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JOHDANTO 

 

 

Palvelualalla työskentelevät ovat kokeneet työssään suuria muutoksia viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset heijastuvat työvoimavaltaisille pal-

velualoille työntekijöiden vähentämisenä, työmäärän ja työpaineen lisääntymisenä ja kilpai-

lun kiristymisenä. Kova kiire, korkeat tehokkuusvaatimukset ja usein yksin työskentely työ-

paikalla ovat tuttuja elementtejä tämän hetken ja todennäköisesti tulevaisuuden ammattilai-

selle. Yrityksiin on rakennettu laatujärjestelmiä tukemaan toiminnan kehittämistä. Tällä on 

ollut vaikutusta työn ja ihmisen tehtävien muotoutumiseen sekä sitä kautta työterveys- ja 

turvallisuusasioihin. 

 

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumottiin vuodelta 1958 

oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Lain tuoreet uudis-

tukset antoivat idean myös opinnäytetyöni aiheeksi. Toimeksiantajana työssäni oli Porin 

kaupunki, jonka omistaman Leirintä Yyterin keittiötilat otettiin tutkimuksen kohteeksi. Ta-

voitteena oli selvittää, miten hyvin Leirintä Yyterin keittiön haitta- ja vaaratekijät ovat hal-

linnassa uuden työturvallisuuslain vaatimuksiin verrattuna. 

 

Terveys, hyvinvointi ja turvallisuus ovat tärkeä osa työelämän sisältöä. Ne luovat perustan 

yritysten ja työyhteisöjen menestymiselle. Työturvallisuustyö työpaikoilla tuottaa parhaan 

mahdollisen tuloksen, kun työnantaja ja työntekijät toteuttavat sitä yhteistyössä. Vastuu työn 

terveellisyydestä ja turvallisuudesta on aina työnantajalla ja yrityksen johdolla. 

 

Työoloja on selvitettävä ja tietoja hankittava laajasti, sillä tietämättömyys ei vapauta esi-

miestä vastuusta. Porin kaupunki halusi tutkimuksen todetakseen Leirintä Yyterin tämän 

hetkisen tason keittiötilojen työturvallisuudessa ja ergonomisessa suunnittelussa. Tutkimus 

suoritettiin kesällä 2003 ja menetelmänä käytettiin kyselyä ja havainnointia. Tutkimuskoh-

teena oli koko Leirintä Yyterin henkilökunta. Tutkimustulokset antoivat ohjaavat suuntavii-

vat työpisteiden ergonomisesta suunnittelusta ylimmälle johdolle, työnjohdolle ja työnteki-

jöille. Leirintä Yyterin keittiötilojen työturvallisuuden kartoituksella pyrittiin edistämään 

myös teknisen suunnitteluyksikön, työnjohdon ja työntekijöiden yhteistyötä luomalla heille 

yhteisen tarkastelunäkökulman. Työympäristö on osa ihmistä – ei vain ulkopuolinen tekijä – 

ja siksi siihen tehdyt ergonomiset muutokset vaikuttavat työntekijöihin ja heidän toimin-

taansa. 



2 TYÖTURVALLISUUS 

 

 

Työturvallisuus on tietoa ja taitoa työperäisten terveyshaittojen ennalta ehkäisemiseksi. Osa 

työsuojelusta on myös lakisääteistä toimintaa. Työpaikkojen työsuojelussa on nykyisin ensi-

sijaista työpaikalla tehtävät riskien ja vaarojen arvioinnit ja niiden perusteella toteutettavat 

toimet. Työturvallisuuslaki velvoittaa sekä työnantajaa että työntekijää noudattamaan lakia. 

Heidän on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpai-

kalla. Turvallinen ja toimiva työympäristö ja -yhteisö takaavat laadukkaan ja tuottavan pal-

velukokonaisuuden. Työturvallisuustoiminnan tarkoituksena on estää tapaturmia ja ammat-

titauteja. Tavallisempia vaaran aiheuttajia keittiössä ovat liukastumiset ja palovammat. Pa-

ras keino ehkäistä tapaturmia on opetella oikeat työskentelymenetelmät oikeilla välineillä 

sekä työskennellä huolellisesti ja huolehtia keittiön yleisestä siisteydestä. Työturvallisuus on 

parhaimmillaan jatkuvaa yhteistä ajattelua ja yhteisiä tekoja työpaikan työolojen parantami-

seksi ja vaarojen vähentämiseksi. Työturvallisuuden taso ja sillä pysymisen edellytykset 

riippuvat siten muiden työyhteisöasioiden tavoin siitä, kuinka hyvin on totuttu toimimaan 

yhdessä. Miten työpaikan toimintaa suunnitellaan yhdessä, kuinka tieto kulkee sisäisesti, 

kuinka toiminnan onnistumista ja sattumuksia käsitellään yhdessä ja kuinka tavallista on 

aloitteellinen parannusehdotusten teko?  (Työturvallisuuskeskus 2004.) 

 

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) kumoaa vanhan työturvallisuuslain, joka tuli voimaan 

1.1.1959. Työturvallisuuslaki on yksi työelämän keskeisistä laeista, joka kattaa lähes kaikki 

työnteon muodot. Uudessa työturvallisuuslaissa säännöksiä on selkeytetty. Säännökset il-

mentävät turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuden hallinnan ajatusta. Työturvallisuuslaissa 

on yleisten velvollisuuksien lisäksi asetettu työnantajalle tiettyjen yksilöityjen työstä ja työ-

olosuhteista johtuvien vaara- ja haittatekijöiden ennalta ehkäisyä tai vähentämistä koskevia 

velvoitteita. Näillä pyritään kattamaan työelämässä ilmenevät sellaiset olennaisimmat haitta- 

ja vaaratekijät, joiden torjumiseksi työnantajalta edellytetään erityisiä toimenpiteitä. Työn-

antajan vaara- ja haittatekijöiden torjuntaa koskevat velvollisuudet saavat sisältönsä useissa 

tapauksissa lakia täydentävistä alemmanasteisista säännöksistä. Työturvallisuuslaille onkin 

ominaista, että yksityiskohtainen sääntely tapahtuu lakia alemmalla tasolla, yleensä valtio-

neuvoston ja joskus myös asianomaisen ministeriön päätöksellä eli asetuksilla. Ne voivat 

olla toimialakohtaisia taikka tiettyjä haitta- tai vaaratekijöitä koskevia. (Työterveyslaitos 

2002, 8.) 
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Työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle laajan huolellisuus- ja toimimisvelvoitteen. Työ-

turvallisuuslain (299/58 ja muutos 1132/97) mukaan työnantajan on tarkoin otettava huomi-

oon kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään ja ikääntymiseen, suku-

puoleen, ammattitaitoon sekä hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella on tarpeel-

lista työntekijän suojelemiseksi terveydellisesti haitallisista ja vaarallisista tekijöistä työpai-

kalla. (Siiki 2002, 32, 130, 164). Tässä tarkoituksessa työympäristöä on jatkuvasti tarkkail-

tava sekä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tapaturmien, terveyshaittojen sekä vaa-

ratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja ter-

veellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa 

varten ohjelma, joka kattaa työpaikantyöolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvi-

en tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja ter-

veydellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpai-

kan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän 

edustajiensa kanssa. (Siiki 2002, 175 – 176.) 

 

Tärkeintä ylimmän johdon toiminnassa on luoda yrityskulttuuri, jossa työturvallisuus on 

keskeisenä osana yritystoimintaa.  Yritysjohdon tulee määrittää työsuojelutoiminnan tavoit-

teet ja periaatteet, joilla työsuojeluasioita yrityksessä hoidetaan. Luodakseen mahdollisim-

man hyvät toimintaedellytykset eri organisaatiotasoilla yritysjohdon tehtävä on varmistaa, 

että jokainen työyhteisön jäsen tietää vastuunsa ja toimivaltansa. Tekniikan kehitys ja liike-

toiminnassa tapahtuvat nopeat muutokset edellyttävät tehokkaita koulutus-, perehdyttämis- 

ja informaatiojärjestelmiä, joilla taataan myös turvallinen toiminta. Samalla edistetään työ-

yhteisön henkistä hyvinvointia ja henkilöstön motivaatiota. (Työterveyslaitos 2002, 25 – 27, 

36.) 

 

 

2.1 Työnantajan yleiset velvollisuudet 

 

Työturvallisuuslaissa työnantajan yleisillä velvollisuuksilla tarkoitetaan niiden tiettyjen me-

nettely- ja toimintatapojen noudattamista, joilla työnantaja työn ja työolosuhteiden edellyt-

tämällä tavalla huolehtii ennalta siitä, että työntekijät voivat tehdä työnsä turvallisesti ja 

aiheuttamatta haittaa terveydelleen. (Työterveyslaitos 2002, 22 – 23). Turvallisuuden hal-

linnan peruselementti on 10§ säännös vaarojen ja haittojen selvittämisestä ja arvioinnista. 

Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työpaikan haitta- ja 

vaaratekijät. Mahdollisuuksien mukaan on myös poistettava työpaikan haitta- ja vaarateki-
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jät, arvioitava jäljelle jäävien tekijöiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja tervey-

delle sekä päätettävä tarpeellisista jäljelle jäävien vaara- ja haittatekijöiden edellyttämistä 

toimenpiteistä. (Siiki 2002, 164; Työterveyslaitos 2002, 25 – 26). 

 

Työnantajalla tulee olla hallussaan työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä selvitys ja arvioinnin 

tulokset. Laki ei edellytä selvityksen tekemistä ja tulosten esittämistä tietyssä, esimerkiksi 

kirjallisessa muodossa. Työnantajan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan esimerkiksi työ-

suojeluviranomaisille, että vaarojen selvitys ja arviointi on lain edellyttämällä tavalla tehty. 

Jos työnantajalla ei omassa organisaatiossa ole riittävää asiantuntemusta, työnantajan on 

selvittämistä ja arviointia varten käytettävä työterveyshuoltoa tai muuta ulkopuolista asian-

tuntijaa (10§). Olennaista on se, että ylin johto on valvonnan avulla perillä sovittujen työ-

suojelutavoitteiden toteuttamisesta ja annettujen määräysten toimeenpanosta sekä pystyy 

seuraamaan työpaikan olosuhteita. Työsuojelua koskevat toimenpiteet on otettava huomioon 

työnantajan kaikilla organisaatiotasoilla (8§). Ylimmän johdon on varmistettava, että esi-

miehet suorittavat johtamistehtävänsä työsuojelun kannalta tilanteen edellyttämällä tavalla. 

(Siiki 2002, 164; Työterveyslaitos 2002, 27.) 

 

Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteena on kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen työ-

suojelu työpaikalla. Kaikenkattavaa työsuojelun toimintaohjelman mallia ei ole, mutta seu-

raavia toimintaperiaatteita olisi hyvä käsitellä: työn kuormitustekijät sekä työntekijöiden 

turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat. Edelleen laissa on säännökset 

työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta (14§). Säännöksessä korostetaan työn-

tekijän kokemuksen ja ammattitaidon merkitystä opetus- ja ohjaustarvetta arvioitaessa. Tär-

keää on, että työsuojelutavoitteet otetaan huomioon yrityksen eri toimintojen kehittämisessä, 

suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kyky ja tottumus yhteiseen riskien arviointiin merkitse-

vät aitoa työturvallisuutta, yhteistä ajattelua ja tekoja työolojen jatkuvaan parantamiseen. 

Työnopastus merkitsee tämän turvallisuuden ja turvallisuusajattelun siirtämistä yksilötasol-

le. (Työterveyslaitos 2002, 30 – 33; Siiki 2002, 165.) 

 

 

2.1.1 Työnopastus ja perehdyttäminen 

 

Työnopastus ja perehdyttäminen ovat valvonnan ja suunnittelun ohella yksi tärkeimmistä 

työn johtamiseen liittyvistä toimista. Esimiehen tulee työtehtäviä antaessaan varmistaa, että 

työntekijällä on riittävä ammattitaito annettujen tehtävien suorittamiseksi. Tiedon ja taidon 
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ohella opastuksella voidaan vaikuttaa asenteisiin ja työmotivaatioon, mikä on tärkeää turval-

listen työtapojen vakiinnuttamiseksi. Työnopastuksen tulee olla järjestelmällistä. Näin työ-

suojeluriskit tulevat ohjeita laadittaessa esiin ja ovat poistettavissa. Työntekijöille tulee sel-

vittää ne velvoitteet, jotka heillä työturvallisuuslain mukaan on, kuten vikojen ja puutteiden 

ilmoittaminen ja ohjeiden noudattaminen. (Työterveyslaitos 2002, 32 – 33, 37.) 

 

Perehdyttäminen ja työnopastus luovat osaltaan edellytykset hyvälle työmotivaatiolle ja 

hyvin toimivalle työyhteisölle sekä tukevat työntekijöiden työssä menestymistä ja työtyyty-

väisyyttä. On tärkeää, että uusi työntekijä heti työsuhteen alussa oppii terveelliset ja turvalli-

set työskentelytavat. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuutena on opastaa ja 

ohjata työntekijää sekä antaa hänelle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. 

Työnantajan on lisäksi huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työ-

kokemus huomioon ottaen 

- työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja tuotan-

tomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä 

turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työ-

tehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmi-

en käyttöön ottamista 

- työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi se-

kä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämi-

seksi 

- työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöi-

den sekä häiriö- ja poikkeustilojen varalta ja  

- työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. (Siiki 2002, 

165; Työterveyslaitos 2002, 15, 18, 32, 35; Työturvallisuuskeskus 2004.) 

 

Työolosuhteiden jatkuva muuttuminen, tehtävien monipuolistuminen ja määräaikaiset työ-

suhteet asettavat uusia vaatimuksia työnopastukselle ja myös riskienhallinnalle. Työnopas-

tusta tarvitsevat myös uuteen työtehtävään siirtyvät, kauan työelämästä pois olleet ja vuok-

ratyövoima. Riskien arviointi voidaan kytkeä työnopastukseen. Siitä voidaan tehdä työpai-

kan yhteinen asia, joka vahvistaa työturvallisuutta sekä työyhteisön henkistä työkykyä. Te-

hokas työnopastus ja jatkuva riskien arviointi edellyttävät järjestelmällisyyttä ja joustavuut-

ta. Työnopastuksen tavoitteena pitäisi olla tehtävien ja niihin liittyvien riskien tuntemukseen 

perustuva työturvallisuus. Työnopastuksella ja – ohjauksella on tärkeä asema ammattitaidon 

kehittämisessä, työmotivaation lisäämisessä ja henkisen hyvinvoinnin luomisessa. Laadun 
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kehittäminen on yhteistä työn kehittämistä. On sovittava yhteisistä toimintatavoista. Kaikki 

riskien poistaminen merkitsee myös laadun varmistamista. Työnopastus yksilötasolla on 

myös valmentamista laatuajatteluun. Työpaikalla työntekijöille kerrotaan, miten toimitaan 

keskeisissä työvaiheissa, jotka ovat tärkeitä lopputuloksen kannalta. (Santalahti 2001, 3; 

Työturvallisuuskeskus 2004.) 

 

Yritysjohdon tulee huolehtia siitä, että työpisteen esimiehellä on riittävän työnopastuksen ja 

perehdyttämisen toteuttamiseksi asianmukaiset valmiudet ja voimavarat. Niihin kuuluvat 

riittävät tiedot käytettävien työtapojen, menetelmien ja työympäristön mahdollisista haitta- 

ja vaaratekijöistä. Lisäksi on huolehdittava, että työntekijöille annettava tieto on muokattu 

työnopastuksessa käytettäväksi soveltavaan muotoon. (Työterveyslaitos 2002, 32.) 

 

  

2.1.2 Työlle asetetut vaatimukset 

 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvalli-

suudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työ-

hön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin 

edellytyksiin liittyvät seikat. Perussääntö on, että työnantajan huolehtimisvelvoitteen sisäl-

töä ja laajuutta määriteltäessä huomioidaan kaikki edellä mainitut asiat sekä lisäksi on huo-

mioita ne työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset, joilla on merkitystä työn turvallisuu-

den ja terveyden kannalta. Näitä ovat muun muassa työntekijän ammattitaito, työkokemus, 

ikä ja sukupuoli. (Työterveyslaitos 2002, 21.) 

 

Työtyytyväisyys ilmentää työntekijän työhön kohdistuvia odotuksia ja niiden toteutumista. 

Työtehtäviin ravintola-alalla ei juuri liity hengen tai suuria terveyden riskejä. Sen sijaan 

ravintola-alalla työskentelevät henkilöt joutuvat kokemaan ahdistusta, pelkoa ja epävar-

muutta, asiakkaiden lisääntyneen väkivaltaisuuden vuoksi.  (Huhtala 2004, 4.) Henkilö ei 

mitenkään voi onnistua palvelutyössään tarkoitetulla tavalla, jos hän kokee päivittäin epä-

varmuutta, ahdistusta tai jopa pelkoa työtä tehdessään. Työnantajan tulee varmistaa se, että 

henkilökunnalla on työrauha ja että he voivat toteuttaa työtehtäviään pelkäämättä. Esimie-

hen rooli on keskeinen. Hänen tulee tukea ja kannustaa työntekijöitä työpaikalla sekä havai-

ta työntekijöiden stressin oireet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Huhtala 2004, 10.) 

 

6



Asiakkaat havaitsevat stressin oireet henkilökunnassa, mikä usein vaikuttaa negatiivisesti 

asiakkaan viihtymiseen. Osa yrityksen hyvinvointia on huolehtia sekä henkilöstön että asi-

akkaiden turvallisuudesta. Palvelualoilla työskentelevät ovat huomanneet, että uhkaavat, 

väkivaltaiset ja häiriköivät asiakkaat ovat yleistyneet. Joillekin asiakastyössä tapahtunut 

väkivaltatilanne voi muodostua traumaattiseksi tapahtumaksi. Tämän vuoksi tapahtumat on 

hyvä selvittää puhumalla. (Huhtala 2004, 11; Työturvallisuuskeskus 1999, 5 – 10.) 

 

Tärkeitä myönteisen ilmapiirin osatekijöitä on työn arvostus. Toimialoittain tarkasteltuna 

oman työn arvostus oli parhainta majoitus- ja ravitsemusalan henkilöstöllä. (Kauppa- ja te-

ollisuusministeriö 2004.) Työntekijöiden teknisen osaamisen kysyntää vähensi ravintola-

kysynnän lama 1990-luvulla. Henkilökunnan joustavuuden ja monipuolisen osaamisen kas-

vaessa tiukka tehtävien erottelu ja hierarkiat väistyivät. Nyt korostetaan kuluttajatyytyväi-

syyttä, joka osaltaan muokkaa työntekijöiden ammattitaitovaatimuksia. Tämän vuoksi sosi-

aalisten taitojen ja asiakaslähtöisyyden merkitys korostuu. (Paija & Lammi 1997, 72.) 

 

Työn ja ihmisen välistä vuorovaikutusta voidaan kuvata kuormittumismallin avulla (kuvio 

1). Mallin mukaan ihmisen kuormittumiseen työssä vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet 

yhdessä työn kuormitustekijöiden kanssa. Työn kuormitustekijä voi olla mikä tahansa ruu-

miillinen, henkinen tai ympäristöön liittyvä piirre työssä. Kuormitustekijät ovat työhön liit-

tyviä vaatimuksia, joihin kukin työntekijä vastaa omien yksilöllisten edellytystensä, kuten 

työ- ja motivaatiokykynsä, terveytensä ja ammattitaitonsa mukaan. Toisaalta työntekijällä 

voi olla työhön liittyviä odotuksia, jotka koskevat esimerkiksi työssä tarvittavia taitoja tai 

työn itsenäisyyttä. Erilaiset työt tarjoavat työntekijälle ja työyhteisölle mahdollisuuksia to-

teuttaa näitä odotuksia. Hyvin järjestetyssä työssä vaikutusmahdollisuudet ovat suuret. 

(Hanhinen, Parvikko, Rantanen & Tamminen – Peter 1994, 26 – 28, 43, 71 – 72.) 
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Kuvio 1. Työssä kuormittumiseen vaikuttavat tekijät (Hanhinen ym. 1994, 43). 

 

Kuormittuminen voi olla sopivaa, mutta myös vahingollista yli- tai alikuormitusta. Kun ih-

minen kuormittuu sopivasti, hän jaksaa tehdä työtä ja hänen toimintakykynsä säilyy tai jopa 

paranee. Tällöin työn kuormitustekijät ja työn ominaisuudet ovat tasapainossa. Useimpaan 

työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin, kuten elintapoihin ja työympäristöön voi vaikuttaa itse. 

Työkyky ei säily, jos työkyvystä ei pidetä huolta. Kyky tehdä työtä on meille hyvinvoinnin 

perusta.  Ergonomisesti hyvin suunnitellun työn tavoitteena onkin, että työntekijät voivat 

itse kehittää työtään ja työympäristöään omia ominaisuuksiaan tukevaksi. Tämä edellyttää 

työntekijöiltä työn hallinnan lisäksi oman elimistön toimintaperiaatteiden tuntemista ja it-

sensä tarkkailua. (Hanhinen ym. 1994, 26 – 28, 43, 71 – 72.) 
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2.1.3 Työyhteisö ja työn organisointi 

 

Työympäristön ja työn turvallisuuden kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään työtilojen ja – 

rakenteiden sekä tuotantomenetelmien ja työtapojen suunnitteluvaiheessa. Työsuojeluun 

sisältyykin yleinen velvoite, jonka mukaan työnantajan on kiinnitettävä huomiota siihen, 

että työ voidaan suorittaa terveydelle haittaa aiheuttamatta. Työturvallisuuslain mukaan 

työnantajan on huomioitava kaikki se, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään 

ja ikääntymiseen, sukupuoleen, ammattitaitoon sekä hänen muihin edellytyksiinsä nähden 

on kohtuudella tarpeellista. Myös suunniteltaessa työympäristön rakenteita, työtiloja, työ-

menetelmiä sekä työssä käytettäviä koneita ja työvälineitä työnantajan on huolehdittava, 

ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijälle. (Työterveyslaitos 2002, 45 – 46.) 

 

Työhön liittyvistä voimavaratekijöistä tärkeimpiä ovat mahdollisuus vaikuttaa työtehtävien 

suoritusjärjestykseen sekä työmenetelmiin ja työtapoihin. Työssä uupuminen on määritelty 

psyykkisiksi ja somaattisiksi rasitusoireiksi sekä henkisten voimavarojen puutteeksi. Lisään-

tyneestä kiireestä ja stressistä huolimatta majoitus- ja ravitsemusalalla työssä uupuneiden 

määrä on 11 %, mikä erottuu toimialoittaisessa tarkastelussa myönteisesti. Työtehtävien 

tulisi muodostaa mielekäs ja monipuolinen, mutta samalla hallittava kokonaisuus sekä fyy-

sisesti että psyykkisesti. Työpaikan riittävä sosiaalinen tuki, työntekijän vaikutusmahdolli-

suudet sekä sopivat työn henkiset vaatimukset ovat tärkeitä. Työn tulisi sisältää muun muas-

sa suunnittelua, työn valmistelua, tarkastusta, korjausta ja materiaalien noutamista. (Työter-

veyslaitos 2004.) 

 

Töiden ja tehtävien suunnittelu ja valmistelu on eräs tärkeä osa työnjohdon tehtäviä. Ne 

mahdollistavat työsuojeluasioiden huomioimisen etukäteen. Ennakointi edesauttaa myös 

töiden joustavaa sujumista. Ennakkovarmistukseen kuuluu myös se, että esimies varmistaa, 

että työntekijöillä on riittävä ammattitaito tehtävien suoritukseen ja että heillä on käytössään 

tehtävän edellyttämät laitteet ja työvälineet. Työn tulisi sisältää erilaisia työvaiheita, jolloin 

saman työvaiheen kertautuminen vähenee. Työntekijän olisi voitava säädellä työvauhtiaan 

itse, jolloin ei olisi jatkuvaa pakkotahtista työtä. Työtä on tauotettava, jos työ on fyysisesti 

raskasta, sisältää runsaasti lämpökuormitusta, staattisia työasentoja tai yksipuolisia toistuvia 

työliikkeitä. (Työterveyslaitos 2002, 52 – 53.)  
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2.2 Ergonomia 

 

Ergonomian tavoitteena on poistaa haitta- ja vaaratekijät työn ja työntekijän väliltä, jolloin 

työnteko sujuu nopeammin ja terveellisemmin. Ergonomiasta on puhuttu ja sitä on tutkittu 

noin viidenkymmenen vuoden ajan. (Työterveyslaitos 1995, 3 – 5). Ergonomia on monitie-

teinen tietoalue, jossa työtä ja työympäristöä pyritään kehittämään ihmisen psyykkisiä ja 

fyysisiä ominaisuuksia vastaaviksi. Siinä paneudutaan työlääketieteen ja työfysiologian, 

työpsykologian sekä työhygienian teoreettiseen tietoon ja sen soveltamiseen työelämässä. 

Ergonomisten toimenpiteiden päämääränä on työn turvallisuus ja terveellisyys sekä työnte-

kijän henkilökohtainen hyvinvointi. Tavoitteena on työ, joka kehittää tekijäänsä sekä antaa 

tyydytyksen tunnetta. Työn ergonominen kehittäminen kohottaa samalla myös tuottavuutta 

ja laatua.  Ergonomian kehittäminen tapahtuu suunnittelulla ja korjaavilla toimenpiteillä. 

(Työturvallisuuskeskus 2004; Työturvallisuuskeskus 1999, 36 – 37.) 

 

Miten ergonomia tulee kehittymään tulevaisuudessa? Yhteiskunnallinen demokratia ja suo-

tuisa talouskehitys ovat edellyttäneet parempaa terveyttä ja turvallisuutta, kehittyneempiä 

työoloja ja teknistä ylivoimaisuutta. Nyt olisi aloitettava systemaattisesti ergonomian vaati-

musten huomioiminen työolojen kehittämiseksi, lähtien teknisten innovaatioiden, idean ja 

suunnittelun tasolta. Ergonomian perusfilosofiahan tukee olennaisella tavalla näitä päämää-

riä ja näin ollen sen asema tulee edelleen vahvistumaan tulevaisuudessa. (Lehti 1993, 23 – 

28.) EU:n komission, kansanterveyden ja työturvallisuuden direktoraatti Foxin mukaan er-

gonomian soveltamisessa on runsaasti käyttämättömiä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. 

Ihmisen merkitys sekä tuotantoprosessiin osallistujana että tuotteen laadun arvioijana on 

keskeinen. Tämän näkemyksen omaksuminen nyt ja tulevaisuudessa ohjaa ergonomiatiedon 

hyväksikäyttöön työyhteisössä. Ergonomiatiedon soveltaminen ei ole projekti, vaan siinä 

menestyminen edellyttää jatkuvaa toimintaa. (Työturvallisuuskeskus 1999, 41 – 47.) 

 

Ergonomialla kehitetään työympäristöä, työvälineitä ja työn järjestelyä. Tavoitteena on vä-

hentää työn fyysisestä kuormituksesta staattisen lihastyön ja toistotyön määrä mahdollisim-

man pieneksi. Ergonomia tarkastelee tieteenalana ihmisen toimintajärjestelmän vuorovaiku-

tuksia ja soveltaa ammattialana teoreettisia periaatteita, tietoja ja menetelmiä ihmisen hy-

vinvoinnin ja toimintajärjestelmän tehokkuuden optimoimiseksi. Ergonomia voidaan jakaa 

kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat fyysinen ja kognitiivinen ergonomia sekä organisaatioer-

gonomia. (Työturvallisuuskeskus 2004.) 

 

10



Fyysinen ergonomia tarkoittaa työvälineiden, kalusteiden ja työmenetelmien kehittämistä 

ihmisten taitojen ja kykyjen mukaiseksi. Keskeisiä aiheita ovat työasennot ja työliikkeet. 

Tilannetta tarkastellaan toiminnallisena kokonaisuutena, jolloin otetaan huomioon sekä 

työntekijän ominaisuudet että työtehtävät, työvälineet, työjärjestelyt tai muu työympäristö 

sekä niiden vaikutus työntekijän kuormittumiseen ja tapaturmien vaara. Kognitiivinen ergo-

nomia painottaa työn psykologisia näkökohtia: miten työ vaikuttaa mieleen ja mieli työhön. 

Keskeisiä aiheita ovat psyykkinen kuormitus, työstressi, koulutus ja inhimillisen toiminnan 

luotettavuus. Organisaatioergonomia tarkastelee sosioteknisen järjestelmän optimaalista 

toimintaa. Keskeisiä asioita ovat työn muotoilu, työaikajärjestelyt, viestintä, yhteistyö, hen-

kilöstöhallinto, tiimityö, uudet työmallit, organisaatiokulttuuri ja osallistuva suunnittelu. 

(Nygård, Seppälä, Luopajärvi & Louhevaara 1998, 98.) 

 

 

2.2.1 Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säädökset 

 

Työturvallisuuslain viidenteen lukuun on koottu tarkempia säännöksiä tietyistä töistä ja työ-

olosuhteista. Työn kuormittavuutta on suunnitteluvaiheessa pyrittävä vähentämään siten, 

että otetaan huomioon yleisiä mitoitus- ja ergonomiasääntöjä. Jos työntekijän tästä huoli-

matta todetaan kuormittuvan työssään terveyttään vaarantavalla tavalla, on työnantajan asi-

asta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja vaaran vähen-

tämiseksi tai välttämiseksi. Kognitiivisiin toimintoihin vaikuttavista ulkoisista tekijöistä 

tärkeimpiä ovat työpisteen ergonomia ja psyykkinen työympäristö. Epäergonominen työpis-

te ja -ympäristö aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta tuki- ja liikuntaelimistöön ja alentavat 

siten työn laatua ja suorituskykyä. (Siiki 2002, 52 – 53.) 

 

Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn 

luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. 

Niiden tulee olla mahdollisuuksien mukaan säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöomi-

naisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haital-

lista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava huomioon, että 

- työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihtaa työasentoa 

- työtä kevennetään apuvälineillä tarvittaessa 

- terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turval-

lisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein ja 
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- toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, 

toistorasitus olisi mahdollisimman vähäinen. (Siiki 2002, 53 – 54.) 

 

Ihmiset käyttävät teknologiaa, joten on tärkeää, että teknologia on suunniteltu ihmisille so-

pivaksi. Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on luoda turvallisia tuotteita, joita on helppo 

ja miellyttävä käyttää. Työnantajan on pyrittävä käytettävissä olevin keinoin huolehtimaan 

työntekijän turvallisuudesta, sillä kaikkia töitä ei voida tehdä ergonomisesti ihanteellisissa 

olosuhteissa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan 

työolosuhteiden, työssä käytettävien koneiden, muiden työvälineiden ja apuvälineiden tur-

vallisuusvaatimuksista. Työnjohdon tehtävänä on huolehtia siitä, että koneet, laitteet ja työ-

välineet pysyvät turvallisuuden kannalta riittävässä kunnossa. Huoltotoimet tulee suorittaa 

määräajoin. Esimiehen on huolehdittava, että koneista on käyttöä, huoltoa, puhdistusta ja 

säätöjä varten ohjeistus.   (Työterveyslaitos 2002, 45 – 46.) 

 

Teknologian suunnittelussa kognitiivisen ergonomian huomioiminen tarkoittaa ihmisen suo-

rituskyvyn ja sen rajojen huomioimista. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon ihmisen muisti, 

mieltäminen ja ajattelumallit, havaitseminen ja tarkkaavaisuus. Suunnittelussa tulee ymmär-

tää käyttäjän toimintaa. Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään 

vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin 

ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähen-

tämiseksi. (Työterveyslaitos 2002, 46; Siiki 2002, 56). Työn kuormittavuudella tarkoitetaan 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuormittavuutta. Työntekijä voi työssään yli- tai alikuor-

mittua tai kuormitus voi olla tasapainossa. Psyykkinen ylikuormitus voi aiheutua esimerkik-

si liiallisesta kiireestä, kireistä aikatauluista tai liiallisesta tietokuormituksesta, ylisuuresta 

vastuusta tai työilmapiiristä. Tavoitteena on tasapainottaa työn fyysinen, henkinen ja sosiaa-

linen kuormitus työntekijän omien edellytysten mukaan siten, että hänen terveydelleen ei 

aiheudu haittaa tai vaaraa. (Siiki 2002, 55 – 56.) 

 

Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan 

on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen 

poistumisen työpisteestä. (Työterveyslaitos 2002, 52). Työn tauottaminen on osa uuden työ-

terveyslain mukaista työn kuormittavuuden vähentämistä. Eri työtehtävissä ja eri henkilöillä 

työn tauotuksen tarve vaihtelee. Niinpä työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat 

mikrotaukojen tarpeeseen työtehtävistä riippuen. Työntekijä voi välillä siirtyä toiseen tehtä-
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vään, jolloin yhtäjaksoinen tai yksipuolinen kuormitus voidaan keskeyttää. (Siiki 2002, 68 – 

69.) 

 

Valaistuksella on työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen suuri vaikutus. Valaistusta suunnitelta-

essa ei riitä valon tarpeen määrittely, vaan on tärkeää kohdistaa huomio myös valaistuksen 

laatuun ja valon tulosuuntaan. Valaistus on tärkeä osa työympäristöä. Valaistuksen tulee olla 

sekä määrällisesti että laadullisesti oikein järjestetty. Valaistuksen parantaminen vähentää 

väsymystä ja tapaturmia, lisää viihtyvyyttä ja parantaa työsuoritusta. Häikäisy on valaistuk-

sen pahimpia epäkohtia. Suoraa häikäisyä aiheuttaa ikkunasta, valaisimesta tai muusta va-

lonlähteestä suoraan silmään osuva valo. Valaisimet tulisikin sijoittaa mahdollisimman ylös. 

Työskentelypaikkojen oikea sijoitus vaikuttaa myös asiaan. Ne tulisi sijoittaa niin, ettei kir-

kas ikkuna tai muu valon lähde sijaitsisi tummemmalla taustalla työntekijän näkökentässä. 

Työtiloissa tulisi välttää kiiltäviä pintoja, joista valo voi heijastua silmiin. (Taimela, Airak-

sinen, Asklöf, Heinonen, Kauppi, Ketola, Kouri, Kukkonen, Lehtinen, Lindgren, Orava & 

Virtapohja 2002, 292 – 293; Siiki 2002, 82 – 83.)  

 

Työhygieeniset haitat, jotka yleensä korostuvat alalle ominaisina tekijöinä, ovat kuumuus, 

veto, tupakansavu ja melu.  

Meluksi sanotaan ei-toivottua tai terveydelle haitallista ääntä. Melun vaikutukset ihmiseli-

mistöön voidaan jakaa kolmeen ryhmään: fysikaalisiin, fysiologisiin ja psyykkisiin vaiku-

tuksiin. Yksilölliset erot ja melun laatu vaikuttavat haitallisuuden määrään. Melun haitalli-

suus riippuu sen taajuudesta, voimakkuudesta ja vaikutusajasta. Mitä matalataajuisempaa, 

tasaisempaa, heikompaa ja lyhytaikaisempaa melu on, sitä vähäisemmät ovat sen haittavai-

kutukset. Liiallinen altistuminen melulle voi aiheuttaa niin sanotun meluvamman. Melu-

vammaa ei voi parantaa. Melu voi aiheuttaa myös erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä haittoja 

esimerkiksi verenpaineen kohoamista, keskittymisen vaikeutumista ja tarkkaavaisuuden 

alenemista sekä stressiä, hermostuneisuutta ja unihäiriöiden lisääntymistä.  (Taimela ym. 

2002, 292 – 294; Siiki 2002, 83.) Valtioneuvoston päätöksen mukaan työnantajan on huo-

lehdittava, että työntekijöiden melualtistuksesta aiheutuvat vaarat ja haitat vähennetään 

mahdollisimman alhaiselle tasolle. Työnantajan on otettava huomioon meluntorjunta raken-

taessaan sekä korjatessaan keittiötiloja ja hankkiessaan uusia koneita, työkaluja tai muita 

teknisiä laitteita. (Työterveyslaitos 2002, 55.) 

 

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 1.3.2000. Eräänä merkityksellisempänä lisäyksenä lakiin 

voidaan pitää tupakansavun luokittelemista syöpävaaralliseksi aineeksi. Työnantajan tulee 
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ilmoittaa työntekijät ASA – rekisteriin (Syöpävaarallisille aineille Altistuvat), jotka altistu-

vat ympäristön tupakansavulle tiettynä vuonna merkittävän osan työajastaan, vähintään 40 

työpäivän ajan. ASA – rekisteri on valtakunnallinen rekisteri, jonne ilmoitetaan ammatissa 

syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuneet työntekijät. Huomattavin lain tuoma 

muutos on tupakoinnin kieltäminen ravintoloiden baaritiskeillä, jollei kyseisessä tilassa 

työntekijöiden altistuista tupakansavulle voida muuten estää. Lain tavoitteena on taata työn-

tekijöille savuton työpaikka. Laki suojelee myös asiakkaiden terveyttä. Vastuu lain noudat-

tamisesta työpaikalla on työnantajalla. (Työterveyslaitos 2005). 

  

Jos työympäristön lämpöolot poikkeavat vain jonkin verran lämpöviihtyisistä työoloista, 

työntekijät tuntevat lähinnä epämukavuutta. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työhuoneen 

lämpötila ja ilman kosteus tulisi olla säädettävissä, jotta työ voidaan suorittaa aiheuttamatta 

haittaa työntekijän terveydelle. Lämpöolojen mahdollisen haitan tai tauotuksen tarpeellisuu-

den arviointi on käytännössä usein erittäin hankalaa, koska lämpöviihtyvyys ja lämpöolojen 

kuormittavuus on aina riippuvainen monesta eri tekijästä. Nämä ovat ilman lämpötila, ilman 

kosteus, ilman virtausnopeus, lämpösäteily, vaatetus ja työn kuormittavuus. Työnantajan on 

ryhdyttävä toimenpiteisiin työntekijöiden suojaamiseksi liian suurelta lämmöltä esimerkiksi 

tehostamalla ilmanvaihtoa tai lyhentämällä altistumisaikaa. Ravintola-alalla epäkohdat läm-

pöolosuhteissa ovat yleisiä. Veto on yleisin haittatekijöistä. Vetoa voidaan ehkäistä muun 

muassa säätämällä sisä- ja tuloilman lämpötila sopivaksi ja järjestämällä ilmastointi ja työs-

kentelypaikat niin, että ilmavirtaukset eivät kohdistu työntekijöihin sekä rakennusteknisillä 

seikoilla.  Kylmyyttä ja sen vaikutusta voidaan torjua samoin keinoin kuin vetoakin. Tär-

keintä on riittävä ja sopiva lämmitys ja ilmastointi. Lämmön haittavaikutukset ovat eräiltä 

osin samansuuntaisia kylmähaittojen kanssa. Työilman lämpötilaa voidaan alentaa ilmas-

toinnin avulla. Kesäaikaan auringon lämpösäteily saattaa olla ongelmana ravintolan keittiö-

tiloissa. Tehokkaat auringon säteilyn estäjät ovat markiisit ja sälekaihtimet. (Taimela ym. 

2002,292 – 295; Siiki 2002, 81 – 82.) 

  

 

2.2.2 Työn suunnittelu ja mitoitus 

 

Työturvallisuuslain 2 luku 13§ sisältää työn suunnittelussa ja mitoituksessa huomioon otet-

tavat työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työnte-

kijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähen-

tää. Yleisenä periaatteena tässä tarkoitettu suunnittelu ja mitoitus otetaan huomioon ja toteu-
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tetaan yleisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Säännös ei tarkoita yksilön edellytysten 

erikseen huomioon ottamista suunnittelussa. (Työterveyslaitos 2002, 31.) 

 

Työn suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa tulisi tasapainottaa työntekijöiden fyysisten ja hen-

kisten edellytysten välistä suhdetta työn asettamiin vaatimuksiin. Kuormitustekijät vaihtele-

vat eri töissä riippuen työn ja työtehtävien luonteesta. Väärin mitoitettuna nämä kuormitus-

tekijät saattavat aiheuttaa haitallista kuormitusta. Kuormitus voi olla fyysistä ja henkistä yli- 

tai alikuormitusta. Terveydelle haitallista kuormitusta saattavat aiheuttaa esimerkiksi väärin 

mitoitetut työasennot, työliikkeet, fyysisen ja henkisen rasituksen määrä sekä tietokuormi-

tus. Haitallista kuormitusta saattaa aiheuttaa myös kohtuuton aikapaine työssä. (Työterveys-

laitos 2002, 31.) 

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa tunnistamaan työympäristössä esiintyvät fyysiset 

kuormitustekijät ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, ettei työmenetelmistä aiheudu 

työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle haittaa. Työprosessin ohjeistuksessa työnanta-

jan on otettava huomioon työliikkeiden ja työasentojen ergonomiset periaatteet. Yksipuoli-

sen toistuvan työliikkeen aiheuttamat vammat ovat tyypillisiä ylikuormitusvammoja. Ne 

saattavat johtua siitä, että työliikettä joudutaan toistamaan nopeasti tai liike saattaa vaatia 

runsasta voimankäyttöä sekä nivelten taivuttamista ääriasentoihin. Yksipuolinen toistotyö ja 

pakkotahtinen työ esiintyvät usein yhdessä. (Työterveyslaitos 2002, 46 – 47.) 

 

Lihasvoimin suoritettavissa nostoissa esiintyy usein ylikuormitusta. Vaaroja nostotyössä 

saattavat muodostaa muun muassa ympäristötekijät, taakka, nostomenetelmä sekä työn jär-

jestely. Työnantajan on järjestettävä työpisteet siten, että nostot ja siirrot ovat mahdollisim-

man turvallisia. Työntekijöille on annettava riittävästi opetusta ja tarvittavat ohjeet taakko-

jen oikeasta käsittelystä sekä vaaroista, joille he saattavat olla alttiina, jos nostoja ja siirtoja 

ei suoriteta oikein. Työnopastuksen yhteydessä on opetettava myös oikea nostotapa. (Työ-

terveyslaitos 2002, 168 - 169.) 

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huomioitava kaikki se, mikä työn laatuun, työ-

olosuhteisiin, työntekijän ikään ja ikääntymiseen, sukupuoleen, ammattitaitoon sekä hänen 

muihin edellytyksiinsä nähden on kohtuudella tarpeellista. Myös suunniteltaessa työympä-

ristön rakenteita, työtiloja, työmenetelmiä sekä työssä käytettäviä koneita ja työvälineitä 

työnantajan on huolehdittava, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijälle. (Työterve-

yslaitos 2002, 45 – 46.) 
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Työpaikan järjestäminen tulisi aloittaa työkulun suunnittelusta. Hyvä järjestys ja siisteys 

tehostavat työskentelyä, tällöin välineet ja raaka-aineet löytyvät sovituilta paikoilta. Paitsi 

että järjestyksen ja siisteyden parantaminen vähentää tapaturmia ja ammattitauteja, samalla 

se tehostaa tuotantoa ja tilankäyttöä, lisää paloturvallisuutta ja parantaa viihtyvyyttä. Keit-

tiötyöstä noin 80 % tehdään seisten. Työpöytien vakiokorkeus on 90 cm. Työtason suositel-

tava korkeus esimerkiksi paloittelussa on miehille 75 – 90 cm, naisille 70 – 85 cm. Keittiös-

sä tulisikin olla ainakin yksi työpöytä, jonka työskentelytason korkeutta voidaan säätää, näin 

hartiat olisivat rentoutuneet. (Koppinen, Kumpulainen, Lehto, Manninen, Mustonen, Niska-

nen, Pettilä, Salmi & Viita 2002, 117.)  

 

Järjestyksen ja siisteyden ylläpitämiseksi työpaikalla on jokaisen tehtävä oma osuutensa. 

Työnantajan tehtävänä on järjestää edellytykset tämänkin asian hoitamiselle. Työnantajan 

järjestelyvastuulla on työtilojen oikea suunnittelu, oikea työn järjestely, raaka-aineiden, puo-

livalmisteiden ja tuotteiden oikea käsittely, varastointi ja kuljetus sekä tarkoituksenmukaiset 

säilytystilat työvälineille ja koneille. Tarkoituksenmukaisia siivousvälineitä tulisi olla riittä-

västi. Työnantajan toimenpiteiden ohella työntekijöiden käyttäytymisellä on merkitystä jär-

jestyksen ja siisteyden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Työntekijöiden tulisi huolehtia 

omasta ja vaatetuksensa puhtaudesta käsitellessään elintarvikkeita. Kulkureitit ja käytävät 

on pidettävä vapaina esteistä. Työvälineet on säilytettävä niille varatuissa paikoissa samoin 

jätteille tuli olla oma tila. (Työterveyslaitos 2002, 57.) 

 

Yleistyvä syy tapaturmiin työpaikalla on tavaroiden kuljetus, siirtely ja nostaminen. (Suo-

men lääkäriliitto 2004). Tulevaisuuden tavoitteena on saada työturvallisuus suomalaisilla 

työpaikoilla kansainväliselle huipputasolle. Ammattilainen osaa varoa, mutta ei välttämättä 

osaa kertoa, mitä pitää varoa. Työpaikan ammattilaisilla on paljon niin sanottua hiljaista 

tietoa, jota tulisi hyödyntää. (Työterveyslaitos 2004.) Se miten työ on järjestetty, millaisin 

menetelmin sitä tehdään, miten usein työvaiheet toistuvat ja mikä on työtahti ja tauotus, 

vaikuttavat työn rasittavuuteen. Kuinka paljon ja millaista lihastyötä tarvitaan? Millaisia 

liikkeitä ja asentoja työsuoritus vaatii? Nämä tekijät vaikuttavat siihen, minkälainen tulisi 

olla työvälineiden ja -ympäristön tekninen taso, mitoitus, muotoilu ja käytettävissä olevat 

apuvälineet. (Taimela ym. 2002, 275.) 

 

Vertailukohteen Leirintä Yyterin tutkimustuloksille haettiin Kristiina Juvaksen tekemästä 

tutkimuksesta Palvelualojen ergonomia. Yhteenvetoraportti on koottu pohjoismaisista alan 

erillisistä tutkimusraporteista fysioterapeutti THM Kristiina Juvaksen toimesta Tampereella 
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kesäkuussa 1997. Palvelualojen henkilöstön työkyvyn ja työpaikkojen työsuojeluosasto on 

teettänyt alaa koskevan yhteenvetoraportin kotimaisista ja pohjoismaisista ergonomiatutki-

muksista. Yhteenvetoraportti pohjautui 75 julkaisuun. Tutkimukset nostivat selkeästi esille 

työn yksipuolisuuden aiheuttamat ongelmat koko palvelusektorilla. Parannuskeinona esitet-

tiin työnkiertoa ja työn rikastamista fyysisen työympäristön parannusten lisäksi. Tutkimus-

tulokset osoittivat, että tutkimuksellista yhteistyötä ympäristöhygienian, fyysisen ja psyyk-

kisen kuormituksen asiantuntijoiden kesken tarvitaan lisää. 
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3 LEIRINTÄ YYTERI 

 

Yyterin hiekkarannat ovat yksi Suomen tunnetuimmista matkailukohteista. Vuoden 2000 

alusta lähtien Leirintä Yyterin ja hiekkaranta-alueen hallinnasta on vastannut Porin kaupun-

gin vapaa-aikavirasto. Viime vuodet Leirintä Yyteriä on kehitetty määrätietoisesti. Yyterin 

alueelle valmistuivat toukokuussa 2000 EU-projektin tukemana leirintäalueen vastaanotto-

rakennus ja Yyterin alueen opastustaulut. Kahvilapalvelut aloitettiin, kun uusi vastaanotto-

rakennus valmistui. Lisäksi projektiin liittyen kunnostettiin ja merkittiin leirintäalueen ja 

Yyterin golfkentän välisen alueen kävelyreittejä. (Porin kaupungin vapaa-aikaviraston vuo-

siraportti 2000; Leirintä Yyteri -esite 2003.) 

 

Leirintä Yyteri palvelee asiakkaita läpi koko vuoden. Matkailijoiden käytössä on erilaisia 

mökkejä, monipuoliset palvelut karavaanareille ja telttailijoille sekä tilaussauna Ruutujärven 

rannassa. Lisäksi tarjolla on erilaisia harrastusmahdollisuuksia: ratsastusta, tennistä, vesipal-

loa, petanqueta, purjelautailua, frisbeegolfia, trampoliini, vesiliukumäki, nakuranta, luonto-

polut, hiihtoladut ja pulkkamäki. (Leirintä Yyteri -esite 2003.) 

 

Leirintä Yyterissä oli kokonaishenkilökunnan määrä sesonkiaikana toukokuusta elokuun 

loppuun 45 henkilöä eripituisia jaksoja. Muuna aikana henkilökuntaa on kahdesta neljään 

henkilöä. (Porin kaupungin vapaa-aikaviraston vuosiraportit 2001 – 2003.) 

 

Laatutonni-projekti aloitettiin Leirintä Yyterissä 2001 ja siitä saadaan vertailutietoja vastaa-

vista kansallisista yrityksistä ja luodaan laatukriteerit toiminnalle. Laatutonni-projekti jatkuu 

edelleenkin, myönteisin kokemuksin, selviää Porin kaupungin vapaa-aikaviraston vuosira-

portista 2003. Leirintä Yyteri on vankistanut asemiaan matkailumarkkinoilla tuotekehityk-

sensä ansiosta. Se on pystynyt muuttumaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Leirintä Yyte-

ri elää voimakkaan kasvun aikaa. (Porin kaupungin vapaa-aikaviraston vuosiraportti 2000; 

Porin kaupungin vapaa-aikaviraston vuoriraportit 2001 – 2003). 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tutkimuksen aloituksen lähtökohtana olivat työlainsäädännön uudistukset. Tutkimukselle 

haettiin soveltavia tutkimusmenetelmiä perehtymällä ergonomiaan ja työlainsäädäntöä käsit-

televään kirjallisuuteen. Tutkimusmenetelmiksi valittiin havainnointi ja kirjallinen kysely, 

koska näillä saatiin parhaiten vastaus tutkimusongelmaan. Tutkimusaineisto hankittiin kesä 

- elokuun aikana vuonna 2003. Tutkimukseen osallistuivat kaikki Leirintä Yyterin keittiössä 

työskentelevät henkilöt.  

 

 

4.1 Tutkimusongelma 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää, miten hyvin Leirintä Yyterin keittiötilojen 

haitta- ja vaaratekijät ovat hallinnassa uuden 1.1.2003 voimaan tulleen työturvallisuuslain 

vaatimuksiin verrattuna. 

 

 

4.2 Aineiston hankinta 

 

Tiedonkeruumenetelmää valittaessa on otettava huomioon kunkin menetelmän toimivuus ja 

luotettavuus tutkimusongelman selvittämiseksi. Tiedonkeruun suunnittelussa tulee huomioi-

da kohderyhmä. Tässä opinnäytetyössä käytettiin Survey-tutkimusta, joka toteutettiin kyse-

lylomakkeella. Lisäksi tutkimusaineistoa kerättiin havainnoimalla. Tutkimusta aloittaessa 

johtoajatuksena oli selvittää ja tunnistaa Leirintä Yyterin keittiötilojen haitta- ja vaaratekijät. 

Mahdollisuuksien mukaa olisi annettava ohjeita haitta- ja vaaratekijöiden poistamiseksi sekä 

arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle.  

 

Kyselylomakkeen suunnittelussa käytettiin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston 

lähteitä. Ennen kyselyn suorittamista Leirintä Yyterissä kyselylomakkeen kysymykset esi-

testattiin kuudella henkilöllä. Kysymyslomakkeeseen ei tullut muutoksia esitestauksen jäl-

keen, vaan koehenkilöiden mielestä kysymykset olivat ymmärrettäviä, sisältö oli selkeä ja 

he selviytyivät ilman ylimääräistä ponnistelua tehtävästään. (Liite 1.) Kyselymenetelmä 

soveltuu harvoin pieniin alle 10 hengen työyhteisöihin. Ryhmän on oltava riittävän suuri, 

jotta tilastollinen analyysi on luotettava ja yksilön tietosuoja säilyy. Leirintä Yyterin henki-

lökunnan pienuudesta (10 henkilöä) huolimatta tutkimuksessa päädyttiin kyselylomakkeen 
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käyttöön, koska sen avulla saatiin kerättyä tietoa joustavammin kiireisen sesonkiajan aikana, 

työntekijöille sopivina hetkinä. 

 

Kysely suoritettiin Leirintä Yyterissä kesä – elokuun aikana 2003. Kaikille kyselyyn osallis-

tuville järjestettiin tiedotustilaisuus joko tutkimuksen tekijän tai keittiön emännän toimesta. 

Varsinaiseen lomakekyselyyn keittiöhenkilökunta vastasi kolmen viikon aikana lomakkei-

den jättöpäivästä. Keittiöhenkilökunnalle kerrottiin, miksi kysely tehtiin, miten palaute an-

netaan, miten päätetään jatkotoimista ja mikä on aikataulu. Lisäksi kerrottiin, miten tietoja 

tullaan käsittelemään ja säilyttämään. Kyselylomake sisälsi kysymyksiä jokaisesta er-

gonomian osa-alueesta: fyysisestä ja kognitiivisesta ergonomiasta sekä organisaatioer-

gonomiasta. Kysymyslomakkeen ensimmäinen osio sisälsi 24 kyllä/ei kysymysvaihtoehtoa 

ja 2 avointa kysymystä. Toisessa osiossa oli 40 Likertin 5 -portaiseen asteikkoon perustuvaa 

kysymystyyppiä, joissa esitettiin erilaisia väittämiä, ja vastaaja valitsi niistä parhaiten mieli-

pidettään kuvaavan vaihtoehdon. Lopuksi oli vielä avoin kohta, johon vastaaja sai kirjoittaa 

viestiä tutkijalle. 

 

Työyhteisön tarkkailu ja havainnointi ovat käyttökelpoisia tiedonkeruumenetelmiä. Havain-

noinnissa pyritään monipuoliseen työtä ja työyhteisön tilaa koskevaan arviointiin. Työn er-

gonomisen ja fyysisen kuormituksen arvioinnissa havainnoinnilla on keskeinen merkitys. 

Kyselylomake- tai haastattelumenetelmällä ei henkilökunnasta saada ehkä kaikkea tietoa, 

mitä tutkimuksessa kiinnostaisi. Tällöin voidaan seurata toimintaa havainnoinnin keinoin. 

Havainnointi voi olla osallistuvaa tai sivusta tarkkailevaa. Tässä opinnäytetyössä tein ha-

vainnointia sivusta tarkkailemalla. Havainnointi tapahtui kesä – elokuun 2003 aikana luon-

nollisessa työympäristössä. Seurasin työntekijöiden työskentelyä eripituisia aikajaksoja hei-

dän työvuorojensa aikana. Havainnointitulokset kirjattiin välittömästi havainnointitilantees-

sa. Havainnoinnin apuvälineenä käytettiin työterveyslaitoksen laatimaa Työpaikan er-

gonomian tarkastusohjetta (liite 2). (Työterveyslaitos 2001.) 

 

 

4.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Jokaiseen tutkimustulokseen on suhtauduttava kriittisesti ja punnittava niiden luotettavuutta. 

Leirintä Yyterin keittiötilojen ergonomisuutta selvittävässä tutkimuksessa käsiteltiin arkoja 

asioita, joten kyselylomakkeen aineistosta sai tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja. Vaikka 

kyselylomakkeissa on testatut avainkysymykset, niiden heikkoutena on, että ne eivät sellai-
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senaan auta vielä kehittämään työtä ja työyhteisöä. Kyselylomakkeista tiedetään, mitä ne 

mittaavat, miten osuvasti, miten luotettavasti ja miten pysyvällä tavalla. Lisäksi tarvittiin 

havainnointia. Havainnointimenetelmää pidetään usein luotettavana, koska tekijän oletetaan 

olevan harjaantunut tunnistamaan havaittavat ilmiöt ja asiat.  Monet henkilökunnasta olivat 

suorapuheisia, mutta havainnointitilanteet saattoivat sisältää virheellisiä signaaleja, jotka 

aiheutuivat niin tutkimuksen suorittajasta kuin tutkittavista ja itse tilanteesta kokonaisuute-

na.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tulosten ja todellisuuden mahdollisimman hyvä vastaavuus. 

Reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tietoja 

mittauskohteesta. Reliabiliteetti osoittaa sen, missä määrin mittari mittaa tutkittavaa ominai-

suutta, kuinka luotettava ja pysyvä mittari on.  Luotettavuutta tarkasteltaessa kriittisiä kohtia 

ovat aineiston laajuus, haastattelurungon teko, haastattelujen suoritus ja niiden analysointi. 

Tässä arvioidaan myös, kuinka pysyviä ja johdonmukaisia mittaustulokset ovat. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2000, 249, 258 – 259.) Tutkimuksessa kyselykaavakkeet olivat toimivat 

ja luotettavuutta todistaa, että kaikilla olivat samat kysymykset. Kysymykset olivat yksise-

litteiset ja ymmärrettävät. Lisäksi lomakkeessa oli tarkentavat kysymykset. Kyselytutki-

muksella sekä havainnoinnilla oli nopea ja yhtenäinen aikataulu.  Kyselymenetelmää sovel-

lettiin pieneen 10 henkilön ryhmään. Ryhmän olisi oltava riittävän suuri, jotta tilastollinen 

analyysi on luotettava ja yksilön tietosuoja säilyisi. Kuitenkin tutkimus on uskottava, sillä 

tulosten perusteella voidaan arvioida, että jos sama tutkimus suoritettaisiin pian uudelleen, 

tulokset eivät paljoakaan ole voineet muuttua.  

 

Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä 

sillä on tarkoitus mitata. Jos tutkimukselta puuttuu validiteetti, on se arvoton. (Hirsjärvi ym. 

2000, 222, 249). Leirintä Yyterin keittiötilojen ergonomisuutta selvittävä tutkimus tavoittaa 

sille asetetut pätevyyden olennaiset piirteet. Tutkimuksen kulku on selvitetty tarkasti ja to-

tuudenmukaisesti. Tutkimusmenetelmä on kaksivaiheinen. Tässä tutkimusmenetelmässä 

havainnointi täydensi kyselylomakemenetelmää. Tutkimuksen validiteettiin voivat vaikuttaa 

monet asiat, kuten esimerkiksi mittaustapahtuma. Tutkimukseen osallistuvilla oli mahdolli-

suus pyytää lisäselvityksiä kysymyksiin, mikäli he eivät ymmärtäneet kysymystä. Silti on 

mahdollista, että haastatellut olisivat ymmärtäneet kysymykset toisin kuin tutkimuksessa oli 

ajateltu. Validiteettiin vaikuttaa myös se, että havainnoinnista tehtiin välittömästi muistiin-

panoja ja kirjattiin ne. Sekä reliabiliteettia että validiteettia voidaan arvioida uusintamittauk-

sin sekä rinnakkaismittauksin.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimustulokset antoivat ohjaavat suuntaviivat työpisteiden ergonomisesta suunnittelusta, 

luomalla yhteisen tarkastelunäkökulman Leirintä Yyterin ylimmälle johdolle, työnjohdolle 

ja työntekijöille. Tutkimuksessa selvitettiin miten Leirintä Yyterin keittiön haitta- ja vaara-

tekijät ovat hallinnassa uuden työturvallisuuslain vaatimuksiin verrattuna. Tutkimustulosten 

perusteella voitiin todeta, että ergonomiset ongelmat johtuivat organisatorisista ja yksilölli-

sistä tekijöistä sekä tilatekijöistä. 

 

 

5.1 Kyselyn tulokset 

 

Kyselyyn vastasivat kaikki Leirintä Yyterin keittiössä työskentelevät 10 henkilöä. Kaikilla 

oli ravintola-alan koulutus ja määräaikainen työsopimus. Ergonomisessa tarkastelussa tulok-

set esitellään jäsenneltyinä. Ensin esitetään työn järjestely ja teknisen suunnittelun tulokset. 

Seuraavaksi esitetään tulokset teknisen suunnittelun ja työn järjestelyjen aiheuttamista kuor-

mitustekijöistä ja työn tekemisestä. Lopuksi selvitettäessä työntekijän mielipidettä eri kuor-

mitustekijöistä, tulevat esiin työntekijän subjektiiviset tuntemukset. 

 

 

5.1.1 Työn tekninen suunnittelu ja työn järjestely 

 

Teknisen työn suunnittelulla ja työn järjestelyllä on vaikutusta työntekijän toimintaan työ-

paikalla. Työn tuottavuuden kannalta on tärkeää myös se, minkälaisia koneita, laitteita ja 

työvälineitä työntekijällä on käytössä (kuvio 2). 
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Onko kahvilassa pöytiintarjoilu päivittäin?

kyllä
ei

 

Kuvio 2. Leirintä Yyterin henkilökunnan kokemukset työn tekniseen suunnitteluun ja työn 

järjestelyyn liittyen: laitteet ja työvälineet sekä työmenetelmät 

 

Leirintä Yyterin kahviossa on pöytiintarjoilu. Suurin osa keittiöhenkilökunnasta oli sitä 

mieltä, että heidän käytössään ei ollut asianmukaisia siivousvaunuja. Keittiössä ei ollut kal-

listettavia keittopatoja, vaan käytössä olivat kattilat. Työntekijöiden mielestä työtuolit olivat 

epämukavat, eivätkä ne olleet turvallisia ja tukevia. Työvälineet olivat työntekijöille sopivil-
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la korkeuksilla ja työtasot olivat suurimmalle osalle työntekijöitä sopivat. Työntekijöiden 

mielestä palvelutiski ei ollut ergonomisesti suunniteltu. 

 

Työntekijöiden mielipiteet työnopastuksesta ja perehdyttämisestä sekä laitteiden ja koneiden 

asianmukaisuudesta Leirintä Yyterissä esitetään seuraavassa kuviossa (kuvio 3).  
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2 5 1 2

2 2 6

2 2 2 4

4 4 2

0 2 4 6 8 10

Tuolit ovat
asianmukaiset.

Näytöt ja
näyttöpäätteet
ovat asennettu

asianmukaisesti.

Käytössä on
asianmukaiset

laitteet ja
työkalut.

Työpisteessä on
käytössä
tarvittavat

apuvälineet.

Työnopastus on
suoritettu
mielestäni

onnistuneesti.

Minut
perehdytettiin

työhöni
asianmukaisesti.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
neutraali kanta
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

 
Kuvio 3. Leirintä Yyterin henkilökunnan kokemukset työnopastuksesta, perehdyttämisestä 

sekä käytössä olevista laitteista ja työvälineistä 
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Puolet työntekijöistä oli sitä mieltä, että tuolit eivät olleet asianmukaiset. Keittiötiloissa ei 

ollut näyttöpäätteitä, joten tarvittaessa henkilökunta käytti toimiston konetta. Heidän mieles-

tään näyttöpääte ei ollut asianmukaisesti asennettu. Työntekijöiden mielestä heillä on käy-

tössään asianmukaisia laitteita ja työkaluja, mutta yli puolet koki, että heillä ei ollut työpis-

teessään käytössä riittävästi tarvittavia apuvälineitä siirtoihin ja nostoihin. Työnopastukseen 

olisi kaivattu enemmän aikaa, samoin työtehtäviin, välineisiin, laitteisiin ja talon tavoille 

perehdyttämiseen. 

 

 

5.1.2 Työn kuormitustekijöitä 

 

Kysymyksiin kokemuksistaan työn kuormitustekijöistä Leirintä Yyterin keittiössä sekä 

mahdollisuuksia pitää taukoja työn lamassa tai työnkierron mahdollisuuteen henkilökunta 

vastasi kuvion 4 osoittamalla tavalla. 
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10

6 4

10

0 2 4 6 8 10

Onko työsi
pakkotyötahtista?

Onko työsi aikaan
sidottua?

Voitko pitää työssäsi
mikrotaukoja?

Onko työpaikallasi
mahdollisuus
työkiertoon?

kyllä
ei

 
Kuvio 4. Työtahti Leirintä Yyterissä ja työkierron mahdollisuus  

 

Leirintä Yyterin henkilökunnalla oli mahdollisuus työkiertoon. Yli puolella henkilökunnasta 

oli mahdollisuus pitää mikrotaukoja, vaikka työ oli aikaan sidottua ja toisinaan pakkotyötah-

tista. 
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Leirintä Yyterin keittiöhenkilökunnan kokemukset työnsä sidonnaisuudesta ja heidän tietä-

myksensä työnjaosta ja työtehtävistään sekä miten he kokevat työtahdin työvuoronsa aikana 

esitetään seuraavassa kuviossa (kuvio 5). 

 

1 1 8

2 6 2

6 2 2

5 1 2 2

4 4 2

6 2 2

0 5 10

Voin tauottaa
työtäni sopivilla

aikaväleillä.

Työtahti on
kiireinen.

Työtahti on
aaltoileva.

Työni on
pakkotahtista.

Työskentelen yksin
työvuorossa.

Työnjako, tehtävät
ja vastuu työstäni
on hyvin selvitetty.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
neutraali kanta
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

 
Kuvio 5. Työnjako ja tehtävien vastuun tietämys sekä työtahti Leirintä Yyterin keittiössä 

 

Henkilökunta ei voi tauottaa työtä sopivilla aikaväleillä. Työ on sesonkiaikaan kiireistä ja 

aaltoilevaa sekä pakkotahtista. Työntekijät työskentelevät vain harvoin yksin työvuorossa. 

Työnjakoon, tehtäviin ja vastuuseen työstä työntekijät olisivat halunneet enemmän selven-

nystä. 

 

 

5.1.3 Sosiaaliset suhteet 

 

Leirintä Yyterin keittiöhenkilökunnan mielipiteet työn arvostukseen ja palautteen saantiin 

liittyen käyvät ilmi seuraavasta kuviosta (kuvio 6). 
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10

9 1

1 3 5 7 9

Saan palautetta
työstäni joskus.

Arvostetaanko
työtäsi?

kyllä
ei

 
Kuvio 6. Sosiaaliset suhteet: työn arvostus ja palautteiden anto 

 

Leirintä Yyterin henkilökunta koki, että heidän työtään arvostetaan ja tämä lisäsi työmoti-

vaatiota. Palautetta työstään he saivat vain joskus. 

 

Kysymyksiin työilmapiiristä Leirintä Yyterin keittiössä sekä tiedonkulun joustavuudesta 

henkilökunta antoi kuvion 7 mukaisia vastauksia.  

 

3 7

3 3 2 2

2 2 3 3

0 2 4 6 8 10

Tieto kulkee
joustavasti
työpaikalla.

Työilmapiiri on
miellyttävä ja avoin.

Työilmapiiri on
kireä.

täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
neutraali kanta
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

 
Kuvio 7. Työilmapiiri ja tiedonkulku Leirintä Yyterin keittiössä 

 

Henkilökunnan mielestä tiedonkulku voisi olla joustavampaa. Työilmapiiriä he pitivät miel-

lyttävänä ja avoimena, vain satunnaista ilmapiirin kireyttä oli havaittavissa.  

 

 

27



5.1.4 Fysikaalinen ja kemiallinen työympäristö 

 

Seuraavassa kuviossa on esitetty, miten henkilökunta kokee, että tavaraliikenne on järjestet-

ty Leirintä Yyterissä. Voivatko he tarvittaessa käyttää nostoapuvälineitä tai työparia apuna 

tehdessään raskaita nostoja ja ovatko kulkutiet riittävän väljät ja valaistut. Lisäksi he kertoi-

vat mielipiteensä lattiamateriaalin liukkaudesta, melun vaikutuksesta ja kokivatko he vedon 

tunnetta työpaikalla (kuvio 8). 
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1 9

9 1

1 9

10

10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Joudutko työssäsi tekemään raskaita nostoja yksin?

Voitko käyttää apunasi tarvittaessa työpariasi?

Ovatko kulkutiet riittävän väljät?

Ovatko kulkutiet riittävän valaistuja?

Onko lattiamateriaali mielestäsi liukas?

Esiintyykö työssäsi vetoa?

Voiko työpaikallasi keskustella ilman, että huudat?

Onko tavaraliikenne järjestelty niin, että voidaan käyttää
nostoapuvälineitä?

kyllä

ei

 

Kuvio 8. Leirintä Yyterin työtila, taakat, valaistus ja lämpöolot  

 

Leirintä Yyterissä ei ole järjestetty tavaraliikennettä niin, että voitaisiin käyttää nosto- tai 

siirtoapuvälineitä. Melu ei ollut ongelma, sillä työntekijät saattoivat keskustella ilman, että 

huutaisivat. Vedontunnetta eivät työntekijät kokeneet haitalliseksi. Lattiamateriaalit eivät 
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olleet liukkaat vaan työntekijät kokivat, että on turvallista kulkea, kun on hyvät jalkineet. 

Kulkureitit olivat hyvin valaistut, mutta ahtaat. Työntekijät eivät joutuneet tekemään yksin 

raskaita nostoja, vaan apuna oli tarvittaessa työtoveri. 

 

Kysyttäessä Leirintä Yyterin keittiöhenkilökunnalta työympäristön järjestelyistä sekä siis-

teydestä, vastasivat he kuvion 9 osoittamalla tavalla. 
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2 2 2 4

1 4 5

8 2

0 2 4 6 8 10

Työpisteeni on siisti.

Työpisteeni järjestelyt
on hoidettu hyvin.

Kulkureitit ovat
vapaana esteistä.

Vaarallisia portaita ei
ole.

täysin samaa
mieltä
jokseenkin
samaa mieltä
neutraali kanta

jokseenkin eri
mieltä
täysin eri mieltä

 
Kuvio 9. Työympäristön järjestelyt ja siisteys Leirintä Yyterissä 

 

Työpisteiden järjestykseen ja siisteyteen on panostettava enemmän. Kulkureiteillä on paljon 

säilytettäviä tavaroita. Työntekijöiden on hankala kulkea ahtailla käytävillä. Lattioita ei pi-

detty liukkaina. Vaarallisia portaita ei ollut, sillä työtilat sijaitsevat yhdessä tasossa. 

 

 

 

 

 

29



5.1.5 Työn tekeminen 

 

Leirintä Yyterissä on pöytiintarjoilu. Keittiöhenkilökunta työskentelee sekä palvelulinjastol-

la, tarjoilutehtävissä että keittiössä. Työasennot ja -liikkeet vaihtelevat eri työtehtävissä. 

Kysyttäessä päivittäisistä työtehtävistä saatiin seuraavassa kuviossa esitettyjä vastauksia 

(kuvio 10).   
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1 9

10

9 1

3 7

7 3

0 2 4 6 8 10

Voitko suorittaa työn seisomisen
vastapainoksi istuen?

Onko työstäsi poistettu raskaiden, kuumien
taakkojen nosto lihasvoimalla?

Pestäänkö patatiski käsin fyysistä voimaa
käyttäen?

Onko astianpesulinjasto sopivan korkuinen?

Voitko suorittaa tarjoilun ilman suurempia
kurotteluja?

Voitko suorittaa tarjoilun ilman suurempaa
kumartumista?

kyllä ei

 
Kuvio 10. Työn tekeminen: työasennot ja -liikkeet  

 

Yli puolet Leirintä Yyterin henkilökunnasta voi suorittaa pöytiintarjoilun ilman suurempaa 

kumartumista, mutta he joutuvat kurottelemaan tarjoilussa. Astianpesulinjastoa pidetään 

sopivan korkuisena. Patatiskille ei ole konetta, vaan patatiski pestään aina fyysistä voimaa 

käyttäen. Kaikki raskaat kuumat taakat nostetaan lihasvoimalla. Työntekijät eivät voi tehdä 

työtään seisomisen vastapainoksi istuen. 
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Ravintola-alalla on työntekijöiden oltava palvelutilanteissa valppaana. Lisäksi työssä on 

päivittäin raskaita nostoja ja taakankannatteluja. On erittäin tärkeää, että työtasot ovat er-

gonomisesti oikein mitoitetut, jotta työasennot eivät rasittaisi työntekijää. Seuraavassa kuvi-

ossa Leirintä Yyterin henkilökunnan mielipiteitä työn tekemisestä (kuvio 11). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Työn tekeminen: tarkkaavaisuus sekä työasennot ja – liikkeet 

 

 

 

 

Kuvio 11. Työn tekeminen: tarkkaavaisuus sekä työasennot ja – liikkeet 

 

5 2 2

 

Kuvio 11. Työn tekeminen: tarkkaavaisuus sekä työasennot ja -liikkeet 
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Työtasot ovat sopivat.

Selän asento on sopiva työtehtävässäsi.

Ranteiden ja sormien asento on hyvä työtä
tehdessä.

Jatkuvasti samana toistuvat työliikkeet.

Päivittäin raskaita nostoja työvuorossa.

Päivittäin raskaita taakan kannatteluja.

Päivittäin käsiteltävät kappaleet eivät aiheuta
välitöntä vaaraa.

Jatkuva valppaanaolo on rasittavaa.

täysin samaa mieltä

jokseenkin samaa mieltä

neutraali kanta

jokseenkin eri mieltä

täysin eri mieltä
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Työtasojen korkeudet ergonomisesti oikeaoppiseen työasentoon koettiin sopimattomiksi. 

Selän asento oli useammalla epäsopiva työtehtävien aikana. Ranteiden ja sormien asento 

työtä tehdessä oli sopiva. Henkilökunnalla ei ollut paljon haittaavia toistoliikkeitä, vaan he 

saattoivat vaihdella työtehtäviä. Päivittäin kertyi lukuisia raskaita nostoja sekä taakan kan-

natteluja työvuoron aikana, mikä saattoi aiheuttaa vaaratekijöitä työntekijöille. Jatkuva 

valppaana olo rasitti henkilökuntaa psyykkisesti.  

 

 

5.1.6 Työntekijän subjektiiviset tuntemukset 

 

Työntekijöiden subjektiivisista tuntemuksista kysyttiin Leirintä Yyterin tiloissa käytetyn 

lattiamateriaalin vaikutuksesta jalkojen väsymiseen. Vastaukset kysymykseen käyvät ilmi 

kuviosta 12.  

 

1 9

0 2 4 6 8 10

Ovatko
mielestäsi

lattiamateriaalit
sellaiset, että

jalat eivät väsy?

kyllä
ei

 
Kuvio 12. Tuntemukset lattiamateriaalin vaikutuksesta jalkojen väsymiseen 

 

Leirintä Yyterin keittiötilojen lattiamateriaali on kovapintainen ja tästä syystä henkilökun-

nan jalat väsyvät työvuoron aikana. 

 

Kysymyksiin kehon vaivojen subjektiivisista tuntemuksista kuten jalkojen väsymistä työ-

vuoron aikana ja jälkeen, niskakivut työvuoron jälkeen samoin päänsärkyä sekä käsien rasit-

tumista työvuoron aikana, saatiin seuraavat, kuviossa 13 esitetyt vastaukset. 
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Kädet rasittuvat päivittäin työtehtävissäni.

Minulla on päivittäin niskakipuja työvuoron
jälkeen.

Päänsärkyä työvuoron jälkeen aina silloin
tällöin.

Jalat ovat väsyneet ja turvonneet työvuoron
jälkeen.

Jalat eivät rasitu työvuoron aikana.

Jatkuva istuminen ja seisominen rasittaa.

täysin samaa
mieltä
jokseenkin
samaa mieltä
neutraali
kanta
jokseenkin eri
mieltä
täysin eri

 
Kuvio 13. Työntekijän subjektiiviset tuntemukset: Leirintä Yyterin henkilökunnan rasitus- 

ja kiputilojen tuntemukset työvuoron aikana ja työvuoron jälkeen 

 

Yli puolella henkilökunnasta kädet rasittuivat työvuoron aikana, samoin esiintyi päivittäisiä 

niskakipuja työvuoron jälkeen. Silloin tällöin heillä oli päänsärkyä työvuoron jälkeen. Yli 

puolella jalat olivat väsyneet ja turvonneet työvuoron jälkeen ja jalat rasittuivat. Jatkuva 

seisominen rasitti kaikkia keittiötyöntekijöitä. 

 

Kyselykaavakkeen avoimiin kysymyksiin haluttiin vastauksia työntekijöiden innostuneisuu-

desta tulla töihin sekä miten he kokevat työnsä arvostuksen näkyvän työpaikalla. Myöntei-

senä pidettiin, että työ oli vaihtelua työttömyyteen ja työstä sai paremmin rahaa. Työmoti-

vaatiota vastaavasti laski työpaikalla esiintyvä kuumuus. Työntekijät kokivat, että työtove-

riin saattoi luottaa työasioissa ja suullinen kehuminen motivoi työntekoon. Vastaavasti työ-

motivaatiota laski se, että positiivista palautetta ei kuule.  
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5.2 Havainnoinnin tulokset 

 

Havainnot Leirintä Yyterissä osoittivat, että työntekijöiden työtavat vaihtelivat samassakin 

työtehtävässä. Ergonomian tavoitteena on teknisin keinoin sovittaa työ vastaamaan ihmisen 

ominaisuuksia ja tarpeita. Havainnoissa ilmeni, että ergonomisesti parempi tilanne voidaan 

saavuttaa joskus pelkästään muuttamalla työskentelytapoja, eikä uudelleenjärjestelyjä toimi-

tiloissa ja muutoksia kalusterakenteissa ja työvälineissä tarvita. 

 

 

5.2.1 Työtilan kokonaisjärjestelyt ja työpisteen ominaisuudet 

 

Leirintä Yyterin keittiö on valoisa, mutta ahdas. Liikkumiseen ja työskentelyyn on ahtaat 

tilat. Lattia on materiaalia, joka henkilökunnan mukaan ei ole liukas, mutta jalat väsyvät 

työvuoron aika. Työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että lattian kaadot on suunniteltu 

lattiakaivoja kohti. Puhtaat kuivat lattiat ja hyvät jalkineet estävät parhaiten liukastumisia. 

Keittiön lattian on pysyttävä kuivana, jotta liukastumisia aiheuttavia vesilammikoita ei pää-

sisi syntymään. Havainnoissa huomattiin, että kallistukset ovat virheelliset. Vesi kerääntyi 

lähinnä lattian kulmiin, ei kulkuväylille, joten se ei vaikeuttanut keittiössä liikkumista. 

 

Kylmiössä, jääkaapissa ja kuivien elintarvikkeiden kaapissa ja hyllyillä tarvikkeet olivat 

epäjärjestyksessä. Sijoittelua ei ole voitu tehdä niin, että raskaat pakkaukset olisivat alim-

maisella tasolla ja keveimmät ylähyllyillä, joka vähentäisi selän kuormittumista tarvikkei-

den purku- ja käyttöönottotilanteissa. Havainnoita tehdessä huomio kiinnittyi siihen, että 

säilytystiloja oli aivan riittämätön määrä ja kuivatavaraa säilytettiin muun muassa ikkuna-

laudoilla ja lattialla. 

 

Keittiössä oli tuotantoprosessiin nähden riittämätön määrä laskutilaa. Astioiden siirrossa 

henkilökunnalla ei ollut siirrettäviä tasovaunuja. Kaikki työtasolla tapahtuva toiminta (leik-

kaaminen, pilkkominen, sämpylöiden valmistus ja ruoan esivalmistus) oli keskitetty keittiön 

keskellä olevan ainoan tason päälle. 

 

Astianpesulinjasto oli sijoitettu niin, että likaisille astioille ei ollut laskutilaa. Esipesussa oli 

suihku astioiden huuhteluun. Suihkua käytettäessä sitä piti vetää alaspäin ja painaa kahvasta 

saadakseen veden juoksemaan. Työntekijät pystyivät käyttämään tätä, eikä rasitusta ilmaan-

tunut. Tiskikoneen kuvun nosto tehtiin manuaalisesti. Toistuvana liikkeenä tämä kuormitti 
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erityisesti niska- ja hartiaseutua. Ongelmaksi tiskilinjastolla koettiin se, että tiskikone oli 

usein epäkunnossa, huolto ei toiminut ja astiat jouduttiin tiskaamaan käsin.  

 

Työkalujen tarkoituksenmukaisella valinnalla ja käytöllä voidaan helpottaa yläraajojen työ-

tä. Tärkeää olisikin välttää toistuvia ääriasentoja. Observointia tehdessä selkeytyi, että työn-

tekijän pitää saada riittävästi opastusta ja harjoittelua työkalujen- ja koneiden käytöstä ennen 

varsinaiseen työhön ryhtymistä. Lähimateriaalitilat olivat puutteelliset, sillä usein tarvittavil-

le työvälineille tulisi olla tila työpisteessä (laatikko, teline, siirrettävä taso), josta ne saadaan 

kurottelematta.  

  

Töiden sisällön suunnittelulla vaikutetaan esimerkiksi työasennon vaihtelevuuteen. Työ oli 

vaihtelevaa, sillä työntekijät osallistuivat sekä keittiö-, palvelulinjasto- että salityöskente-

lyyn. Havainnoinnissa huomattiin, että luonteva työasento lähtee työtason mitoituksesta ja 

työvälineiden järjestämisestä sopivalle etäisyydelle. Jos työkohteen korkeus tai työntekijöi-

den koko vaihtelee ja työtä tehdään pitkiä pätkiä, työtason korkeutta pitää voida säätää yk-

sinkertaisesti.  Kalusteiden ja työvälineiden yksityiskohtainen säätäminen, järjestäminen ja 

tarkoituksenmukainen käyttäminen jäivät työntekijän vastuulle. Keittiössä henkilökunta teki 

parhaansa järjestyksen ylläpitämiseksi, mutta tila-ahtaus tuli eteen. Ei ollut hyllyjä, kiinnik-

keitä eikä kaappitilaa. Siivoaminen oli helppoa oikeiden pintamateriaalien ansiosta. Havain-

noinnissa huomattiin, että siivousvälineisiin kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Jätteil-

le ja roskille olisi varattava tarpeeksi tilaa sekä keittiössä että palvelulinjaston luona. 

 

Paikan siisteys ja järjestys vähentää myös melua. Henkilökunta ei kokenut melua haitalli-

seksi. Keittiössä ei ollut vedon tunnetta, mutta huonosta ilmastoinnista havainnoijalle ker-

rottiin usein eri tilanteissa. Ilmastoinnin uudelleen suunnittelua tulisi harkita, sillä sisäilman 

puhtaus on niin työntekijän kuin asiakkaan huomioimista. 

 

Työtilan kokonaisjärjestely ei ole muunneltavissa eikä jousta tarpeen mukaan, mutta tukee 

tiedonkulkua ja yhteydenpitoa työntekijöiden välillä. Eri osastot eivät joudu työskentele-

mään muista täysin erillään, vaan heidän välillään on näkö- tai kuuloyhteys. Liikkuminen on 

sinänsä turvallista, kun kaikki tilat ovat samassa tasossa, mutta ulkovarastossa käynti on 

hankalaa. Tavarat esimerkiksi oluttynnyrit, pitää kantaa kontista käsin. Liikkumisväylät ovat 

riittävän leveät, mutta tavaroita säilytetään kulkureiteillä tilan puutteen takia.  
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5.2.2 Nostaminen ja kantaminen sekä työvälineet 

 

Työn fyysistä kuormittavuutta keventää työntekijän oma fyysinen kunto, ilmeni havainnois-

sa. Liike yleensä on pääsääntöisesti hyväksi liikuntaelimille. Taukoliikuntaa ei ehtinyt teh-

dä. Liike voi muuttua haitalliseksi, jos se toistuu samana usein, liikkeen vauhti on kova tai 

se vaatii paljon voimaa. Toistotyö oli jatkuvaa ruuhka-aikana ja rasitti henkilökuntaa. Pe-

räkkäisten työvaiheiden kesto, voimankäyttö ja työliikkeet vaihtelivat ruuhka-aikana jonkin 

verran. Toistotyössä on tärkeää, että työhön pyritään rakentamaan erilaisia työvaiheita, jol-

loin samanlaisen työvaiheen kertautuminen vähenee. Tämä tuli havainnoitaessa esille. Sel-

kää kuormittavia työasentoja oli päivittäin. Kiertynyt, taipunut, etukumara ja äärikumara 

asento sekä virheelliset tai liian raskaat nostot ja siirrot kuuluivat jokaiseen työpäivään. Jat-

kuva seisomatyö, työskentely kovan lattia-alustan päällä sekä huono ilmanvaihto tulivat 

havainnoissa ilmi. Työntekijöillä oli omia parannusehdotuksia, joilla parantaa omaa työsuo-

ritustaan ergonomisesti, kuten hoitamalla omaa kuntoaan, vaihtamalla työvuoron aikana 

jalkineita ja muistamalla tehdä työliikkeet oikeaoppisesti. 

 

Ratkaisuehdotukseksi havaintojen perusteella voisi ajatella työkohteen uudelleen sijoittelua 

ja teknisiä muutoksia. Työkohteiden korkeutta ja etäisyyttä tulisi säädellä. Oikeaa nostamis-

ta ja kantamista on jokaisen harjoiteltava ja tarvittavia apuvälineitä tulisi käyttää. Työken-

kiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Useimmiten nostoapuna saatettiin käyttää työtoveria, 

mikä vähensi selän rasitusta. 

 

Alaraajoja kuormitti fyysisesti jatkuva jalkojen päällä olo, seisomatyö ja kova työskentely-

alusta. Tässäkin on ratkaisuehdotuksena hyvät työkengät, työskentelyalustan materiaalin 

vaihtaminen tai osittain muuttaminen kohtiin, jossa enimmäkseen seistään. Niska-

hartiaseudun fyysisiä kuormitustekijöitä aiheuttivat käsien ja hartioiden kohoasento ja kurot-

tamiset esimerkiksi palvelulinjastolla ja keittiön työpisteissä. Työvälineiden kannattelu (suu-

ret kattilat), toistot työtehtävissä, ranteiden taipuneet asennot sekä suuri voiman käyttö aihe-

uttivat kuormitusta.  

 

Ratkaisuehdotukseksi havaintoihin olisi työkohteiden sijoittelun tarkistaminen uudelleen 

sekä työvälineiden muoto. Lisäksi pitäisi käydä läpi tuotantoprosessia ja tarkistaa, mitkä 

laitteet keittiössä ovat tarpeellisia ja voidaanko joitain poistaa ja sijoittaa toisia käyttökelpoi-

sempia tilalle. 
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5.2.3 Työtehtävät, työn sisältö ja perehdyttäminen 

 

Työtehtävien tulisi muodostaa mielekäs ja monipuolinen, mutta hallittava kokonaisuus sekä 

fyysisesti että psyykkisesti. Työn tulisi sisältää suunnittelua ja työn valmistelua. Havain-

nointitilanteessa nämä eivät toteutuneet. Työ oli pakkotahtista ja aaltoilevaa, eikä sesonkiai-

kana työtahtia voinut säädellä, koska asiakasvirta oli jatkuva. Työn tauottaminen oli ongel-

mallista ja tämä aiheutti stressiä. Työ oli fyysisesti raskasta ja sisälsi runsaasti lämpökuor-

mitusta lieden ja uunin edessä, staattisia työasentoja ja nopeatempoisia yksipuolisia toistuvia 

liikkeitä. Toisaalta havaintotilanteessa ilmeni, että monet kestävät tämän paineen, koska 

sesonki on lyhyt ja he ovat työssä vain sesonkiajan. 

 

Perehdyttämisessä olisi tehtyjen havaintojen mukaan parantamisen varaa. Samoin tulisi 

työntekijöiden kanssa käydä läpi turvallisten nostojen tekniikat sekä ergonomisesti oikeita 

työasentoja, vaikka työntekijät ovatkin määräaikaisessa työsuhteessa sesongin ajan. Henki-

lökunnan olisi tiedettävä ruoanvalmistusohjeiden mukainen työtapa. Tarvittavat työohjeet ja 

laitteiden käyttöohjeet olisivat työpisteissä saatavilla, koska työntekijät vaihtuvat sesonki-

kausittain.  

 

 

5.3 Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Majoitus- ja ravitsemustoiminta on asiakaspalvelutyötä, jossa ollaan jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa asiakkaan kanssa. Tämä kuormittaa erityisesti muistia ja edellyttää jatkuvaa ha-

vainnointia. Alalle on ominaista töiden ruuhkautuminen tiettyihin ajankohtiin, poikkeavat 

työajat sekä epätyypilliset työolosuhteet. Henkilökunta on pääsääntöisesti määräaikaista. 

Työvoiman vuokraus ja alihankinta ovat uudentyyppisiä henkilöstön rekrytointimuotoja 

toimialalla.  

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään keinoja, joilla voidaan parantaa Leirintä Yyterin 

keittiötilojen ergonomiaa. Eniten ergonomian kehittämistä koettiin olevan työtilojen toimi-

vuudessa ja töiden järjestelyssä. Toimivammat koneet, laitteet ja työtasot sekä asianmukai-

set kylmä- ja varastotilat olisivat muutostarkastelun kohteena. Käsin tehtävät nostot ja siirrot 

kaipaisivat paljon kehittämistyötä. samoin olisi tarve kehittää koneiden ja laitteiden raken-

teita sekä työvälineitä. Melua, vetoa ja savua Leirintä Yyterin keittiöhenkilökunta eivät ko-
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keneet haitalliseksi. Työhygieenisistä haitoista ilmanvaihto koettiin puutteelliseksi etenkin 

kuumuus lieden vieressä. 

 

Töiden ja työtilojen järjestelyssä tulisi ottaa huomioon tuotantoprosessi. Matkailusektorilla 

erilaisten kuluttajasegmenttien palveleminen on osoittautunut haasteeksi. Erilaiset asiakkaat, 

kilpailutilanne ja monet muut tekijät vaikuttavat töiden järjestelyyn ja työtilojen suunnitte-

luun. Suomalaisilla ja ulkomaalaisilla matkailijoilla on erilaisia odotuksia, toiveita ja tottu-

muksia palvelun suhteen. Kotimaisille matkailijoille mitoitetut tuotteet ja palvelut eivät aina 

välttämättä täytä ulkomaisten matkailijoiden odotuksia. Elpyvän talouden myötä myös ko-

timaisten kuluttajien asenteet ja odotukset palvelusta ovat aktivoitumassa. Tässä pätee vanha 

totuus, että tuote on yhtä vahva kuin sen heikoin komponentti. Tutkimuksessa ilmeni, että 

keittiötilojen ja laitteiden suunnittelussa on otettava huomioon muutokset tuotevalikoimassa, 

-lajeissa ja se että keittiön tuotantokapasiteetti on riittävä. 

 

Alalle ominaisena piirteenä myös tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä korostui nilkan ja 

jalkaterän alueella tuntuva, vähintään jossakin määrin toimintoja rajoittava kipu tai särky. 

Yli puolet vastanneista tunsi kipua päivittäin, samoin heillä oli eniten oireita niska- ja har-

tiaseudulla. Suurimmalla osalla vastanneista oli kiputuntemuksia päivittäin ranteissa ja sor-

missa. Lanne- ja ristiselän rasittuneisuutta esiintyi yli puolella vastanneista, koska he pitivät 

työasentoja epäsopivina. Vajaa puolet keittiöhenkilökunnasta piti työliikkeitä monipuolisina 

ja yli puolella oli mahdollisuus pitää mikrotaukoja. 

 

Työtyytyväisyys ilmentää työntekijän työhön kohdistuvia odotuksia ja niiden toteutumista. 

Tutkimukset osoittivat, että työtyytyväisyys oli korkea ja työtä arvostettiin, vaikka se ei vas-

tannutkaan aivan kaikkien odotuksia. Esimies antoi palautetta vain joskus, mikä alensi työ-

motivaatiota. Tärkeitä myönteisen ilmapiirin osatekijöitä on koettu työn arvostus. Työilma-

piiri oli tutkimuksessa tehtyjen havaintojen ja kyselytulosten mukaan myönteinen ja avoin. 

 

Kiirettä pidettiin yhtenä keskeisenä työn kuormittuvuuden lähteenä. Stressiä koki vaihtele-

vassa työtahdissa yli puolet vastanneista. Tiedonkulku oli katkonaista ja siihen olisi kaivattu 

parantamista, jotta se tavoittaisi työntekijät odotetulla tavalla. Työhön liittyvistä voimavara-

tekijöistä tärkeimmät olivat mahdollisuudet vaikuttaa työtehtävien suoritusjärjestykseen 

sekä työmenetelmiin ja työtapoihin. Henkilökunta koki mahdollisuutensa vaikuttaa edellä 

mainittuihin asioihin kovin vähäiseksi ja he olivat haluttomiakin, sillä kaikilla oli määräai-

kainen työsopimus. Toiselle työ oli rahan lähde, toiselle vaihtoehto työttömyydelle. Työtä 
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tulisi kehittää niin, että se kannustaisi työntekijää innovatiiviseen työskentelyyn. Työnjako 

ja vastuu omasta työstä olivat erittäin hyvin selvillä yli puolella vastanneista. Työlle asetetut 

vaatimukset olivat liian vaatimattomia, sillä yli puolet vastanneista olisi halunnut vaativam-

pia tehtäviä. Rekrytoinnissa tulisikin huomioida työntekijöiden koulutus ja osaaminen ja 

niiden vastaavuus työtehtävien vaatimuksiin.  

 

Leirintä Yyterin tutkimustulosten yhteenvetotaulukossa esitetään keittiötiloissa esiintyvät 

mahdolliset haitta- ja vaaratekijät jotka liittyvät erityisesti työmenetelmiin, koneisiin, väli-

neisiin ja muihin teknisiin järjestelyihin. Tutkimuksessa on verrattu työtehtävien ominai-

suuksia ja työpaikan olosuhteita annettuihin suosituksiin sekä tehty kehitysehdotuksia hait-

ta- ja vaaratekijöiden poistamiseen tai niiden vähentämiseen (taulukko1).  
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             ONGELMAT 

 

Työtilojen toimivuus 

 

Töiden järjestely 

 

Työlle asetetut vaatimukset 

 

 

Työtehtävien suoritusjärjestys, mene-

telmät ja työtavat 

 

Tiedonkulku 

 

Koneet ja laitteet 

 

Työvälineet 

 

 

Työtasot 

 

Kylmä- ja varastotilat 

 

Ilmanvaihto 

 

 

Käsin tehtävät nostot ja siirrot 

 

Jalat väsyvät 

 

 

 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 

                   KEHITYSEHDOTUKSET 
 
 
Uudelleenjärjestelyt 
 
 
Työprosessin ja tuotevalikoiman tarkistus 
 
 
Rekrytoinnissa huomioitava työntekijän koulu-
tus, osaaminen ja niiden vastaavuus työtehtä-
vien vaatimuksiin 
 
Tarkempi työnopastus ja perehdyttäminen 
 
 
 
 
Panostettava tiedottamiseen 
 
 
Työprosessiin paremmin soveltuvat laitteet ja 
koneet 
 
Tarkistettava työvälineiden kunto ja hankittava
tarvittaessa uusia työvälineitä 
 
 
Tarkistettava työtasojen korkeus sekä lasku-
tasojen määrä 
 
Lisättävä kylmä- ja varastotilaa 
 
 
Tarkistettava ja tarvittaessa korjattava ilman-
vaihtoa niin, että se toimii moitteettomasti ym-
päri vuoden 
 
Opastetaan ergonomisesti oikeaoppisiin työta-
poihin ja tarvittaessa hankittava apuvälineitä 
 
 
Sopivat työjalkineet ja pehmentävää materiaa-
lia lattioille 
 
 

Taulukko 1. Leirintä Yyterin tutkimuksissa havaitut haitta- ja vaaratekijät sekä kehitysehdo-

tuksia havaituille haitta- ja vaaratekijöille 
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POHDINTA 

 

 

Ravintola-ala on jatkuvaa kilpailua asiakkaista. Mielenkiintoisena keinona tässä kamppai-

lussa on ergonomian ja organisaation kehittämisen avulla saavutetut kilpailuedut. Er-

gonomian tuotantotaloudellisia vaikutuksia ei kuitenkaan osata hyödyntää läheskään siinä 

laajuudessa kuin olisi mahdollista ja kaikkia osapuolia palvelevaa. Tämä tutkimus on näkö-

kulma siihen, miten ergonomian rooli palvelualalla muuttuu. Jotta näitä muutoksia ymmär-

rettäisiin, on tarpeellista nähdä ergonomia osana ravintolateknologian ja palvelutoiminnan 

edistymistä.  

 

Tämän opinnäytetyön tulokset antoivat tukea havainnoille, että ergonomian onnistumisen 

kannalta on tärkeää hyvä suunnittelu, toteutus ja ennen kaikkea ergonomiatiedon taso yri-

tyksessä. On varmaa, että ihmisen, koneen ja työpaikan keskinäisten suhteiden kehittäminen 

on keskeisiä haasteita huipputeknisten tuotantojärjestelmien tehokkaalle hyödyntämiselle 

tulevaisuudessa. Toisaalta ergonomian soveltaminen terveyden ja turvallisuuden hyväksi 

sekä tapaturmakustannusten alenemiseksi on avannut uusia näkemyksiä laatujohtamiselle, 

joka puolestaan on paljastanut ergonomisten ratkaisujen hyödyt tuottavuudelle tapaturmien 

vähentyessä. Tutkimuksessa erityisesti merkille pantavaa oli, että sopivien kalusteiden ja 

apuvälineiden hankinta edellyttää työn sisällön, yksilöllisten ominaisuuksien ja työskentely-

tavan selvittämistä. Positiivinen vaikutus ilmapiiriin olisi, mikäli työntekijät voisivat osallis-

tua hankintoihin sekä oman työympäristön suunnitteluun. 

 

Oikeaan osuvat ratkaisut vaativat työsuojeluun ja ergonomiaan liittyvien päätösten, samoin 

kuin ergonomiakirjallisuuden seuraamista ja tietoa markkinoilla olevista kalusteista, laitteis-

ta ja keittiön apuvälineistä. Pienillä työpaikoilla kannattaa panostaa esimiesten ergonomia-

koulutukseen. Työpaikalle tulisi muodostua oma työturvallisuuskulttuuri: oikeat asenteet ja 

oikea toiminta terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.  

 

Tutkimusongelmana oli selvittää Leirintä Yyterin keittiötilojen haitta- ja vaaratekijät. Sur-

vey-tutkimus pysyi aikataulussa hyvin ja eteni, kuten oli toivottukin. Yllättäviä ongelmia ei 

tullut tutkimuksen suhteen ja teorian kirjoittaminen tutkimuksen jälkeen oli sopiva valinta. 

Uusintatutkimuksessa vaihtaisin kyselylomakehaastattelumenetelmän haastattelumenetel-

mään. Haastattelumenetelmä olisi ehkä toiminut pienessä yhteisössä paremmin, sillä työyh-

teisön ilmapiiri oli riittävän turvallinen ja salliva.  Tutkimuksessa päädyttiin kyselylomake-
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menetelmään, koska kesäsesonki oli parhaimmillaan ja työntekijöillä oli kiireistä aikaa ja 

näin he vastasivat kyselyyn, kun heillä oli aikaa. Kyselylomakkeeseen olin tyytyväinen. 

Laatiessani kysymyksiä, ajattelin ehkä liian laaja-alaisesti. Työntekijät kokivat kuitenkin 

asian niin, että olin hyvin huomioinut asiat kysymyksissä, vaikka kysely oli laaja. Ajankohta 

kyselyyn oli ennakkoon sovittu, eikä aiheuttanut ylimääräistä painetta työntekijöiltä työn 

suorittamisen suhteen. Samoin tehdessäni havainnointia pyrin olemaan puolueeton, koska 

Leirintä Yyteri oli minulle työympäristönä vieras ja olin sivusta tarkkailija. 

 

Toimeksiantaja oli Porin kaupungin vapaa-aikavirasto. Tutkimukseni sai virastonjohtajan 

Kimmo Rinteen ja leirinnän esimiehen Marjaleena Raunelan täyden tuen, joten tämä saattoi 

motivoida keittiöhenkilökuntaa vastaamaan kyselyyn. Tämä työelämälähtöinen tutkimus oli 

antoisa. Tutkimusprosessin avulla pääsi tarkastelemaan ja tutkimaan tämänhetkistä tilannet-

ta käytännössä ja hyödyntämään oppimia asioita ja hankkimaan lisätietoa eri tahoilta. Ha-

vainnoinnissa ja kyselyssä ilmeni, miten nykyisissä olosuhteissa toiminta tapahtui. Tutki-

muksen avulla pyrittiin löytämään toisenlaisia ja uusia toimintatapoja ja malleja, jotka pa-

rantaisivat keittiötyöskentelyä. Tutkimusongelmaan saatiin suuntaa antavat vastaukset otok-

sen pienuudesta huolimatta. Lomakekyselyn ja havainnoinnin avulla tehtiin kokonaisarvio, 

joka tarvittaessa ohjaa tarkempiin selvityksiin ja vallitsevien olosuhteiden mahdolliseen 

korjaamiseen tai uudelleen järjestelyyn. Tutkimustulokset antoivat Leirintä Yyterin keittiöti-

lojen ergonomiasta havainnollisen kuvauksen, joka tekee mahdolliseksi työolojen vertailun, 

ohjaa toimenpiteisiin ja antaa viitteitä niiden laadusta.  

 

Aineistoa analysoitaessa saatiin vastaukset asetettuun tutkimusongelmaan – Leirintä Yyterin 

keittiötilojen haitta- ja vaaratekijät. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että tutki-

mus oli tarpeellinen, sillä ergonomisten ongelmien katsotaan johtuvan organisatorisista ja 

tilatekijöistä sekä yksilöllisistä tekijöistä. Jokaiseen tutkimustulokseen on suhtauduttava 

kriittisesti ja punnittava niiden luotettavuutta. Tulosten yleistämistä ei pitäisi liioitella, mutta 

tehdyssä vertailussa havaittiin, että Leirintä Yyterin keittiötilojen ergonomisuus tutkimuk-

sessa tulokset ovat samansuuntaisia ravitsemusalalla aiemmin tehtyihin pohjoismaisiin er-

gonomiatutkimuksiin (Juvas 1997) verrattaessa. Tutkimuksessa selventyi vertailukriteerien 

yhdistelmä, josta voi olla apua myös muille tutkijoille. Aloittamaani tutkimustyötä on help-

po jatkaa esimerkiksi laajentamalla tutkimusympäristöä. Tutkimustulosten mukaan teknisen 

ympäristön, kalusteiden ja työvälineiden pitää ohjata ihmistä terveelliseen toimintaan ja 

järkevään työtapaan. Välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä keittiön toimitilojen 

osittain uudelleen suunnittelulla ja toimintoja järkeistämällä. Työntekijä on perehdyttävä 
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työpaikan oloihin, uusien laitteiden käyttöön sekä Leirintä Yyterin toimintatapoihin. Henki-

löstöä tulisi valmentaa jatkuvan parantamisen ajattelutavan käyttöön työturvallisuudessa.  

 

Palvelualan kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri asiantuntijaorganisaatioiden välillä 

sekä tutkimus-, kehitys että projektiyhteistyönä. Tavoitteena on terveellinen, turvallinen, 

tuottava ja työllistävä työpaikka. Tutkimuksessa havaittiin, että työturvallisuusajattelu kan-

nattaa laajentaa koko työyhteisön asiaksi. Laki antaa perusteet ja yhteiset toimintamahdolli-

suudet. Ergonomisesti hyvä palvelualan yritys voidaan kokea myös asiakkaan näkökulmasta 

houkuttelevana ja miellyttävänä ympäristönä. Tärkein tavoite on saada työntekijät seuraa-

maan ja toimimaan itse, silloin kun hän omassa työssään havaitsee tekijöitä, jotka voivat 

aiheuttaa vaaran hänelle itselleen tai työn vaikutuspiirissä olevalle henkilölle. Työnantajan 

tehtävänä on kannustaa työntekijää mukaan työn kehittämiseen. Panostus työnopastukseen 

ja yhteinen työn kehittäminen ovat panostusta kannattavuuteen. Tuotot tulevat asiakkailta. 

Asiakkaiden tyytyväisyys ja sen myötä asiakkaiden pysyvyys sekä hyvä yrityskuva ovat 

elinehtoja tuotantojaan tai palvelujaan myyvälle yritykselle. 

 

Tulosten perusteella on laadittu kehitysehdotuksia, joita kohdeorganisaatio voi toteuttaa tai 

muokata käytäntöön parhaaksi katsomallaan tavalla. Jokaisen organisaation jäsenen on olta-

va aktiivinen ja hänen tulee asennoitua myönteisesti uusiin asioihin sekä tapoihin ja mene-

telmiin. Uusi ergonominen ajattelutapa vaatii jokaiselta työmenetelmien oikeaa suunnitte-

lua, järkevää toteutusta ja seurantaa. Tutkimustulokset tullaan kertomaan Porin kaupungin 

vapaa-aikaviraston johdolle esittelytilaisuudessa, jossa itse esittelen sekä saadut tulokset että 

kehitysehdotukset. Tutkimustulokset tulevat palvelemaan Porin kaupungin omistamaa Lei-

rintä Yyteriä kehittävästi ja henkilökunnan työmotivaatiota lisäävästi. Pidemmän aikavälin 

tuloksellisuuteen vaikuttavana tekijänä henkilöstön hyvinvoinnin merkitys on otettava huo-

mioon. Palvelutuotteen ympäristö- ja terveysvaikutuksista tulee uusi tuotevalintakriteeri. 

Ihmiset tottuvat ”ympäristökäyttäytymiseen” arkirutiineissaan ja haluavat edistää myös ku-

lutuspäätöksillään kestävää kehitystä. Yritys saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen, kun 

palvelutuotetta kehittävät ihmiset ovat lopputulokseen ja prosessiin yhtä tyytyväisiä kuin 

lopulliset asiakkaat tuotteeseen.  
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Yritys________________________________________ 
Nimi_________________________________________ 
Työpiste______________________________________ 
Tehtävä ja toimenkuva___________________________ 
Koulutus______________________________________ 
 
Palvelusuhteen laatu 
a) vakinainen 
b) määräaikainen, aika___________________________ 
c) työllistetty 
 
Päiväys_______________________________________ 
 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin, miten sinä koet oman työsi ja miten sinun mielestäsi työpisteesi 
soveltuu sinulle päivittäiseen työskentelyyn. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa työpisteiden 
ergonomiaan – keittiön haitta- ja vaaratekijät – uuden 1.1.2003 voimaan tulleen työturvallisuuslain 
puitteissa. Lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa 
työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita 
työstä johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydelle sekä fyysistä että henkistä terveyt-
tä. 
 
      kyllä ei 
1. Onko työsi pakkotyötahtista?   ٱ ٱ 
 
2. Onko työsi aikaan sidottua?   ٱ ٱ 
 
3. Voitko pitää työssäsi mikrotaukoja?   ٱ ٱ 
 
4. Onko työskentelytasojen korkeudet säädettävissä sinulle  
 sopiville kohdille?    ٱ ٱ 
 
5. Ovatko palvelutiskit mielestäsi suunniteltu ergonomiset 
 tekijät huomioiden?    ٱ ٱ 
 
6. Ovatko työvälineet (kutterit, mikroaaltouunit, yleiskoneet ym.) 
 sinulle sopivalla yläraajojen rasittumisen estävällä korkeudella? ٱ ٱ 
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      kyllä ei 
 
7.  Voitko suorittaa työn seisomisen vastapainoksi istuen? ٱ ٱ 
     a) aina     ٱ ٱ 
     b) joskus     ٱ ٱ 
     c) en koskaan    ٱ ٱ 
 
8. Onko käytössäsi tukevia ja turvallisia työtuoleja?  ٱ ٱ
 a) ovatko tuolit säädettäviä?   ٱ ٱ
 b) jos ovat, osaatko säätää?   ٱ ٱ
 c) jos osaat, säädätkö aina sopivaksi?   ٱ ٱ 
 
9. Joudutko työssäsi tekemään raskaita nostoja?  ٱ ٱ 
 a) jos joudut, nostatko yksin?   ٱ ٱ 
 b) voitko käyttää apunasi tarvittaessa työpariasi?  ٱ ٱ 
 
10. Ovatko kulkutiet riittävän 

a) väljät?     ٱ ٱ 
b) valaistuja?     ٱ ٱ 

       
      11. Ovatko mielestäsi lattiamateriaalit sellaiset, että jalat eivät väsy? ٱ ٱ 
 
      12. Onko lattiamateriaali mielestäsi liukas?   ٱ ٱ 
 
      13. Esiintyykö työssäsi vetoa?    ٱ ٱ 
 
     14. Onko työpaikallasi mahdollisuus työkiertoon?  ٱ ٱ 
 
     15. Voiko työpaikallasi keskustella ilman, että huudat?  ٱ ٱ 
 
     16. Onko tavaraliikenne järjestetty siten, että voidaan käyttää
 nosto-/siirtoapuvälineitä?    ٱ ٱ 
 
    17. Onko työstäsi poistettu raskaiden ja kuumien taakkojen 

 nosto/siirto lihasvoimalla?    ٱ ٱ 
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      kyllä ei 

18. Ovatko keittopadat 
 a) kallistettavia?    ٱ ٱ 
 b) ei ole käytössä ollenkaan   ٱ ٱ 
 c) käytössä on ____________________ 
 

     Pestäänkö työpaikallasi patatiski 
a) käsin fyysistä voimaa käyttäen?   ٱ ٱ 
b) patatiskikoneella?    ٱ ٱ 

      
19. Onko astianpesulinjasto  

a) sopivan korkuinen?    ٱ ٱ 
b) kone 
    - läpivedettävä?    ٱ ٱ 
    - tunnelipesukone?    ٱ ٱ 
    - sivusta vedettävä?    ٱ ٱ 

 
    21. Onko käytössäsi asianmukaiset siivousvaunut?  ٱ ٱ 
 
    22.             Onko kahvilassa pöytiintarjoilua? 

a) ei ollenkaan    ٱ ٱ 
b) päivittäin     ٱ ٱ 
c) satunnaisesti    ٱ ٱ 
d) jos on, voitko suorittaa sen ilman suurempia kurotteluja? ٱ ٱ 
e) jos on, voitko suorittaa sen ilman suurempaa kumartumista? ٱ ٱ 

 
    23. Onko sinulla ilo tulla töihin?   ٱ ٱ 
 a) jos on, niin miksi?________________________________ 
  b) jos ei, niin miksi? ________________________________ 
 

24. Saatko palautetta työstäsi?     
a) en koskaan    ٱ ٱ 
b) päivittäin     ٱ ٱ 
c) joskus     ٱ ٱ 
d) ainoastaan negatiivisen palautteen   ٱ ٱ 
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          kyllä ei 
 
    25. Arvostetaanko työtäsi?    ٱ ٱ 
 
    26. Miten edellä mainittu näkyy työssäsi? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 
 

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? 
 

  täysin jokseenkin neutraali jokseenkin täysin 
  samaa samaa kanta eri mieltä eri 
  mieltä mieltä   mieltä 

 
    1. Työpisteeni on siisti.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   2. Työpisteeni järjestelyt ovat 
          hyvin hoidetut.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   3. Kulkureitit ovat vapaana 
          esteistä.   ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   4. Lattiat eivät ole liukkaat. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   5. Vaarallisia portaita ei ole. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   6. Työtasot ovat sopivat.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   7. Tuolit ovat asianmukaiset. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   8. Näytöt ja näyttöpäätteet ovat 
       asennettu oikein.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
   9. Selän asento on sopiva 
       työtehtävässäsi.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
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   täysin jokseenkin neutraali jokseenkin täysin  
   samaa samaa kanta eri mieltä eri 
   mieltä mieltä   mieltä 
 
10. Kädet rasittuvat päivittäin 
      työtehtävissäni.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
11. Ranteiden ja sormien asento on 
      hyvä tehdessäni työtä.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
12 Minulla on päivittäin niskakipuja 
     työvuoron jälkeen.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
13. Minulla on työvuoron jälkeen voi- 
      makasta päänsärkyä silloin tällöin. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
14. Jalat ovat väsyneet ja turvonneet 
      työvuoron jälkeen.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
15. Jalat eivät rasitu työvuoron aikana. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
16. Jatkuva istuminen tai seisominen  
      rasittaa.   ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
17. Voin tauottaa työtäni sopivilla 
      aikaväleillä.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
18. Työtahti on kiireinen.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
19. Työtahti on aaltoileva.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
20. Jatkuvasti samana toistuvat  
      työliikkeet.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
21. Päivittäin raskaita nostoja  

työvuorossa.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
22. Päivittäin raskaita taakan  

kannatteluja.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
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   täysin jokseenkin neutraali jokseenkin täysin 
   samaa samaa kanta eri mieltä eri 
   mieltä mieltä   mieltä 

 
23. Käytössäni on asianmukaiset 
      laitteet, koneet ja työkalut. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
24. Päivittäin käsiteltävät kappaleet 
      eivät aiheuta välitöntä vaaraa. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
25. Työpisteessäni on käytössä  
      tarvittavat apuvälineet.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
26. Työni on yksipuolista.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
27. Työskentelen yksin työvuorossa. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
28. Työni on pakkotahtista. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
29. Jatkuva valppaana olo on 
      väsyttävää.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
30. Ihmissuhdekuormitus on  
      väsyttävää.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
31. Kiire on hermostuttavaa. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
32. Työlleni on asetettu liian kovat 
      vaatimukset ja tavoitteet. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
33. Työni vastaa odotuksiani. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
34. Työnopastus on suoritettu 
      mielestäni onnistuneesti. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51



Opinnäytetyön kyselylomake: Leirintä Yyterin keittiötilojen ergonomisuus 
Kajaanin ammattikorkeakoulu  
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 
Tiina Grönholm 
       7/7 
 
   täysin jokseenkin neutraali jokseenkin täysin 
   samaa samaa kanta eri mieltä eri 
   mieltä mieltä   mieltä 
 
35. Minut perehdytettiin työhöni 
      asianmukaisesti.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
36. Työnjako ja tehtävät sekä vastuu 
      omasta työstäni on minulle hyvin 
      selvitetty.   ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
37. Väkivallan uhka on päivittäin 
      työvuorossani.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
38. Tieto kulkee joustavasti työpaikalla. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
39. Työilmapiiri on miellyttävä ja avoin. ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
40. Työilmapiiri on kireä.  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
41. Lisätietoja: 
      -

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Kiitos vastauksistasi! 
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Taustamateriaalia käsin tehtävien nostojen ja siirtojen tarkastusapuvälineen käyttöön 
 
Terveydellisten haittojen ja vaarojen vähentämiseksi on työnantajan ryhdyttävä asian-
mukaisiin järjestelyihin tai asianmukaisia mekaanisia apuvälineitä tarjoamalla korvatta-
va käsin tapahtuvat nostot. Jos työssä esiintyy käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja, työnan-
tajan on vaarojen vähentämiseksi annettava työntekijöille nosto- ja siirtoapuvälineitä 
huomioiden taakan ja työympäristön erityispiirteet, tarvittava fyysinen ponnistus ja ko-
ko työtoiminnan asettamat vaatimukset. - > Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien hait-
tojen minimointi nosto- ja siirtotyössä. - > Terveydellisten riskien tunnistaminen. - > 
Terveydellisten riskien arviointi. - > Korjaustoimenpiteiden etsintä ja toteutus. - > Seu-
ranta (Valtioneuvoston päätös 1409 22.12.1993.) 
 

1. Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen määrät 
Paljon   Vähän 
+ tottumus nostotyöhön  - tottumattomuus 
- yksipuolinen rasitus 
- > lihasväsymys   + harvoin toistuvat 
- > staattinen lihastyö     kuormitustilanteet 
- toistuvat kuormitustilanteet 
(rasitus verenkierto- ja liikuntaelimille) 
 

Työnantajan on terveydellisten haittojen ja vaarojen vähentämiseksi ryhdyttävä asian-
mukaisiin järjestelyihin. 
 

2. Kiire ja/tai pakkotahtisuus 
Kyllä    Ei 
 
- elpymisen mahdollisuus vähäinen + vaikutus päinvastainen 
- > väsymys 
- > virheitä työtekniikassa 
- > kudosten rasittuminen ja kipeytyminen 

            - > virheiden ja vammojen mahdollisuus kasvaa 
 

3. Noston tai siirron valmistelu 
 

Puutteellinen   Hyvä 
 
- työn kuormittavuus suurempi  + kuormittavuus pienempi 
- tapaturmariski kasvaa  + tapaturmariski pieni 
- tehokkuus alhainen toistuvassa nostotyössä+ sujuvuus ja tehokkuus  

   suuri toistuvissa nostoissa 
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4. Taakan ominaisuudet 
 

Paino 
 
Suuri    Pieni 
    + sinänsä helppo, mutta 
- turvallisuusriski   - kuormittaa haitallisesti nopea- 
    tempoisessa toistotyössä     

- aiheuttaa haitallista kuormittumista 
 
 
       
Käsiteltävyys 
 
Taakan muoto, kiinteys, lämpötila, materiaali ja rikkoutuvuus 
 
Vaikea    Helppo 
 
- lisää kuormitusta   + tietoa painopisteen asettumi- 
    sesta voidaan hyödyntää suunni- 
    tellussa nostossa tai siirrossa 

- vaikutus nostorytmiin 
- vaikutus kannatteluetäisyyteen 

 
 

5. Taakan etäisyys vartalosta 
 
Mitä etäämmällä taakka on tukipisteestä (nostajan vartalon painopisteestä), sitä suu-
rempi kuormitus on. 
 
Suuri    Pieni 
 
 
6. Tila, jossa nosto tai siirto suoritetaan 

 
Ahdas    Tilava 
 
- vaikeuttaa hyvän tekniikan ja apuvälineiden käyttöä + nosto/siirto on helppo toteuttaa 
 
 
Kylmä    Lämmin 
 
- epäedullista lihasten toiminnalle  - liika lämpö rasittaa  
- > tapaturmariski lisääntyy   verenkiertoelimiä 
 
Sekainen    Siisti 
 - epäjärjestys lisää tapaturmariskiä  + nostot ja siirrot helppo toteuttaa 
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7. Nostokorkeus ja siirrettävä etäisyys korkeussuunnassa 

 
Yli vyötärölinjan   Alle vyötärölinjan 
 
- välilevykuormitus lisääntyy  - matalalla suoritettavat nostot  
    edellyttävät alaraajojen hyvää 
    käyttöä, jotta selkä ei kuormitu 
    pyöristyessään 
 
Voiman tarve kasvaa nostokorkeuden erotuksen kasvaessa (= siirtoetäisyyden korkeus-
suunnassa kasvaessa). 
 

8. Apuvälineen ja/tai kumppanin käyttö tarvittaessa 
 
Ei    Kyllä 
 
- suuri kuormitus   + apuvälineen tai/ja kumppanin  
    käyttäminen vähentää kuormitus- 
    ta nostotilanteessa 
 

9. Vartalon kierto nostossa 
 
Kyllä    Ei 
 
- aiheuttaa epäsymmetrisen välilevypaineen + välilevypaine tasainen 
- > vaurioitumisriski kasvaa 
 
 

10. Työliikkeitä rajoittava vaatetus vaikeuttaa hyvän nostotekniikan käyttöä 
 
Kyllä    Ei 
 
 
 

11. Jalkineiden ja lattiapinnan välinen huono kitka tai jalkineiden huono istuvuus 
aiheuttaa epävarmuutta nostosuoritukseen ja tapaturmariski kasvaa 

 
Kyllä    Ei 
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12. Nostajan ominaisuudet suhteessa nostotyön vaatimuksiin 

 
Ristiriidassa    OK 
 
- haitallinen kuormittuminen  + työ sujuu 
- tehoton työskentely 
- tapaturma- ja rasitusriski 
 
 

13. Nosto- ja siirtokoulutus ja taitojen ylläpito 
 
Ei    Kyllä 
 
- nostojen ja siirtojen huono hallinta lisää + oikea tekniikka vähentää 
tapaturma- ja rasitussairausriskiä  tapaturmariskiä ja rasitussairaus- 
    riskiä 
- heikentää työn sujuvuutta   + lisää työn sujuvuutta 
- lisää kuormittavuutta   + lisää työskentelyn mielekkyyttä 
 
 
 
 
 




