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Näkökulmia työkuormituksen 
tutkimukseen
Työkuormituksella tarkoitetaan ihmisen fyysisten ja psyykkisten toimintojen ja 
ominaisuuksien käyttöä työssä ja työprosessissa1. Työkuormitus voi näännyttää 
ihmisen tai kehittää häntä. Sekä työturvallisuuslaissa3 että työterveyshuoltolaissa2 
kiinnitetään huomiota haitallisten työn kuormitustekijöiden tunnistamiseen, arvioin-
tiin ja poistamiseen, jotta kielteisen työkuormituksen aiheuttamat haitat voitaisiin 
estää. Tämä edellyttää ymmärrystä työstä, työtä tekevistä ihmisistä ja kuormituk-
sesta sekä menetelmiä niiden arviointiin. 

Työkuormituksen arviointiin on Suomessakin kehitetty menetelmiä, joilla työ-
terveyshuollossa työskentelevät ja työsuojelun asiantuntijat voivat arvioida työ-
kuormitusta työpaikoilla. Arvioinnissa tarvitaan työvälineitä, joiden käyttäminen 
on verraten nopeaa eikä edellytä kuukausien työtä. Työkuormituksen arviointiin 
työpaikoilla käytettävät menetelmät perustuvat työkuormitusta ja työstressiä kos-
keviin aiempiin tutkimuksiin, ja ne ovat normatiivisia. Normatiivisuudella tarkoi-
tetaan sitä, että menetelmä kuvaa kriteerit, joilla arvioitavat työn ominaisuudet 
määritellään joko kunnossa oleviksi tai haitallisesti kuormittaviksi.

Työkuormituksen tutkimuksissa on puolestaan vuosikymmenien mittaan käytet-
ty monenlaisia tutkimusasetelmia ja -menetelmiä työn, sen fyysisen ja psyykkisen 
kuormittavuuden ja ihmisten kuormittuneisuuden analysointiin tai mittaami-
seen.

Työn analysointia on pidetty välttämättömänä pyrittäessä määrittelemään, mil-
laisen työn tekeminen on ylipäätään mahdollista ja miten työt ihmisten kesken tai 
ihmisen ja koneen kesken kannattaa jakaa. Myös erilaisten työkuormituksen arvioin-
timenetelmien käsikirjoissa ja menetelmiä koskevassa koulutuksessa painotetaan 
sitä, että ennen työkuormituksen arviointia työtä ja ryhmän sekä organisaation 
toimintaa analysoidaan. Käytössä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, miten työtä tai 
organisaation toimintaa kuvataan ja analysoidaan lainsäädännön tarkoittamissa 
työkuormituksen arvioinneissa. Työn analysointiin tarkoitettuja menetelmiä on 
vuosikymmenien mittaan kehitetty paljon, mutta vain harvoja niistä on käytetty 
Suomessa edes tutkimuksissa.

Työn analyysimenetelmät ovat viime vuosina kehittyneet muun muassa siksi, 
että työprosessien suunnittelussa tarvitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan 
kuvata toimintaa ja suunnitella esimerkiksi tietoteknisiä työvälineitä työtoimintaa 
tukeviksi. Työtään analysoidessaan työyhteisöt voivat myös kehittää työtään ja 
poistaa siinä olevia haitallisia kuormitustekijöitä. Erityisesti suurten, dynaamisten 
järjestelmien kehittämisen ja suunnittelun on katsottu onnistuvan tukemaan par-
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haiten ihmisen toimintaa, jos kehittäminen ja suunnittelu perustuvat työn puitteistavaan, 
formatiiviseen analyysiin4. Tavoitteena on, että tuotantojärjestelmän ja työn kehittämi-
nen perustuisi mahdollisimman tarkkaan käsitykseen siitä, mitä tavoitteita työllä on, mitä 
työssä tehdään, millaisia rajoitteita toimintajärjestelmän ominaispiirteisiin kuuluu ja mil-
laisia toimintajärjestelmän kehittymistä tukevia seikkoja toimintaympäristöön liittyy. 

Työn analyysimenetelmät kuvaavat siis työtä toimintajärjestelmänä. Työn kuormitta-
vuutta tutkittaessa analysoidaan puolestaan ihmisen psykologisten ja fysiologisten resurs-
sien käyttöä työn aikana sekä voimavarojen palautumista työn jälkeen. Tutkimusten 
tuloksena saadaan tietoa siitä, onko työn kuormittavuus ihmisen resurssien käytön näkö-
kulmasta optimaalista tai haitallista. Tämän alueen tutkimus ei viime vuosina ole ollut 
kovinkaan intensiivistä. Kun sekä työ että työn toimintaympäristöt ovat viime vuosina 
olennaisesti muuttuneet, on pohdittava, miten aiemmin kehitetyt ja käytössä olevat mene-
telmät soveltuvat työn ja sen kuormittavuuden analysointiin nykyisessä työelämässä ja 
millaisia lähestymistapoja ja metodeja tulisi kehittää. 

Tämä Työ ja ihminen -lehden numero pyrkii valottamaan työkuormituksen tutkimuk-
sen moninaisuutta ja monipuolisuutta. Numerossa kuvataan työkuormituksen monitie-
teisen tutkimuksen alkuvaiheita Suomessa sekä esitellään verraten uusi häiriökuormituk-
sen käsite ja metodi sen tutkimiseen. Lisäksi perehdytään muissa maissa jo kymmeniä 
vuosia käytettyyn mutta meillä harvinaisen hierarkkisen tehtäväanalyysin käyttöön työ-
kuormituksen tutkimuksessa turvallisuuskriittisessä ympäristössä. Tarkastelemme liikun-
taelinten kuormittumista työssä ja käsittelemme myös työstä palautumisen tutkimuksen 
uusia näkökulmia. 

Anneli Leppänen

LÄHTEET

1.  Lindström K, Elo A-L, Hopsu L, Kandolin I, Ketola R, Lehtelä J, Leppänen A, Mukala K, Rasa P-L, Sallinen 
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2.  Työterveyshuoltolaki nro 1383, Helsinki 2001

3.  Työturvallisuuslaki nro 738, Helsinki 2002.

4.  Vicente K: Cognitive work analysis. Toward safe, productive and healthy computer-based work. Lawrence 
Erlbaum Ass. London 1999. 
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Monitieteinen METELI meni tehtaaseen
– työkuormitus tutkimuskohteena 1970-luvulla

Juhani Kirjonen

mä oli hyvin selvillä tuolloin vilkkaana vel-
lovasta kansainväli sestä kirjoittelusta, jon-
ka yhtenä aiheena oli työn voimaperäistä-
minen, intensifi ointi eli ”hiostaminen”. 
Aihe sivusi työn rationalisointia ja muun 
muassa työn mittaamisen uutta tule mista 
erityisesti tavaratuotannossa. Ruotsalainen 
keskustelu tarjosi tähän runsaasti virikkei-
tä. Käytän apunani alkuajoilta säilyneitä 
dokumentteja sekä päiväkirjamerkin-
töjäni.

METELIä varten haettiin ensimmäisen 
kerran tavallista tutkimusmäärärahoitusta 
kahdelta suunnalta: opetusministeriön lii-
kuntatieteellisistä varoista sekä Suomen 
akatemian yhteiskuntatieteelliseltä toi-
mikunnalta. Kumpikin haku tuotti tulok-
sen, ja METELI käynnistyi laajana esitut-
kimuksena vuonna 1971. Tutkimusohjel-
man pääosa aloitettiin vuoden 1973 alussa. 
METELI jatkuu edelleen seuruututkimuk-
sena 36 vuotta alkamisensa jälkeen. 

METELIn tarkoituksena oli ku vata kol-
messa Valmetin (nykyisen Metson) Jyväs-
kylän tehtaassa työskentelevien kaikkien 
ammatti ryhmien, niin naisten kuin mies-
tenkin, työolosuhteita, terveydentilaa ja lii-
kuntakäyttäytymistä sekä selvittää niissä 
havaittavien ilmiöiden välisiä riippuvuuk-
sia tiettyjen yksilöllisten ominaispiirteiden 
suhteen. Tutkimusohjelman suunnitteluun 
kutsuttiin alun pitäen mukaan kaikki tiede-
kunnan tutkijat, mutta ryhmään jäi lopulta 

Elettiin 1960-luvun loppua. Jyväskylän yli-
opisto ja sen neljä tiedekuntaa oli perustet-
tu kasvatusopillisen korkeakoulun jatkajak-
si. Liikuntatieteellisen tiedekunnan muuta-
mien nuorten opettajien ja tutkijoiden mie-
lestä uusi tiedekunta tarvitsi vahvan tieteel-
lisen ohjelman. Näistä aja tuksista sittem-
min METELI-tutkimusohjelmaksi (MEtal-
liteollisuuden henkilöstöjen työolot, TEr-
veydentila ja LIikuntakäyttäytyminen) 
nimetty ensimmäinen suunnitelma syntyi 
usean vuoden kehittelyn tuloksena vuonna 
1970. Hanke sai erityistä vauhtia siitä, että 
aiemmin erillisinä toimineet pienet paikal-
liset tutkimusseurat päättivät yhdistyä par-
haillaan perusteilla olevaan Liikunnan ja 
kansanterveyden edistämissäätiöön (LIKES). 

Tiedepoliittisessa keskustelussa korkeas-
sa kurssissa noihin aikoihin ollut teema 
”kansanterveys” otettiin uuden tutkimus-
ohjelman lähtökohdaksi. Tämä valinta 
näytti tiedekunnalle suunnan terveystietei-
siin myös tuleviksi vuosikymmeniksi. (Risti-
riitoja sittemmin sisältänyt historian jakso 
on tämän artikkelin kannalta sivuasia.) 
Tiedekunta on nykyisin kuitenkin nimel-
tään liikunta- ja terveystieteiden tiede-
kunta.

Jotta lu kijan olisi mahdollista suhteuttaa 
varsinainen teema – työn kuormituksen 
tutkimus – kokonaisuuden osaksi, pyrin 
kuvaamaan METELIn lähtökohtia yleis-
piirteittäin. Tutkimuksen suunnitteluryh-

Työ ja ihminen 21 (2007) 1: 5—16
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vajaat kymmenen henkilöä. Toimin profes-
sori Jeddi Hasanin kanssa tämän ryhmän 
vetäjänä.

Mielestäni osuva pe rustelu ajankohtaan 
sijoittuvasta ajattelustamme, siitä miksi 
työolojen tutkiminen oli tärkeää, ilmenee 
hyvin seuraavassa menetelmäraportin lai-
nauksessa. Se kelpaisi sellaisenaan työelä-
män nykyistenkin ilmiöiden tarkastelun 
pohjaksi.

”Koneistumisen, automaation ja tieteellisen 
tutkimuksen käyttöön otta misen vaikutus yk-
sityisen ihmisen työoloihin on ollut ja tulee 
edelleen olemaan ratkai seva. Tuotantoproses-
sin luonteen muuttumisnopeuteen on vaikut-
tanut erityisen suu resti rationalisointi, jonka 
tavoitteena pitäisi olla tuotannon järkipe-
räistäminen, mutta joka kapitalistisissa tuo-
tantosuhteissa on merkinnyt ensi sijassa työn 
voimaperäistä mistä. Pyrkimys tuottavuuden 
kohottamiseen ei ole ottanut huomioon työvoi-
man kulu tusta, eikä sen käyttämistä järkipe-
räisesti ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Ihmis työn voimaperäistämiseen perustuva 
rationalisointi synnyttää ilmeisesti vakavia 
hait tavaikutuksia. Olemme pitäneet tärkeänä 
selvittää, missä määrin nämä ja muut haitat 
näyttäytyvät muun muassa työtapaturmien ja 
ammattitautien lukumäärissä, sairausoi reiden 
ja erityisesti kulumissairauksien määrissä, 
psyykkisten ja psykosomaattisten vaikeuksien 
kasvuna eri ammattiryhmissä sekä sosiaalisten 
haittojen ja epäkohtien korostumisena esimer-
kiksi työpaikan henkilösuhteissa.”15

TYÖN VOIMAPERÄISTÄMINEN 
AIHEUTTAA RASITUSTA JA 
RASITTUNEISUUTTA

Jotta vakuuttaisin lukijan siitä, että METE-
LI-ohjelmassa työstä aiheutuvan rasittu-
neisuuden merkitys hyvinvoinnille oli yksi 
keskei simmistä kysymyksistä, joihin pyrim-

me löytämään vastauksen, pysyttelen vielä 
hetken vanhoissa dokumenteissa. 

Kun kokosin vuonna 1975 terveystutki-
mus-73:n menetelmäraporttia15, halusin 
siihen liitteeksi käsitetarkastelun, joka kuvai-
si, mitä työstä aiheutuvalla kuormituksella 
ja sen lähitermeillä tarkoitimme. Tulokse-
na oli raportin liitteeksi sijoitettu käsiteluet-
telo. Otan sen tähän esimerkiksi pyrkimyk-
sistämme määritellä käyttä mämme käsit-
teet perinpohjaisesti monitieteisen ryh-
mämme sisällä. ”Kielivaikeudet” olivat 
osoittautuneet melkoisen suuriksi, koska 
ryhmämme koostui tutkijoista, jotka tulivat 
eri aloilta ja joilla oli vaihteleva 
kokemustaus ta. Johtoryhmä istui lukuisia 
kertoja ennen kuin käsitteistö sai lopullisen 
muotonsa.

Liite 2415

Kuorman, kuormituksen, rasituksen 
jne. käsitteistä

KUORMA on elimistöön kohdistuva 
fysikaalis-kemiallinen (aine, energia, 
voima), biologinen tai so siaalinen 
vaikuttaja, jonka voimakkuus on 
elimistöstä riippumaton.

TYÖTOIMINTA, TYÖTAPA tai 
ALTISTUSTAPA ilmaisee elimistön 
suhteen kuormaan ts. millainen on 
elimistön ja kuorman välinen kytkentä; 
esim. onko työ käsin vai jaloin 
suoritettavaa, millainen on työ asento, 
onko työ staattista vai dynaamista, 
millai sia työvälineitä käytetään jne.

KUORMITUS on kuorman ja elimistön 
välinen vuorovaikutus, joka saa aikaan 
elin toimintojen muutok sia 
(kuormittumista).

KUORMITTUMINEN tarkoittaa niitä 
muutoksia, joita ilmenee kuormituksen 
aikana eli mistön toimin nassa. 
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Kuormittumisen suuruus on riippuvainen 
kuorman suuruudesta, työ toiminnasta 
tai altistustavas ta ja elimistön toiminta- 
ja suorituskyvystä. Kuormit tuminen 
voidaan ilmaista absoluuttisena ja 
suh teellisena kuormittumisena.

ABSOLUUTTINEN KUORMITTUMINEN on 
elintoimintojen muutos, joka voidaan 
todeta eli mistössä kuormituksen aikana.

SUHTEELLINEN KUORMITTUMINEN on 
absoluuttinen kuormittuminen suhteessa 
yksilön (elimistön) toiminta- ja 
suorituskykyyn.

PALAUTUMINEN on kuormituksen 
aiheuttamien elintoimintojen muutosten 
eli kuormittu misen häviä mistä 
kuormituksen loputtua.

RASITTUMINEN tarkoittaa niitä 
kuormituksen aiheuttamia ei-toivottuja 
muutoksia (toimintakykyä alentavia) eli 
kuormittumisen ilmenemismuotoja 
elimistön toiminnassa, jotka eivät häviä 
välittömästi kuormituksen loputtua.

RASITTUNEISUUS on rasittumisesta 
aiheutuva kuormituksen jälkeinen tila, 
joka ilmaisee rasittumisen asteen.

KUORMITTAVUUS on kuorman ja/tai 
työtoiminnan ominaisuus, joka heijastuu 
elimistössä kuormittu misen 
voimakkuutena (kuormittuneisuutena).

RASITTAVUUS on kuorman ja/tai 
työtoiminnan ominaisuus, joka heijastuu 
elimistössä rasittumisen suuruutena l. 
rasittuneisuutena.

Kuorman monitieteellinen määritelmä 
sisälsi meillä siis kolme komponenttia: 
fysikaa lis-kemiallisen, biologisen ja sosiaa-
lisen. ’Sosiaalisen’ ymmärsimme laajasti 
niin, että se piti sisällään myös psyykkiset 
tekijät. On ehkä syytä huomauttaa, että 
katsoimme työelämän psyykkis ten kuor-
mien liittyvän väistämättä tavalla tai toisel-
la työyhteisöjen ja ihmissuhteiden maail-

maan. Emme siis olleet suoralta kädeltä 
omaksuneet ruotsalaisten käyttöön otta-
maa termistöä, jossa nämä kaksi aluetta lii-
tettiin yhteen käyttäen termiä ’psykosocial’, 
stressin kanssa tai ilman. 

Muistan sel västi, että vastustimme tätä 
kielenkäyttöä päättäväisesti, koska sen 
yhteydessä ei riittävän selvästi tehty eroa 
esimerkiksi ”sosiaalisen kuorman” ja min-
kä tahansa kuormituksen pitkäaikaisvaiku-
tusten eli ”psyykkisen rasittuneisuuden” 
oireiden välillä. Syyt ja seuraukset sekoitet-
tiin tällöin mielestäm me pahasti keske-
nään. Kuorma ja kuormitus edeltävät rasi-
tusta ja rasittuneisuutta, mutta niiden suh-
de voi joissakin tapauksissa olla myös kään-
teinen. Aina ei tätä kausaaliketjua ole saatu 
näkyviin kotimaisissakaan tarkasteluissa. 
Tuskin itsekään olimme kaikissa yhteyksis-
sä aina täysin oikeaoppisia.

Yksi seikka kiinnittää nyt huomiota. 
Luettelossa ei ole määritelty lainkaan yhdes-
sä kysymyssarjassamme käytettyä käsitettä 
”koettu haittaava rasitus”. Luultavasti 
olimme päätyneet tähän sanamuotoon siitä 
syystä, että vastaaja ei ottaisi huomioon 
muutoin työssä luonnostaan esiintyviä lihas-
työn, epämukavien asentojen, työvälineiden 
puutteellisuuden jne. aiheuttamia tilapäisiä 
tai satunnaisia rasittuneisuuden tuntemuk-
sia. Termi on kuitenkin jäänyt ottamatta 
luetteloon, vaikka se sisällöllisesti on varsin 
lähellä käsitettä ”rasittuneisuus”.

METELI LYHYESTI 

METELI-tutkimusohjelma jakautui vii-
teen pääosaan: 
1. kartoittavaan osaan (lomakekysely)

2. fysikaalis-kemialliseen työympäristötut-
kimukseen

3. terveystutkimukseen (haastattelut, kyse-
lyt, toimintakyvyn testit ja lääkärintar-
kastus) sekä
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4. näitä täydentäviin osiin (mm. ajankäyt-
töpäiväkirja, ergonomiaha vainnointi ja 
työn kuormittavuuden mittaukset) sekä 

5. terveystutkimuksen kolmeen seuruupor-
taaseen vuosina 1978, 1983 ja 2000. 

 
Laaja esitutkimus (lomakekysely) kohdistui 
kaikkiin, yli 4000 työntekijään, ja vuoden 
1973 terveystutkimus 902 osallistujaan, joi-
ta mainittuina vuosina seurattiin. 

Huomio kohdistettiin seuraaviin alueisiin:
–  yhteiskunnallis-taloudellinen asema

–  työolot (työn luonne, rasittavuus, fysi-
kaalis-kemiallinen työympäristö, työn 
kuor mittavuus)

–  elämäntavat (ajankäyttö, fyysinen aktii-
visuus, ruoka ja nautintoaineet)

–  terveydentila (sairastavuus ja oireet, fyy-
sinen toimintakykyisyys, psyykkinen 
rasit tuneisuus sekä sittemmin myös kuol-
leisuus).

Hieman yksinkertaistan sanoessani, että kol-
mea ensimmäistä ryh mää edustavilla muut-
tujilla katsottiin olevan merkitystä, kun seli-
tettiin viimeisen ryhmän muuttujissa esiin-
tyvää vaihtelua. Eri alueiden välisiä suhteita 
pidettiin kuitenkin vuorovaikutteisina, ja ne 
voivat olla hyvinkin monimutkaisia. Ihmi-
sen psyykettä kuormittavia ominaisuuksia 
on löydettävissä kaikista ryhmistä, mutta 
keskeinen näistä oli työolojen ryhmä.

METELI-tutkimusohjelmamme poik-
keaa yhdessä tärkeässä suhteessa useim-
mista laajoista kyselytutkimuksista, jotka 
perustuvat kattaviin väestönäytteisiin. 
METELIssä tutkittava joukko
–  rajautui yhteen teollisuuskonserniin

–  asui suppealla maantieteellisellä alueella 
sekä 

–  edusti kult tuurisesti melko homogeenis-
ta ihmisyhteisöä. 

Arvioimme, että tällaisessa asetelmassa 
työhön ja am mattiin liittyvät piirteet paitsi 
erottelevat, myös selittävät terveydentilan 
ja muun hyvinvoinnin suunnassa näkyviä 
eroja tehokkaasti. Olimme mielestämme 
oikeilla jäljillä viitatessamme muun muassa 
Frank Parkinin26 teeseihin, joiden mukaan 
työnjako tuotantolaitoksissa edustaa paitsi 
valtasuhteita, myös määrittää työolosuh-
teet ja palkkiot sen mukaisesti. Muun 
muassa näistä tee seistä seurasi, että käy-
timme tavattomasti aikaa pystyäksemme 
luokittamaan ja järjestämään hie rarkkisesti 
kaikki mahdolliset työtehtävänimikkeet, 
joita tutkimassamme näytteessä esiintyi. 

Luokittelun loppu tuloksena oli sekä 9-
luokkainen valmistusvaiheluokitus että 22-
luokkainen työtehtäväluoki tus, joita oli 
mahdollista käyttää analyyseja tehtäessä. 
Luokittelujen kriteereinä olivat muun 
muassa jako työntekijöihin, toimihenkilöi-
hin, ammattitaitoisiin ja vähemmän 
ammattitaitoisiin, eri tehtäviin tuotteen 
valmistusketjussa tai kuuluminen tuotan-
toon, suunnitteluun, ylläpitoon, myyntiin, 
hallin toon ja johtoon. Luokituksen taustal-
la kulki niin ikään arvio työtehtävän vaati-
vuudesta ja siihen tarvittavasta koulutuk-
sesta. Pettymys oli, että luokitus ei ole sit-
temmin tuottanut siihen sijoitetun vai-
vannäön arvoista tulosta. Kuhunkin luok-
kaan sijoittuneiden määrät jäivät useassa 
tapauksessa liian pieniksi pitävien päätel-
mien tekemistä ajatellen.

MENETELMÄLLINEN 
SUUNNITTELU

Sosiaalisia työoloja koskevien mittareiden 
rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 
1972, jolloin Suomen akatemian päätös 
tutkimussopimuksesta oli tullut tietoon. 
Samaan aikaan aloitettiin myös tulevan 
terveystutkimuksen mittausmenetelmiä 
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koskeva valmistelu. Olen löytänyt päiväkir-
jastani merkintöjä kansainvälisistä lähteis-
tä, joita olin lukenut ja joiden pohjalta 
keskustelu ja oli noihin aikoihin käyty. Yksi 
erikoisimmista on Toopsin31 artikkeli vuo-
delta 1959 Research utopia in industrial psycho-
logy. Siinä kirjoittaja heti alkuun julistaa, 
että työpsykologian tärkeimmät vä lineet 
ovat profi ili, pisteistysavain ja valikoiva 
regressioanalyysi. Kirjoittajan utopia (nyt 
voisi sa noa ’epidemiologinen ote’) tarkoitti 
laajojen, tuhansia ihmisiä käsittävien seu-
ruuaineistojen kerää mistä. 

Kysymyssarjoissa olisi Toopsin mukaan 
käytettävä dikotomisia vastauksia (kyllä/ei) 
edellyttä viä osioita. Saadut tulokset voitai-
siin helposti analysoida monien taustamuut-
tujien suunnassa (ikä, siviilisääty, koulutus, 
sosiaalinen asema, työympäristö jne.). Näil-
lä tekijöillä oli kirjoittajan mielestä paitsi 
suoria, myös epäsuoria (moderoivia) vaiku-
tuksia elämän laatuun. Kriteereinä olisivat 
työhön, terveyteen, ammatinvalintaan, 
rikollisuuteen jne. liittyvät indikaattorit. Epi-
demiologiseen paradigmaan nojaavan artik-
kelin tärkeimpänä antina oli ihmisen elin-
ympäristön piirteiden merkityksen painotta-
minen terveydentilan määrittäjinä. Muiste-
len lisäksi, että juuri tämä Toopsin artikkeli 
toimi varoittavana esimerkkinä meille suun-
nasta, johon ei tulisi edetä. On hieman risti-
riitaisin tuntein kuitenkin myönnettävä, että 
sitä mukaa kun seuruu eteni, niin yhä sel-
vemmäksi tuli näytteemme koon riittämät-
tömyys tiettyjä epidemiologisia analyyseja 
ajatellen. Sellaisista visioista emme alussa 
edes uneksineet. Näytteen koon kasvattami-
seen tarvittavaa rahaa ei silloisissa oloissa 
olisi voinut edes saada. Niin ajat muuttuvat. 
Monet viime vuosien julkaisuistamme on 
tehty soveltamalla eräitä epidemiologian 
standardivälineitä.

Suuri osa lomakemittariemme kysymys-
valikoimasta saatiin lähes sellaisenaan tai 

hie man muunneltuina kansainvälisistä läh-
teistä. Suuri merkitys oli silloisilla tuoreilla 
ruotsalaisilla tutkimuksilla5, 6, 7, 10, 22, 25, jotka 
olivat helposti saatavilla ja sovellettavissa 
meidän tarpeisiimme. Erityisesti Gardel-
lin7 tekstit puhuttelivat, koska niissä työolo-
jen kenttä nähtiin laaja-alaisena, fyysis-
sosiaalisena rakenteena. Se vastasi hyvin 
omaa monitieteistä lähestymistapaamme.

Muutamat ame rikkalaiset tutkimukset 
tarjosivat niin ikään teoreettisia lähtökoh-
tia ja hyviä malleja.4, 13, 18, 19, 29, 30, 34 Tärkeä 
merkitys oli tietysti fyysistä aktiivisuut ta ja 
muita elämäntapoja koskeneilla tutkimuk-
silla, joista oli otettavissa metodista oppia23, 

28. Käytettävissä oli myös muutamia saksa-
laisia läh deteoksia20, mutta niiden anti mei-
dän tarpeisiimme oli vähäinen.

 Oma tutkimuskokemukseni vaikutti 
epäilemättä myös suunnitteluprosessiin. 
Työsuori tus tarkoitti silloisessa ajatusmaa-
ilmassani ensi sijassa motorista suoriutu-
mista. Se näkyy myös omasta väitöskirjas-
tani.14 Kiinnostus stressin merkitykseen 
työelämässä nousi tältä pohjalta ja jalostui 
vähitellen tutkimusryhmän sisäisissä kes-
kusteluissa ja konkretisoitui sittemmin 
metodisissa valinnoissa. Omalta kannalta-
ni merkittäviä tutkijoita olivat brittipsyko-
logian tunnetut ni met kuten Bartlett2 ja 
Welford33. Olin saanut vaikutteita myös 
muutamilta amerikkalai silta väsymystutki-
joilta3. Kaikille näille oli yhteistä kiinnostus 
siirtää tutki mustuloksia suoraan arkielä-
män käytäntöihin. Olin siis enemmän tai 
vähemmän tietoisesti ergono misen tutki-
muksen työsaralla. 

Kotimaisia oppi-isiä oli tietysti myös. 
Vaikutteita omien opintojeni eri portailla 
olin saanut muun muassa Työterveyslai-
toksen Sauli Häkkiseltä ja Aarni Koskelal-
ta se kä Jyväskylän yliopiston Martti Taka-
lalta ja Isto Ruoppilalta. Tällainen tausta 
tarjosi myös yhteisen kielen keskusteluihin 
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Jeddi Hasanin kanssa, joka 1960-luvun 
puolivälissä tuli Jyväskylään. Hänen omin-
ta aluettaan olivat työympäristön fysikaa-
lis-kemialliset altisteet ja niiden terveydelli-
set haittavaikutukset. Hänen uskomaton 
lukeneisuutensa kattoi kyllä paljon tätä laa-
jemman alueen terveystieteiden kentästä.

TUKEA HAETTIIN JA SAATIIN 
ERI SUUNNILTA

Emme kuitenkaan olleet varmoja lomake-
versioidemme käytettävyydestä Suomessa, 
ja konsultoimme sen vuoksi kollegoja eri 
suunnilla vuoden 1972 mittaan. Mainitta-
koon tässä Keski-Suomen mielenterveys-
toimistossa työskennellyt Kari Murto ja 
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksel-
ta Raimo Mäkinen. Tampereen yliopistos-
sa neuvottelimme Tapio Nummenmaan ja 
Antti Eskolan kanssa ja kävimme keskuste-
luja Liisa Rantalaihon laudaturseminaa-
rissa. 

Tulkoon kerrotuksi pieni anekdootti 
Rantalaihon laudaturseminaarista. Semi-
naariin osallistui myös Seppo Toiviainen, 
joka toimi tuolloin laitoksen assistenttina. 
Hä nen kommenttinsa työelämää koskevan 
tutkimuksen tilasta oli paljon puhuva:

”On hurjan hienoa, että te uskallatte tehdä täl-
laista konkreettista sosiologiaa. Sitä tarvitaan. 
Sellaista ei kukaan meistä sosiologeiksi kutsu-
tuista ihmisistä tohdi näinä päivinä tehdä.” 

Sosiologian valtavirtaa olivat noihin aikoi-
hin pääomalogiikka ja muu marxilaiset 
näkemykset, joista nuoren sosiologin – 
ainakin Tampe reella – oli kirjoitettava. 
Emme katsoneet tekevämme vain ”konk-
reettista sosiologiaa”, vaikka siitä tietysti 
osittain oli kysymys. Pyrimme yhdistämään 
useiden tieteenalojen lähestymistapoja.

Syyskuussa 1972 lomakkeemme kokei-
luversiot alkoivat olla valmiina, mutta 
olimme edelleen epävarmoja niiden toimi-

vuudesta. Valmistelun jatkuessa kävimme 
myös Helsingissä ja ta pasimme muun 
muassa Tilastokeskuksessa Antero Laiho-
sen, jonka kanssa puhuimme työoloja kos-
kevien kysymysten yhdenmukaistamisesta 
työvoimatiedusteluun tulevien osioiden 
kanssa. Tapasimme lisäksi Kelan Sosiaali-
turvan tutkimuslaitoksessa Esko Kalimon, 
jonka kanssa oli jo aiemmin keskusteltu 
Michiganin yliopistossa laadittujen AID 
(Automatic Interaction Detection) ja MCA (Mul-
tiple Classifi cation Analysis) -analyysiohjel-
mien saamisesta käyttöömme12. Tapani 
Purola27 antoi meille myös tutkija Maija-
Lii sa Happosen nimen, joka oli tarkastellut 
ammattialakohtaista sairastavuutta useiden 
vuosien ajan9.

MITÄ SITTEN KYSYTTIIN?

On mahdotonta antaa lyhyttä ja samalla 
kattavaa kuvaa koko siitä alueesta, jota 
kyselymme kos ki. Muuttujia oli satoja, ja 
ne jakautuivat yhteiskunnallisen ja amma-
tillisen aseman sekä elämisen laadun indi-
kaattoreista aina työolojen arviointiin, työn 
järjestelyihin ja työstä aiheutuneen rasittu-
neisuuden mittoihin. Tässä on nyt tyydyt-
tävä verrattain karkeaan jaotteluun.

Lomakemittarimme työoloja koskevassa 
osassa työn sisältöä, henkilöstöpolitiikkaa, 
henkilösuhteita, palkkausta jne. koskevia 
osioita oli kolmea tyyppiä. Kysyimme suo-
raan faktoja: millaisia työolot olivat. 
Toiseksi kysyimme vastaajan arvioita siitä, 
miten työ ja työolot oli järjestetty 
hänen osastollaan tai yksikössään. Ja kol-
mannen tyypin osiot sisälsivät muotoilun, 
missä määrin työstä ja työoloista 
aiheutuu haittaavaa rasitusta. Yhdes-
sä monia muita vastaajien taustaa ja tervey-
dentilaa koskevien kysymysten kanssa, 
nämä osiot sisällytettiin samaan lomakkee-
seen, joka lähetettiin osallistujille kotona 
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täytettäväksi pari viikkoa ennen varsinai-
sen terveystarkastuksen alkua. Menettely 
oli siinäkin mielessä tarpeen, että laajan 
lomakkeen läpikäynti vaati arviomme 
mukaan ainakin pari tuntia. Sellaiseen ei 
nopeatempoisen terveystarkastuksen yhtey-
dessä olisi ollut mi tenkään aikaa.

 Työ ja työolosuhteet oli yksi keskeisistä 
selittäjäryhmistä. Otan tähän muutaman 
esi merkin havainnollistaakseni eriasteisesti 
onnistuneita osioita. 

Henkilön työhistoria oli yksi kiinnos-
tuksemme kohteista, mutta odotuksemme 
mittavälineemme hyödyllisyydestä olivat 
liian optimisti sia. Työhistorian kartoitta-
mista varten laadimme kaksisivuisen kaa-
vakkeen, johon mahdutettiin edeltäneiden 
työpaikkojen tiedot. Vastaajan oli merkittä-
vä jokainen uransa työpaikka ja 
ammattinimi ke aikatietoineen sekä arvioi-
da kunkin työtehtävän/ammatin työympä-
ristön työterveydellinen hait ta, työn fyysi-
sen rasittavuuden aste sekä syy, miksi lopul-
ta jätti kyseisen työpaikan. Helpottaaksem-
me vastaamista tarjosimme kaikille kolmel-
le arvioitavalle asialle valmiit vaihtoehdot, 
joista piti va lita yksi. 

Voin nyt hyvin kuvitella, millaisin tuntein 
valimon kaverit kävivät käsiksi tähän mei-
dän mielestämme erittäin elegantisti muo-
toiltuun kysymyssarjaan. Hattua voi kyllä 
nostaa jokaiselle vastaa jalle, joka jaksoi kah-
lata koko työhistoriansa tunnollisesti läpi!

 Onnistuneimpia ovat olleet kysymykset 
tai kysymyssarjat, joissa on käsitelty 
työtyyty väisyyttä sen eri puolilta. Pelkkä 
suora kysymys ”Ovatko työtehtävänne mielen-
kiintoisia?” erotteli vastaajia tehokkaasti vii-
teen ryhmään ja antoi selkeitä tuloksia osa-
na rasittuneisuutta koskeneita monimuut-
tuja-analyyseja. 

Suhteita työtovereihin ja esimiehiin kos-
keneet kysymykset osoittautuivat analyy-
seissa myös lupaaviksi. Yksi esimerkki: 

”Kuinka paljon saatte lähimmältä esimie-
heltänne työtehtäväänne liittyviä neuvoja ja 
ohjeita?”

Tämän kysymyksen erottelukyvystä ker-
too, että vähän tai erit täin vähän -vaihtoehdot 
keräsivät yli 30 % valinnoista. Seurannan 
edetessä nämä ja vastaavat kysy mystyypit 
ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi ennus-
temalleja laadittaessa.

Rasittuneisuuden ja erityisesti haittaa-
van rasituksen kokemista kysyttiin erillisel-
lä lomakekyselyllä. Näihin sisällytettiin 
muun muassa psyykkisen hyvinvoinnin 
kysymyksiä, joilla täydennettiin kotona täy-
tettävän lomakkeen sisältöjä. Järjestelyllä 
pyrittiin lisäksi eliminoimaan harhaisia 
korre laatioita, joita voi syntyä silloin, kun 
samassa lomakkeessa ja samassa tilanteessa 
kysytään sekä kuormitustekijöitä että työs-
tä aiheutuvia rasittuneisuuden tuntemuk-
sia. 

Alkuperäisenä ajatuksena oli sisällyttää 
kyselyyn kolme ryhmää osioita: 
1. rasittuneisuu den ja sosiaalisten suhtei-

den tilan kysymykset 

2. sekä erilliset kysymykset, jotka koskisivat 
tietoja yhteiskunnasta, omasta työstä ja 
tuotantolaitoksesta. 

3. Lisäksi pyrittiin tavoittamaan myös käsi-
tyksiä tai katsomuksia, jotka kertoisivat 
jotain niin sanotusta oikeasta versus vir-
heellisestä tietoisuudesta10. Pari kysy-
mystä tuli mukaan tältäkin alueelta, 
vaikka ”yhteiskunnallisen tietoisuuden” 
operationaalinen määrittely osoittautui 
hankalaksi. 

Useiden kokeiluversioiden jälkeen luo-
vuimme lopulta kokonaan tieto-osioista ja 
otim me niiden asemesta kommunikaatio-
kulttuuria sivuavia. Tästä tosin väiteltiin 
tutkimusryhmässä mel ko tavalla. Idean 
työpaikan keskustelukulttuurin kartoitta-
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misesta olimme saaneet eräästä Ruotsissa 
tehdystä tutkimuksesta, joka koski telakka-
työntekijöiden kieltä ja keskusteluja. Muu-
tamien tähän liittyvien osioiden lisäksi 
lopulliseen lomakkeeseen tuli mukaan 
myös vanhempien keskinäistä sekä van-
hempien ja lasten vuorovaikutusta ja sen 
rajoituksia koskevia kysymyksiä. Olimme 
siis jo tuohon aikaan työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen kysymysten osalta edel-
läkävijöitä Suomessa!

Psyykkisen hyvinvoinnin ja rasittunei-
suuden (emme käyttäneet termiä ’stressi’...) 
osoit timet jakautuivat kuuteen pääryh-
mään:

1.  psyykkiset oireet ja tuntemukset (esim. 
ahdistuneisuus ja uupumus)

2.  elinolojen huolet ja kuormittuneisuus 
(esim. huolestuneisuus tulevaisuudesta)

3.  ihmissuhteet (esim. yksinäisyys ja työto-
verisuhteet)

4.  yhteiskunnallinen tietoisuus/vieraantu-
minen (esim. suhtautuminen yhteiskunnal-
lisiin eroihin ja politiikkaan)

5.  ihmisten välinen keskustelu ja sen esteet 
(esim. keskustelu työpaikalla)

6.  psykosomaattiset oireet (erillinen loma-
ke näistä).

Vielä jälkikäteenkin arvioiden mittariko-
koelmamme vaikuttaa hyvin kattavalta. Seli-
tystä voi hakea eri suunnilta. Yksi tärkeim-
mistä syistä oli varmasti se, että meillä oli 
toimiva ja luottamuksellinen keskusteluyh-
teys yli tiede- ja laitosrajojen kolmeen suun-
taan: psykologiaan, sosiologiaan ja lääketie-
teisiin. Usein arvoitukseksi jäävä kysymys, 
mitä monitieteisyydellä oikein tarkoitetaan, 
sai ainakin meidän tapauksessamme selkeän 
vastauksen. Olimme avoimia eri tieteenaloil-
ta tarjoutuville metodisille ratkaisuille ja 
pyrimme jatkuvasti parantamaan ymmärrys-
tämme menetelmien hyvistä ja huonoista 
puolista. 

Meitä auttoi luultavasti myös se, että 
monetkaan keskusteluihin osallistuneista 
kollegoista eivät pitäneet meitä vaarallisina 
kilpailijoina, vaan pikemminkin yritteliäinä 
amatöörei nä, joiden asemapaikka Jyväsky-
lässä antoi hankkeelle erityisen, ellei suoras-
taan eksoottisen värin. Meitä autettiin vah-
vasti. Monista virikkeistä tosin seurasi, että 
kyselylomakkeemme laajeni vat varsin pal-
jon ja panivat epäilemään, miten perusteel-
lisesti niihin jaksettaisiin vastata. Epäilyt 
osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi. Vas-
tausprosentit olivat erittäin korkeita ja vaja-
vaisesti täytet tyjä lomakkeita vain harvoja.

Lähinnä taloudellisista syistä johtui, että 
kaikille näytteeseen 1973 arvo tuille ei 
aikoinaan voitu tehdä monipuolisia kuor-
mitusmittauksia. Jouduimme pitäyty mään 
edellä kuvattuihin lomakkeissa esitettyihin 
kysymyssarjoihin. Aineistostamme tuli kui-
tenkin erittäin rikas, sillä sisällytimme 
ohjelmaan erilliset osatutkimukset, jois sa 
rajoitetuilla näytteillä selvitettiin 
1.  työn ergonomisia puutteita (havainnointi)

2.  työpisteiden tuottamaa melualtistusta 
(melutason mittaukset)

3.  energian kulutusta tietyissä työtyypeissä 
(suorat mittaukset) sekä 

4.  ns. stressihormonien erittymistä (ka-
 tekoliamiinien analyysit yövirtsasta). 

Tiettävästi aivan ensimmäisinä Suomessa 
teimme tutkimuksen myös ihmisten ajan-
käytöstä niin sanotun ajankäyttöpäivä-
kirjan avulla. Myöskään ajankäyttötutki-
muksen havaintoja ei voitu yhdistää varsi-
naisen näytteen tietoaineistoon, koska se 
tehtiin nimettömänä. Vasta yhdistämisen 
avulla olisi ollut mahdollista verrata eri 
menetelmin saatujen työn kuormitustieto-
jen vastaavuuksia. Nämä ajankäytön mit-
taukset suunnitellut Risto Telama toimi sit-
temmin asiantuntijana, kun Tilastokeskus 
kehitti omaa ajankäyttötutkimuksen meto-
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diaan. Sisällytimme lisäksi varsinaiseen mit-
tarivalikoimaamme monipuoliset fyysisen 
kunnon testit, jotka nekin kertovat tietyn 
osan ihmisen toiminta- ja työkykyisyydestä. 

Voin tuntea ylpeyttä tutkimusmenetel-
mien huolellisesta suunnittelusta. Käytim-
me siihen aikaa runsaasti. Arvelen, että 
tässä myllyssä mankeloituneet nuoret tutki-
jat saivat hyvät eväät omaa myöhempää 
tutkimustyötään varten. Käsitykseni on, 
että myös julkaisemamme metodiraportit 
kuuluivat tuotantomme ”bestsellereihin” 
kotimaisen tutkijayhteisön piirissä.

Suomen akatemian järjestämässä 
METELIn arviointiseminaarissa Jyväsky-
lässä 9.4.1976 arviointiryhmän toinen 
puheenjohtaja Jorma Rantanen esitti ryh-
män tekemän arvion. Hänellä oli annetta-
vanaan risuja, mutta myös ruusuja:

”– Projekti osoitti, että monitieteinen tutkimus 
on mahdollista jopa lyhytaikaisen rahoituksen 
puitteissa (3-vuotinen tutkimussopimus). 

– Menetelmät ovat adekvaatteja ja hallittuja.

– Tämä projekti on kouluttanut samalla mo-
nia tutkijanalkuja. 

– Kaiken kaikkiaan seurantaryhmä pitää pro-
jektia menestyksellisesti toteutettuna. 

– Jatkossa on sen tuloksia saatettava kansain-
välisen kritiikin ulottuville.

– Käydyn julkisen keskustelun epäasiallisuu-
teen on itse projekti syypää.”

 (Valikoima lausunnosta muistiinpanoje-
ni pohjalta.)

ALKUPERÄINEN 
TUTKIJARYHMÄ JA SEN 
TÄYDENTYMINEN

Ohjelman johtoryhmään kuuluivat sen alku-
vaiheessa Jeddi Hasanin ja itseni lisäksi Ris-
to Telama (kasvatustiede) ja Pekka Kiviaho 

(sosiologia). Ryhmämme jatko-opiskelijoista 
Erkki Mattila (kansanterveys) ja Heikki Rus-
ko (fysiologia) olivat kumpikin alkaneet eri-
koistua elimistön kuormittumisen vaikutuk-
sia koskevaan tutkimukseen. Erkki Mattila 
uppoutui biokemiallisiin kysymyksiin (lähin-
nä virtsan katekoliamiinierityk seen) ja Heik-
ki Rusko kuormitusfysiologiaan. Olavi Man-
ninen (työhygienia) puolestaan keskittyi työn 
fy sikaalisiin altisteisiin ja erityisesti meluun. 
Ryhmäämme liittyi hieman myöhemmin 
myös Vesa Parvi, joka oli toiminut Valmetin 
työpaikkalääkärinä ja tunsi olo suhteet teh-
tailla hyvin. Pirkko Rissasen kiinnostus suun-
tautui psyykkisen kuormittumisen alueelle. 
Myöhempinä vuosina ryhmäämme liittyi 
lukuisia muita opinnäytetyöntekijöitä, osa 
myös jatko-opiskelijoina.

METELI-tutkimusohjelma jatkuu seu-
ruuaineistojen analyyseilla. Ohjelman 
vetäjänä on jo usean vuoden ajan toiminut 
dosentti Päivi Leino-Arjas Työterveyslai-
toksella. Hänen johdol laan koottiin vuon-
na 2000 perusnäytettä koskenut viimeisin 
empiirinen aineisto. Omista aineistoista 
niitä kansallisiin rekisteritietoihin yhdis-
täen on sittemmin tehty lukuisia julkaisuja 
kansainvälisiin aikakauslehtiin.11, 16, 17, 21

Tätä kirjoittaessani ohjelman aineistoista 
tuotettujen julkaisujen luettelointi on vielä 
kesken. Niitä on kuitenkin yli 120, joihin 
sisältyy viisi lisensiaatintutkimusta ja kah-
deksan väitös kirjaa. Ainakin yksi väitöskirja 
on vielä tulossa. Näiden lisäksi aineistosta 
on tehty yli kolmekym mentä pro gradu -tut-
kielmaa sekä lukuisia seminaariesitelmiä. 
Seurantaryhmän ehdotus avautumi sesta 
kansainvälisille foorumeille on viime vuosi-
kymmeninä toteutunut hyvin.

MITTAPUUNA NYKYTILANNE 

Olen seurannut kursorisesti alan kotimais-
ta tutkimusta lähivuosilta. Varauksellisia 
vaikutelmia voin tietysti esittää.

Työ ja ihminen 21 (2007) 1: 5—16
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Kuluneiden yli 30 vuoden aikana alan 
ammattilaisten käyttöön on tullut huomat-
tava määrä työn piirteiden ja erityisesti sii-
hen liittyvän kuormituksen arviointiin ja 
mittaami seen tarkoitettuja instrumentteja.1

Pääosa menetelmistä keskit tyy psyykki-
sen rasituksen työntekijäkohtaisesti koettu-
jen tuntemusten tarkasteluun. Lisäksi näyt-
tää siltä, että parhaimmatkin mittarit otta-
vat huomioon vain melko yleisellä tasolla 
altistuksen aikaulottuvuuden. Myöskään 
mittareiden kehittelyssä ei ole nähtävissä 
mitään uudenlaista pyrkimystä monitietei-
seen suuntaan. Ajattelen tällöin lähinnä 
fysiologista ja biokemiallista kytkentää.

Työterveyslaitoksella tehty työn psyykki-
sen rasittavuuden tutkimus on tunnetusti 
sekä laaja-alaista että metodisesti mietittyä. 
Useissa tutkimuksissa on suunnattu huo-
mio työuupumukseen ja sen etiologiaan. 
Mieltymykseni tähän tutkimukseen johtuu 
suurel ta osin ehkä siitä, että työuupumus 
on yksi rankimmista tiloista, jotka lisäävät 
todennäköisyyttä sairastua eriasteiseen 
masennukseen ja ajautua sitten työkyvyttö-
mäksi. Useissa eri tutkimuksissa esille tul-
leiden taustavaikuttajien ryhmään kuulu-
vat muun muassa seuraavat: 

1.  Missä määrin työ kyetään rajaamaan 
ajallisesti ja paikal lisesti.

2.  Kuinka hyväksi oma kompetenssi koe-
taan.

3.  Kuinka palkitsevaksi työ ja työyhteisö 
(ml. johtaminen) koetaan. 

Tämän tapaiset seikat, erityisesti johtami-
seen liittyvät, tulevat nähdäkseni korostu-
maan nykyisissä ja tulevaisuuden työyhtei-
söissä. Näitä havaintoja tukevat muissakin 
kotimaisissa tutkimusryhmissä saadut 
tulokset. Riittävä aika lepoon ja palautu-
miseen niin työ- kuin muustakin ylikuor-
mituksesta näyttäisi olevan ratkaisevaa 
uupumuksen välttämiseksi.

Mielenkiintoisimpien tutkimusten8, 24, 32 

ansio mielestäni on, että tiedonhankinnassa 
on pyritty soveltamaan useita eri metodeja. 
Lomakemenetelmien lisäksi on käytetty 
haastatteluja, observointeja (nauhoitteita) ja 
keskusteluja. Näin tehden tutkija voi päästä 
poikkeuksellisen syvälle työntekijöiden koke-
musmaailmaan, jopa lähelle tunneilmasto-
ja, jotka perinteisten menetel mien käyttäjil-
tä jäävät tavallisesti saavuttamatta. Toinen 
mahdollisuus on jo olemassa olevien yhteyk-
sien vahvistaminen fysiologisen kuormitus-
tutkimuksen edustajien kanssa esimerkiksi 
Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystie-
teiden tiedekunnassa ja sen lähipiirissä Kil-
pa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa. 

Pienessä maassa tarvitaan nykyistä 
enemmän yhteistyötä samojen kysymysten 
parissa askartelevien tutkijoiden kesken. 
Valitettavasti valtionhallinnon omaksuma 
tutkijoiden jäsentenvälisen kilpailuttamisen 
strategia johtaa tavallisesti juuri päinvastai-
seen lopputulokseen. METELI-ohjelman 
vahvuutena oli hyvä yhteispeli yli tieteen-
ala- ja laitosrajojen.

Miten parhaiten voitaisiin yhdistää 
endokriinisen stressitutkimuksen, kysely-
tutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen 
vahvuudet käyttökelpoisen rasittuneisuu-
den mittariston rakentamiseksi? Vasta-
argumentti tälle on, onko tällaisessa aja-
tuksessa ylimalkaan mitään järkeä. Olisiko 
sittenkin viisainta paneutua ratkaisemaan 
ongelmaa, miten ihmisten pahoinvoinnista 
työpaikoilla kertovat autenttiset kuvaukset 
kyettäisiin vä littömästi ottamaan huo-
mioon työolosuhteiden parantamiseksi ja 
työmotivaation optimoimiseksi?

 METELI-ohjelmassa oli yhtenä perus-
teesinä, että ihminen itse kykenee arvioi-
maan parhaiten, pitääkö hän työstään vai 
haluaisiko vaihtaa toiseen. Ajattelumme 
tiivistyi kysymykseen: ”Jatkaisitko nykyisessä 
työssäsi, vaikka voittaisit lotossa päävoiton?”
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Kognitiivisen kuormituksen arviointi: 
esimerkkinä hävittäjälentäjän tehtävä- 
ja kuormitusanalyysi

Marja-Leena Haavisto, Lauri Oksama

Monet turvallisuuskriittiset työtehtävät (lennonjohto, teollisuuden prosessikontrolli) 
eivät välttämättä aiheuta ulkoisesti havaittavaa kuormittumista. Työntekijä saattaa 
kuitenkin olla erittäin kuormittunut työn kognitiivisista vaatimuksista johtuen. 
Työtehtävien aiheuttamaa kognitiivista kuormittumista on tärkeää arvioida, jotta 
erilaisia työnjako- ja käyttöliittymäratkaisuja voidaan verrata toisiinsa ja 
työympäristöjä voidaan kehittää eteenpäin. Määrittelemme ensin mitä kognitiivisen 
kuormituksen käsitteellä tarkoitetaan ja esittelemme sitten kognitiivisen 
kuormituksen subjektiivisia ja psykofysiologisia mittaamismenetelmiä sekä 
suorituksen mittaamis- ja arviointimenetelmiä. Keskeinen väitteemme on, että 
kognitiivisen kuormituksen arviointi edellyttää niin sanottujen tehtäväanalyysien 
tekemistä eli työtehtävän kognitiivisen tehtävärakenteen ja tehtävien 
päällekkäisyyksien purkamista ja analysointia. Tutkimusesimerkkinä esittelemme 
F/A-18-hävittäjälentäjän tehtävä- ja kuormitusanalyysin. Lopuksi pohdimme 
kognitiivisen kuormittumisen arviointimenetelmien käyttökelpoisuutta ja sovelluksia.

 Avainsanat: kognitiivinen kuormitus, tehtäväanalyysi

Työ ja ihminen 21 (2007) 1: 17–29
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JOHDANTO

Monissa nykyaikaisissa turvallisuuskriit-
tisissä tehtävissä työntekijän kuormittumi-
nen ei enää aiheudu työn fyysisistä vaan 
pikemmin kognitiivisista vaatimuksista14. 
Kognitiivisilla vaatimuksilla tarkoitetaan 
tehtävään liittyviä ihmisen tiedonkäsittelyn 
toimintoja kuten havaitsemista, tarkkaavai-
suutta, muistia, suunnittelua ja päätöksen-
tekoa. Esimerkiksi lennonjohtaja tarkkailee 
tutkanäytöiltä lentoliikennettä, muodostaa 
mielessään kolmiulotteisen ilmatilanneku-
van ja tämän perusteella johtaa lentolii-
kennettä yhteistyössä muiden lennonjohta-
jien sekä lennonjohtokeskusten kanssa. 
Myös teollisuuden prosessiohjaus, lentämi-
nen, liikenteenvalvonta, ydinvoimaloiden 
valvomot ja puolustuslaitosten tekniset jär-
jestelmät edellyttävät työntekijältä ajoittain 
erittäin vaativaa kognitiivista suoritusky-
kyä. Kognitiivisesti vaativaa työtä tekevä 
saattaa ulkoisesti näyttää toimettomalta, 
vaikka työntekijä kokisi erittäin voimakasta 
kuormitusta. Käytännön kannalta onkin 
tärkeää kyetä arvioimaan työtehtävien kog-
nitiivinen kuormitus. Kognitiivisen kuor-
mituksen arvioimisella voimme löytää eri-
laisia ongelmakohtia, jotka liittyvät työtur-
vallisuuteen, työntekijöiden koulutukseen, 
työnjakoon, työvälineisiin ja tiedon esittä-
mistapoihin29, 30, 32. 

Seuraavassa määrittelemme ensin, mitä 
kognitiivisen kuormituksen käsitteellä tar-
koitetaan, ja esittelemme kognitiivisen kuor-
mituksen arviointimenetelmiä. Keskeinen 
väitteemme on, että kognitiivisen kuormi-
tuksen arviointi edellyttää paitsi itse arvioin-
timenetelmien käyttöä myös tehtäväanalyy-
sin tekemistä eli työtehtävän kognitiivisen 
tehtävärakenteen purkamista ja analysoin-
tia. Suomessa tällaista kognitiivisen kuormi-
tuksen ja tehtäväanalyysitutkimuksen yhdis-
tävää tutkimusotetta ei ole tietääksemme 

käytetty, vaikka se on erityisesti Pohjois-
Amerikassa ja Isossa-Britanniassa yleistä 
työn tutkimuksessa. Esimerkkitutkimuksena 
esittelemme F/A-18-hävittäjälentäjän teh-
tävä- ja kuormitusanalyysin. Käyttämäm-
me tutkimusmenetelmät ovat yleisiä niin 
sanotulla human factors -alueella3. Human 
factors -tutkimus-alueella sovelletaan kog-
nitiivisen psykologian perustutkimusta työ-
elämän tutkimusongelmiin, kuten näytön 
suunnitteluun. Tutkimussuuntaus on alka-
nut toisen maailmasodan jälkeen lentoko-
neiden ja asejärjestelmien suunnittelusta. 
Suomessa ihmisen toimintaa erilaisissa jär-
jestelmissä on tutkittu lähinnä sosiaalisen 
järjestelmän toimintojen kannalta eikä 
ihmisen tiedonkäsittelyn rajoitusten ja tie-
tyn tehtävän kognitiivisten vaatimusten 
näkökulmasta.17

KOGNITIIVINEN KUORMITUS 
JA SEN ARVIOINTI 

Kognitiivisen kuormituksen arvioinnissa 
haetaan tietoa yli- ja alikuormituksesta, 
jotka ovat riskinä turvalliselle työn tekemi-
selle10, 29, 30. Kognitiivisen kuormituksen 
tasoon vaikuttavat sekä tehtävän ominai-
suudet, kuten tiedon esittämistavat, että 
tehtävää suorittavan henkilön ominaisuu-
det, kuten taitotaso6, 7. Kuormitusta aiheut-
tavia työtehtävän rakenteellisia ja sisällölli-
siä ominaisuuksia ovat muun muassa teh-
tävän suorittamiseen liittyvän tiedon esittä-
mistapa ja laatu, aikapaineet ja tehtävien 
ajallinen päällekkäisyys7, 10, 14, 18. Ihmiseen 
liittyviä tekijöitä ovat puolestaan yksilölliset 
erot kyvyissä, taidoissa, vireystilassa ja 
motivaatiossa7, 32. Nämä yksilölliset tekijät 
aiheuttavat sen, että sama tehtävä eri työn-
tekijällä saa aikaan erilaisen kognitiivisen 
kuormituksen. Yksilöiden väliset erot kuor-
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mittumisessa eivät kuitenkaan yleensä ole 
niin suuria kuin tehtävien väliset erot kuor-
mituksen määrässä ja laadussa8. 

Kognitiivisen kuormituksen käsite eroaa 
stressin käsitteestä32. Kognitiivinen kuor-
mitus on sidottu tiettyyn tehtävään ja sen 
suorittajaan, eli se aiheutuu sekä tehtävän 
vaatimuksista että tehtävää suorittavan 
yksilön ominaisuuksista (kyvyistä, taidoista, 
vireystilasta jne). Stressi taas on joko pitkä-
kestoisempi henkilön omien tulkintojen12 ja 
elimistön fysiologisten reaktioiden26 väli-
tyksellä tapahtuva prosessi tai lyhytkestoi-
sempi ympäristön stressaaviin tekijöihin eli 
stressoreihin, kuten liikaan melutasoon, 
liittyvä lyhytkestoinen muutos15. 

Kognitiivisen kuormituksen mittaami-
seen ja arvioimiseen suositellaan käytettä-
väksi useita erilaisia menetelmiä, koska ne 
paljastavat eri puolia kuormituksesta, ja 
menetelmien herkkyys vaihtelee tehtävän 
mukaan18, 29. Soveltuvien kuormituksen 
arviointimenetelmien valinta vaatii paitsi 
menetelmällistä asiantuntemusta myös 
arvioitavan tehtävän tuntemusta. Kognitii-
visen kuormituksen arviointimenetelmät 
jaetaan yleisesti a) suorituksen arviointiin, 
b) subjektiivisiin menetelmiin ja c) fysiolo-
gisiin menetelmiin5, 11, 18. 

Suorituksen arviointimenetelmien avul-
la saadaan tietoa siitä, kuinka paljon tehtä-
vän suorittaja kohdistaa tiedonkäsittelyn 
resursseja tärkeimpään tehtävään ja kuin-
ka paljon tärkeimmästä tehtävästä jää 
kapasiteettia muihin tehtäviin7, 32. Erilais-
ten kognitiivisten tehtävien yhdistelmät 
kuormittavat eri tavoin riippuen tehtävän 
vaatimuksista ja vaikeustasosta. Esimerkik-
si jos kaksi samanaikaisesti suoritettavaa 
tehtävää vaatii kielen avulla tapahtuvaa 
tiedonkäsittelyä, kuten lukemista ja toisen 
henkilön antamien suullisten ohjeiden 
kuuntelua, suoritus heikkenee. Tiedonkä-
sittelyn vaatimuksiltaan erilaiset samanai-

kaiset tehtävät eivät yleensä heikennä tois-
tensa suoritusta32. Tiedonkäsittelyn vaati-
muksilla tarkoitetaan eri muodossa olevan, 
kielellisen tai avaruudellisen tiedon käsitte-
lyä tai motorista suoritusta. Myös tehtävien 
vaikeus vaikuttaa suoritukseen.

Tehtävän suorituksesta mitataan yleensä 
ensisijaisen tehtävän tarkkuutta ja nopeut-
ta, jolloin nähdään, kuinka hyvin tehtävän 
suoritus säilyy9. Ensisijaisen tehtävän suori-
tuksesta ei kuitenkaan voida suoraan pää-
tellä kuormituksen vaihtelua. Yleensä teh-
tävän suorittajat pyrkivät säilyttämään 
ensisijaisen tehtävän suorituksen muuttu-
mattomana, vaikka kuormitus vaihtelisi 
suorituksen aikana paljonkin. Kuormitta-
vammissa vaiheissa työntekijät yrittävät 
enemmän eli lisäävät ponnistelua, ja vähäi-
sen kuormituksen aikana suoritus edellyt-
tää pienempää ponnistelua. Kuormituksen 
vaihtelun arvioimiseksi suositellaankin käy-
tettäväksi niin sanottuja toissijaisia tehtä-
viä, joissa suoriutumisen perusteella voi-
daan päätellä, kuinka paljon tärkeimmästä 
tehtävästä jää kapasiteettia yli5, 14, 18. Jään-
nöskapasiteetti voidaan mitata lisäämällä 
työtehtävän oheen ylimääräinen, esimer-
kiksi tietyn ajanjakson välein suoritettava 
tehtävä: mentaalinen laskutehtävä, reaktio-
aikatehtävä tai muistitehtävä. Joskus yli-
määräistä tehtävää ei voida lisätä turvalli-
suussyistä, vaan suoritus arvioidaan sisällä 
olevan ”upotetun tehtävän” avulla. Upo-
tettu tehtävä voi olla vaikkapa radiokom-
munikaation tiheyden ja laadun muutosten 
arviointi tai joku muu luonnollinen jatku-
vasti työhön sisältyvä tehtävä. Strategioi-
den muutokset, kuten kommunikoinnin 
lyheneminen ja hidastuminen, heijastavat 
kuormituksen muutoksia. 

Koetun kuormituksen arviointi tuottaa 
tietoa paitsi kuormituksesta myös kuormi-
tuksen syistä. Subjektiivisten arviointien 
avulla voidaan testata esimerkiksi erilaisia 
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käyttöliittymäratkaisuja29. Kognitiivisen 
kuormituksen arvioimiseen on kehitetty ja 
validoitu useita erilaisia menetelmiä. Näis-
sä menetelmissä henkilö arvioi joko tehtä-
vän aikana tai välittömästi tehtävän suorit-
tamisen jälkeen kuormituksen eri osateki-
jöitä. 

Luotettavimpia ja käytetyimpiä tehtä-
vän kuormituksen arvioinnin menetelmiä 
ovat NASA:n kehittämä ja validoima 
NASA-Task Load Index8, The Subjective 
Workload Assessment Techique (SWAT)20 
ja Workload Profi le (WP)21. Näitä menetel-
miä voi käyttää nopeasti suorituksen 
lomassa. Ne koostuvat asteikoista, jotka on 
validoitu vertaamalla erilaisia tilanteita ja 
niissä olevia kuormittavia tekijöitä. Mene-
telmillä arvioidaan muun muassa tehtävän 
kognitiivisten vaatimusten taso, fyysisten 
vaatimusten taso, aikapaineita, tehtävään 
sijoitettua panostusta, omaa suoriutumista 
ja turhautumista. Tehtävän kuormituksen 
arviointi on tärkeää tehdä mahdollisim-
man nopeasti tehtävän jälkeen tai suori-
tuksen yhteydessä, koska tietyn tehtävän 
kuormitus saattaa vaihdella nopeasti eikä 
koettua kuormitusta kyetä palauttamaan 
mieleen5. Jos tehtävä on kuitenkin turvalli-
suuskriittinen tai dynaaminen eli nopeasti 
muuttuva, voidaan subjektiiviset arvioinnit 
kerätä näyttämällä jälkikäteen videoituja 
tehtävävaiheita, jotka palauttavat mieleen 
tehtävän kuormittavuuden ja kuormitus-
lähteet. 

Kolmas tapa kognitiivisen kuormittumi-
sen arvioinnissa ovat fysiologiset mittauk-
set ja niiden perusteella tehtävät tapahtu-
miin liitettävät psykofysiologiset analyysit. 
Fysiologiset mittaukset ovat erityisen käyt-
tökelpoisia ympäristöissä, joissa mittaukset 
eivät saa häiritä tehtävän suorittamista. 
Fysiologisten mittausten jatkuvasta luon-
teesta johtuen niillä tavoitetaan nopeita 
tehtävien sisällä tapahtuvia muutoksia, joi-

ta ei välttämättä kyetä tavoittamaan suori-
tusmitoista7, 11. Fysiologisten menetelmien 
heikkoutena on se, että tulosten pohjalta ei 
tiedetä suoraan, mikä kognitiivisen kuor-
mituksen aiheuttaa. Käytetyimpiä kuor-
mittuneisuuden mittausmenetelmiä ovat 
sydämensyketaajuuden, silmänliikkeiden, 
ihon sähkönjohtokyvyn tai aivojen sähköi-
sen toiminnan rekisteröinti. Mittaukset voi-
daan yhdistää tehtävän ulkoisiin tapahtu-
miin, niin että saadaan tietoa siitä, kuinka 
tehokkaasti tarkkaavaisuutta kyetään suun-
taamaan tapahtumiin. Psykofysiologisten 
analyysien perusteella saadaan käyttökel-
poista tietoa siitä, miten paljon henkilö 
joutuu ponnistelemaan selvitäkseen tehtä-
västä. Samalla saadaan hienojakoista tie-
toa kuormituksen vaihtelusta13, 33. 

TEHTÄVÄANALYYSI 
PALJASTAA KUORMITUKSEN 
SYITÄ 

Kognitiivisen kuormituksen subjektiivinen 
tai psykofysiologinen mittaaminen kertoo, 
onko työssä yli- tai alikuormituspiikkejä. 
Kuten edellä todettiin, subjektiiviset tai 
fysiologiset menetelmät eivät kuitenkaan 
paljasta kognitiivisen kuormittumisen syi-
tä. Esimerkiksi sydämen syketaajuuden tai 
sykevariaation muutokset tehtävän suori-
tuksen aikana kertovat, että jossain kohdin 
työtehtävää näyttäisi olevan voimakas 
kuormitus, mutta sykemuutokset eivät 
anna tietoa siitä, mistä tämä kuormitus 
johtuu. Jotta työnkuormitusta voitaisiin 
optimoida eli puuttua kuormitusta aiheut-
taviin syihin, tarvitaan tietoa niistä työn 
sisältöön ja rakenteeseen liittyvistä tekijöis-
tä, jotka johtavat kuormittumiseen. 

Miten työn sisältöä pitäisi analysoida, 
jotta saadaan tarkempaa tietoa työn taus-
talla olevista kognitiivisista vaatimuksista? 
Miten purkaa monimutkaisen modernin 
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työtehtävän kognitiiviset vaatimukset? Tätä 
varten on kehitetty monia erilaisia tehtävä-
analyysimenetelmiä.10 Tunnetuin ja eniten 
käytetty menetelmä on hierarkkinen tehtä-
väanalyysi1, 27. Menetelmän lähtökohtana 
on ajatus, että monimutkainen työtehtävä 
voidaan analysoida purkamalla se tavoit-
teisiin ja alatavoitteisiin. Hierarkkisen teh-
täväanalyysin tavoitteena on luoda kuvaus 
työn tavoiterakenteesta. Menetelmän teo-
reettisena ja historiallisena taustana on 
Millerin, Galanterin ja Pribramin16 ajatus, 
että ihmisen toiminta perustuu sisäkkäisiin 
tavoitteisiin ja toiminnallisiin yksiköihin. 

Hierarkkisessa tehtäväanalyysissä (HTA) 
selvitetään ensin työn päätavoitteet ja sit-
ten puretaan ylempien tavoitteiden alata-
voitteet1, 27. Lopputuloksena saadaan syste-
maattinen kuvaus työn sisältämistä tavoit-
teista, tehtävistä ja niiden hierarkkisesta 
rakenteesta. Lisäksi kuvataan, miten ala-
tehtäviä suoritetaan erilaisissa tilanteissa ja 
erilaisten syötteiden ja ehtojen vallitessa. 
Näin saadaan kuvattua tehtävien suoritus-
ta ohjaava niin sanotut suunnitelmat 
("plans"). Suunnitelmat ovat eräänlaisia 
tehtävien suoritusalgoritmejä tai suoritus-
malleja erilaisissa tilanteissa. Ne kuvaavat, 
milloin tehtävä on valmis ja millaisiin "suo-
ritussilmukoihin" tehtävän suorituksessa 
joudutaan. Suunnitelman monimutkaisuus 
tai sen sisältämät päällekkäiset tehtävät 
kertovat jo paljon työn luonteesta ja tehtä-
vän aiheuttamasta kuormituksesta. Kun 
tehtävän tavoite-alatehtävä-suunnitelma-
rakenne on saatu kuvattua halutulla tark-
kuudella, voidaan tehtävien kognitiivinen 
luonne ja vaatimukset tulkita. Aina ei ole 
tarkoituksenmukaista edetä aivan pienim-
piin yksityiskohtiin asti.

 Yksinkertaisena esimerkkinä voisi olla 
sähköpostin lähettäminen. Hierarkkisessa 
tehtäväanalyysissä puretaan sähköpostin 
lähettämisen liittyvät alatavoitteet. Sähkö-

postin lähettämisen alatehtävänä on kir-
joittaa viesti, etsiä osoite ja lähettää viesti. 
Osoitteen etsiminen taas edellyttää tiettyä 
sarjaa alatehtäviä (hae ja avaa osoitelista, 
etsi nimeä osoitelistasta). Tämä osoitteen 
etsintä voi olla joissain käyttöliittymissä 
hyvin hankalaa, joissakin helpompaa. Kog-
nitiivisen kuormittumisen syynä voi olla 
vaikkapa tämä hankala osoitteen etsintä. 
Käyttäjät eivät löydä hakemaansa tietoa 
tai tieto löytyy vain hyvin hankalasti. 

Tehtäväanalyysin tekeminen käytännös-
sä voi olla hyvin työlästä ja vaativaa, sillä 
nykyaikaiset työtehtävät voivat olla erittäin 
monimutkaisia (vrt. hävittäjälentäminen, 
teollisuuden prosessiohjaus). Tehtäväana-
lyysiprojektin ensimmäisessä vaiheessa 
havainnoidaan tehtävän suorittamista ja 
nauhoitetaan nämä havainnot. Yleensä 
videoidaan tehtävän suorittamisesta simu-
laattorissa tai oikeassa työssä tai sitten teh-
dään tehtävän "walk through", "läpijuok-
su", jossa alan ammattilainen esittelee tehtä-
vän suorittamista. Videotallenne tehtävän 
suorituksesta toimii tutkimusaineistona, ja 
sitä tarkastelemalla pyritään rakentamaan 
kuvaus työn tavoitteista ja alatehtävistä. 
Työn substanssiasiantuntijat auttavat jatku-
vasti tehtäväanalyysitutkijoita kuvauksen 
rakentamisessa. Kun kuvaus työn hierarkki-
sesta tavoiterakenteesta on luotu, se hyväk-
sytetään substanssiasiantuntijoilla. Tavoite-
rakenne kuvataan yleensä graafi sesti. Val-
mis kuvaus sisältää siis tarkasteltavan työ-
tehtävän tavoiterakenteen, alatehtävät ja 
suunnitelmat, ja siitä voidaan analysoida 
tehtävien päällekkäisyyksiä ja muita kogni-
tiivisia vaatimuksia. Tämä kuvauksen tul-
kintavaihe vaatii kognitiivisen psykologian 
asiantuntemusta: on arvioitava esimerkiksi 
erilaisten päällekkäisten tehtävien keskinäis-
tä häiriövaikutusta32. 

Tehtäväanalyysi voi paljastaa jonkun 
ulkoapäin vaikeasti havaittavan, mutta 
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kognitiivisesti erittäin vaativan ja työn 
tuloksen kannalta keskeisen työvaiheen1, 27. 
Tällainen voi olla vaikkapa työmuistissa 
toteutettava vaikea avaruudellinen suun-
nittelutehtävä. Se voi myös paljastaa yllät-
täviä päällekkäisiä tehtäviä, jotka aiheutta-
vat merkittävää kuormitusta10. Tehtävä-
analyysin avulla työn tutkija saa käyttöönsä 
systemaattisen kuvauksen tehtävän eri osa-
tekijöistä ja auttaa ymmärtämään tutkitta-
vaa tehtävää. 

Tehtäväanalyysiä voidaan käyttää usei-
siin eri tarkoituksiin. Sitä voidaan käyttää 
työtehtävän, työympäristön, käyttöliittymien 
ja uuden koulutusjärjestelmän suunnittelus-
sa. Tehtäväanalyysia voidaan käyttää myös 
kuormituksen arvioinnissa, tai sen avulla 
voidaan määrittää henkilöstövalinnoissa 
vaadittuja ominaisuuksia. Yhdistämällä teh-
täväanalyysi kognitiivisen kuormituksen 
mittausmenetelmiin voidaan tarkastella teh-
tävän aikaisia kuormittumisen piikkejä ja 
niiden syitä. Tehtävän rakenteesta, tehtä-
vien päällekkäisyyksistä tai tehtävien aiheut-
tamista häiriövaikutuksista löydetään selityk-
siä kognitiivisen kuormituksen muutoksiin. 

F/A-18-
TUTKATORJUNTATEHTÄVÄN 
KUORMITUS- JA 
TEHTÄVÄANALYYSI 

Puolustusvoimissa on paljon erilaisia sosio-
teknisiä järjestelmiä, joissa operaattorit 
työskentelevät modernien teknisten järjes-
telmien ja laitteiden avulla. Työtehtävät 
voivat olla erittäin vaativia ja monimutkai-
sia; päätöksiä joudutaan tekemään nopeas-
ti epävarman tiedon pohjalta. Tällaisissa 
ympäristöissä, äärimmäisenä esimerkkinä 
sotilasilmailu, kognitiivisen kuormituksen 
arvioiminen ja ennustaminen on erityisen 
tärkeää, koska ihminen joutuu toimimaan 
usein suorituskykynsä äärirajoilla. 

Suomen ilmavoimiin hankittiin 1990-
luvun alussa moderneja F/A-18 Hornet -
hävittäjäkoneita. Hornetit poikkeavat 
monin tavoin aiemmista ilmavoimien 
konetyypeistä. Niissä on paljon uutta tek-
nologiaa: digitaalisia näyttöjä, joiden kaut-
ta on mahdollista selata erilaisia tutkasivu-
ja; Head-Up-Display (HUD) -näyttö, jossa 
järjestelmien tietoja voidaan heijastaa 
ohjaamoikkunan päälle; HOTAS-ohjaus-
järjestelmä (hands on throttle-and-stick), 
jossa näyttöjen ja muiden järjestelmien 
ohjaamiseen liittyvät napit ja kursorit on 
sijoitettu sauvaan ja kaasuun, niin että 
ohjaajan ei tarvitse periaatteessa irrottaa 
käsiään. Uusien modernien ja teknisesti 
monimutkaisten koneiden tilaaminen 
herätti kysymyksen, mitä uusi konetyyppi 
vaatii ohjaajalta ja millaisia kognitiivisia 
vaatimuksia ja millaista kuormitusta uusi 
konetyyppi aiheuttaa2, 4, 19, 25. Asian selvittä-
miseksi päätettiin tehdä laajamittainen 
tehtävä- ja kuormitusanalyysi. Analyysiä 
oli tarkoitus hyödyntää koulutuksen ja 
valintojen kehittämisessä.

Menetelmä

Tutkimuskohteen rajaus. Koska tehtäväanalyy-
sin suorittaminen monimutkaisesta työteh-
tävästä on erittäin työlästä, on tärkeää raja-
ta analysoitava toiminta. Tutkimuksen koh-
teeksi rajattiin ilmavoimien edustajien ehdo-
tuksesta tutkatorjuntatehtävän suoritus.

Osallistujat. Tutkimuksen eri vaiheisiin 
osallistui useita kokeneita F/A-18-ohjaajia. 
He toimivat sekä yleisinä työn substanssi-
asiantuntijoina että simulaattorilennon 
suorittajina. 

Lentosimulaatio. Tutkimusta varten Hor-
net-simulaattoriin suunniteltiin tutkator-
juntatehtävä. Simulaattorilentoon osallistui 
kaksi lentäjää, joista toinen simuloi torjun-
tatehtävää ja toinen parina työskennelleen 
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siipikoneen ja taistelunjohtajan radiovies-
tintää. 

Videoanalyysi. Lentäjän suorituksen ja 
simulaation kulun kuvaamiseen käytettiin 
neljää videokameraa, joilla kuvattiin lentä-
jän kasvot, HUD-näyttö, kädet ja ohjaimet 
sekä tutkanäyttö. Kuvakulmat miksattiin ja 
nauhoitettiin videonelikköjärjestelmän ja 
aikakoodin avulla yhteen kuvaruutuun. 
Videoanalyysijärjestelmään kuului video-
nauhureitten lisäksi videomonitori, "video-
nelikkö" ja MacIntosh-tietokone. Videoai-
neiston analysoinnissa käytettiin McShapa 
-videoanalyysijärjestelmää23, 24. McShapa-
järjestelmän avulla on mahdollista tarkas-
tella aikakoodattua nauhoitetta kuva kuval-
ta, siirtyä nopeasti tapahtumasta toiseen 
sekä koodata suoritukseen liittyneitä tapah-
tumia ja kommunikaatiota. 

Tehtävää koskevan aineiston kerääminen. Tut-
kimus tehtiin monessa eri vaiheessa ja tut-
kimusaineiston keräämiseen käytettiin 
useita eri tietolähteitä. Ensin lentäjille lähe-
tettiin strukturoitu kyselylomake, jolla 
kerättiin tietoa Hornet-hävittäjälentoko-
neen näytöistä, tiedon esittämismuodoista 
ja toimenpiteistä. Kyselyiden tuloksia tar-
kennettiin suorittamalla niin sanottu "walk 
through", jossa kokenut ohjaaja kävi läpi 
ohjaamon näytöt ja ohjaimet ja niiden toi-
minnot. Tämä "walk through" nauhoitet-
tiin ja sitä käytettiin yhtenä tehtävädatan 
aineistona. Siitä oli hyötyä erityisesti tutki-
joiden perehtymisessä tehtävään ja näyt-
töihin. Tietoa työn sisältämistä tehtävistä 
ja tavoitteista kerättiin pääasiallisesti video-
nauhoitetusta tutkatorjuntasuorituksesta. 

Simulaattoritehtävä oli suunniteltu len-
täjien kanssa. Heti suorituksen jälkeen teh-
tiin myös niin sanottu retrospektiivinen 
protokolla-analyysi, jossa lentäjä katsoi 
suorituksensa läpi McShapa-videoanalyy-
sijärjestelmän kautta ja kertoi vapaamuo-
toisesti, mitä hän teki kussakin lennon vai-

heessa. Kunkin vaiheen jälkeen hän täytti 
NASA-TLX -kuormituksen arviointilomak-
keen. Lentäjän vapaamuotoinen kuvaus 
osoittautui kuitenkin verbaalisesti varsin sup-
peaksi – tällaisen hyvin opitun, visuaalis-
spatiaalisia ja motorisia toimenpiteitä sisäl-
tävän tehtävän vaiheita on hyvin vaikea 
kuvata sanoin. Yleisen kuvauksen jälkeen 
alkuperäinen suoritus purettiin videolta len-
täjien kanssa yksityiskohtaisesti läpi tapah-
tuma kerrallaan. Kuvaukset kirjoitettiin 
videoanalyysijärjestelmän avulla vi-deon 
vastaaviin aikakoodattuihin kohtiin. Myö-
hemmin lentäjää haastateltiin uudestaan ja 
aineiston perusteella määriteltiin tehtävän 
tavoitehierarkia (HTA). Tehtävän tavoite-
hierarkian täsmentämistä jatkettiin kunnes 
tehtävä oli saatu purettua niin tarkasti kuin 
haluttiin. Jokainen suorituksen purkami-
nen ja haastattelu videoitiin. Kun tehtävän 
tavoitehierarkia oli saatu kuvattua, toinen 
kokenut hävittäjälentäjä tarkasti sen ja 
arvioi, vastasiko se todellisuutta.

Tehtäväaineiston analysointi. Tehtävän 
tavoiterakenne, alatehtävät ja suunnitelmat 
analysoitiin kerätyn tehtävädatan ja sub-
stanssiasiantuntijoiden avulla. Substanssi-
asiantuntijat tarkastivat luodun tavoitera-
kenteen. Analyysin tulokset kuvattiin graa-
fi sena diagrammina.

Tiedonkäsittelyn analyysi tehtiin Work-
load Profi le (WP)21 -menetelmää mukaillen 
arvioimalla tutkatorjuntatehtävän eri vai-
heissa tiedonkäsittelyn resursseille31 koh-
distuneita vaatimuksia. Aineisto kerättiin 
analyysia varten useista eri lähteistä. 
1)Yhden lennoston F/A-18-lentokonetyy-
pin lentäjät täyttivät kyselylomakkeen, jol-
la kerättiin tietoa lentämiseen liittyvistä 
olennaisista tiedoista (esimerkiksi lentokor-
keus), tiedon lähteistä (esimerkiksi näytöt 
tai radioviesti) ja tietojen pohjalta suorite-
tuista toimenpiteistä (esimerkiksi suullinen 
viestintä lennonjohtajalle tai sormin tehtä-
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vä napin painallus). Vastaaja sai yhden tie-
don osalta täyttää useita lomakkeita, jos 
samaa tietoa haettiin useammista lähteistä. 
2) Tiedonkäsittelyresurssien käyttämistä 
analysoitiin myös videoitujen simulaatioi-
den avulla. Lentäjille esitettiin jälkeenpäin 
videokuvatut simulaatiot ja heitä pyydet-
tiin kertomaan, mitä tietoa he tarvitsevat 
tehtävän eri vaiheissa, mistä he hakevat 
tietoa ja mitä toimenpiteitä he tekevät tie-
tojen perusteella. Tiedoista, tiedonlähteistä 
ja toimenpiteistä tehtiin erilliset muuttujat 
McShapa-videonalyysijärjestelmän avulla. 

Kognitiivisen kuormituksen arviointimenetel-
mät. Lentosimulaation aikaista subjektiivis-
ta kuormitusta arvioitiin suomenkielisellä 
tietokoneavusteisella NASA-TLX8-arvioin-
tiasteikolla. Lentäjä arvioi kuormitusta 
simulaation jälkeen niin, että hänelle näy-
tettiin kukin lentovaihe erikseen. Hän ar-
vioi annetulle asteikolle kognitiivisten ja 
fyysisten vaatimusten määrää, ajallisia vaa-
timuksia, omaa suoritustaan, ponnistelua 
ja turhautumisen tasoa. Arviointien jäl-
keen kerättiin asteikkoihin liittyvät paino-
kertoimet niin, että lentäjä vertasi kutakin 
asteikkoa muiden asteikoiden kanssa ja 

antoi arvion kahdesta asteikosta kerral-
laan, kumpi asteikkoarvo oli suurempi teh-
tävän eri vaiheissa. Painokertoimia käytet-
tiin kokonaistuloksen laskemiseen. 

Sykemittausta varten lentäjän rintaan 
oli kiinnitetty kolme kertakäyttöistä syke-
mittauselektrodia. Sydämen syketaajuuden 
r-r-piikkien väliä tallentanut mittalaite 
sijoitettiin simulaattorin ulkopuolelle. Syke-
mittaus oli synkronoitu videokuvaan tieto-
koneen avulla. Mittaus tehtiin vain yhdelle 
lentäjälle muiden tulosten varmistamista 
varten. 

TULOKSET

Tehtävän tavoiterakenne ja 
alatehtävät 

Tutkatorjuntatehtävän hierarkkinen tavoi-
terakenne on esitetty kuvassa 1. Toimin-
nan päätavoitteena on annetun torjunta-
tehtävän suoritus, kuvassa numero 0. 
Tämä ylätavoite jakaantuu kolmeen alata-
voitteeseen (numerot 1–3), joiden suoritus-
ta säätelee suunnitelma 0. Vaikka tehtävä 1 
"ohjaa lentokonetta" ja tehtävä 2 "ylläpidä 
ja jaa tilannekuvaa" ovat osittain alisteisia 

Kuva 1. Tutkatorjunnan tavoiterakenne (HTA-kaavio)

0 
Suorita 
annettu 
tehtävä

1 
Ohjaa 

lehtokonetta

2 
Ylläpidä ja jaa 
tilannekuvaa

3 
Suorita 

tutkatorjunta

1 
Etsi 

maaleja

2 
Määritä 
maali

3 
Suunnittele 

taktiikka ja geometria

4 
Tuhoa 
maalit

Suunnitelma 0: jatkuvasti 1, 2;
jos maalitietoa, niin 3

Suunnitelma 1:
järjestyksessä 1, 
2, 3, 4
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tutkatorjuntatehtävälle 3 (tutkatorjunta sää-
telee pääosin, mihin ja miten lennetään ja 
mitä tarkkaillaan), ne eivät ole kokonaan 
sisäkkäisiä tutkatorjuntatehtävän suhteen 
eivätkä palaudu siihen. Lentokoneen ohjaa-
miseen (esim. korkeuden ylläpito) ja tilanne-
kuvan ylläpitoon ja jakamiseen (esim. maan-
tieteellisen sijainnin seuraaminen, moottori-
arvojen tarkkailu, kommunikointi) liittyy 
myös itsenäinen tutkatorjunnasta riippuma-
ton tehtäväkokonaisuutensa. Tämän vuoksi 
ne esitetään kaavioissa itsenäisinä saman 
tason tavoitteina kuin tutkatorjunta numero 
3. Ohjaaja joutuu jatkuvasti yhtaikaa sekä 
ohjaamaan lentokonetta että ylläpitämään 
tilannekuvaa. Näitä alatavoitteita ei avattu 
tässä analyysissä enempää.

Tässä analyysissä keskityttiin sotilaslen-
tämisen keskeiseen toimintoon eli alata-
voitteeseen numero 3, tutkatorjuntatehtä-
vään. Suunnitelma 1 kuvaa tutkatorjunnan 
alatehtävien suoritusmallin. Malli on sek-
ventiaalinen eli kuvaus etenee vaiheittain. 
Ensin etsitään maalikaikua tutkaruudulta, 
sen löydyttyä määritetään maalikaiun sisäl-
tämät maalit ja muodostelmat. Sitten suun-
nitellaan maalien tuhoamistaktiikka ja sii-
hen liittyvä geometria ja lopulta laukais-
taan ohjus. 

Kaaviosta voi havaita kolme kognitiivi-
seen kuormittumiseen liittyvää tärkeää 
seikkaa. Ensinnäkin, kuten suunnitelmasta 
0 näkyy, hävittäjäkoneen ohjaaja joutuu 
tekemään tutkatorjunnan aikana rinnak-
kain kolmea isoa tavoite-tehtäväkokonai-
suutta, jotka liittyvät a) lentämiseen b) 
tilannekuvan ylläpitoon ja c) tutkatorjun-
taan. Kaikki nämä tehtävät sisältävät jo 
itsessään erittäin paljon järjestelmäarvojen 
tarkkailua, hienomotorisia ja karkeamoto-
risia ohjausliikkeitä ja oman tai vastapuo-
len koneiden avaruudellista prosessointia. 
Toiseksi tutkatorjunnan alkuvaihe sisältää 
paljon vaativia psykomotorisia tai jopa hie-

nomotorisia tehtäviä. Modernin hävittäjä-
koneen ohjaaminen ei näytäkään olevan 
niin automaattista kuin joissakin lähteissä 
väitettiin2, 19, vaan se sisältää merkittävän 
määrän manuaalista psykomotorista toi-
mintaa. Kolmanneksi kaavio paljastaa täy-
sin kognitiivisen, ulospäin näkymättömän 
vaiheen tutkatorjunnasta eli "taktiikan ja 
geometrian suunnittelun". Tämä vaihe on 
luonteeltaan erittäin vaativaa avaruudellis-
ta prosessointia ("mentaalista rotationtia"), 
mikä edellyttää erityisesti avaruudellisen 
työmuistin käyttöä. Kaikki edellä kuvatut 
seikat – rinnakkaisten tehtävien määrä, 
psykomotorisen toiminnan määrä ja ava-
ruudellinen työmuistia edellyttävä proses-
sointi – viittaavat erittäin voimakkaaseen 
kognitiiviseen kuormittumiseen tutkator-
junnan aikana.

Tehtävän kognitiivinen kuormitus 

Tietojen ja toimenpiteiden analyysi. Tieto-
jen ja toimenpiteiden osalta tarkasteltiin 
tehtävän eri vaiheissa, kuinka paljon ja 
minkälaista tietoa lentäjä käytti, mitä hän 
seurasi eri näytöiltä ja minkälaisia toimen-
piteitä hän suoritti (ks. kuva 2). Tiedonkä-
sittelyn vaatimukset luokiteltiin avaruudel-
liseen (esimerkiksi analogiset mittarit) ja 
kielelliseen (esimerkiksi digitaaliset nume-
rot, vastaanotetut viestit). Suoritus jaettiin 
motorisiin toimenpiteisiin (esimerkiksi 
ohjaustoimenpiteet ja tutkakursorin ohjaa-
minen) ja lähetettyyn radiokommunikaa-
tioon. Tehtävän vaiheet erosivat toisistaan 
tiedonkäsittelyn vaatimusten osalta. 

Maalin etsimisessä ja niiden erottelussa 
jouduttiin tekemään paljon erilaisia moto-
risia toimenpiteitä, kun taas muuta tietoa 
käsiteltiin eniten avaruudellisessa muodos-
sa. Eniten tietoa jouduttiin käsittelemään 
ja tekemään toimenpiteitä tutkatorjunta-
tehtävän maalien määritysvaiheen sekä 
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taktiikan ja geometrian suunnittelu- ja 
toteutusvaiheen aikana. Suurin osa havait-
tavasta ja käsiteltävästä tiedosta oli avaruu-
dellista. Myös kielellisen tiedon käsittely ja 
radioviestintä lisääntyivät taktiikan ja geo-
metrian suunnittelu- ja toteuttamisvai-
heissa. 

Subjektiivinen arviointi. Subjektiivisten, 
NASA-TLX-menetelmällä kerättyjen ar-
viointien perusteella lentoon nousussa ai-
noastaan kiire eli ajalliset vaatimukset koet-
tiin kuormittavana tekijänä (ks. kuva 3). 

Maalien etsintävaiheessa ajallisten vaati-
musten koettiin lisääntyneen, ja kognitiivi-
set vaatimukset sekä tehtävään kohdistettu 
ponnistelu olivat lisääntyneet selvästi ver-
rattuna lentoon nousuvaiheeseen. Kogni-
tiiviset ja ajalliset vaatimukset sekä ponnis-
telu olivat korkeimmillaan tutkatorjunnan 
aikana. Paluulennon aikana ponnistelu 
koettiin vähäiseksi. Kognitiivinen kuormi-
tus oli edelleen yhtä suurta kuin maalin 
etsintävaiheessa, vaikka ajalliset vaatimuk-
set olivat selvästi laskeneet. Laskeutumis-

Kuva 2. Tiedonkäsittelyn vaatimusten ja toimenpiteiden lukumäärä tutkatorjuntatehtävän eri vaiheissa

Kuva 3. Subjektiiviset kuormitusarvioinnit tutkatorjuntatehtävän eri vaiheissa
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vaiheessa ei koettu minkäänlaista kuormi-
tusta.

Psykofysiologinen kuormitus. Sydämen 
keskiarvoinen syketaso oli korkeimmillaan 
lentoonlähtövaiheessa (103 lyöntiä/min) ja 
torjunnan (101 lyöntiä/min) aikana verrat-
tuna perustasoon (79 lyöntiä/min). Syke-
aineistosta laskettiin myös parasympaatti-
sen hermoston toimintaa kuvaava (.12–.4 
Hz) spektrikomponentti (tulosarvoissa on 
logaritmimuunnos), jossa variaatio väheni 
tutkatorjunnan (5.48) aikana verrattuna 
perustasoon (7.23) tai tehtävän muihin vai-
heisiin (6.16–6.48). Sykevariaation vähene-
minen heijastaa kognitiivisen kuormituk-
sen lisääntymistä. Erityisesti hengitysryt-
miin liittyvä komponentti heijastaa para-
sympaattisen hermoston toimintaa. Syke-
mittaus antoi tukea sille, että kognitiivisesti 
vaativin vaihe oli tutkatorjunnan aikana.  

POHDINTA

Tässä artikkelissa esitellään kognitiivisen 
kuormituksen arviointimenetelmiä suoma-
laisille lukijoille. Esittelemme erilaisia sub-
jektiivisia, psykofysiologisia ja suoritusmit-
toihin perustuvia menetelmiä, joilla voi-
daan luotettavasti arvioida kognitiivista 
kuormitusta. Väitämme, että kognitiivisen 
kuormituksen syiden ymmärtäminen edel-
lyttää kuitenkin myös työtehtävän kognitii-
visen rakenteen analysoimista tehtäväana-
lyysimenetelmien avulla. 

Esimerkkitutkimuksena esitellään F/A-
18-tutkatorjuntatehtävän kuormitus- ja 
tehtäväanalyysi. Kaikki analyysissä käyte-
tyt kognitiivisen kuormituksen subjektiivi-
set ja psykofysiologiset menetelmät osoitta-
vat, että torjuntatehtävän aikana kuormi-
tus on erittäin suuri. Hierarkkinen tehtävä-
analyysi osoittaa, että torjunnan aikainen 
voimakas kognitiivinen kuormitus johtuu 
rinnakkaisista tehtävistä, ei-ulkoisesti näky-

västä vaativasta avaruudellisesta tiedonkä-
sittelystä ja yllättävän laajasta psykomoto-
risesta toiminnasta. Käyttämämme arvioin-
timenetelmät toimivat erittäin hyvin. Ne 
tuottivat yhdenmukaisen arvion tehtävän 
kuormitustasoista. 

Esimerkkinä käytetty tutkimusasetelma 
oli rajattu tutkatorjuntatehtävän suoritta-
misen kognitiivisiin vaatimuksiin ja kuor-
mitukseen. Tehtävään liittyvän kognitiivi-
sen kuormituksen lisäksi kognitiiviseen 
suorituskykyyn vaikuttavat merkittävästi 
ainakin 1) ympärillä olevat stressiä aiheut-
tavat tekijät, kuten univaje tai epävarmuus 
tilanteesta28, ja 2) ryhmän toiminta22. Voi-
makas kognitiivinen kuormitus ja stressi 
saattavat aiheuttaa ahdistumista, joka hei-
kentää suoritusta28. Tehokas ryhmän kog-
nitiivinen toiminta edellyttää sitä, että ryh-
män jäsenet jakavat tietoa tilanteista kom-
munikoimalla ja koordinoimalla toimintaa, 
mikä mahdollistaa jaetun ymmärryksen 
kyseessä olevasta tilanteesta22.

Haluamme painottaa, että kognitiivisen 
kuormituksen arviointi ei ole yksinkertaista 
tai mekaanista. Vaikka saatavilla onkin 
varsin helposti käytettäviä asteikkotyyppi-
siä menetelmiä, kuten NASA-TLX, niiden 
käyttäminen ja tulosten tulkinta edellyttä-
vät ymmärrystä taustalla olevasta tehtäväs-
tä ja sen kognitiivisesti erilaisista vaiheista. 
Siksi tehtävän kognitiivisen rakenteen ana-
lysointi ja ymmärtäminen on olennaisen 
tärkeää. Ilman tehtäväanalyysia ei arvioin-
timenetelmissä havaittuja kuormitustasoja 
voida tulkita tai arvioida mielekkäästi. 
Tämä taas edellyttää kognitiivisen psyko-
logian asiantuntemusta.

Kognitiivisen kuormituksen arviointi-
menetelmiä tai tehtäväanalyysimenetelmiä 
ei Suomessa juurikaan käytetä tai tunneta. 
On selvää, että näillä menetelmillä voi-
daan kehittää erilaisia turvallisuuskriittisiä 
työympäristöjä tai tehdä kaupallisista tuot-
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teista käyttäjäystävällisempiä. Ne tarjoavat 
tavan arvioida operaattorin tai ylipäätään 
työntekijän tai käyttäjän kuormittumista 

tietyssä työtehtävässä ja selvittää kuormit-
tumisen syitä, jotka eivät välttämättä muu-
ten näy.
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Työkuormituksesta palautuminen: 
psykologinen näkökulma palautumiseen 

Marjo Siltaloppi, Ulla Kinnunen

Viimeaikaiseen psykologiseen tutkimukseen perustuva katsauksemme käsittelee 
työkuormituksesta palautumista psykologisesta näkökulmasta. Psykologisella 
näkökulmalla tarkoitamme sitä, että tarkastelemme palautumista yksilön 
omakohtaisen kokemuksen kautta käyden läpi niitä psykologisia mekanismeja, jotka 
edistävät tai estävät palautumista. Lisäksi tarkastelemme vapaa-aikaa ja työtä 
kuvaavia piirteitä, jotka ovat yhteydessä palautumisen kokemukseen. 

Työkuormituksesta palautuminen voidaan nähdä vastakohtana työssä tapahtuvalle 
kuormittumisprosessille. Palautuminen on psykofysiologinen elpymisprosessi, jossa 
yksilö palautuu aikaisemmasta kuormituksesta. Psykologisesta näkökulmasta tämä 
tarkoittaa yksilön kokeman kuormittuneisuuden ja väsymyksen vähenemistä ja sitä, 
että yksilö kokee itsensä kykeneväksi ja valmiiksi jatkamaan senhetkistä 
toimintaansa tai kohtaamaan uusia haasteita ja vaatimuksia. Vapaa-ajalla 
tapahtuvan psykologisen irrottautumisen työstä, rentoutumisen, taidon 
hallintakokemusten ja kontrollintunteen on todettu edistävän palautumista. Näistä 
etenkin psykologinen irrottautuminen työstä – työasioiden sulkeminen pois mielestä 
– on osoittautunut tärkeäksi mekanismiksi. 

Palautumisen tutkiminen on tärkeää, koska palautumisen estyessä tai sen ollessa 
puutteellista yksilölle kehittyy pitkäkestoisia hyvinvoinnin ongelmia, kuten 
työuupumusta. Näin ollen tutkimalla omakohtaisia palautumiskokemuksia voidaan 
päästä käsiksi tämän kielteisen kehityskulun ensimerkkeihin. Tämä puolestaan on 
olennaista vakavampien hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. 

 Avainsanat: työ, vapaa-aika, psykologinen irrottautuminen, palautumisen tarve
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KATSAUKSEN LÄHTÖKOHTA

Työstä palautuminen – prosessi, jonka 
aikana yksilön tila palautuu esimerkiksi 
hänen työpäivän aikana kokemaansa kuor-
mitusta ja stressiä edeltävälle tasolle25 – on 
monella tapaa uhattuna nykypäivän työ-
elämässä. Tämän päivän vaativaa ja kii-
reistä työelämää leimaa se, että työ seuraa 
tekijäänsä myös kotiin. Vaikka työntekijä ei 
olisikaan fyysisesti työpaikalla, se ei merkit-
se sitä, että hän olisi psykologisesti jättänyt 
työnsä taakseen. Vuoden 2003 työolotutki-
muksesta21 käy ilmi, että työtä tehdään yhä 
enemmän myös kotona; esimerkiksi 70 % 
ylemmistä toimihenkilöistä tuo töitä kotiin. 
Lisäksi yhä useampi on – ja haluaa olla – 
tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse 
työasioissa vuorokauden ympäri. Raja työn 
ja kodin välillä on tullutkin häilyvämmäksi. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että suoma-
laiset työntekijät kokevat työasiat perhe- ja 
muuta elämää häiritseviksi kohtalaisen 
yleisestiesim. 16, 17. 

Nykyteknologia on siis tehnyt mahdolli-
seksi ajasta ja paikasta riippumattoman 
työn tekemisen. Parhaimmillaan se mah-
dollistaa joustavan ja tehokkaan työajan 
käytön, mutta voi pahimmillaan sitoa työn-
tekijän 24 tunniksi vuorokaudessa työnte-
koon. Vaikka jatkuvaa käytettävissä oloa ja 
sitoutumista arvostetaan ja vaaditaankin 
nykypäivän työntekijältä, voidaan olettaa, 
että tällaisessa tilanteessa työntekijän 
hyvinvointi voi vaarantua, mikäli hän ei 
kykene palautumaan. Tämä puolestaan 
voi pitkällä tähtäimellä johtaa myös haital-
lisiin terveysvaikutuksiin24. 

Vaikka palautumisen merkitys tunne-
taan, sen tutkimus on ollut huomattavasti 
vähäisempää kuin työstressiin ja -kuormi-
tukseen liittyvä tutkimus. Aikaisempi 
palautumisen tutkimus, jota on tehty 1920-
luvulta lähtien, keskittyi fyysisesti kuormit-

taviin teollisuustöihin. Tavoitteena oli löy-
tää sopiva työajan rytmitys katkoksineen ja 
lepotaukoineen, jotta väsymys olisi pysynyt 
aisoissa ja työsuoritus säilynyt optimina38. 
Myöhemmin tutkimus keskittyi tiettyihin 
erityiskysymyksiin, kuten kuljetusalan tapa-
turmariskeihin tai vuorotyöhön38. Palautu-
misen tutkimus näyttää saaneen yhä enem-
män jalansijaa viimeisen kymmenen vuo-
den aikana, kun työ on muuttunut tieto-
työksi ja henkisesti yhä vaativammaksi ja 
monimutkaisemmaksi. Samalla yhä use-
ammin palautumista on alettu tutkia fysio-
logisen näkökulman lisäksi psykologisesta 
näkökulmasta. 

Tässä katsauksessa keskitymme tarkaste-
lemaan työkuormituksesta palautumista 
psykologisesta näkökulmasta. Psykologisel-
la näkökulmalla tarkoitamme ensinnäkin 
sitä, että lähestymme palautumista yksilön 
omakohtaisen kokemuksen kautta. Toiseksi 
viittaamme sillä niihin psykologisiin meka-
nismeihin, jotka edistävät tai haittaavat 
palautumista. Näiden teemojen lisäksi tar-
kastelemme vapaa-aikaa ja työtä kuvaavia 
piirteitä, jotka edistävät tai estävät työkuor-
mituksesta palautumista. Katsauksemme 
perustuu viimeaikaiseen alan psykologi-
seen tutkimukseen. Kyseessä ei ole syste-
maattinen katsaus, vaan katsauksemme 
keskittyy edellä mainittuihin teemoihin, 
joita pyrimme valottamaan alan keskeisten 
julkaisujen avulla. 

TYÖKUORMITUKSESTA 
PALAUTUMISEN 
TEOREETTISET MALLIT

Palautuminen on psykofysiologinen elpy-
misprosessi, jossa yksilö palautuu aikaisem-
masta kuormituksesta, ts. se on vastakohta 
psykofysiologiselle virittymiselle kuormi-
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tustilanteessa24, 25. Psykologisesta näkökul-
masta tämä tarkoittaa yksilön kokeman 
kuormittuneisuuden ja väsymyksen vähe-
nemistä ja sitä, että yksilö kokee itsensä 
kykeneväksi ja valmiiksi jatkamaan senhet-
kistä toimintaansa tai kohtaamaan uusia 
haasteita ja vaatimuksia39. Fysiologisesta 
näkökulmasta palautumisessa on puoles-
taan kyse siitä, että yksilön fysiologinen 
virittymistaso palautuu aktivoitumista edel-
tävälle perustasolle. Vaikka virittyminen on 
välttämätöntä onnistuneelle selviytymiselle 
stressitilanteessa, nopea virittymisen palau-
tuminen perustasolle on tärkeää levon ja 
elpymisen näkökulmasta23. Toistuva ja/tai 
jatkuva elimistön aktivoituminen johtaa 
fysiologisten systeemien liialliseen kuormit-
tumiseen, mikä puolestaan lisää erilaisia 
terveysriskejä24. 

Palautumisesta on esitetty varsin vähän 
erilaisia teoreettisia malleja verrattuna sii-
hen, kuinka paljon stressi- ja kuormitus-
prosessia on mallinnettu. Meijmanin ja 
Mulderin25 ponnistelun ja palautumisen 
malli (Effort-Recovery Model) on yksi niis-
tä harvoista malleista, jotka käsittelevät 
palautumista eksplisiittisesti. Sen mukaan 
työn vaatimukset pakottavat työntekijän 
ponnistelemaan, jotta hän selviytyisi työ-
tehtävistään. Kunakin työpäivänä työnte-
kijä ponnistelee senhetkisten voimavaro-
jensa mukaan. Työntekijän voimavarat 
muodostuvat paitsi psykofysiologisesta 
tilasta myös taidoista ja reagointitaipumuk-
sista. Ponnisteluista puolestaan seuraa 
kuormitusreaktioita, jotka voivat ilmetä 
fysiologisesti, käyttäytymisessä ja subjektii-
visten tuntemusten kautta. 

Työajan jälkeen edellä kuvatut työn vaa-
timusten aiheuttamat kuormitusreaktiot 
vähenevät, ja työntekijän palautuminen 
voi alkaa. Mikäli yksilö ehtii palautua aikai-
semmasta kuormituksesta ennen uusia 
vaatimuksia, vallitsee Meijmanin ja Mul-

derin25 mukaan ponnistelujen ja palautu-
misen välillä tasapaino. Vastaavasti epäta-
sapainoisesta tilanteesta on kyse silloin, 
kun palautuminen on syystä tai toisesta 
epätäydellistä. Tällöin riittämättömästi 
palautunut työntekijä joutuu ponnistele-
maan entistä enemmän suoriutuakseen 
työstään. Työntekijän tuntemukset pitkitty-
neestä väsymyksestä ja jännittyneisyydestä, 
univaikeudet ja muut psykosomaattiset 
oireet, ovat merkkejä epätasapainosta. Täl-
lä epätasapainolla puolestaan on pitkittyes-
sään kielteisiä vaikutuksia työntekijän ter-
veyteen ja hyvinvointiin. 

Zijlstra ja Sonnentag39 mieltävät palau-
tumisen prosessina, jossa ihminen täyden-
tää voimavarojaan. Olennaisimmillaan 
voimavarat palautuvat silloin, kun lepääm-
me tai nukumme. Uni onkin välttämätön 
ehto optimaaliselle toiminnalle. Palautu-
misessa on siis kyse ikään kuin ”akkujen 
lataamisesta”. Tätä voimavaranäkemystä 
täydentää Hobfollin11 voimavarojen säilyt-
tämisteoria (Conservation of  Resources 
Theory), jonka mukaan yksilö pyrkii saa-
vuttamaan tai säilyttämään sen, mitä hän 
arvostaa. Näitä arvostettuja asioita Hobfoll 
kutsuu voimavaroiksi, joita on sekä ulkoisia 
(esim. materia ja raha) että sisäisiä (esim. 
yksilölliset ominaisuudet ja energia). Stres-
si ja kuormittuminen uhkaavat yksilön voi-
mavaroja, minkä vuoksi yksilön täytyy joko 
hankkia uusia voimavaroja tai palauttaa 
uhatut tai jo menetetyt voimavarat. Son-
nentagin ja Fritzin35 mukaan jokapäiväisen 
palautumisen näkökulmasta tärkeitä ovat 
sisäiset voimavarat, kuten energia ja posi-
tiivinen mieliala, ja niiden säilyttäminen 
tai palauttaminen. 

Kaikkiaan ponnistelu-palautumismalli 
ja voimavarojen säilyttämisteoria viittaavat 
siihen, että palautuminen tapahtuu kah-
den toisiaan täydentävän prosessin kaut-
ta35. Ensinnäkin vapaa-ajalla on tärkeää 
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välttää työn vaatimuksia ja myös muita toi-
mintoja, jotka kuormittavat samoja toimin-
nallisia systeemejä tai sisäisiä voimavaroja 
kuin työ. Toiseksi uusien sisäisten voimava-
rojen, kuten energian, pystyvyysuskon ja 
positiivisen mielialan hankkiminen auttaa 
edelleen palauttamaan uhattuna olevia 
voimavaroja. 

PALAUTUMINEN 
KOKEMUKSENA: KOETUN 
PALAUTUMISEN ARVIOIMINEN 

Koettu palautumisen tarve 

Palautumisen tarpeen käsite ja arviointime-
netelmä perustuvat Meijmanin ja Mulde-
rin25 ponnistelun ja palautumisen malliin. 
Itse koetulla palautumisen tarpeellaks. 41 vii-
tataan siihen, missä määrin työtehtävät ovat 
aiheuttaneet yksilölle tarpeen tai tunteen, 
että hänen tulisi palautua työn aiheuttamas-
ta ponnistelusta. Palautumisen tarvetta 
kuvaa ylikuormittumisen ja ärtymyksen 
tuntemukset, tarve vetäytyä sosiaalisesta 
vuorovaikutuksesta ja energian puute. 

Kehitetty palautumisen tarpeen mittari 
koostuu 11 osiosta, joiden avulla vastaaja 
arvioi, onko hän täydellisesti palautunut 
työpäivän aikaisesta ponnistelusta3, 14, 31, 41. 
Osioita (esim. ”Koen vaikeaksi rentoutua 
työpäivän jälkeen”, ”Tultuani kotiin tois-
ten tulisi jättää minut joksikin aikaa omiin 
oloihini”, ”Työpäivän jälkeen tunnen itse-
ni todella lopen väsyneeksi”) arvioidaan 2-
luokkaisella (kyllä, ei) arviointiasteikolla. 
Arviointiasteikko on haluttu pitää yksin-
kertaisena, koska mittari on suunniteltu 
käytettäväksi myös yksilötyössä työterveys-
huollossa. 

Palautumisen tarpeen mittari on osoit-
tautunut sekä reliaabeliksi että validiksiks. 41. 
Mittarilla arvioitu palautumisen tarve on 
korreloinut erittäin voimakkaasti uupu-
musasteisen väsymyksen kanssa, kun taas 

korrelaatio stressiperäisiin terveysoireisiin 
on ollut alhaisempi. Tämän löydöksen on 
tulkittu tukevan näkemystä, jonka mukaan 
palautumisen tarve on lyhytkestoisen työ-
hön liittyvän väsymyksen ilmentäjä. Toisin 
sanoen väsymys on välitön seuraus työhön 
liittyvistä ponnisteluista, kun taas stressioi-
reet vievät pitemmän ajan kehittyäkseen. 
Palautumisen tarvetta pidetäänkin pitkäai-
kaisen väsymyksen ja stressin ennakoija-
na15: palautumisen tarpeen tutkimisen 
avulla voidaan tavoittaa tämän kielteisen 
kehityskulun ensimerkit. Näin ollen oma-
kohtainen tieto palautumisen tarpeesta on 
tärkeää pyrittäessä ehkäisemään ennalta 
vakavampien hyvinvoinnin ongelmien syn-
tymistä. Työntekijän kokeman riittämättö-
män palautumisen on todettu ennustavan 
psykosomaattista oirehtimista ja työuupu-
musta15, 31 sekä työstä poissaoloja kahden 
vuoden aikavälillä3. Lisäksi on havaittu, 
että henkilöt, jotka kokevat palautuvansa 
riittävästi vapaa-aikanaan, kokevat seuraa-
vana päivänä enemmän työn imua (work 
engagement), mikä puolestaan auttaa heitä 
asettamaan uusia oppimistavoitteita työs-
sään32.

Palautumista edistävät 
mekanismit

Sonnentag ja Fritz35 ovat aivan hiljattain 
kehittäneet palautumisen kokemusta mit-
taavan kyselyn (Recovery Experience 
Questionnaire). Kysely perustuu sekä pon-
nistelun ja palautumisen malliin25 että voi-
mavarojen säilyttämisteoriaan11. Sen avul-
la voidaan arvioida neljää palautumisen 
strategiaa tai mekanismia, joiden kautta 
palautuminen tapahtuu: psykologinen 
irrottautuminen, rentoutuminen, taidon 
hallinta ja kontrolli. Näistä kaksi ensim-
mäistä perustuvat ponnistelun ja palautu-
misen malliin. Ne osoittavat, että niihin 
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toiminnallisiin systeemeihin, joihin työ on 
kohdistanut vaatimuksia, ei enää kohdistu 
uusia vaatimuksia. Hallintapainotteiset 
mekanismit ovat puolestaan tärkeitä uusien 
voimavarojen rakentamisen näkökul-
masta.

Näistä neljästä mekanismista eniten on 
tutkittu psykologista irrottautumista 
(psychological detachment) työstä. Irrot-
tautuminen on todettu tärkeäksi, jotta 
palautuminen työn kuormitustekijöiden 
aiheuttamasta kuormituksesta ja stressistä 
mahdollistuisi5, 33, 34. Irrottautuminen tar-
koittaa yksilön kokemusta olla psyykkisesti 
irti työstään, ts. kyse on tilasta, jossa yksilö 
ei mieti työhön liittyviä tehtäviään ja vel-
vollisuuksiaan, vaan sulkee työasiat pois 
mielestään. Esimerkiksi työhön liittyvien 
puheluiden tai muiden tehtävien hoitami-
nen vapaa-ajalla kotoa käsin saattaa tehdä 
psykologisen irrottautumisen mahdotto-
maksi36, mikä puolestaan voi estää täydelli-
sen palautumisen työstä. Psykologinen 
irrottautuminen on siis enemmän kuin fyy-
sinen poissaolo työpaikalta. Ponnistelun ja 
palautumisen mallin25 mukaisesti tilantees-
sa, jossa yksilö ei kykene vapaa-ajalla irrot-
tautumaan työstään, kuormittuvat samat 
toiminnalliset systeemit kuin työssä ollessa, 
ja siksi yksilö ei palaudu täydellisesti.  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että irrot-
tautuminen on yhteydessä palautumiseen. 
Esimerkiksi Sonnentagin ja Bayerin34 kol-
me työpäivää kestäneestä päiväkirjatutki-
muksesta kävi ilmi, että psykologinen irrot-
tautuminen työstä vapaa-aikana johti 
parempaan mielialaan illalla kuin jatkuva 
työasioiden ajattelu. Sonnentagin ja Frit-
zin35 tutkimus puolestaan osoitti, että psy-
kologinen irrottautuminen (arvioituna nel-
jällä osiolla, esim. ”Unohdan työn”, ”Siir-
rän työasiat pois mielestäni”) oli yhteydessä 
vähäiseen psyykkiseen oirehtimiseen, väsy-
mykseen, palautumistarpeeseen ja vähäi-

siin depressiivisiin oireisiin ja uniongel-
miin. 

Päiväkirjatutkimuksessa2 on myös 
havaittu, että niiden opettajien, jotka työs-
kentelivät erittäin kuormittavassa työssä 
(paljon vaatimuksia, vähän vaikutusmah-
dollisuuksia), oli vaikeampi irrottautua 
työstään ja he miettivät työasioita pidem-
pään kuin ne opettajat, jotka työskentelivät 
vähemmän kuormittavassa työssä. Kaikki 
opettajat raportoivat ”märehtivänsä” työ-
asioita iltaisin enemmän ollessaan yksin 
kuin perheensä tai ystäviensä kanssa. Son-
nentagin ja Kruelin36 tutkimuksessa puo-
lestaan osoitettiin, että lasten olemassaolo 
ja aktiivinen ja toimintaorientoitunut 
vapaa-aika ennustivat merkitsevästi psyko-
logista irrottautumista. 

Vaikka psykologista irrottautumista työs-
tä on yleensä pidetty positiivisena yksilön 
palautumista ja hyvinvointia edistävänä 
kokemuksena35, 36, on myös pohdittu sitä 
mahdollisuutta, ettei työasioiden ajattele-
minen vapaa-ajalla välttämättä haittaa 
hyvinvointia8. Esimerkiksi jos työntekijä 
kohtaa painostavia ongelmia työssään, hän 
saattaa kokea tarpeelliseksi jatkaa niiden 
ajattelua ja ratkaisujen miettimistä kotona. 
Vapaa-aikana keksitty ratkaisu saattaa 
tuottaa helpotusta työntekijälle. Myös sillä, 
minkälaisia nuo työhön liittyvät ajatukset 
ovat sisällöltään, on yhteys palautumiseen 
ja sitä kautta hyvinvointiin. Mikäli ajatuk-
set ovat myönteisiä, niiden vaikutukset 
saattavat olla myös myönteisiä, kuten Fritz 
ja Sonnentag8 ovat osoittaneet viikonlop-
puisin tapahtunutta palautumista selvittä-
neessä tutkimuksessaan.

Rentoutuminen liitetään yleensä vapaa-
ajan toimintoihin. Rentoutunut olotila, 
jota kuvaa alhainen virittymisen taso ja 
myönteinen tunnetila, voidaan saada 
aikaan joko tarkoituksellisesti (esim. medi-
taatio) tai se voi syntyä myös erilaisten 
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vapaa-ajan toimintojen yhteydessä (esim. 
musiikin kuuntelu, kävely luonnossa) 35. 
Koska rentoutuminen voi vähentää viritty-
mistasoa ja lisätä myönteisiä tunnetiloja, se 
on tärkeää palautumiselle kahdesta eri 
syystä. Ensinnäkin koska pitkäaikainen eli-
mistön virittyminen lisää sairastumisris-
kiä24, ovat prosessit, jotka vähentävät virit-
tymistasoa, tärkeitä. Toiseksi on esitetty7, 
että myönteiset tunnetilat voivat ehkäistä 
negatiivisten tunnetilojen vaikutuksia. 
Tämän vuoksi positiiviset tunnetilat, jotka 
ovat rentoutumisen tulosta, voivat ehkäistä 
työstressin aiheuttamia kielteisiä tunte-
muksia. 

Tähänastiset tutkimustulokset viittaavat 
siihen, että rentoutuminen edistää palau-
tumista ja hyvinvointia. Esimerkiksi Son-
nentag ja Fritz35 ovat osoittaneet, että itse 
arvioitu rentoutuminen vapaa-ajalla (ar-
vioituna neljällä osiolla, esim. ”Teen ren-
touttavia asioita”, ”Varaan itselleni vapaa-
aikaa”) oli yhteydessä vähäiseen psyykki-
seen oirehtimiseen, väsymykseen, palautu-
misen tarpeeseen ja vähäisiin uniongel-
miin. Lisäksi on osoitettu, että rentoutumi-
nen auttaa vähentämään stressioireita niin 
lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälilläks. esim. 13.

Taidon hallintakokemuksilla (mastery) 
Sonnentag ja Fritz35 tarkoittavat vapaa-
ajantoimintoja, jotka tarjoavat mahdolli-
suuden kokea itsensä päteväksi. Tyypillisiä 
esimerkkejä ovat uuden kielen opiskelu tai 
uuden harrastuksen opettelu. Ne etäännyt-
tävät työstä tuottamalla haasteita ja oppi-
miskokemuksia muilla alueilla kuin työ. 
Kyse on siis uusien sisäisten voimavarojen 
hankkimisesta, joiden odotetaan edistävän 
palautumista. Tästä onkin jonkin verran 
tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi lomalla koe-
tut taidon hallintakokemukset (mm. uudet 
haasteet) vähensivät koettua väsymystä 
työhön paluutilanteessa9. Taidon hallinnan 
kokemus vapaa-ajalla (arvioituna neljällä 

osiolla, esim. ”Etsin älyllisiä haasteita”, 
”Pyrin oppimaan uusia asioita”) oli myös 
yhteydessä vähäiseen väsymykseen ja 
palautumistarpeeseen sekä vähäisiin dep-
ressiivisiin oireisiin Sonnentagin ja Fritzin35 
tutkimuksessa.

Sonnentagin ja Fritzin35 mukaan myös 
kontrolli vapaa-ajalla – missä määrin yksi-
lö voi päättää, mitä, kuinka ja milloin tekee 
vapaa-ajallaan – edistää palautumista. 
Tämä näkemys perustuu siihen, että kont-
rolli voi lisätä yksilön pätevyyden tunte-
muksia, mikä puolestaan edistää hyvin-
vointia. Kontrolli toimii ikään kuin ulkoise-
na voimavarana, joka auttaa palautumaan 
työstä. Näkemys sai tukea Sonnentagin ja 
Fritzin35 tutkimuksessa, sillä kontrollin 
kokemus vapaa-ajalla (arvioituna neljällä 
osiolla, esim. ”Säätelen itse omaa aikatau-
luani”, ”Koen voivani päättää itse tekemi-
sistäni”) oli yhteydessä vähäiseen psyykki-
seen oirehtimiseen, väsymykseen, palautu-
mistarpeeseen ja vähäisiin depressiivisiin 
oireisiin ja uniongelmiin. 

Kaikkiaan nämä neljä palautumista 
edistävää strategiaa osoittautuivat Sonnen-
tagin ja Fritzin35 tutkimuksessa toisistaan 
erillisiksi strategioiksi ja niiden yhteydet 
hyvinvoinnin osoittimiin olivat oletusten 
suuntaisia. Kuvatut strategiat muistuttavat 
selviytymiskeinoja eli kognitiivisia ja beha-
vioraalisia pyrkimyksiä hallita ulkoisia ja/
tai sisäisiä vaatimuksia, joiden henkilö ar-
vioi uhkaavan hänen voimavarojaan tai 
ylittävän ne20. Kuitenkin Sonnentagin ja 
Fritzin35 mukaan selviytymiskeinot viittaa-
vat yksilön tapaan käsitellä stressiä, kuor-
mituksen aiheuttajaa, kun taas palautumi-
sen strategioilla viitataan yksilön tapaan 
palauttaa voimavaroja. Sonnentagin ja 
Fritzin35 tutkimuksessa havaittiin lieviä 
yhteyksiä joidenkin palautumisen strate-
gioiden ja selviytymiskeinojen välillä. Voi-
makkain positiivinen korrelaatio oli ren-
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toutumisen ja sosiaalisen tuen välillä. Tut-
kimustieto palautumisen strategioista on 
kuitenkin vielä vähäistä. Erityisesti tarvit-
taisiin pitkittäistutkimuksia siitä, ennusta-
vatko palautumisen strategiat muutoksia 
hyvinvoinnissa ja työsuorituksissa pitkällä 
aikavälillä. Myös palautumiskokemusten 
tutkimisen liittäminen palautumisen fysio-
logisiin prosesseihin olisi hedelmällistä. 

VAPAA-AJAN TOIMINTOJEN 
PALAUTTAVA MERKITYS

Vaikka palautumista voi oletettavasti 
tapahtua myös työaikana (esim. lounas- ja 
kahvitauoilla), on vapaa-aika kuitenkin se 
ajanjakso, jolloin pääasiassa palaudutaan. 
Erityisesti on tutkittu lomien palauttavia 
vaikutuksia, jotka tiedetään lyhytaikaisiksi: 
vaikutukset katoavat noin kahdessa viikos-
sa42, 43. Myös viikonloppuina ja iltoina 
tapahtuvaa palautumista on tutkittu8, 34. 
Olennaiseksi on osoittautunut se, mitä 
vapaa-aikana tehdään. Esimerkiksi Son-
nentagin33 viisi työpäivää kestäneessä päi-
väkirjatutkimuksessa osoitettiin, että palk-
katyöhön ja tavanomaisiin kotitöihin liitty-
viin tehtäviin käytetyllä vapaa-ajalla oli 
kielteinen vaikutus palautumiseen ja hyvin-
vointiin, kun taas aika, joka käytettiin 
”matalatehoisiin” sosiaalisiin ja fyysisiin 
toimintoihin (urheiluun), edesauttoi palau-
tumista. Rook ja Zijlstra27 puolestaan ovat 
tutkimuksessaan vahvistaneet erityisesti 
vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden vähentä-
vän työntekijän kokemaa väsymystä ja 
siten edistävän palautumista.

Fritz ja Sonnentag9 ovat osoittaneet, että 
vapaa-ajan toiminnot, jotka tuottavat uusia 
voimavaroja (esim. taidon hallintakoke-
mukset) ovat palauttavia, kun taas voima-
varoja kuluttavat toiminnot (esim. työasioi-
den kielteinen miettiminen) ehkäisevät 

palautumista. Tutkimus paljasti, että erityi-
sesti voimavaroja kuluttavien toimintojen 
yhteydet olivat voimakkaita niin lomalta 
paluun jälkeen koettuun väsymykseen kuin 
myös kahden viikon päästä työhön paluus-
ta koettuun väsymykseen. Tulos on Hob-
follin11 voimavarojen säilyttämisteorian 
mukainen, sillä sen mukaan voimavarojen 
menetys on olennaisempaa hyvinvoinnin 
kannalta kuin uusien voimavarojen han-
kinta.

Kuten edellä todettiin, kotityöt estävät 
illalla tapahtuvaa palautumista. Näin ollen 
naisilla saattaa olla ns. kaksoiskuorman – 
yksi kuorma töissä, toinen kotona – vuoksi 
suurempi riski palautumisen ongelmiin 
kuin miehillä. Tästä on myös tutkimus-
näyttöä. Ruotsalaisessa tutkimuksessaks. 22 

johtotehtävissä toimivat miehet palautui-
vat illan aikana naisia tehokkaammin työn 
aiheuttamasta kuormittuneisuudesta. Nais-
johtajien stressihormonitasot nousivat työ-
päivän päättymisen jälkeen, kun taas mie-
hillä ne laskivat. Naisten kokonaistyökuor-
ma nouseekin miesten kuormaa nopeam-
min erityisesti perheissä, joissa on lap-
siaks. 22.

Vaikka siis tiedetään, että erityisesti 
aktiiviset vapaa-ajan toiminnot edistävät 
palautumista, sitä ei tarkkaan tiedetä, min-
kä mekanismien avulla nämä myönteiset 
vaikutukset syntyvätks. 10. Yksi mahdollisuus 
on se, että aktiivinen vapaa-aika edistää 
työstä irrottautumistaesim. 36, kuten edellä on 
esitetty. On myös mahdollista, että vaiku-
tukset syntyvät parantuneen mielialan väli-
tyksellä. Lisäksi erityisesti liikunnan palaut-
tavat vaikutukset voivat perustua fysiologi-
siin mekanismeihin. Jatkossa tarvitaankin 
lisää tutkimusta selvittämään tarkemmin 
näitä välittäviä mekanismeja sen lisäksi, 
että tutkitaan itse vapaa-ajan toimintoja 
palautumisen kannalta. 
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TYÖHÖN LIITTYVÄT 
PALAUTUMISTA EDISTÄVÄT JA 
EHKÄISEVÄT TEKIJÄT 

Lopuksi etsimme vastausta kysymykseen, 
minkälainen työ on palauttavaa. Tiedetään, 
että työaika ja työpäivän pituus säätelevät 
ihmisten mahdollisuutta levätä ja jatkuvasti 
tehtynä pitkä työviikko (yli 50 t/vko) lisää 
väsymystä ja terveysriskejä12. Koska palau-
tumista tulisi pitkälti tapahtua vapaa-ajalla, 
ylityöt vähentävät yksilön mahdollisuutta 
palautua työstä37. Myös vuorotyön on todet-
tu heikentävän työstä palautumista14. Työn 
määrällinen ylikuormitus määriteltynä pait-
si viikossa tehtyjen työtuntien määränä14, 31 
myös työntekijän kokemina työn aikapainei-
na18, 30 on niin ikään ollut yhteydessä riittä-
mättömään palautumiseen, ja sen on todet-
tu vaikeuttavan työstä irrottautumista34.

Vaikka työn määrällistä ylikuormitusta 
pidetään yhtenä tärkeimmistä sekä työstä 
irrottautumista että palautumista ehkäise-
vistä tekijöistä, voidaan olettaa, että myös 
muut työn vaatimukset, jotka vaativat työn-
tekijältä sekä henkisiä että fyysisiä ponnis-
teluja4, toimivat samalla tavalla. Ne kaikki 
voivat lisätä ainakin työntekijän todennä-
köisyyttä murehtia työtään vapaa-aikana. 
Lisäksi on jonkin verran tutkimusnäyttöä 
siitä, että psykologisten vaatimusten kas-
vaessa työssä myös palautumisen tarve kas-
vaa15, 30. Myös työn ja perheen väliset risti-
riidat ovat ennustaneet lisääntynyttä palau-
tumisen tarvetta vuoden aikavälillä14. Van 
der Hulstin ym.40 tutkimuksessa pitkät työ-
ajat, työn suuret vaatimukset ja vähäiset 
vaikutusmahdollisuudet yhdessä lisäsivät 
työntekijöiden palautumistarvetta.

Vastaavasti voidaan ajatella, että työn 
voimavarat (esim. vaikutusmahdollisuudet 
työssä, sosiaalinen tuki, työsuhteen var-
muus), jotka motivoivat työntekijääks. 4, voi-
sivat edistää sekä työstä irrottautumista 

että palautumista. Toisaalta niiden olete-
taan edistävän työn imua28, minkä vuoksi 
ne voivat toimia myös irrottautumista ja 
palautumista heikentävinä tekijöinä. Slui-
terin ym.29 tutkimuksessa vaikutusmahdol-
lisuudet eivät olleet yhteydessä palautumi-
sen tarpeeseen, kun taas Jansenin ym.15 
tutkimuksesta kävi ilmi, että vähäiset vaiku-
tusmahdollisuudet työssä liittyivät suurem-
paan palautumistarpeeseen. Myös sosiaa-
linen tuki on osoittautunut merkitykselli-
seksi: mitä heikommat sosiaaliset suhteet 
työpaikalla olivat, sitä enemmän ilmeni 
palautumistarvetta29. 

Muuttuneiden työympäristöjen ja lisään-
tyneen tietotekniikan käytön vuoksi on 
työstä irrottautuminen nykypäivän yhteis-
kunnassa huomattavasti vaikeampaa kuin 
ennen, jolloin työnteko rajoittui useimmi-
ten vain työpaikalle. Työn ja kodin rajoilla 
on tärkeä psykologinen tarkoitus: rajat aut-
tavat ihmisiä luomaan psykologista etäi-
syyttä työn ja muun elämän välille, mikä 
on välttämätöntä palautumiselle. Kun 
nämä rajat työn ja kodin välillä tulevat 
vähemmän selviksi, ihmiset eivät näytä 
kykenevän etäännyttämään itseään työn 
vaatimuksista, vaan he löytävät itsensä 
työskentelemästä myöhään yöhön ja heillä 
on siten vaikeuksia irrottautua työstä1, 36. 

Suurin osa edellä kuvatuista työkuormi-
tuksesta palautumista käsittelevistä tutki-
muksista on ollut poikkileikkaustutkimuk-
sia tai hyvin lyhytaikaisia (esim. viikon) 
seurantoja. Joitakin poikkeuksia toki on. 
Esimerkiksi Kivimäki ym.19 ovat osoitta-
neet, että viikonloppuisin tapahtuvan 
palautumisen kokeminen riittämättömäksi 
ennusti sydäntautikuolleisuutta yli 20 vuo-
den aikavälillä teollisuustyössä. Tulevaisuu-
dessa tarvitaan pitkittäistutkimuksia, jotta 
saataisiin lisätietoa ilmiöiden välisistä syy-
seuraussuhteista ja niitä välittävistä meka-
nismeista. Tärkeää olisi esimerkiksi tutkia, 
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kuinka pitkäaikainen altistuminen työn 
määrällisille ja laadullisille vaatimuksille, 
palautuminen ja terveys liittyvät yhteen. 
Tämäntyyppinen pitkäaikaisia yhteyksiä 
tarkasteleva tutkimus hyötyisi ennen kaik-
kea fysiologisten ja psykologisten prosessien 
yhtäaikaisesta tutkimisestaks. myös 10. 

YHTEENVETO JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Katsauksen perusteella syntyvä näkemys 
työkuormituksesta palautumisesta ja siihen 
läheisesti liittyvistä mekanismeista sekä työ-
hön ja vapaa-aikaan liittyvistä tekijöistä on 
koottu kuvioon 1. Kuvio on yksinkertaistus, 
sillä todellisuudessa kyse on prosessista, jossa 
eri mekanismit saattavat toimia yhtä aikaa 
ja jossa myös myöhemmin koetulla (esim. 
hyvinvoinnin ongelmilla) on yhteys aiemmin 
koettuun (esim. palautumisen mekanismit). 
Kuvioon ei ole merkitty tällaisia palaute-
nuolia, jotta se säilyisi luettavana. 

Ensinnäkin kuvion mukaan niin työn 
kuin vapaa-ajan määrällä ja laadulla on 
merkitystä palautumiselle. Esimerkiksi työn 
vaatimukset (mm. määrä, aikapaineet) voi-
vat ehkäistä ja työn voimavarat (mm. vai-
kutusmahdollisuudet, sosiaalinen tuki) 
edistää palautumista. Toiseksi erityisesti 
vapaa-aika, joka tukee psykologista irrot-
tautumista työstä ja luo rentoutumisen 
kokemuksia, edistää palautumista. Myös 
vapaa-aika, joka ei kuluta voimavaroja, 
vaan pikemminkin luo uusia (taidon hallin-
nan ja kontrollin kautta), on palauttavaa. 
Kolmanneksi myös unella ja sen laadulla 
on olennainen osa palautumisprosessis-
saks. myös 6. Neljänneksi mikäli palautumista 
ei tapahdu tai se on epätäydellistä, yksilölle 
kehittyy pitkäkestoisia hyvinvoinnin ongel-
mia, esimerkiksi työuupumusta. Näin ollen 
palautumisen ja sen tarpeen tutkiminen on 
ensisijaisen tärkeää, sillä se voi paljastaa 
tämän negatiivisen kehityskulun ensimer-
kit. 

Kuvio 1. Työkuormituksesta palautumista havainnollistava yksinkertaistettu malli.

Palautumista edistävät ja ehkäisevät tekijät Pitkäkestoiset seuraukset

Työ
– vaatimukset
– voimavarat

Vapaa-aika
– määrä
– laatu

Uni
– määrä
– laatu

Psykologinen palautuminen

Palautumisen 
mekanismit
– psykologinen 
irrottautuminen
– rentoutuminen
– taidon hallinta
– kontrolli

Koettu 
palautumisen 
tarve
– väsymys
– ärtymys
– sosiaalinen 
vetäytyminen

Koettu 
hyvinvointi
– työuupumus
– psyykkiset 
ja fyysiset 
stressioireet
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Yksilön kykyyn palautua ja irrottautua 
työstään vaikuttavat myös hänen yksilölli-
set ominaisuutensa, joita tässä katsauksessa 
ei ole käsitelty. Tällaisia ovat esimerkiksi 
terveys15, ikä18 ja yksilön persoonallisuus35. 
Ikääntyvillä työntekijöillä on todettu ole-
van merkitsevästi suurempi työstä palautu-
misen tarve kuin nuorilla työntekijöillä18. 
Sonnentagin ja Fritzin35 tutkimuksessa per-
soonallisuuden (arvioituna viiden suuren 
persoonallisuuden piirteen avulla) ja palau-
tumiskokemusten todettiin olevan vain hei-
kosti yhteydessä toisiinsa, kun taas Kissin 
ja De Meesterin tutkimuksessa18 negatiivi-
nen affektiivisuus (vrt. neuroottisuus) lisäsi 
merkitsevästi palautumistarvetta. Lisäksi 
yhteydet voivat olla monimutkaisempia 
kuin tähän mennessä on mallinnettu. Esi-
merkiksi palautumisen tarpeen kokemus 
voi toimia muuntavana tekijänä työn vaati-
musten ja yksilön kokeman heikentyneen 
hyvinvoinnin välillä: yhteys voi korostua 
niillä, jotka kokevat palautumisessaan 
ongelmia. Myös persoonallisuus voi toimia 
tällaisena muuntajana esimerkiksi siten, 
että palautumisen ongelmat korostuvat 
henkilöillä, joilla on taipumusta ”märeh-
tiä” ongelmia tai ennakoida niitä.

Kaikkiaan työkuormituksesta palautu-
minen voidaan nähdä vastakohtana työssä 

tapahtuvalle kuormittumisprosessille. Näin 
ollen palautuminen siirtää kiinnostuksen 
myönteiseen kehitykseen kielteisen sijasta. 
Palautumisen tutkimus sopiikin hyvin vii-
me aikoina korostuneeseen positiivisen 
psykologian näkökulmaan, joka on suun-
nannut kiinnostusta hyvinvointiin ja sitä 
ylläpitäviin tekijöihinks. 26. Työkuormituk-
sesta palautuminen on mitä suurimmissa 
määrin tällainen hyvinvointia ylläpitävä 
mekanismi. 

Työkuormituksesta palautumisen tutki-
mus suuntaa väistämättä mielenkiintoa 
myös työn ulkopuolisiin tekijöihin, kuten 
vapaa-aikaan ja yöuneen. Tämä merkitsee 
näkökulman laajentumista: työn ja yksi-
tyiselämän – vapaa-ajan ja perhe-elämän 
– tutkiminen ja niiden välinen tasapaino 
nousee keskiöön. Myös unen tutkimisen 
merkitys työkuormituksesta palautumisen 
näkökulmasta korostuu: niitä mekanisme-
ja, joiden välityksellä työkuormitus ja siitä 
palautuminen kytkeytyvät unenlaatuun, ei 
vielä täysin tunneta. Kuitenkin se tiede-
tään, että liiallinen kognitiivinen virittymi-
nen nukkumaan mentäessä on yhteydessä 
erilaisiin uniongelmiin1. Viime aikoina 
onkin esitetty, että tutkimusta tulisi erityi-
sesti suunnata yöunenaikaiseen palautumi-
seen39. 
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Liikuntaelinten kuormittuminen työssä

Esa-Pekka Takala

Ihmisen evoluutio on tuottanut keräilijän, jonka ruumiinrakenne ei kovin hyvin 
sovellu nykyisen työelämän vaatimuksiin. Siten monet työhön liittyvät tekijät 
johtavat liikuntaelinten haitalliseen kuormitukseen. Tärkein kuormittava tekijä on 
mekaaniset voimat, ja biomekaanisen tarkastelun avulla voidaan osoittaa, että jo 
sangen pienet ulkoiset voimat voivat aiheuttaa epäedullisissa tilanteissa kudoksia 
vaurioittavia kehon sisäisiä voimia. Kudosten kyky sietää kuormitusta vaurioitumatta 
heikkenee niin iän kuin päivittäin työsuorituksen aiheuttaman väsymisen myötä. 
Tässä katsauksessa kuvataan tekijöitä, joiden tiedetään epidemiologisen 
tutkimuksen perusteella lisäävän liikuntaelinten kuormitusta, sekä kuvataan 
kuormituksen vaikutuksia selittäviä malleja ja menetelmiä, joilla kuormitusta 
voidaan arvioida. 

Nykyisin ollaan sangen yksimielisiä siitä, että suuri lihasvoiman käyttö esimerkiksi 
raskaiden taakkojen siirrossa, nopeasti toistuvat liikkeet esimerkiksi 
kokoonpanotehtävissä, vartalon ja raajojen neutraali-asennosta poikkeavat asennot 
sekä väsymykseen johtavat työsuoritukset voivat johtaa liikuntaelinten vaivoihin niin 
työssä kuin vapaa-aikana. Näiden toteamiseen on kehitetty runsaasti 
arviointimenetelmiä, mutta toistaiseksi ei ole voitu osoittaa yksiselitteisiä 
työsuojelullisia rajoja sille, kuinka paljon kuormitusta on liian paljon. 

 Avainsanat: arviointimenetelmät, biomekaniikka, kuormitus, liikuntaelimet
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JOHDANTO

Ihminen on ruumienrakenteeltaan keräili-
jä. Kivikautiset esivanhempamme liikkui-
vat päivät pitkät etsien ravintoa. Se edellyt-
ti kävelyn ohella myös muuta monipuolista 
liikkumista välillä kumarrellen, kontaten, 
kiipeillen ja kurkotellenkin. Lyhyitä aikoja 
saatettiin juosta joko saaliin perässä tai saa-
listajaa karkuun. Kun elimistö ilmaisi 
merkkejä väsymisestä, alkuihminen pysäh-
tyi lepäämään. Myös yön pimeys pakotti 
keskeyttämään ruumiilliset ponnistelut. 
Ruumiinrakenteemme ei väsymättä kestä 
tunteja jatkuvaa raskasta fyysistä rasitusta, 
painavien taakkojen kannattelua tai nosta-
mista, tai saman liikkumattoman asennon 
säilyttämistä. Maatalouden myötä taakko-
jen käsittelyn ja fyysisen voiman tarve 
lisääntyi ja sopivia eläimiä kesytettiin näi-
hin tehtäviin. Fyysistä voimaa edellyttäviin 
tehtäviin soveltuvaa ihmisen ruumiinra-
kennetta onkin vanhastaan kuvattu ihmi-
sestä poikkeavasti eläimiin liittyvillä kieli-
kuvilla, esimerkiksi ”härän niska”. 

Kautta historian on tiedetty raskaiden 
taakkojen ja fyysisten ponnistusten kuor-
mittavan ihmistä ja liian suurten ponnis-
tusten voivan johtaa selän, niskan tai raa-
jojen kipeytymiseen ja jopa vammautumi-
seen. Mekaaninen kuormitus eli elimistöön 
vaikuttavat voimat onkin tärkein liikunta-
elimiä kuormittava tekijä. Ihmiseen jatku-
vasti tai usein vaikuttavia kehon ulkoisia 
voimia ovat painovoima (taakkojen ja 
kehon osien paino), kitka (esimerkiksi taa-
kan raahaaminen tai purkin tiukan kierre-
kannen avaaminen) sekä työskentely erilai-
sia muita voimia vastaan (esimerkiksi oven 
lukossa olevat jouset, jääkaapin magneetti-
lukko tai materiaalia koossa pitävien voi-
mien vastustaminen revittäessä auki maito-
tölkkiä). Sana ”kuorma” mielletäänkin 
arkikielessä konkreettisesti näitä ulkoisia 

voimia vastaan työskentelyksi. Biomeka-
niikka tarkastelee näiden ulkoisten voimien 
vaikutuksia kehon rakenteisiin mekaniikan 
lainalaisuuksien mukaisesti. Liikuntaeli-
mistö voidaan hahmottaa vipujärjestelmä-
nä, johon biomekaaninen tarkastelu sovel-
tuu erityisen hyvin. Ulkoisia voimia vastus-
tetaan pääasiassa lihasten tuottamilla 
kehon sisäisillä voimilla, jotka epäedullisis-
sa vipujen asennoissa voivat olla monin-
kertaisia ulkoiseen voimaan nähden.

Fyysisesti raskaiden taakkojen ja ponnis-
telujen ohella myös kevyt kuormitus voi 
jatkuvasti toistuvana johtaa liikuntaelinten 
kipuihin. 300 vuotta sitten Ramazzini 
dokumentoi käden toistotyöhön liittyviä 
rasitusvammoja, ja sittemmin on kuvattu 
fyysisesti kevyeen työhön liittyneitä ”kir-
joittajan kramppeja” ja ”hiirikäsiä”.

Liikuntaelinten vaivat ovat tärkeä työky-
vyttömyyden syy. Osa kuormitukseen liitty-
vistä sairauksista on määritetty ammattitau-
deiksi, joissa työhön liittyvän kuormituksen 
tiedetään olevan tärkein taudin syy. Ammat-
titauteja on kuitenkin vain hyvin pieni osa 
työssä esiintyvistä liikuntaelinten vaivoista. 
Nimitystä ”työperäiset vaivat” käytetään 
vaivoista, jotka pahenevat erityisesti työssä 
ja haittaavat työn tekemistä, mutta eivät 
kuitenkaan ole ammattitauteja.1 

Kuormituksen arviointiin on vuosikym-
menien ajan yritetty kehittää menetelmiä, 
joita tarvitaan paitsi käytännön toimissa 
työpaikoilla myös kuormituksen ja kuor-
mittumisen välisiä suhteita selvittävään tut-
kimukseen. Hyvät mittausmenetelmät 
eivät yksin riitä, vaan niiden tulkinta ja 
valinta edellyttävät myös kuormitukseen 
liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä. Miksi 
esimerkiksi työpaikalla vain osa samaa työ-
tä tekevistä henkilöistä saa rasitusvamman, 
kun taas toiset eivät sairastu?
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Tämän katsauksen tavoite on antaa työ-
terveyden ja työsuojelun soveltajille yleis-
kuva liikuntaelinten kuormitukseen liitty-
vistä ilmiöistä. Katsauksessa pyritään eri 
tutkimusalojen tulosten pohjalta kuvaa-
maan, mitkä tekijät kuormittavat liikunta-
elimiä ja miten kuormituksen oletetaan 
johtavan haitallisiin vaikutuksiin. Lisäksi 
kuvataan kuormituksen arviointiin liittyviä 
menetelmiä ja pohditaan niiden käyttö-
mahdollisuuksia. 

MIKÄ LIIKUNTAELIMIÄ 
KUORMITTAA?

Epidemiologinen ja biologinen 
tutkimustieto

Työn ja liikuntaelinten vaivojen yhteyksiä 
on selvitetty sadoissa epidemiologisissa tut-
kimuksissa. Tuloksia on kerätty yhteen 
useissa perusteellisissa katsauksissa2, 14, 17, 31, 42. 
Taulukossa 1 luetellaan työhön liittyviä 
tekijöitä, joiden yhteydestä liikuntaelinten 

vaivoihin ollaan sangen yksimielisiä. Silti 
päätelmät yhteyden voimakkuudesta vaih-
televat eri katsauksissa – siitäkin huolimat-
ta, että katsausten tekijät ovat tulkinneet 
pääasiassa samoja alkuperäistutkimuksia. 
Yhteenvetojen tulkintaa vaikeuttaa se, että 
tutkimukset eivät useinkaan ole keskenään 
vertailukelpoisia. Terveyteen liittyvät tulos-
muuttujat ovat vaihdelleet väsymyksestä ja 
epämukavuuden tuntemuksista liikunta-
elinten kipuihin ja tarkasti määriteltyihin 
sairauksiin. Samoin altisteita kuvaavat 
määreet ovat vaihdelleet. Esimerkiksi terä-
vien esineiden ja muut paikallisen paineen 
vaikutukset ovat ilmeisiä ja usein todettuja 
työelämässä, mutta systemaattista epide-
miologista tutkimusta niistä on hyvin 
vähän. Työn ohella ihmiseen vaikuttaa 
myös vapaa-ajan kuormitus, joka voi olla 
jopa työhön liittyvää kuormitusta suurem-
paa.

Pelkkä epidemiologisessa tutkimuksessa 
todettu yhteys ei riitä varmasti tekemään 
päätelmiä altisteen (kuormitus) ja terveys-

...

Kuva 1. Ulkoisen kuormituksen vaikutuksia kuvaava malli (mukailtu Armstrong ym. 4). Yksilön ominaisuu-
det muokkaavat ulkoista kuormitusta elimistössä vaikuttavaksi annokseksi, joka saa aikaan erilaisten 
reaktioiden ketjun. Kuormituksen suuruudesta, kestosta ja toistuvuudesta riippuu, kuinka reaktiot etenevät 
ja kuinka ne vaikuttavat yksilön ominaisuuksiin. Haitallinen kuormitus voi johtaa liikuntaelinten vaurioitu-
miseen ja sairauksiin, kun taas sopivasti annosteltu kuormitus vahvistaa liikuntaelimiä ja edistää terveyttä.
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vaikutusten (kuormittuminen) syy-seuraus-
suhteista. Siksi esimerkiksi laaja yhdysval-
talainen katsaus liikuntaelinten työperäi-
syydestä selvitti epidemiologisen tiedon 
ohella kokeellisista eläin- ja kudosmalleista 
sekä biomekaanisista tutkimuksista kuor-
mituksen ja kuormittumista kuvaavia bio-
logisia vasteita31. Kuormituksen vaikutuk-
sia selittää myös kuvan 1 malli. Vaikka 
malli on alun perin luotu yläraajan rasitus-
sairauksien tutkimiseen4, se näyttää hyvin 

selittävän myös muihin kehon osiin kohdis-
tuvan kuormituksen vaikutuksia.

Mallin perusajatus on, että kehon ulkois-
ten altisteiden suuruus ei ole suoraan ver-
rannollinen elimistön vasteisiin, vaan 
ulkoista altistetta muokkaavat erityisesti 
yksilön ominaisuudet. Keskeinen suure on 
elimistössä vaikuttava annos, joka saa 
aikaan biologisia vasteita. Malli on siten 
analoginen kemikaalien vaikutuksia selittä-
vien mallien kanssa. Vasteet taas muokkaa-

Taulukko 1. Yleisiä työhön liittyviä liikuntaelinten vaivojen riskitekijöitä sekä niiden aiheuttajia kehon eri 
osissa

Yleiset kuormitustekijät Selkä Niska-hartiaseutu Yläraajat Alaraajat

Suuri ulkoinen 
voima, suuri 
lihasvoiman käyttö

Raskaiden 
taakkojen 
käsittely 
Raskas 
fyysinen työ

Suuret kiihtyvyydet 
(hävittäjälentäjät), 
painava kypärä, 
raskaiden taakkojen 
käsittely

Puristusvoiman 
käyttö, pinsettiotteet

Polvillaan ja 
kyykyssä 
työskentely

Neutraaliasennosta 
poikkeavat asennot

Kumarat ja 
kiertyneet 
vartalon 
asennot

Toistuvat pään kierrot, 
jatkuva neutraalista 
asennosta poikkeami-
nen: sivulle katsomi-
nen, kaularangan 
fl eksio ja ekstensio

Ranteiden 
ääriasennot

Polvillaan ja 
kyykyssä 
työskentely

Pitkäkestoiset 
yksitoikkoiset 
työsuoritukset 
(väsymys)

Jatkuva yläraajojen 
kannattelu, työskente-
ly kädet koholla
Staattinen istumatyö

Toistoliikkeet Seisominen

Paikallinen paine Hartioita painavat 
kantohihnat

Teräväreunaiset 
työkalut

Terävät pöydän 
reunat

Polvillaan 
työskentely

Tärinä Koko kehon 
tärinä

Helikopterilentäjät? Tärisevät työkalut

Kylmä?

Melu?

Psykososiaaliset 
tekijät

Suuret työn määrälliset vaatimukset
Alhainen sosiaalinen tuki työpaikalla
Huonot mahdollisuudet itse kontrolloida työtään
Tyytymättömyys työhön
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vat monia yksilöllisiä ominaisuuksia, ja 
siten samana pysynyt ulkoinen altiste voi 
eri aikoina johtaa erilaiseen annokseen. 
Kyseessä on ajasta riippuva dynaaminen 
järjestelmä, jossa aikaisemmat tapahtumat 
vaikuttavat siihen, millainen annos elimis-
töön kohdistuu ja mitä vasteita se aiheut-
taa. Vaikutusten seuraukset voivat olla hai-
tallisia; ne voivat johtaa oireisiin ja sairas-
tumiseen. Toisaalta elimistölle on ominais-
ta sopeutuminen, eli sopivasti kuormitta-
malla liikuntaelimistö vahvistuu ja kestää 
entistä paremmin kuormitusta. Tähän 
pyritään esimerkiksi palomiesten työaikana 
tapahtuvalla fyysisellä harjoittelulla tai 
määräajaksi kevennetyllä työllä vajaakun-
toisen palatessa entisiin tehtäviinsä. 

Biomekaaninen mallintaminen

Mekaaniset voimat ovat tärkein liikuntaeli-
miin vaikuttava kuormitustekijä. Lihakset 
toimivat aktiivisina moottoreina, joiden 
avulla joko liikutaan tai muokataan työn 
kohdetta tai sitten vastustetaan ulkoisia voi-
mia (esimerkiksi kumarassa asennossa pai-
novoima kaataisi meidät ilman lihasten 
aktiivisuutta). Kehon sisällä vaikuttavia voi-
ma-annoksia ei juuri pystytä mittaamaan 
edes laboratoriossa, saati sitten työpaikoilla. 
Biomekaanisen mallintamisen avulla voi-
daan kuitenkin arvioida, kuinka suuria voi-
mia kudoksiin kohdistuu. Yleensä malleissa 
vipupisteinä ovat nivelet ja vipuvarsina raa-
jojen ja vartalon mitat. Ulkoisina voimina 
malleissa ovat käsiteltävien taakkojen painot 
tai muut vaikuttavat voimat sekä kehon 
osien painot. Näiden tietojen ja henkilön 
asennon perusteella voidaan laskea niveliin 
kohdistuvia voimia. Kun tunnetaan kuhun-
kin niveleen tietyssä asennossa vaikuttavien 
lihasten kulkusuunnat ja etäisyydet vipupis-
teestä, voidaan laskea myös jänteisiin ja 
lihaksiin kohdistuvien voimien suuruusluok-

ka. Mallintamisen periaatteet kuvataan bio-
mekaniikan oppikirjoissa (esim.8). 

Kun otetaan myös nivelten ja muiden 
rakenteiden sisäinen geometria huomioon, 
todetaan helposti, että resultanttivoimat 
jakautuvat hyvin epätasaisesti eri kohtiin, 
kun poiketaan neutraalista asennosta. Tai-
pumisen vastakkaisella puolella nivelsitei-
siin ja jänteisiin kohdistuu venyttävä voi-
ma, kun taas taipumisen puolella nivelpin-
toihin kohdistuva puristus vastaavasti 
lisääntyy. Mitä lähemmäs nivelen ääriasen-
toa mennään, sitä epäedullisemmaksi 
muuttuvat vipuvarret ja paikalliset voimat 
kasvavat, jolloin verraten pieni ulkoinen 
voima voi johtaa jopa kudoksia vaurioitta-
viin sisäisiin voimiin. Myös lihasten kyky 
tuottaa voimaa heikkenee lihaksen pituu-
den poiketessa lepopituudesta. Siten ääri-
asennoissa lihakset voivat joutua toimi-
maan maksimaalisella teholla tuottaen pai-
kallisesti kudosten kestokyvyn ylittävän 
voima-annoksen, vaikka tuotettu voima ei 
riittäisi edes vähäisen ulkoisen voiman vas-
tustamiseen8. Esimerkiksi kättä kuormitta-
vissa töissä neutraalista poikkeavassa ran-
teen asennossa myös rannekanavan sisäi-
nen paine kasvaa siten, että se voi estää 
keskihermon verenkierron erityisesti ran-
teen sivutaivutuksen yhteydessä18.

Paitsi liikkeiden tuottamiseksi lihakset 
tekevät töitä liikkeiden kontrolloimiseksi ja 
erilaisten heiluriliikkeiden jarruttamiseksi. 
Raajan hallitsematon heiluriliike johtaisi 
edellä kuvatusti nivelten ääriasennossa 
suureen paikalliseen mekaaniseen kuormi-
tukseen ja mahdollisiin vaurioihin sekä 
tasapainon menettämiseen. Esimerkiksi 
käveltäessä noin 2/3 lihasvoimasta kuluu-
kin jarruttamiseen ja vain 1/3 käytetään 
eteenpäin liikkumiseen.

Sisäisen kuormituksen kohdistuminen 
voi olla suurinta jossakin muualla kuin 
ulkoisen voiman välittömässä vaikutuskoh-
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dassa. Liikuntaelimistö on rakenteeltaan 
ns. kineettinen ketju. Rakenne mahdollis-
taa suuren liikkuvuuden erityisesti ketjun 
päissä, ja voimme esimerkiksi istuessamme 
asettaa sormemme näkökenttämme jokai-
seen pisteeseen käden pituuden ja kehom-
me rajaamassa avaruudessa. Jotta tämä 
voisi tapahtua hallitusti, tulee suurin osa 
ketjun nivelistä sormen pään ja tuolin välis-
tä jäykistää lihasten avulla, jolloin koko 
yläraajan ja myös vartalon lihakset joutu-
vat tekemään työtä. Siten esimerkiksi tieto-
konetyössä suurin kuormitus ei kohdistu 
näppäileviin sormiin vaan niskan ja harti-
oiden alueelle, joiden lihasten tulee staatti-
sesti kannatella pään ja yläraajan painoa. 
Vastaavasti kevyenkään esineen hallittu 
nostaminen maasta ei ole mahdollista 
ilman koko jalkapohjista käteen ulottuvan 
ketjun jäykistämistä. 

Taulukossa 1 luetelluista riskitekijöistä 
suuren lihasvoiman käytön, poikkeavien 
asentojen ja paikallisen paineen vaikutus 
selittyvät kaikki kudoksiin kohdistuvien suur-
ten mekaanisten voimien vaikutuksella. 

Biologisten vasteiden ketju

Seuraavassa esitettävät kudostason tapah-
tumat perustuvat pääasiassa tutkimuslöy-
döksiin, joita on saatu laboratoriokokeissa 
kudoksilla, koe-eläimillä sekä myös vapaa-
ehtoisilla koehenkilöillä4, 31. Elimistössä vai-
kuttava voima-annos voi johtaa kudosten 
välittömään vaurioitumiseen, jos vaikutta-
va voima ylittää niiden mekaanisen kesto-
kyvyn. Vähäisemmät voimat voivat johtaa 
vain joidenkin solujen tai sidekudossäikei-
den vaurioitumiseen. Tällaiset mikro-
skooppiset vammat lienevät yleensä oireet-
tomia, ja tietoisuuteen yltäviä signaaleja 
vauriosta voi tulla vasta useita tunteja myö-
hemmin vaurion korjaamiseen liittyvien 
fysiologisten reaktioiden myötä. Korjautu-

miseen liittyvään paikalliseen tulehdukseen 
liittyvä turvotus ja hermopäätteitä ärsyttä-
vien aineenvaihdunnan tuotteiden kehitty-
minen voivat lopulta johtaa henkilön 
havaitsemaan paikallisia oireita. Jos mikro-
skooppinen vaurio saa rauhassa parantua, 
ei siitä yleensä jääne pysyvää haittaa. Jos 
taas liian suuri kuormitus jatkuu vauriosta 
huolimatta tai uusii ennen paranemista, 
voi seurauksena olla vaurion laajeneminen 
tai korjausprosessiin liittyvän tulehduksen 
kroonistuminen. Koska mekaaninen kuor-
mitus lisää kipua aistivien hermopäättei-
den ärtymistä, voi henkilö kipua välttääk-
seen omaksua tavallisesta poikkeavia liik-
keitä ja asentoja, jolloin mekaaninen kuor-
mitus voi kohdistua heikompiin kudoksiin 
ja johtaa niiden vaurioitumiseen. Poikkea-
vissa asennoissa myös paikalliset voimat 
voivat kasvaa suuriksi aiemmin kuvatuista 
biomekaanisista syistä.

Kuten yleensä materiaalit, myös kudokset 
muovautuvat niihin vaikuttavien voimien 
vaikutuksesta. Eri kudosten kyky sietää nii-
hin kohdistuvia voimia vaihtelee niiden 
materiaalisen perusrakenteen, muodon ja 
koon mukaan. Vaikka kudokset ovatkin 
rakenteeltaan elastisia ja palautuvat alku-
peräiseen muotoonsa ulkoisten voimien 
vaikutuksen lakattua, ei tietyn rajan ylittä-
vä muodon muutos enää palaudu ja seu-
rauksena on pysyvä rakenteen muutos. Esi-
merkiksi jänteet ja nivelsiteet palautuvat 
alkuperäiseen pituuteensa niitä venytet-
täessä, jos venytys ei johda liian suureen 
muutokseen. Alaraajan jänteissä on mitat-
tu jopa 20 mm:n pituuden muutoksia lihas-
ten supistuessa isometrisesti19, 25. On arvioi-
tu, että sormen koukistajan vaurioituneen 
jänteen korvaavan keinojänteen pitäisi kes-
tää 1 500 Newtonin kuormitus ja pystyä 
samalla joustamaan 13 % pituudestaan34.

Vaikka kudoksissa ei tapahtuisikaan 
välittömiä mekaanisia vaurioita, voi riittä-
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vän pitkään jatkuva vähäisempi kuormitus 
johtaa haitallisiin vasteisiin. Nämä vasteet 
vaihtelevat eri kudoksissa, mutta yhteistä 
on toisiaan seuraavien vasteiden ketju. Se 
millaiseksi vasteet päätyvät, riippuu pitkäl-
ti vaikuttavan altistuksen suuruuden ohella 
sen kestosta ja toistuvuudesta. Riittävän 
pitkään jatkuva ja toistuva pienikin voima 
voi johtaa materiaalifysiikasta tuttuihin 
pysyviin muutoksiin: rasitusmurtumaan tai 
elastisuuden menetykseen. Kokeelliset työt 
osoittavat, että luut, välilevyt, jänteet, 
lihakset ja hermot voivat vaurioitua kauan 
kestävillä sangen pienillä voimilla. Esimer-
kiksi pitkään jatkuva jänteen kuormittami-
nen vain 10 prosentin voimalla sen veto-
kestävyydestä voi johtaa siihen, ettei jänne 
enää palaudu alkuperäiseen pituuteensa31. 

Eläinkokeissa on todettu toistoliikkeissä 
jänteisiin tulevan muutoksia, jotka vastaa-
vat ihmisen jännetulehdusta. Muutosten 
tarkkaa mekanismia ei tunneta. On myös 
mahdollista, että eri jänteissä vasteet poik-
keavat toisistaan. 31

Lihaksiin liittyvien haitallisten kuormi-
tusvasteiden taustalla on todennäköisesti 
useita erilaisia syitä ja vaste-ketjuja49. Suuri 
mekaaninen voima voi johtaa suoraan 
lihassolujen tai niiden sisäisten rakenteiden 
repeämiin. Lihasten kyky tuottaa voimaa 
on suurin niiden samalla pidentyessä esi-
merkiksi taakkaa laskettaessa (eksentrinen 
supistus), jolloin on myös suurin mahdolli-
suus itse tuottaa kudoksen kestävyyden ylit-
täviä voimia. Vaurioitumista voi kuitenkin 
tapahtua myös silloin, kun lihasten aktivi-
teetti tai niiden tuottama voima ei ole suu-
ri. Lihakset aktivoituvat hermoimpulssin 
seurauksena useista lihassoluista koostuvina 
motorisina yksiköinä. Lihastyön aikana 
yksittäiset lihassolut menettävät energiaa ja 
väsyvät. Yhden yksikön solujen väsyttyä toi-
set yksiköt aktivoituvat niiden tilalle ja lihak-
sen tuottama kokonaisvoima säilyy muuttu-

mattomana. On ehdotettu, että staattiseen 
lihastyöhön liittyvien vaivojen taustalla on 
ns. ”Tuhkimo-ilmiö”, jonka mukaan jotkin 
motoriset yksiköt jäävät pois edellä kuvatus-
ta solujen lepokierrosta jatkuvasti ”ylitöi-
hin”. Liian pitkään kestävä aktiviteetti joh-
taisi sitten lihassolujen vaurioitumiseen. 
Myös eri lihasten välistä aktiviteetin kiertoa 
on todettu väsymisen myötä esimerkiksi 
olkavarren staattisessa kuormituksessa 32. 

Pitkään jatkuva staattinen työ voi ilmei-
sesti johtaa tilanteeseen, jossa jotkin lihakset 
väsyvät täysin, mutta silti suoritus tahdon-
alaisesti jatkuu muiden lihasten avulla eikä 
väsyneille lihaksille anneta mahdollisuutta 
palautumiseen. Lihastyö lisää myös lihaksen 
sisäistä painetta, jolloin verenkierto voi sal-
pautua ja johtaa hapen ja energian puuttee-
seen sekä siihen, että haitalliset aineenvaih-
dunnan tuotteet eivät poistu. Lihasten supis-
tumisen kannalta tarpeellisten kalsium-
ionien kertymisen soluihin on ajateltu voi-
van johtaa lihassolujen vaurioihin. 49

Lihasten kuormitukseen vaikuttavat pal-
jon myös yksilölliset ominaisuudet. Pitkät 
ihmiset sietävät todennäköisesti lyhyitä 
suurempaa lihasten pituuden vaihtelua 
laajojen liikkeiden yhteydessä. Hitaiden ja 
nopeiden lihassolujen määrän yksilöllinen 
vaihtelu tarkoittaa yksilöiden erilaista lihas-
ten kestävyyttä ja samalla todennäköisesti 
erilaista alttiutta vaurioitua. 

Kuormituksen vaikutuksia hermojen 
puristumiseen on tutkittu lähinnä ranneka-
nava-oireyhtymän sekä selän hermojuur-
ten puristumisen kannalta. Selässä iskiaski-
pua aiheuttavat hermon puristuksen lisäksi 
monet tulehdukselliset tekijät. Rannekana-
vasta taas tiedetään jo melko hyvin, kuinka 
suuri paine tarvitaan vaurion aiheuttami-
seksi, mutta ei paineen suuruuden ja kes-
ton yhteisvaikutuksia31, 47.

Mekaanisten muutosten ohella ulkoinen 
kuorma voi aiheuttaa kudoksiin vaurioita 
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tärinän tai paineen sekä kudosten sisäisen lii-
kekitkan aiheuttaman lämpöenergian vuoksi. 
Tärinä voi aiheuttaa pysyviä vau-rioita 
ääreishermoihin. Lisäksi tärinä lisää lihasvoi-
man aiheuttamaa kuormitusta refl ektorisesti: 
käden puristava voima on kasvanut jopa 
40 %, kun kädessä pidettävään työkaluun on 
lisätty 40 Hertsin taajuinen tärinä36. 

Kylmässä työskentely mainitaan usein 
liikuntaelinten vaivojen riskitekijänä, mut-
ta tutkimustieto on vähäistä33. Kylmä lisää 
refl eksien kautta lihasten aktiviteettia ja 
siten myös biomekaanista kuormitusta. 
Kylmässä verisuonten supistuminen voi 
johtaa kudoksissa veren virtauksen heikke-
nemiseen, jolloin haitallisten aineenvaih-
dunnan tuotteiden kertyminen kudoksiin 
lisääntyy. 

Kapasiteetin muutos 

Kuvassa 1 kuormitusta muokkaavia yksi-
lön ominaisuuksia voidaan kuvata myös 
käsitteellä kapasiteetti eli kyky sietää kuor-
mitusta vaurioitumatta. Biomekaanisesti 
tärkeimpiä kapasiteettiin vaikuttavia asioi-
ta ovat ruumiin koko (vankat rakenteet 
ovat kestävämpiä), sukupuoli (naisten lihas-
voimat ovat keskimäärin miehiä pienempiä 
koosta riippumatta) ja ikä (lihasvoima heik-
kenee iän myötä). Lisäksi yleinen tervey-
dentila vaikuttaa lähinnä siten, että monet 
sairaudet heikentävät kestävyyttä. Myös 
yksilölliset motoriset mallit ja taidot vaikut-
tavat siihen, kuinka kuormittavia asentoja 
tai liikkeitä henkilö omaksuu ja kuinka 
hyvin hän rentouttaa lihaksiaan silloin, kun 
niitä ei tarvita työsuoritukseen.

Työhön liittyvää kuormitusta kuvataan 
usein työvuoron tai -vaiheen keskimääräi-
sen kuormituksen avulla. Todellisuudessa 
kuormitus vaihtelee tämän keskiarvon 
ympärillä matalan kuormituksen jaksoista 
ajoittaisiin huippuihin (kuva 2a). Jos kuor-

mituksen ja kestokyvyn väli (”reservi”) on 
alentunut (kuva 2b), voivat erityisesti huip-
pukuormitukset vaurioittaa kudoksia.

Kapasiteetti muuttuu myös päivän mit-
taan väsymisen myötä (kuva 2c). Mitä suu-
rempi on kuormittava annos, sitä nopeam-
paa on väsyminen. Väsyminen johtaa sii-
hen, että työtä joutuvat tekemään ns. tois-
sijaiset lihakset – ts. lihakset, jotka eivät ole 
mekaanisilta ominaisuuksiltaan yhtä sove-
liaita tuottamaan voimia ja siten vaurioitu-
vat helpommin. Väsymisen myötä myös 
lihasten koordinaatio heikkenee, jolloin 
erilaiset hallitsemattomat heiluriliikkeet 
voivat tuottaa suuria voimaimpulsseja 
lihaksiin, jänteisiin ja tukikudoksiin. Jos 
kuormitushuiput ovat jo suorituksen alussa 
lähellä kestokykyä, suurenee väsymisen 
myötä riski, että kuormitushuiput ylittävät 
kapasiteetin rajat ja kudokset vaurioituvat. 

Haitallisten vasteiden ketju katkeaa ja 
kapasiteetti palautuu ennalleen levon myö-
tä. Palautumiseen tarvittava aika on sitä 
pitempi, mitä enemmän kapasiteetti on 
laskenut, ts. mitä pitemmälle elimistö on 
edennyt haitallisten vasteiden ketjussa. Esi-
merkiksi lyhyen, muutamia sekuntteja kes-
tävän maksimaalisen lihassuorituksen jäl-
keen ihminen pystyy toistamaan saman 
suorituksen muutamien sekuntteja levon 
jälkeen. Kuormituksen määrän ja ajallis-
ten suhteiden kannalta fysiologisesti suo-
tuisaa olisi mahdollisimman suuri vaihtelu, 
jota on myös ehdotettu yhdeksi kuormituk-
sen mitaksi28. Vaikka esimerkiksi lihasten 
väsymisnopeus erilaisilla kuormituksilla 
tunnetaan melko hyvin, ei palautumiseen 
liittyvästä ajasta juuri löydy tutkimuksia, 
joiden perusteella voitaisiin laatia työsuoje-
lullisia suosituksia. 

Elimistö pyrkii adaptoitumaan eli sopeu-
tumaan päivittäin toistuvaan kuormituk-
seen. Jos mekaaninen kuormitus alenee, 
näkyy sopeutuminen myös kapasiteetin las-
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Kuva 2. Ihmisen suorituskyvyn ja huippukuormitusten vaikutus vaurioiden synnyssä. Työn aikainen 
kuormitus vaihtelee matalan kuormituksen vaiheista korkeisiin huippuihin. Jos kuormitushuiput jäävät 
suoristus- ja kestokyvyn rajoihin, ei kuormituksesta ole haittaa (kuva 2a). Jos suorituskyky on alentunut, 
voivat kuormitushuiput ylittää kestokyvyn ja johtaa vaurioihin (kuva 2b). Työvuoron mittaan suorituskyky 
laskee väsymyksen myötä, jolloin vaurioittavien huippukuormitusten todennäköisyys lisääntyy (kuva 2c).
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kuna. Jo muutaman viikon täydellinen liik-
kumattomuus esimerkiksi raajan vamman 
lastoituksessa johtaa luuston haurastumi-
seen ja lihasmassan pienenemiseen. Vas-
taavasti aiempaa suurempi päivittäinen 
kuormitus lisää kapasiteettia. Esimerkkejä 
tästä ovat vaikkapa käsien tai jalkojen kän-
siintyminen ihoon kohdistuvan paineen 
seurauksena, urheiluvalmennus tai liikun-
nallinen kuntoutus, jolla pyritään korjaa-
maan alentunutta toimintakykyä. 

Psykososiaalisen kuormituksen 
vaikutus liikuntaelimiin

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoitta-
neet myös monien psykososiaalisten teki-
jöiden liittyvän liikuntaelinten vaivoihin3, 16, 
joskin seurantatutkimuksissa yhteydet eivät 
ole olleet yksiselitteisiä15. Kuormittavina 
tekijöinä mainitaan muun muassa työn 
suuret määrälliset vaatimukset, alhainen 
sosiaalinen tuki työpaikalla, huonot mah-
dollisuudet itse kontrolloida työtään ja tyy-
tymättömyys työhön. Näiden vaikutukset 
liikuntaelimiin selittynevät suurelta osin 
yksilön kapasiteettiin nähden suuren bio-
mekaanisen kuormituksen kautta; suureksi 
koetut työn määrälliset vaatimukset sinän-
sä liittynevät suureen fyysiseen kuormituk-
seen ja alhainen sosiaalinen tuki, huonot 
mahdollisuudet kontrolloida työtä sekä tyy-
tymättömyys voivat hyvin heijastaa fyysi-
sen kuormituksen epätasaista jakautumista 
työntekijöiden välillä. Toisaalta lihakset 
aktivoituvat psyykkisen kuormituksen myö-
tä, mikä johtaa samalla myös biomekaani-
sen kuormituksen lisääntymiseen suurem-
maksi kuin mitä itse työsuoritukseen tarvit-
taisiin20, 26, 39.

Melu aiheuttaa aivoissa psyykkisen stres-
sin tapaan hyökkäykseen tai pakoon val-
mistavaa aktivoitumista, ja siten sen voi 
olettaa lisäävän myös lihasten aktiviteettia. 

Systemaattisesti ei ole tutkittu, kuinka pal-
jon ympäristön melu lisää liikuntaelinten 
kuormitusta.

KUORMITUKSEN ARVIOINTI

Kudoksiin vaikuttavia biomekaanisia voi-
mia ei yleensä pystytä mittaamaan, minkä 
vuoksi niitä joudutaan arvioimaan muulla 
tavoin. Ulkoisia voimia kuvaavat käsiteltä-
vien taakkojen painot ja työn tekemiseen 
tarvittavat ulkoiset voimat. Työvälineiden 
ulottuvuudet, kehon osien geometria, työ-
paikan mitat ja työasennot kuvaavat vipu-
varsien suuruutta. Työliikkeiden tai suori-
tusten kesto ja toistuvuus sekä ympäristön 
muut tilanteeseen vaikuttavat olosuhteet 
on sangen yksinkertaista mitata tai havain-
noida. Suurimmassa osassa epidemiologi-
sia tutkimuksia on käytetty näitä epäsuoria 
mittareita.

Erilaisia liikuntaelinten kuormituksen 
arvioinnin menetelmiä on satoja, ja mene-
telmiä on arvioitu useissa katsauksissa6, 7, 10–1

3, 21, 24, 27, 35, 37, 41, 43, 46, 48. Taulukossa 2 luetel-
laan erilaisia tiedon lähteitä ja menetelmiä, 
joita on käytetty liikuntaelimiin kohdistu-
van kuormituksen arviointiin. Monet pal-
jonkin käytetyistä menetelmistä ovat sidok-
sissa niiden kehittämisaikana vallinneeseen 
käsitykseen kuormituksesta ja toisaalta 
kunkin ajan teknologiaan. Useimmat 
menetelmät on kehitetty käytännön tarpei-
siin tai tiettyä tutkimushanketta varten ja 
vain harvoja menetelmiä on systemaatti-
sesti validoitu sellaisella tarkkuudella kuin 
nykyinen menetelmäkehittely edellyttäisi. 

Työpaikalta voi löytyä hyvinkin yksityis-
kohtaista altisteisiin liittyviä tietoja. Esi-
merkiksi koottavien kappaleiden tuotan-
nosta saadaan työpaikalta yleensä tarkat 
tiedot tuotantoprosessista sekä päivittäin 
valmistuvien kappaleiden lukumäärästä, 
niihin tarvittavista osista ja työvaiheiden 
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kestosta. Teknisistä kuvauksista voi löytyä 
jopa tieto yksittäisten lihasvoimin työstettä-
vien tai siirrettävien kappaleiden painosta 
tai työn tekemiseen tarvittavista ulkoisista 
voimista. Samoin työpaikalla on tieto työn 
jaksotuksesta sekä työn jaosta. Työterveys-
huollon tiedoista löytyy tietoa liikuntaelin-
ten sairauksista ja vaivoista, joiden tavallis-
ta suuremmasta esiintyvyydestä voidaan 
päätellä työn kuormituksen ja yksilöiden 
kapasiteetin välillä olevan epäsuhtaa. 
Dokumentoituja tietoja täydennetään 
haastattelemalla.

Kyselylomakkeita työn kuormittavuu-
den arviointiin on kehitetty lähinnä epide-
miologisia tutkimuksia varten41, eikä 
lomakkeilla saatava tieto yleensä riitä työ-
paikan tai yksilöiden kuormituksen tark-
kaan arviointiin. Sen sijaan niiden avulla 
voitaneen seuloa yritysten sisällä eri yksi-
köihin liittyviä kuormitustekijöitä ja sitten 
kohdistaa tarkemmat arviot seulonnan 
tulosten perusteella. Liikuntaelinten vai-

voihin liittyviä kyselyjä voidaan käyttää 
yksilöiden kuormittumisen arviointiin 
samoin lähinnä ongelmakohteiden seulon-
nassa.

Työn havainnointi on käytännössä tär-
kein tapa saada tietoa kuormituksesta10, 21. 
Karkeaa havainnointia voidaan tehdä työ-
paikoilla ns. ”läpi kävelynä” mieluiten toi-
mialalle suunnitellun tarkistuslistan mukai-
sesti samalla kun kartoitetaan riskejä ylei-
semmin. Havainnointiin on kehitetty run-
saasti erilaisia menetelmiä yksinkertaisista 
tarkistuslistoista (esimerkiksi TIKKA22 tai 
Washingtonin osavaltion tarkistuslista) 
monimutkaisia laskukaavoja sisältäviin 
menetelmiin (esimerkiksi Lifting Index45 tai 
OCRA9). Suomessa käytettyjä menetelmiä 
on koottu Työterveyslaitoksen julkaisuun23. 
Tarkkaa havainnointia voidaan tehdä joko 
määrävälein tapahtuvina ”valokuvauksi-
na” (esimerkiksi OWAS) tai siten, että seu-
rataan asennon muuttumista toiseksi ja 
pyritään siten saamaan tarkka kuva kunkin 

Taulukko 2. Liikuntaelimiin kohdistuvan kuormituksen arviointimenetelmiä

Työpaikan tiedot Tuotantoon ja prosesseihin liittyvät tekniset tiedot
Töiden järjestelyyn ja henkilöstöön liittyvät tiedot

Kyselyt, haastattelut Työn kuormitustekijöiden esiintyminen
Liikuntaelinten vaivojen esiintyminen  

Havainnointi Tarkistuslistat
Työasentojen ja -liikkeiden havainnointimenetelmät
– suora havainnointi
– videolta tehtävä havainnointi

Tarkat mittaukset Videolta tehtävät mittaukset
Tekniset mittaukset
– Asento
– Tarvittavat voimat
– Kiihtyvyysmittarit

Yksilöiden kuormitusvasteiden 
mittaaminen

Psykofysiologiset arviot
EMG, syke

Biomekaaninen 
mallintaminen

Yksinkertaiset 2-ulotteiset mallit
Koko kehon huomioivat 3-ulotteiset mallit
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asennon kestosta (esimerkiksi PEO). 
Havainnointi voi tapahtua myös videolta.

Kehon liikkeitä voidaan mitata työsuori-
tuksen aikana erilaisilla sähköisillä kulma-
mittareilla tai valon heijastuksiin tai mag-
neettikenttään perustuvilla antureilla. Vai-
kuttavia voimia voidaan mitata joko suo-
raan kehoon kontaktissa olevilta alueilta 
(käsineeseen tai kengän pohjaan liitetyt 
anturit) tai sitten liikkeisiin liittyvän kiihty-
vyyden avulla. Tietotekniikan myötä sig-
naalien keruulaitteet ovat pienentyneet sel-
laisiksi, että niihin voidaan tallentaa mit-
taukset vaikka koko työvuoron ajalta, ja 
toisaalta pienet laitteet eivät juuri haittaa 
työn tekemistä. Mitattua tietoa on käytetty 
joko sellaisenaan tai sitten biomekaanisten 
mallien lähtötietona. Biomekaanisilla mal-
leilla saadaan laskettua kehon eri kohtiin 
kohdistuvia voimia. Jo sangen yksinkertai-
sella mallilla voidaan vertailla kuormituk-
sen vaikutuksia erilaisissa työasennoissa 
esimerkiksi työn muutosten vaihtoehtoja 
arvioitaessa. Koko kehon ja kaikki raajojen 
nivelet huomioivat 3-ulotteiset mallit ovat 
monimutkaisia ja ne soveltuva lähinnä 
suunnittelijoiden ja tutkijoiden käyttöön 
(esimerkiksi JackTM tai RAMSISTM). 

Kuormitusta on mitattu myös ihmisen 
kokeman kuormituksen avulla. Psykofysio-
logisista menetelmistä tunnetuin on ruot-
salaisen Borgin kehittämä asteikko, jonka 
avulla kysytään koettua kuormitusta5. Koe-
tun kuormituksen avulla on myös yritetty 
määritellä kuormituksen työsuojelullisia 
raja-arvoja40.

Lihasten sähköinen aktiviteetti (EMG) on 
yleisin liikuntaelinten kuormittumiseen käy-
tetty fysiologinen mittaus, jonka avulla voi-
daan todeta myös lihasten väsymiseen liitty-
viä muutoksia. Iholle liimatuilla elektrodeil-
la saadaan sangen hyvin tieto pinnallisten 
lihasten kuormituksesta. Syvempien lihas-
ten tutkiminen edellyttää lihasten sisälle 

kiinnitettäviä elektrodeja ja soveltuu siksi 
vain tutkimuskäyttöön. Sydämen syke kuvaa 
myös erityisesti suuriin lihasryhmiin liitty-
vää kuormitusta, joskaan siitä ei voida pää-
tellä kehon eri osien kuormittumista. Tekni-
nen kehitys on tuonut laitteistoja, joita voi-
daan tutkimuksen lisäksi soveltaa myös työ-
paikoilla esimerkiksi vaihtoehtoisten työme-
netelmien kuormituksen arviointiin. 

Kuinka paljon on liian paljon?

Vaikka epidemiologisten tutkimusten tulok-
sia yhdistämällä voidaankin melko varmas-
ti päätellä, mitkä tekijät ovat liikuntaelin-
ten vaivojen riskitekijöitä, ei tutkimustie-
don perusteella voida asettaa tarkkoja raja-
arvoja ulkoisen kuormituksen haitalliselle 
enimmäismäärälle. Töissä vaikuttaa 
samanaikaisesti yleensä useita eri riskiteki-
jöitä, eikä näiden yhteisvaikutuksia tunne-
ta kovin hyvin. Yksittäiset tutkimukset eivät 
ole yhteismitallisia, ja siksi niitä ei voi 
yhdistellä yhteisvaikutusten tarkan suuruu-
den arvioimiseksi. Esimerkiksi riski saada 
käsivaivoja silloin kun työssä on sekä run-
saasti puristusvoiman tarvetta että toisto-
liikkeitä on suurempi kuin näiden yksittäis-
ten riskitekijöiden summa antaisi olettaa38. 

Niin erilaisissa kuormituksen mittaus-
menetelmissä kuin suosituksissakin on 
omaksuttu lähinnä käytännön toimia hel-
pottavia rajoja. Esimerkiksi vartalon tai 
raajojen asentoja kuvaavat asteluvut 90, 
60, 45, 30 kuvaavat silmämääräisen 
havainnoinnin tarkkuutta jakaa suora kul-
ma kahteen tai kolmeen osaan. Samoin 
voimien tai painojen yhteydessä käytetyt 
rajat näyttävät liittyvän yleiseen tottumuk-
seen kuvata ilmiöitä kymmenjärjestelmän 
mukaan (esimerkiksi 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 
10 kg; 30 s, 1 min, 5 min; 10 kertaa, 25 
kertaa, 50 kertaa, jne.). Myös esimerkiksi 
joihinkin käden puristusvoimaa kuvaaviin 
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mittareihin omaksuttu 4,5 kg tai nostetta-
van taakan paino 23 kg ovat itse asiassa 
angloamerikkalaisten painomittojen ker-
rannaisia (10 paunaa, 50 paunaa).

Suositusten raja-arvot tuleekin ymmär-
tää suuruusluokaksi eikä tarkoiksi mitta-
arvoiksi. Erityisesti tarkan kaksijakoisen 
raja-arvon käyttö voi johtaa helposti vir-
heellisiin päätöksiin, jos arvioitava tilanne 
on lähellä suosituksen rajaa. Mittaukseen 
liittyvästä vaihtelusta ja erilaisista virhete-
kijöistä johtuen voidaan tuolloin päätyä 
hyväksymään haitallinen kuormitus haitat-
tomaksi ja päinvastoin. Siksi moniin ar-
viointimenetelmiin onkin omaksuttu lii-
kennevalon malli, jossa rajataan selvästi 
haitallinen kuormitus (”punainen”), ja toi-
saalta on raja, jonka alapuolella vaivojen 
riski on pieni (”vihreä”). Näiden väliin jää 
alue (”keltainen”), jossa arvioitsijalta ja 
päätöksen tekijältä edellytetään tilanne-
kohtaista harkintaa sekä mahdollisesti lisä-
mittauksia tilanteen tarkentamiseksi. 

Joihinkin menetelmiin on omaksuttu 
lähestymistapa, jossa yksittäiset riskitekijät 
yhdistetään laskennallisesti indeksiksi, joka 
kuvaa kuormituksen suuruutta. Tunnetuin 
näistä on Yhdysvaltain työterveyslaitoksen 
NIOSH:n nostotyön arviointiin suunnitel-
tu menetelmä44. Siinä yhdistetään taakan 
painon lisäksi noston alku- ja loppukor-
keus, nostojen toistuvuus sekä mahdollinen 
nostoliikkeen epäsymmetrisyys ja tarttu-
misote. Indeksi on ollut perustana moniin 
nostosuosituksiin ja standardeihin. Vastaa-
vaa lähestymistapaa on sovellettu yläraajo-
jen kuormitusta kuvaaviin menetelmiin 
(muun muassa Strain index29, 30 ja OCRA9). 
Indeksin suuruuteen vaikuttavat paljon 
niissä oleville tekijöille annetut painoarvot 
ja luokittelujen rajat, jotka taas on pitkälti 
omaksuttu edellä kuvattujen 10-järjestel-
män käytäntöjen pohjalta. Indeksien, 
kuten myös monien muiden menetelmien, 

validiteettia on vain niukasti varmistettu 
epidemiologisissa tutkimuksissa. Siten ei 
juuri tiedetä, kuinka hyvin erilaisia suosi-
tusrajoja noudattamalla voidaan vähentää 
liikuntaelinten vaivoja.

Arviointimenetelmien valinta

Kuormituksen arviointimenetelmien valin-
ta riippuu ennen muuta arvioinnin tarkoi-
tuksesta. Työpaikan yleiseen riskien arvioin-
tiin ja työsuojeluun parhaiten sopivat mene-
telmät poikkeavat siitä mitä tarvitaan ergo-
nomisten muutosten tarpeellisuuden tai 
muutosten vaikutuksen arviointiin, puhu-
mattakaan epidemiologisen tutkimuksen tai 
yksilön työkyisyyteen liittyvästä arvioinnista. 
Yksilön kuormittumisen arviointi edellyttää 
myös hänen kapasiteettinsa arviointia. Työ-
suojelulliset normit taas lähtevät ajatukses-
ta, että suurin osa työväestöstä pystyisi teke-
mään työtä vaivojen riskin kasvamatta, ja 
niissä otetaan huomioon ainoastaan työnte-
kijöiden yleisiä ominaisuuksia, kuten suku-
puoli ja ruumiinrakenne. 

Taulukossa 2 alaspäin siirryttäessä kas-
vaa saadun tiedon tarkkuus, mutta samalla 
kasvavat käyttöön tarvittava aika, erityis-
osaaminen ja teknologian tarve, jotka lisää-
vät tiedon hankintaan liittyviä kustannuk-
sia48. Siten työpaikan kuormituksen arvioin-
nissa kannattaa yleensä noudattaa toimin-
tatapaa, jossa aluksi karkealla ja halvalla 
menetelmällä (työpaikan tiedot, haastatte-
lut ja kyselyt) pyritään seulomaan kuormit-
tavimmat työvaiheet, joihin liittyvää kuor-
mitusta sitten voidaan arvioida tai jopa 
mitata tarkemmilla menetelmillä22.

Tulevaisuuden näkymiä

Työn kuormitustekijöiden ja liikuntaelin-
ten vaivojen yhteyksiä selvittävä tutkimus-
tieto ja teoreettinen ymmärrys on kertynyt 
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lähinnä viimeksi kuluneiden kolmen vuosi-
kymmenen aikana tehdyistä tutkimuksista. 
Niin tutkimukseen kuin työpaikkojen käy-
täntöön tarvittavien arviointimenetelmien 
kehittämistä ovat ohjanneet paljolti käytet-
tävissä olevat resurssit eikä menetelmiä ole 
juuri systemaattisesti validoitu. Tieteelli-
seen näyttöön perustuvat vaatimukset joh-
tanevat nykyisten ja tulevien menetelmien 
tarkempaan systemaattiseen arviointiin, ja 
osa kehitetyistä menetelmistä tullaan 
todennäköisesti toteamaan arvottomiksi. 
Mittausmenetelmien tekninen kehitys joh-
tanee tarkkojen ja koko työvuoron mittais-
ten biomekaanisten ja fysiologisten mittaus-

ten lisääntymiseen. Mittausten analysoin-
tiin taas tarvitaan uusia matemaattisia mal-
leja, joilla otetaan huomioon kuormituksen 
suuruuden ja ajallisten tekijöiden väliset 
dynaamiset suhteet muun muassa väsymi-
sen toteamiseksi ja riittävän toipumisajan 
määrittämiseksi. Samalla tarkentunevat 
kuormituksen työsuojelulliset raja-arvot. 
Työelämän muutokset tuovat uusia vaati-
muksia kuormituksen arviointiin myös työ-
terveyden ja työsuojelun käytäntöihin. Pää-
töksentekoon kehitettäneen ohjelmistoja, 
joiden avulla voidaan helpottaa samanai-
kaisesti vaikuttavien tekijöiden yhdysvaiku-
tusten arviointia. 
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Liikuntaelimiin kohdistuvan kuormituksen 
arviointi keittiötyössä

Irmeli Pehkonen, Ritva Ketola, Elina Nykyri, Sari Stenholm, Esa-Pekka Takala

Keittiötyöhön kohdistuneessa interventiotutkimuksessa tarvittiin menetelmiä 
liikuntaelinten kuormittumisen arvioimiseksi. Tässä artikkelissa kuvataan kehitetyt 
menetelmät ja niillä saatuja tuloksia sekä arvioidaan menetelmien toimivuutta. 

Työntekijöiden kokemaa työtehtävien fyysistä rasittavuutta, työtehtäviin käytettyä 
aikaa ja työtehtävien toistuvuutta selvitettiin kyselyllä. Keittiötyössä työpäivien 
kuormittavuus vaihtelee päivittäin mm. ruokalistan mukaan ja työtehtäviä tehdään 
usein limittäin, mitkä seikat ilmeisesti vaikeuttivat arviointia. Menetelmällä saatu 
kuva työtehtävien keskimääräisestä kuormittavuudesta ja tehtävien ajallisesta 
jakautumisesta vastasi kuitenkin hyvin hankkeessa muista lähteistä saatua tietoa. 

Keittiötyön kuormitustekijöiden haitallisuuden arviointiin kehitettiin kolmiportainen 
”Liikennevalo”-menetelmä, jolla havainnoitiin riskitekijöitä kussakin keittiössä yhden 
työpäivän ajan. Menetelmä tunnisti työtehtävien keskeiset riskitekijät, mutta se 
osoittautui liian karkeaksi interventioiden vaikutusten tutkimiseen. 

Interventioissa tapahtuneiden muutosten arviointia varten kehitettiin KILA-
menetelmä, jolla havainnoitiin videonauhalta selkään, olkapäihin ja käsiin 
kohdistuvaa kuormitusta. Kuormitusta arvioitiin selän ja olkapäiden asentojen ja 
käden otteiden avulla ottaen huomioon asentojen ja otteiden kesto sekä työssä 
tarvittava voima. Menetelmä erotteli kuormituksessa tapahtuneita muutoksia. Eniten 
ongelmia havainnoijilla oli sen arvioinnissa, esiintyikö jokin asentokokonaisuus 
”ajoittain” vai työskentelikö työntekijä kyseisessä asennossa ”jatkuvasti” tai 
”toistuvasti”. Otteiden havainnointi oli vaikeaa erityisesti tutkijoille, joilla ei ollut 
aiempaa kokemusta otteiden havainnoinnista, joten tältä osin menetelmä vaatii 
jatkokehitystä. Kolmella eri menetelmällä saatiin tarkkuudeltaan erilaista tietoa 
erilaisiin käyttötarkoituksiin ja siten yhtä tietolähdettä kattavampi kuva keittiötyöhön 
liittyvästä kuormituksesta. 

 Avainsanat:  havainnointimenetelmät, kyselymenetelmät, interventio, fyysinen 
kuormittavuus 
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JOHDANTO

Keittiötyöntekijöillä on runsaasti liikunta-
elinten sairauksia ja oireita6, 14. Keittiötyön 
tiedetäänkin sisältävän useita liikuntaelin-
ten vaivojen riskitekijöitä1, 15. Liikuntaeli-
miin kohdistuvaa kuormitusta keittiötyössä 
selvitettiin kunnallisissa keittiöissä vuosina 
2002–2005 toteutetussa satunnaistetussa 
interventiotutkimuksessa, jossa interventiot 
tähtäsivät haitallisen kuormituksen vähen-
tämiseen. Kuormituksen arviointi oli tar-
peen interventioiden kohdentamiseksi ja 
tutkimuksen tulosten arvioimiseksi. 

Liikuntaelimiin kohdistuvaa kuormi-
tusta arvioivat menetelmät voidaan jakaa 
subjektiivisiin kuormitusarvioihin perus-
tuviin menetelmiin, havainnointiin sekä 
suoriin mittausmenetelmiin. Eri menetel-
millä saatavan tiedon tarkkuus vaihtelee, 
ja mitä tarkempaa tietoa halutaan, sitä 
enemmän tarvitaan resursseja tiedon han-
kintaan20. 

Useimmat kirjallisuudessa esitetyt mene-
telmät soveltuvat parhaiten sellaisten työ-
tehtävien analysointiin, joissa työntekijät 
työskentelevät samassa työpisteessä ja teke-
vät suhteellisen samanlaisia työliikkei-
tä10, 19, 20. Myös kuormittavuuden haitalli-
suutta kuvaavat raja-arvot perustuvat 
yleensä oletukseen, että samaa tehtävää 
tehdään useiden tuntien ajan, kun taas 
keittiössä tehdään työtehtäviä limittäin, 
siirrytään nopeasti työpisteestä toiseen ja 
työt vaihtelevat päivittäin muun muassa 
valmistettavan ruoan mukaan. Keittiötyön 
interventiotutkimuksessa ideaalinen kuor-
mituksen arviointi edellyttäisi siten mah-
dollisimman hyvin kaikki työtehtävät ja 
keittiöt kattavaa, usean päivän ajan tapah-
tuvaa tiedon keruuta. Nämä reunaehdot 
sekä hankkeessa käytettävissä olevat resurs-
sit huomioon ottaen aiemmat menetelmät 
eivät soveltuneet käytettäviksi, vaan tutki-

mukseen kehitettiin tarkoitukseen parem-
min soveltuvia menetelmiä. 

Tässä tutkimuksessa liikuntaelimiin koh-
distuvaa kuormitusta arvioitiin kolmella 
menetelmällä: 

1)  Työntekijöiden käsityksiä työtehtävien ja 
-vaiheiden suorittamiseen käytetystä 
ajasta sekä niihin liittyvästä fyysisestä 
rasittavuudesta selvitettiin kyselyllä.

2)  Keittiötyössä esiintyviä riskitekijöitä  
havainnoitiin ”Liikennevalo”-menetel-
mällä. Sen ajateltiin mahdollisesti myös 
tunnistavan muutoksia työn kuormitta-
vuudessa intervention kohteena olleissa 
työtehtävissä. 

3)  Keittiöissä videoitujen muutoskohteiden 
analysointiin kehitettiin havainnointiin 
perustuva KILA-menetelmä (Kitchen 
Intervention Load Assessment). 

Tässä artikkelissa kuvataan menetelmät ja 
niillä saadut tulokset, sekä arvioidaan eri 
menetelmien toimivuutta keittiötyön kuor-
mituksen arvioinnissa.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimusympäristö 

Tutkimus tehtiin neljän kaupungin 119 kun-
nallisessa keittiössä. Kyse oli koulujen, päi-
väkotien, vanhainkotien ja palvelukeskusten 
keittiöistä, joissa työskenteli vähintään kol-
me täysipäiväistä työntekijää. Lisäksi muka-
na oli yksi keskuskeittiö. Suurimmassa osas-
sa keittiöistä työskenteli 3–5 työntekijää. 
Yhteensä tutkimuskeittiöissä työskenteli 504 
työntekijää. Työntekijöiden keski-ikä oli 46 
vuotta, ja he olivat työskennelleet keittiö-
työssä keskimäärin 17 vuotta. 
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Keittiöistä puolet (n = 59) satunnaistet-
tiin interventioryhmään ja puolet (n = 60) 
vertailuryhmään. Interventioryhmä kehitti 
omaa työtään 11–14 kuukautta kestävän 
interventiovaiheen ajan, kun taas vertailu-
ryhmä jatkoi toimintaansa kuten aiem-
min.

Interventioryhmään kuuluvissa keittiöis-
sä toteutettiin interventiovaiheen aikana 
yhteensä 402 muutosta, jotka tutkijaryhmä 
arvioi liikuntaelinten kuormittumisen tai 
työturvallisuuden kannalta merkitykselli-
siksi. Eniten muutoksia tehtiin astioiden 
pesussa (23 %), ruoanvalmistuksessa ja lei-
pomisessa (18 %) sekä ruoan jakamisessa 
ja tarjolle laittamisessa (18 %). Vertailu-
keittiöissä tapahtui samana aikana 80 muu-
tosta, joista pääosa kohdistui ruoanvalmis-
tukseen ja leipomiseen (39 %), ruoan jaka-
miseen ja tarjolle laittamiseen (17 %) sekä 
astioiden pesuun (17 %). 

Kuormituksen 
arviointimenetelmät

Kuormituksen arvioinnin perustana oli tie-
to keittiön työprosesseista. Keittiötyö oli 
jaettu seitsemään työtehtävään: 1) saapu-
van tavaran vastaanotto ja lajittelu, 2) esi-
valmistelutyöt, 3) ruoan valmistus ja leipo-
minen, 4) ruoan lähettäminen ja vastaan-
ottaminen, 5) ruoan jakaminen ja tarjolle 
laittaminen, 6) astioiden pesu 7) siivous- ja 
puhdistustyöt sekä koneiden ja laitteiden 
hoito ja huolto. Työtehtävät jaettiin edel-
leen 2–6 työvaiheiseen. 

1. Kysely työtehtävien kestosta, 
toistuvuudesta ja fyysisestä 
kuormittavuudesta 

Kaikille työntekijöille jaettiin kyselylomake 
kolmen kuukauden välein yhteensä seitse-
män kertaa. Ensimmäinen kysely tehtiin 

ennen interventiovaiheen aloittamista ja 
seuraavat noin kolmen kuukauden välein 
interventiovaiheen ja seurantavaiheen 
aikana. Kyselyssä työntekijöitä pyydettiin 
arvioimaan edellisen työviikon osalta 
kuhunkin työtehtävään päivittäin käytetty 
aika, tehtävien toistuvuus (päivänä viikos-
sa) sekä kunkin työtehtävän ja -vaiheen fyy-
sinen rasittavuus asteikolla 1–7 (1 = ei lain-
kaan rasittava ... 7 = erittäin rasittava). 

2. ”Liikennevalo”-menetelmä

Ennen interventiovaiheen alkamista kaksi 
tutkijaa havainnoi jokaisessa keittiössä lii-
kuntaelinten terveyteen vaikuttavia riskite-
kijöitä yhden työpäivän ajan (n. 8 h) kolmi-
portaisella ”Liikennevalo”-menetelmällä. 
Kirjallisuuden13 ja aiempien kokemusten 
perusteella havainnoitaviksi riskitekijöiksi 
valittiin 
1)  nostot ja taakkojen siirrot 

2)  selän kumarat ja kiertyneet asennot 

3)  yläraajojen kohoasennot 

4)  käden voiman käyttö

5)  toistuvat työliikkeet

6)  ranteiden taipuneet asennot 

7)  paikallaan seisominen ja

8)  kyykyssä työskentely.

Asiantuntijaryhmä laati kirjallisuuden ja 
aiemman kokemuksen perusteella kullekin 
riskitekijälle arviointiperiaatteet, joiden 
perusteella havainnoitsija luokitteli liikun-
taelimille aiheutuneen riskin kolmeen luok-
kaan: 
1)  Ei lainkaan haitallista kuormitusta eli 

riski liikuntaelinten vaivoihin vähäinen. 

2)  Jonkin verran haitallista kuormitusta eli 
riski liikuntaelinten vaivoihin kohtalai-
nen.

3)  Paljon haitallista kuormitusta eli riski lii-
kuntaelinten vaivoihin kohonnut. 
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Riskitekijöiden arvioinnissa otettiin huo-
mioon työasento, käsiteltävien taakkojen 
painot ja tarvittavat voimat sekä riskiteki-
jän kesto. Havainnointi tehtiin jatkuvana 
havainnointina siten, että tutkijat seurasi-
vat yhtä työntekijää kerrallaan. Alle 30 
minuuttia kestävien työvaiheiden havain-
nointi tehtiin koko työvaiheen ajalta. 
Pidempikestoisia työvaiheita havainnoitiin 
30 minuutin ajan. Yhden havainnointijak-
son päättymisen jälkeen tutkija siirtyi sat-
tumanvaraisesti havainnoimaan jotakin 
muuta työvaihetta. Tavoitteena oli havain-
noida mahdollisimman monta työvaihetta 
päivän aikana. Menetelmän toistettavuutta 
arvioitiin havainnoijaparien tekemien rin-
nakkaishavainnointien (n = 77) perusteel-
la16. 

3. KILA-menetelmä

Intervention kohteena olleita työvaiheita 
videoitiin ennen muutosten toteuttamista 
ja niiden jälkeen. Riskitekijöiden havain-
nointiin ja analysointiin videonauhoilta 
kehitettiin KILA-menetelmä. Analysoin-
nin tukena käytettiin työpaikalla tehtyjä 
mittauksia (mm. käsiteltyjen taakkojen pai-
not ja tehtävän kesto). Arvioinnissa kiinni-
tettiin huomiota selän, olkapäiden ja kä-
sien kuormitukseen. Arvio tehtiin jatkuva-
na havainnointina koko videoleikkeen ajal-
ta, ja tutkijat havainnoivat selän ja olkapäi-
den yleisintä asentoa sekä käden yleisintä 
otetta. Asennon ja otteen sekä niiden kes-
ton perusteella kuormitus luokiteltiin seit-
senportaisella asteikolla (1 = ei lainkaan 
haitallinen kuormitus ... 7 = erittäin haital-
linen kuormitus). Kesto määriteltiin ”tois-
tuvaksi tai jatkuvaksi”, jos se esiintyi vähin-
tään puolet havainnoidusta ajasta, ja 
”ajoittaiseksi”, jos se esiintyi useita kertoja 
työn aikana mutta sen kesto oli alle puolet 
ajasta. Lisäksi havainnoitiin asentoon liit-
tyvä voimankäyttö viisiportaisella asteikol-

la ja otteeseen liittyvä voimankäyttö neli-
portaisella asteikolla. Molemmat olkapäät 
ja kädet havainnoitiin erikseen. 

Havainnoinnin teki neljä fysioterapeut-
tia pareittain (A & B ja C & D). Videoituja 
muutoskohteita oli yhteensä 50 kappaletta, 
ja ne kattoivat kaikki aiemmin mainitut 
seitsemän työtehtävää. 13 videota jaettiin 
2–4 lyhyempään leikkeeseen, koska työvai-
he koostui useammasta työn osavaiheesta. 
Täten analysoitavien leikkeiden kokonais-
määrä oli 117 kappaletta, joista A & B 
havainnoivat 66 kappaletta ja C & D 51 
kappaletta. Kunkin videonauhan kesto 
(mediaani 68 s) ja työvaiheissa käsiteltyjen 
taakkojen painot ilmoitettiin havainnoijille 
etukäteen. Videot esitettiin kolme kertaa: 
ensimmäisellä kerralla keskityttiin selän, 
toisella olkapäiden ja kolmannella käsien 
kuormituksen havainnointiin. Havainnoi-
jat eivät tienneet, oliko kuvaus tehty tilan-
teesta ennen vai jälkeen intervention. 
Menetelmän toistettavuutta arvioitiin kah-
den tutkijaparin tekemien rinnakkaisha-
vaintojen perusteella.

Aineiston analysointi

Kyselyistä laskettiin työtehtäviin käytetty-
jen aikojen osuudet lähtötilanteessa. Työ-
tehtävien rasittavuusarvioista laskettiin kes-
kiarvot erikseen interventio- ja vertailukeit-
tiöistä niille henkilöille, jotka olivat muka-
na koko tutkimusajan (n = 307). Interven-
tio- ja vertailukeittiöiden eroja sekä keittiö-
työn työvaiheiden kuormittuneisuuden 
muutoksessa havaittujen erojen tilastollista 
merkitsevyyttä tutkittiin lineaarisilla seka-
malleilla (mixed models). 

”Liikennevalo”-menetelmällä kerätystä 
aineistosta laskettiin riskitekijöittäin kuor-
mittavimpien arvioiden (riskiluokka 3) 
osuus eri työtehtävissä. Nostojen / taakko-
jen siirtojen kriteeriä tarkennettiin tutki-
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muksen aikana, minkä vuoksi näiden 
havaintojen lukumäärä oli muita pienem-
pi. KILA-menetelmällä kerätyn aineiston 
avulla verrattiin lopputilanteessa esiintyviä 
riskitekijöitä alkutilanteeseen työvaiheit-
tain. Aineistosta laskettiin riskitekijöittäin 
niiden työvaiheiden osuus, joissa kuormi-
tus oli vähentynyt, pysynyt samana tai 
lisääntynyt. 

”Liikennevalo”- ja KILA-menetel-
mien toistettavuutta tutkittiin laskemal-
la pareittaisista havainnoista yhdenmu-
kaisten arvioiden osuudet sekä painote-
tut Kappa-kertoimet ( w). Kappa-ker-
roin kuvaa yhdenmukaisten arvioiden 
todennäköisyyttä suhteessa siihen, mitä 
pelkästään sattumalta saataisiin, ja sen 
tulkinnassa käytettiin Fleissin (1973) 
kolmiportaista asteikkoa (yhteneväisyys 
on ”heikko”, jos w < 0,4; ”kohtalai-
nen”, jos w on 0,40–0,75 ja ”erinomai-
nen”, jos w > 0,75).

TULOKSET

Työtehtävien kesto, toistuvuus ja 
fyysinen rasittavuus kyselyn 
mukaan

Osalla työntekijöistä oli ollut selvästi vai-
keuksia eri tehtäviin käytettyjen aikojen 
arvioinnissa. Siksi tuloksiin otettiin 
mukaan vain niiden 189 työntekijän vas-
taukset, joilla tehtävien kestosta ja tois-
toista laskettu viikkotuntien määrä poik-
kesi enintään 25 % heidän toisaalla 
kyselyssä ilmoittamastaan viikoittaisesta 
työajasta. Eri työtehtäviin käytetyn ajan 
jakautuminen on esitetty kuviossa 1. 
Eniten aikaa työntekijät käyttivät ruoan 
valmistukseen ja leipomiseen sekä astioi-
den pesuun.

Kuormittavimmaksi työtehtäväksi työn-
tekijät kokivat saapuvan tavaran vastaan-
oton ja lajittelun, astioiden pesun sekä sii-

Kuvio 1. Työtehtäviin käytetyn ajan jakautuminen tutkimuksen alussa (n = 189). 
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vous- ja puhdistustyöt (kuvio 2). Rasittu-
neisuusarvioiden keskiarvo nousi interven-
tion aikana vertailuryhmässä tilastollisesti 
merkitsevästi esivalmistelutöissä, ruoanval-
mistuksessa ja leipomisessa sekä siivous- ja 
puhdistustöissä, mutta ei interventioryh-
mässä. 

Keittiötyön riskitekijät 
”Liikennevalo”-menetelmällä 
arvioituna

”Liikennevalo”-menetelmällä arvioituna 
kuormitukseltaan korkeimpaan luokkaan 
luokiteltuja riskitekijöitä esiintyi eniten 
astioiden pesussa (kuvio 3). Kaikissa työ-
tehtävissä esiintyi yleisesti sellaisia käden 
asentoja ja liikkeitä, joissa riskin liikunta-
elinvaivoille arvioitiin kohonneen. Saapu-
van tavaran vastaanotto sekä siivous- ja 
puhdistustyöt kuormittivat erityisesti sel-
kää. Saapuvan tavaran vastaanotossa teh-
dyistä havainnoista kuormitukseltaan kor-
keimpaan luokkaan sijoittui taakkojen käsit-
telyn osalta 75 % ja selän kumarien ja kier-

tyneiden asentojen osalta 37 %. Siivouk-
sessa raskaiden taakkojen käsittelyn osuus 
oli pienempi, mutta haitalliseksi arvioituja 
selän kumaria ja kiertyneitä asentoja oli yli 
50 % havainnoista.

”Liikennevalo”-menetelmän toistetta-
vuus oli pääosin erinomainen tai kohtalai-
nen ( w = 0.42–1.00). Yhteneväisyys oli 
heikkoa joillakin tutkijapareilla yläraajan 
kohoasentojen ( w = 0.07–0.46) ja rantei-
den taipuneiden asentojen ( w = 0.30–0.61) 
arvioinnissa. Eroja esiintyi havainnoitsija-
parien välillä siten, että menetelmää enem-
män käyttäneiden arviot olivat yhtenäi-
sempiä kuin niiden, joilla oli vähemmän 
käyttökokemusta16. 

Kuormituksen muutoksen 
arviointi KILA-menetelmällä 

KILA-menetelmällä arvioituna oli yleisim-
min vähentynyt selän ja olkapäiden kuor-
mitus, kun lähes puolessa (46–49 %) videoi-
duista muutoksista näiden kehonosien 
asento oli joko vähemmän kuormittava tai 

Kuvio 2. Rasittavuusarvioiden keskiarvot (työntekijöiden arviot, n = 307) työtehtävittäin lähtötilanteessa 
(LT) ja intervention päättymisen jälkeen (IJ).
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asennon kesto oli muuttunut ”jatkuvasta” 
tai ”toistuvasta” intervention jälkeen ”ajoit-
taiseksi” (kuvio 4). Voimankäyttö väheni 
28–36 prosentissa tilanteista. Sen sijaan 
otteet pysyivät yleisimmin samana tai 
muuttuivat kuormittavammiksi useammin 
kuin vähemmän kuormittaviksi. 

Menetelmän toistettavuus oli erinomai-
nen tai kohtalainen ( w = 0.51–0.83) 
lukuun ottamatta oikean käden otteen 
arviointia, jossa se oli toisella havainnoitsi-
japarilla heikko ( w = 0.30). Eniten vaikeuk-
sia havainnoitsijoilla oli työssä tarvittavan 
voimankäytön sekä työasennon aikatekijän 

Kuvio 3. "Liikennevalo"-menetelmällä luokkaan "paljon haitallista kuormitusta" havainnoitujen riskiteki-
jöiden osuus työtehtävittäin. n=kustakin työtehtävästä tehtyjen havaintojen lukumäärä, suluissa havaintojen 
määrä nostojen ja siirtojen osalta.

Kuvio 4. Kuormittavuus riskitekijöittäin lopputilanteessa verrattuna alkutilanteeseen KILA-menetelmällä 
arvioituna (n = 50 keittiön työvaihetta).



Liikuntaelimiin kohdistuvan kuormituksen arviointi keittiötyössä

65

(”ajoittainen” vai ”toistuva/jatkuva”) arvi-
oinnissa. Havainnoijat A ja B kokivat myös 
otteiden havainnoinnin vaikeaksi. 

POHDINTA 

Tutkimuksessa arvioitiin keittiötyön kuor-
mitusta tutkimuksessa kehitetyllä kahdella 
havainnointimenetelmällä ja kyselyllä. 
”Liikennevalo”-menetelmällä tunnistettiin 
haitalliseksi arvioituja kuormituksen riski-
tekijöitä eri työtehtävissä, KILA-menetel-
mällä pystyttiin erottamaan intervention 
aikana tapahtuneita muutoksia kuormituk-
sessa ja kyselyllä saatiin ryhmätasolla kes-
kimääräinen kuva työtehtävien ajallisesta 
jakaantumisesta ja työtehtävien koetusta 
fyysisestä rasittavuudesta. 

1. Kysely työtehtävien kestosta, 
toistuvuudesta ja fyysisestä 
rasittavuudesta

Työntekijöiden subjektiivisiin arvioihin 
perustuvia menetelmiä käytetään yleisesti 
työkuormituksen arvioinnissa. Kyselyiden 
tekeminen on helppoa, ja ne soveltuvat suu-
rien kohdejoukkojen tutkimiseen4. Vastaus-
ten toistettavuus on ollut kohtalaisen hyvä, 
kun on kysytty kaksijakoisella asteikolla 
kuormitustekijän olemassaoloa tai sen puut-
tumista. Kuormituksen keston tai toistuvuu-
den arviointi on taas ollut melko huonosti 
toistettavaa. Kyselymenetelmän validiteetin 
on todettu riippuvan muun muassa kysy-
mysten muotoilusta ja työntekijöiden kyvys-
tä arvioida työn fyysisiä vaatimuksia17.

Kyselyssä työntekijöitä pyydettiin arvioi-
maan työtehtävien ja -vaiheiden rasitta-
vuutta sekä niihin käytettyä aikaa edellisen 
työviikon ajalta. Keittiötyössä työtehtävien 
kesto ja työpäivien kuormittavuus vaihte-
lee muun muassa ruokalistan, tavarantoi-
mitusten määrän ja työnjaon mukaan. 

Työtehtävien keston arviointi oli selvästi 
vaikeaa osalle työntekijöistä, mistä syystä 
esitetyt tulokset rajattiin koskemaan ai-
noastaan niitä vastauksia, joissa ei ollut sel-
vää loogista virhettä viikoittaisen työajan 
suhteen. Arviointia saattoi vaikeuttaa se, 
että työtehtäviä tehtiin usein limittäin. Teh-
tävien aikajakauma koko aineistolla vastaa 
keittiöistä tehtyjä muita havaintoja ja 
kuvannee siten hyvin keskimääräistä tilan-
netta keittiötyössä. Toisaalta keittiön työn-
jaosta riippuen yksittäisten henkilöiden 
tehtävien jakaumassa voi olla hyvinkin 
suurta vaihtelua.

Fyysistä rasittavuutta kysyttiin työtehtä-
vittäin. Yhteen työtehtävään liittyvät työ-
vaiheet voivat kuitenkin erota fyysisen 
kuormituksen suhteen paljonkin toisistaan, 
minkä vuoksi työntekijät saattoivat kokea, 
että koko työtehtävän kuormitusta on vai-
kea arvioida. Rasittavuuden arvioon liitty-
nee kuormituksen tason ohella toiminnan 
kesto; kevytkin työtehtävä muuttuu rasitta-
vaksi, jos se jatkuu pitkään5. 

2. ”Liikennevalo”-menetelmä

”Liikennevalo”-menetelmä otti huomioon 
fyysisen kuormituksen kolme keskeistä 
määrettä eli kuormituksen tason (työasen-
to), työssä tarvittavat voimat ja työvaihei-
den keston. Kolmiportaisella asteikolla ero-
tettiin työtehtävistä keskeiset riskitekijät, 
mikä auttoi kohdistamaan interventioita 
eniten kuormittaviin työvaiheisiin. Siten 
menetelmä näyttää soveltuvan hyvin keit-
tiötyössä esiintyvien fyysisten riskitekijöi-
den selvittämiseen. 

”Liikennevalo”-menetelmä ja kysely 
antoivat selvästi samansuuntaisia tuloksia: 
astioiden pesu, kuormien purku sekä sii-
vous ja puhdistustyöt arvioitiin eniten 
kuormittaviksi työvaiheiksi molemmilla 
menetelmillä. 
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”Liikennevalo”-menetelmän toistetta-
vuus todettiin melko hyväksi. Yläraajojen 
ja ranteiden asentojen arvioiden yhteneväi-
syys oli kuitenkin heikko. Yläraajojen työ-
liikkeiden arviointi on todettu vaikeaksi 
myös aiemmissa tutkimuksissa3, 8. Menetel-
män käyttö edellytti havainnoijalta tark-
kuutta, koska hänen tuli havainnoida kah-
deksaa riskitekijää samanaikaisesti ja arvioi-
da kaikkien näiden osalta kahta tekijää 
(esimerkiksi selän kuormittava asento ja 
kuormittavassa asennossa työskennelty 
aika). Havainnoitsijoiden kuormittumista 
voitaisiin vähentää ja samalla todennäköi-
sesti parantaa havainnoinnin tarkkuutta 
käyttämällä kahta havainnoitsijaa2, 18, 
vähentämällä havainnoitavien riskitekijöi-
den määrää tai yhdistämällä yksittäisiä ris-
kitekijöitä laajemmiksi kokonaisuuksik-
si7, 12. 

Havainnointi kattoi kustakin tutkimus-
keittiöstä tehtäviä yhden päivän ajalta. 
Arviointi tapahtui työvaiheittain ja pisim-
millään 30 minuuttia kerrallaan, joten 
havainnoimalla ei saatu tarkkaa tietoa ris-
kitekijöiden esiintymisen päivittäisestä kes-
tosta tai toistuvuudesta. Koska havaintoja 
kertyi 119 keittiöstä runsaasti eri työtehtä-
vistä ja arviot vastasivat myös työntekijöi-
den käsityksiä, tulokset kuvannevat suh-
teellisen hyvin keittiötyön työvaiheiden 
kuormitusta. Osoittautui, että muun muas-
sa päivittäin valmistettavan ruoan ja tava-
rantoimitusten määrät vaikuttivat suuresti 
kuormitukseen. Siksi keittiötyössä olisikin 
tärkeää selvittää riskitekijöiden esiintymis-
tä yhtä työpäivää pidemmiltä jaksoilta. 

Tutkimuksessamme havainnoitsijat oli-
vat kehittämässä menetelmää, mikä var-
mastikin edesauttoi saavuttamaan hyvän 
toistettavuuden. Hankkeessa tutkijan vaih-
tuessa uusi henkilö perehdytettiin menetel-
män käyttöön opettamalla hänelle havain-
nointi keittiöissä. Yleensä havainnointime-

netelmien käyttö edellyttää koulutuksen, 
jonka laajuus riippuu käyttäjien havain-
nointikokemuksesta. Lisäksi on tarpeen 
perehtyä havainnoitavaan työhön ennen 
havainnoinnin aloittamista.

3. KILA-menetelmä

KILA-menetelmällä arvioitiin asentoja ja 
otteita 7-portaisella ja työssä tarvittavaa 
voimaa 4- tai 5-portaisella asteikolla. Asen-
tojen ja otteiden arviointiin yhdistettiin nii-
den keston arviointi: havainnoitsija arvioi, 
esiintyikö asento tai ote havainnoitavana 
aikana ”ajoittain” vai ”jatkuvasti/toistu-
vasti”. Menetelmällä havaittiin kuormituk-
sen muutoksia ennen interventiota ja sen 
jälkeen videoiduissa tilanteissa. Todetut 
kuormituksen muutokset olivat saman-
suuntaisia kuin mitä voitiin päätellä inter-
ventioista kirjatun muun tiedon perusteel-
la. Tehdyt muutokset eivät aina johtaneet 
kuormituksen vähentymiseen. Kuormituk-
sen muutoksiin tähtääviin interventioihin 
näyttääkin usein liittyvän mahdollisuus, 
että kuormitus vähenee kehon jossakin 
osassa mutta lisääntyy toisaalla.

Havainnoinnin tarkkuus heikkenee sen 
myötä, mitä useampia asioita kohteesta 
tulisi tunnistaa9. Siksi havainnoitsijoille 
annettiin toistettavuutta testattaessa mah-
dollisuus katsoa kukin nauha kolme kertaa, 
jolloin voitiin keskittyä yhteen kehonosaan 
kerrallaan. Havainnoitsijat pitivät kolmea 
katsomiskertaa yleensä riittävänä. 

Menetelmän toistettavuus todettiin pää-
osin hyväksi. Eniten ongelmia tuotti sen 
päättäminen, esiintyikö vallitsevan asento-
kokonaisuus ”ajoittain” vai työskentelikö 
työntekijä asennossa ”jatkuvasti” tai ”tois-
tuvasti”. Työssä tarvittavan voiman ja 
otteiden arviointi tuotti vaikeuksia erityi-
sesti tietyntyyppisten työvaiheiden osalta. 
Voiman arviointi oli vaikeaa esimerkiksi 
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havainnoitaessa pöytien pyyhkimistä, vuo-
kien nostamista uuniin tai vaunujen työn-
tämistä. Tuolloin tarvittavan voiman suu-
ruuteen vaikuttaa taakan painon lisäksi 
useita muita tekijöitä, kuten pinnan tasai-
suus, taakan painopisteen sijainti tai vau-
nun pyörien koko. Otteiden arvioinnissa 
esille tuli havainnoijien aiemman havain-
nointikokemuksen merkitys: vaikeuksia oli 
enemmän niillä tutkijoilla, joilla ei ollut 
juurikaan aiempaa kokemusta otteiden 
arvioimisesta. Kuormituksen suhteen 
otteet voidaan luokitella usealla tavalla11. 
Keittiötyössä moniin työvaiheisiin liittyy 
tarttumista, ja otteiden rajaaminen kah-
teen pääluokkaan osoittautui joissakin 
tilanteissa vaikeaksi. Otteiden arvioinnin 
osalta menetelmä vaatiikin jatkokehitystä. 

Videointi tehtiin keittiöissä normaaleis-
sa työtilanteissa, joten ennen muutosta ja 
sen jälkeen kuvatuissa videoissa ei esiinty-
nyt aina sama työntekijä. Työntekijöiden 
antropometriset mitat ja yksilölliset työta-
vat saattoivat siten vaikuttaa tuloksiin. 
Myös kuvauskulma vaikutti havainnoimi-
seen. Koska työtilanteet oli kuvattu pää-
osin sivulta, selän arvioiminen onnistui 
hyvin, mutta joissakin tilanteissa olkavarsi 
tai käsi jäi piiloon. Parempaan tulokseen 
pääsemiseksi olisi kuvaus pitänyt tehdä 
kahdesta suunnasta.

Videoiden havainnointimenetelmällä 
keskityttiin interventioiden kohteena ollei-
den yksittäisten työvaiheiden kuormituste-
kijöiden arviointiin. Havainnointi tehtiin 
lyhyistä videoleikkeistä, eikä se siten suh-
teellisen työläänä sovellu laajojen kokonai-
suuksien analysointiin. 

YHTEENVETO JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa arvioitiin keittiötyön kuor-
mittavuutta kolmella menetelmällä. Mene-

telmät kehitettiin eri tarkoituksiin. Eri 
havainnoitsijat tekivät molemmilla havain-
nointimenetelmillä kohtuullisen hyvin 
yhteneviä arvioita. ”Liikennevalo”-mene-
telmä näyttää soveltuvan hyvin riskitekijöi-
den havainnointiin interventioiden kohdis-
tamiseksi, mutta ei ole riittävän herkkä 
havaitsemaan tehtävissä tapahtuneita pie-
niä muutoksia. Videokuviin perustuvalla 
KILA-menetelmällä pystyttiin havaitse-
maan kuormituksen muutoksia yksittäisis-
sä työvaiheissa. Tutkijoiden aiempi koke-
mus havainnoinnista on otettava huo-
mioon suunniteltaessa kummankin mene-
telmän käyttökoulutusta. Menetelmien jat-
kokehittelyä tarvitaan erityisesti käden 
kuormitusta arvioitaessa. 

Menetelmät kehitettiin tutkimusta var-
ten. Niitä täytynee yksinkertaistaa helppo-
käyttöisemmiksi ja vähemmän havainnoit-
sijoita kuormittaviksi, jotta ne soveltuisivat 
työterveyshuollon tai muiden kuormitusta 
arvioivien ammattilaisten työkaluiksi. Työ-
tehtäviin kuluvasta ajasta ja työtehtävien 
rasittavuudesta saatiin kyselyllä keskimää-
räinen kuva, joka vastaa tutkimuksen aika-
na tehtyjä muita havaintoja. Liikuntaelin-
ten kuormituksen arviointimenetelmän 
valintaan vaikuttavat tarvittavan tiedon 
käyttötarkoitus ja vaadittava tarkkuus sekä 
käytettävissä olevat resurssit, minkä vuoksi 
yhtä, kaikkiin tilanteisiin sopivaa menetel-
mää ei ole. Tutkimuksessa käytetyt kolme 
menetelmää kuvasivat keittiötyön liikunta-
elimiin kohdistamaa kuormitusta eri näkö-
kulmista. Menetelmillä saatiin keittiötyön 
kuormittavuudesta samansuuntaisia tulok-
sia, jotka täydentävät toisiaan. 
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Häiriökuormitus – työn kuormittavuuden 
uusi muoto muuttuvassa työssä
Tapaustutkimus vanhainkotityöstä

Jorma Mäkitalo, Kirsti Launis

Työkuormituksen arviointi on perinteisesti perustunut vakiintuneessa normaalitilassa 
olevan työn kuormittavuuden arviointiin. Ohimenevinä poikkeustilanteina pidettyjä 
työn muutosvaiheita on työkuormituksen arvioinnissa pyritty välttämään. 
Nykyisessä työelämässä työorganisaatioiden toimintaa luonnehtivat kuitenkin 
pitkään keskeneräisenä olevat toimintakonseptien muutokset, jotka näkyvät työn 
sujuvuuden häiriöinä. Tässä tutkimuksessa testattiin oletusta uudesta 
työkuormituksen muodosta, työn muutoksissa ilmenevästä häiriökuormituksesta. 
Tutkimuksen kohteena oli konseptimuutoksessa oleva vanhainkotityö, josta 
aineistoksi valittiin kaikkein eniten apua tarvitseville asukkaille toteutettavat 
aamutoimet, jotka ääni- ja videonauhoitettiin. Aineiston analysoimiseksi kehitettiin 
asukkaiden aloitteellisia puheenvuoroja, niiden käsittelyä ja niiden seurauksia 
erittelevä diskurssianalyyttinen menetelmä, jota sovellettiin kehittävän 
työntutkimuksen viitekehyksessä. 

Aloiteanalyysi osoitti, että noin puolet eniten apua tarvitsevien asukkaiden 
puheenvuoroista pyrki oikaisemaan, kyseenalaistamaan tai vastustamaan sitä, mitä 
hoitajat olivat heille tekemässä. Nykyisen hoitokonseptin puitteissa hoitajat joutuivat 
tekemään aktiivista ylimääräistä työtä vastustelun ohittamiseksi ja silottamiseksi. 
Näin asukkaiden aloitteista huolimatta aamutoimet kyettiin pääosin viemään läpi 
vanhainkodin toimintakonseptin mukaisesti. Vain muutama aloitteista johti 
aamutoimien lievään tai vakavaan häiriintymiseen. Kuitenkin sekä asukkaiden 
vastustelun sammuttaminen että toiminnan häiriintyminen muutaman aloitteen 
kohdalla lisäsi hoitajien työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta. Vanhainkodin 
toiminnan historiallisesta muutosta vasten tulkittuna asukkaiden vastustelua, 
hoitajien toimintaa ja häiriökuormitusta voidaan pitää merkkinä vanhainkodin 
nykyisen hoitokonseptin latentista ja pitkittyneestä kriisistä. Hoitokonseptin 
kehittäminen on tarpeen niin työn sujuvuuden kuin työkuormituksenkin 
ratkaisemiseksi. Työkuormituksen arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota myös työn 
sujuvuuden häiriöihin sekä häiriöistä aiheutuvaan ylimääräiseen työhön ja työn 
kuormittavuuteen. 

 Avainsanat:  kehittävä työntutkimus, toiminnan teoria, toimintakonsepti, 
muutos, työn kehittäminen, hoitotyö
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JOHDANTO

Työn kuormittavuuden arvioinnilla on his-
torialliset lähtökohdat, joiden pätevyyttä 
joudumme nykyisessä työelämän tilantees-
sa arvioimaan. Työn kuormittavuutta ryh-
dyttiin varsinaisesti arvioimaan 1940- ja 
1950-luvuilla Englannissa ja Yhdysvallois-
sa teollisessa työssä ilmenneiden oireiden 
(mm. industrial fatique) vuoksi. Tästä ja 
myöhemmän teollisen massatuotannon 
tutkimisesta vakiintui työkuormituksen 
arviointiin kolme tärkeää taustaoletusta. 

Ensimmäisen mukaan työn rakenteelliset 
piirteet, ennen muuta työnantajan valitsemat 
teknologiset ja työn organisointiratkaisut 
määräävät työntekijöiden toiminnan ja siten 
työn kuormittavuudenesim. 5, 15, 30. Toiseksi, 
työn oletetaan sujuvan arviointihetkellä häi-
riöttä ja arviointitulosten katsotaan siten hei-
jastavan työn normaalikulusta aiheutuvaa 
kuormittavuutta. Tämä taustaoletus käy ilmi 
työn kuormittavuuden arviointiohjeissa 
usein esille tuodusta periaatteesta, jonka 
mukaan työn kuormittavuutta ei tule men-
nä arvioimaan tilanteessa, jossa tehtävää 
on juuri muutettu tai sitä ollaan juuri 
muuttamassa. Tällaisten muutoksessa ole-
vien tehtävien kuormittavuus täytyy arvioi-
da vasta sitten, kun tehtävät ovat vakiintu-
neet ja sujuvat normaalisti. Kolmannen 
taustaoletuksen mukaan työn kuormitta-
vuus arvioidaan tehtäväkohtaisesti, jolloin 
arvioinnin kohteeksi rajataan joko yksi tai 
useampi perättäinen tai toisiinsa liittyvä 
tehtäväkokonaisuus. 

Edellä esitellyn kolmen taustaoletuksen 
perustana näkyvät varhainen teollinen 
massatuotanto ja sitä ohjanneet tayloristi-
set periaatteet. Käytetty teknologia (erityi-
sesti liukuhihna) määräsi ja sen myös ole-
tettiin määräävän lähes jäännöksettömästi 
työntekijöiden toiminnan. Kyseinen histo-
riallinen tuotantomuoto oli erittäin stabiili 

ja hitaasti muuttuva (työn sujuvuuden ole-
tus). Ja työ oli jaettu työntekijäkohtaisiksi 
tehtäviksi. 

Suomen ja läntisten teollisuusmaiden 
työelämä on muuttunut paljon varhaisen 
massatuotannon ajoista. Ensiksikin, tuo-
tantomuodot ovat muuttuneet. Tayloristis-
ta massatuotantoa puhtaassa muodossaan 
ei juurikaan enää ole. Se on siirtynyt kol-
mansiin maihin ja muuttunut meillä jous-
tavaksi, jatkuvan parantamisen tuotanto-
muodoksi, massaräätälöinniksi tai jopa 
yhteiskehittelytuotannoksiesim. 31. Toiseksi, 
työn muutos ja käsityksemme työn muu-
toksesta ovat muuttuneet. 1990-luvulta 
lähtien muutosten ja vakiintuneen toimin-
nan välinen suhde on muuttunut. Talou-
dellinen kilpailu on kiihtynyt erilaisen 
sääntelyn purkamisen jälkeen sekä kansal-
lisilla että kansainvälisillä markkinoilla 
lähes kaikilla toimialoilla. Uuden, tietotek-
niikkaan perustuvan teknologian käyttö on 
yleistynyt. Lisäksi kansalaisten ja asiakkai-
den tarpeet ovat muuttuneet ja monimuo-
toistuneet. Kaikki nämä kolme megatren-
diä pakottavat yrityksiä ja työpaikkoja sekä 
kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan että 
muuttamaan tuotantotapojaan. Tämän 
seurauksena muutos, tai pikemminkin useat 
toisiaan seuraavat ja rinnakkaiset muutok-
set, dominoivat työssä yhä useammin, ja 
vakiintunut ”business as usual” -tyyppinen 
tilanne on poikkeus. 

Työelämän muutoksen vuoksi joudum-
me kyseenalaistamaan edellä kuvatut työ-
kuormituksen arvioinnin taustaoletukset. 
Jos esimerkiksi pidämme kiinni ohjeesta 
pidättäytyä työkuormituksen arvioinnista, 
kun työ on juuri muuttunut tai muuttu-
massa, ei työpaikoille nykyään voisi lähteä 
lainkaan. Työkuormituksen ongelmat eivät 
kuitenkaan ole poistuneet, pikemminkin 
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päinvastoin, joten tarvitsemme muusta 
kuin massatuotannosta lähteviä välineitä 
muuttuvan työn kuormituksen ymmärtä-
miseksi ja arvioimiseksi. 

Kehittävä työntutkimus on kulttuurihis-
torialliseen toiminnan teoriaan perustuva 
työntutkimuksen metodologia, jossa on 
keskitytty työn muutoksen ja muutoksesta 
oppimisen ymmärtämiseen7, 9, 32. Toimin-
nan teoria pyrkii olemaan yleispätevä inhi-
millistä toimintaa selittävä malli. Kehittä-
vässä työntutkimuksessa lähtökohtana eivät 
ole massatuotannon työntekijäkohtaiset 
tehtävät, vaan laajemman, useista henki-
löistä koostuvan toimintayhteisön toimin-
ta, joka keskittyy yhteisen työn kohteen 
työstämiseen. Toimintayhteisö toimii kul-
loinkin käytössään olevan toimintakonsep-
tin varassa, jonka keskeisimmät elementit 
on kuvattu toimintajärjestelmämallissa7. 

Kehittävässä työntutkimuksessa olete-
taan työn (toimintayhteisön tuotannollise-
na toimintana) olevan jatkuvassa muutok-
sessa: toiminnan kohde (se mihin toimin-
tayhteisö toimintansa kohdistaa) muuttuu, 
toiminnassa käytettävä välineistö voi muut-
tua, toimintaa ohjaavat säännöt voivat 
muuttua, toimintayhteisöön voi tulla uusia 
tekijöitä jne. Yksittäisiin, pienempiin muu-
toksiin sopeutuakseen toimintayhteisö 
muuttaa toimintaansa hieman, mutta aika 
ajoin toiminta muuttuu niin merkittävästi, 
että toimintayhteisö joutuu hylkäämään 
koko aiemman toimintakonseptinsa ja 
kehittämään tilalle kokonaan uuden toi-
minta-ajatuksen ja toimintatavan eli uuden 
toimintakonseptin. 

Tällaisen useita vuosia kestävän muu-
tosprosessin ymmärtämiseksi käytetyssä 
muutossyklin teoreettisessa mallissa on viisi 
eri vaihetta: tarvetila, nykyisen toiminta-
konseptin kriisi, uuden kohteen ja välineis-
tön luominen toiminnalle, käytännön 
muuttaminen ja uuden toimintakonseptin 

vakiinnuttaminen. Joskus vaiheet syntyvät 
nopeasti ja etenevät vaiheesta toiseen 
nopeasti. Joskus taas tietyn vaiheen keh-
keytyminen kestää vuosia, tai muutos voi 
jopa jäädä jumiin eikä kykene etenemään. 
Muutos ei siis ole tasainen prosessi. Oleel-
lista työkuormituksen kannalta on, että 
muutos ei ole poikkeustilanne, vaan pit-
kään keskeneräisenä jatkuva prosessi, ja 
että muutoksen eri vaiheissa normaali 
työnkulku häiriytyy eri tavoin pitkäksikin 
aikaa. Häiriöitä esiintyy päivittäisessä työs-
kentelyssä erityisesti nykyisen toimintata-
van kriisiytyessä mutta myös käytännön 
muuttamisen vaiheessa. 

Häiriöt ovat eriasteisia poikkeamia työn 
odotetusta normaalikulusta. Häiriöt ovat 
hyvin erilaisia luonteeltaan eri työprosesseis-
sa. Dramaattisimmillaan ne ovat koko työ-
toiminnan keskeyttäviä luhistumisia, mutta 
tavallisimmin kyse on erilaisista työn suju-
vuutta häiritsevistä esteistä, poikkeamista tai 
ongelmista. Lievimmillään häiriöt ovat 
vähäistä vastuksen lisääntymistä työn teke-
misessä, eräänlaista ylimääräistä kohinaa. 

Häiriöistä aiheutuu monenlaista ylimää-
räistä työtä. Katkennut prosessi joudutaan 
käynnistämään uudelleen, työ joudutaan 
tekemään useaan kertaan, häiriön seurauk-
sena syntynyt virhe joudutaan korjaamaan 
tai poikkeama ja ongelma joudutaan ohit-
tamaan. Häiriöiden uhatessa tehdään yli-
määräisiä toimenpiteitä, joilla pyritään 
estämään kohinan tai esteen aiheuttama 
toiminnan keskeytyminen. Toisinaan myös 
työntekijät tekevät ennakoivaa ylimääräis-
tä työtä pyrkiessään jo etukäteen estämään 
häiriöiden synnynhäiriöistä kehittävän työntutkimuksen 

näkökulmasta ks. 8, 10, 16, 18, 21, 29. Häiriöiden tutki-
musta lähellä ovat erilaisten työssä tapah-
tuvien epäonnistumisten (failures), virhei-
den (errors) ja katastrofien (disasters, 
breakdowns) tutkimusks. esim. 1, 2, 24.
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Edellä esitetyn perusteella olemme muo-
dostaneet hypoteesin uudesta työkuormi-
tuksen muodosta: häiriökuormituksesta. 
Sen mukaan muuttuvassa työssä muutok-
sen eri vaiheissa esiintyy tai uhkaa esiintyä 
poikkeamia työn oletetusta normaalikulus-
ta, josta puolestaan aiheutuu ylimääräistä 
työtä tekijöille. Tämä ylimääräinen työ 
lisää sekä fyysistä että psykososiaalista 
kuormittumista. 

Tavanomainen ”työn normaalikuormi-
tus” poikkeaa häiriökuormituksesta siten, 
että siinä fyysinen ja/tai psykososiaalinen 
kuormittuminen ovat seurausta työn suun-
nitellusta kulusta ja rakenteesta ja kuormit-
tuminen tulkitaan seuraukseksi työn nor-
maalista sujumisesta. Työn normaalikuor-
mituksessa kuormitus aiheutuu siitä, että 
työ on suunniteltu tai mitoitettu ihmiselle 
sopimattomalla tavalla (vrt. edellä massa-
tuotannon ongelmat). Häiriökuormitukses-
sa kuormitus taas aiheutuu ylimääräisestä 
työstä, joka puolestaan johtuu tuotannon 
häiriöistä keskeneräisessä muutoksessa. 

Normaalikuormituksen vähentämiseksi 
työtä täytyy korjata ihmiselle sopivammak-
si, mikä onkin ollut haitallisen työkuormi-
tuksen vähentämisen keskeinen strategia. 
Häiriökuormituksessa keskeneräistä työn 
muutosta täytyisi edistää, mikä haastaa 
kokonaan uudella tavalle sekä työtervey-
den asiantuntijat että työpaikat etsimään 
ratkaisuja haitallisen työkuormituksen 
vähentämiseksi. 

TUTKIMUSKOHDE JA 
AINEISTO

Häiriökuormitusta koskevaa hypoteesia 
testattiin vuosina 1995–1998 osana laa-
jempaa tutkimus- ja kehittämiskokonai-
suutta, jonka kohteena oli vanhainkoti 
pohjoissuomalaisessa kaupungissa. Tutki-
musajankohtana vanhainkoti toimi sekä 

suuremmassa kaupunkipisteessä (n. 56 asu-
kaspaikkaa) että pienemmässä maaseutu-
pisteessä (n. 20 asukaspaikkaa). Asukkaissa 
oli muutamia vuoteeseen hoidettavia van-
huksia, mutta valtaosa vanhuksista kykeni 
liikkumaan yhden tai kahden hoitajan 
avustamana. Pieni osa vanhuksista liikkui 
itsenäisesti. Suuri osa asukkaista sairasti 
dementiaa tai psykiatrista sairautta. Kau-
punkipisteen asukkaat oli jaettu kahteen 
10–14 hengen ja yhteen 24 hengen soluun. 
Yhteensä hoitotyöhön osallistuvia työnte-
kijöitä oli 36. Tavallisimmat ammattini-
mikkeet olivat sairaanhoitaja, perushoitaja 
ja hoitoapulainen.

Häiriökuormituksen analyysiä edelsi 
tämän vanhainkodin toiminnan muutok-
sen analyysiks. 17, 20. Sen mukaan vanhain-
koti oli aloittanut toimintansa terveille van-
huksille tarkoitettuna asumis-, ravitsemus- 
ja virkistäytymispalveluja tuottavana 80 
yksiön kompleksina vuonna 1975. Hyvin 
pian perustamisensa jälkeen tämä van-
hainkodin ensimmäinen toimintakonsepti 
joutui kriisiin. Asukkaiksi vanhainkotiin 
sijoitettiinkin aiottua huonokuntoisempia 
vanhuksia, jotka eivät yksiöissään kyenneet 
elämään itsenäistä elämää vaan tarvitsivat 
apua päivittäisissä toimissaan, mikä puo-
lestaan sekoitti työntekijöiden työn. 

Vastaukseksi tähän haasteeseen van-
hainkoti kehitti 80-luvun alkupuoliskon 
aikana kodinomaisten pienyksikköjen kon-
septin (ns. solumalli), johon liittyi myös 
hoitotyön tavoitteiden muutos kohti yksi-
löllistä, aktivoivaa ja kuntouttavaa hoitoa. 
Henkilökunnan määrää lisättiin tuntuvasti. 
Tämän mallin vakiintuessa vuonna 1987 
jäsenkunnat esittivät kuitenkin jo uusia 
vaatimuksia: vanhainkodilta toivottiin yö-, 
viikonloppu- ja intervallijaksoja kotona 
asuville vanhuksille sekä vuodeosastoa hoi-
vakuntoisille vanhuksille. Kehitettyä solu-
mallia jäsenkuntien edustajat pitivät liian 
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kalliina ja vain harvat vanhukset tavoitta-
vana. 

Vanhainkoti kieltäytyi jäsenkuntien vaa-
timuksista, minkä seurauksena jäsenkunnat 
pysäyttivät vanhainkodin kehittämisen, 
jäädyttivät uuden henkilökunnan palkkaa-
misen sekä loppujen lopuksi purkivat van-
hainkodin kuntainliiton. Vanhainkoti jäi 
suurimman jäsenkunnan haltuun, ja sinne 
ryhdyttiin sijoittamaan henkilökunnan vas-
tustuksesta huolimatta alati huonokuntoi-
sempia vanhuksia. Parempikuntoiset van-
hukset koottiin yhteen soluun, joka muu-
tettiin avohuoltoon kuuluvaksi asumispal-
veluyksiköksi ja erotettiin vanhainkodista. 
Henkilökunta koki työnsä kiireiseksi ja 
psyykkisesti raskaaksi. Tämän historialli-
sen analyysin perusteella vanhainkodin tul-
kittiin olevan kodinomaisen pienyksikkö-
mallin kriisiytymisen vaiheessa, jossa krii-
sin aikaansaajana pidettiin asukkaiden laa-
dun ja hoitokonseptin välistä ristiriitaa.

Historiallisen analyysin perusteella oletim-
me, että vanhainkodin nykytilanteessa esiin-
tyy vakaviakin toiminnan häiriöitä, jotka 
lisäävät häiriökuormitusmekanismin kautta 
työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä kuormi-
tusta. Tämä oli tutkimuksen hypoteesi. 

Aikaisemmissa suomalaisissa tutkimuk-
sissa vanhainkotityötä tekevillä on havaittu 
enemmän tuki- ja liikuntaelinoireita, epä-
tavallista väsymystä ja alentunutta työky-
kyä kuin terveydenhuollon työntekijöillä 
yleensä6, 28. Kansainvälisissä tutkimuksissa 
on saatu ristiriitaisia tuloksia vanhainkoti-
työn kuormittavuudesta4, 13, 14, 22, 25, 33. Aiem-
man tutkimuksen perusteella vanhainkoti-
työssä kuormittumista selittäviä tekijöitä 
ovat olleet ”korkeat työn psyykkiset vaati-
mukset (aikapaine)” ja ”korkeat työn fyysi-
set vaatimukset (ergonomiset ongel-
mat)”3, 6, 25, 28, ”sosiaalisen tuen puute” tai 
”ongelmat työyhteisön sosiaalisissa suhteis-
sa”3, 14, 25 sekä puutteet ”työn autonomias-

sa”, ”taitojen käyttömahdollisuuksissa”, 
”palautteen saannissa” ja ”tehtäväkokonai-
suuden kokemisessa mielekkääksi”28. Lisäk-
si vanhainkodin asukkaiden huonon toi-
mintakyvyn ja kehnon ennusteen on joissa-
kin tutkimuksissa todettu olevan kuormit-
tavia22, 23, 27. 

Tässä tutkimuksessa häiriökuormitushy-
poteesia lähdettiin tutkimaan valitsemalla 
yhdessä työntekijöiden kanssa systemaatti-
sen analyysin kohteeksi vanhainkodin 
arjesta tyypillinen ja joka päivä jokaisen 
asukkaan kohdalla toistuva tapahtuma: 
aamutoimet. Vanhainkodin arkeen ja 
aamutoimiin oli perehdytty ennen varsi-
naista aineistonkeruuta yhteensä noin vii-
kon kestoisen etnografi ajakson avulla. 
Aamutoimiepisodilla tarkoitetaan tässä 
tekojen sarjaa, joka käynnistyi aamulla 
työntekijöiden astuessa vanhuksen huonee-
seen. Tätä seurasi tyypillisesti vanhuksen 
herättäminen, ylösnousussa auttaminen, 
WC:ssä käynti, aamupesu, pukeminen ja 
siirtyminen solun yhteiseen tupakeittiöön 
aamupalaa varten. 

Tutkimuksen aineistoksi kerättiin 
yhteensä 35 video- ja ääninauhoitetun 
aamutoimiepisodin joukko noin kuukau-
den kestoisen kenttätyöjakson aikana kai-
kista vanhainkodin kaupunkipisteen soluis-
ta ja maaseutupisteestä. Valtaosassa episo-
deista (24/35) aamutoimet käsittivät asuk-
kaan auttamista kaikissa edellä kuvatuissa 
aamutoimien vaiheissa. Vajaassa kolmas-
osassa episodeista (11/35) aamutoimet 
käsittivät avustamista vain pienessä osassa 
aamutoimia (tukan kampaus, vuoteen 
petaus, osa pukeutumisesta). Tässä jakau-
massa näkyi vanhainkodin asujaimiston 
muutos huonokuntoisiksi apua tarvitseviksi 
vanhuksiksi. Tarkemman analyysin koh-
teeksi valittiin 19 eniten avustamista sisäl-
tävää episodia, koska asukkaiden huono-
kuntoistumisen oletettiin muodostavan 
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suurimman kehityshaasteen vanhainkodin 
toiminnalle, ja juuri niissä episodeissa ole-
tettiin mahdollisten toiminnan häiriöiden 
olevan kaikkein kärjistyneimpiä. Näistä 
episodeista neljä jäi eri syistä vajaiksi (ääni-
tysongelmat, aamutoimien keskeyttäminen 
saunapäivään valmistautumisen vuoksi), 
joten lopullisen analysoitavan aineiston 
muodostivat eniten avustamista sisältävät 
15 aamutoimiepisodia. 

Aineisto kerättiin varjostamalla aina 
yhtä vapaaehtoista työntekijää hänen 
aamuvuoronsa aikana. Vain muutama 
työntekijöistä kieltäytyi aineistonkeruusta. 
Aamutoimien nauhoittamiseen oli pyydet-
ty suostumus kolmivaiheisesti: omaisilta, 
holhouksenalaisten asukkaiden kyseessä 
ollessa uskotulta mieheltä kirjallisesti ja 
kunakin aamuna vanhukselta itseltään. 

Koko aineisto litteroitiin sanasta sanaan, 
ja myös tauot ja päällekkäin puhuminen 
rekisteröitiin. litteraatiossa ei otettu sään-
nönmukaisesti huomioon nonverbaaleja 
puheen piirteitä (hengitys, intonaatio, yski-
minen, nauraminen). Ensimmäisessä vai-
heessa tutkimusavustaja litteroi aineiston 
sekä video- että ääninauhalta, ja litteraation 
epäselvät ja epäloogisilta vaikuttavat kohdat 
tarkisti tutkija (JM). Analyysin kriittisissä 
paikoissa litteraatiota täydennettiin merkit-
semällä siihen eleet, ilmeet ja äänensävy.

ANALYYSIMENETELMÄN 
KEHITTÄMINEN

Aamutoimiepisodien häiriöiden analyysin 
välineeksi valittiin sovellus diskurssiana-
lyyttisesta aloiteanalyysista19, ks. sovellus 12). 
Tämä analyysimenetelmä valittiin, koska 
aamutoimet etenevät hoitajan tai hoitajien 
ja asukkaan välisenä vuorovaikutuksena 
puheen avulla, ja puheella osapuolet myös 
ilmaisevat tekemisen onnistuneen tai häi-
riytyneen omalta näkökannaltaan. Kun 
puheen analyysiin otettiin mukaan soveltu-
vin osin myös eleet ja varsinainen tekemi-
nen, saatiin analyysiin mukaan suuri osa 
vuorovaikutuksesta. 

Aloiteanalyysissa jokainen keskustelun 
puheenvuoro analysoidaan sen mukaan, 
missä määrin se sisältää aloitteellisia ja 
missä määrin responsiivisia elementtejä. 
Kirjon aloitteellisessa ääripäässä ovat 
”puhtaat aloitteet”, jotka aloittavat uuden 
aiheen keskustelussa, ja toisessa, responsii-
visessa ääripäässä, ovat puheenvuorot, jot-
ka ainoastaan vastaavat edellisessä puheen-
vuorossa esitettyyn ilman, että tuovat kes-
kusteluun mitään uutta. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa 
menetelmää sovellettiin siten, että kaikki 
asukkaiden aamutoimien aikana esittämät 
puheenvuorot, joiden analysoitiin sisältä-

Litterointimerkit
CAPS  =  suurella kirjoitetut sanat ilmaisevat tavallista suurempaa     
  äänenvoimakkuutta
(.)  =  tauko, vähemmän kuin 1 sekunti
(Xs.) =  x sekunnin tauko
#  =  päällekkäispuhumista
[ =  päällekkäinen puhuminen alkaa
] =  päällekkäinen puhuminen loppuu
---  =  epäselviä sanoja
(?)  =  tämä merkki sanan päätteeksi ilmaisee, että litteroija on ollut epävarma   
  sanan merkityksestä
…  =  alkuperäisestä litteraatiosta poistettuja osia
: =  useita rivejä poistettu alkuperäisestä litteraatiosta
(istuu)  =  litteroijan omia huomioita; esim. puhujien asennon muutos, liikkuminen,   
  tekeminen
@joo@ =  puhujan äänen sävyn selvä muutos
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vän heikkojakin aloitteellisia elementtejä, 
luokiteltiin aloitteiksi. Esimerkki aloitteelli-
sesta puheenvuorosta ja puhtaasti respon-
siiviseksi tulkitusta aloitteesta on esitetty 
näytteissä 1 ja 2. 

TT: # Kattokaa tota kuvalehtiä vaikka sen aikaa
AS: Juu
TT: #No nii
AS: -- -- minä haluan panna vähä nukkumaan
TT: Ei kun no..syyään enste puurot ja kahavit ja 
sitte voitaan levähellä 
AS: Nii

Näyte 1. Esimerkki aloitteellisesta puheenvuorosta 
(lihavoitu puheenvuoro)

TT: Kokkeillaanpa minkä lämpöstä tästä tullee. Tuo 
yöpaita taitaa valua tuohon. Onko sopivaa, onko 
liian lämmintä?
AS: On se lämmintä.
TT: Joo, saako tämmösellä?
AS: Saa

Näyte 2. Esimerkki pelkästään responsiivisesta 
puheenvuorosta (lihavoidut puheenvuorot)

Analyysin toisessa vaiheessa luokiteltiin 
asukkaan aloitteellisten puheenvuorojen 
luonneks. 12. Tässä aloitteelliset puheenvuo-
rot luokiteltiin sen mukaan, mikä niiden 
suhde oli meneillään oleviin aamutoimiin 
nähden (ks. taulukko 1).

Näytteissä 3, 4 ja 5 on esitetty esimerkit 
vastustavasta, neutraalista ja laajentavasta 
aloitteellisesta puheenvuorosta. 

Analyysin kahden ensimmäisen vaiheen 
voi tiivistää tutkivan sitä, miten vanhainko-
din asukkaat suhtautuivat aamutoimien 
toteuttamiseen. Teoreettisemmin kyse on 
vanhainkodin toiminnan kohteen vastaa-
misesta vanhainkodin hoitokonseptiin. 
Asukkaiden aloitteissa voi näkyä myös 
merkkejä siitä, mitä asukkaiden omat toi-
veet aamunsa suhteen olivat. 

TT2: Mitäs kuuluu
AS: -- 
TT1: Eikö kuulu mittää (.) lähetäänkö vähä pesulle
AS: En tiiä.
TT1: En tiiä
TT2: ## En tiiä?
TT1: Pannaa harkintaa vähäse
TT2: Nii..pannaanpa asia harkintaan ( TT2 avaa 
verhon )
TT1: Nn... Meijän pitäs hilpasta(?) tuonne vessaan
(rupeavat nostamaan Simoa ylös sängystä)

Näyte 3. Esimerkki aloitteellisesta puheenvuorosta, 
joka on luonteeltaan aamutoimien suhteen kyseen-
alaistava (pääluokka: vastusteleva) (lihavoitu 
puheenvuoro)

TT: No niin, mihinkähän sitä mentäis seuraavaksi. 
Oliskohan se (tt katsoo edessään olevia ovia), Lii-
ke taitaa nukkua, kun se oli vasta käyny sielä. 
(menee vastapäisen huoneen ovelle ja varovasti 
aukaisee oven) 
TT1: On täällä Liisa herällään. Huomenta Liisa
AS: Huomenta
TT: Kurkkasin tuolta ovenraosta, onko Liisa heräl-
län, niin. Haluttasko…
AS: # Kello palijon?
TT: Kello on vähän yli puoli kaheksan
AS: # Jaa
TT: # Viis yli kohta alakaa olla
AS: Jaa

Näyte 4. Esimerkki aloitteellisesta puheenvuorosta, 
joka on luonteeltaan aamutoimien suhteen 
neutraali (lihavoitu puheenvuoro)

TT2: NIIN. Otetaanko me sitte tämä tästä, noin..
TT1: #Otetaan Saimi
(TT1 vetää peiton ja vetää lakanan asukkaan 
päältä, ja laittaa sängyn laidan alas. )
AS: -- -- -- -- 
(TT2 kurkistaa asukkaan selkäpuolelle)
TT2: ---joo sulla on käsineet niin eiköhän ---
(TT1 vetää asukkaan jalkoja sängyn reunalle ja 
TT2 tarttuu asukkaan käsivarsiin…) 
AS: #Antakaa mulleki--- mulle käjen...
(AS liikuttaa kättään makuulla TT2:n kylkeen, TT2 
tarttuu kädestä ja tukien asukkaan niskan takaa 
yhdessä TT1:n kanssa vetää asukkaan istumaan 
sängyn reunalle)
TT2: Joo, sullekki

Näyte 5. Esimerkki aloitteellisesta puheenvuorosta, 
joka on luonteeltaan aamutoimien suhteen 
ekspansiivinen (pääluokka laajentava) (lihavoitu 
puheenvuoro)

TT1: Huomenta Simo
AS: Huomenta
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Analyysin kolmannessa vaiheessa siir-
ryimme tutkimaan sitä, miten työntekijät 
vastasivat asukkaan aloitteellisiin puheen-
vuoroihin. Luokittelimme vastaukset nel-
jään kategoriaan: neuvottelevat, silottele-
vat, ohittavat ja estävät vastaukset (ks. tau-
lukko 2).

Esimerkit työntekijöiden erityyppisistä 
vastauksista näkyvät näytteissä 1 (estävä 
vastaus), 3 (silotteleva vastaus) ja 4 (neuvot-
televa vastaus). Ohittavasta vastauksesta ei 
esitetä näytettä. Työntekijöiden vastaukset 
asukkaiden aloitteisiin ovat työntekijöiden 
työtä, mikä nostaa esiin myös kuormittu-
misen teeman. Vastausten voi olettaa tuo-
van esiin sen hoitamisen konseptin, jota 
vanhainkodissa käytännössä toteutettiin. 

Esille voivat tulla myös konseptin rajat, 
mikäli asukkaat aloitteillaan pyrkivät niitä 
rikkomaan.

Analyysin neljännessä vaiheessa analy-
soimme mihin asukkaiden aloitteellisia 
aineksia sisältäneet puheenvuorot johtivat 
aamutoimien kuluessa. Lähdimme luokit-
telemaan seurauksia jakamalla ne viiteen 
kategoriaan: lisäykset aamutoimien kul-
kuun, aamutoimien jatkuminen ilman 
havaittavia seurauksia, uuden aloitteen 
tekeminen, aamutoimien lievä häiriintymi-
nen ja aamutoimien vakava häiriintyminen 
(uhkaava keskeytyminen) (ks. taulukko 3).

Aineistonäytteet aloitteellisten puheen-
vuorojen erityyppisistä seurauksista on esi-
tetty näytteissä 6–10. Uudesta aloitteesta 

Taulukko 1. Asukkaiden aloitteellisten puheenvuorojen luonteen määrittely

Aloitteellisen puheenvuoron luonne Puheenvuoron luonteen kriteerit

Aamutoimia vastuste-
levat puheenvuorot, 
ks näyte 3

vastustavat 
puheenvuorot

Asukas kieltää työntekijää/työntekijöitä tekemästä 
jotakin; asukas kieltäytyy itse tekemästä jotain mitä 
työntekijät ovat kehottaneet tai ehdottaneet; eleet/
teot joilla asukas pyrkii lopettamaan tai estämään 
työntekijöiden toiminnan.

kyseenalaistavat 
puheenvuorot

Asukas asettaa kyseenalaiseksi sen mitä työntekijät 
tekevät tai ovat ehdottaneet tehtäväksi

korjaavat 
puheenvuorot

Asukas oikaisee tai korjaa jotakin mitä työntekijä on 
sanonut tai tehnyt tai ilmoittanut tekevänsä

Aamutoimien suhteen 
neutraalit puheenvuo-
rot, ks. näyte 4

Asukkaan puheenvuoro on aamutoimien suhteen 
neutraali. 

Aamutoimia 
laajentamaan 
pyrkivät 
puheenvuorot, 
ks. näyte 5

ekspansiiviset 
puheenvuorot

Vallitsevaan käsikirjoitukseen nähden laadullisesti 
uudenlaisen ehdotuksen tekeminen tai uudenlaisen, 
tilanteen tulkintaa laadullisesti muuttavan käsitteen 
tuominen keskusteluun.

asukkaan omat toimet Asukas ilman omaa ehdotusta tai ilmoitusta toimii,  
tavallisesti pyrkien osallistumaan meneillään ole-
vaan tekemiseen, mutta samalla tilanteessa vallitse-
van käsikirjoituksen rikkoen.

lisäävät puheenvuorot Asukas pyrkii tuomaan aamutoimiinsa puheenvuo-
rollaan jotain lisää, sinänsä kuitenkin aamutoimien 
normaalikäsikirjoitukseen kuuluvaa.

Työ ja ihminen 21 (2007) 1: 70—90



J. Mäkitalo, ym.

78

seurauksena ei ole esitetty erikseen näytet-
tä. Aloitteiden seuraukset liittyvät kiinteäs-
ti tutkimuksen kysymyksenasetteluun toi-
minnan häiriöistä ja näistä häiriöistä 
aiheutuvasta lisätyöstä ja kuormituksesta. 

Taulukko 2. Aloitteellisten puheenvuorojen käsittelytavan määrittely

Asukkaiden aloitteellisen 
puheenvuoron käsittelytapa

Käsittelytavan kriteerit

Neuvotteleva käsittely, ks. näyte 4

Asukkaan aloitteellista puheenvuoroa seuraa keskustelun 
kohteena olevan asian yhteinen käsittely , johon voi kuulua 
aloitteen kommentointia, asukkaalle vastaamista tai aloit-
teen pohdintaa ja asukkaalle suunnattuja aloitteeseen liitty-
viä jatkokysymyksiä ja neuvottelua siitä mitä pitäisi tehdä.

Siloitteleva käsittely, ks. näyte 3

Aloite herättää jatkopuheenvuoroja,  mutta aloitteesta ei 
käydä varsinaista neuvottelua eikä aloite johda mihinkään: 
asukkaan aloitteen toistaminen matkivaan sävyyn, aloitetta 
edeltäneen oman puheenvuoron toistaminen, nauru, va-
kuuttelu, taivuttelu sekä erilaisten lieventävien päätteiden 
käyttö käskysanojen yhteydessä (ota-pa, lähde-tään), me –
persoonapronominin käyttö ja tilannetta kommentoivat pu-
heenvuorot.

Ohittava käsittely
Aloitteeseen ei kukaan työntekijöistä reagoi mitenkään 
eikä aloitetta oteta uudelleen käsittelyyn kyseisen aamutoi-
men aikana.

Estävä käsittely, ks. näyte 1 Työntekijän reaktio aloitteeseen oli pelkästään tai enim-
mäkseen kieltävä tai pakottava. 

(tt jatkaa pyörätuolin työntämistä huoneen ovelle)
TT1: Joo ei se oo kun minä vain oikoin sitä
AS1: En minä lähe tuonne käytävään.
TT1: Etkö? (työntäminen pysähtyy, tt alkaa peruut-
taa takaisin huoneeseen)
AS1: En minä aattelin istuu täälä.
(tt vilkaisee rannekelloaan)
TT1: Kello on kaheksan.
AS1: Niin, niin.

Näyte 6. Esimerkki asukkaan aloitteellisen 
puheenvuoron aamutoimia laajentavasta seurauk-
sesta 

(TT1 ja TT2 auttavat asukasta salin sohvalle istu-
maan)
TT1: Voi että meniki hyvin.
TT2: Niin mennee. Noin
TT1: Nyt
AS: # Istuhan vähän -- --
TT1: # Siirry vähän. Istuhan väh-- (naurua, istah-

taa asukkaan viereen sohvalle), tekis mieli istua. 
Siirrä vähän peppua tänne taaksepäin. Sillälailla 
nuin, nyt on hyvä. 
(tt nousee ylös sohvasta, riisuu kertakäyttökäsineet 
ja lähtee)

Näyte 7. Esimerkki asukkaan aloitteellisen 
puheenvuoron (lihavoitu) seurauksesta, jossa 
aamutoimet jatkuvat ilman aloitteen vaikutusta 
aamutoimien kulkuun 

TT1: -- -- -- ( rykäisy, suihkutus alkaa ) -- -- -- -- miten-
kä me saatais pikkusen sinne etteen päin, mää 
pistän tään..
AS: # Ei -- -- --
TT1: -- -- -- suihkutettaan vähäsen pyllyä
AS: Ei ennää
TT1: Joo, suihkutettaan, niin tullee hyvä olla.. sii-
hen.. siihen päin(?) -- -- --
TT2: Yrittää(?) -- -- -- niinko(?) ite(?)
TT1: Nn
TT2: Saak sää pestyä?
TT1: Kyllä mää jonkun verran pääsee pesemään

Näyte 8. Esimerkki asukkaan aloitteellisen 
puheenvuoron (lihavoitu) seurauksesta, jossa 
aamutoimien jatkumisessa näkyy lievää häiriinty-
mistä
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nopeammin kuin yhden työntekijän episo-
dit. Toisaalta lyhin episodi aineistossa (nro 
8) oli yhden työntekijän tekemä. 

Työntekijät käyttivät aamutoimien aika-
na keskimäärin yli kolme kertaa enemmän 
puheenvuoroja kuin asukkaat. Tässäkin 
esiintyi suurta hajontaa eri aamutoimiepi-
sodien välillä: vähimmillään asukkaan 
puheenvuorojen osuus kaikista episodin 
aikana käytetyistä puheenvuoroista oli 
14 %, enimmillään 52 %. 

Aloitteellisiksi tulkittuja puheenvuoroja, 
äännähdyksiä tai eleitä esittivät yhtä 
lukuun ottamatta kaikki asukkaat. Kaikista 
asukkaiden puheenvuoroista aloitteellisten 
puheenvuorojen osuus oli 16 %. Aloittei-
den hajonta eri episodien välillä oli kuiten-
kin suuri. Kolme eniten aloitteellisia 
puheenvuoroja esittänyttä asukasta vastasi 
yli puolesta kaikista aineiston sisältämistä 
aloitteista. Kahdeksan asukkaista käytti 
aloitteelliseksi tulkittuja puheenvuoroja 
kolme tai vähemmän. Asukkaiden aloitteet 
koskivat meneillään olevia aamutoimia: rii-
sumista, pukemista, vaatetusta, pesuja ja 
siirtymistä paikasta toiseen.

Taulukossa 5 on esitetty asukkaiden 
aloitteellisten puheenvuorojen luonne suh-
teessa meneillään olleisiin aamutoimiin. 
Noin puolet asukkaiden aloitteista oli vas-
tustelevia aloitteita, ja lopuista noin puolet 
neutraaleja ja puolet aamutoimia laajenta-
via aloitteita. Tarkemmassa analyysissa 
(taulukko 6) tätä katsotaan myös aamutoi-
miepisodeittain, mistä käy ilmi episodien 
erilaisuus. Osassa episodeista asukkaiden 
aloitteista dominoivat vastustelevat aloit-
teet (episodit 1, 3, 13), osassa aloitteet oli-
vat kaiken tyyppisiä (episodit 2, 4, 5, 10, 
11, 14) ja yhtä episodia leimasivat laajenta-
vat aloitteet (episodi 9). Kuitenkin lähes 
kaikissa episodeissa esitettiin vastustelevia 
aloitteita, ja niistä vakavimpia, vastustavia 
aloitteitakin noin puolessa. 

TT1: ( vessan huuhtominen ) Oikasepa Aili itte 
kunnolla, niin kävellään (.) nyt meijän pitäs kävel-
lä tuonne ja ottaa tuosta rollaattorista kii. 
AS: en kai minä saa siitä…
TT1: #Tuu, astu yli kynnyksen.. astu
AS: En(?) minä(?) mee(?) - --
TT1: Kyllä me osataan (.) tule vaan, astu yli kyn-
nyksen, astu (2s.) Ailii (.) astu siittä (2s.) astu siittä, 
sillai, astu vielä (.) no niin (.) vähän matkaa. (2s.) 
koitapa astua
AS: ähh, läh. lähtee sinne
TT1: Nyt taitaa meille tulla tenkka poo (3s.) 
mhmm (.) annetaanpa Ailin istua siihen 
(laskee varovasti hellin vessan lattialle istumaan)
AS: Ai
TT1: Nyt me tarvitaan apua vähän (.) Aili istuu lat-
tialla
(tulee käytävään kutsumaan nostoapua) LIISA 
TUUKKO (.) Piti Aili laskea istumaan tuohon kyn-
nykselle, kun ei astu niin ei.

Näyte 9. Esimerkki asukkaan aloitteellisen 
puheenvuoron (lihavoitu) seurauksesta, jossa 
aamutoimien jatkumisessa näkyy vakavampaa 
häiriintymistä ja keskeytyminen

Asukkaiden aloitteellisista puheenvuo-
roista, niiden käsittelystä ja niiden seurauk-
sista koostuneen erittelevän analyysin täy-
dentämiseksi, ja osin sen avulla, analysoim-
me vielä näiden piirteiden suhteen kaksi 
kokonaista aamutoimiepisodia, paljon vas-
tustelua ja vaikeuksia sisältäneen episodin 
ja paljon lisääviä aloitteita ja laajennuksia 
sisältäneen episodin, tavoittaaksemme 
työntekijöiden toiminnan, asukkaiden 
aloitteiden, niiden käsittelyn ja seurausten 
dynaamisen, tilanteesta toiseen etenevän 
luonteen ja logiikan.

TULOKSET

Taulukosta 4 käy ilmi analysoitujen aamu-
toimiepisodien ja niiden sisältämän vuoro-
vaikutuksen peruspiirteet. Aamutoimien 
kesto näiden paljon apua tarvitsevien asuk-
kaiden kanssa vaihteli paljon (8–27 min); 
keskiarvo oli 15 minuuttia. Episodit, joissa 
työntekijöitä oli kaksi, sujuivat keskimäärin 
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Taulukko 3. Asukkaiden aloitteellisten puheenvuorojen seurausten määrittely

Asukkaiden aloitteellisten puheenvuoro-
jen seuraukset

Seurausten kriteerit

Lisäykset aamutoimien kulkuun, 
ks. näyte 6

Aloitteesta seurasi meneillään olleeseen tapaan verrattuna 
poikkeus, uusi tapa tehdä aloitteen aiheena ollut asia tai 
kun aloite johti siihen, että meneillään olleeseen toimintaa 
lisättiin jotakin.

Aamutoimien jatkuminen ilman 
havaittavia seurauksia, ks. näyte 7

Aloitteen käsittelyn jälkeen jatkettiin aamutoimia ilman 
poikkeamia tai uusia aloitteita, eikä toimien jatkumiseen ei 
liittynyt mitään havaittavaa vaikeutta.

Uuden aloitteen tekeminen Asukkaan uusi aloitteellisia elementtejä sisältänyt 
puheenvuoro

Aamutoimien lievä häiriintyminen, 
ks. näyte 8

Aloitteen käsittely ei johtanut poikkeamiin, mutta toimien 
jatkaminen vaikeutui: merkkinä olivat mm. uudet vastustelut 
ja hankaluutta kuvaavat työntekijöiden repliikit toisilleen.

Aamutoimien uhkaava keskeytyminen, 
ks. näyte 9

Aloitteen käsittelyä seurasi huomattava vaikeus jatkaa me-
neillään olevaa tekemistä lainkaan. Tämä näkyi sekä työn-
tekijöiden puheenvuoroissa että kuvanauhalla tilanteen 
hankaloitumisena ja jopa keskeytymisenä.

Taulukko 4. Aamutoimiepisodien keskustelun peruspiirteet

Aamu-toimi- 
episodi

Kesto Puheenvuorojen 
lukumäärä 
episodissa 
yhteensä

Asukkaan 
puheenvuoro-
jen lukumäärä

Asukkaan puheenvuo-
rojen osuus (%) kaikis-
ta puheenvuoroista

Asukkaan aloitteellisten 
puheenvuorojen lukumää-
rä  (% kaikista aloitteista 
aineistossa) 

1. 13 min 2361 60 25 21 (22%)
2. 10 min 1541 47 31 6   (6%)
3. 12 min 1351 19 14 3   (3%)
4. 15 min 78 24 31 5   (6%)
5. 18 min 74 31 42 8   (9%)
6. 14 min 621 21 34 0   (0%)
7. 12 min 1401 41 29 8   (9%)
8. 8 min 67 29 43 1   (1%)
9.2 24 min 220 115 52 20 (21%)
10.3 19 min - - - 3   (3%)
11. 27 min 209 90 43 10 (11%)
12. 18 min 1321 21 16 2   (2%)
13. 22 min 145 42 29 3   (3%)
14. 10 min 2001 35 18 3   (3%)
15.3 19 min - - - 1   (1%)
Yhteensä 1852 575 31 94 (100%)

1 Kaksi työntekijää aamutoimiepisodissa 
2 Asukkaana pariskunta
3 Asukkaalla afasia, aloitteet tulkittu eleistä ja/tai ääntelystä, työntekijän puheenvuoroja ei laskettu
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Taulukkoon 7 on koottu työntekijöiden 
tavat vastata asukkaiden aloitteisiin. Noin 
puolessa aloitteista työntekijä tai työnteki-
jät suhtautuivat neuvotellen asiaan, mutta 
yhtä usein aloitteita siloteltiin, ohitettiin tai 
niihin suhtauduttiin avoimen kielteisesti. 
Ristiintaulukoitaessa aloitteiden luonne ja 
niihin vastaaminen käy ilmi, että neutraa-
leihin ja laajentaviin aloitteisiin työntekijät 
suhtautuivat neuvotellen, kun taas vastus-
televiin aloitteisiin silotellen, ohittaen ja 
estäen. Tämä näkyi myös tarkasteltaessa 
vastauksia episodeittain. Vastustelevia epi-
sodeja leimasi silottelu, ohittaminen ja 
estely, kun taas sekalaisissa ja laajentavissa 
episodeissa työntekijöiden vastaukset olivat 
useammin neuvottelevia.

Taulukossa 8 on esitetty aloitteiden seu-
raukset aamutoimien aikana. Tavallisim-
min asukkaiden aloitteelliset puheenvuorot 
eivät johtaneet mihinkään näkyvään muu-
tokseen aamutoimien kulussa ainakaan itse 
aamutoimien aikana. Hieman yli joka 
kymmenes aloite johti jonkinlaiseen laa-
jennukseen tai lisäykseen aamutoimissa, ja 
saman verran aloitteita johti lieviin tai 
vakaviin vaikeuksiin aamutoimien kulussa. 
Tarkemmassa analyysissa kävi ilmi, että 
vain vastustelevat aloitteet johtivat lieviin 
tai vakaviin vaikeuksiin aamutoimien 

toteuttamisessa. Tällöin myös aloitteita oli 
käsitelty silotellen, ohittaen tai estellen. 
Aloitteet, jotka eivät johtaneet mihinkään, 
pitivät sisällään kaikensuuntaisia aloitteita. 
Laajennuksia saivat aikaan enimmäkseen 
laajentavat aloitteet, mutta myös pieni osa 
vastustelevista aloitteista, etenkin silloin 
kun niitä käsiteltiin neuvottelevasti.

Kaksi aamutoimiepisodia analysoitiin 
kokonaisuuksina ja etenevänä toimintana 
käyttäen hyväksi asukkaan aloitteiden, nii-
den käsittelyn ja niiden seurausten tunnis-
tamista. Toinen episodeista (nro 1) sisälsi 
paljon vastustelevia aloitteita, silottelevaa, 
ohittavaa ja estelevää käsittelyä sekä muu-
taman lievemmän aamutoimien häiriinty-
misen ja yhden uhkaavan aamutoimien 
keskeytymisen. Toinen episodeista (nro 9) 
sisälsi paljon laajentavia aloitteita, niiden 
neuvottelevaa käsittelyä ja useita laajen-
nuksia aamutoimien tavanomaiseen kul-
kuun. 

Ensimmäisessä episodissa (nro 1) asuk-
kaana oli jo pitkään vanhainkodissa asunut 
monisairas iäkäs nainen, jonka katsottiin 
tarvitsevan kahden hoitajan apua liikkumi-
sessa. Aamutoimet hänen kohdallaan 
käynnistyivät lyhyen raportin jälkeen, kun 
kaksi vuoroon tulleista neljästä työntekijäs-
tä avasi asukkaan huoneen oven klo 7.27 ja 

Taulukko 5. Aloitteellisten asukaspuheenvuorojen luonne

1. Laajentavat aloitteet
1.1. Ekspansiiviset aloitteet n=3

n=22
(23%)

1.2. Asukkaan oma toiminta n=6
1.3. Lisäävät aloitteet n=13
2. Neutraalit aloitteet n=25

(27%)
3. Vastustelevat aloitteet
3.1. Korjaavat aloitteet n=13

n=46
(49%)

3.2. Kyseenalaistavat aloitteet n=13
3.3. Vastustavat aloitteet n=20
Aloitteen luonne epäselvä                                      n=1

(1%)
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toivotti hyvää huomenta. Tämän jälkeen 
asukas nostettiin ylös, talutettiin huoneen 
kylpyhuoneeseen, pestiin, puettiin ja vie-
tiin solun aulaan istumaan ja odottamaan 
aamiaisen tuloa. Aamutoimet olivat ohi 13 
minuutissa. Hoitajien ja asukkaan teot ja 
puheenvuorot muodostivat tämän episodin 
jokaisessa vaiheessa toistuvan kaavan, jossa 
aloitteentekijöinä toimivat aina aluksi työn-
tekijät, jotka kuvausluvan kysymistä lukuun 
ottamatta kertomatta asukkaalle tai kysy-
mättä häneltä sopivat keskenään, mitä teh-
dään seuraavaksi. Vuorovaikutus kulki seu-
raavan kaavan mukaisesti: asukas reagoi 
työntekijöiden aloittamiin toimiin pääosin 
vastustelevin puheenvuoroin, joihin työn-
tekijät suhtautuivat silotellen, ohittaen ja 
estellen; asukas pyrki jatkamaan vastarin-

taa, ja muutamaan otteeseen vastarinta 
vaikeutti aamutoimia. Huoneesta pois siir-
tymisen yhteydessä tämä kaava johti sii-
hen, että asukas lopetti kävelemisen ja alkoi 
istua alas käytävälle. Työntekijät joutuivat 
kantamaan hänet pöytään. Pöydässä asu-
kas joutui odottamaan tunnin työntekijöi-
den auttaessa muita asukkaita ennen 
aamupalan tuomista soluun. 

Poikkeuksen tästä kaavasta muodosti 
episodin alku, jolloin sängystä ylösnousun 
yhteydessä asukas teki laajentavan aloit-
teen työntekijöiden toimintaan pyytäes-
sään saada osallistua itsekin sängystä 
kohottautumiseen (ks. näyte 5). Yksi asuk-
kaan aloitteista tuo kiinnostavalla tavalla 
hetkeksi näkyville työntekijöiden toteutta-
man vanhainkodin aamun käsikirjoituk-

Taulukko 6. Aloitteiden luonne aamutoimiepisodeittain. 

Aamu-
toimi-
episodi

1.Laajentavat aloitteet 2.Neut-
raalit 
aloitteet

3.Vastustelevat aloitteet Aloitteet 
yhteensä 

Ekspansoivat Asukk. 
oma 
toimin-
ta

Lisää-
vät

Korjaavat Kyseen-
alaistavat

Vastus-
tavat

1. 1 2 - 3 2 6 6 21 (22%)
2. - 3 - - - 3 6 (6%)
3. - - - - 1 1 1 3 (3%)
4. - - 1 2 2 - - 5 (6%)
5. - - 1 5 - 2 - 8 (9%)
6. - - - - - - - 0 (0%)
7. 1 - 1 2 2 1 1 8 (9%)
8. - - - - 1 - - 1 (1%)
9. - 1 10 4 3 2 - 20 (21%)
10. - - - 2 - - 1 3 (3%)
11. - - - 6 1 1 2 10 (11%)
12. - - - - - - 2 2 (2%)
13. - - - - - - 3 3 (3%)
14. 1 - - - 1 - 1 3 (3%)
15. - - - 1 - - - 1 (1%)
Aloitteet 
yhteensä

3 6 13 25
(27%)

13 13 20 93 (100%)

22 
(24 %)

46 
(49%)
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sen, joka törmää asukkaan omien toivei-
den kanssa (näyte 10.) Episodin jälkeen 
käydyssä epävirallisessa keskustelussa työn-
tekijät arvioivat aamun olleen rauhallinen, 
ja erityisesti episodin 1 aamutoimista kysyt-
täessä työntekijät totesivat asukkaan kävel-
leen paremmin kuin monena aiempana 
aamuna. Työntekijät eivät kommentoineet 
mitenkään asukkaan vastustelua, sen käsit-
telyä ja aamutoimien vaikeuksia. Tämän 
episodin yksityiskohtaisempi analyysi on 
esitetty muualla20.

Taulukko 7. Työntekijöiden vastaustyypit asukkaiden aloitteisiin

Vastaustyyppi f. %
1. Neuvotteleva vastaus 45 48%
2. Siloitteleva vastaus 25 27%
3. Ohittava vastaus 14 15%
4. Estävä vastaus 9 10%
Vastauksia yhteensä 93 100%

Taulukko 8. Asukkaiden aloitteiden seuraukset aamutoimiepisodeissa

Seurausluokka f. %
1. Lisäävät seuraukset 17 18
2. Uusi asukasaloite 5 5
3. Ei vaikutusta 59 63
4. Aamutoimien lievä häiriintyminen 7 9
5. Aamutoimien vakava häiriintyminen 5 5
Kaikki seuraukset 93 100%

(veden solinaa)
TT2: Nyt toiselta puolelta=
TT1: =Sitten etupuolelta.
AS: Eikä
TT2: hehhe[hh 
TT1: @[E]ikä@
(2s.)
AS: ehen kai  minä voi tämmöse ottaa vastaan
TT1: mi[tä]
TT2: [m]itä 
TT1: hehehh[eh]
TT2: [Mi]tä et voi?
AS: Tämmöstä vastaanottaa=
TT2: =Tämmöstä voi vastaanottaa 
AS: Nii
TT2: Hyhmmh (käsisuihku loppuu) Kyllä se melkein 

Toisessa kokonaisuutena analysoidussa 
aamutoimiepisodissa (nro 9) asukkaita oli 
kaksi. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, joka 
oli vanhainkodissa lomapaikalla kotoaan, 
jossa heitä tavallisesti hoiti oma tytär. Paris-
kunnan mies tarvitsi apua liikkumisessaan; 
rouva liikkui hyvin, mutta kärsi lievästä 
dementiasta. Asukkaina he olivat vanhain-
kodille melko tuoreita, mikä näkyi siinä, 
että pariskunnan erityistarpeista ja vuoro-
hoitojakson tavoitteista pidetty aamura-
portti oli pitkäaikaisasukkaita pitempi ja 
seikkaperäisempi. Pariskunta käynnisti itse 
aamutoimiepisodinsa klo 8.16 soittamalla 
hälytyskelloa, johon yksi työntekijöistä kii-
ruhti vastaamaan tulemalla heidän huo-
neensa ovelle. Tämän jälkeen työntekijä 
auttoi miehen suihkuun, auttoi peseytymi-

on otettava vastaan nyt tänä aamuna tämmönen 
homma. 
(TT1 lähtee hakemaan asukkaan vaatteet huoneen 
puolelta)

Näyte 10. Ote aamutoimiepisodi 1:n kulusta
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sessä, pukemisessa ja siirtymisessä solun 
käytävälle, josta pariskunta itse pyörätuoli 
apunaan lähti siirtymään kohti ruokailu-
paikkaa aamupalaa varten. Kaikkia näitä 
vaiheita yksityiskohtaisesti tutkittaessa pal-
jastuu samantyyppinen tekemisen ja vuo-
rovaikutuksen kaava: Aloitteen tekijänä 
toimii pariskunnan vaimo, joka selittää ja 
huolehtii miehensä hoidossa huomioon 
otettavista asioista. Työntekijä käsittelee 
aloitteita neuvotellen molempien kanssa, ja 
osasta aloitteita seuraa laajennuksia aamu-
toimien tavanomaiseen toteuttamiseen. 
Epävirallisessa keskustelussa asukkaiden 
lähdettyä työntekijä halusi tuoda esille, että 
kyseessä ei ollut normaali aamutoimiepiso-
di, sillä häntä ei keskeytetty muilla töillä 
kertaakaan. Syynä tähän hän piti vuoron 
miehitystä, jossa oli yksi ylimääräinen 
työntekijä. Lisäksi hän toi esille, että koska 
asukkaat olivat ”käypäläisiä” (eli eivät pit-
käaikaisasukkaita), heidän kohdallaan voi-
tiin poiketa aamutoimien rutiineista. 

POHDINTA

Puheenvuorojen määrän epätasainen 
jakautuminen aamutoimien aikana kertoo 
siitä, että työntekijät dominoivat keskuste-
lua ja mahdollisesti myös sitä kautta aamu-
toimien etenemistä. Asukkaat olivat tietysti 
heikkoja ja hauraita vanhuksia, mikä saat-
taa vaikuttaa puheenvuorojen epätasaiseen 
jakautumiseen. Vastaavanlaista tutkimusta 
vanhustyöstä, johon puheenvuorojen 
jakautumista voisi verrata, ei ollut löydettä-
vissä. 

Toisaalta, aloitteelliseksi tulkittujen 
puheenvuorojen lukumäärä kertoo, että 
jopa kaikkein eniten apua tarvitsevilla van-
huksilla oli halua vaikuttaa omaan hoi-
toonsa. Tämä on tärkeä löydös siinä mie-
lessä, että asiakaspalautteen saaminen hoi-
dettavilta haastattelun ja kyselyn keinoin 

on osoittautunut vaikeaksi erilaisissa hoi-
toinstituutioissa, mm. vanhainkodeissa, 
koska asukkaat eivät ole halukkaita kysyt-
täessä arvioimaan kriittisesti saamaansa 
hoitoa.

Noin puolet näiden asukkaiden aloitteis-
ta pyrki oikaisemaan, kyseenalaistamaan 
tai vastustamaan aamutoimien etenemistä 
työntekijöiden ohjaaman rutiinin mukaan. 
Tämä kertoo työntekijöiden toteuttaman 
vanhainkodin toimintatavan ja asukkaan 
toiveiden tai asukkaan toimintatavan väli-
sestä ristiriidasta, jolla voi olla erilaisia seu-
rauksia, kuten analyysin jatko osoittaa. 
Tässä tutkimuksessa ei kerätty esimerkiksi 
haastattelujen avulla asukkaiden omaa 
selontekoa siitä, miksi he vastustivat hoi-
toaan. Tilanteista kerätyn aineiston perus-
teella asukkaiden vastustus kohdistui hyvin 
ymmärrettäviin asioihin: he eivät halun-
neet nousta vielä ylös, he estelivät liian 
nopeita siirtymisiä, pesuista syntyi paljon 
erimielisyyttä, samoin lähtemisestä aamu-
palapöytään odottamaan. Tapaustutkimus 
episodista 1 vahvistaa kuvaa siitä, että vaik-
ka kyseessä olivat monin tavoin sairaat 
vanhukset, heidän vastustustaan ei voi 
ainakaan suoralta kädeltä pitää vain irra-
tionaalisena, esimerkiksi dementiasta joh-
tuvana. 

Vastustelevia aloitteita voi joka tapauk-
sessa pitää potentiaalisina toiminnan häi-
riöinä. Näiden aloitteiden määrästä pää-
tellen paljon apua tarvitsevien asukkaiden 
hoidossa esiintyi siis paljon potentiaalista 
häiriöisyyttä, jonka vanhainkodin työnteki-
jät joutuivat kohtaamaan ja käsittelemään 
joka aamu. Potentiaalisten häiriöiden suu-
resta määrästä voi vetää johtopäätöksiä 
myös vanhainkodin toimintatavan kehitys-
vaiheesta. Sekä vastustavia että laajentavia 
asukasaloitteita voi pitää merkkinä olemas-
sa olevaan toimintatapaan kohdistuvasta 
muutospaineesta. Potentiaalisten häiriöi-
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den seurauksista riippuu, miten vakavina 
häiriöinä muutospaine toteutuu. 

Työntekijöiden vastaukset asukkaiden 
erityyppisiin aloitteisiin kertovat vanhain-
kodin hoitokonseptista. Suhtautuminen oli 
samankaltaista samantyyppisille asukkaille 
kautta linjan, joten ei ole uskottavaa pitää 
sitä yksittäisten työntekijöiden persoonalli-
sena työotteena. Neuvotteleva suhtautumi-
nen vain neutraaleihin ja joidenkin asuk-
kaiden kohdalla myös laajentaviin aloittei-
siin sekä kielteisten aloitteiden silottelu, 
ohittaminen tai estely kertoo pyrkimykses-
tä pysyä yhteisessä, jokaiselle asukkaalle 
samassa toimintatavassa aamutoimien suh-
teen. Tämä vaati työntekijöiltä päivittäistä 
erityistä ylimääräistä työtä, joka näkyi sel-
vimmin asukkaiden vastustelevien aloittei-
den sammuttamisena (silottelu, ohittami-
nen, estely). Tämä saattaa osaltaan selittää 
puheenvuorojen määrässä näkyvää epä-
suhtaa. On todennäköistä, että tästä aiheu-
tui työntekijöille psyykkistä kuormittumista 
ainakin kahdella mekanismilla – riippu-
matta siitä kiinnittivätkö työntekijät lain-
kaan huomiota asukkaiden vastusteluun tai 
pitivätkö he sitä toiminnan potentiaalisena 
häiriöisyytenä. 

Vanhainkodin kirjoitettuun toimintata-
paan ei kuulunut vanhusten pakottaminen 
tarvittaessa. Päinvastoin, vanhainkoti pai-
notti sekä ulospäin suuntautuvassa viestin-
nässään että työntekijöille suunnatussa 
ohjeistuksessa ja koulutuksessa myönteistä 
vanhuskuvaa ja arvostavaa suhtautumista 
vanhuksiin. Tämän tutkimuksen perusteel-
la käytännön työssä näiden periaatteiden 
toteuttaminen oli ainakin enemmän apua 
tarvitsevien vanhusten kohdalla vaikeaa. 
Toisin sanoen työntekijät joutuivat ristirii-
taiseen tilanteeseen päivittäin, minkä voi 
olettaa aiheuttaneen emotionaalista kuor-
mittumista. Toiseksi, sekä vanhusten vas-
tustelevien aloitteiden verbaalinen sam-

muttaminen että tähän liittyvän nonver-
baalin vastustelun (passiivisuus, hidastelu, 
estäminen) ylittäminen vei aikaa ja aiheut-
ti kiireen tunnun tilanteessa, jossa työnteki-
jät pyrkivät saamaan kaikki asukkaat 
aamupalalle klo 8.30 mennessä. Lisäksi 
vastustelevan asukkaan ylösnostaminen ja 
siirtäminen on fyysisesti kuormittavampaa 
kuin yhteistyötä tekevän asukkaan autta-
minen. 

Asukkaiden aloitteiden seuraukset ker-
tovat siitä, miten hyvin työntekijät kykeni-
vät potentiaaliset häiriöt ylimääräisellä 
ennakoivalla työllä sammuttamaan. Valta-
osa aloitteista ei johtanut mihinkään. 
Työntekijät kykenivät pitämään aamutoi-
met ennallaan ja käynnissä, joskin tämän 
ylläpitäminen vaati ylimääräistä työtä. 
Kun ajattelee asukkaiden laatua ja tilan-
netta, tämä ei ole yllättävää. Hauraat, pit-
käaikaissairaat vanhukset, joista useat on 
sijoitettu vanhainkotiin elämään pysyvästi, 
eivät ole vahvassa asemassa asiakkaina ja 
palvelujen käyttäjinä. Kahdentoista aloit-
teen seurauksena syntynyt aamutoimien 
lievä tai vakavampi häiriintyminen edustaa 
lähimmin realisoitunutta häiriötä aamutoi-
mien sujuvuudessa tässä tutkimuksessa. 
Sillä, että asukkaiden aloitteet eivät johta-
neet mihinkään, voi arvioida olevan myös 
pitkäaikaisvaikutuksia. On todennäköistä, 
että kun asukkaat näkevät, että heidän yri-
tyksensä vaikuttaa hoitoonsa eivät johda 
mihinkään, osa heistä passivoituu ja osa 
lukittuu vastarintaan hoitosysteemiä vas-
taan. Molemmat reagointitavat lisäävät 
hoidon kuormittavuutta työntekijöiden 
näkökulmasta. 

Osa aloitteista johti myös laajennuksiin 
aamutoimien toteuttamisessa. Kyseessä 
olivat pienet lisäykset tai hetkellisesti ohi-
menevät laajennukset toimijoiden rooleis-
sa. Pääsuuntaus oli, että mitä parempikun-
toinen ja vähemmän aikaa vanhainkodissa 
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ollut asukas, sitä enemmän lisäyksiä ja laa-
jennuksia tehtiin hänen aloitteidensa poh-
jalta. 

Valtaosa laajennuksista tapahtui episo-
dissa 9. Episodin erilaisuutta selittävät 
monet seikat. Ensiksikin episodissa apua 
tarvitsevan asukkaan apuna oli hänen puo-
lisonsa, joka kykeni toimimaan aamutoi-
mien toteutuksessa eräänlaisena edunval-
vojana. Puoliso piti ohjat käsissään koko 
aamutoimien ajan. Vaikka puolison rapor-
toitiin kärsivän lievästä dementiasta, hänen 
toimintansa miehensä hoidon ohjaajana 
vastasi pääosin hyvin tarkoitustaan. Toi-
seksi, kyseinen pariskunta ei ollut vanhain-
kodin pitkäaikaisasukkaita, vaan vuorohoi-
dossa ja sellaisenaankin uusi asiakas. Kol-
manneksi, asukkaiden aloitteet olivat pää-
osin neutraaleja tai laajentavia, eivät vas-
tustavia. Yksi mahdollinen johtopäätös täs-
tä episodista on, että he edustavat asiakas-
ryhmää, joka parhaiten sopisi vanhainkoti-
hoitoon: joko itsenäisesti tai puolison avul-
la vahvaan oman tahdon ilmaisuun kyke-
nevät, ei pitkäaikaishoidossa olevat ja itse 
hoitoon motivoituneet. 

Mitä tulokset kertovat vanhainkodin toi-
minnan kehitysvaiheesta? Toiminnassa 
esiintyi kasvussa olevan asukasryhmän, 
paljon apua tarvitsevien vanhusten, koh-
dalla runsaasti potentiaalisia häiriöitä, jot-
ka työntekijät kykenivät käsittelemään sillä 
tavoin, että vain harvoissa tapauksissa häi-
riöt realisoituivat toiminnan keskeytymi-
seksi. Tosin työntekijät kuormittuivat pyr-
kiessään pitämään toimintaa muuttumat-
tomana. Kehitysvaiheena tällaiset havain-
not liittyvät kehkeytymässä olevaan mutta 
eivät täysin puhjenneeseen toiminnan krii-
siin. Työntekijät olivat tyytymättömiä ja 
kuormittuneita, ja asukkaista ainakin osa 
oli todennäköisesti tyytymättömiä, mutta 
arki kyettiin viemään vielä vaivoin lävitse. 
Tilannetta voi kuvata pitkittyneeksi kriisik-

si, joskaan vanhainkodin johto tai työteki-
jät eivät tilannetta lähtökohtaisesti näin 
tulkinneet – tämän voi päätellä heidän toi-
minnastaan näissä muutokseen haastavissa 
tilanteissa.

Minkä toimintakonseptin kriisiytymises-
tä oli kyse? Havainnot työntekijöiden vas-
tauksista asukkaiden aloitteisiin ja aloittei-
den seurauksista eivät luo kuvaa kodin-
omaisesta, joustavasta solumallista, jossa 
vanhainkodin oletettiin kehitysanalyysin 
perusteella olevan. Pikemminkin hoito-
muoto muistutti enemmän solumallia edel-
tänyttä ensimmäistä ”hotellimaista” toi-
mintakonseptia, jossa kaikille tuotettiin 
samanlaiset palvelut yhteisen aikataulun 
mukaan. Vaihtoehtoisia selityksiä on kaksi: 
joko solumalliin siirtyminen 1980-luvun 
puolessa välissä ei koskaan muuttanutkaan 
sitä edeltänyttä työkäytäntöä, tai sitten täs-
sä analyysissa esille tuleva työkäytäntö 
edustaa pahasti rapautunutta solumallia, 
eräänlaista kurjistunutta solumallin muo-
toa, jossa päivittäisen aikataulun jousta-
vuudesta ja asukkaille yksilöllisen palvelun 
tuottamisesta on luovuttu hupenevien hen-
kilöstövoimavarojen ja alati huonompikun-
toisten asukkaiden suuren avuntarpeen 
vuoksi. 

Yhteenvetona voi todeta, että aamutoi-
mien analyysi paljasti paljon potentiaalisia 
häiriöitä, joiden lähteenä oli muutos toi-
minnan kohteessa: eniten apua tarvitsevien 
vanhainkodin asukkaiden reagointi hoita-
jien toteuttamaan vanhainkodin toiminta-
konseptiin. Pitääkseen toimintakonseptin 
toiminnassa hoitajat joutuivat tekemään 
sekä verbaalista että fyysistä ylimääräistä 
työtä, jonka voi arvioida kuormittaneen 
työntekijöitä erityisesti emotionaalisesti, 
mutta myös fyysisesti. Työntekijät joutuivat 
osin pakottamaan asukkaat hoitoon. 
Tämän ylimääräisen työn ansiosta van-
hainkoti oli kyennyt jatkamaan muutta-
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matta ja pohtimatta toimintakonseptiaan, 
mutta sen hintana oli sekä työntekijöiden 
kuormittuminen että asukkaiden tyytymät-
tömyys ja passivoituminen. 

Häiriökuormituksen vähentämisessä 
erityyppisten asukkaiden tarpeet ja heille 
tarjottavan hoidon konseptit olisi nostetta-
va tarkasteluun työn kehittämiseksi. Tämä 
edellyttää myös sen tarkastelemista, kenelle 
vanhainkotihoitoa tarjotaan ja millä tavoit-
teilla. Kyse on vanhainkodin paikasta van-
hustenhuollon palvelujärjestelmässä. Tie-
tyssä mielessä tällöin palataan vanhainko-
din kehityksessä vuonna 1987 jäsenkuntien 
esittämiin tarpeisiin, erityisesti kotona asu-
vien vanhusten tukemiseen. Niiden torju-
minen johti vanhainkodin kurjistumiseen, 
jonka lopputuloksen vanhainkodin arjessa 
tämä tutkimus on dokumentoinut. Ilman 
vanhainkodin historiallisen kehityksen ana-
lyysia olisi ollut vaikea tulkita, mistä aamu-
toimia koskevat löydökset oikein kertovat. 

Kaikessa työkuormituksen arvioinnissa 
tulisi ottaa huomioon häiriökuormituksen 
mahdollisuus. Erityisen tärkeää tämä on 
nyt, kun useilla toimialoilla ja useissa orga-
nisaatioissa on meneillään työn tekemiseen 
oleellisesti vaikuttavia muutoksia. Tässä 
artikkelissa esille tuotu häiriökuormituksen 
käsite auttaa kuormituksen arvioitsijoita 
erottamaan, milloin on kyse työn normaa-
likuormituksesta (työ sujuu kuten on suun-
niteltu) ja milloin taas häiriökuormitukses-
ta (työn sujuvuudessa esiintyy häiriöitä). 
Häiriökuormituksen havaitseminen edel-
lyttää tietoa siitä, millaisia muutoksia työs-
sä on tapahtunut ja millaisia muutoksia on 
meneillään. Häiriökuormituksen selvittä-
minen ja esille tuominen auttaa esimiehiä 
ja työntekijöitä havahtumaan toteuttaman-
sa työprosessin sujuvuuden ja työn kehittä-
misen kysymyksiin. Pitkään kestäneissä 
työn sujuvuuden ongelmissa kaikki ovat 
saattaneet turtua kuormittavaan tilantee-

seen ja ovat alkaneet pitää sitä normaali-
na. 

Häiriökuormituksen vähentäminen 
edellyttää työssä toteutettavan toiminta-
konseptin esille nostamista ja siinä käyn-
nissä olevan muutoksen tarkastelua. Siinä 
työkuormituksen arvioitsija joutuu osallis-
tumaan työn muuttamiseen erilaisesta 
näkökulmasta kuin normaalityökuormi-
tuksen ollessa kyseessä. Suositusta siitä, 
miten työt tulisi järjestää (paitsi että kuor-
mittavuutta tulisi vähentää), on vaikea ellei 
mahdoton antaa suoralta kädeltä. Häiriö-
kuormituksen vähentäminen edellyttää 
työn meneillään olevan muutoksen edistä-
mistä. Tämä edellyttää paitsi toiminnan 
kehityshistorian ja nykytilanteen tuntemis-
ta myös tulevaa toimintakonseptia koske-
van vision rakentamista. Mihinkään näistä 
ei työkuormituksen arvioitsija voi ryhtyä 
yksin, asiantuntijatyönä. Kehittämistyö on 
nähtävä sekä johdon asiana että asiana, 
johon työyhteisö täytyy osallistaa. Työ-
kuormituksen arvioija voi olla mukana täs-
sä toiminnassa, jota työn kehittämiseksi 
voidaan kutsua. Hän tuo osapuolille tärke-
ää tietoa siitä, miltä osin nykyiset työpro-
sessit eivät suju ja millaisia seurauksia sillä 
on paitsi työntekijöiden ja esimiesten 
hyvinvoinnille, myös työn tuloksellisuudelle 
ja laadulle. 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden 
(validiteetin) arvioinnissa oleellisia kysy-
myksiä ovat, kuinka hyvin aamutoimien 
todellisuutta analyysi kykeni kuvaamaan ja 
missä määrin aamutoimien voi katsoa 
edustavan koko vanhainkodin toimintaa. 
Analyysin luotettavuuden puolesta puhu-
vat aineiston läheisyys kuvattavasta koh-
teesta, aineiston monipuolisuus (suuri jouk-
ko episodeja erityyppisistä soluista eri työn-
tekijöiden toteuttamina), luotettavat aineis-
ton tallentamisen keinot (video- ja ääni-
nauhoitus) sekä analyysin tiivis nivominen 
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aineistoon (aloite-, käsittely-, seuraus- ja 
tapausanalyysit). Lisäksi analyysi käsitti 
koko valitun aineiston, ei ainoastaan tietty-
jä episodeja. On epätodennäköistä, että 
aamutoimien dokumentointi olisi muutta-
nut tai vääristänyt aamutoimien kulkua 
millään oleellisella tavalla. Videointi saat-
toi latistaa tunneilmaisun ääripäitä (hyväs-
sä ja pahassa), mutta tämän tutkimuksen 
tavoitteiden näkökulmasta se ei ole vakava 
menetys. Vakavienkin vaikeuksien ilmitulo 
nauhoitetuissa aamutoimissa ei tue oletus-
ta siitä, että nauhoitetut tilanteet olisivat 
olleet tyystin siloteltuja. 

Työntekijöiden ja asukkaiden haastatte-
lut aamutoimien tapahtumista olisivat 
rikastaneet analyysia, mutta eivät olisi kor-
vanneet ensikäden dataa varsinaisesta toi-
minnasta. Muiden laitoksen rutiinien (ruo-
kailut, päivälevot, nukkumaanmeno, vir-
kistystoiminta) analysointi samasta näkö-
kulmasta olisi parantanut tutkimuksen luo-
tettavuutta, mutta asukkaiden ja työnteki-
jöiden vuorovaikutuksen analysoinnissa 
esimerkiksi yhteiset ruokailutilanteet eivät 
olisi olleet yhtä rikkaita kuin aamutoimet. 
Vähemmän apua tarvitsevien asukkaiden 
aamutoimien analysointi olisi myös täy-
dentänyt kokonaiskuvaa vanhainkodin 
tilanteesta. Aamutoimia koskevien löydös-
ten nivominen tulosten tulkintavaiheessa 
osaksi vanhainkodin kehitystä parantaa 
tutkimuksen johtopäätösten luotettavuutta.

Analyysin toistettavuutta (reliabiliteetti) 
parantavat aineistonäytteet, joiden avulla 
tekemiämme tulkintoja voivat muutkin 
arvioida. Analyysit on käsitelty tutkimus-
ryhmässä useaan kertaan, mutta syste-
maattinen useamman tutkijan välisten tul-

kintojen vertailu (inter coder agreement) 
olisi parantanut toistettavuutta. 

Entä missä määrin tutkimuksen tulokset 
ovat yleistettäviä? Näiden tutkimustulosten 
yleistettävyys ei perustu tilastolliseen yleis-
tettävyyteen, koskihan tutkimus vain yhtä 
vanhainkotia. Toinen yleistettävyyden 
peruste, johon loppujen lopuksi tilastollis-
ten yhteyksienkin tulkinnassa turvaudu-
taan, on teoreettinen tai looginen yleistä-
minenesim. 11. Aineiston ja analyysitavan esil-
le nostamaa asukkaiden aktiivisuutta omien 
palvelujensa toteuttamisen arjessa voi pitää 
muihinkin samankaltaisiin palvelutilantei-
siin yleistettävänä havaintona. Samoin 
havainto siitä, että keskeinen häiriöiden 
lähde tällaisissa töissä voi liittyä asiakkaan 
toimintaan, on yleistettävä. 

Vanhainkodit Suomessa ovat kehitty-
neet saman lainsäädännön, ohjauksen ja 
vanhustenhuollon ideologioiden tuloksena, 
minkä vuoksi on loogista olettaa, että 
samankaltaisia kehityskulkuja ja pitkitty-
neitä toimintatavan kriisejä löytyy myös 
muista vanhainkodeista. Tämä tutkimus 
tukee hypoteesia häiriökuormituksesta 
uudentyyppisenä työn kuormituksen muo-
tona. Sen yleistettävyys muihin ympäristöi-
hin riippuu siitä, täyttyvätkö niissä samat 
vähimmäisvaatimukset: työn muutoksen 
keskeneräisyys ja muutoksen hallinnan 
puutteellisuus. Tässä tutkimuksessa löydet-
ty häiriökuormituksen muoto, asukkaiden 
vastustuksen verbaalinen ja fyysinen sam-
muttaminen, on yleistettävissä muihinkin 
hoitolaitoksiin ja palveluihin, joissa työnte-
kijät pyrkivät toteuttamaan jäykkää hoito-
systeemiä yksilöllisempää hoitoa tarvitse-
ville huonokuntoisille asiakkaille. 
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Bedömning av kognitiv 
belastning: uppgifts- och 
belastningsanalys för en 
jaktplanspilot som exempel

Många säkerhetskritiska uppgifter (fl ygtra-
fi kledning, processkontroll) orsakar inte 
nödvändigtvis observerbar yttre ansträng-
ning. Ändå kan arbetaren vara mycket 
belastad av arbetets kognitiva krav. Det är 
viktigt att evaluera kognitiv belastning för 
att kunna jämföra olika uppgiftsallokering-
ar och användargränssnitt med varandra, 
och för att kunna utveckla arbetsområdena 
vidare. Först beskriver vi begreppet kogni-
tiv belastning och därefter subjektiva 
bedömninsmetoder, psykofysiologiska mät-
metoder och mätning av prestation. Vi 
anser att en kognitiv belastningsanalys bör 
innehålla en uppgiftsanalys. I en uppgiftsa-
nalys försöker man dela upp en handling i 
ett lämpligt antal delhandlingar, identifi era 
kognitiva processer och uppgifter som görs 
parallellt. Vi presenterar en F/A-18 upp-
gifts- och belastningsanalys som forsknings-
exempel. Till slut gör vi en sammanfatt-
ning av bedömningsmetoder för kognitiv 
belastning och deras tillämpningsområ-
den.

 Nyckelord: kognitiv belastning, upp-
giftsanalys
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Återhämtning från arbetet: en 
psykologisk synvinkel

Artikeln beskriver ur psykologisk synvinkel 
hur återhämtningen sker efter belastning-
en på arbetet. Med psykologisk synvinkel 
avses här hur individen själv upplever åter-
hämtningen. Återhämtningen är en psyko-
fysiologisk process vilket är motsats till den 
belastning som händer inom stressproces-
sen. Artikeln tar upp psykologiska meka-
nismer som medverkar i återhämtnings-
processen. Till exempel har det visat sig att 
det är viktigt att göra sig fri från arbetet på 
fritiden. Att slappna av och göra sig psyko-
logiskt och mentalt fri från arbetet tycks 
påverka återhämtningen. Det är viktigt att 
undersöka återhämtningsprocessen efter-
som det annars fi nns risk för att långvariga 
hälsoproblem utvecklas. 

 Nyckelord:  arbete, fritid, göra sig psy-
kologisk fri, återhämtning
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Muskuloskeletal belastning på 
arbete

Som ett resultat av evolutionen passar 
människans konstitution bättre för noma-
dens än den moderna människans livsstil. 
Därför kan fl era faktorer på arbete och fri-
tid härleda till skadlig belastning i kroppen. 
De viktigaste belastningar på rörelseorga-
nen är mekaniska krafter. Med biomeka-
niska modeller är det enkelt att visa att små 
yttre krafter i vissa situationer kan härleda 
inom kroppen till så stora krafter att ska-
dor kaninträffa. Vävnadernas kapacitet att 
motstå mekanisk stress minskar med 
åldern, men också med tröttheten under 
arbetsdagen. I denna artikel beskrivs 1) 
faktorer, som i epidemiologiska och andra 
forskningar har påvisats vara samman-
kopplad med överbelastning av rörelseor-
ganen, 2) modeller, som beskriver effekter 
av belastning, och 3) metoder att bedöma 
belastningen i arbete. Användning av stor 
muskelkraft t.ex. under manuell hantering 
av laster, repetitiva och kraftiga rörelser 
t.ex. vid montering, kroppens och lemmar-
nas oneutrala ställningar, och tröttande 
muskelarbete har alla visats att härleda till 
muskuloskeletala besvär i arbetet eller friti-
den. Många metoder har utvecklats för att 
bedöma dessa risker. Tills vidare saknas 
enighet om numeriska värden för skadlig-
heten av olika belastningar.

 Nyckelord: bedömningsmetoder, 
biomekanik, belastning, rörelseorganen 
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Bedömning av belastningen av 
rörelseorganen i köksarbete

En interventionsstudie för köksarbete 
behövde nya metoder för att bedöma 
belastningen av rörelseorganen. Denna 
artikel beskriver de här metoderna och 
evaluerar deras funktionsduglighet. Vi 
utredde den självupplevda fysiska belast-
ningen, tidsåtgång och upprepning av 
arbetsuppgifterna med frågeformulär. Det 
visade sig vara svårt för arbetstagarna att 
bedöma tidsåtgången. Orsaken kan vara 
att tidsåtgången varierar beroende på 
dagens meny, och att arbetsuppgifterna 
oftast överlappar varandra. Emellertid 
motsvarar dessa resultat väl de resultat som 
erhållits med studiens andra metoder. För 
att bedöma skadligheten hos de belastande 
faktorerna utvecklade vi en trestegsmetod 
som vi kallade ”Trafi kljus”. Med denna 
registrerade vi riskfaktorer i varje kök 
under en arbetsdag. Metoden identifi erade 
de centrala riskfaktorerna i arbetsuppgif-
terna, men var för grov för att undersöka 
effekten av interventionerna. De föränd-
ringar som interventionerna medförde 
bedömde vi med den nya ”KILA”-meto-
den. Här registrerar man belastningen av 
ryggen, axlarna och händerna med hjälp 
av videoupptagningar, både före och efter 
interventionerna. Vi fokuserade bedöm-
ningen på den varaktighet och kraft som 
behövdes för kroppsställningarna och 
rörelserna. Metoden identifierade de 
belastningsförändringar som skedde tack 
vare interventionerna. Bedömarnas största 

problem var att avgöra kraftanvändingen 
och varaktigheten i en viss kroppsställning. 
Dessutom var det svårt för forskare som 
saknade tidigare erfarenhet av specifi ka 
moment att oservera handgreppen, så 
metoden kräver vidareutveckling på denna 
punkt. Med olika metoder fi ck vi informa-
tion med olika precision, för olika använd-
ningsändamål. Därigenom fi ck vi en mera 
omfattande bild av den belastning som för-
knippas med köksarbete.

 Nyckelord: observationsmetod, fråge-
formulär, intervention, fysisk belastning
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Störningsbelastning – ny form av 
arbetsbelastning i arbete som 
förändras 

Fallstudie inom åldringsvård

Arbetsbelastning har traditionellt värderats 
genom att bedöma belastningen i ordina-
rie arbete under normala omständigheter. 
Vid  bedömning av arbetsbelastning har 
man sökt att undvika skeden i arbetet med 
karaktär av tillfälliga undantagssituationer. 
Men i dagens arbetsliv karaktäriseras 
arbetsorganisationers verksamhet av för-
ändringsskeden som länge förblir ofullbor-
dade, och som medför svårigheter för per-
sonalen att utföra sitt arbete på ett smidigt 
sätt. Denna undersökning inriktades mot 
den form av arbetsbelastning, störningsbe-
lastning, som antas kunna uppkomma till 
följd av att arbetet förändras. Föremålet 
för undersökningen var ett ålderdomshem 
under förändring. Materialet bestod av 
ljud- och videoinspelningar av morgon-
sysslor med de äldre  som behövde mest 
hjälp. För att kunna analysera materialet 
utvecklade man en diskursanalysmetod 
som klassifi cerade de boendes initiativrika 
repliker, hur dessa bemöttes och deras följ-
der. Man använde metoden som referens-
ram för utvecklande arbetsforskning.  Dis-
kursanalysen visade att omkring hälften av 
de boende, som behövde mest hjälp, 
genom sina  meningsyttringar försökte rät-
ta till, ifrågasätta eller motsätta sig det som 
personalen gjorde med dem. Skötarna var 
tvungna att aktivt utföra extra arbete för 
att komma runt och släta ut motståndet. 

Trots de boendes reaktioner kunde perso-
nalen till största delen genomföra morgon-
sysslorna enligt ålderdomshemmets vård-
koncept. Bara i några fall uppstod lätt eller 
mera betydande störning av morgonsyss-
lorna. Personalens fysiska och psykiska 
arbetsbelastning ökade både på grund av 
att de var tvungna att hantera de boendes 
motstånd och i en del fall då rutinerna blev 
avbrutna. I undersökningen observerades 
att motståndet mot vårdrutinerna hos de 
boende som behövde mera vård var ett 
tecken på en latent och långvarig kris inom 
ålderdomshemmets nuvarande vårdkon-
cept, tydande på behov att utveckla vård-
konceptet både för att arbetet ska löpa smi-
digare och för att minska arbetsbelastning-
en. När man bedömer arbetsbelastning 
bör man också uppmärksamma störningar 
i arbetet och det extra arbete och den 
belastning som störningarna medför. 

 Nyckelord: utvecklande arbetsforsk-
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utveckling av arbete, vårdarbete
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Cognitive workload assessment: 
A fi ghter pilot’s task and 
workload analysis as an example

Although any signs of  an extensive work-
load may be diffi cult to detect from the 
overt job performance, an operator may 
still experience a very high level of  work-
load due to the covert cognitive require-
ments of  the job. In particular, a high cog-
nitive workload is a serious problem in 
many important safety-critical tasks (e.g. 
aviation, process control). Therefore, an 
assessment of  the covert cognitive work-
load is needed for many practical reasons, 
e.g. in order to develop user interfaces or 
function allocation solutions. First, we 
determine the concept of  cognitive work-
load and present some subjective, psycho-
physiological and performance assessment 
methods. We continue by arguing that a 
proper assessment of  the cognitive work-
load also requires an analysis of  the cogni-
tive structure of  the job - that is, the use of  
task analysis methods. The F/A-18 task 
and workload analysis is presented as an 
example of  research of  this kind. We con-
clude by discussing the usability and appli-
cations of  cognitive workload methods.

 Key words: cognitive workload, task 
analysis
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Työ ja ihminen 21 (2007) 1: 96–100

Recovery from work: 
a psychological viewpoint

Our review deals with recovery from work 
from a psychological perspective. The psy-
chological perspective focuses on a person’s 
recovery experiences and strategies to pro-
mote his or her recovery from work. In addi-
tion, we consider those aspects of  leisure 
and work that are linked to the experience 
of  recovery. Our review is based on the 
recent psychological studies on the topic. 

Recovery is a process of  psycho-physio-
logical unwinding that is the opposite of  
the activation of  psycho-physiological sys-
tems under stressful conditions. From a 
psychological viewpoint, markers of  comp-
lete recovery include a decrease in the 
person’s levels of  strain and fatigue. As a 
consequence, he or she feels capable and 
ready to continue with the current 
demands or to meet new demands. Psycho-
logical detachment, relaxation, mastery 
experiences and control during off-job 
time have been found to support the reco-
very process. Psychological detachment – 

an individual’s experience of  being men-
tally away from work – is an important 
mechanism that promotes recovery. 

It is important to study recovery and the 
factors promoting and preventing it becau-
se if  recovery is hindered, it is likely that 
long-lasting health problems such as bur-
nout may develop. Thus, by studying reco-
very experiences we can access this negati-
ve development right from the start. This 
in turn is important for preventing the 
development of  serious well-being prob-
lems. 

 Key words: work, leisure, psychologi-
cal detachment, need for recovery
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Loading of the musculoskeletal 
system at work

As the result of  evolution, the human body 
is better suited to a nomadic life than to the 
lifestyle of  a modern society. Therefore sev-
eral factors at the workplace and during lei-
sure can result in harmful loading of  our 
body. The major factors in the loading of  
the musculoskeletal system are mechanical 
forces. Through biomechanical modelling, 
it is easy to show that, in certain situations, 
minor external forces can cause such high 
forces within the body that they exceed the 
stress tolerance of  tissues and lead to local 
injuries. The capacity of  tissues to tolerate 
loads generally decreases with age, but also 
due to fatigue during the working day. This 
review describes 1) the factors that are asso-
ciated with increased loading of  the muscu-
loskeletal system in epidemiological and 
other studies, 2) the models that explain the 
effects of  loading, and 3) the methods used 
in assessing work loads. There is strong evi-
dence that high muscular exertion in e.g. 
manual materials handling, or repetitive 
forceful movements in e.g. assembly tasks, 
or non-neutral postures of  the trunk and 
extremities, or work that leads to fatigue can 
all result in musculoskeletal disorders at the 
workplace and during leisure. Although 
plenty of  methods have been developed to 
assess these risks, there is still no agreement 
on numerical safety limits that defi ne the 
harmful levels of  these exposures.

 Key words: assessment methods, bio-
mechanics, loading, musculoskeletal
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Työ ja ihminen 21 (2007) 1: 96–100

Assessment of musculoskeletal 
workload in kitchen work

New methods were needed to assess mus-
culoskeletal load in an intervention study 
targeted at kitchen work. This article 
describes the methods and evaluates their 
feasibility. Data on the perceived physical 
workload, as well as the duration and 
repeatability of  the work tasks, was collect-
ed using a questionnaire. Assessment of  
the duration proved to be diffi cult for the 
workers. The reason could be that the 
duration of  the tasks varies according to 
menu of  the day and that the workers car-
ry out several overlapping tasks. However, 
the results seemed to coincide well with the 
information from the other sources in the 
study. A three-graded "Traffi c light meth-
od" was developed to assess the harmful-
ness of  the physical workload. Observa-
tions were carried out in each kitchen for 
one day. The method distinguished the 
musculoskeletal risk factors in the work 
tasks, but it was too crude to study the 
changes due to interventions. The changes 
in musculoskeletal load due to interven-
tions were assessed with a new "KILA" 
(Kitchen Intervention Load Assessment) 
method. The load on the lower back, 
shoulders, wrists and hands was observed 
from videos recorded before and after the 
interventions. The observation was target-
ed at the principal posture and grip, their 
duration and the force requirements. The 
method detected the changes in the musc-
uloskeletal load due to the interventions. 
The observers encountered most diffi cul-
ties when assessing the force requirements 
and the time aspects of  the postures. In 

addition, the observation of  the grips was 
challenging for those observers who did 
not have previous experience. Further 
development is needed in this respect. 
Using the three methods, data of  different 
precision was obtained for different pur-
poses. Thereby, a more comprehensive pic-
ture of  the physical workload was 
attained.     

 Key words: observation methods, 
questionnaires, intervention, physical 
workload
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Disturbance load – a new form of 
workload in changing work. 
A case study in elderly care. 

The evaluation of  workload has tradition-
ally been based on the assumption that the 
measured work fl ows normally and undis-
turbed, and that the results refl ect the 
planned workload. The situation in work-
ing life has changed, however, and it has 
become more important to understand 
what happens during periods of  change. 
The hypothesis for this study was that dur-
ing periods of  change, disturbances inter-
rupt the normal fl ow of  production and 
cause extra work which in turn causes a 
new type of  workload, namely disturbance 
load. The study took place at a nursing 
home for the elderly which had gone and 
was going through changes in its clientele 
and its care concept. The morning duties 
of  those residents who were in the most 
need of  help were recorded by video and 
audio to provide research data. To reveal 
the dynamics of  the events during morn-
ing duties a discourse analytic method 
based on residents’ initiative utterances, 
their handling and their consequences was 

developed. The analysis showed that there 
was a lot of  potential disturbance in the 
form of  resisting resident initiatives. The 
employees took on extra work in trying to 
overcome the resistance of  the residents. 
As a result the employees managed to car-
ry out the morning duties in a normal fash-
ion but with extra load caused by the extra 
work. The results point towards develop-
ing the care concept to better respond to 
the needs of  the residents in need of  help. 
This would also diminish the amount of  
disturbance load for the employees. 

 Key words: developmental work 
research, activity theory, care concept, 
change, developing work
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lihavoida, kursivoida, alleviivata tai tavuteta. Käsikirjoitukseen liitetään erillinen nimiölehti, jossa 
on kirjoittajien nimet, yhteystiedot, oppiarvot, virka-asemat ja toimipaikat myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi.

Artikkeleihin ei liitetä valmistelevaa aineistoa, kuten kyselylomakkeita. Taulukoiden määrän tulee 
pysyä kohtuullisena. Taulukoiden ja kuvioiden tarkoituksena on täydentää ja selventää artikkeli-
tekstiä, ei toistaa sitä. Taulukot ja kuviot toimitetaan erillisinä tiedostoina, mutta artikkelitekstiin on 
merkittävä taulukoiden ja kuvioiden paikat. Taulukot ja kuviot on numeroitava.

Artikkelin jäljessä ilmoitetaan yhden kirjoittajan yhteystiedot mahdollisia lukijoiden yhteydenottoja 
varten.

Kieliasu
Kirjoittajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota artikkelin kieliasuun, sillä muidenkin kuin 
oman alan tutkijoiden tulee ymmärtää artikkelin sisältö. Muita kuin aivan yleisimpiä lyhenteitä ei 
tule käyttää, vaan ensimmäisellä kerralla kirjoitetaan koko nimi ja merkitään sen perään sulkeisiin 
vastedes käytettävä lyhenne.

Tiivistelmät
Artikkelin alkuun kirjoittajat laativat tiivistelmän, jonka pituus on enintään 200 sanaa. Siinä selos-
tetaan lyhyesti työn tavoitteet, keskeiset menetelmät ja tulokset sekä johtopäätökset. Tiivistelmän 
lopussa luetellaan artikkelin keskeisestä sisällöstä korkeintaan 10 avainsanaa, joita ei ole mainittu 
artikkelin otsikossa. Kirjoittaja huolehtii tiivistelmän kääntämisestä ruotsiksi ja englanniksi. Toimi-
tus tarkistuttaa käännösten kieliasun.

Lähteet
Käsikirjoituksen loppuun liitetään kirjallisuusluettelo, jossa kirjallisuusviitteet numeroidaan teoksen 
tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Saman kirjoittajan lähteet mainitaan aikajärjes-
tyksessä. Luettelossa mainitaan vain tekstissä esiintyviä lähteitä, eikä siinä saa esiintyä julkaisemat-
tomia lähteitä. Viitteiden määrän on oltava kohtuullinen. Tekstissä lähteisiin viitataan yläindeksillä. 
Kirjoittaja vastaa itse viitteiden paikkansapitävyydestä. Lehtien nimien lyhenteissä ja niiden mer-
kitsemisessä noudatetaan Index Medicus -järjestelmää. Artikkelin viitteessä ilmoitetaan kirjoittaja, 
otsikko, lehden nimi, volyymi, vuosi ja sivut. Kokonaisen kirjan viitteessä mainitaan tekijä, kirjan 
nimi, kustantaja sekä kustannuspaikka ja ilmestymisvuosi. Jos viitataan osaan kirjasta, mainitaan 
tekijä, osan otsikko, kirjan nimi, osan sivut, toimittaja, kustantaja, kustannuspaikka sekä ilmesty-
misvuosi.

Artikkelit, jotka eivät noudata kirjoitusohjeita, lähetetään takaisin kirjoittajille korjattaviksi.

Lisätiedot aikakauskirjan toimituksesta, toimittaja Virve Mertanen 030 474 2537.
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KUORMITTUNEISUUS I

 toim. Anneli Leppänen ja Esa-Pekka Takala

Näkökulmia työkuormituksen tutkimiseen
Anneli Leppänen

Monitieteinen METELI meni tehtaaseen 
– työkuormitus tutkimuskohteena 1970-luvulla

Juhani Kirjonen

Kognitiivisen kuormituksen arviointi:
 esimerkkinä hävittäjälentäjän tehtävä- ja 

kuormitusanalyysi
Marja-Leena Haavisto, Lauri Oksama

Työkuormituksesta palautuminen: 
psykologinen näkökulma palautumiseen

Marjo Siltaloppi, Ulla Kinnunen

Liikuntaelinten kuormittuminen työssä
Esa-Pekka Takala

Liikuntaelimiin kohdistuvan kuormituksen 
arviointi keittiötyössä

Irmeli Pehkonen, Ritva Ketola, Elina Nykyri, 
Sari Stenholm, Esa-Pekka Takala

Häiriökuormitus – työn kuormittavuuden 
uusi muoto muuttuvassa työssä. 

Tapaustutkimus vanhainkotityöstä
Jorma Mäkitalo, Kirsti Launis




