdyttämisessä oli kyse ensisijaisesti työhön opastamisesta. Yrityk-

seen ja työyhteisöön tutustuttamista ei pidetty erityisen tärkeänä. Nykyisin orga-

nisaatioiden ja työtehtävien monimutkaistuminen on tehnyt perehdyttämisestä 

yhä tärkeämpää. Työntekijän pitää työtehtäviensä lisäksi myös ymmärtää orga-

nisaationsa toimintaa ja olemassaoloa. Perehdyttäminen on tullut laajemmaksi ja 

myös monimutkaisemmaksi. (Kupias & Peltola 2009, 13; Joki 2018, 111.)  

 

Perehdytys käsittää erilaisia toimia, jotka helpottavat työntekijän töiden alka-

mista, mutta lisäksi se pitää sisällään myös varsinaisen opastuksen työtehtäviin, 

työympäristöön ja organisaatioon. Perehdytyksessä selvitetään työajan ja työteh-

tävien lisäksi myös esimerkiksi palkkaan liittyvät rutiinit, poissaolokäytännöt, ruo-

kailu ja taukotilat, työterveyshuolto ja virkistyspalvelut. Hyvässä perehdyttämi-

sessä otetaan huomioon työntekijän osaaminen ja sitä hyödynnetään mahdolli-

simman paljon prosessin aikana. Kokenut työntekijä on usein aktiivisempi ja oma- 

aloitteisempi kuin vasta- alkaja. Hyvin ja perusteellisesti hoidettu perehdyttämi-

nen vaikuttaa positiivisesti työntekijään ja sitouttaa hänet nopeammin yrityksen 

ja työyhteisön jäseneksi. Perehdyttäminen ei saisi koskaan olla pelkästään esi-

miehen vastuulla, vaan käytännön toimenpiteisiin tulisi osallistua myös tulevan 

työyhteisön jäsenten ja mahdollisten nimitettyjen perehdyttäjien. Esimiehen on 

kuitenkin huolehdittava siitä, että organisaatiossa on olemassa perehdyttämis-

prosessi ja siihen on käytettävissä kaikki mahdolliset resurssit.  (Hyppänen 2009, 

195, 197; Joki 2018, 111–112; Kupias & Peltola 2009, 19.) 

 

Kunnolla suoritettu perehdytys tukee ihmisen työhyvinvointia. Tavoitteena onkin 

saada työntekijä tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja kuuluvansa työyhteisöön. 

Hyvän perehdyttämisen seurauksena syntyy luonteva suhde sekä esimieheen 

että työkavereihin. Se myös luo perustan työn ilon kokemiselle ja työssä viihtymi-

selle. Perehdyttämisellä on myös kansantaloudellista hyötyä. Se antaa edellytyk-

set sille, että työntekijä on tyytyväinen, pysyy kunnossa ja sairastaa vähemmän 

sekä huolehtii työn tuottavuudesta. (Juuti & Vuorela 2015, 64; Kupias & Peltola 

2009, 20.) 
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Perehdytyksen kesto riippuu yleensä tehtävästä, mutta yleensä sen pitäisi kestää 

yhtä kauan kuin koeaika. Käytännössä tällä kuitenkin tarkoitetaan viikkoja, har-

vemmin kuukausia. Perehdytyksen loppuvaiheessa työntekijän kanssa tulisi vielä 

keskustella perehdyttämisen sujumisesta. Tässäkin vaiheessa saattaa tulla vielä 

esiin asioita, jotka pitää selvittää. Myös esimies voi arvioida omaa toimintaansa 

perehdytystilanteessa. (Eklund 2018,88; Hyppänen 2009, 198–199.) Tärkeää on 

myös antaa työntekijälle tarpeeksi aikaa omaksua uudet asiat ja perehtyä niihin 

(Virtala-Kantola, Hotanen, Kärnä & Ristimäki 2005, 7). 

 

Työturvallisuuslaki määrittelee perehdytyksen ja sen tarkoituksen. Lain mukaan 

työnantajan on huolehdittava siitä, että työnteko on turvallista eikä työntekijän 

terveys vaarannu.  Työntekijälle täytyy opastuksen lisäksi antaa myös riittävät 

tiedot kaikista työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Näitä vaaratekijöitä ovat esi-

merkiksi koneet ja laitteet, mutta niitä voi mahdollisesti olla myös asiakkaat. (Ku-

pias & Peltola 2009, 23.) Työturvallisuudessa ei ole kyse pelkästään fyysisestä 

terveydestä ja siihen liittyvistä uhkista, vaan myös työntekijän henkinen turvalli-

suus on suojattava (Kupias & Peltola 2009, 24; Virtala-Kantola ym. 2005, 7). Kun 

työntekijälle on kerrottu työpaikan vaarallisista kohteista, se vähentää turvalli-

suusriskejä. Lisäksi työntekijä kokee oman olonsa turvalliseksi. (Joki 2018, 111.) 

Perehdytys kuuluu myös systemaattiseen ja kattavaan työturvallisuusriskien ar-

viointiin (Kangasmaa 2016, 36). 

 

Työntekijää tulisi rohkaista käyttämään työssä omia vahvuuksiaan. Perehdyttä-

misen laajuus riippuu luonnollisesti työntekijän omasta koulutuksesta, ammatilli-

sesta osaamisesta ja kokemuksesta sekä tulevan työsuhteen pituudesta ja tule-

vista työtehtävistä. Työelämässä ovat yleistyneet lyhyet määräaikaisuudet ja osa- 

aikaisuudet. Tällöin perehdytyksen tavoitteena onkin saada työntekijä oppimaan 

työnsä nopeasti ja tunnistamaan työympäristöstä vain olennaisimmat käytännön 

asiat. Kokeneen perehdytettävän työntekijän havaintoja kannattaa kuunnella ja 

hyödyntää. Työntekijälle pitäisi aina antaa mahdollisuus kyseenalaistaa työpai-

kan vanhat tottumukset ja työskentelytavat. (Eklund 2018,28, 128; Joki 2018,113; 

Kupias & Peltola 2009,23.) 

 

Vaikka perehdytys useimmiten tapahtuu työsuhteen alkaessa, tulisi sitä käyttää 

myös silloin kun työntekijä siirtyy uusiin tehtäviin entisessä työpaikassaan. Myös 
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pitkien poissaolojen jälkeen, kuten perhevapaat ja varsinkin tapaturmiin liittynei-

siin sairauspoissaolot, saattaa olla tarvetta perehdyttää työntekijä omiin työtehtä-

viinsä.  Lisäksi uusien työmäärämitoitusten jälkeen, työmenetelmien muuttuessa, 

uusien työvälineiden ja koneiden hankkimisen jälkeen sekä työolosuhteiden tai 

asiakkaan toiminnan muuttuessa on tarve perehdytykselle. Samoin on myös ta-

paturmien tai niin sanottujen läheltä piti- tilanteiden jälkeen, jotta jatkossa vältyt-

täisiin samanlaisilta vahingoilta. (Joki 2018, 111; Virtala-Kantola ym. 2005, 10–

11.)  

 

Epäonnistunut perehdytys saattaa pahimmillaan johtaa irtisanoutumiseen koeai-

kana. Perehdytyksen epäkohta on myös usein epäselvä vastuunjako eli pereh-

dytysvastuuta ei ole jaettu selkeästi, eikä delegoitu kunnolla eteenpäin. Kiire on 

yksi yleisimpiä syitä sille, ettei perehdytystä ole pystytty tekemään riittävän hyvin. 

Perehdyttävien työntekijöiden ajankäyttöä pitäisikin suunnitella tarkemmin. Mitä 

tehokkaammin perehdytys tapahtuu, sitä nopeammin perehdyttäjä pääsee takai-

sin omien tehtäviensä pariin. Samoin myös uusi työntekijä pystyy aloittamaan 

työnsä mahdollisimman nopeasti. (Eklund 2018,140–144.) 

. 

 

3.2 Henkinen työhyvinvointi 

 

Työntekijöiden fyysiseen jaksamiseen ja työturvallisuuden sekä työsuojelun su-

jumiseen on kiinnitetty huomiota jo vuosikymmenten ajan, mutta henkiseen hy-

vinvointiin, kuten myös työntekijän työkykyyn ja työssä jaksamiseen on keskitytty 

paremmin vasta viimeisten vuosikymmenten ajan. (Virtanen & Sinokki 2014, 

141.) Henkinen hyvinvointi tulkitaan usein mielentilaksi, jota sävyttävät ilo ja on-

nellisuus sekä tyytyväisyys elämään kokonaisuutena. Hyvinvoiva työntekijä on 

kaikkien etu ja hyvinvoivan työntekijän työ on tehokkaampaa ja laadukkaampaa. 

(Surakka & Rantamäki 2013, 51.) 

 

Onnelliset työntekijät ovat nopeampia, luovempia ja tehokkaampia, he sietävät 

paremmin stressiä ja sairastavat huomattavasti muita vähemmän. Onnellisuus ja 

työhyvinvointi ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei työntekijän elämässä olisi ollen-

kaan stressiä tai ahdistavia tilanteita. Onnistuneen suorituksen näkökulmasta on 

itse asiassa hyvin tärkeää kokea jonkinlaista stressiä. Tällöin puhutaan hyvästä 
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stressistä, joka virittää toimintaan, terävöittää ajattelun ja mahdollistaa huippu-

suoritusten saavuttamisen. Ongelmaksi stressi muodostuu silloin, kun se liian 

suureksi kasvaessaan haittaa ajattelua ja toimintaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, 

että stressin sietokyky on jokaisella ihmisellä erilainen. Toisen työntekijän muka-

van haastava tehtävä saattaa toisesta tuntua sietämättömän ylivoimaiselta. 

(Kauko-Valli & Koiranen 2010,106, 109.)  

 

Työntekijän omalla asenteella on suuri merkitys työhyvinvointiin. Mitä myöntei-

semmin työhön ja työyhteisöön suhtautuu ja mitä optimistisemmin tulevaisuu-

desta ajattelee, lisääntyy hyvä olo. Suurin osa työntekijöistä suhtautuu työhönsä 

kaksijakoisesti; työ kyllä tuottaa tyydytystä, mutta siinä on myös epämiellyttäviä 

puolia. On kuitenkin yksilöllistä, miten asioita koetaan ja tulkitaan. Kiinnostavat 

työtehtävät, innostavat haasteet, onnistuminen ja kehittymismahdollisuudet lisää-

vät työn imua. Monille työ tuottaa kuitenkin tyydytystä, jolloin omaa työtä arvos-

tetaan ja omaa työuraa ollaan valmiita kehittämään. (Virtanen & Sinokki 2014, 

205– 207.) 

 

Työmotivaatio edellyttää sopivia haasteita. Liian vaativa työ ahdistaa, mutta liian 

helppo työ sujuu taas liiaksi rutiinilla. Tärkeää on myös kokea oma työ merkityk-

selliseksi. (Aulankoski & Lundahl 2018, 39.) Työnilo kytketään usein työtyytyväi-

syyteen eli siihen, kuinka tyytyväinen ihminen on työhönsä. Työniloon voidaan 

liittää myös työnimun käsite. Hyvällä mielellä tehty työ lisää tehokkuutta. (Kauko-

Valli & Koiranen 2010, 100,102.)  Työn imua lisäävät työn erilaiset voimavarat, 

kuten esimiehen tuki, työhön vaikuttamismahdollisuudet, hyvä ilmapiiri ja tiedon-

kulku. (Virolainen 2012, 92.) Suomessa koetaan suhteellisen paljon työn imua. 

Työ- ja terveyslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan jopa 40% työntekijöistä 

koki työn imua päivittäin. (Mäkikangas & Hakanen 2017, 112.)  

 

Työn imuun sisällytetään tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Se on 

tavoitetila, jota moni työnantaja tavoittelee. Työn imun vallassa oleva työntekijä 

on valmis antamaan työlle paljon. Kun työntekijöiltä vaaditaan yhä kovempia suo-

rituksia, työn imusta tulee tekijä, joihin yritysten kannattaa panostaa. (Airaskorpi 

2020, 92.) Työn imua kokevat työntekijät tarkoittavat työnantajan näkökulmasta 

esimerkiksi palvelun parempaa laatua, enemmän tuottavuutta ja vähemmän pois-
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saoloja. Työn imun vallassa pitkää päivää työskentelevä työntekijä saattaa vai-

kuttaa työholistilta, mutta nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Toisin kuin työho-

listi, työn imua kokeva työntekijä voi hyvin ja saa tyydytystä työstään. Lisäksi hän 

osaa lopettaa silloin, kun työstä loppuu nautinto. Työholismista kärsivä työntekijä 

käyttäytyy kuten muutkin riippuvaiset. Työlle asetetaan koko ajan kovempia ta-

voitteita eikä siitä pystytä nauttimaan. (Työn imua kokeva työntekijä voi hyvin ja 

on tuottava 2014, 11.) 

 

Työn imu ei ole myöskään sama kuin flow- käsite. Flow on enemmän hetkellinen 

kokemus, kun taas työn imu on pysyvämpi olotila. Työn imu eroaa myös työhön 

sitoutumisesta, ainakin kun puhutaan teoriassa. Energisyys, tehokkuus ja pysty-

vyys ovat kaikki työn imuun liittyviä käsitteitä, mutta ne eivät kuulu sitoutumisen 

määritelmiin. Työn imu lisää työhön ja työpaikkaan sitoutumista, mikä saattaa vä-

hentää halua työpaikan vaihtamiseen. Työn imu antaa energiaa, työn imua ko-

keva työntekijä nauttii silti myös muustakin elämästä. (Virolainen 2012, 91.)  

 

Työelämä on muuttunut radikaalisti ja tämän muutoksen vuoksi työn henkinen ja 

myös sosiaalinen kuormitus on lisääntynyt huomattavasti. (Juuti & Salmi 2014, 

43.) Henkisen kuormittumisen vähentämiseksi on keinoja: säännöllinen palaut-

teen saaminen, toimiva tiedonkulku, työn hallinnan kehittäminen, työn organisoin-

nin parantaminen ja ammattitaidon sekä muiden kehittymismahdollisuuksien luo-

minen (Virtala-Kantola ym. 2005, 32). Työn kuormittavuutta voidaan myös tasata 

töitä uudelleen jakamalla. Näiden lisäksi on myös pohdittava, mikä on se kohtuul-

linen työmäärä, josta työntekijöiden on vielä mahdollisuus suoriutua. Etukäteen 

on myös hyvä miettiä toimintaperiaatteet yllättäviä tilanteita, kuten työntekijöiden 

sairastumista tai teknisiä ongelmia varten. (Rauramo 2012, 56.) 

 

 

3.2.1 Kiire 

 

Nykyisin yhä useampi työntekijä pitää normaalina sitä, että työssä on kiire ja jat-

kuva ylikuormitus. Kiireestä on tullut trendikästä, mutta usein se on seurausta 

työn epätasaisesta jakautumisesta. Nopeudesta on tullut työelämässä yksi ylis-

tetyimmistä ominaisuuksista ja arjessa se nousee helposti myös laadun viilaami-
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sen ohi. Sillä työelämässä tehdystä työstä palkitaan, ei työn pitkällisestä hiomi-

sesta tai viilaamisesta. Työelämä on nykyisin jatkuvaa kilpailua siitä, kuka tekee 

eniten töitä. Vaikka työn ja vapaa- ajan tasapainottamisesta puhutaan nykyisin 

paljon enemmän kuin aiemmin, se on silti ristiriidassa tehokkuuden ja globaalin 

kilpailun kanssa.  Tehokkuustavoitteiden kanssa sopii hyvin yhteen yksin tekemi-

nen. Puhutaan moniosaajista, joiden toivotaan työnteollaan korvaavan kokonai-

sen tiimin. Jos yhden huippuosaajan työpanos riittää, ei tarvitse laittaa kahta työn-

tekijää työskentelemään yhdessä. Itsenäisessä, yksin tehtävässä työssä suurena 

haasteena on kuitenkin se, ettei työntekijän uupumusta tai työkuormaa pystytä 

huomaamaan riittävän ajoissa. Lisäksi yksin työskenteleminen aiheuttaa pidem-

män päälle sen, että on vaikea luottaa muihin kuin itseensä. (Airaskorpi 2020,55–

56, 64, 71.) 

 

Kiire on lisääntynyt 1970- luvulta lähtien ja nykyisin jopa puolet työntekijöistä kär-

sii liiasta kiireestä. Työpaikoilla yritetään saada enemmän aikaan, mutta vähem-

mällä työntekijämäärällä. Kiireen tuntua lisäävät myös huonosti organisoidut työt.  

Kiire voi myös johtua pelkästään työntekijän opastuksen ja/tai koulutuksen puut-

teesta tai oikeiden työvälineiden puuttumisesta. (Juuti & Salmi 2014,43; Nurmi 

2018,24; Virtala-Kantola ym. 2005, 33) 

 

Muutoksiakin vastustetaan usein vetoamalla kiireeseen. Kiireen hallinta edellyt-

tää suunnittelun lisäksi myös olennaiseen keskittymistä ja priorisointia. Kiirettä 

voidaan hallita esimerkiksi tehtävänkuvaa selkeyttämällä ja kiinnittämällä huo-

miota töiden tärkeysjärjestykseen. (Rauramo 2012, 56.) Työhön käytettyä aikaa 

voidaan selvittää miettimällä, mikä osa työajasta oikeasti käytetään olennaisten 

asioiden tekemiseen. Tällöin pohditaan, ovatko kaikki tehdyt työt todella tarpeel-

lisia, voidaanko työt tehdä tarkoituksenmukaisemmin, voidaanko jotkut työtehtä-

vät jättää tekemättä ja mitä voitaisiin muuttaa, että työhön kuluisi vähemmän ai-

kaa. (Työterveyslaitos 2017.) 

 

Ylitöiden tekeminen vaikuttaa negatiivisesti ihmisen hyvinvointiin. Seurauksena 

ovat muun muassa väsymys ja stressi. Stressiä kokevat eniten henkilöt, jotka 

tekevät ylityönsä ilman korvausta. Mikäli työpäivät venyvät yli 10 tuntisiksi, kas-

vaa ylikuormittumisen riski, vaikka ihminen pitäisikin työstään, eikä kokisi sitä ras-

kaaksi. Työn lisäksi ihmisellä täytyy olla tarpeeksi vapaa- aikaa ja lepoa, sillä liian 
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työkeskeinen elämä on psyykkisestikin erittäin kuormittavaa. (Virolainen 2012, 

62–63.) 

 

. 

3.2.2 Stressi ja työuupumus 

 

Stressi, varsinkin työstressi voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja se on yhtey-

dessä myös heikentyneeseen työkykyyn. Stressin oireita kertyy usein vaativien 

työtehtävien tai aikapaineen takia. Yleisin työstressin kuvaamiseen käytetty malli 

on työn hallinnan ja työn vaatimusten välisen epäsuhdan aiheuttama työn kuor-

mittavuus. Työn hallinnalla tarkoitetaan työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa 

työolosuhteisiinsa ja työn sisältöihin sekä sen monipuolisuuteen. Se riippuu siis 

siitä, miten hyvin työn tekeminen on kokonaisuudessaan organisoitu. Työn vaa-

timuksia taas voivat esimerkiksi olla kiire työtehtävien tekemisessä tai kohtuutto-

maksi koettu työmäärä. (Pohjanheimo 2015, 208; Salo, Vahtera, Kivimäki, 

Saltychev & Pentti 2012, 104.) Yleisimpiä työstressiä aiheuttavia tekijöitä ovat 

jatkuvat muutokset, muuttuva teknologia, huonot työolosuhteet, vuorotyö, mat-

kustaminen, pitkät työpäivät, liika tai liian vähäinen työmäärä, aikapaineet, tehok-

kuusvaatimukset, epävarmuus ja häiriötekijät työssä (Hyppänen 2009, 161; Rau-

ramo 2012,59). 

 

Pitkään jatkunut stressi aiheuttaa myös fyysisiä oireita, kuten väsymystä, pään-

särkyä, vatsavaivoja ja unettomuutta. Työssä jaksamisen kannalta työkavereiden 

sosiaalinen tuki on tärkeää, samoin hyvä esimies-alaissuhde. Stressin hallin-

nassa oleellista on palautuminen. Palautumista pitäisi tapahtua jo työpäivän ai-

kana, jotta voimavaroja jää myös vapaa- ajalle ja siitä nauttimiseen. Stressin eh-

käisyssä tärkeää on työn hyvä suunnittelu ja työn oikea rytmitys, jolloin työmäärä 

on sopiva ja työ vaihtelevaa ja haastavaa. Vaativia ja kevyempiä työtehtäviä tulisi 

vaihdella, jotta palautuminen olisi mahdollista. (Rauramo 2012, 59.) Työn mää-

rästä ja vaihtuvuudesta pitäisi keskustella oma- aloitteisesti esimiehen kanssa 

säännöllisesti (Surakka & Rantamäki 2013, 53). Stressi ei ole kuitenkaan vain 

haitallinen ilmiö. Lyhytaikainen stressi parantaa suoritusta ja tuo elimistölle ener-

giaa, joka auttaa selviämään vaativasta tilanteesta. (Juuti & Salmi 2014, 51; Wi-

huri 2014,25.) 
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Vaikka työstressi yksinään ei voi olla syy sairauslomalle, liittyy osa poissaoloista 

kuitenkin stressiin tai sairausloma pitkittyy stressiin liittyvien ongelmien vuoksi. 

Työntekijän suuriin sairauspoissaolomääriin pitäisi puuttua ajoissa ja selvittää, 

liittyvätkö ne johonkin tiettyyn tekijään työssä tai onko työjärjestelyissä mahdolli-

sesti jotain korjaamista, jonka avulla sairauspoissaolojen määrää voitaisiin joko 

lyhentää tai jopa välttää ne kokonaan. (Räisänen 2012,192.) Työolojen kehittä-

minen ei kuitenkaan riitä, mikäli riittävistä resursseista ei huolehdita. Resurssien 

alimitoitus heikentää sekä henkilökunnan että asiakkaiden hyvinvointia. 1990- lu-

vun laman myötä tehdyt henkilöstövähennykset heikensivät työntekijöiden ter-

veyttä ja lisäsivät sairauspoissaoloja, mielenterveysongelmia sekä riskiä kuolla 

sydän- ja verisuonitauteihin. (Oksanen 2012, 128.)  Sairauspoissaolojen lisäksi 

stressi ja työuupumus aiheuttavat työnantajalle myös työn laadun heikentymistä. 

Työilmapiiri kiristyy, kun liiaksi kuormitetut työntekijät eivät jaksa enää olla hyvän-

tuulisia ja tukea toisiaan. (Joki 2018, 178–179.) 

 

Haitallisen työstressin ennaltaehkäisy on hyvää yritysjohtamista, hyviä henkilös-

tökäytäntöjä, yhteisiä pelisääntöjä ja niiden noudattamista. Kun pohja on terve ja 

perusasiat kunnossa, kestävät työntekijät ja johto myös ajoittaisia ruuhkahuippuja 

ja kriisejä. (Räisänen 2012, 167.)  

 

Työuupumus ei ole sairaus, vaan kyseessä on pitkäaikaisen, työperäisen stres-

sin pohjalta syntyvä häiriö. Sille on ominaista kokonaisvaltainen väsymys ja kyy-

ninen asenne työhön. Myös paineet ja ongelmat yksityiselämässä saattavat edis-

tää työuupumusta. Se on vakava ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii toimia sekä 

työpaikalla, että työterveyshuollossa. Työn vaatimusten ja voimavarojen tasapai-

nottaminen tukee hyvinvointia ja työolosuhteiden säännöllinen seuraaminen eh-

käisee työuupumusta. (Aulankoski & Lundahl 2018,22; Rauramo 2012, 57-58, 

59. Hyppänen 2009, 161.) 

 

Suuri riski uupumukseen on silloin, kun työn vaatimukset ovat liian suuret ja voi-

mavarat liian vähäiset. (Nurmi 2016, 18.) Useampi kuin joka neljäs kokee Suo-

messa työuupumuksen oireita jossain vaiheessa työuraansa. Pitkittyessään työ-

uupumus saattaa syventyä masennukseksi tai aiheuttaa erilaisia ahdistusoireita. 

(Marila & Valonen 2020, 14.) Työuupumuksessa voimattomuus on tavallista vä-

symystä voimakkaampaa, eikä se helpota muutaman päivän levolla. Uupunut 
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saattaa kokea, että omalta työltä on kadonnut mielekkyys. Uupunut ei myöskään 

enää koe suoriutuvansa työtehtävistä, jotka aiemmin ovat onnistuneet. (Aulan-

koski & Lundahl 2018, 18-19.)  

 

 

3.3 Sosiaalinen työhyvinvointi 

 

Työntekijän kannalta työelämän perustaitoihin kuuluvat myös sosiaaliset taidot, 

ryhmätyötaidot ja ymmärrys yrityksen taloudellisiin näkökohtiin. Työtovereita ja 

itseään tulisi osata katsoa arvostavasti. Arvostavan suhtautumisen avulla on hel-

pompi tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, lisäksi esimerkiksi työtoverin ar-

vostaminen pikemminkin lisää molempien hyvinvointia ja arvostusta, kuin vähen-

tää omaa. (Virtanen & Sinokki 2014, 201–202.) Useimmat ihmiset pitävät työpaik-

kansa ihmissuhteita kuitenkin pelkästään positiivisena asiana. Parhaimmillaan 

ihmissuhteet kehittyvät jopa ystävyyssuhteiksi. Yhteistyökykyinen työyhteisö ky-

kenee tuloksekkaampaan työhön ja sosiaalisen tuen saaminen on työssä jaksa-

misen kannalta tärkeää. (Rauramo 2012, 105.)  

 

Tällä hetkellä haasteena työntekijän sosiaaliselle hyvinvoinnille on muun muassa 

sosiaalisen kiinnittymisen heikkous. Työntekijöiden mahdollisuudet kiinnittyä 

työnantajaan pitkäjänteisesti ovat tällä hetkellä vähentyneet merkittävästi. Hei-

kentyneet mahdollisuudet johtuvat esimerkiksi verkostomaisesta tai projektiluon-

teisesta työn organisoinnista tai lisääntyneestä vuokratyöntekijöiden käyttämi-

sestä. Työyhteisön puuttuva läsnäolo ja tuki saattaa aiheuttaa työntekijöille erilai-

sia psyykkisiä ongelmia, kuten masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. (Työolot 

ovat parantuneet, mutta sirpaloituva työ uhkaa työhyvinvointia 2013, 42.) 

 

Työpaikan ihmissuhteita saattavat myös kuormittaa erilaiset asiat. Nämä erilaiset 

hankaluudet työpaikan ihmissuhteissa vaikuttavat koko työpaikan tai työyhteisön 

toimintaan. Päivittäiset erimielisyydet ja ristiriidat kuuluvat työyhteisön arkeen, 

mutta saattavat silti aiheuttaa työntekijöille esimerkiksi masennusta, ahdistusta ja 

unihäiriöitä. (Virtanen & Sinokki 2014, 221.) Aina ihmissuhdekonfliktit eivät kui-

tenkaan ratkea työoloja tai työtä parantamalla. Työpaikan ihmissuhdeongelmien 
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käsittely on usein seurausta väärinkäsityksistä ja tiedon puutteesta. Yksityiselä-

män vaikeudet luonnollisesti myös heijastuvat työpaikan toimintaan. (Rauramo 

2012, 109, 132.) 

 

Työpaikalla pitkäkestoiset ongelmat henkilöityvät nopeasti. Työntekijöiden kes-

kuudessa aletaan tulkita kaikkien hankaluuksien aiheutuvan jostain tietystä työn-

tekijästä. Joskus ongelmat ja niiden ratkaiseminen onkin selkeästi vain yhden 

työkaverin vastuulla. Ongelmia ei kuitenkaan saisi peitellä, vaan ne pitäisi aina 

ottaa esille. Työyhteisön pitäisi pystyä ratkaisemaan kaikki sisäiset ristiriidat neu-

vottelemalla ja sopimalla, normaalin johtamistyön puitteissa. Työnantajalla on li-

säksi työnjohto- oikeus, jonka perusteella sillä on oikeus ja velvollisuus määritellä 

esimerkiksi työntekijän työtehtävät, työntekoon käytettävät koneet ja välineet 

sekä työaika ja työskentelypaikka. (Pohjanheimo 2015, 155-156.) 

 

Hyvinvoiva työyhteisö on nykypäivänä erittäin keskeinen kilpailutekijä, joka luo 

pohjan yrityksen menestymiselle ja parantaa tuon tuottavuutta (Kess & Seppänen 

2011, 66). Mikäli työyhteisön halutaan voivan hyvin, on jokaisen työntekijän ol-

tava vastuussa työhyvinvoinnista. Esimiehellä ja työn johdolla on omat vastuu-

alueensa, mutta hyvän ilmapiirin saavuttamiseksi tulee kaikkien huolehtia fyysi-

sen ja henkisen kunnon lisäksi myös ammatillisesta kunnosta. (Hyppänen 2009, 

155.) Terveessä ja hyvinvoivassa työyhteisössä toimintaa ohjaa selkeä perusteh-

tävä, työ ja työnteko sujuu ja tiedon kulku on riittävää. Ilmapiiri on kannustava, 

henkilöstö on sitoutunutta ja hyvinvoivaa. Johtaminen koetaan oikeudenmu-

kaiseksi ja työntekoa palvelevaksi ja vakiintuneita tapoja sekä toimintamalleja 

saa kyseenalaistaa. (Aminoff & Tienhaara 2018, 98; Joki 2018, 177.) 

 

Hyvinvoiva työyhteisö lisää työntekijöiden työhön sitoutumista, motivaatiota ja 

luottamuksen syntymistä. Lisäksi se auttaa parantamaan työtyytyväisyyttä ja ter-

veyden sekä stressin hallintaa. Toimivassa ja hyvinvoivassa työyhteisössä vuo-

rovaikutus ja tiedonkulku on avointa ja yhteisön ongelmista uskalletaan puhua. 

Johtaminen on osallistuvaa ja työntekijöitä kuunnellaan tasapuolisesti. Työnjako 

on selkeä ja oikeudenmukainen. (Suonsivu 2011, 59.) Hyvinvoivassa työilmapii-

rissä on hyvä esimies-alaissuhde ja tiedonkulku, hyvät käytöstavat, kohtuullinen 

työkuormitus, oikeudenmukainen ja tasa- arvoinen johtaminen, selkeä työnjako, 
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työrauha sekä virikkeellinen työ. Koko työyhteisö on sitoutunut ja epäkohdat pois-

tetaan mahdollisimman nopeasti.  (Rauramo 2012, 108–109.) Työpaikan tunneil-

masto kasvattaa parhaimmillaan tuottavuutta ja parantaa työntekijöiden hyvin-

vointia. Kaikki meistä vaikuttavat tunneilmastoon. (Rantanen, Leppänen & Kan-

kaanpää 2020, 17.) 

 

Työhyvinvointitaitojen ja työyhteisötaitojen avulla pystyy hallitsemaan omaakin 

työhyvinvointia paremmin. Työhyvinvointitaitoihin kuuluu oman mukavuusalueen 

löytäminen.  Vuorovaikutus esimerkiksi on usein työtä rikastuttava asia, mutta 

liiallisena sekin alkaa kuormittaa. Työyhteisötaitoihin taas vastavuoroisuudella on 

suuri merkitys. Se on arkipäiväisten, hyvien tapojen noudattamista ja positiivi-

seen vuorovaikutukseen kuuluu aina avoimuus, ystävällisyys, reiluus ja auttami-

nen. (Virtanen & Sinokki 2014, 204.)  

 

 

3.4 Psyykkinen työhyvinvointi 

 

Omalla asenteella on paljonkin vaikutusta työhyvinvointiin. Jos työyhteisön ja 

oman työn näkee myönteisesti, se lisää myös omaa hyvää oloa. Työntekijän hy-

vinvoinnin kannalta tärkeää on myös oikeudenmukainen johtaminen ja oikeuden-

mukainen kohtelu. Näiden on todettu suojaavan työntekijöiden terveyttä. Esimie-

hen pitää kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia ja olla kaikessa toiminnassaan 

puolueeton. Työntekijöitä on kuunneltava tärkeissä päätöksissä ja kohtelun tulee 

olla ystävällistä ja huomaavaista. Oikeudenmukainen johtaminen parantaa työ-

hyvinvointia ja parantunut työhyvinvointi näkyy myös työn laadukkuudessa. (Vir-

tanen & Sinokki 2014, 153.)  

 

Kiireen ja työelämän muutosten lisääntyessä lisääntyy myös psykososiaalinen 

kuormitus. Jatkuvat muutokset, epäjohdonmukainen johtaminen, organisoimisen 

ongelmat ja epätasa- arvoiset käytännöt ovat esimerkkejä näistä kuormittavista 

tekijöistä. Työntekijällä on riski uupua silloin, kun ei voi itse vaikuttaa työaikoihin 

eikä työtahtiin. Kuormittavaksi voidaan kokea myös liian vähä työ, josta saattaa 

seurata alikuormittuneisuutta ja pelkoa siitä, että on tarpeeton. Oli kuormitus 

kumpaa tahansa, se lisää työntekijän uupumusta ja uupumusta seuraa usein 

pitkä poissaolo. (Kangasmaa 2016, 36.) 
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Varsinkin muutostilanteissa oikeudenmukaisuus korostuu. Työntekijöiden vah-

vuuksiin tulisi kiinnittää huomiota ja antaa niistä positiivista palautetta. Työnteki-

jöitä pitäisi auttaa onnistumaan, koska onnistuminen kasvattaa työntekijän itse-

tuntoa ja auttaa parantamaan oppimista. (Virtanen & Sinokki 2014, 154.) Tunnus-

tusta hyvästä työstä pitäisi kuitenkin antaa mieluummin koko tiimille, kuin yksit-

täiselle työntekijälle. Tämä lisää ME- henkeä ja sillä vältetään kateuden muodos-

tumista. (Roth & Saarenpää 2020, 51.) 

 

Työtyytymättömyys syntyy monenlaisista tekijöistä ja niiden vaikutuksista. Työ-

tyytyväisyys saattaa muuttua ajan myötä työtyytymättömyydeksi. Siihen saattaa 

vaikuttaa joko työntekijän oma tilanne, kuten ikä, osaaminen tai elämäntilanne tai 

työyhteisön tilanteet, kuten työkaverit, vuorovaikutus tai yhteistyö. Tyytymättö-

myyttä osoitetaan negatiivisilla tavoilla, kuten uhkailuilla, uuden työpaikan etsimi-

senä tai valmistelemalla/aikaistamalla eläkkeelle lähtemistä. Toisaalta tyytymät-

tömyys voi olla myös passiivista. Tällöin työntekijä tekee työssään vain välttämät-

tömimmän eikä ole enää innokas kehittämään omaa työtään. Molemmissa ta-

pauksissa työtyytymättömyys näkyy lisääntyneinä poissaoloina, eikä työntekijän 

työsuoritus ole enää paras mahdollinen. (Hyppänen 2009,158.) 

 

 

3.5 Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen 

 

Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee työpaikalla pohjautua työlainsäädäntöön, ole-

massa oleviin hyviin käytäntöihin ja eettisiin periaatteisiin (Rauramo 2012, 18).  

Eri työpaikoilla ja erilaisissa organisaatioissa on erilaiset ratkaisumallit työhyvin-

voinnin ylläpitämiseen tai sen edistämiseen. Työpaikkojen hyvinvointistrategiat 

voidaan jakaa neljään perustyyppiin, joista alkeellisin on edunvalvontastrategia. 

Tässä strategiassa toiminta on vain lähinnä reagoivaa ja korvaavaa. Työhyvin-

vointipalvelujen kehittämisstrategia on jonkun verran kehittyneempi ja siinä rea-

goinnin ja korjaamisen lisäksi on otettu huomioon myös työhyvinvoinnin ylläpitä-

minen esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla. Arkityöhön nämä mene-

telmät eivät kuitenkaan huomattavasti vaikuta. Turvallisuusjohtamisen strategi-

assa on panostettu perinteiseen työturvallisuuteen ja työterveyteen, myös työssä 
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jaksaminen ja työkyky on huomioitu. Henkinen hyvinvointi on kuitenkin jäänyt pa-

nostamisen ulkopuolelle. Kaikista kehittynein ajattelu- ja toimintatapa on koko-

naisvaltainen organisaation kehittämisstrategia, jossa olennaisiksi tekijöiksi työ-

hyvinvoinnin kannalta on ymmärretty sekä työorganisaation, työn ja yksilöllisten 

edellytysten merkitys, että vallan ja johtamisen merkitys. (Virtanen & Sinokki 

2014, 142.) 

 

Työhyvinvointia ei voida kehittää työyhteisön ulkopuolelta, vaan sen täytyy syn-

tyä, toteutua ja kehittyä työn arjessa työpaikoilla. Motivoiminen työhön lähtee 

työntekijästä sisältä päin. Mitä enemmän työntekijän omia mielipiteitä ja arvoja 

kunnioitetaan, sitä enemmän mahdollistuu motivoituminen ja työhön sitoutumi-

nen sekä työhyvinvointi lisääntyy. (Suonsivu 2011, 111 –112.) Henkilöstön pa-

rissa liikkuva ja työntekijöiden kanssa keskusteleva esimies lisää työntekijöiden 

tunnetta siitä, että heidän mielipiteillään on merkitystä. Sen lisäksi että työnteki-

jöiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia kuunnellaan, ne myös tulisi ottaa konk-

reettisesti käytäntöön. Kun esimiehet nähdään tasavertaisina työyhteisön jäse-

ninä, on molemminpuolista luottamusta helpompi rakentaa. (Virolainen 2012, 

108.) 

 

Työhyvinvoinnin edistämiseen suunnatuista ohjelmista tunnetuimpia ovat mind-

fulness- pohjaiset stressinhallintamenetelmät MBSR ja MBCT. MBSR (mindful-

ness based stress reduction) tarkoittaa hyväksyvään ja tietoiseen läsnäoloon pe-

rustuvaa stressinhallintamenetelmää (Wihuri 2014, 40.) ja MBCT (mindfulness 

based cognitive therapy) tähän läsnäoloon kehitettyä terapiaa. Terapia on alun 

perin kehitetty masennuksen ehkäisemiseksi, ja sen avulla opetellaan tunnista-

maan masennukselle altistavat mielen sisällöt ja sen prosessointitavat. (Acker-

man 2020.) Tietoisella läsnäololla tarkoitetaan käytännössä tietoista keskitty-

mistä käsillä olevaan työtehtävään. Keskittymisen tarkoituksena on vähentää 

niitä ajatuksia ja toimintoja, jotka häiritsevät työtä. Mindfulness näkyy myös riittä-

vänä tauottamisena työpaikalla. Esimerkiksi parin tunnin välein pitäisi hiljentyä ja 

rauhoittua pitämällä silmät kiinni. (Virolainen 2012, 99.) 

 

Mindfulness- taitojen avulla pystytään luomaan uudenlainen suhde sekä sisäisiin 

että ulkoisiin tapahtumiin, joita työn tuomat haasteet herättävät. Nämä taidot ovat 
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tärkeitä myös työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työssä jaksamisessa. (Lappalai-

nen, Lappalainen. Puolakanaho, Salonen & Hyvönen 2017, 218–219)  

Mindfulness- menetelmästä on tullut suosittua työhyvinvoinnin kehittämisessä ja 

siitä järjestetään nykyisin erilaisia koulutuksia työyhteisöille. Ilman koulutustakin 

työpaikan työhyvinvointia voidaan kuitenkin kehittää mindfulness- pohjaisten nä-

kemysten mukaan. Johtamisessa tämä näkyy niin, että keskitytään vain tähän 

hetkeen eikä työntekijöiden vanhojen virheiden anneta vaikuttaa, lisäksi huomi-

oidaan työntekijöiden mielialoja, koska surullinen ja huolestunut työntekijä tekee 

huonompaa työtä. Työntekijöiden toiminnassa mindfulness näkyy oman jaksami-

sen huolehtimisena ja muiden auttamisena.  Työyhteisössä keskitytään virheiden 

ja vanhojen epäonnistumisten sijaan onnistumisiin ja näiden onnistumisien juhli-

miseen. (Alidina & Adams 2014, 8, 32, 193.)  

 

Oleellinen tekijä työhyvinvoinnin kehittämisessä on sen säännöllinen mittaami-

nen. Näin organisaatio saa tiedon henkilöstön työhyvinvoinnin nykytilasta ja sen 

kehittymisestä. Mittaamisen avulla nähdään se, mihin suuntaan työhyvinvointi on 

menossa. Pelkkä mittaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tulokset pitäisi mennä läpi 

työntekijöiden kanssa. Lisäksi niiden pohjalta pitäisi miettiä keinoja työhyvinvoin-

nin kehittämiseksi. Mittaukset ovat tärkeitä, jotta työyhteisön epäkohdat löydet-

täisiin ja niitä voitaisiin parantaa ennen kuin niistä tulee ongelmia. (Virolainen 

2012, 111.) Yksi käytetyimmistä työhyvinvoinnin mittareista on sairauspoissaolo-

jen seuranta. Sairauspoissaolomittareita on esimerkiksi sairauspoissaoloaika 

henkilöä kohti, sairauspoissaolojen syyjakauma ja niiden kustannukset. Jo se, 

että sairauspoissaoloja seurataan ja niitä kartoitetaan, vähentää sairauslomia 

eniten. Henkilöstöhallintoon erikoistunut psykologi Max Eggert oli sitä mieltä, että 

jo pelkkä rutiininomainen poissaolojen seuranta vähentää sairauspoissaoloja 

enemmän kuin mitkään muut toimet. (Virolainen 2012, 115.)  

 

Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kustannukset olivat jo vuonna 2013 41 

mrd. €. Tämä summa koostui sairauspoissaolojen osuudesta työpanoksesta, en-

nenaikaisista eläkkeistä, työtapaturmista sekä terveyden ja sairaanhoitokuluista. 

(Työolot ovat parantuneet, mutta sirpaloituva työ uhkaa työhyvinvointia 2013, 42.)  

Näiden suorien kustannusten lisäksi työhyvinvoinnin puuttuminen aiheuttaa myös 

epäsuoria kustannuksia. Näitä syntyy esimerkiksi sijaisten hankkimisesta ja mui-

den työmäärän lisääntymisestä. Lisäksi henkilöstön suuri vaihtuvuus ja jatkuvat 
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sijaisjärjestelyt heikentävät yrityksen luotettavuutta asiakkaiden ja yhteistyö-

kumppanien silmissä. (Joki 2018, 177.) 

 

Pelkästään yksilön työkyvyllä ja työhyvinvoinnilla on jo vaikutusta urakehitykseen 

ja ansiotasoon ja niiden myötä myös elämänlaatuun ja elintasoon. Lisäämällä 

työhyvinvointia saadaan lisättyä myös työntekijöiden halua olla töissä, motivaa-

tiota, sitoutumista, voimavaroja ja innovatiivisuutta. Näin saadaan vähennettyä 

sairauskustannuksia ja vastaavasti lisättyä tehokasta työaikaa ja yksilön tuotta-

vuutta. Työn laatu ja tuottavuus paranee ja kannattavuus lisääntyy. (Virtanen & 

Sinokki 2014, 143.) Työntekijän hyvinvoivana pitäminen, vaikka se tehtäisiin vain 

pienellä panostuksella, on aina parempi vaihtoehto kuin se, että yhden huono-

vointisuus vaikuttaa muiden hyvinvointiin tai johtaa sairauslomaan (Airaskorpi 

2020, 164). Hyvinvoivat työntekijät tekevät myös parempaa tulosta. Hyvä keino 

vaikuttaa työhyvinvointiin on joustaminen työnteon paikassa ja ajassa. Aina tämä 

ei kuitenkaan ole mahdollista, mutta vähintään työntekijällä tulisi olla mahdolli-

suus vaikuttaa edes työjärjestykseensä. Työaikajoustot helpottavat työntekijän 

arkea ja lisäävät tunnetta vaikutusmahdollisuuksista. (Kangasmaa 2016, 36; Vi-

rolainen 2012, 56–57.)  

 

Työn tai esimiehen vaatiessa lähes kolmasosa työntekijöistä joutuu työssään 

joustamaan viikoittain. Eniten joustavien joukossa ovat juurikin kunta- alan pal-

kansaajat. Myös ylitöiden tekeminen on lisääntynyt viime vuosina. Niitä tekee 

säännöllisesti lähes puolet suomalaisista palkansaajista. Ylitöiden tekemisellä on 

kuitenkin negatiivinen vaikutus työhyvinvointiin. Seurauksena tästä on väsymys, 

uniongelmat, stressi ja sosiaalisen elämän kärsiminen. Ihminen kaipaa kuitenkin 

työnsä lisäksi riittävästi lepoa ja vapaa- aikaa, sillä fyysisen rasittavuuden lisäksi 

liian työkeskeinen elämä on myös psyykkisesti kuormittavaa. (Virolainen 2012, 

58, 63.) 
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4 SAIRAUSPOISSAOLOT 

 

 

4.1 Sairauspoissaolojen määritelmä 

 

Sairauspoissaolossa on kyse työkyvyn menetyksestä (Rauramo 2012, 41). 

Sairauspoissaoloja pidetään perusteltuna, mikäli sairaus on heikentänyt työnte-

kijän toiminta- ja työkykyä niin, ettei hän selviydy työtehtävistään. Sairauden pa-

raneminen vaatii lepoa ja se vaikeutuu, mikäli työntekijä jatkaa työntekoaan. 

Vaikka nykyisin on käytäntönä, että työntekijällä on oikeus sairastuttuaan jäädä 

sairauslomalle, ei tätä oikeutta ole kuitenkaan määritetty missään laissa.  

Sairauslomalle jääminen on nykyisin työntekijän osalta hyvin turvattua, omavas-

tuuta ei juurikaan ole ja sairausloman ajalta maksetaan täysi palkka. Sairauspois-

saolojen määrää kerätään esimerkiksi Työterveyslaitoksen tutkimusta varten. 

(Seuri & Suominen, 2010, 20, 27.)  

 

Tyypillisesti suurimmasta osasta sairauspoissaoloja vastaa vain pieni osa työn-

tekijöistä. Suurin osa työntekijöistä ei välttämättä ole vuoden aikana töistä pois 

ollenkaan, tai sitten poissaoloja on vain muutaman päivän verran. Tilastojen mu-

kaan sairauspoissaolot lisääntyvät iän myötä ja eniten niitä kertyy yli 55- vuotiaille 

työntekijöille. Sairauspoissaolojen määrään vaikuttaa iän lisäksi myös koulutus ja 

sosiaalinen asema, lisäksi organisaation koolla on merkitystä. Isoissa organisaa-

tioissa on enemmän sairauspoissaoloja kuin pienissä. (Virolainen 2012, 67.) 

 

Aiemmin jo ensimmäisestä sairauspäivästä on pitänyt esittää lääkärintodistus 

(Seuri & Suominen 2010, 22). Nykyisin kuitenkin noin puolet palkansaajista voi 

olla töistä pois omalla ilmoituksella 1-3 päivää. Arvioiden mukaan jopa 20 pro-

sentissa sairauslomista on kyse kuitenkin jostain muusta kuin sairaudesta. Per-

heen tai työpaikan ristiriitoihin liittyvät poissaolot eivät ole mitenkään harvinaisia, 

vaikka niille ei lain mukaan perusteluita olekaan. Vaikka sairauslomatodistuksen 

pyytäminen heti ensimmäisenä päivänä saattaa kuormittaa työntekijää, voi se 

kuitenkin väärinkäytösten välttämiseksi olla perusteltua. (Virolainen 2012, 68.)  

Työhyvinvoinnilla on sairauspoissaolojen ehkäisemisessä keskeinen rooli. Sai-

rauspoissaolot eivät aina johdu pelkästään sairaudesta, vaan myös huonosta työ-
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ilmapiiristä tai johtamisesta, työmotivaation puutteesta tai työpaikalla vallitse-

vasta, vääristyneestä poissaolokulttuurista. Usein jopa ajatellaan, että tietty 

määrä sairauslomapäiviä on saavutettu etuoikeus, joka on pakko käyttää. (Kess 

& Seppänen 2011, 69; Takala 1989, 24.)  

 

Työpaikoilla työntekijöiden sairauspoissaolot, mahdolliset ennenaikaiset eläkkeet 

tai peräti kuolemat vaikuttavat työaikakuluihin ja tehokkaan työajan määrään, 

mutta näiden lisäksi myös sairaus- ja tapaturmakuluihin ja muihin tuotantokului-

hin ja toimintaan, joten niiden kautta vaikutukset näkyvät myös tuottavuudessa ja 

kannattavuudessa. (Virtanen & Sinokki 2014, 143.) Sairauspoissaolojen kustan-

nukset ovat jopa 5% palkkakustannuksista. Kalleimmiksi tulevat lyhyet 1-3 päivän 

sairauslomat, joista suurin osa johtuu todennäköisesti työpahoinvoinnista tai 

työssä viihtymättömyydestä. Myös ennenaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat 

suuria kustannuksia organisaatiolle. Siksikin työhyvinvointiin panostaminen on 

kannattavaa, sillä säästöjä tulee huomattavasti, jos ennenaikaisia työkyvyttö-

myyseläkkeitä saataisiin vähennettyä. (Virolainen 2012, 121,133.)  

 

Pitkät sairauspoissaolot saattavat ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä ja 

riski työkyvyttömyyteen kasvaa (Räisänen 2012, 209). Esimies on vastuussa 

työntekijöiden työterveydestä ja työturvallisuudesta. Esimiehen tehtäviin kuuluu 

sairauspoissaolojen seuranta ja tarvittaessa puheeksi ottaminen. Kyttäämisen si-

jaan kyse on yhdenvertaisesta kohtelusta, välittämisestä ja avun tarjoamisesta. 

(Rauramo 2012, 41.)  

 

Joskus työnantaja palkitsee sairauslomattomuudesta. Työntekijä, joka ei ole vuo-

den aikana ollut sairauslomalla, saa bonuspalkkion. Tämä saattaa kuitenkin kan-

nustaa työntekijää presenteismiin eli sairaana työskentelyyn Tällöin työntekijä 

työskentelee sairaana, mutta tuottavuus ei kuitenkaan ole samalla tasolla kuin 

terveenä työskennellessä. Arvioidaan että presenteismin vuoksi menetetään työ-

paikan tuottavuutta jopa 7, 5 kertaa enemmän kuin poissaolojen vuoksi. Sairaana 

työskentely myös pidentää tervehtymisaikaa ja samalla altistaa työkaverit sairau-

delle. (Virolainen 2012, 81.) Mahdollisia syitä sairaana työskentelyyn löytyy työn-

tekijästä, mutta myös työpaikasta. Työpaikan kulttuuri saattaa olla sairausloma-

vastainen ja työntekijä kokee painostusta olla töissä. Lisäksi sijaisongelmat vai-
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kuttavat työntekijän päätökseen tulla töihin. Joskus syynä saattaa olla jopa työ-

riippuvuus. (Virolainen 2012, 80–81.) Varsinkin toimihenkilöiden lyhyissä poissa-

oloissa on huomattu, että kynnys jäädä sairauslomalle nousee, jos tietää että töi-

hin palaamisen jälkeen joutuu tekemään kaikki tekemättä jääneet työt. (Martimo 

& Antti-Poika 2018, 172.) 

 

Työvälineet ja koneet ovat kehittyneet ja työsuojeluun kiinnitetään enemmän huo-

miota. Silti tule- sairaudet (Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet) ovat yksi merkittä-

vimmistä työkykyyn liittyvistä ongelmista työpaikalla. Tules- poissaolot ovat li-

sääntyneet viime vuosina. Kuntasektorilla myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista 

johtuva työkyvyttömyys oli työkyvyttömyyseläkkeen perustana lähes puolella. 

(Oksanen, Pentti, Vahtera & Kivimäki 2012, 37; Seuri & Suominen 2010, 199.)  

Vaikka työ on muuttunut luonteeltaan kevyemmäksi, se ei silti ole vähentänyt tule- 

sairauksia vaan niiden luonne on muuttunut toisenlaiseksi. Tämä näkyy esimer-

kiksi näyttöpäätetyön aiheuttamina ongelmina. (Väänänen 2004, 67.) Kuntatyö 

10 -tutkimuksessa selvisi, että miehillä on hieman yleisimmin tule- sairauksia kuin 

naisilla. Toisaalta tule- vaivat aiheuttavat naisille enemmän haittoja kuin miehille. 

Tule- sairaiden ryhmässä on myös enemmän työuupumusta ja stressiä. (Väänä-

nen 2004, 77-78.) 

 

Syinä tule- sairauksien lisääntymiseen ovat muuttuneet elämäntavat, vähentynyt 

liikunnallinen aktiivisuus ja vähäiset tai puutteelliset mahdollisuudet vaikuttaa 

omaan työhön. Näihin kaikkiin syihin voitaisiin kuitenkin vaikuttaa, mikäli haluttai-

siin hallita niistä johtuvat sairauspoissaolot. (Seuri & Suominen 2010, 199.) Hal-

linnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei sairauteen liittyvä 

poissaolo pitkity tai toistu sellaisista syistä, joihin yhdessä voitaisiin vaikuttaa. 

Työpaikalla sairauspoissaoloja voidaan vähentää ehkäisemällä tapaturmia, vä-

hentämällä työn haitallista fyysistä ja henkistä kuormitusta ja edistämällä työhy-

vinvoinnin lisäksi myös yleistä terveyttä. (Martimo & Antti-Poika 2018, 179.) 

 

Työnantajalla saattaa olla perustellut epäilykset siitä, että lyhyet sairauslomat ei-

vät aina johdu sairaudesta tai vammasta. Pitkään jatkuessaan tämä tilanne alkaa 

näkyä myös työyhteisössä, joka kokee työn kuormituksen jakaantuvan epäoikeu-

denmukaisesti. Nopeasti väärä opittu tapa käyttää palkallista sairauslomaa ilman 

perusteltua syytä leviää koko työyhteisön tavaksi, ja tässä vaiheessa asiaan on 
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hankala puuttua. Lyhyet poissaolot kuormittavat muuta työyhteisöä epätasaisesti, 

jolloin osa työntekijöistä saattaa uupua. Tämä johtaa pitkäaikaisiin sairauspois-

saoloihin, joka näkyy erityisesti sitoutuneiden työntekijöiden toiminnassa. Muiden 

työntekijöiden poissaolojen vuoksi he tekevät näidenkin työt. (Kess & Seppänen 

2011, 67– 68.) 

 

Työntekijä ei kuitenkaan aina ole sairauden vuoksi täysin työkyvytön, vaan pys-

tyisi tekemään esimerkiksi osan työtehtävistään tai jotain muuta työpaikalta löy-

tyvää työtä. Sairauspoissaolon tarvetta arvioidessa lääkärillä tulisikin olla tieto 

työpaikalla sovituista toimintatavoista, joilla työtä voitaisiin tarvittaessa keventää. 

Useimmissa sairauksissa lepo ei välttämättä ole paras hoitomuoto, ja joskus se 

voi olla jopa haitallista. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa sopivasti kuormittava 

työ voi olla hoidon ja kuntoutumisen kannalta parempi vaihtoehto kuin kotona 

oleilu. Psykiatrisissa sairauksissa sairausloma passivoi ja sairausloman syynä 

oleva päihdeongelma saattaa pahentua (Martimo & Antti-Poika 2018, 201–202). 

 

Sairauspoissaolokaudet ovat 1990- luvun lopusta lähtien lisääntyneet erityisesti 

naisilla. Suurimpia syitä pitkiin sairauslomakausiin on kroonisten sairauksien li-

säksi myös työtyytymättömyys, kiusaaminen tai epäoikeudenmukainen kohtelu 

työpaikalla. (Suonsivu 2011,18.) Vuonna 2018 yli 70000 työikäistä suomalaista 

sai Kelalta mielenterveyden häiriöihin perustuvaa sairauspäivärahaa. Määrä kas-

voi vuodesta 2016 yli neljänneksellä ja tällä hetkellä mielenterveyden häiriöt ovat 

yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. Yleisin diagnoosi on masennus, mutta 

perässä tulevat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt. Myös lähes joka kolmas työkyvyt-

tömyyseläkkeeseen johtava syy on mielenterveyden häiriö. Yleisin yksittäinen 

peruste on masennus, mutta vaikka suurin piirtein 6% työntekijöistä sairastaa 

vuoden aikana masennuksen, suurin osa pysyy silti työelämässä. (Rauramo 

2012, 64.) 

 

Naiset ovat masennustilastoissa korkealla. Kelan tilastojen mukaan naiset ovat 

sairauslomalla masennuksen vuoksi kaksi kertaa useammin kuin miehet. Pois-

saolojen lisäksi masennus myös vie yhä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle. 

(Airaskorpi 2020,91,104.) Eri ammattiryhmien välillä on suuriakin eroja sairauslo-

mien määrässä, lisäksi sukupuolien välinen ero korostuu; naisilla sairauspoissa-
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oloja on keskimäärin neljä päivää enemmän kuin miehillä.  Myöskin eri ikäryh-

mien välinen ero on merkittävä; alle 35- vuotiailla työntekijöillä sairauspoissaoloja 

on vuodessa keskimäärin 16 päivää, kun taas yli 55- vuotiaiden joukossa määrä 

on reilu 21 päivää. Toisaalta poissaolokertoja on yli 55- vuotiaiden joukossa vä-

hemmän kuin nuoremmissa. (Oksanen 2012, 29.) 

 

Pitkien sairauslomien aikana on hyvä säilyttää yhteys työpaikkaan. Sen tavoit-

teena on helpottaa työhön paluuta, edistää työntekijän terveyttä ja vähentää työ-

elämästä syrjäytymisen uhkaa. Työtehtäviä pitäisi tarpeen mukaan järjestellä 

alentunutta työkykyä vastaavaksi. Työntekijä olisi hyvä osallistaa työhön paluun 

suunnitteluun ja tätä töihin palaamista olisi hyvä suunnitella hyvissä ajoin ennen 

sairausloman loppumista. (Rauramo 2012, 42.)  

 

Esimies voi sopia työntekijän kanssa töiden keventämisestä määräajaksi sairau-

desta toipumisen tukemiseksi. Pelkkä työtehtävien siirtäminen muille työyhteisön 

jäsenille saattaa kuormittaa heitä, joten hyvä olisi työntekijän luvalla kertoa muille 

tämän järjestelyn syistä ja sen määräaikaisuudesta. Työtä keventäessä on hyvä 

mennä läpi työtehtävät ja niiden välttämättömyys. Samalla on selvitettävä työn-

tekijän tiedot ja taidot ja niiden ajan tasalla oleminen sekä mahdolliset vaikutukset 

palkkaan. Tarvittavat epäkohdat korjataan opastuksella, lisäkoulutuksella ja mah-

dollisilla laite- ja konehankinnoilla. Esimiehen tulee myös selvittää järjestelyn vai-

kutukset muun työyhteisön kuormitukseen. Määräaikaisissa keventävissä toi-

menpiteissä pitää sopia selvästi väliaikaisen järjestelyn kesto, varmistaa ettei jär-

jestely vaaranna työntekijän terveyttä tai hidasta oleellisesti toipumista. Lisäksi 

sovitaan miten työkykyä ja jaksamista seurataan. (Räisänen 2012, 202–204.) 

 

 

4.2 Sairauspoissaolot kunta -alalla 

 

Kunta -alalla sairauspoissaolojen määrä lisääntyi vuoteen 2005 asti. Sen jälkeen 

poissaolojen määrä on taittunut. Vuonna 2008 kunta -alan työntekijöillä oli keski-

määrin 19 sairauspoissaolopäivää vuodessa ja vuonna 2011 määrä oli 17,8 päi-

vää. Noin 19 % vuotuisista sairauspoissaoloista kertyy lyhyistä poissaoloista. 

Kuntatyönantajien mukaan vuonna 2018 kunnan työntekijöillä oli keskimäärin 17 
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poissaolopäivää. Sekä lyhyet, että pitkät sairauspoissaolot olivat nousussa. (Kun-

tatyönantajat 2019.)  

 

Myös ammattien välillä on suuria eroja sairauspoissaolojen määrässä. Vuoden 

2010 Kunta10- tutkimuksessa eniten sairastivat siivoojat, joiden keskimääräinen 

poissaolomäärä oli vuodessa 30,4 pv ja keittiötyöntekijät, joiden poissaolomäärä 

oli 29,7 pv. Fyysinen kuormittavuus näkyy sairauspoissaoloissa selvästi, mitä fyy-

sisempää työ on, sitä enemmän on myös sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolo-

jen määrään vaikuttaa myös sosioekonominen asema. Niitä kasautuu enemmän 

alemmassa ammattihierarkiassa. (Oksanen 2012, 32; Oksanen 2017, 14–15.) 

Osasyynä siivoojien suureen sairastavuuteen ja työkyvyn heikkenemiseen ovat 

työn raskaus ja sekä altistuminen erilaisille epäpuhtauksille. Lisäksi siivousalan 

työntekijöillä on todettu lisääntynyt riski sairastua aikuisiän astmaan. Usein altis-

tumiseen ja työoloihin ei osata puuttua riittävän ajoissa, joten työkyvyn alenema 

ja sairastavuus johtavat lopulta ennenaikaiseen työstä luopumiseen. (Siivoojien 

työolosuhteet ja siivoustyöhön liittyvien riskien arviointi 2015, 26.) 

 

Sairauspoissaolojen määrä riippuu työntekijän iästä ja sukupuolesta, mutta myös 

työsuhteen laadusta. Naiset olivat enemmän poissa kuin miehet ja yli 50- vuotiaat 

olivat poissa enemmän kuin 40- 50 vuotiaat. Vähiten poissaoloja oli nuorilla työn-

tekijöillä. Vakituiset työntekijät olivat poissa useammin kuin määräaikaiset, mutta 

määräaikaisilla työntekijöillä oli enemmän lyhyitä poissaolokertoja kuin vakitui-

silla. (Oksanen 2012, 31.) 
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5 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

 

5.1 Toimeksiantajan esittely ja nykytila 

 

Ikaalisten kaupungilla työskenteli 1.1.2020 602 työntekijää, joista 400 vakitui-

sessa työsuhteessa. Kaupungin asukasmäärä oli 1.1.2020 6942. 

Ravitsemis- ja siivouspalvelut (Ra-Si) toimivat teknisten palveluiden alaisuu-

dessa ja niitä johtaa palvelupäällikkö. Ra-Si- palveluihin kuuluvat kaikki Ikaalisten 

kaupungin ruokapalvelut ja suurin osa kaupungin puhtausalapalveluista. Ravit-

semispalveluilla työskentelee 28 työntekijää, joista kolme on kehitysvammatyön-

tekijöitä ja kaksi työskentelee kuljetuspalveluilla. Työntekijät on jaettu kahteen tii-

miin, joista molempia johtaa ravitsemispäällikkö. Siivouspalveluilla työskentelee 

25 työntekijää, jotka on jaettu neljään tiimiin. Jokaisella tiimillä on tiiminvetäjä, 

joka osaltaan tekee myös suorittavaa työtä. Aterioita valmistetaan vuodessa 480 

000 ja siivousneliöitä on 30 500 m2. (Hietaniemi 2020; Rönni 2017, 9; Toiminta-

kertomus ja tilinpäätös 2020, 51.) 

 

Vuonna 2019 kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli yh-

teensä 8174 kalenteripäivää eli 13,6 kalenteripäivää /hlö. Määrä nousi edellisestä 

vuodesta, jolloin poissaolojen määrä oli 7458 kalenteripäivää eli 12,4 päivää/hlö. 

(Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020,17.) Ravitsemis- ja siivouspalveluissa sai-

rauspoissaolojen määrä oli vuonna 2018 272 päivää eli 10,5 päivää/ työntekijä. 

Näissä poissaolopäivissä ei ole mukana tilapäiset hoitovapaat eli ne poissaolot, 

joiden aikana on hoidettu sairasta lasta. Henkilöstöhallinnon ohjelmamuutoksen 

takia viimeisimpiä poissaolotietoja ei pysty tällä hetkellä saamaan luotettavasti 

mistään. (Hietaniemi 2020; Saarinen 2020.) 

 

Organisaation sairauspoissaolokäytännön mukaan työntekijä voi olla pois töistä 

esimiehen luvalla 1-3 päivää flunssan, vatsataudin, päänsäryn tai migreenin ta-

kia. Koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi organisaatiossa annettiin maaliskuulla 

2020 ohjeistus, jonka mukaan työntekijällä on oikeus olla esimiehen myöntämällä 

luvalla pois 3 päivää ja pandemian aikana sen lisäksi 4 päivää, jos kyseessä on 

hengitystieinfektio. Tämä tarkoittaa, että esimies voi myöntää sairauslomaa 3 + 

4 kalenteripäivää. (Takkinen 2020.) 
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Ra-Si- palveluiden työntekijöillä sairauspoissaoloja on paljon. Ikaalisten kaupun-

gin taloudellisesti haastava tilanne aiheuttaa sen, ettei näiden poissaolojen ajaksi 

ole mahdollista aina saada sijaista. Poissaolot kuormittavat muita työntekijöitä, 

sekä fyysisesti että henkisesti. Myös palveluihin suunnitellut tulevat isot toimin-

nalliset muutokset kuormittavat työntekijöitä. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi 

kaupungin valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen ja hoitajamitoituksen 

myötä sote- kohteissa työskentelevien ravitsemis- ja siivouspalvelutyöntekijöiden 

työnkuviin tulleet ylimääräiset työtehtävät.  Ra-Si- palveluiden palvelupäällikkö on 

vaihtunut kahden vuoden aikana kaksi kertaa. Korona aiheutti sen, ettei enää 

yhdessä kokoonnuta.  Lisäksi yksin työskenteleviltä työntekijöiltä puuttuu työyh-

teisön tuoma tuki. (Hietaniemi 2020; Saarinen 2020.) 

 

Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia on seurattu työhyvinvointikyselyn 

avulla, joka toteutettiin henkilöstölle verkkokyselynä maaliskuulla 2019. Kyse-

lyssä kartoitettiin työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Lisäksi kartoitettiin työssä 

mahdollisesti esiintyviä kehittämiskohteita. Tulokset olivat yleisesti ottaen hyviä, 

eikä osastojen välillä ollut juurikaan eroja. Kysely pyritään toteuttamaan vuosit-

tain ja sen tuloksia käytetään työhyvinvoinnin edistämiseen. Kyselyssä esiin tul-

leet mahdolliset epäkohdat huomioidaan ja niitä pyritään parantamaan. Työter-

veyshuollon tehtävänä on työkyvyn seuranta, työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä 

mahdollisen kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus. Työterveys-

huolto pitää omalta osaltaan yhteyttä sairauden vuoksi poissa olevaan työnteki-

jään ja organisoi työterveysneuvottelun. Keinoja työntekijän työhön paluun tuke-

miseksi ovat esimerkiksi osa- aikainen työ ja osa- sairauspäivärahan hyödyntä-

minen. Myös ammatillinen kuntoutus eli työkokeilu, työhönvalmennus ja uudel-

leenkoulutus on mahdollista. Kevennetty, korvaava tai tilapäisten työjärjestelyi-

den malli ei ole Ikaalisten kaupungilla käytössä. (Jokinen 2020.) 

 

Työterveyshuolto arvioi työntekijöiden työkykyä työkykykyselyn sekä työkykyin-

deksikyselyn avulla. Kysely tehdään kahden vuoden välein ja siinä selvitetään 

laajasti työntekijän terveydentilaan liittyviä seikkoja, kuten sairauksia, päihteiden 

käyttöä tai ylipainoa. Vastausten perusteella työntekijät määritellään kolmeen 

ryhmään: punaiseen (paljon työkykyyn ja terveyteen vaikuttavia haitallisia seik-
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koja), keltaiseen (muutama haitallisesti vaikuttava seikka) tai vihreään (ei varsi-

naisia haittoja). Tarkempiin tutkimuksiin kutsutaan punaiset ja keltaiset ryhmät. 

(Jokinen 2020.) 

 

Työpaikoilla tulee olla selvitettynä kaikki työskentelystä mahdollisesti aiheutuvat 

vaarat. Vaarojen arviointi tehdään säännöllisesti henkilöstön kanssa ja sen tulok-

sista ilmenee työyhteisön ja työkohteiden puutteet ja työsuojelulliset riskit. Fyysi-

sen työympäristön pahimpia riskejä ja ongelmia Ikaalisissa ovat epätarkoituksen-

mukaiset tilat, huono ilmanvaihto ja suuret lämpötilavaihtelut. Psyko- sosiaalisen 

työympäristön suurin ongelma on työn liika kuormittavuus. Fyysinen ja psyykki-

nen kuormittuminen vaihtelee eri yksikköjen välillä, sitä on pyritty selvittämään 

työterveyshuollon kanssa yhteistyönä. Työsuojelun toimintalinjoiksi on asetettu 

muun muassa työ- ja tuotantovälineiden sekä työilmapiirin kunnossa pitäminen, 

työolojen kartoitus sekä ylitöiden seuraaminen ja niihin ajoissa puuttuminen.  Li-

säksi henkilöstöä kannustetaan työkykyä ylläpitävään toimintaan. (Jokinen 

2020.) 

 

Organisaatiossa on käytössä varhaisen tuen malli ja sairauspoissaoloja seura-

taan työnantajan ja työterveyshuollon puolesta. Sairauspoissaolojen seurannan 

tavoitteena on työkykyriskien havaitseminen, ehkäiseminen ja jatkotoimenpitei-

den toteuttaminen. Työntekijöiden sairauspoissaoloja seuraamalla pyritään sel-

vittämään, onko työoloissa jotain tekijöitä, jotka aiheuttavat poissaolojen kerty-

mistä tiettyihin työpisteisiin tai tietyntyyppisistä syistä. Organisaatiossa on käy-

tössä 30-60-90 sääntö. Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon, kun 

työntekijän sairauspoissaolo on kestänyt yli 30 päivää. 60 sairauspoissaolopäi-

vän jälkeen työntekijän on haettava sairauspäivärahaa ja 90 sairauspoissaolo-

päivän jälkeen tarvitaan lääkärin lausunto työntekijän arvioidusta työkyvystä. (Jo-

kinen 2020, Työsuojelu 2019.)  

 

 

5.2 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Rovaniemen kaupungin siivoustyöntekijöiden työhyvinvoinnista tehtiin opinnäy-

tetyöhön liittyvä tutkimus vuonna 2007. Siinä haluttiin kartoittaa työntekijöiden 
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työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja. Kyselyn tulosten pe-

rusteella tutkimuskohteiksi nousi työhyvinvoinnin lisäksi puutteellinen täyden-

nyskoulutus ja tiedonkulku sekä esimieheltä saatu palaute. (Mäensyrjä 2013, 

20-21, 25.)  

 

Siikaisten kunnan työntekijöille tehtiin hyvinvointitutkimus vuonna 2007, jossa tut-

kittiin kaikkien kunnan työntekijöiden hyvinvointia. Tavoitteena oli selvittää miten 

työntekijät kokevat työhyvinvointinsa ja miten haluaisivat sitä kehittää. Lisäksi tut-

kittiin kokemuksia työpaikan ilmapiiristä, tiedonkulusta ja tiedonsaannista, esi-

miestyöskentelystä sekä yhteistyöstä ja ristiriidoista. Tulosten mukaan työpaikan 

ilmapiiri koettiin huonoksi, muutoksiin suhtauduttiin vastahankaisesti ja koettiin 

ettei yhteen hiileen puhalleta. (Vuorenpää 2007, 21,42.) 

 

Ylöjärven kaupungin siivouspalveluiden siivoojien työhyvinvointia tutkittiin 

vuonna 2013. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka työhyvinvointia voitaisiin paran-

taa tai kehittää. Parannusehdotuksista esiin nousi liikunnan ja kuntoilun tukemi-

nen, positiivinen palaute sekä esimieheltä että työkavereilta, lisäksi tärkeänä pi-

dettiin työntekijöiden virkistystoimintaa. Tällä tarkoitettiin elokuva- ja teatterilippu-

jen lisäksi myös yhdessäoloa työyhteisön kesken. (Pihlajaharju 2013, 44,48.) 

 

Nummijärven (2012) opinnäytetyössä tehtiin tutkimus nimettömälle kunta X:lle. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kunnan työntekijöiden henkistä ja fyysistä 

työhyvinvointia ja sen tilaa. Tulosten perusteella tässäkin kunta X:ssa oli huomat-

tavissa tyypillinen kunnissa vallitseva tilanne; lähivuosina tulee eläköitymään 

suuri osa työntekijöistä. Työntekijät toivoivat tiedon kulun työyhteisössä olevan 

parempaa ja kokivat yhteisten palavereiden pitämisen tärkeäksi.   

 

Terveyden edistämistä tutkittiin Ikaalisten kaupungilla vuonna 2011. Tutkimus 

tehtiin pääasiassa terveyspalveluiden työntekijöille, mutta siihen osallistettiin 

myös päättäjiä sekä kaupungin asukkaita. Vaikka tutkimus ei varsinaisesti selvit-

tänyt työhyvinvointia, se tuli selvästi tuloksissa esiin. Työvoimapula oli haasteena 

jo tuolloin. Työntekijät arvostivat työyhteisössään joustavuutta ja hyvää työilma-

piiriä. Esimiehet kokivat, että myös työntekijä itse pystyy vaikuttamaan työssä 

viihtymiseen. Työviihtyvyyden merkitystä korostettiin ja fyysisen kunnon koettiin 
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vaikuttavan mielialaan ja sitä kautta työssä jaksamiseen. (Soininen 2011, 28,69–

70.)  
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6 TUTKIMUS 

 

6.1 Tutkimuksen tavoite 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Ikaalisten kaupungin ravitsemis- ja 

siivouspalveluiden työntekijöiden työhyvinvointia ja sairauspoissaolojen syitä. 

Keskeiset tutkimuskysymykset muodostuvat nykytilan kartoittamisesta eli mil-

laiseksi työntekijät kokevat tällä hetkellä sekä henkisen että fyysisen työhyvin-

vointinsa. Työn kuormittavuuden lisäksi selvitetään mitkä ovat ne suurimmat te-

kijät, jotka koetaan henkisesti kuormittaviksi. Lisäksi selvitetään työntekijöiden 

kokemuksia työhön perehdyttämisestä, myös pitkien vapaiden jälkeen ja silloin, 

kun työtehtävät tai työskentelykohteet olennaisesti muuttuvat.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on myös kartoittaa työntekijöiden arvioita sairauspois-

saolojen syistä ja selvittää niiden vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työssä viih-

tymiseen. Tutkimuksen avulla kartoitetaan myös kehittämis- ja parannusehdotuk-

sia oman työhyvinvoinnin ja työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi sekä työssä 

viihtyvyyden lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Lisäksi selvite-

tään työntekijöiden tarvetta ja mahdollisia ehdotuksia lisäkoulutukselle. Vallitse-

van tilanteen takia tutkimuksessa on mukana myös koronapandemian vaikutuk-

set työyhteisöön.  

 

 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Sähköisellä kyselyllä (liite 1) kartoitettiin työntekijöiden tämänhetkistä työhyvin-

vointia, työssä jaksamista ja viihtymistä sekä sairauspoissaolojen vaikutusta nii-

hin. Lisäksi selvitettiin perehdytyksen toimivuutta, koulutuksen tarvetta ja koronan 

vaikutuksia. Kysely tehtiin Google Forms- ohjelmalla, koska se oli ilmaiseksi käy-

tettävissä eikä ohjelma rajoittanut tehtyjen kysymysten määrää. Sähköisen kyse-

lyn myös koettiin saavuttavan työntekijöitä paremmin kuin paperisen kyselyn. 

Työskentelykohteen lisäksi pohjatietokysymyksenä kysyttiin vastaajan ikää.  

 

Monivalintakysymykset laadittiin tutkimuskysymysten pohjalta ja ne ryhmiteltiin 

kuuteen osioon. Ensimmäinen osio koski henkistä työhyvinvointia, toinen fyysistä 
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työhyvinvointia, kolmas perehdytystä, neljäs työn kuormitusta, viides johtamista 

ja viimeinen osio sairauspoissaoloja. Aineisto kerättiin standardoidusti eli kysy-

mykset esitettiin kaikille samalla tavalla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

188). Sähköisen kyselyn etuna oli mahdollisuus kysyä kerralla montaa eri asiaa, 

mutta sen heikkoutena voi olla väärin tehtyjen kysymysten lisäksi myös se, 

ovatko vastaajat vastanneet kysymyksiin tosissaan ja rehellisesti. (Ojasalo, Moi-

lanen & Ritalahti 2015, 121.) Ennen kyselyn lähettämistä sen testasi yksi vastaa-

jien joukkoon kuuluvista työntekijöistä.  

 

Linkki kyselyyn lähti 25.9.2020 sähköisesti kaikille niille työntekijöille, joilla oli käy-

tössä oleva työsähköpostiosoite. Sähköpostin mukana oli saateteksti, jossa mai-

nittiin kyselyn liittyvän opinnäytetyöhön ja sen olevan ensimmäinen osa työhön 

liittyvää tutkimusta. Lisäksi saatteessa mainittiin kyselyn luottamuksellisuudesta 

ja anonymiteetista. Vastausaikaa annettiin 2.10.2020 saakka. Vastausajan pää-

tyttyä vastaukset muutettiin kaaviomuotoon Google Forms- ohjelmaa ja exceliä 

apuna käyttäen.  

Kysely lähetettiin 44 työntekijälle ja siihen tuli määräaikaan mennessä 22 vas-

tausta. Vastausprosentti oli 50%. Vastaajia oli ravitsemispalveluiden puolelta 12 

ja siivouspalveluiden puolelta 10.  

 

Kyselyn perusteella esiin nousseita asioita oli tarkoitus tarkentaa ryhmä- ja yksi-

löhaastattelujen avulla. Haastateltavat valikoitiin mukaan pienen ja suppean pro-

filoinnin avulla niin, että kolme haastateltavaa oli ravitsemispalveluiden puolelta 

ja neljä siivouspalveluiden puolelta. Tällä hetkellä vallitsevan kireän tilanteen ja 

aikatauluongelmien vuoksi ei haastatteluja pystytty kuitenkaan järkevästi toteut-

tamaan. Haastattelut päätettiin silti toteuttaa sähköpostitse. 

Haastattelun avoimet kysymykset (liite 2.) laadittiin ennakkoon ja ne pohjautuivat 

sähköisessä kyselyssä olleisiin väittämiin ja sen vastausten perusteella esiin tul-

leisiin tekijöihin. Haastattelukysymykset lähtivät sähköpostilla seitsemälle työnte-

kijälle 12.10.2020 niin, etteivät vastaanottajat nähneet toistensa nimiä. Saat-

teessa mainittiin kysymysten olevan toinen osa opinnäytetyöhön liittyvää tutki-

musta ja painotettiin kysymysten käsittelyn luottamuksellisuudesta. Vastausaikaa 

annettiin 20.10.2020 saakka ja vastauksia tuli määräaikaan mennessä kolme. 

Haastatteluun tulleet vastaukset litteroitiin ja vastaajat otsikoitiin vastausten saa-

pumisjärjestyksen mukaan V1, V2 ja V3. Vastaukset ryhmiteltiin yhtäläisyyksiä 
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etsien. Vastausten vähäisen määrän vuoksi niiden analysoiminen ja teemoittami-

nen koettiin turhaksi. Haastattelukysymysten vastaukset on kirjoittajan hallussa 

ja ne on mahdollista saada luettavaksi. 

 

 

6.3 Tulokset 

 

Eniten vastaajia oli ikäryhmässä 51- 60- vuotiaat (kuvio 1.). Heitä oli vastaajista 

36%. Heidän osuutensa on myös ravitsemis- ja siivouspalveluiden työntekijöistä 

suurin. Muutenkin ikäjakauma oli todenperäinen, ainoastaan yksi vastaajista oli 

alle 30- vuotias, eikä tähän ikäryhmään kuuluvia työntekijöitä kovin montaa ole 

muutenkaan. 

 

Kuvio 1. Ikäjakauma (N=22) 

 

Henkisen työhyvinvoinnin tarkastelussa (kuvio 2.) yli 70% vastaajista koki työ-

hyvinvointinsa olevan kunnossa. Vastaajista yli 70% viihtyi työssään ja yli 80% 

koki olevansa motivoitunut sitä tekemään. Työtehtävät ja työn odotukset olivat 

tiedossa lähes jokaiselle vastaajalle, ainoastaan 10% koki, ettei ne ole selviä tai 

tiedossa. Työnsä koki tarpeeksi haastavaksi 90% vastaajista. Kiireestä huoli-

matta vastaajista yli puolet koki, että saa tehdä työnsä rauhassa. Ammatillisen 

lisäkoulutuksen mahdollisuus oli tiedossa yli 70% vastaajista. Työpaikan vaihta-

mista oli harkinnut vastaajista 28%. 
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Kuvio 2. Henkinen työhyvinvointi (N=22) 

 

Henkistä työhyvinvointia kartoittavassa osiossa Työhyvinvoinnin kehittämi-

seen parantavasti vaikuttavista tekijöistä (kuvio 3.) liikunnan ja kuntoilun tuke-

mista parhaimpana piti 23% vastaajista. Muita tärkeitä tekijöitä vastaajien mie-

lestä oli myös johtaminen ja esimiestyö (18%) sekä sijaisten saatavuus (18%).  

Vastaajista kukaan ei kokenut, että mahdollisuus vaikuttaa työvuorojen suunnit-

teluun tai perehdyttäminen kaipaisi kehittämistä. Myöskään työyhteisön virkistys-

toimintaa ei koettu tärkeäksi, kehittämistä kaipaavaksi tekijäksi.  
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Kuvio 3. Työhyvinvointia kehittävät tekijät (N=22) 

 

Haastatteluun vastanneet kehittäisivät liikunnan ja kuntoilun tukemista antamalla 

henkilökunnalle alennuksia kuntosalille, uimahalliin ja erilaisiin liikuntaryhmiin. 

Johtamista ja esimiestyötä kehitettäisiin lisäämällä esimiesten tietoa ja tunte-

musta kaikista työskentelykohteista. Vastanneiden mukaan parempi tietämys 

työntekijöiden työolosuhteista kehittäisi tasapuolista kohtelua ja sen koettaisiin 

vaikuttavan parantavasti tasapuoliseen sijaisten palkkaamiseen.   

 

Fyysistä työhyvinvointia selvitettäessä (kuvio 4.) työnsä koki fyysisesti ras-

kaaksi vastaajista yli 80%. Toisaalta vastaajista 64% koki, että työn mitoitus on 

todenmukainen ja se vastaa sille annettuja resursseja. Työterveyshuollon toimin-

taa piti hyvänä vastaajista 23%. 59% koki, ettei toiminta ole hyvää ja 18% vas-

taajista ilmoitti, ettei heillä ole kokemusta tai eivät osaa sanoa arviotaan työter-

veyshuollon toiminnasta. 
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Kuvio 4. Fyysinen työhyvinvointi (N=22) 

 

Perehdytys (kuvio 5.) oli vastaajien mielestä työyhteisössä hallinnassa. Vastaa-

jista 78% koki, että perehdytys oli hoidettu asianmukaisesti. 5% vastaajista koki, 

ettei perehdytys ollut asianmukaista. 82% vastaajista myös koki, että aiempi 

osaaminen tai koulutus oli otettu perehdytyksessä huomioon. Työkohteen tai työ-

tehtävien vaihtuessa oli perehdytyksen saanut vastaajista 55%. Perehdytystä ei 

ollut saanut vastaajista 41%.  

 

 

Kuvio 5. Perehdytys (N=22) 
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Haastattelukysymyksissä perehdytys nousi kuitenkin esiin kysyttäessä kuormit-

tavia tekijöitä. Vastaajat kokivat, etteivät ole saaneet kunnollista perehdytystä esi-

merkiksi hoitajamitoituksen vuoksi määrättyihin uusiin työtehtäviin.  

 

Vastaajista 68% koki työnsä olevan henkisesti kuormittavaa (kuvio 6.). Kuor-

mittavuuden koettiin kuitenkin jakautuvan työpaikalla tasaisesti, vastaajista vain 

14% koki ettei se jakaudu tasapuolisesti. Tasapuolisuutta ei pystynyt arvioimaan 

14% vastaajista.  

 

 

Kuvio 6. Työn kuormittavuus (N=22) 

 

Kiire ja epätietoisuus tulevasta kuormitti vastaajien mielestä henkisesti eniten 

työtä tai työyhteisöä (kuvio 7.) Vastaajien mielestä myös huono tiedottaminen 

ja jatkuvat muutokset kuormittivat. Työilmapiirin koettiin olevan kunnossa, koska 

sen kuormittavuutta ei valinnut vastaajista yksikään. Myöskään perehdytyksen tai 

sen puutteellisuuden ei koettu kuormittavan.  
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Kuvio 7. Kuormitusta aiheuttavat tekijät 

 

Haastatteluun vastanneet kokivat kiireen kuormittavimmaksi tekijäksi ” väki vaan 

vähenee ja työt lisääntyy”. Kiire lisää työn fyysisen kuormituksen lisäksi myös 

henkistä kuormitusta ja sen koettiin johtuvan sekä vakituisten työntekijöiden, että 

sijaisten puuttumisesta. Työyhteisössä liian usein tapahtuneet muutokset kuor-

mittavat. Henkinen kuormitus lisääntyy, kun työhön liittyvistä muutoksista ei tie-

doteta työntekijöitä kunnolla tai tietoa ei tule ollenkaan. Myös arvostuksen puute, 

sekä esimiehen että työkavereiden taholta kuormittaa. Työyhteisön muiden työn-

tekijöiden huono työmotivaatio vaikuttaa heikentävästi työssä jaksamiseen ja työ-

hyvinvointiin ”epäpätevät, työhönsä tympiintyneet työntekijät, jotka eivät tee enää 

heille määrättyjä työtehtäviä.”  

 

Esimiehen toiminnan (kuvio 8.) koki oikeudenmukaiseksi ja puolueettomaksi 

vastaajista 54%. Vastaajista 46 % kuitenkin koki, ettei toiminta ole oikeudenmu-

kaista. Vastaajista 73% koki, että esimies tiedottaa tärkeistä ja ajankohtaisista 

asioista nopeasti.  
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Kuvio 8. Johtaminen (N=22) 

 

Haastattelun vastanneet kokivat esimiehen toiminnan epäoikeudenmukaiseksi 

”ehkä meidän kannalta johtaminen on hieman retuperällä. Palvelupäällikön lähtö 

ja muut on vaikuttanut siihen.”  Vastaajat kertoivat epäoikeudenmukaisen toimin-

nan näkyvän erityisesti sijaisten palkkaamisessa. Koettiin, että sijaisia palkataan 

aina vain tiettyihin kohteisiin, eikä tasapuolisesti tarpeen mukaan kaikkiin kohtei-

siin. Epätasapuolinen kohtelu näkyy vastanneiden mukaan myös siten, että esi-

mies antaa toisten työntekijöiden itse valita työkohteensa ja omat työtehtävänsä, 

mutta kaikki työntekijät eivät saa sitä päättää. Esimiehen asioista tiedottamisen 

koettiin olevan huonoa ”olisi varmaan hyvä pitää väki ajan tasalla. Monelta hu-

hulta ja turhalta puheelta katkeaisi siivet. Asioista pitäisi tiedottaa nopeammin 

eikä niin, että niistä luetaan puskaradiosta”. 

 

Sairauspoissaolojen määrää (kuvio 9.) piti suurena vastaajista 28%. 69% oli 

sitä mieltä, ettei niiden määrä ole mainittavan suuri. Kuitenkin vastaajista 54% 

koki niiden vaikuttavan työssä jaksamiseensa. Sijaisen sai sairauspoissaolon 

ajaksi vastaajista vain 5%. Vastaajista 68% ei ole jäänyt sairauslomalle ilman 

että syynä olisi ollut joku muu kuin sairaus. Vastaajista 5% ilmoitti olevansa jos-

kus sairauslomalla ilman että se johtuu sairaudesta. 
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Kuvio 9. Sairauspoissaolot (N=22) 

 

Haastatteluun vastanneet vähentäisivät sairauspoissaoloja sijaisia palkkaa-

malla. Vastaajat vaikuttaisivat sairauspoissaolojen määrään muuttamalla työ-

määriä niin, että kiire vähentyisi. Tämä tehtäisiin työntekijöiden määrää lisää-

mällä ja työtehtävien uudelleenorganisoimisella. 

 

 

6.4 Johtopäätökset 

 

Kiireen ja siitä johtuvan fyysisen kuormituksen koetaan olevan merkittävin syy 

sairauspoissaolojen määrään. Kiireessä tehty työ kuormittaa työntekijöitä myös 

henkisesti. Uusien työntekijöiden palkkaaminen ja sijaisten lisääminen vähentäisi 

kiireen tunnetta ja siten myös kuormitusta. Myös huonosti johdetut muutokset 

kuormittavat työntekijöitä. Ravitsemis- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö on 

vaihtunut 1,5 vuoden aikana kaksi kertaa. Lokakuun alussa voimaan tullut hoita-

jamitoitus lisää työntekijöiden työtehtäviä. Muutokset vaikuttavat myös työssä 

jaksamiseen. Tulevista työhön liittyvistä muutoksista ei tiedoteta työntekijöille 

ajoissa ja tämä epätietoisuus aiheuttaa työmotivaation vähenemistä. Työmoti-

vaatiota ja työhyvinvointia vähentää myös työntekijöiden kokema arvostuksen 

puute esimiehen taholta.  
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Työntekijät kokevat kiireestä ja henkisestä kuormituksesta huolimatta työhyvin-

vointinsa olevan kuitenkin kunnossa. Työhyvinvointia kehitettäisiin parhaiten tu-

kemalla työntekijöiden liikunnan ja kuntoilun harrastamista esimerkiksi liikunta-

seteleiden avulla. Myös johtamisen kehittäminen lisäisi työntekijöiden työhyvin-

vointia. Esimiehen pitäisi johtaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Johtamista 

ei koeta toimivaksi, ja koetaan ettei esimies tiedä tarpeeksi kaikista työkohteista 

ja niihin mahdollisesti liittyvistä haasteista, ja se näkyy työntekijöiden epätasa-

puolisena kohteluna. Työyhteisössä hyvinvointi paranee, kun tulevat muutokset 

ja muut työhön vaikuttavat tekijät tiedotetaan kaikille työntekijöille mahdollisim-

man aikaisin, avoimesti ja tasapuolisesti.  

 

Sijaisten palkkaaminen ja sen vaikutus työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin 

nousi sekä kyselyn että haastattelun vastauksissa esiin. Sijaisten palkkaaminen 

oli työntekijöiden mielestä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä, jota kehittämällä työ-

hyvinvointi lisääntyy ja sairauspoissaolot vähenevät. Sijaisten puuttuminen oli 

työtä merkittävästi kuormittava tekijä, joka altistaa sairauslomille. Toisaalta sijais-

ten epätasapuolinen palkkaaminen tuntui vaikuttavan myös työntekijöiden työ-

motivaatioon ja siten myös henkiseen työhyvinvointiin. Omaa työhyvinvointia ja 

työkykyä pidetään yllä vapaa- ajalla rentoutumalla ja työasiat unohtamalla. 

 

Perehdytys toimii työyhteisössä vaihtelevasti. Perehdytyksen koki onnistuneeksi 

lähes kaikki kyselyyn vastanneet työntekijät, mutta haastattelujen vastauksista 

ilmeni, ettei se käytännössä toimi erityisen hyvin. Perehdytyksen puuttuminen 

johtuu kiireestä. Kiire lisääntyy, kun myös asioista tiedottaminen on puutteellista 

ja vajanaista. Huonosti hoidettu perehdytys aiheuttaa työntekijöissä stressiä ja 

ahdistusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen mahdollisuus on työntekijöillä tiedossa. 

Haastattelujen vastausten perusteella toivotaan henkistä koulutusta työssä jak-

samiseen, mutta myös tietokonekurssin ja ensiapukoulutuksen päivittämistä. 
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7 POHDINTA 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää ravitsemis- ja siivouspalveluiden työntekijöiden 

työhyvinvointia ja samalla kartoittaa keinoja työssä jaksamiseen, työssä viihtymi-

seen ja työkuormituksen vähentämiseen. Toimeksianto tämän työn tekemiseen 

lähti palvelupäälliköltä ja sen taustana oli pohdinta siitä, miksi ra- si-palveluiden 

työntekijät kokevat työnsä niin raskaaksi, että sen vuoksi jäädään sairauslomalle. 

Varsinkin kun työkohteissa työn tekemiseen löytyvät lähes kaikki mahdolliset ko-

neet ja apuvälineet. Aluksi työn nimi oli Sairauspoissaolojen kartoitus. Työtä teh-

dessä ja teoriaa lukiessa halusin kuitenkin tutkia asiaa enemmän työhyvinvoinnin 

kautta, joten työn nimeksi muuttui Työhyvinvointi ja sen vaikutus sairauspoissa-

oloihin. Fyysisen työhyvinvoinnin lisäksi halusin ottaa työhön myös henkisen ja 

psyykkisen hyvinvoinnin merkityksen.  

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen ja tutkimuksen tekeminen oli pitkä prosessi. Työhy-

vinvointikysely piti alun perin lähettää työntekijöille jo toukokuussa, mutta aiem-

min keväällä puhjenneen korona- pandemian ja sen vaikutusten takia se siirtyi 

syksyyn. Työtä oli mielenkiintoista tehdä, teoriaa kirjoittaessa opin paljon työhy-

vinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja johtamisen, varsinkin muutosjohtamisen vai-

kutuksista siihen. Haasteena oli ehdottomasti puolueettomana pysyminen, koska 

tutkimus kuitenkin tehtiin omille, tutuille työkavereille. Puolueettomuuden koki 

haastavana selvästi myös tutkittavana olleet työntekijät. Tämä näkyi vähäisinä 

vastaajamäärinä, varsinkin avoimissa haastattelukysymyksissä. Vaikka kaikki 

tutkimukseen liittyvä tieto käsiteltiin luottamuksellisesti ja anonyymisti, koettiin 

vastaaminen silti leimaavaksi. Tutkimuksessa suurimpana kuormittavana teki-

jänä koettu kiire vaikutti myös omaan työhön ja työn toteutukseen.  

 

Sijaisten ja uusien työntekijöiden palkkaaminen oli työntekijöiden mielestä par-

hain ja tehokkain tekijä työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vä-

hentämiseen. Rekrytointi ei ole kuitenkaan taloudellisen tilanteen takia mahdolli-

nen vaihtoehto. Kiireen tuntua voitaisiin mahdollisesti vähentää työntekijöiden 

työnkuvia kartoittamalla ja päivittämällä. Myös siivouksen mitoitukset olisi järke-

vää päivittää ajan tasalle. Työkohteiden kartoittamisen lisäksi myös työntekijöi-

den työnkuvat kaipaisivat päivitystä. Työtehtävissä on tapahtunut vuosien mit-
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taan muutoksia, eikä vanhoilla opeilla ja siivoustaajuuksilla pystytä enää työsken-

telemään. Työntekijät pitäisi valmistaa tuleviin muutoksiin, jotta saataisiin työyh-

teisössä vahvasti vallalla oleva muutosvastarinta poistettua. Työntekijöille pitäisi 

tiedottaa ne syyt, minkä takia työntekijöiden ja sijaisten palkkaaminen ei ole mah-

dollista. Päätösten teon ja tiedotuksen pitäisi olla aktiivisempaa ja avoimempaa 

ja työntekijöitä pitäisi osallistaa toimintaan aiempaa enemmän. Se antaa työnte-

kijöille tunteen siitä, että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteillään ja toiveillaan 

on väliä. Toisaalta epätietoisuus ja asioiden huono tiedottaminen saattaa osal-

taan vaikuttaa työntekijöiden kokemuksiin epäoikeudenmukaisuudesta. Asioiden 

oikeaa laitaa ei välttämättä tiedetä, joten saatetaan olettaa, että jossain kohteissa 

on aina sijainen, vaikka näin ei välttämättä olisikaan. 

 

Organisaatiossa ei ole varsinaisesti käytössä tilapäistä, kevennetyn työn mallia. 

Työtä kevennetään sairaustapauksissa pääasiassa vain vähentämällä työnteki-

jän työaikaa. Tämän keventämisen vaikutukset näkyvät kuitenkin muun työyhtei-

sön työntekijöiden jaksamisessa. Se pitäisi ottaa huomioon työntekijöiden ja työ-

tehtävien määrässä. Sairauslomalle jäämiselle voitaisiin myös miettiä vaihtoeh-

toja. Organisaation sisällä saattaa olla sellaisia työtehtäviä, mitä esimerkiksi tule- 

sairauksista kärsivä työntekijä voisi tehdä. Myös työntekijöillä pitäisi olla enem-

män vastuuta omasta jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan. Työtehtäviä kartoit-

tamalla ja havainnoimalla saataisiin selville, onko kuormittavaksi koettu kiire to-

dellista vai onko se työntekijän itse omalla toiminnallaan aiheuttamaa. 

 

Suhteellisen pienen vastausprosentin takia kyselyn ja haastattelun tulokset eivät 

ole luotettavia. Vastaukset antavat kuvan vain pienen työntekijämäärän näke-

myksistä, mutta niitä ei voi yleistää koskemaan kaikkia Ikaalisten kaupungin ra-

vitsemis- ja siivouspalveluilla työskenteleviä. Työhyvinvoinnin kartoittamista kan-

nattaa kuitenkin organisaatiossa jatkaa sekä kyselyiden ja haastatteluiden, mutta 

myös havainnoinnin avulla. Mitoitusten päivittäminen ja työtehtävien kartoittami-

nen olisivat myös kiinnostavia jatkotutkimusaiheita, varsinkin kun selvitettäisiin 

niiden vaikutusta työhyvinvointiin. 

 

Tutkimustuloksissa esiin tullut tiedotuksen puuttuminen on helppo parantaa jat-

kamalla aiemmin käytössä ollutta kuukausi- ja osastokokousjärjestelyä. Yhdessä 
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kokoontuminen lisäisi työyhteisön hyvinvointia ja kokouksissa pystyttäisiin tiedot-

tamaan kaikki työhön vaikuttavat ja tulevat muutokset asianmukaisesti ja toden-

mukaisesti niin, että väärinkäsityksiltä ja huhupuheilta vältyttäisiin. 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 

Moi! 
Tässä syventäviä kysymyksiä opinnäytetyöni tutkimusosiota varten. 
Nämä kysymykset on lähetetty vain osalle työntekijöistä. 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä pääse lukemaan 
lisäkseni kukaan muu. Vastaajan tiedot eivät tule työssä esiin, eikä 
niiden perusteella pystytä tunnistamaan kenenkään henkilöllisyyttä. 
 
 

Vastauksia kysymyksiin toivon mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään 20.10.2020. 
 
-Riikka Katajisto 

 
 

TYÖHYVINVOINTI JA SAIRAUSPOISSAOLOT 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

 

1. Mistä arvioit suurien sairauspoissaolomäärien johtuvan 

 

2. Miten sairauspoissaolojen määrään voitaisiin vaikuttaa 

 

3. Miten kehittäisit näitä asioita, että ne parantaisivat työhyvinvointiasi  

 

- Liikunnan ja kuntoilun tukeminen 

- Johtaminen ja esimiestyö 

- Sijaisten saatavuus  

 

4. Miten olet itse vaikuttanut/vaikutat omaan työkykyysi ja työhyvinvointiisi 

 

5. Miten työssä jaksamiseesi vaikuttavat  

 

- Kiire 

- Epätietoisuus tulevasta 

- Jatkuvat muutokset 

- Huono tiedottaminen 

- Epäoikeudenmukaisuus  

 

6. Millaista koulutusta kaipaat 

 

7. Koronan vuoksi työyhteisössä ei ole enää kokoonnuttu yhdessä. Koetko, että 

aiemmin järjestettyjä kuukausi- tai osastokokouksia pitäisi mahdollisuuksien 

mukaan järjestää? Jos et, miksi? 
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