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Pääkirjoitus

105Työ ja ihminen 21 (2007) 2: 105—106

Monisyinen kuormitus

Arkiajattelussa kuormitus on totuttu liittämään lähinnä fyysisesti raskaisiin töihin. 
Kuorma-autot ja -vankkurit tuovat mieleemme raskaiden taakkojen liikutteluun. 

Toisaalta myös henkiset seikat voivat kuormittaa. Tuhansia vuosia vanhoissa Raamatun 
teksteissä Israelin kansan itsemääräämisoikeuden puuttumisesta käytetään kuormajuh-
taan liittyvää sanontaa ”olla ikeen alla”. Yhä useampi suomalainen ”kantaa huolten taak-
kaa harteillaan”. Nykykielessä henkistä kuormittumista kuvaava sana ”stressi” on käsit-
teenä nuori ja yleistynyt vasta psykologia-tieteen myötä. Siihen liittyy tieteen kielessä – 
englannissa – stressin vaikutuksia kuvaava sana ”strain”. Sanapari on mitä ilmeisimmin 
omaksuttu luonnontieteistä: fysiikassa kappaleeseen vaikuttava voima (”stress”) saa aikaan 
muodon muutoksen (”strain”), ja fysiologiassa tuo sanapari on kuvannut elimistöön vai-
kuttavaa kuormitusta ja sen vasteita jo ennen sanan käyttöä psykologiassa. Englannin 
kielen sanakirjat kertovat, että sanat ovat peräisin latinasta (distringere, stringere) ja alun 
perin ne ovat tarkoittaneet konkreettista rikki repimistä vetämällä eri suuntiin.

Työ ja ihminen -julkaisun edellisen numeron (1/2007) aiheena oli kuormitus. Tässä 
numerossa sama teema jatkuu. Vaikka fyysistä voimaa vaativien tehtävien määrä on kes-
kimäärin vähentynyt työtä helpottavien teknisten ratkaisujen myötä, on yhteiskunnas-
samme edelleen tehtäviä, joihin liittyvää suurta ruumiillista rasitusta on vaikea kokonaan 
poistaa. Tällaisten tehtävien ääripäätä edustavat palomiehet, joiden työajasta suuri osa 
kuluu työkyvyn ylläpitämiseen kuntoilemalla, jotta fysiikka ei pettäisi vaativissa tehtävissä. 
Työsuojelun haasteena on tunnistaa ajoissa henkilöt, joille saattaa tulla terveydellisiä 
ongelmia (Lusa ym. tässä numerossa). Vähemmän sankarillista on mielikuvissamme hoi-
vatyö, jossa lihasvoimiltaan heikomman sukupuolen edustajat joutuvat päivittäin siirtä-
mään taakkoja, joiden painot ylittävät kaikki työsuojelun suositukset. Lisärasituksena 
tulevat vuorotyö ja naisten sukupuolirooliin yhteiskunnassamme liittyvä oletus kodin töi-
den moitteettomasta hoitamisesta (ks. Suomala ym.). Sama työn ja muun elämän välinen 
ristiriita vallitsee muillakin naisvaltaisilla aloilla (ks. Savinainen). 

Potilassiirtojen ongelmaa tuskin  kannattaa lähteä ratkomaan yrittämällä lisätä nosta-
jien fyysistä voimaa kuntoilemalla työajalla palomiesten tapaan, vaikka hyvä fyysinen 
kunto sinänsä lisää terveyttä ja pienentää vammautumisen riskiä nostotyössä. Elävien 
ihmisten siirtämisessä myös tekniset keinot ovat rajallisia. Sen sijaan töiden järjestelyillä 
voidaan helpottaa niin fyysistä kuormitusta kuin työn ja muun elämän välistä ristiriitaa 
(ks. Sinivaara ym.). Pohjoismaisessa tutkimuksessa ilmeni, että raskaassa hoitotyössä päi-
vittäisen työajan lyhentäminen yli seitsemästä tunnista kuuteen tuntiin vähensi myös lii-
kuntaelinten vaivoja1.

Töiden organisoiminen siten, että työn ja yksilön tarpeet kohtaavat mahdollisimman 
hyvin, on vaativaa mutta ei mahdotonta. Esimiehen pitäisi pystyä kokoamaan palapeli, 
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johon tulevat työn vaatimusten lisäksi mukaan niin perheellisten kuin perheettömien sekä 
eri sukupolvien tarpeet ja odotukset. Globalisoitumisen myötä tulevat uudet haasteet, kun 
jopa pienryhmän jäsenet työskentelevät eri puolilla maailmaa tai tapaavat toisiaan vain 
virtuaalisesti (ks. Kokko ym. sekä  Hyrkkänen ym.). Monikansallisessa tiimissä ongelmien 
syyksi voi olla helppo hahmottaa  kulttuuriset erilaisuudet, mutta ihmisten erilaisista kas-
vu- ja elinympäristöistä johtuvat tavat ja käyttäytymismallit ovat jatkuvasti läsnä myös 
perinteisillä työpaikoilla. Näiden asioiden ymmärtäminen sekä kouluttautuminen johta-
misen osaajaksi vähentävät esimiesten riskiä uupua kuormansa alle.

Esa-Pekka Takala

Lähde

1.  Wergeland E, Veiersted B, Ingre M, Olsson B, Akerstedt T, Bjornskau T, Varg N: A shorter workday as a means 
of  reducing the occurrence of  musculoskeletal disorders. Scandinavian Journal of  Work, Environment and 
Health 29 (2003) 1: 27–34.
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Läpäisyperiaatteella toimivan pelastajien 
savusukellustestiradan kuormittavuus, 
luotettavuus ja turvallisuus

Sirpa Lusa, Harri Lindholm, Anne Punakallio, Raija Ilmarinen, Veikko Louhevaara,  

Jorma Katajisalo,  Saila Lindqvist-Virkamäki

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uudistetun, läpäisyperiaatteella 
toteutettavan pelastajien savusukellustestiradan kuormittavuutta, luotettavuutta ja 
turvallisuutta. Satunnaisesti valituille 43 pelastajalle (keski-ikä 41 v.) tehtiin 
terveystarkastukset ja maksimaalisen hapenkulutuksen mittaukset. Testiradan 
aikana heiltä mitattiin sykintätaajuus sekä sykevariaatio. Lisäksi 11 koehenkilöltä 
mitattiin testiradan aikana hapenkulutus. 

Testiradan aikana pelastajilta mitattu hapenkulutus oli keskimäärin 2,5 l/min (68 % 
maksimaalisesta hapenkulutuksesta) ja sykintätaajuus keskimäärin 163 krt/min 
(92 % maksimaalisesta sykintätaajuudesta). Ilmeisesti testiradan aikainen suuri 
staattinen yläraajatyö ja lämpökuormitus nostivat sykintätaajuusarvoja 
hapenkulutusta enemmän. Tutkituista kuudella (13 prosentilla) esiintyi 
savusukellustestiradan aikana poikkeavia EKG-löydöksiä. Osalla tutkittavista (18 
prosentilla) autonominen hermosto palautui testiradan jälkeen hitaasti. Tämän 
tutkimuksen mukaan testin läpäiseminen ei takaa sitä, että savusukellukseen 
vaadittava maksimaalisen hapenkulutuksen vähimmäistaso (3,0 l/min ja 36 ml/kg/
min) täyttyy. Testirataa käytettäessä tulisi huomioida muun muassa ikään ja 
terveydentilaan liittyvät riskit.

 Avainsanat: palo- ja pelastusala, fyysinen toimintakyky, savusukellus

Työ ja ihminen 21 (2007) 2: 107–115
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JOhdanTO

Fyysisesti kuormittavia työvaiheita sisältä-
ville aloille on suoriutumisen arviointiin 
suositeltu kehitettäväksi työtä simuloivia 
testejä, joiden käytettävyyttä ja luotetta-
vuutta tulisi myös arvioida17, 20. Työtä simu-
loivat testit seulovat perinteisiä fyysisiä suo-
rituskykytestejä paremmin henkilöitä, joi-
den työkyky on vaarassa heikentyä. Perin-
teisillä fyysisillä suorituskykytesteillä voi-
daan sen sijaan motivoida työntekijöitä 
fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja 
niiden avulla voidaan täsmentää liikuntaan 
ohjaamista.

Suomessa on ollut laajassa käytössä 
savusukeltavien pelastajien työtä simuloiva 
ns. Oulun mallin mukainen savusukellus-
testirata12, joka on mahdollista toteuttaa 
palo- ja pelastuslaitoksissa. Sen tarkoituk-
sena on arvioida pelastajan yksilöllistä 
kuormittuneisuuden tasoa sekä hengitys- 
ja verenkiertoelimistön toimintareserviä 
työolojen kaltaisella, submaksimaalisella 
(normaalikuntoisella ei uupumiseen johta-
valla) työvauhdilla testiradalla, joka on 
standardoitu ja jossa suoritus kestää maksi-
missaan 14,5 minuuttia.  

Kuormittuneisuutta arvioidaan sykintä-
taajuuden avulla, joka voidaan taltioida 
erilaisilla sykintätaajuutta tallentavilla lait-
teilla testiradan aikana. Kuormittuneisuu-
den taso on määritelty joko erittäin kor-
keaksi (95–100 % mitatusta tai iän mukaan 
arvioidusta maksimaalisesta sykintätaajuu-
desta), hyvin korkeaksi (85–94 % maksi-
maalisesta sykintätaajuudesta) tai korkeak-
si (65–84 % maksimaalisesta sykintätaa-
juudesta). Edellä mainittujen kuormittu-
neisuuden tasojen mukaan on määritelty 
turvallisen savusukelluksen suoritusajat12. 
Hapenkulutuksen on testin aikana sykintä-
taajuuden ja hapenkulutuksen perusteella 
arvioitu olevan keskimäärin noin 2,1 l/

min, mikä vastaa pelastustyön raskaimpien 
työtehtävien tasoa. Testiradalta saadut 
tulokset ovat tukeneet työterveyshuolto-
henkilöstön tekemiä työkyvyn arviointeja 
esimerkiksi pitkien sairauslomien jäl-
keen13.

Oulun mallin mukaisesta testiradasta on 
edelleen kehitetty läpäisyperiaatteella toi-
miva seulontatesti, ns. muokattu testira-
ta5, 8. Muokattu testirata eroaa alkuperäi-
sestä Oulun mallin mukaisesta testiradasta 
siten, että siinä on enemmän staattista 
lihastyötä vaativaa kantamista ja savusu-
keltaville pelastajille hyväksyttävä aikaraja 
on määritelty 12,5 minuuttiin. Kuormitus-
ta on pyritty lisäämään niin, että testin 
aikana pelastajan keskimääräinen hapen-
kulutus olisi vähintään 3 l/min ja 36 ml/
min/kg. Täten testin läpäisy 12,5 minuu-
tissa edellyttäisi, että savusukeltavan pelas-
tajan verenkiertoelimistön suorituskyky 
vastaisi pelastussukellusohjeessa asetettua 
maksimaalisen hapenkulutuksen tasoa16. 

Testiratojen välinen ero on siinä, että 
Oulun mallin mukaisella testiradalla arvioi-
daan kuormittuneisuuden tasoa (ja siihen 
perustuen turvallista savusukellusaikaa) 
suhteessa kunkin yksilölliseen maksimaali-
seen suoritustasoon mitatun tai iän mukaan 
arvioidun sykintätaajuuden perusteella. 
Muokatulla testiradalla taas pyritään arvi-
oimaan kunkin maksimaalisen hapenkulu-
tuksen tason riittävyyttä savusukellustehtä-
viin testiradan suoritukseen kuluneen ajan 
mukaan läpäisyperiaatteella. Molemmat 
testiradat on kuvattu tarkasti tämän tutki-
mushankkeen loppuraportissa14.

Muokatun testiradan käytöstä on annet-
tu suositus8. Se perustuu julkaisuun5, jossa 
on on kerrottu muokatun testiradan kehit-
tämisen perusteet. Testiradan turvallisuut-
ta tai luotettavuutta ei ole kuitenkaan var-
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mistettu. Savusukellustestirataa käyttävistä 
palo- ja pelastuslaitoksista noin puolet 
käyttää alkuperäistä Oulun mallin mukais-
ta ja puolet muokattua savusukellustestira-
taa9.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli sel-
vittää Oulun mallista muokatun, läpäisy-
periaatteella toimivan savusukellustestira-
dan ja sen eri osien kuormittavuutta, luo-
tettavuutta ja turvallisuutta. Tutkimuskysy-
mykset olivat seuraavat: 1) Miten tutkitta-
vat kuormittuvat savusukellustestiradalla? 
2) Kuinka luotettavasti testirata arvioi 
pelastajien savusukelluskelpoisuutta? 3) 
Onko savusukellustestirata turvallinen ter-
veyden kannalta eri-ikäisten ja eri kuntois-
ten pelastajien savusukelluskelpoisuuden 
arvioinnissa? 

Kuormittumista tutkittiin hapenkulu-
tuksen, sykintätaajuuden ja koetun kuor-
mittuneisuuden avulla. Luotettavuutta tut-
kittiin arvioimalla testiradan aikana mitat-
tua sykintätaajuutta ja todellista hapenku-
lutusta sekä niiden välistä suhdetta. Tur-
vallisuutta selvitettiin tutkimalla sydämen 
toimintahäiriöihin liittyviä muutoksia ja 
sykevaraatiota sekä testiradan aikana että 
sen jälkeen.

TuTKITTavaT Ja mEnETELmäT

Tutkittavia ja menetelmiä koskevat yksi-
tyiskohtaiset tiedot on kuvattu tarkemmin 
hankkeen loppuraportissa14.

TuTKITTavaT

Tutkimukseen osallistui yhteensä 50 satun-
naisesti valittua, vakinaista tai sopimuspa-
lokuntaan kuuluvaa pelastajaa Keski-
Uudenmaan aluepelastuslaitoksesta ikä-
ryhmistä 30–34, 35–39, 40–44, 45–49 ja ≥ 
50 vuotta. Kustakin ikäryhmästä valittiin 
10 tutkittavaa. Toimintakykymittaukset 

laboratoriossa tehtiin 48 tutkittavalle, sillä 
terveystarkastuksen jälkeen kaksi tutkitta-
vaa vanhimmasta ikäryhmästä karsiutui 
terveydellisestä syystä. Tutkittavien keski-
ikä (vaihteluväli) oli 41 (30–54) vuotta, työ-
kokemus keskimäärin 18 (2–41) vuotta, 
keskipituus 178 (168–192) cm, keskipaino 
84 (64–150) kg ja keskimääräinen kehon 
painoindeksi 27 (22–42) kg/m2.

Toimintakykymittausten jälkeen tervey-
dellisitä syistä karsiutui kolme miestä, joten 
savusukellustestiradalle osallistui 45 tutkitta-
vaa. Hapenkulutuksen mittauksiin testira-
dalla valittiin erikseen satunnaisotannalla 15 
tutkittavaa. Tämän alaryhmän perustiedot 
eivät poikenneet koko joukon vastaavista.

Terveystarkastus

Lääkäri teki tutkittaville terveystarkastuk-
set, joilla pyrittiin sulkemaan tutkimuksesta 
pois ne henkilöt, jotka eivät todennäköises-
ti kestäisi maksimaalista kuormitusta. Tär-
keimpiä rajoittavia sairauksia ovat liikku-
mista tai työtehtävistä selviytymistä rajoit-
tavat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet tai 
oireelliset hengitys- ja verenkiertoelinten 
sairaudet. Tässä tutkimuksessa karsiutumi-
sen syinä olivat epäily rasitusastmasta, lei-
kattu olkapää ja aiempi laskimotukos.

maksimaalinen hapenkulutus

Maksimaalinen hapenkulutus mitattiin Työ-
terveyslaitoksen kuormituslaboratoriossa. 
Mittaus suoritettiin spiroergometriatutki-
muksena lääkärin valvonnassa ja siinä nou-
datettiin standardoituja, kliinisen kuormi-
tuskokeen suosituksia21. 

Testirata

Tutkittavat suorittivat läpäisyperiaatteella 
toimivan, muokatun savusukellustestiradan 
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ohjeiden mukaan5, 8. Testiradan viisi eri 
osatehtävää (kävely, portaiden nousu, mou-
karointi, ryömintä ja letkurullan kelaus) 
tehtiin autohallin tasaisella betonilattialla 
ja portaissa täydellisessä savusukellusvarus-
tuksessa (kokonaispaino keskimäärin 25 kg, 
josta paineilmahengityslaitteen osuus oli 
noin 15 kg; vaatetuksen lämmöneristävyys 
oli noin 1,5 clo).

Kuormittavuus ja luotettavuus

Savusukellustestiradalla tehdyt mittaukset 
toteutettiin pelastuslaitosten tiloissa. Koko 
testiradan ja sen osavaiheiden sekä palau-
tumisen aikana mitattiin sydämen sykintä-
taajuutta (HR, heart rate) viiden sekunnin 
välein (Polar Sport Tester). Tuloksista las-
kettiin keskimääräinen HR ja korkein HR 
(HRpeak). Lisäksi laskettiin tutkittavan kes-
kimääräisen sykintätaajuuden prosentuaa-
linen osuus maksimaalisessa kuormitusko-
keessa mitatusta maksimaalisesta sykintä-
taajuudesta (% HRmax). Tutkittavia pyy-
dettiin arvioimaan kokemaansa kuormi-
tusta (RPE, rating of  perceived exertion) 
asteikolla 1–201, 2, 12. RPE arvo 20 on 
”hyvin hyvin kuormittava” ja vastaa mak-
simaalisen loppukirin kuormittavuutta 
juoksussa.

Testiradan aikana mitattiin todellinen 
hapenkulutus (VO2) ja ventilaatio (keuhko-
tuuletus) jatkuvana mittauksena mukana 
kannettavalla keruu- ja analysointilaitteis-
tolla (MetaMax 3 B, Cortex Biophysik) 
koko testiradan ja palautumisen ajalta.

Turvallisuus

Testiradan turvallisuutta selvitettiin tekemäl-
lä kolmikanavaisella EKG-laitteella (BMS 
Inc, USA, 2000) diagnostinen EKG:n pitkä-
aikaisrekisteröinti, jonka analysoi alan eri-
koislääkäri.

Testiradan aikana mitattiin sykevälivaih-
telu (sykevariaatio). Sykevariaatiolla eli 
sykevaihtelulla tarkoitetaan sydämen syk-
keen lyönnistä toiseen tapahtuvaa lyönti-
heyden muutosta. Lepotilassa ja rentoutu-
neena vaihtelu on suurta, ja se pienenee 
terveillä esimerkiksi stressin tai fyysisen 
kuormituksen aikana18, 23, 24.

Tilastollinen analyysi

Tuloksia on tarkastelu koskien koko testira-
taa ja osatehtävittäin. Kuormittuneisuus 
testiradalla arvioitiin aikaisemmissa tutki-
muksissa laaditun luokituksen mukaisesti 
joko erittäin korkeaksi (95–100 % maksi-
maalisesta sykintätaajuudesta), hyvin kor-
keaksi (85–94 % maksimaalisesta sykintä-
taajuudesta) tai korkeaksi (65–84 % maksi-
maalisesta sykintätaajuudesta)12.

Muuttujien tunnusluvuista laskettiin kes-
kiarvo, keskihajonta (SD) ja vaihteluväli. 
Ikäryhmittäisiä eroja kuormituksen koke-
misessa tarkasteltiin varianssianalyysillä. 
Ikävakioituja sykintätaajuuden ja hapen-
kulutuksen arvojen välistä yhteyttä vertail-
tiin hajontakuviolla ja Spearmanin korre-
laatiokertoimella. Tilastollinen tietojen 
käsittely tehtiin SAS-ohjelmistolla (SAS15). 
Tilastollisesti merkitseväksi eroksi asetettiin 
p<0,05.

Mittausteknisistä ongelmista johtuen 
analyyseistä jouduttiin rajaamaan pois 
kaksi mittausta.

TuLOKSET

Kuormittuneisuus ja luotettavuus

Muokatulla savusukellustestiradalla keski-
määräinen sykintätaajuus (HR) oli 163 
krt/min, mikä vastasi 92:ta prosenttia yksi-
löiden maksimaalisesta sykintätaajuudesta. 
Korkeimmillaan se oli ryöminnän ja ke-
lauksen aikana ja matalimmillaan kävelyn 
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aikana (taulukko 1). Keskimääräinen kuor-
mittuneisuus oli erittäin korkeaa 12 pro-
sentilla pelastajista (95–100%HRmax), 
hyvin korkeaa yli puolella (58 prosentilla) 
(85–94%HRmax) ja korkeaa 30 prosentilla 
(65–84%HRmax).

Keskimääräinen koettu kuormittunei-
suus (RPE) koko testiradalla oli 15 (melko 
kuormittava eli vastaa ripeän juoksun 
kuormittavuutta) (taulukko 1). RPE:n arvo 
vaihteli 13:n ja 18:n välillä. Eri osatehtävis-
sä keskimääräinen RPE vaihteli 12:n ja 16:n 
välillä ja korkein RPE vaihteli vastaavasti 
15:n ja 19:n välillä. Kuormituksen kokemi-
sessa ei ollut eroja ikäryhmien välillä. Sen 

sijaan suoritusaika piteni merkitsevästi 
(F=3,1-8,5, p=0,03 -<0,0001) kaikissa van-
hemmissa ikäryhmissä verrattuna nuorim-
paan ikäryhmään (30–34 v.) lukuun otta-
matta moukarointi-tehtävää.

Muokatun savusukellustestiradan aika-
na mitattu keskimääräinen hapenkulutus 
VO2 oli 2,5 l/min (SD 0,5; vaihtelu 1,7–
3,3), absoluuttisena arvona (kuva 1) ja 29,7 
ml/min/kg (SD 5,7; vaihtelu 20,3–40,8) 
suhteutettuna tutkittavien kehon painoon 
ilman varusteita. Vastaavat arvot suhteutet-
tuna tutkittavien painoon savusukellusva-
rustuksessa olivat 22,9 ml/min/kg (SD 4,5; 
vaihtelu 15,8–31,8). Korkein keskimääräi-

Taulukko 1. Keskimääräinen sydämen sykintätaajuus (HR), korkein sykintätaajuus (HRpeak) ja molem-
mat suhteutettuna yksilölliseen maksimaaliseen sykintätaajuuteen (%HRmax) sekä koettu kuormittuneisuus 
(RPE) testiradalla. Luvut ovat keskiarvoja (vaihteluväli).
(n=43)

Muuttuja

Suoritus testiradalla

Kävely Portaat Moukarointi Ryömintä Kelaus Koko rata

HR (min-1) 143 (114–166) 163 (129–189) 169 (135–196) 171 (139–197) 171 (135–196) 163 (131–189)
%HRmax (%)   80 (67–95)   91 (82–101)   95 (83–103)   96 (85–104)  96 (85–105)   92 ( 82–101)
HRpeak (min-1) 152 (133–165) 170 (149–184) 173 (143–184) 174 (145–185) 172 (142–185) 168 (142–185)
%HRmax (%)   87 (80–99)   97 (92–106)   99 (88–109)   99 (90–109)   98 (88–106)   96 (87–106)
RPE   12 (9–15)   15 (13–18)   16 (14–19)   16 (14–19)   15 (13–18)   15 (13–18)

Kuva 1. Keskimääräinen hapenkulutus (VO2) (l/min): ± keskihajonta testiradalla sekä osatehtävittäin.
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nen VO2 mitattiin portaiden nousun ja 
vastaavasti pienin kävelyn aikana (kuva 1). 
Kolmen tutkittavan keskimääräinen VO2 
testiradalla ylitti savusukellukseen määri-
tellyn maksimaalisen hapenkulutuksen 
vähimmäisvaatimuksen 3 l/min, ja heistä 
yhdellä VO2 ylitti painoon suhteutetun 
vähimmäisvaatimuksen 36 ml/kg·min-1. 
Viidellä tutkituista absoluuttinen tai suh-
teellinen raja-arvo ylittyi ainakin yhdessä 
osatehtävässä. Yksilötasolla korkein hapen-
kulutus, VO2 3,7 l/min ja 46 ml/kg·min-1, 
mitattiin portaiden nousussa. Koko testira-
dan aikainen hapenkulutus oli keskimäärin 
68 % maksimaalisesta hapenkulutuksesta.

Testiradalla eri osatehtävissä mitatun 
keskimääräisen absoluuttisen hapenkulu-
tuksen (VO2) ja sykintätaajuuden (HR) 
välinen yhteys oli heikko (kuva 2). Näiden 
välinen korrelaatio vaihteli 0,08:n ja 0,27:n 
välillä eri osatehtävissä ja vastaavasti kehon 
painoon suhteutetun VO2:n ja HR:n  
korrelaatio vaihteli -0,10:n ja 0,37:n välil-
lä. 

Turvallisuus

Tutkituista kuudella (noin 13 prosentilla) 
esiintyi savusukellustestiradan aikana poik-
keavia EKG-löydöksiä (korkeimmilla sykin-
tätaajuuden tasoilla kolmella eteislisälyön-
tisarjoja ja yhdellä runsasta kammiolisä-
lyöntisyyttä sekä kahdella yli 1 mm ST-ta-
son laskua).

Palautumisvaiheessa erittäin voimakas 
autonomisen hermoston kuormittunei-
suutta osoittava stressireaktio (peräkkäisten 
sykevälien keskimääräinen hajonta eli 
RMSSD alle 10 ms) todettiin kahdeksalla 
tutkittavalla (18 prosentilla). Kahdella tut-
kittavista RMSSD-arvoa ei voitu laskea 
palautumisvaiheen runsaan sydämen lisä-
lyöntisyyden vuoksi. 

POhdInTa

Muokatun, läpäisyperiaatteella toimivan 
savusukellustestiradan verenkiertoelimis-
töön kohdistunut kuormitus vastasi useilla 

Kuva 2. Keskimääräisen absoluuttisen hapenkulutuksen (VO2) ja sydämen sykintätaajuuden (HR) välinen 
suhde savusukellustestiradan eri osatehtävissä (n=11).
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tutkittavilla maksimaalisen kliinisen kuor-
mituskokeen viimeisimpiä kuormitustaso-
ja. Joissakin tapauksissa radalla mitatut 
sykintätaajuuden arvot jopa ylittivät labo-
ratoriossa mitatut maksimaaliset sykintä-
taajuudet (taulukko 1), ja autonominen 
hermosto elpyi hitaasti palautumisvaihees-
sa. Osalla tutkituista esiintyi savusukellus-
testiradan aikana EKG-löydöksiä, joiden 
luonne ikääntyvillä sekä henkilöillä, joilla 
on sydän- ja verisuonisairauksien riski, oli 
aiheellista selvittää lääkärin jatkotutkimuk-
sissa. Fyysisesti rasittaviin harjoituksiin ja 
niihin liittyviin maksimaalisiin testeihin 
liittyy lisääntynyt sydämen toimintahäiriöi-
den vaara sellaisilla palomiehillä, joilla on 
useita sydän- ja verisuonisairauksien riski-
tekijöitä7. Muokatun testiradan suorittami-
nen pelastuslaitoksilla työvuoron aikana 
ilman lääkärin valvontaa ja tietoa suoritta-
jan terveydentilasta voi aiheuttaa työtur-
vallisuuden kannalta vaaratilanteita. Pelas-
tajan terveydentilan määräaikaistarkastuk-
sissa sokeri-ja rasva-arvot, suvun sydänsai-
rausrasite, kestävyyskunto ja sydämen toi-
minta rasituksessa sekä kehon koostumus 
ja keuhkotoiminta tulee määräajoin tarkis-
taa.

Muokatulla testiradalla sykintätaajuuden 
ja hapenkulutuksen suhde ei ollut lineaa- 
rinen. Ilmeisesti suuri staattisen yläraaja-
työn määrä sekä varusteiden aiheuttama 
voimakas lämpökuormitus nosti sykintä-
taajuuden arvoja suhteellisesti hapenkulu-
tusta ja ventilaatiota enemmän. Tämä lisä-
si testin aikana verenkiertoelimistöön koh-
distuvaa kuormitusta, mutta ei elimistön 
hapenkulutusta. Samanlaisia tuloksia on 
saanut mm. Sothman ym.19. Muokattu tes-
tirata oli mahdollista läpäistä asetetussa 
aikarajassa vaikka tutkittujen laboratorios-
sa mitattu maksimaalinen hapenkulutus jäi 
alle savusukellukseen asetettujen vähim-
mäisvaatimusten16. Testin läpäiseminen 

12,5 minuutin aikarajassa ei siis välttämät-
tä edellytä tarkasti 3,0 l/min:n ja 36 lm/
kg/min:n maksimaalisen hapenkulutuksen 
tasoa, vaan testiradan voi läpäistä myös 
henkilö, jonka maksimaalinen hapenkulus 
on alhaisempi.

Muokatun testiradan aikana ilmeni osal-
la koehenkilöistä viitteitä autonomisen her-
moston tasapainon häiriintymistä. Testien 
turvallisuuden varmistamiseksi tulisikin 
tehdä terveystarkastus ja riskinarviointi 
ennen testausta. Sykevälivaihtelun analyy-
silla voidaan täydentää lyhyiden fyysisten 
rasitusjaksojen kuormittavuuden arviointia 
sekä seurata myös palautumista rasituksen 
jälkeen. Nopeataajuisen sykevälivaihtelun 
katoaminen fyysisen rasituksen aikana 
merkitsee, että kuormitus lähenee veren-
kierron maksimaalista suorituskykyä. 
Tämä täydentää merkittävästi pelkän sykin-
tätaajuuden perusteella tehtäviä arvioin-
teja22. Sykevälivaihtelun palautuminen 
rasituksen jälkeen on yhteydessä rasituksen 
aikaiseen kuormituksen tasoon4. Matalan 
sykevälivaihtelun on todettu ennustavan 
myös sydänsairauksien lisääntynyttä vaa-
raa erityisesti ikääntyneillä henkilöillä3. 
Sykevälivaihtelumittaukset soveltuvat hyvin 
fyysisesti kuormittavien töiden arviointei-
hin myös todellisissa työtilanteissa18. Syke-
välivaihtelu heijastaa niin ikään fyysisen 
harjoittelun suotuisia verenkierrollisia vai-
kutuksia6.

Fyysisesti kuormittavissa töissä työssä tai 
työtä simuloivissa tilanteissa tehdyt fysiolo-
giset mittaukset ovat hyvä apuväline var-
haisen kuntoutustarpeen ja työkyvyn ar-
vioinneissa10, 11.

Ns. perinteisillä fyysisen toimintakyvyn 
testeillä puolestaan on liikuntaan moti-
voiva ja ohjaava merkitys. Työkyvyn ar-
viointiin on erittäin tärkeää yhdistää tervey-
dentilaan liittyvät tiedot erityisesti aloilla, 
joilla on fyysiseen toimintakykyyn liittyviä 
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riskejä. Yhteistyö pelastuslaitoksen ja työ-
terveyshuollon välillä on siten tärkeää.

JOhTOPääTöKSET

Tämän tutkimuksen mukaan muokatun 
savusukellustestiradan läpäisy 12,5 minuu-
tissa ei takaa sitä, että savusukellustehtäviin 
osallistuville pelastajille asetetut maksimaa-
lisen hapenkulutuksen minimivaatimukset 
täyttyisivät. Testiradan aikana mitattu 
sykintätaajuus voidaan suhteuttaa kunkin 
joko mitattuun tai iän mukaan arvioituun 

yksilölliseen maksimaaliseen sykintätaajuu-
teen, kuten myös testiradan alkuperäisessä 
versiossa on suositeltu tehtäväksi12. Lisäksi 
testirataa voidaan käyttää työtaitojen ja lai-
teharjoittelun välineenä ja työkyvyn seu-
rannassa. Erityisen tärkeää on varmistaa 
turvallisuusnäkökohdat ikääntyvillä pelas-
tajilla ja niillä pelastajilla, joilla on sydän- 
ja verenkiertoelimistön sairauksiin altista-
via riskitekijöitä14. Sykevälivaihtelun ana-
lyysit soveltuvat hyvin pelastushenkilöstön 
toimintakyky-, kuormitus- ja harjoittelu-
vastetesteihin.

KIITOKSET

Tutkimuksen tekijät esittävät lämpimät kii-
tokset tutkimukseen osallistuneille pelasta-
jille miellyttävästä yhteistyöstä sekä Palo-
suojelurahastolle tutkimuksen rahoittami-
sesta.
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Työn ja muun elämän yhteensovittaminen 
kolmivuorotyötä tekevillä hoitajilla

Tiina Suomala, Marjukka Laine

Tutkimuksessa selvitettiin työn ja muun elämän yhteensovittamista kolmivuorotyötä 
tekevillä hoitajilla. Sitä tarkasteltiin elämänalueiden välisten myönteisten ja 
kielteisten vaikutusten ja perhemyönteisen organisaatiokulttuurin kannalta. Lisäksi 
tutkittiin yhteensovittamisessa tingittäviä ja yhteensovittamista helpottavia asioita. 
Tutkimusjoukon muodosti 453 hoitajaa perus- tai sairaanhoitotyössä. 
Tutkimuskysymykset rakennettiin osaksi Työolot ja hyvinvointi sosiaali- ja 
terveysalalla 2005 -kyselyä. Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin ²-testiä, 
t-testiä ja logistista regressioanalyysiä. 

Vastaajista 38 prosentilla työ ja yksityiselämä olivat usein vaikuttaneet myönteisesti 
toisiinsa, sen sijaan 24 prosenttia koki niiden yhteensovittamisen usein vaikeaksi. 
Yhteensovittamisen vaikeutta selittivät vahvimmin nuori ikä, kuormittava työ sekä 
työpaikan odotukset asettaa työ perheen ja yksityiselämän edelle. Yllättävää oli, 
että huolehdittavien lähimmäisten olemassaololla ei ollut suoraa yhteyttä siihen, 
kokiko vastaaja vaikeaksi sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä. Yhteensovittamisessa 
lähes puolet tinki usein ystävien ja suvun tapaamisesta sekä harrastuksista. Yli 45 
prosentin mielestä yhteensovittamista helpottaisivat paljon työmäärän, työtahdin ja 
työn ruumiillisen kuormituksen keventäminen. Tulosten perusteella johtamisessa 
tulisi kiinnittää huomiota organisaatiokulttuurin perhemyönteisyyteen ja myös 
nuorten perheettömien tilanteisiin sekä työn kuormittavuuden heijastusvaikutuksiin.

 Avainsanat: työn ja muun elämän yhteensovittaminen, perhemyönteinen 
organisaatiokulttuuri, kuormittavuus, hoitajat, kolmivuorotyö
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JohdanTo

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen 
on tärkeä asia sekä työelämän ja yhteiskun-
nan että yksilöiden ja perheiden kokonais-
hyvinvoinnin kannalta. Eurooppalaisessa 
hoitoalan tutkimuksessa aikomukset vaih-
taa alaa olivat yleisimpiä niillä, jotka koki-
vat työn häiritsevän perhe-elämää37. Hoi-
toalan vetovoimaisuuteen tulee kiinnittää 
huomiota, sillä useissa kunnissa ja kun-
tayhtymissä on jo jossain määrin pulaa 
hoitajista ja etenkin hoitajien sijaisista18. 
Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen. 
Edelleen valtaosassa perheistä vastuu 
kodista ja lasten hoidosta on naisilla22. Hoi-
vavastuuta tuovat pienten lasten ja nuorten 
lisäksi myös ikääntyvät omaiset. Toisaalta 
osa lastenlasten hoitoon osallistuvista iso-
vanhemmista on itsekin vielä työelämässä, 
joten yhteensovittaminen voi vaikuttaa 
myös eläkkeelle siirtymiseen9. 

Työn ja muun elämän 
vuorovaikutus

Työn ja muun elämän yhteensovittamista 
voidaan tarkastella muun muassa roo-
listressiteorioiden, roolien vahvistamisteo-
rioiden, elämänalueiden välisen myöntei-
sen ja kielteisen siirrännän, perhemyöntei-
sen organisaatiokulttuurin ja elämänhal-
linnan kannalta11. Työntekijöillä on työn 
ulkopuolella perheen lisäksi useita sosiaali-
sia rooleja, kuten parisuhde- ja vapaa-ajan 
roolit sekä opiskeluun ja erilaisiin yhteisöi-
hin liittyvät roolit10. Epätasapaino näiden 
roolien välillä voi aiheuttaa stressiä, mikä 
puolestaan vaikuttaa terveyteen, hyvin-
vointiin ja suoriutumiseen sekä työssä että 
työn ulkopuolella. 

Työ- ja perheroolien ristiriidat voivat 
liittyä ajankäyttöön, stressin vaikutuksiin 
tai käyttäytymisodotusten ristiriitaisuu-

teen44. Näiden roolistressiteorioiden ja kak-
soiskuormitushypoteesin vastakohtana roo-
lien tuki- ja vahvistamisteoriat esittävät, 
että useissa rooleissa toimiminen tarjoaa 
yksilölle pikemminkin voimavaroja kuin 
kuluttaa niitä3, 14, 26, 31. Voimavarat puoles-
taan edistävät yksilön kasvua ja toiminta-
kykyä molemmilla elämänalueilla. Siirrän-
tä tarkoittaa, että työ- tai perhe-elämä saa 
aikaiseksi samansuuntaisia vaikutuksia toi-
sellakin elämänalueella6. Nämä elämän-
alueet voivat haitata toisiaan tai vaikuttaa 
myönteisesti toisiinsa11, 13. Myönteisen siir-
rännän välineellisiä mekanismeja ovat opi-
tut asiat ja taidot, vastuullisuus ja ajankäy-
tön tehokkuus; emotionaalisia mekanisme-
ja ovat tunteet, kuten hyväntuulisuus26, 12. 
Kielteisen siirrännän mekanismeja voivat 
olla aikapula ja kuormitus. Ristikkäissiir-
rännässä taas toisen puolison kokema stres-
si vaikuttaa toisen puolison elämään27, 47. 
Toisaalta puolison tuki auttaa työn ja muun 
elämän yhteensovittamisessa ja lisää psyyk-
kistä hyvinvointia48. 

Useissa tutkimuksissa on raportoitu, että 
työ haittaa perhe-elämää enemmän kuin 
perhe-elämä työtä10, 19, 23, 31. Työssä olevista 
suomalaisista palkansaajista noin joka seit-
semäs arvioi laiminlyövänsä kotiasioita 
ansiotyön vuoksi usein22. Yksityisasiat voivat 
taas tulla työpaikalle esimerkiksi puheluina 
ja sähköposteina11. Perheen rajapinta näyt-
tää olevan läpäisevämpi kuin työn rajapinta 
sekä kielteiselle että myönteiselle siirrännäl-
le, mutta työn ja perheen vuorovaikutus on 
kuitenkin useammin myönteistä kuin kiel-
teistä26. Kodin, työn ja muiden roolien eril-
lisyys vähentää roolien sekoittumista mutta 
lisää siirtymävaiheissa muutoksen määrää1. 

Sitoutumista ja työhön kiinnittymistä 
tulisi tarkastella erottaen psykologinen ja 
toiminnallinen ulottuvuus41. Toiminnallinen 
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kiinnittyminen liittyy ajan ja energian käyt-
töön. Psykologisesti molemmille elämän-
alueille kiinnittyneet kokivat vähemmän 
kielteistä työ-perhesiirräntää kuin vain joko 
työhön tai perheeseen kiinnittyneet. Erityi-
sesti naiset näyttävät hyötyvän monirooli-
suudesta2. Mitä vähemmän naisella oli roo-
leja, sitä suurempi vaikutus johonkin rooliin 
liittyvällä ongelmalla oli henkiseen hyvin-
vointiin. Naiset raportoivat enemmän 
myönteistä siirräntää työstä kotiin13. 

Työtä ja muuta elämää voidaan tarkas-
tella myös eri kulttuureina, joiden rajanyli-
tyksen helppous vaihtelee yksilöittäin ja sii-
hen vaikuttavat myös persoonallisuuden 
piirteet11. Esimerkiksi neuroottisiksi tai A-
tyyppisiksi arvioiduilla oli enemmän työ-
perheristiriitoja. Sovinnollisuus, emotio-
naalinen vakaus24 ja koherenssin tunne7, 8 
taas suojaavat yksilön hyvinvointia. 

Vuorotyö tuo lisähaasteen työn ja muun 
elämän yhteensovittamiseen. Vuonna 2005 
tehdyn kyselyn mukaan sosiaali- ja terveys-
alan ammateissa toimivista työn ja muun 
elämän yhteensovittamisen koki usein vai-
keaksi kolmivuorotyössä 24 %, yötyössä 
19 %, kaksivuorotyössä 10 % ja päivätyös-
sä 9 %39. Joka neljäs vuorotyöntekijä pitää 
sosiaalisen elämän häiriintymistä vuoro-
työn merkittävimpänä haittana21. Kolme 
neljästä suomalaisesta vuorotyöntekijästä 
asettaa vuorotyön myönteisimmäksi puo-
leksi vapaa-ajan määrän tai sen sijoittumi-
sen ja mahdollisuuden hoitaa asioita arki-
vapaina. Väsyneeksi tai uneliaaksi kokee 
itsensä jatkuvasti noin neljännes kolmivuo-
rotyöntekijöistä17. Noin 20 % luopuu vuo-
rotyöstä terveydellisten syiden takia34. 

Työn ja muun elämän 
yhteensovittamisen keinot

Työn ja muun elämän yhteensovittamista 
voidaan edistää yhteiskunnan, työpaikko-

jen ja yksilön keinoilla. Yksilöt voivat 
keventää työn ja muun elämän välistä risti-
riitaa pitämällä huolta riittävän sosiaalisen 
tuen saamisesta, opettelemalla parempaa 
stressinhallintaa sekä arvioimalla ajankäyt-
töään, rooliensa kokonaismäärää ja tärkeyt-
tä10. Organisaation työ-perhekulttuuri voi-
daan nähdä jaettuina oletuksina ja arvoina 
siitä, missä määrin organisaatio tukee ja 
arvostaa työn ja perhe-elämän yhteensovit-
tamista40. Työkulttuurin perheystävällisyyt-
tä voidaan tarkastella johtamis-, urakehi-
tys- ja työaikakulttuurien kautta32. Nämä 
näkyvät myönteisenä suhtautumisena las-
ten ja vanhusten hoitoon, työaikajoustoi-
hin, ylennyksestä tai siirrosta perhesyistä 
kieltäytymiseen ja työnteon rajaamiseen 
työaikaan. Kun työvuorot tiedetään riittä-
vän aikaisin, on mahdollista suunnitella 
yhteisiä tekemisiä perheen ja ystävien kans-
sa16. 

Perheettömät naiset ilmoittavat Vanha-
lan (2005) tutkimuksessa joutuvansa jous-
tamaan työpaikalla perheellisiä enemmän 
ja kokemaan huonoa omaatuntoa kieltäy-
tyessään mm. ylitöistä. Työ- ja perhe-elä-
män välistä ristiriitaa voi joustavia työaiko-
ja enemmän kuitenkin helpottaa tukeva 
työyhteisö ja työkuormituksen vähentämi-
nen13. Tutkimuksissa on havaittu, että työ-
suhteen epävarmuus aiheuttaa stressiä, 
psyykkisiä oireita ja terveysongelmia45. Eni-
ten (36 %) määräaikaisia työsuhteita on 
25–34-vuotiailla naisilla20. Perhemyöntei-
nen organisaatiokulttuuri on yhteydessä 
työ-perheristiriidan vähäisyyteen, vahvem-
paan tunneperäiseen työpaikkaan sitoutu-
miseen ja vähempiin työpaikasta lähtemis-
aikomuksiin4, 33, 40. Epävirallinen perhe-
myönteinen organisaatiokulttuuri voi olla 
virallista henkilöstöpolitiikkaa tärkeäm-
pää11. Tämä ilmenee siinä, että virallisia 
joustomahdollisuuksia voi käyttää hyvällä 
omallatunnolla. 
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Elämänkokonaisuuden huomioon otta-
minen kohentaa työntekijöiden hyvinvoin-
tia ja työpaikan ilmapiiriä ja parantaa näin 
myös työn tuloksellisuutta36. Oikeiden kei-
nojen löytäminen työn ja muun elämän 
yhteensovittamiseen on yhteinen haaste. 
Aiempien tutkimusten pohjalta heräsi kiin-
nostus tarkentaa ilmiötä juuri hoitoalalla 
yleisessä kolmivuorotyössä ja samalla löy-
tää työn ja muun elämän yhteensovittami-
seen vaikuttavia keinoja. 

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmivuoro-
työtä tekevien hoitajien työn ja muun elä-
män yhteensovittamisen ilmiötä ja yhteen-
sovittamisen vaikeuteen vaikuttavia tekijöi-
tä.
1. Miten työ ja muu elämä vaikuttavat toi-

siinsa? 

2. Mitkä tekijät selittävät työn ja muun elä-
män yhteensovittamisen vaikeutta?

3. Minkä asioiden koetaan helpottavan 
työn ja muun elämän yhteensovittamista 
eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa? 

aineiSTo Ja meneTeLmäT

Tutkittavat

Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen 
”Työolot ja hyvinvointi sosiaali- ja terveys-
alalla 2005” -kyselytutkimusaineistoon30. 
Kyselyyn vastasi 3 316 henkilöä, joista 
2 870 työskenteli kyselyhetkellä alalla. Tut-
kimusjoukon muodostivat ne 453 hoitajaa, 
jotka tekivät kolmivuorotyötä perus- tai 
sairaanhoitotyössä. Perus- ja sairaanhoitoa 
tekevien työnkuvat arvioitiin riittävän 
samankaltaiseksi, jotta heitä voitiin käsitel-
lä yhtenä hoitajien ryhmänä. He olivat 
myös kyselyn (N = 2 870) suurimmat 
ammattiryhmät, yhteensä 773 hoitajaa. 

Työn ja muun elämän yhteensovittami-
seen vaikuttaa olennaisesti työaikamuoto. 
Hoitajista teki kolmivuorotyötä 60 %. Kol-
mivuorotyöläiset olivat muita työaikaryh-
miä hieman nuorempia (keski-ikä 42 vuot-
ta, kaksivuorotyössä 44 vuotta, päivätyössä 
46 vuotta, p < 0,001). He olivat  useammin 
naimattomia (12 %, muissa ryhmissä 4 % , 
p < 0,001) ja he olivat työskennelleet alalla 
vähemmän aikaa (keskiarvo 16 vuotta, 
kaksivuorotyössä 17 vuotta, päivätyössä 21 
vuotta, p < 0,001). Ryhmät eivät eronneet 
sukupuolijakauman, viikkotyötuntimäärän 
tai koetun terveydentilan suhteen. Kolmi-
vuorolaisista 96 % oli naisia. 

Kyselylomake ja mittarit

Työolot ja hyvinvointi sosiaali- ja terveys-
alalla 2005 -kyselyn aihepiirejä olivat joh-
taminen ja työyhteisön toimivuus, osaami-
nen ja koulutus, työkuormitus, terveys ja 
työkyky sekä työn ja muun elämän yhteen-
sovittaminen. Taustatietoina kysyttiin ikää, 
sukupuolta, ammattikoulutusta ja -nimi-
kettä sekä työsuhteeseen liittyviä tietoja. 
Tässä osatutkimuksessa taustamuuttujina 
käytettiin ikää, sukupuolta ja koettua ter-
veyttä. Työn ja muun elämän yhteensovit-
taminen oli tutkimuksessa mukana uutena 
osiona, ja sen kysymykset laadittiin hyö-
dyntäen johdannossa esitettyä teoriaa ja 
kysymyksiä aiemmista tutkimuksis-
ta26, 28, 32, 35, 43, 46. Kysymykset liittyivät seu-
raaviin asioihin: hoitovastuun jakautumi-
nen kotona (eri-ikäiset lapset, hoitoa tarvit-
sevat vanhukset), koti- ja työtilanteen antoi-
suus ja kuormittavuus, elämääntyytyväi-
syys, työn ja yksityiselämän yhteensovitta-
misen vaikeus, työn ja yksityiselämän 
myönteinen vaikutus toisiinsa, työn kieltei-
nen ja myönteinen siirräntä kotiin, kotielä-
män kielteinen ja myönteinen siirräntä työ-
hön, työpaikalla odotukset asettaa työ per-
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heen ja yksityiselämän edelle, yhteensovit-
tamisen takia tingittävät asiat ja yhteenso-
vittamista helpottavat asiat. 

Hoitovastuuta kotona kysyttiin kolmella 
kysymyksellä liittyen eri-ikäisiin perheenjä-
seniin ja muihin huolehdittaviin lähimmäi-
siin. Hoitovastuun yhdistelmistä muokattiin 
edelleen sekä viisiluokkainen elämäntilan-
netta kuvaava muuttuja (taulukko 4) että 
kaksiluokkainen muuttuja (hoitovastuuta on / 
ei ole). Muuttuja sai arvon nolla, jos hoito-
vastuu ei koskenut vastaajaa. Muina työn ja 
muun elämän yhteensovittamisen mittarei-
na käytettiin yksittäisiä kysymyksiä. Kaik-
kien tutkimuskysymysten tarkka muoto vas-
tausvaihtoehtoineen on esitetty tutkimusra-
portissa Työolot ja hyvinvointi sosiaali- ja 
terveysalalla 200530.

Tilastolliset menetelmät

Aineistoa kuvattiin muuttujien prosenttija-
kaumilla, keskiarvoilla ja ristiintaulukoinnilla, 

ja muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin 
korrelaatioina, ²-testillä ja t-testillä. Koska 
selitettävä muuttuja oli luokitteleva, järjestys-
asteikollinen muuttuja, tutkittiin logistisen 
regressioanalyysin monimuuttujamallilla, 
mitkä tekijät selittävät voimakkaimmin työn 
ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeut-
ta. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidet-
tiin arvoa p ≤ 0,05. Tulosten analysoinnissa 
käytettiin SPSS 12.0 -tilasto-ohjelmaa. 

TuLoKSeT 

Koti- ja työtilanteen vaikutus 
toisiinsa

Kotitilanne koettiin antoisaksi useammin 
kuin työtilanne (taulukko 1). Työ ja yksi-
tyiselämä vaikuttivat usein myönteisesti 
toisiinsa 38 prosentin mielestä. Kotitilan-
teen myönteinen vaikutus työhön oli ylei-
sempää kuin työn myönteinen vaikutus 
kotiin. Vastaavasti työtilanne koettiin useam-

ei juuri koskaan/
 melko harvoin

(1–2) %

silloin  
tällöin
(3) %

melko usein/
erittäin usein
(4–5) %

Antoisa kotitilanne 4 16 80

Antoisa työtilanne 6 31 63

Työ ja yksityiselämä vaikuttaneet myönteisesti toisiinsa 23 40 38

Kotona saatu hyvä mieli ja opitut käytännön taidot 
tai organisointikyky hyödyksi työssä 7 36 56

Työssä saatu hyvä mieli ja opitut käytännön taidot 
tai Organisointikyky hyödyksi kotona 19 45 37

Kuormittava kotitilanne 45 34 21

Kuormittava työtilanne 13 37 50

Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen vaikeaa 31 44 24

Kotiin liittyvä kiire, kuormitus tai mielessä olevat  
kotiasiat haitanneet työtä 75 20 6

Työhön liittyvä kiire, kuormitus tai mielessä olevat  
työasiat haitanneet elämää kotona 41 35 23

Taulukko 1. Koti- ja työtilanteiden antoisuus ja kuormittavuus sekä myönteinen ja kielteinen vaikutus 
toisiinsa.



Työn ja muun elämän yhteensovittaminen kolmivuorotyötä tekevillä...

121

min kuormittavaksi. Työn ja yksityiselä-
män yhteensovittamisen koki usein vai-
keaksi 24 %. Työn haittaava vaikutus kotiin 
oli yleisempää kuin kotiasioiden haittaava 
vaikutus työhön. 

Työn ja muun elämän yhteensovittami-
seksi lähes puolet oli joutunut tinkimään 
usein ajasta ystävien, sukulaisten ja kump-
panin kanssa sekä omista harrastuksista. 
Riittävästä unesta, kuntoilusta ja ajasta las-
ten kanssa tinki usein yli kolmannes. Yli 
viidennes tinki usein vapaasta oleilusta, 
opiskelusta, kodinhoidosta tai terveellisestä 
ruokailusta. Harvimmin tingittiin työpai-
kan vapaa-ajantoiminnasta, ylitöistä ja 
uusista työtehtävistä. Työn ja yksityiselä-
män yhteensovittamisen vaikeus oli yhtey-
dessä (p < 0,001) muista asioista paitsi yli-
töistä tinkimisen yleisyyteen.

Työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen vaikeutta 
selittävät tekijät

Logistisessa regressioanalyysissä selitettävä 
muuttuja ”työn ja muun elämän yhteenso-
vittamisen vaikeus” dikotomisoitiin niin, 
että ”melko usein” ja ”erittäin usein” 
luokista tuli selitettävä luokka. Luokat ”ei 
juuri koskaan”, ”melko harvoin” ja ”silloin 
tällöin” sijoitettiin toiseen luokkaan. Ikä 
rakennettiin kolmiluokkaiseksi muuttujaksi 
20–34, 35–44 ja 45–61 vuotta. Hoitovas-
tuu otettiin malliin kaksiluokkaisena muut-
tujana.

Työn ja muun elämän yhteensovittami-
sen usein ilmenevää vaikeutta selittivät tilas-
tollisesti merkitsevästi nuori ikä, miessuku-
puoli, usein kuormittava työtilanne, harvoin 
antoisa työtilanne, kuormittava kotitilanne, 
työpaikalla odotukset asettaa työ perheen ja 
yksityiselämän edelle ja elämääntyytyväi-
syyden vähyys (taulukko 2). Kun mallissa oli 
mukana edellä mainitut tekijät, joilla oli 

vakioimaton yhteys yhteensovittamisen vai-
keuteen, jäi itsenäistä selitysvoimaa alle 45 
vuoden iälle, usein kuormittavalle työlle 
sekä työpaikan odotuksille asettaa työ per-
heen ja yksityiselämän edelle.

Hoitovastuu ei logistisen regressio-
analyysin perusteella ollut tilastollisesti 
merkitsevästi yhteydessä työn ja yksityiselä-
män yhteensovittamisen vaikeuteen koko 
aineistossa. Testattuna yhdysvaikutusana-
lyysillä ei myöskään eri ikäryhmissä ilmen-
nyt yhteyttä hoitovastuun ja selitettävän 
muuttujan välillä. Kun muuttuja ”työn ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen” pidet-
tiin ristiintaulukoinnissa kolmeluokkaisena 
(ei koskaan / harvoin, silloin tällöin, usein), 
osoittautui, että nuorimmassa ikäluokassa 
ei ollut eroa yhteensovittamisen vaikeudes-
sa hoitovastuista vapailla ja hoitovastuuta 
kantavilla, mutta vanhimmassa ikäryhmäs-
sä eroa ilmeni (taulukko 3).

Eri-ikäisiin perheenjäseniin ja lähim-
mäisiin kohdistuvasta hoitovastuusta yhdis-
teltiin viisi erilaista elämäntilannetta kuvaa-
vaa luokkaa (taulukko 4). Vastaajista 
28 prosentilla ei ollut tällä hetkellä hoito-
vastuuta minkään ikäisistä lähimmäisistä. 
Hoitovastuusta vapaistakin oli 19 prosen-
tilla usein vaikea sovittaa yhteen työtä ja 
yksityiselämää. Hoitovastuun eri yhdistel-
mät eivät eronneet keskenään tilastollisesti 
merkitsevästi liittyen yhteensovittamisen 
vaikeuteen, vaikka alle kouluikäisistä huo-
lehtivista jopa 36 % koki usein työn ja yksi-
tyiselämän yhteensovittamisen vaikeutta.

Vain harvoin jollakulla muulla kuin vas-
taajalla oli hoitovastuu lähimmäisistä. Hoi-
taminen tasan jakaen oli yleisintä, mutta 
myös yksin hoitaminen oli tavallista. Työn 
ja muun elämän yhteensovittamisen vai-
keus ei eronnut sen mukaan, miten lasten 
ja nuorten hoitovastuu jakaantui kotona. 
Hoitoa tarvitsevia aikuisia tai vanhuksia 
pääosin yksin hoitavat kokivat yleisemmin 
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Työn ja muun elämän yhteensovittaminen usein vaikeaa
    vakioimaton yhteys     vakioitu yhteys 1)
OR 95% luott.välit OR 95% luott.välit

Ikä   45–61v 1,00 1,00
       35–44v 2,10*** (1,21–3,63) 2,24* (1,16–4,35)
       20–34v 3,10*** (1,82–5,30) 3,62*** (1,91–6,84)
Huolehdittavia  
       ei ole 1,00
       on 1,63 (0,97–2,75)
Työtilanne kuormittava
       harvoin 1,00 1,00
       silloin tällöin 2,31 (0,77–7,01) 1,25 (0,38–4,10)
       usein 7,28 *** (2,54–20,87) 4,41** (1,42–13,72)
Kotitilanne kuormittava
       harvoin 1,00 1,00
       silloin tällöin 2,20** (1,31–3,70) 1,44 (0,79–2,63)
       usein 2,91*** (1,64–5,16) 1,37 (0,69–2,75)
Työntekijöiden odotetaan  
asettavan työ perheen ja  
yksityisasioiden edelle
      harvoin 1,00 1,00
      silloin tällöin 2,08** (1,16–3,72) 1,94* (1,01–3,70)
      usein 4,76*** (2,77–8,20) 4,39*** (2,36–8,16)
Elämääntyytyväisyys
      usein 1,00 1,00
      silloin tällöin 1,97*** (1,08–3,59) 1,16 (0,56–2,40)
      harvoin 3,19** (1,12–9,07) 2,54 (0,73–8,79)
Työtilanne antoisa
      usein 1,00 1,00
      silloin tällöin 1,61* (1,00–2,59) 0,89  (0,50–1,56)
      harvoin 4,00*** (1,71–9,39) 1,57 (0,58–4,24)
Kotitilanne antoisa
      usein 1,00
      silloin tällöin 1,27 (0,71–2,25)
      harvoin 0,19 (0,03–1,49)
Terveys 
      hyvä 1,00
      keskinkertainen 1,25 (0,74–2,12)
      huono 0,47 (0,06–3,84)
Sukupuoli 
      nainen 1,0 1,0
      mies 3,32** (1,35–8,21) 2,39 (0,85– 6,73)

    * p  0,05, ** p  0,01, *** p   0,001        1) mallissa mukana muuttujat, joilla vakioimaton yhteys

Taulukko 2. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeuteen yhteydessä olevia tekijöitä. 
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( p < 0,05) yhteensovittamisen vaikeutta, 
sen koki usein vaikeaksi jopa 38 %. 

mitkä asiat helpottaisivat työn ja 
muun elämän yhteensovittamista

Työn ja muun elämän yhteensovittamista 
helpottaisivat eniten muutokset työhön liitty-

vissä asioissa (taulukko 5). Jos vastaajalla oli 
hoidettavanaan lähimmäisiä, lisääntyi erityi-
sesti kokonaistyöajan lyhentämisen sekä 
sukulaisten ja ystävien avun merkitys yhteen-
sovittamisen helpottamisessa (p < 0,001). Yli 
45-vuotiaat pitivät työn ruumiillisen kuor-
mituksen keventämistä tärkeämpänä kuin 
nuoremmat. Alle 35-vuotiaat korostivat 

Taulukko 3. Hoitovastuu lähimmäisistä eri ikäluokissa ja työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen 
vaikeus.

Kuinka usein työsi ja yksityiselämäsi yhteensovittaminen on 
ollut vaikeaa

Ikä

Hoito-
vastuuta
lähim-

mäisistä
n

381

ei juuri koskaan /  
melko harvoin

(1–2)
%

silloin 
tällöin
(3)
%

melko usein /  
erittäin usein

 (4–5)
%

Pearsonin  
2-testin p-arvo

20–34 ei ole 39 31 33 36
on 68 20 46 35  > 0,05

35–44 ei ole 12 50 17 33 pienen joukon  
takia

on 98 22 50 28 tilastotesti ei  
pätevä

45–61 ei ole 76 42 50 8     0,05 *
on 88 36 42 22

* p  0,05, ** p  0,01, *** p  0,001              

Taulukko 4. Hoitovastuu ja työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen vaikeus. 

Kuinka usein työsi ja yksityiselämäsi  
yhteensovittaminen on ollut vaikeaa

Hoitovastuu
n

381 %

ei juuri 
koskaan/

melko  
harvoin
(1–2)
%

silloin 
tällöin
(3)
%

melko 
usein/
erittäin 
usein
(4–5)
%

Pearsonin
 2-testin 

p-arvo

1. Ei hoitovastuuta lähimmäisistä 127 28 39 42 19 > 0,05

Huolehdittavana  
2. alle kouluikäisiä lapsia ja mahd. myös 

kouluikäisiä lapsia nuoria 58 13 16 48 36 > 0,05

3. vain kouluikäisiä lapsia tai nuoria 58 13 26 50 24 > 0,05
4. vain hoitoa tai tukea tarvitsevia 

aikuisia / vanhuksia 54 12 33 44 22 > 0,05

5. lapsia tai nuoria sekä hoitoa tarvitsevia 
aikuisia / vanhuksia 84 19 30 43 27 > 0,05

* p  0,05, ** p  0,01, *** p   0,001
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Taulukko 5. Työn ja yksityiselämän yhteensovittamista paljon helpottavien asioiden osuus hoitovastuun ja 
iän mukaan.

Hoidettavana lähimmäisiä Ikä

Asia helpottaisi työn  
ja muun elämän  
yhteensovittamista 
melko tai erittäin paljon.

kaikki        
%

ei
 %

on
%

Pearsonin 
²-testin
p-arvo

20–34  
%

35–44
%

45–61
%

Pearsonin 
2-testin 
p-arvo 

Työhön liittyvät asiat:

Työmäärän ja 
työtahdin  
keventäminen

52 43 56  0,05* 52 49 54 > 0,05

Työn ruumiillisen 
kuormittavuuden  
keventäminen

46 42 47 > 0,05 40 41 54  0,05*

Työn henkisen  
kuormittavuuden  
keventäminen

41 33 47  0,05* 43 42 43 > 0,05

Esimiestyön ja  
johtamisen  
parantaminen

41 33 46  0,05* 43 44 38 > 0,05

Kokonaistyöajan  
lyhentäminen

38 23 43  0,001*** 31 44 38 > 0,05

Vaikutusmahdolli-
suuksien lisääminen 
työaikoihin ja
 -vuoroihin

36 28 39  0,05* 38 42 30 > 0,05

Työyhteisön  
toimivuuden ja tuen 
lisääminen

31 21 35  0,05* 30 32 32 > 0,05

Joustavampi  
mahdollisuus  
virkavapaisiin

24 15 27  0,05* 27 25 21 > 0,05

Turvatumpi työsuhde 21 19 22 > 0,05 37 17 12  0,001***

Työn ulkopuoleiset asiat: 1)

Paremmat  
yhteiskunnan hoito- 
ja tukijärjestelmät

23 16 24  0,01** 30 15 25  0,01**

Sujuvampi työnjako 
kumppanin kanssa

17 7 20  0,01** 15 22 14 > 0,05

Sukulaisten ja  
ystävien avun  
lisääntyminen 

8 2 9  0,001*** 9 10 6 > 0,05

* p  0,05, ** p  0,01, *** p  0,001. 1) vastausvaihtoehto ”ei koske minua” on poistettu ristiintaulu-
koinnissa
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turvallisempaa työsuhdetta ja yhteiskun-
nan parempia tukijärjestelmiä iäkkäämpiä 
enemmän.

PohdinTa

Vaikka työn ja muun elämän myönteinen 
vaikutus toisiinsa korostuu tämänkin tutki-
muksen tuloksissa, kokee kuitenkin lähes nel-
jännes kolmivuorotyötä tekevistä hoitajista 
usein yhteensovittamisen vaikeutta. Sosiaali- 
ja terveysalan ammateissa 13 prosentilla työn 
ja muun elämän yhteensovittaminen oli 
usein vaikeaa30. Tässäkin tutkimuksessa työ-
tilanne raportoitiin useammin kuormittavak-
si kuin kotitilanne, ja työtilanteen haittaava 
vaikutus kotiin oli yleisempää kuin kotitilan-
teen vaikutus työhön. Usein kuormittava 
työtilanne nelinkertaisti työn ja muun elä-
män yhteensovittamisen vaikeuden. 

Useissa muissakin tutkimuksissa on 
raportoitu, että työ haittaa perhe-elämää 
enemmän kuin perhe-elämä työtä10, 19, 23. 
Lahelma ym. (2005) toteavat, että on epä-
selvää, miksi ansiotyö haittaa enemmän 
perhettä kuin perhe-elämä ansiotyötä. 
Työn kuormittavuus heijastuu työssä koe-
tun hyvinvoinnin lisäksi myös yleiseen 
hyvinvointiin27. 

Yhteensovittamisen vaikeuden todennä-
köisyys oli alle 35-vuotiailla kolminkertais-
ta ja 35–45-vuotiailla kaksinkertaista van-
himpaan ikäluokkaa verrattuna. Yllättävää 
oli, että 20–34-vuotiaiden ikäryhmässä 
työn ja muun elämän yhteensovittamisen 
koki usein vaikeaksi yhtä suuri osa hoito-
vastuusta vapaista kuin hoitovastuuta kan-
tavista työntekijöistä. Monet tutkimukset 
osoittavat, että useita rooleja yhdistävillä 
naisilla terveys ja hyvinvointi on parempi 
kuin muilla naisilla31. On kuitenkin epäsel-
vää, onko kysymys syy-yhteydestä vai vali-
koitumisesta eri rooliyhdistelmiin. Moni-
roolisuuden ja stressin yhteys voi olla myös 

käyräviivainen siten, että stressaantuminen 
kasvaa, jos rooleja on liian vähän tai liian 
paljon42. Moni tutkimus käsittelee työn ja 
perheen yhteensovittamista, mutta tämä 
tutkimus tarkastelee työn ja muun elämän 
yhteensovittamista ja sisältää myös lapset-
tomien työntekijöiden tilanteet. Vuorotyön 
harrastuksia ja sosiaalista elämää rajoittava 
vaikutus voi kohdistua juuri lapsettomille 
tärkeisiin asioihin. 

Työn kuormittavuuden lisäksi yhteenso-
vittamisen vaikeutta selittivät työpaikan 
odotukset asettaa työ perheen ja yksityis-
elämän edelle. Se nelinkertaisti yhteenso-
vittamisen vaikeuden yleisyyden. Organi-
saatiokulttuurin perhemyönteisyys on 
lähellä organisaatiokulttuurin supportiivi-
suutta, ja molempien on havaittu suojaa-
van yksilöä työn kuormitustekijöiden kiel-
teisiltä hyvinvointivaikutuksilta33. Organi-
saatiokulttuuria voisi perhemyönteisyyden 
sijaan kutsua laajemmin myös yksityiselä-
mämyönteiseksi.

Vastaajat tinkivät työn ja muun elämän 
yhteensovittamiseksi useimmiten ihmissuh-
teisiin ja perheeseen sekä harrastuksiin 
käytettävästä ajasta. Myös kuntoilusta ja 
liikunnasta sekä riittävästä unesta tinki 
usein yli kolmannes. Näistä tingittäessä on 
tärkeä muistaa elintapojen yhteys tervey-
teen ja yleiseen hyvinvointiin. Työn ja 
muun elämän yhteensovittamisen moni-
naisuus ilmiönä on hyvä pitää mielessä, 
kun etsitään kehittämisen keinoja. Haka-
nen (2005) toteaa, että keinojen valintaan 
vaikuttaa, halutaanko ehkäistä pahoinvoin-
tia työssä vai edistää yleistä henkistä hyvin-
vointia tai hyvinvointia nimenomaan työs-
sä tai kotona. Tässä tutkimuksessa vastaa-
jien mielestä työn ja muun elämän yhteen-
sovittamista helpottaisivat enemmän työ-
hön kuin työn ulkopuolelle liittyvät asiat, 
erityisesti työmäärän, työtahdin ja työn 
ruumiillisen kuormituksen keventäminen. 
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Ammattiin sitoutuminen oli heikompaa 
hoitajilla, joilla työ vaikeutti perhe-elä-
mää29. Organisaation perheystävällinen 
henkilöstöpolitiikka voi auttaa kilpailtaessa 
henkilökunnan saatavuudesta15. Työn ja 
muun elämän yhteensovittamista tukevia 
järjestelyjä arvostavat myös ne, joilla ei ole 
tarvetta käyttää niitä5. Tulosten perusteella 
johtamisessa tulisi kiinnittää huomiota 
organisaatiokulttuurin yksityiselämämyön-
teisyyteen ja myös nuorten tilanteisiin sekä 
työn kuormittavuuden heijastusvaikutuk-
siin.

Yleistettäessä tutkimustuloksia muille 
aloille tulee ottaa huomioon työn ja aloille 
hakeutuvien erilaisuus. Maunon ym. (2005) 
tutkimuksessa työ-perheristiriita oli ylei-
sempi terveydenhuollossa kuin tehtaassa, 
mutta organisaatiokulttuuri oli perhekiel-
teisempi tehtaassa. Useimpien tutkimusten 
perusteella työn ja perheen välisen ristirii-
dan kokemus on samanlainen naisilla ja 
miehillä10, 13, 25.

Tutkimuksen otos poimittiin Tilastokes-
kuksen työssäkäyntirekisteristä, ja se perus-
tui työntekijän työpaikan toimialaan. Vas-
tausprosentti oli kohtuullisen hyvä, 66,8 %, 
ja toimialarakenteeltaan aineisto vastasi 

hyvin poimittua otosta. Kyselyn tulosten 
voi näin todeta vastaavan jokseenkin hyvin 
alalla toimivien näkemyksiä. Huonoiten 
tulokset kuvaavat vasta alalle tulleiden 
näkemyksiä, sillä osallistuminen tutkimuk-
seen edellytti työskentelyä alalla sekä vas-
taamishetkellä että noin kaksi vuotta aiem-
min, miltä ajalta työssäkäyntirekisterin tie-
dot ovat. 

Tutkimuksen yhtenä puutteena on 
rajoittuminen poikkileikkausaineistoon, 
jossa vastaajat antavat arvionsa ja ilmaise-
vat näkemyksensä eri kysymyksiin samalla 
ajan hetkellä. Tältä osin tulosten tulkinnas-
sa tulee siis ottaa huomioon poikkileikkaus-
tutkimuksen yleisesti tunnistettu virhemah-
dollisuus, joka johtuu vastaajien taipumuk-
sesta vastata samansuuntaisesti eri kysy-
myksiin. Rajoituksena tulee ottaa huo-
mioon myös ns. common method variance 
-ongelma38, sillä tutkimuksessa ei ollut 
mahdollista mitata työhön ja työoloihin 
liittyviä tekijöitä muulla tavalla kuin vas-
taajien arvioimana. Esimerkiksi työpaikan 
perhemyönteisyydestä olisi todennäköisesti 
saanut luotettavamman käsityksen, mikäli 
sitä olisi pystynyt selvittämään muullakin 
tavoin kuin vastaajien itsensä arvioimana. 
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Ansiotyöhön ja palkattomaan työhön 
käytetyn ajan yhteys koettuun työkykyyn 
elintarviketyöntekijöillä

Minna Savinainen, Clas-Håkan Nygård, Heikki Arola

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää poikkileikkauskyselyllä ansiotyöhön ja 
palkattomaan työhön käytetyn ajan (kokonaisajankäyttö, h ja min/vko) yhteyttä 
koettuun työkykyyn (0–10). Tutkimukseen osallistui 799 saman elintarvikekonsernin 
palveluksessa olevaa työntekijää, joista naisia oli 550 ja miehiä 249. Osallistujien 
keski-ikä oli 40,4 vuotta (vaihteluväli 19–66 vuotta). Tutkimukseen osallistujista oli 
työntekijöitä 545 ja toimihenkilöitä 254. 

Koettu työkyky oli keskimäärin 8,4 (asteikolla 0–10, mediaani 9,0), eikä siinä ollut 
eroja sukupuolten välillä, vaikka naisten kokonaisajankäyttö (ansiotyöhön ja 
palkattomaan työhön käytetty aika) olikin merkitsevästi suurempi kuin miesten 
(68,9 h/vko versus 65,7 h/vko, vastaavasti). Kokonaisajankäytön sekä sen 
osamuuttujien yhteys huonoksi tai kohtalaiseksi (≤ 7) koettuun työkykyyn vaihteli 
ikä- ja tehtäväryhmittäin. Vanhemmassa ikäryhmässä (≥ 50-vuotiaat) vähäinen 
kokonaisajankäyttö ja luottamustoimiin osallistuminen olivat yhteydessä heikoksi tai 
kohtalaiseksi koettuun työkykyyn. Paljon ansiotöitä (naiset yli 40 h/vko, miehet yli 
44 h/vko) tekevät nuoremman ikäryhmän edustajat (alle 50-vuotiaat) sekä 
työntekijät olivat todennäköisemmin niitä, jotka kokivat työkykynsä heikoksi tai 
kohtalaiseksi. Sen sijaan toimihenkilöt, jotka käyttivät paljon aikaa kotitöihin (h/
vko), joilla oli luottamustoimia ja joilla ei ollut lastenhoitoa, kokivat työkykynsä 
heikoksi tai kohtalaiseksi useammin kuin päinvastaisessa tilanteessa olevat. Vaikka 
tutkittavia muuttujia oli paljon, niin siitä huolimatta tarkastellut muuttujat selittivät 
vain 22–35 % koetusta työkyvystä ikä- ja tehtäväryhmästä riippuen. Työkykyä 
voidaan selittää monilla erilaisilla tekijöillä, joten sen ylläpitämisen ja edistämisen 
tulisi kohdistua moneen tekijään samanaikaisesti. Toimenpiteiden kohdentamisessa 
pitäisi huomioida myös työkykyä selittävien tekijöiden erilaisuus eri-ikäisillä ja eri 
ammateissa toimivilla, mikä tuo omat haasteensa yritysten työkyvyn 
kehittämistoimille. 

 Avainsanat: koettu työkyky, kokonaisajankäyttö, ikä, sukupuoli, 
elintarviketyöntekijät
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JOhdAnTO

Suomessa naisten kokopäiväinen työssä 
käynti on melkein yhtä yleistä kuin mies-
ten. Työssä käyvien naisten osuus on 
lisääntynyt 59,6 %:sta vuonna 1993 aina 
65,7 %:iin vuonna 2004. Vastaavat osuu-
det miehillä olivat 61,5 % ja 68,9 %.27 
Tämä ei ole vaikuttanut siihen, että nais-
ten ja miesten kotityöt jakautuisivat aikai-
sempaa tasapuolisemmin. Edelleenkin nai-
set huolehtivat ja ovat enemmän vastuussa 
kotitöistä kuin miehet.7 Mårdberg kump-
paneineen19 on määritellyt kokonaiskuor-
mittavuuden palkkatyön ja palkattoman 
(liittyy suurimmaksi osaksi kotiin ja perhee-
seen) työkuorman yhdistelmänä. Koko-
naiskuormittavuus vaihtelee hyvin paljon 
yksilöiden välillä ja se on riippuvainen mm. 
yksilön iästä, perhetilanteesta ja ammatti-
asemasta.13

Palkkatyön lisäksi osa naisista ja miehis-
tä osallistuu lasten (naisista 24,9 % ja mie-
histä 20,3 %) ja muiden sukulaisten hoita-
miseen (naisista 7,3 % ja miehistä 5,2 % 
vuonna 2000).27 Työn ohessa omaisista 
huolehtivat kaikkein yleisimmin keski-ikäi-
set. Monella heistä on velvollisuuksia vielä 
omia lapsiaan ja perhettään kohtaan, jol-
loin ollaan kahden hoivavaiheen puristuk-
sessa. Väestön ikääntymisen myötä näitä 
puristukseen joutuneita on yhä enemmän 
työelämässä.31 Chandolan ym.2 tutkimuk-
sessa havaittiin, että naisilla on suurempi 
hoitovastuu niin lapsista (56,0 %), muista 
sukulaisista (67,9 %) tai vastuu molemmis-
ta (68,5 %) kuin miehillä. On siis luonnol-
lista olettaa, että tällainen tilanne voi olla 
naisille kuormittavampaa kuin miehille ja 
sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia naisten 
terveyteen.15, 32 Lundbergin18 mukaan rooli-
ristiriidoista ja työn ylikuormituksesta joh-
tuva stressi voi aiheuttaa naisilla psyko-
somaattisia oireita sydän- ja verenkierto- 

sekä tuki- ja liikuntaelimistössä. Toisissa 
tutkimuksissa on puolestaan korostettu 
monen roolin yhdistämisen positiivisia 
puolia: roolien yhdistäminen tarjoaa kiin-
nekohtia yhteisöön, mikä puolestaan on 
hyödyllistä naisten terveydelle.4, 16

Viime vuosikymmenen aikana on lisään-
tynyt tietoisuus siitä, että oleellisena osana 
terveeseen elämään kuuluu tasapaino työn 
ja yksityiselämän välillä.12 Nykyään työnte-
kijät kohtaavat paineita kotona ja työpaikal-
la molempien puolisoiden käydessä töissä 
sekä työelämän muutosten vuoksi.6 Monilla 
ihmisillä on sitoumuksia ja velvollisuuksia 
myös työajan jälkeen, joten he eivät ole täy-
sin vapaita viettämään aikaansa kuten  
haluavat.33 Palautuminen työstä on riippu-
vaista yksilön palautumismahdollisuudesta 
ja -ajasta sekä hänen vapaa-ajallaan toteut-
tamansa toiminnan muodosta ja laadusta.24 
Ongelmia esiintyy lähinnä silloin, kun työn, 
vapaa-ajan ja perheen vaatimusten yhdistä-
misessä on ristiriitoja. Työn kuormituksen 
negatiivinen vaikutus hyvinvointiin selittyy 
ainakin osittain prosessilla, jossa kuormitus 
heijastuu vapaa-aikaan.6 

Työn ja kodin selkeä erottaminen toisis-
taan auttaa yksilöä luomaan etäisyyttä työn 
ja itsensä välille, mikä on erittäin tärkeää 
palautumisen kannalta. Palautuminen on 
tärkeää, koska sen avulla yksilö valmistau-
tuu ja on valmiina uusiin haasteisiin 
(uuteen työpäivään). Jos palautumiselle ei 
jää aikaa, väsymyksen kasautuminen voi 
johtaa vakaviin terveydellisiin seuraamuk-
siin.33 Optimaalisissa tilanteissa yksilö tyy-
dyttää palautumisen tarpeensa joko pitä-
mällä taukoa tai osallistumalla sopiviin 
vapaa-ajan toimintoihin.26 Hyvinvoinnin 
ja jaksamisen kannalta on olennaista se, 
missä laajuudessa yksilö pystyy irtautu-
maan työstä vapaa-ajalla. 25, 33 
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Verrattaessa suomalaisten työkyvyn 
muuttumista parin viime vuosikymmenen 
aikana (vuosina 1978–80 toteutettu Mini-
Suomi-tutkimus ja Terveys 2000 -tutkimus) 
voidaan todeta, että koko väestön työkyky 
on parantunut. Suurimmaksi osaksi tämä 
paraneminen johtuu väestön samanaikai-
sesta koulutusrakenteen muutoksesta.8 

Työkyvylle ei ole olemassa yhtenäistä 
määritelmää eikä sen määrittämiseen yhtä 
menetelmää, joka kattaisi työkyvyn moni-
ulotteisesti. 9 Työkykyä on yritetty selittää 
lukuisilla eri tekijöillä, mutta yleisesti ot-
taen mallien selitysasteet ovat jääneet noin 
50 %:iin.23, 30 Selittävät tekijät ovat vaihdel-
leet myös sen mukaan, mitä työkyvyn mit-
taria on käytetty (esim. työkykyindeksi, 
koettu työkyky) ja onko tutkittu yksilön vai 
työn ominaispiirteitä.20 Esimerkiksi Ter-
veys 2000 -tutkimuksen mukaan terveys ja 
työ koettiin tärkeimmiksi työkyvyn ulottu-
vuuksiksi, joiden jälkeen tulivat arvot, per-
he, osaaminen ja lähiyhteisö. Näiden selit-
tävien tekijöiden järjestykset vaihtelivat 
hieman eri-ikäisillä.30 Koulutuksella ja 
ammatilla on voimakas yhteys koettuun 
työkykyyn. Enemmän koulutetut ja toimi-
henkilöammateissa toimivat kokevat työky-
kynsä paremmaksi kuin vähän koulutetut 
ja työntekijäammateissa toimivat. Siviili-
säädyistä parhaimmassa asemassa hyväksi 
koetun työkyvyn suhteen ovat parisuhtees-
sa elävät, joilla on myös lapsia.10 Työn piir-
teistä esimiehen ja työyhteisön tuella8, vai-
kutusmahdollisuuksilla omaan työhönsä20, 
työn monipuolisuudella ja työn ilolla on 
hyvin positiivinen yhteys työkykyyn. Myös 
erilaisilla harrastuksilla, omalla aktiivisuu-
della ja matkustelulla on myönteisiä yh-
teyksiä työkykyyn.30

Työkyvyn uusien ulottuvuuksien tunnista-
minen on erityisen tärkeää pyrittäessä pitkiin 
työuriin, työllisyyden kasvuun, työkyvyn 
edistämiseen ja yleisen hyvinvoinnin lisäämi-

seen, niin työikäisillä kuin jo työiän ohitta-
neillakin.8 Työkyky ei liity pelkästään työelä-
mään, vaan siihen on yhteydessä niin lähiyh-
teisö, perhe kuin vapaa-ajan toimintakin. 
Hyvä työkyky tukee myös muiden elämän-
alueiden hyvinvointia. Työkyvyn edistämi-
nen parhaimmillaan voi lisätä sekä hyvin-
vointia, onnellisuutta että työllisyysastetta.9

Uuden hallitusohjelman yhtenä tavoit-
teena on edistää monipuolisia työaikajär-
jestelyjä, jotka tukevat työllisyyttä ja hel-
pottavat työn ja muun elämän yhteensovit-
tamista kansalaisten hyvinvoinnin paranta-
miseksi. Keinona on mainittu lainsäädän-
nöllisten esteiden poistaminen, isyysvapaan 
pidentäminen ja osittaisen hoitorahan 
tason korottaminen, mikä voisi lisätä pien-
ten lasten vanhempien mahdollisuuksia 
viettää enemmän aikaa lastensa kanssa.21 
Kuitenkin joka viides työntekijä työskente-
lee 45 tuntia tai yli viikossa, ja osuus on 
vielä suurempi itsensä työllistävien joukos-
sa. Lisäksi noin 13 %:a kokoaikatyönteki-
jöistä työskentelee 51 tuntia tai yli viikossa, 
mikä on huomattavasti enemmän kuin 48 
tunnin maksimiraja, joka mainitaan Euroo-
pan työaikadirektiivissä (2003/88/EY).11 

Kannustamalla yrityksiä politiikkaan, joka 
estää pidentyneet työpäivät ja edistää aktii-
visia vapaa-ajan harrastuksia, voidaan aut-
taa yksilöitä irtautumaan päivittäisistä työn 
rasituksista.26

Tutkimuksia työn ja perheen yhteenso-
vittamisesta sekä kuormittavuudesta on 
tehty lähinnä sosiologian ja psykologian 
alueella, mutta sen yhteyksiä koettuun työ-
kykyyn ei kirjoittajien tietämyksen mukaan 
ole raportoitu. Tämän tutkimuksen tarkoi-
tuksena on siis tarkastella ansiotyöhön ja 
palkattomaan työhön käytetyn ajan (koko-
naisajankäytön) yhteyttä koettuun työky-
kyyn ja selvittää, mitkä kokonaisajankäy-
tön osa-alueista ovat yhteydessä huonoksi 
tai kohtalaiseksi koettuun työkykyyn. 
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AineiSTO JA MeneTelMäT

Tutkimukseen osallistujat työskentelivät 
kaikki saman elintarvikekonsernin palve-
luksessa vuonna 2003 (n = 1 995) ja vasta-
sivat kyselyyn (n = 1 120, vastausprosentti 
56 %), joka käsitteli työtä, työilmapiiriä ja 
hyvinvointia (kyselyyn pystyi vastaamaan 
nimettömänä). Tutkimukseen kuului myös 
sairauspoissaolorekisterin käyttö, joten 
kyselyn ja rekisterin yhdistämiseen tarvit-
tiin henkilön nimi ja kirjallinen suostumus. 
Tutkimukseen suostui kaiken kaikkiaan 
873 henkilöä, joista 817 vastasi ajankäyt-
töön liittyviin kysymyksiin. Vastaajista 
rajattiin pois vielä ne henkilöt, jotka eivät 
tehneet kokopäivätöitä (  35 h/vko).14 

Lopulliseksi aineistoksi muodostui näin 
799 henkilöä, joista naisia n = 564 ja mie-
hiä n = 253. Osallistujista noin 70 % oli 
työntekijöitä (n = 545; naisia n = 387, mie-
hiä n = 158) ja toimihenkilöitä vajaa kol-
mannes (n = 254, naisia n = 163, miehiä  
n = 91). Osallistujien keski-ikä oli 40,4 
vuotta (vaihteluväli 19–66 vuotta). Koettua 
työkykyä arvioitiin Työkykyindeksiin kuu-
luvalla yhdellä kysymyksellä: ”Oletetaan, 
että työkykysi on parhaimmillaan saanut 
10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisit 
nykyiselle työkyvyllesi (0 tarkoittaa sitä, ettet 
nykyisin pysty lainkaan työhön)?”29 Koettu 
työkyky määriteltiin huonoksi tai kohtalai-
seksi, jos sille annettiin pisteitä 0–7. Raja-
arvo määriteltiin vanhemman ikäryhmän 
alakvartiilin (Q25) perusteella.  

Ajankäyttöä ansiotyöhön ja palkatto-
maan työhön (kokonaisajankäyttö) arvioi-
tiin kahdeksalla kysymyksellä: ”Kuinka 
monta tuntia ja minuuttia (15 min tark-
kuudella) käytät keskimäärin viikossa 1) 
palkkatyöhön (mukaan lukien ylityöt), 2) 
mahdolliseen lisätyöhön, 3) työmatkoihin, 
4) lastenhoitoon (esim. harrastuksiin kulje-
tukset, läksyjen ohjaaminen yms.), 5) omais-

tenhoitoon / lastenlapsista huolehtimiseen, 
6) kotitöihin (esim. kodin huolto- ja kor-
jaustyöt, siivous, ruuanlaitto, kaupassa-
käynti, 7) luottamus- ja järjestötehtäviin,  
8) omiin harrastuksiin”? Kokonaisajan-
käyttö-summamuuttuja muodostettiin las-
kemalla yhteen viikossa eri toimintoihin 
käytetyt ajat. Muuttujan raja-arvona pal-
jon–vähän-luokittelulle oli yläkvartiilit 
sukupuolittain: naisilla 77,8 h/vko ja mie-
hillä 73,0 h/vko. 

Miesten ja naisten välisiä eroja riippu-
vissa ja riippumattomissa muuttujissa tes-
tattiin χ2-testillä luokitelluilla muuttujilla ja 
t- sekä Mann Whitneyn -testillä jatkuvilla 
muuttujilla. Osallistujat jaettiin kahteen 
ikäryhmään: alle 50 vuotta tai 50 vuotta 
tai yli. Ikäryhmiin jakautumisen raja-arvo 
perustui yläkvartiiliin (Q75). Logistista reg-
ressiota varten muuttujat jaettiin kahteen 
luokkaan: paljon–vähän. Raja-arvoina 
käytettiin aineiston ylintä neljännestä (Q75), 
erikseen miehille ja naisille. Poikkeuksina 
olivat lasten- ja omaistenhoito, luottamus-
tehtävät sekä lisätyö, jotka jaettiin kahteen 
luokkaan sen perusteella, käyttikö näihin 
toimintoihin aikaa vai ei. Analyyseissa 
huomioitiin sukupuoli, ikäryhmä ja tehtä-
väryhmä. Mallissa vakioitiin työkykyyn 
yhteydessä olevista tekijöistä koettu terveys, 
työtyytyväisyys ja koettu stressi. Tulokset on 
esitetty vakioituna esiintymissuhteena (OR) 
95 prosentin luottamusvälillä (95 % CI). 
Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 13.0 -oh-
jelmalla.

TulOKSeT

Koettu työkyky oli keskimäärin 8,4 (mediaa-
ni 9,0) sekä miehillä että naisilla. Naisilla 
oli tilastollisesti merkitseviä eroja koetussa 
työkyvyssä sekä eri ikä- että tehtäväryhmien 
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välillä. Työntekijät ja vanhempi ikäryhmä 
(50 vuotta tai yli) koki työkykynsä huonom-
maksi kuin toimihenkilöt ja alle 50-vuo- 
tiaat. Sen sijaan miehillä merkitsevä ero 
ikäryhmien välillä koetussa työkyvyssä esiin-
tyi vain toimihenkilömiehillä (taulukko 1).

Tutkimukseen osallistujien keskimääräi-
nen kokonaisajankäyttö oli 67,9 h/vko 
(mediaani 64,0 h/vko). Naisten kokonais-
ajankäyttö oli merkitsevästi suurempi kuin 
miesten (68,9 h/vko versus 65,7 h/vko). 
Naiset käyttivät enemmän aikaa kotitöihin 
(12,2 h/vko versus 7,0 h/vko) ja työmat-
koihin (3,9 h/vko versus 3,1 h/vko) kuin 
miehet. Miehet puolestaan tekivät enem-
män ansiotöitä (42,1 h/vko versus 40,9 h/
vko) sekä käyttivät enemmän aikaa harras-
tuksiin (6,8 h/vko versus 6,0 h/vko) kuin 
naiset. Sen lisäksi eri ikä- ja ammattiryh-
mien välillä esiintyi eroja ansiotöihin ja 
työmatkoihin käytetyssä ajassa (tauluk- 
ko 2). 

Miehet tekivät enemmän muuta työtä 
kuin naiset (29,3 % versus 14,4 %, p < ,001). 
Sen sijaan sukupuolten välillä ei esiintynyt 
eroja lasten- ja omaistenhoidossa eikä luot-
tamustoimiin osallistumisessa. Vanhem-

mista (50-vuotiaat tai yli) naisista vajaa vii-
dennes ja miehistä vähän yli 40 % teki 
muuta työtä verrattuna nuorempien nais-
ten 12 %:n ja miesten noin 25 %:n osuuk-
siin (p = ,029 ja p = ,019, vastaavasti). Van-
hempi ikäryhmä hoiti useammin omaisiaan 
kuin nuoremmat; naisilla nämä osuudet oli-
vat 35,8 % versus 16,8 % (p < ,001) ja mie-
hillä vastaavasti 37,0 % ja 14,9 % (p = ,001). 
Alle 50-vuotiaat osallistuivat enemmän las-
tenhoitoon kuin vanhemmat. Nuoremmis-
ta naisista joka kolmas ja vanhemmista 
noin joka kymmenes ilmoitti osallistuvansa 
lastenhoitoon (p < ,001). Nuoremmista mie-
histä lastenhoitoon osallistui noin 35 % ja 
vanhemmista noin joka kuudes (p = ,008). 

Tehtäväryhmien välillä havaittiin myös 
eroja osallistumisissa eri toimintoihin. Toi-
mihenkilöistä joka neljäs (26,0 %) ja työn-
tekijöistä joka kuudes (15,8 %) ilmoitti 
tekevänsä muuta työtä ansiotyönsä lisäksi 
(p = ,001). Lisäksi toimihenkilöt osallistui-
vat useammin lastenhoitoon (38,4 % ver-
sus 24,0 %, p < ,001), omaistenhoitoon 
(28,0 % versus 18,2 %, p = ,002) ja luotta-
mustoimiin (20,5 % versus 9,5 %, p < ,001) 
kuin työntekijät. Toimihenkilöillä tilastolli-

Taulukko 1. Koettu työkyky (keskiarvo -x, Md, SD) sukupuolittain tehtävä- ja ikäryhmän mukaan. 
Tehtäväryhmien välinen ero sukupuolittain (p1-arvo) ja ikäryhmien välinen ero sukupuolittain (p2-arvo).

Sukupuoli
  Tehtävä, ikäryhmä (n) -x Md SD p1 p2

Naiset (n=550) <.001 <.001
   Työntekijä, <50 vuotta (n = 283) 8.4 9.0 1.3
   Toimihenkilö, < 50 vuotta (n = 116) 9.0 9.0 0.9
   Työntekijä,  50vuotta (n = 104) 7.9 8.0 1.4
   Toimihenkilö,  50 vuotta (n = 47) 8.4 8.0 0.7
Miehet (n=249) .20 .009
   Työntekijä,< 50 vuotta (n = 132) 8.3 9.0 1.5
   Toimihenkilö, < 50 vuotta (n = 63) 8.8 9.0 1.2
   Työntekijä,  50 vuotta (n = 26) 8.1 8.0 1.5
   Toimihenkilö,  50 vuotta (n = 28) 7.9 8.0 1.3
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Taulukko 2. Kokonaisajankäytön osa-alueeta ja eri toimintoihin käytetty aika (h/vko) (Md, Q25; Q75) 
sukupuolittain, tehtävä- ja ikäryhmittäin. Ikäryhmien välinen ero sukupuolittain (p1-arvo) ja tehtäväryh-
mien välinen ero sukupuolittain ja ikäryhmittäin (p2-arvo).

Osa-alue
Sukupuoli

Tehtävä, ikäryhmä

Md [Q25; Q75] p 1 p 2

Ansiotyö (h/vko)

Naiset .95

Työntekijä, < 50 vuotta 40.0 [40.0; 40.0] .018

Toimihenkilö < 50 vuotta 40.0 [37.5; 42.0]

Työntekijä,  50 vuotta 40.0 [40.0; 40.0] .82

Toimihenkilö  50 vuotta 40.0 [37.7; 45.0]

Miehet .62

Työntekijä, < 50 vuotta 40.0 [40.0; 40.0] .003

Toimihenkilö < 50 vuotta 42.5 [40.0; 45.0]

Työntekijä,  50 vuotta 40.0 [40.0; 43.0] .73

Toimihenkilö  50 vuotta 42.0 [39.3; 45.0]

Työmatka (h/vko) .47

Naiset

Työntekijä, < 50 vuotta 2.5 [1.5; 5.0] .80

Toimihenkilö < 50 vuotta 3.3 [1.5; 5.0]

Työntekijä,  50 vuotta 2.5 [1.0; 5.0] .026

Toimihenkilö  50 vuotta 4.5 [1.3; 5.0]

Miehet .73

Työntekijä, < 50 vuotta 2.5 [1.0; 4.0] .002

Toimihenkilö < 50 vuotta 3.8 [1.5; 5.0]

Työntekijä,  50 vuotta 2.5 [1.5; 6.2] .10

Toimihenkilö  50 vuotta 2.0 [0.9; 4.0]

Kotityöt (h/vko)

Naiset .06

Työntekijä, < 50 vuotta 10.0 [5.0; 15.0] .46

Toimihenkilö < 50 vuotta 10.3 [6.0; 17.4]

Työntekijä,  50 vuotta 12.0 [5.6; 20.0] .67

Toimihenkilö  50 vuotta 14.0 [9.0; 20.0]

Miehet .22

Työntekijä, < 50 vuotta 5.0 [3.0; 10.0] .42

Toimihenkilö < 50 vuotta 6.0 [3.0; 10.0]

Työntekijä,  50 vuotta 4.3 [3.0; 7.3] .83

Toimihenkilö  50 vuotta 4.5 [1.6; 10.0]

Taulukko 2. jatkuu...
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Harrastukset (h/vko)

Naiset .17

Työntekijä, < 50 vuotta 4.0 [2.0; 7.0] .11

Toimihenkilö < 50 vuotta 4.8 [2.1; 8.0]

Työntekijä,  50 vuotta 5.0 [2.0; 10.0] .54

Toimihenkilö  50 vuotta 5.0 [3.0; 10.0]

Miehet .52

Työntekijä, < 50 vuotta 5.0 [2.6; 10.0] .22

Toimihenkilö < 50 vuotta 5.0 [4.0; 10.0]

Työntekijä,  50 vuotta 6.0 [3.0; 10.9] .20

Toimihenkilö  50 vuotta 4.0 [2.0; 9.5]

Kokonaisajankäyttö (h/vko)

Naiset .98

Työntekijä, < 50 vuotta 63.0 [55.3; 74.8] .003

Toimihenkilö < 50 vuotta 70.0 [60.1; 80.0]

Työntekijä,  50 vuotta 62.0 [53.5; 77.9] .07

Toimihenkilö  50 vuotta 71.0 [57.5; 83.0]

   Miehet .35

Työntekijä, < 50 vuotta 60.9 [52.0; 72.9] .007

Toimihenkilö < 50 vuotta 67.0 [60.5; 75.5]

Työntekijä,  50 vuotta 64.6 [57.3; 74.3] .028

Toimihenkilö   50 vuotta 56.6 [51.4; 66.8]

a Kokonaisajankäytöstä on jätetty pois ne osa-alueet, joissa on järkevämpää ilmaista osuudet (kuinka 
monella niitä on tai ei ole; lasten-ja omaistenhoito, luottamustoimet ja muu työ) kuin käytetty aika  

sesti merkitsevä ero miesten ja naisten välil-
lä esiintyi ainoastaan omaistenhoidossa, 
johon osallistui toimihenkilönaisista joka 
kolmas (33,7 %) ja toimihenkilömiehistä 
noin joka kuudes (17,6 %) (p = ,006). Noin 
joka kymmenes työntekijänaisista (11,1 %) 
ja joka neljäs työntekijämiehistä (27,2 %) 
ilmoitti tekevänsä muuta työtä (p < ,001). 
Lasten- ja omaistenhoidon sekä kotitöiden 
ja luottamustoimien suhteen vastaavaa 
eroa ei ollut havaittavissa työntekijämies-
ten ja -naisten välillä.

Vanhemmat (50 vuotta tai yli) ilmoitti-
vat lähes kolme kertaa useammin työky-

kynsä huonoksi tai kohtalaiseksi nuorem-
paan ikäryhmään verrattuna. Samoin 
työntekijät kokivat työkykynsä huonoksi tai 
kohtalaiseksi yli kolme kertaa todennäköi-
semmin kuin toimihenkilöt (taulukko 3). 
Kokonaisajankäytön eri osa-alueiden yhteys 
huonoksi tai kohtalaiseksi koettuun työky-
kyyn (7 tai alle) vaihteli ikä- ja tehtäväryh-
mittäin. Kokonaisajankäytöllä oli yhteyttä 
koettuun työkykyyn vanhemmassa ikäryh-
mässä eli jos kokonaisajankäyttö oli vähäi-
nen (naisilla alle 77,8 h/vko, miehillä alle 
73,0 h/vko) niin henkilöillä oli noin kah-
deksankertaisella todennäköisyydellä heik-

Taulukko 2. jatkuu...

Osa-alue
Sukupuoli

Tehtävä, ikäryhmä

Md [Q25; Q75] p 1 p 2
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Taulukko 3. Huonoksi tai kohtalaiseksi koettuun työkykyyn (≤7) tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 
olevat perusmuuttujat ja kokonaisajankäytön osa-alueet [OR, 95 % CI]. 

Muuttuja (n) OR 95 % CI
Ryhmä

Ikäryhmä (n = 799)
Alle 50 vuotta 1.00
50 vuotta tai yli 2.75 [1.61–4.72]

Tehtäväryhmä (n = 799)
Toimihenkilö 1.00
Työntekijä 3.20 [1.68–6.07]

Kokonaisajankäyttö (n = 799)
Paljon 1.00
(naiset > 77.8 h/vko, miehet > 73 h/vko)
Vähän 2.44 [1.14–5.19]

Ikäryhmä: 50-vuotiaat tai yli (n = 205)
Kokonaisajankäyttö

Paljon 1.00
Vähän 8.36 [1.43–48.93]

Luottamustoimet
Ei luottamustoimia 1.00
On luottamustoimia 4.99 [1.48–16.84]

Ikäryhmä: alle 50-vuotiaat (n = 594)
Ansiotöitä 

Vähän 1.00
(naiset < 40h/vko, miehet < 44 h/vko)
Paljon 2.31 [1.09–4.89]

Tehtäväryhmä: työntekijät (n=545)
Ansiotöitä

Vähän 1.00
Paljon 2.26 [1.07–4.78]

Tehtäväryhmä: toimihenkilöt (n = 254)
Kotitöitä

Vähän 1.00
(naiset < 16 h/vko, miehet < 10 h/vko)
Paljon 7.32 [1.28–42.00]

Lastenhoitoa
On 1.00
Ei ole 8.67 [1.07–70.39]

Luottamustoimia
Ei ole 1.00
On 5.29 [1.35–20.76]
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ko tai kohtalainen työkyky verrattuna hen-
kilöihin, joilla kokonaisajankäyttö oli suu-
rempi. Samoin jos vanhemmilla henkilöillä 
oli luottamustoimia, niin heillä oli lähes 
viisinkertainen todennäköisyys heikkoon 
tai kohtalaiseen työkykyyn verrattuna nii-
hin, joilla ei ollut luottamustoimia. 

Nuoremmilla henkilöillä ansiotöiden 
määrällä oli yhteyttä koettuun työkykyyn: 
mikäli henkilö teki ansiotöitä yli 40 h/vko 
(naisilla rajana 40 h/vko ja miehillä yli 44 
h/vko), niin todennäköisyys heikkoon tai 
kohtalaiseen työkykyyn oli yli kaksinkertai-
nen. Tehtäväryhmittäin tarkasteltuna työn-
tekijät, jotka käyttivät paljon aikaa ansiotöi-
hin viikossa, oli myös yli kaksinkertainen ris-
ki heikoksi tai kohtalaiseksi koettuun työky-
kyyn verrattuna niihin, jotka tekivät ansio-
töitä 40 h tai yli viikossa. Toimihenkilöt, jot-
ka käyttivät paljon aikaa kotitöihin (naiset 
yli 16 h/vko, miehet yli 10 h/vko), joilla oli 
luottamustoimia ja joilla ei ollut lastenhoi-
toa, kokivat työkykynsä useammin heikoksi 
tai kohtalaiseksi kuin päinvastaisessa tilan-
teessa olevat, tosin 95 prosentin luottamus-
välit ovat suuria (taulukko 3). Mallissa muka-
na olevat tekijät selittivät huonoksi tai koh-
talaiseksi koetusta työkyvystä vain 22–35 % 
ikä- ja tehtäväryhmästä riippuen.

POhdinTA

Tässä tutkimuksessa naisten kokonaisajan-
käyttö (ansiotyöhön ja palkattomaan työhön 
käyttämä aika) oli suurempi kuin miesten ja 
toimihenkilöiden ajankäyttö vastaavasti suu-
rempi kuin työntekijöiden, poik-keuksena 
vanhemmat (50-vuotiaat tai yli) työntekijä-
miehet. Nämä erot eivät näkyneet tilastolli-
sesti merkitsevinä eroina naisten ja miesten 
koetussa työkyvyssä. Fokkema4 selittää omas-
sa tutkimuksessaan samankaltaista tulosta 
seuraavilla seikoilla: naisten hyvä terveys 
mahdollistaa kodin ulkopuolisen työn (vali-

koituminen), toisaalta taas työskentely kodin 
ulkopuolella voi edistää naisten terveyttä 
(terveysvaikutus).4 Meidän tutkimuksessam-
me puolestaan nousi esille eroja koetussa 
työkyvyssä eri tehtävä- ja ikäryhmien välillä. 
Toimihenkilöt ja nuoremmat naiset (alle 
50-vuotiaat) kokivat työkykynsä paremmaksi 
kuin työntekijät ja vanhemmat naiset. Erää-
nä mahdollisena selityksenä voi olla myös se, 
että kodin ulkopuolinen työ mahdollistaa 
muun muassa sosiaaliset kontaktit, ammatil-
liset haasteet, vastuunkantamisen sekä itse-
arvostuksen ja -kunnioituksen, ja nämä asiat 
voivat olla tärkeämpiä paremmin koulute-
tuille ja nuoremmille. Toisaalta taas lasten-
hoito tarjoaa läheisyyttä ja hellyyttä, vastuu-
ta ja mahdollisuuden itsensä tärkeäksi koke-
miselle. Henkilöt, jotka pystyvät yhdistä-
mään nämä eri roolit, pystyvät käyttämään 
kokonaisuudessaan omia kykyjään.4 Työnte-
kijämiesten kokemassa työkyvyssä ei ollut 
eroa ikäryhmien välillä. Tulosta voidaan 
selittää valikoitumisella ja terve työntekijä 
-efektillä: nämä yli 50-vuotiaat miehet ovat 
niitä, jotka ovat jaksaneet tehdä fyysisesti 
raskasta työtä ja joilla on hyvä terveys. 

Työn ja perhe-elämän tasapaino on 
koko elämänkaaren haaste. Työ ja perhe 
voivat tukea mutta myös kuormittaa toinen 
toisiaan. Työ ja terveys -haastattelututki-
muksen mukaan30 viidennes työssäkäyvistä 
ilmoitti (20 % naisista ja 17 % miehistä) 
huolehtivansa omista ikääntyvistä vanhem-
mistaan tai muista apua tarvitsevista lähei-
sistä oman ansiotyönsä ohessa. Meidän 
tutkimuksessamme omaisten hoitoon osal-
listuvien osuudet olivat hieman suuremmat 
kuin em. tutkimuksessa (22,0 % ja 19,7 % 
vastaavasti). Viikossa omaisten hoitami-
seen käytetty aika vaihteli suuresti aineis-
tossamme eikä hoidon intensiteettiä voinut 
eritellä, eli hoidon muoto saattoi vaihdella 
kauppa-asioiden hoitamisesta aina omais-
hoitajana toimimiseen asti. 
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Harrastuksilla on hyvin merkittävä rooli 
esim. työstä palautumisessa, elämän tasa-
painottamisessa, fyysisien kunnon ylläpitä-
misessä tai itseilmaisun edistämisessä.28 Mei-
dän tuloksissamme harrastukset yksittäisenä 
muuttujana ei noussut merkitseväksi koetun 
työkyvyn kannalta. Tosin tarkastellessamme 
kokonaisajankäytön summamuuttujaa 
havaittiin, että vanhempi ikäryhmä koki 
työkykynsä todennäköisemmin heikoksi tai 
kohtalaiseksi silloin, kun heidän kokonais-
ajankäyttönsä oli alhainen, verrattuna hen-
kilöihin, joiden kokonaisajankäyttö oli suu-
rempi. Tulosta voi osaltaan selittää se, että 
henkilöt, jotka kokevat työkykynsä huonok-
si, eivät jaksa töiden jälkeen enää tehdä 
kotitöitä eivätkä harrastaa, tai heillä voi olla 
kroonisia sairauksia, jotka estävät työn ulko-
puolisiin aktiviteetteihin osallistumisen.

Nuoremman ikäryhmän edustajilla ja 
työntekijöillä runsas ansiotöiden määrä oli 
yhteydessä heikoksi koettuun työkykyyn. 
Yhtenä selityksenä tähän voi olla se, että 
heikoksi työkykynsä kokeva henkilö joutuu 
tekemään pidempää työpäivää, jotta saa 
normaalit työt tehdyksi. Toisena mahdolli-
sena selityksenä on taas se, että henkilö 
tekee pitkää työpäivää eikä hänelle jää riit-
tävästi aikaa työstä palautumiselle, jolloin 
kuormitus kasautuu, mikä ajan mittaan voi 
johtaa työkyvyn heikkenemiseen. Poikki-
leikkauksen perusteella ei voida sanoa, 
kumpi on syy ja kumpi seuraus.

Työkyky on monimutkainen ja hyvin tilan-
ne- ja kulttuurisidonnainen käsite. Työkyvyn 
moniulotteisuuden seurauksena sen kattava 
mittaaminen yhdellä mittarilla ei ole mah-
dollista. Parhaimmillaan työkyvyn arviointiin 
sisältyy objektiivisia ja subjektiivisia menetel-
miä, joissa yhdistyvät sekä asiantuntijan että 
henkilön oma arvio työkyvystään.9, 23 

Tutkimusmenetelmiin liittyvät 
huomiot 

Tutkimuksessamme käytettiin tiedon 
keräämiseen kyselyä. Tärkein syy kysely-
menetelmän valintaan oli se, että tämä tut-
kimus on yksi osa suurempaa tutkimuspro-
jektia, jonka tavoite on tutkia sairauspois-
saoloja ja työilmapiiriä. Kysely oli suun-
nattu koko konsernin työntekijöille, mutta 
kyselyyn vastasi 56 % kaikista työntekijöis-
tä ja vastaajista kirjallisen suostumuksensa 
antoi noin 78 %. Osittain katoon vaikutti 
luultavasti kyselytietojen yhdistäminen sai-
rauspoissaolorekisteriin. Vastaajien sairaus-
poissaolot eivät kuitenkaan eronneet vas-
taamattomien poissaoloista22, minkä perus-
teella voidaan olettaa, ettei työkyvyssä ollut 
eroja vastaajien ja vastaamattomien välil-
lä.

Homogeenisen, miehistä ja naisista 
koostuvan otoksen saaminen on haastavaa: 
yhden sosiaalisen roolin kontrolloiminen 
(ansiotyö) tuo esille miesten ja naisten 
hyvin erilaiset kokemukset muilla elämän-
alueilla (esim. aviopuolison ja vanhemman 
roolit, erityisesti hierarkian korkeammilla 
tasoilla).3 Lehto ja Sutela17 korostavat, että 
aina kun halutaan löytää sukupuolten välil-
lä esiintyviä todellisia eroja, niin tulee ver-
rata sellaisten miesten ja naisten käsityksiä, 
jotka toimivat samassa ammatissa, samassa 
ammattiasemassa ja jopa samassa työpai-
kassa. Tutkimuksessamme yritimme saada 
niin homogeenisen ryhmän kuin mahdol-
lista: osallistujat työskentelivät saman kon-
sernin palveluksessa, heillä kaikilla oli pää-
asiallisesti fyysisesti raskas työ (poikkeukse-
na toimihenkilöt) sekä naisten ja miesten 
keski-iät olivat samanlaiset, vaikkakin 
enemmistö (2/3) osallistujista oli naisia ja 
toimihenkilöt olivat keskimäärin hiukan 
vanhempia kuin työntekijät. Homogeeni-
nen ryhmämme on tutkimuksemme vahva 
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puoli, ja siten sukupuolten välillä esiinty-
vien erojen voidaan katsoa edustavan 
todellista tilannetta. Rajasimme tutkimus-
joukostamme pois osa-aikaiset työntekijät 
otoksen homogeenisuuden lisäämiseksi.

Päädyimme arvioimaan koettua työky-
kyä yhdellä työkykyindeksin kysymyksellä, 
koska työkykyindeksi summamuuttujana 
sisältää lukuisia eri teemoja, joiden kaik-
kien tarkastelu ei olisi ollut relevantti laa-
jemman tutkimuksemme (työilmapiirin ja 
sairauspoissaolojen väliset yhteydet) kan-
nalta. Lisäksi Pohjonen20 on tarkastellut 
työkykyindeksin yksittäisiä teemoja fyysistä 
työtä tekevillä kodinhoitajilla. Hänen joh-
topäätöksenään oli, että yksittäiset teemat, 
kuten nykyinen työkyky ja työkyky suhtees-
sa työn vaatimuksiin, antavat syvemmän ja 
informatiivisemman kuvan työkyvystä kuin 
pelkkä summamuuttuja. 

Tutkimuksen heikkoutena voidaan mai-
nita kuormituksen arvioiminen kokonais-
ajankäytön summamuuttujalla. Summa-
muuttujan muuttujista osa saattaa vaikuttaa 
koettuun työkykyyn positiivisesti ja osa 
negatiivisesti, eli yhteydet voivat kumota toi-
nen toisensa, mikä puoltaisi muuttujien 
käsittelyä erillisinä. Lisäksi kysymysten sisäl-
töä tulisi jatkossa kehittää ja tehdä lisäkysy-
myksiä. Ilmoitetut ajat eri toimintoihin saat-
tavat olla epätarkkoja, eikä ajoissa pystytty 
huomioimaan monen toiminnan samanai-
kaista tekemistä. Viikossa on vain tietty 
määrä tunteja, joten aineistosta poistettiin 
sellaiset henkilöt, joiden viikkoaika ylittyi ja 
joilla ei olisi jäänyt aikaa lainkaan nukkumi-
seen. Lisäksi osaa toiminnoista (esim. jotkin 
kotiaskareet) on hankala arvioida, koska ne 
saattavat kestää kerrallaan lyhyen aikaa, jol-
loin tämä aika voi jäädä kokonaan huo-
mioimatta. Samoin työn suunnitteluun ja 
sosiaalisten kontaktien ylläpitoon käytettyä 
aikaa on vaikea arvioida. Myöskään niin 
sanottua näkymätöntä työtä ei useinkaan 

koeta kuormituksena, vaikka tiedetäänkin, 
että siihen käytetään aikaa.5 Kyselyn sijaan 
yksi varteenotettava vaihtoehto voisi olla 
päiväkirja, jolloin henkilö kirjaisi viikon 
ajalta eri toimintoihin kuluvan ajan, mikä 
voisi tuottaa luotettavampaa tietoa käyte-
tyistä ajoista, kuten Bonke1 on tutkimuksis-
saan havainnut. Tosin otoskoot jäisivät sil-
loin huomattavasti pienemmiksi.

Tutkitut muuttujat selittivät vain pienen 
osan koetusta työkyvystä. Tämä viittaa sii-
hen, että ansiotyön ja palkattoman työn 
aiheuttamasta kuormituksesta tulisi tehdä 
syvällisempää jatkotutkimusta, jossa otettai-
siin huomioon esimerkiksi kotona asuvien 
lasten määrä ja iät, vastuunjakautuminen 
perheessä eri tehtävien osalta sekä eri toi-
mintojen laadullinen merkitys kuormittu-
misen kannalta. Yhtenä hankaluutena eri 
tutkimustulosten vertailemisessa on se, että 
käsite kokonaisajankäyttö ei ole vakiintu-
nut; eri tutkimuksissa käsitteeseen on liitet-
ty hyvin erilaisia tekijöitä ja sitä on arvioitu 
erilaisilla menetelmillä. 

Tutkimuksemme tehtiin poikkileikkaus-
asetelmalla, koska emme pyrkineet selittä-
mään syy-seuraussuhteita vaan ainoastaan 
koetun työkyvyn ja ansiotyöhön sekä pal-
kattomaan työhön käytetyn ajan välistä 
yhteyttä. Kvalitatiivinen lähestymistapa 
olisi saattanut tuoda lisää syvyyttä tutki-
mukseemme, koska eri toiminnoilla saattaa 
olla eri painotuksia ja merkityksiä koko-
naiskuormittavuuden kannalta. 

JOhTOPääTöKSeT

Työkykyä voidaan selittää monilla erilaisil-
la tekijöillä, joten sen ylläpitämisen ja edis-
tämisen tulisi kohdistua moneen tekijään 
samanaikaisesti. Toimenpiteiden kohden-
tamisessa pitäisi huomioida myös työkykyä 
selittävien tekijöiden erilaisuus eri-ikäisillä 
ja eri ammateissa toimivilla, mikä tuo omat 

Työ ja ihminen 21 (2007) 2: 129–141



M. Savinainen, ym.

140

haasteensa yritysten työkyvyn kehittämis-
toimille. Toisaalta pitää myös muistaa, että 
erilaiset työkyvyn mallit selittävät vain noin 

puolet työkyvyn vaihteluista, joten toinen 
puoli jää edelleen selittämättä.
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Hajautetun työskentelyn kuormitustekijät

Niina Kokko, Matti Vartiainen

Tieto- ja viestintäteknologian huima kehitys ja toimintojen hajauttaminen 
globalisaation myötä muuttavat yhteistyön edellytyksiä, muotoja ja mahdollisuuksia. 
Hajautettujen organisaatioiden työntekijät työskentelevät sähköisten 
viestintävälineiden avulla yhteisen päämäärän hyväksi tapaamatta toisiaan juuri 
koskaan. Miten hajautetun tiimin jäsen kokee maantieteellisesti hajautetun 
yhteistyön haasteet? Synnyttääkö hajautettu toimintapa uusia kuormitustekijöitä ja 
minkälaisia toiminnan säätelykeinoja käytetään? Näitä kysymyksiä tutkittiin 
tapaustutkimuksessa, jossa haastateltiin hajautettua tietotyötä tekevän kolmen 
erilaisen tiimin työntekijöitä (n = 23). 

Tapaus A oli viiteen suomalaiseen kaupunkiin hajautunut pysyvä työryhmä. Tapaus 
B oli kolmelle eri mantereelle hajautettu määräaikainen projektitiimi, ja tapaus C oli 
globaali pysyvä tiimi. Osa tapauksissa esille nousseista kuormitustekijöistä oli 
samoja kuin paikallisissa ryhmissä, kuten tavoitteen ja roolien selkeys, urakehitysm
ahdollisuuksien selvyys, työpäivien pituus, työn ja vapaa-ajan suhde, työn 
määrällinen kuormitus, työn pysyvyys, tietoylikuorma, kiireellisten tehtävien määrä 
ja sosiaaliset konfliktit. Virtuaalispesifeinä työn vaativuus- ja kuormitustekijöinä 
korostuivat eristyneisyys, itsenäisen työskentelyn tarve, kontrolloivan johtamisen 
määrä, ryhmän jäsenten asema, ryhmän jäsenten erilaisuus (kulttuurierot, 
ajattelutapaerot, toimintatapaerot), spontaanien ja kasvokkain tapaamisten määrä 
sekä viestinnän selkeys (ei-kielellisen ja vieraskielisen viestinnän määrä ja hiljaisen 
tiedon jakaminen). Kuormituksen säätelyssä käytettiin yksilöllisiä fyysisiä, 
psyykkisiä, toiminnallisia ja taidollisia voimavaroja sekä sosiaalisia voimavaroja, 
kuten erilaisia ryhmädynamiikan hallinnan keinoja ja yhteisesti sovittuja 
toimintamalleja.

 Avainsanat:  hajautettu työ, hajautetun työn kompleksisuustekijät, 
kuormitustekijät, säätelevät tekijät
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JOHdANTO

Liiketoiminnan kansainvälistyminen, ver-
kostoituminen muiden toimijoiden kanssa 
sekä tarve löytää ja hyödyntää erityisosaa-
mista ja asiantuntemusta, mistä tahansa nii-
tä löytyykin, ovat synnyttäneet hajautettuja 
organisaatioita. Niiden perusyksiköitä ovat 
virtuaaliset ryhmät ja tiimit, joiden jäsenet 
toimivat maantieteellisesti eri paikoissa ja 
tekevät niistä käsin yhteistyötä pääosin säh-
köisten viestintävälineiden, kuten sähköpos-
tin, puhelinkokousten, videokonferenssien 
ja yhteistyöympäristöjen avulla10, 13, 20, 21. Juu-
ri yhteistyön sähköinen välittyneisyys ja kas-
vokkain tapaamisten vähäisyys tekevät toi-
minnasta ”virtuaalista”. Hajautunut toimin-
tapa näkyy konkreettisesti siinä, että yhä 
useampi suomalainen työskentelee ulko-
mailla, samalla kun yritykset työllistävät siel-
lä satoja tuhansia työntekijöitä32. Virtuaali-
nen työskentely voi tapahtua yritysten kes-
ken, yhdessä yrityksessä, sen projektissa, tii-
missä ja työpareina. Hajautettu organisato-
rinen kerrostuma ei tarkoita sitä, etteivätkö 
perinteisemmät organisaatiomuodot olisi 
edelleen käytössä ja tarpeen. Erityisesti suu-
rissa hajautetuissa projekteissa muodostuu 
alaryhmiä, jotka työskentelevät perinteiseen 
tapaan paikallisesti31.

Toiminnan organisointi ja toteuttaminen 
virtuaalitiimeissä synnyttävät hajautetuissa 
organisaatioissa uudenlaisia haasteita yritys-
johdon lisäksi myös työntekijöille. Ryhmän 
kiinteys ja yhteistyötavat joutuvat koetuksel-
le, koska ryhmän jäsenet työskentelevät fyy-
sisesti etäällä toisistaan. Esimiehet ja henki-
löstöjohto joutuvat miettimään työntekijöi-
den sitoutumisen, motivoinnin ja hyvinvoin-
nin ylläpidon keinoja. Yhteistyö hajautetus-
sa organisaatiossa haastaa tiedon kulun, 
luottamuksen synnyn, ryhmän kiinteyden ja 
identiteetin muodostumisen sekä hyvinvoin-
nin ylläpitämisen12, 14, 24. Ovatko seurauksi-

na vieraantuminen ja irrallisuuden, eristy-
neisyyden sekä epävarmuuden tunteet, vai 
nauttivatko hajautetun työn tekijät työnsä 
itsenäisyydestä ja mahdollisuudesta työsken-
nellä rauhassa etäällä muista? Organisaa-
tiot, tiimit ja yksilöt tarvitsevat sääteleviä 
mekanismeja selviytyäkseen uusista hajau-
tuneisuuden aiheuttamista toimintavaati-
muksista. Yleensä tähän pyritään tietoa ja 
osaamista lisäämällä, organisoimalla töitä 
uusilla tavoilla ja tukeutumalla tietoteknisiin 
välineisiin. Osa vanhoista työtavoista säily-
tetään ja rinnalle luodaan uusia toiminta-
muotoja. Aiemmissa tutkimuksissa on 
havaittu, että hajautetun työn tekijään koh-
distuvat vaatimukset korostavat itsenäisyyt-
tä, sosiaalisen eristyneisyyden sietokykyä, 
joustavuutta, asiantuntijuutta ja kokemusta, 
strukturoitua työskentelytyyliä, viestintätai-
toja ja tietotulvan hallinnan taitoja10, 16, 18. 
Voidaan olettaa, että muun muassa tällaiset 
yksilölliset säätelevät tekijät vähentävät 
negatiivista kuormittumista hajautetussa 
työssä. 

Tässä tapaustutkimuksessa selvitettiin, 
minkälaisia uusia hajautettuun toimintata-
paan liittyviä kuormitustekijöitä kolmen ryh-
män työntekijät kokivat työssään ja miten he 
säätelivät kuormitustaan. Hajautetut organi-
saatiot tarjoavat haasteen työn analysoinnil-
le ja hyvinvoinnin mittaamiselle. Perinteisillä 
työhyvinvointitutkimuksen käsitteillä ja 
menetelmillä ei välttämättä tavoiteta hajau-
tetulle työskentelylle ominaisia vaatimuksia. 
Tämän vuoksi tutkimuksen aineisto kerättiin 
haastatellen ja analysoitiin laadullisesti. 

Työn psyykkistä kuormittavuutta 
kuvaava malli

Tämä tutkimus perustuu kuvan 1 Vaati-
vuus–Kuormitus–Kuormittuneisuus–Voi-
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mavara–Vaikutus-malliin. Malli perustuu 
Karasekin mallin28 jatkokehitelmään, eli 
työn vaatimusten ja voimavarojen malliin 
(TV-TV-malli)5, 8, 27. TV-TV-mallin mukaan 
eri töissä voidaan erottaa kaksi laajaa työn 
piirteiden luokkaa: työn vaatimukset ja 
työn voimavaratekijät. Karasekin malliin 
verrattuna TV-TV-malli on laaja-alaisem-
pi, sillä siinä otetaan huo-mioon erilaiset 
työn vaativuuden ja voimavarojen tekijät, 
jotka voivat olla paitsi yleisiä myös työ-, 
ammatti- ja organisaatiokohtaisia. Malli 
on myös dynaamisempi, sillä kaikkein tär-
kein vaativuus- tai voimavaratekijä voi 
vaihdella työtilanteen mukaan. Lisäksi 
malli on lähempänä käytäntöä ja sovellet-
tavissa työolojen parantamiseen, sillä sen 
avulla voidaan ottaa huomioon hajautetun 
työympäristön erityispiirteet ja kompleksi-
suus. 

Tämän tutkimuksen kohteena olevissa 
maantieteellisesti hajautetuissa ryhmissä 
virtuaalisuuden määrä vaihtelee sen 
mukaan, missä määrin työ edellyttää kas-
vokkain tapaamisia ja tieto- ja tietoliiken-
netekniikan käyttöä. Ryhmien toimintaym-
päristöissä on kuitenkin myös muita teki-
jöitä, jotka vaikuttavat yhdessä toteutetta-
van työtehtävän sisällön kanssa toiminnas-
sa tarvittavaan säätelyyn. Näitä työn vaati-
vuus- ja kuormitustekijöitä tarkastellaan 
tässä tutkimuksessa kuuden toimintaympä-
ristön kompleksisuustekijän30, 32 avulla, jot-
ka on kuvattu mallin kuusikulmion laidoil-
la: 

–  Paikka, esim. kuinka monesta paikasta 
käsin ryhmän jäsenet osallistuvat työs-
kentelyyn. 

–  Liikkuvuus, esim. missä määrin ryhmän 
jäsenet matkustavat työssään. 

–  Ajankohta, esim. työskentelevätkö ryh-
män jäsenet samanaikaisesti vai eriai-
kaisesti eri aikavyöhykkeillä.

–  Kesto, esim. onko ryhmän yhteistyö 
määräaikaista ja miten monen projektin 
kesken ryhmän jäsenet jakavat aikansa. 

–  Toimijoiden moninaisuus, esim. mikä on 
ryhmän jäsenten kieli- ja kulttuuritausta.

–  Vuorovaikutuksen tapa, esim. missä 
määrin viestintä ryhmän jäsenten kesken 
tapahtuu kasvokkain ja sähköisesti. 

Edellä kuvattujen kompleksisuustekijöiden 
määrä vaihtelee erilaisissa virtuaalitiimeis-
sä. Suuremmissa virtuaaliorganisaatioissa 
on paikallisia alaryhmiä, joissa taustaltaan 
samankaltaiset työntekijät jatkavat pitkäai-
kaista yhteistyötään samassa tilassa ja 
samaan aikaan suullisesti kasvokkain kom-
munikoiden. Täysin virtuaalisessa tiimissä 
taas taustaltaan erilaiset ryhmän jäsenet 
työskentelevät kaikki eri paikoista käsin ja 
jatkuvasti liikkuen eriaikaisesti lyhytkestois-
ta projektia tehden ja viestimällä pelkäs-
tään sähköisten välineiden avulla. 

Kompleksisuustekijät siis vaihtelevat eri 
toimintaympäristöissä ja ovat sidoksissa 
toisiinsa. Esimerkiksi toimijoiden kulttuuri-
nen moninaisuus ja työskentelyn eriaikai-
suus ovat usein riippuvaisia hajautuneiden 
työskentelypaikkojen maantieteellisistä 
etäisyyksistä. Kaiken kaikkiaan nämä 
kompleksisuustekijät vaikuttavat hajaute-
tun työskentelyn vaativuustekijöihin, joilla 
voi olla vaikutuksia työntekijän terveyteen, 
työhön sitoutumiseen, stressiin, työtyyty-
väisyyteen sekä lopulta työsuoritukseen ja 
työssä kehittymiseen. Sosiaalisten ja yksi-
löllisten voimavaratekijöiden käyttö kuor-
mituksen säätelyssä muuntaa näitä vaiku-
tuksia. Mitä vaativampia toimintaympäris-
tö ja yhteinen työtehtävä ovat, sitä kehitty-
neempiä yksilöllisiä ja ryhmän sisäisiä pro-
sesseja tarvitaan onnistuneeseen yhteistyö-
hön. Esimerkiksi mitä useammalla paikka-
kunnalla ryhmän jäsenet työskentelevät, 
mitä liikkuvampia he yleensä ovat, mitä 
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eriaikaisemmin he joutuvat toimimaan 
määrätyn ajan puitteissa ja mitä erilaisem-
pia he ovat taustaltaan, sitä monipuolisem-
pia ja rikkaampia viestintämahdollisuuk-
sien tulee olla yhteisen toiminnan onnistu-
miseksi. 

Kuormitustekijät hajautetussa 
työssä

Tämä tutkimus perustuu oletukseen, että 
hajautetun toimintaympäristön kuormitus-
tekijät ovat erilaisia kuin paikallisen yhteis-
työn tekijät. Tähän aiheeseen, kuten myös 
hajautetun työn hyvinvointiseurauksiin, 
liittyvää tutkimusta on hyvin vähän10, 21, 24. 
Yksittäiset tutkimukset kuitenkin viittaavat 
stressin lisääntymiseen. Esimerkiksi Rich-
terin ym.25 tekemässä tutkimuksessa 18 vir-
tuaalisen ryhmän työ osoittautui organi-
sointitehtävien, yhteistyövaatimusten, vas-
tuun, oppimistarpeiden, viestinnän mää-
rän ja työnvaiheiden pituuden suhteen 
monipuolisemmaksi kuin vertailukohteena 
ollut paikallinen tuotanto- ja hallintotyö. 
Nämä työn vaatimustekijät olivat moni-

puolisuudestaan huolimatta yhteydessä 
työstressin kokemuksiin. Tulos tukee War-
rin33 ns. vitamiinimallin rikastetun työn 
vaatimusten käyräviivaisuushypoteesia: 
erittäin vaativat tehtävät hajautetussa toi-
mintaympäristössä ovat yhteydessä stressi-
oireisiin ja oppimisvaatimuksiin, mutta nii-
tä luonnehtivat samalla monipuolisuus 
sekä suuret tiedolliset ja sosiaaliset vaati-
mukset. Johtamisen ja työn organisoinnin 
kannalta keskeinen kysymys on, milloin 
haastavasta työstä tulee liian vaativaa ja 
kompleksista niin, että se koetaan stressinä 
ja siitä tulee uhka hyvinvoinnille.

Hajautetun työn kompleksisuustekijät 
ovat yhteydessä työn vaativuustekijöihin ja 
siihen, miten työntekijä toteuttaa työnsä ja 
kokee sen. Maantieteellinen etäisyys voi 
vaikeuttaa yhteistyötä ja heikentää viestin-
nän sisältöä. Jäsenten kulttuurinen erilai-
suus voi synnyttää ennakkoluuloja. Työs-
kentely eri paikoissa ja eri aikaan vähentää 
johdon mahdollisuuksia ohjata ja valvoa 
työtä sekä antaa välitöntä palautetta. Säh-
köiset viestintävälineet helpottavat tiedon-
kulkua, mutta ne ovat myös alttiita häiriöil-

Kuva 1. Hajautetun työn Vaativuus–Kuormitus–Kuormittuneisuus–Voimavara–Vaikutus-malli.
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le ja katkoksille. On todettu, että jo pelkäs-
tään tietotekniikan käyttö muuttaa työn 
vaatimuksia ja hyvinvoinnin edellytyksiä: 
se vaikuttaa työntekijän mahdollisuuksiin 
päättää itse työtavoista ja työajoista, työn 
kognitiivisiin vaatimuksiin, kasvavaan vas-
tuuseen ja sosiaalisiin suhteisiin29.

Hajautetussa työssä esiintyy toki myös 
perinteisiä kuormitustekijöitä, kuten työn 
määrä ja laatu, vastuu ihmisistä, uralla ete-
nemisen epäselvyys, fyysisten työolosuhtei-
den puutteellisuus ja sosiaaliset konflik-
tit3, 4, 11. Hajautuneissa tiimeissä sosiaaliset 
konfliktit syntyvät useimmiten sähköisen 
viestinnän aiheuttamien väärinkäsitysten 
myötä. Riitoja on vaikea ratkaista hajaute-
tusti ilman kasvokkain tapaamisia. Alusta-
vissa tutkimuksissa17 on havaittu, että 
perinteiset työn vaativuus- ja kuormituste-
kijät esiintyvät hajautetuissa ryhmissä 
entistä haastavampina: Ryhmätyön koor-
dinointi on erityisen vaikeaa, jos jäsenet 
työskentelevät eri aikavyöhykkeillä eikä 
yhteistä työskentelyaikaa ole lainkaan. 
Roolien ja päämäärien selkeyden merkitys 
korostuu, ja moniprojektiympäristössä 
työskentelevillä tämä haaste moninkertais-
tuu. 

Työaikojen joustovaatimukset on perin-
teisesti liitetty vuoro- ja määräaikaistyö-
hön23, mutta hajautetussa työssä työaikojen 
joustovaatimuksia syntyy erityisesti maa-
toimistojen aikaerojen myötä. Työpäivien 
pidentyminen ei virtuaalitiimeissä välttä-
mättä johdu paljosta työmäärästä, kuten 
monissa paikallisissa organisaatioissa, vaan 
matkustamisesta ja maatoimistojen välisis-
tä aikaeroista. Kokon, Vartiaisen ja Hako-
sen17 tutkimuksessa matkustaminen lisäsi 
myös merkittävästi työn ja vapaa-ajan risti-
riidan sekä toimistotyön määrää, mihin 
paikallisissa toimistoissa vaikuttavat enem-
män työn jakamisen ja organisoinnin 
ongelmat. Tehtävien delegointi etäältä 

koettiin hankalaksi, koska tehtävät oli usein 
ositettu ryhmän jäsenten välillä ja yksittäis-
ten tehtävien selittäminen etäältä koettiin 
hankalaksi.

TApAuSTuTKiMuKSeN 
TOTeuTTAMiNeN

Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan 
seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia kuor-
mitustekijöitä hajautetussa työssä on? 
Miten psyykkistä kuormitusta säädellään? 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin tapaustut-
kimus, mikä mahdollisti kontekstispesifien 
kuormitustekijöiden kokonaisvaltaisen ja 
juuriin menevän tarkastelun34 kolmessa 
tutkimuskohteessa. Tapaustutkimusten 
aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haas-
tattelumenetelmällä. 

Aineisto kerättiin kahdesta yrityksestä: 
suomalaisesta rahoitusalan yrityksestä ja 
globaalista elektroniikka-alan yrityksestä. 
Nämä yritykset soveltuivat hyvin tutkimuk-
seen, koska niiden työntekijöillä oli paljon 
kokemusta hajautetusta ryhmätoiminnas-
ta. Tutkimuskohteiksi valittiin kolme eri-
laista työryhmää (A, B ja C). Ryhmien 
valintaan vaikutti yritysten yhteyshenkilöi-
den suositusten lisäksi myös ryhmien vetä-
jien suostumus osallistua tutkimukseen. 
Kaikissa ryhmissä työskenteli tietotyön 
kokeneita asiantuntijoita. Valitut ryhmät 
toimivat näytteenä erilaisista tietotyötä 
tekevistä hajautetuista ryhmistä. Ne edus-
tivat sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
hajautuneita ryhmiä, joista osa työskenteli 
määräaikaisesti ja osa pysyvästi yhdessä.

Tapaus A

Tapaus A oli suomalaisen rahoitusalan yri-
tyksen pysyvä työryhmä, joka tarjosi analy-
sointi- ja tervehdyttämispalveluja pienille 
ja keskisuurille suomalaisyrityksille. A:n 
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yksitoista työntekijää oli hajautettu asiakas-
läheisyyden saavuttamiseksi viiteen suoma-
laiseen kaupunkiin. Ryhmä kokoontui noin 
kerran kuussa yhteiseen tapaamiseen, jossa 
keskusteltiin jokaisen jäsenen työtilantees-
ta, yrityksen yleisistä asioista ja ratkottiin 
yhdessä haasteellisia asiakastapauksia. Näi-
den kokousten lisäksi työryhmän jäsenet 
viestivät viikoittain puhelimella ja sähkö-
postilla. Ryhmän jäsenet työskentelivät 
melko itsenäisesti, mutta tarvitsivat toisten-
sa tukea ongelmallisissa tilanteissa. A:n 
jäsenet olivat kaikki syntyperäisiä suoma-
laisia. Neljä heistä oli naisia. Kaikilla ryh-
män jäsenillä oli pitkä työkokemus alalta, 
ja heidän keski-ikänsä oli melko korkea 
(48,2 vuotta). Ryhmää huolestutti se, että 
ryhmästä puuttuivat nuoret, asiantuntija-
työtä jatkavat työntekijät.

Tapaus B

Tutkimuksen toinen kohderyhmä B oli 
kansainvälisen elektroniikkayrityksen tuo-
tekehitysprojekti, jonka seitsemän jäsentä 
oli hajautettu kolmeen maahan: Japaniin, 
USA:han ja Suomeen. Projekti käynnistet-
tiin vuonna 2002, ja se jatkui vuoden 2005 
loppuun. Ryhmän vetäjä oli rekrytoinut 
erityisasiantuntijat projektiinsa ensimmäi-
sen kuuden kuukauden aikana eri puolilta 
maailmaa. Tarvittavia osaajia ei löytynyt 
yhdestä maasta. Puolet ryhmän jäsenistä 
työskenteli Tokiossa ja puolet Dallasissa. 
Yksi ryhmän jäsen työskenteli ryhmän 
vetäjän kanssa Helsingissä. Ryhmässä oli 
edustettuna viisi erilaista etnistä taustaa: 
projektin vetäjä oli iranilainen, yksi jäsen 
oli amerikkalainen, yksi suomalainen, kak-
si kiinalaisia ja kolme japanilaisia. Molem-
mat kiinalaiset naiset työskentelivät Dalla-
sissa. Ryhmän muut jäsenet olivat miehiä. 
Suurin osa ryhmän jäsenistä oli kokeneita 
asiantuntijoita, mutta mukaan mahtui 

myös vasta valmistuneita, jotka kaipasivat 
mentorointia paikallisilta työtovereiltaan. 
Suurin osa ryhmän jäsenistä ei ollut aiem-
min työskennellyt toistensa kanssa, joten 
heillä ei ollut yhteistä ymmärrystä toimin-
tatavoista, työprosesseista eikä edes tekni-
sestä kielestä. Ryhmän vetäjä koordinoi 
kokouksia, resursseja ja ohjasi teknologia-
kehitystä. Jokaisella ryhmän jäsenellä oli 
erilliset vastuualueet, jotka kuitenkin olivat 
riippuvaisia toisistaan. 

Ryhmässä yhteistyö koettiin hankalaksi 
suurten aikaerojen vuoksi. Dallasin ja  
Tokion välillä ei ollut lainkaan yhteistä työ-
aikaa, joten näissä kaupungeissa työskente-
levät eivät voineet viestiä reaaliaikaisesti. 
Projektipäällikkö toimi viestinnän keskuk-
sena, jonka kautta sanomat kulkivat. Tämä 
koettiin erittäin raskaaksi ja hitaaksi vies-
tintätavaksi ja viestintäkäytäntöä pyrittiin 
siirtämään enemmän maakonttorien väli-
seksi – huonolla menestyksellä. Tokion ja 
Dallasin jäsenten välit olivat tulehtuneet 
viestintävaikeuksien myötä. Projektin alus-
sa ei järjestetty aloitustapaamista, koska 
jäsenet liittyivät projektiin yksi kerrallaan. 
Puolentoista vuoden kuluttua järjestettiin 
tiimin kehittämispäivät, johon kaikki mat-
kustivat tapaamaan toisensa ensimmäistä 
kertaa. Tapaaminen pyrittiin pitämään 
mahdollisimman vapaamuotoisena, jotta 
ihmiset pääsisivät tutustumaan toisiinsa ja 
viettämään aikaa yhdessä. Tiimin kehittä-
mispäivät järjestettiin uudestaan vuoden 
kuluttua edellisestä tapaamisesta. Tällöin 
tarkoitus oli vahvistaa yhteishenkeä ja 
ihmisten välistä luottamusta. Muuten pro-
jektin aikana tiimin jäsenet tapasivat toi-
siaan vain virtuaalisesti. He viestivät puhe-
linkokousten, video- ja data-konferenssin, 
intranetin, puhelimen ja sähköpostin väli-
tyksellä. 
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Tapaus C

Ryhmä C työskenteli samassa elektroniik-
ka-alan yrityksessä kuin tapaus B. Toisin 
kuin B, ryhmä C oli pysyvä ryhmä, jonka 
tehtävänä oli konsultoida ja tarjota tekno-
logiatukea yrityksen sisäisille tuotekehitys-
projekteille. Tanskalainen ryhmänvetäjä 
johti Suomeen ja Japaniin hajautettua ryh-
mää Kööpenhaminasta käsin. Kaksi ryh-
män jäsentä työskenteli Helsingissä, kaksi 
Salossa, yksi Tampereella ja yksi Tokiossa. 
Ryhmä oli hyvin miesvaltainen. Ryhmän 
ainoa nainen tunsi itsensä yksinäiseksi ja 
kaipasi Saloon jääneitä naispuolisia toimis-
tokavereitaan muutettuaan Helsinkiin. 
Ryhmä C kokoontui kaksi kertaa vuodessa 
tiimin kehittämispäiville. Tiimin vetäjä 
pyrki tapaamaan jokaista ryhmänsä jäsen-
tä kahden kuukauden välein henkilökoh-
taisesti. Ryhmä kokoontui viikoittain data-
konferenssiin raportoimaan työn etenemis-
tä ja tiedottamaan ajankohtaisista asioista. 
Suomen ja Japanin seitsentuntisesta aika-
erosta johtuen kokous järjestettiin aamulla 
Suomen aikaa ja illalla Tokion aikaa. Japa-
nilaisten työpäivä on usein kaksi tuntia 
pidempi kuin suomalaisten, mikä tarjosi 
ryhmälle enemmän päällekkäistä työaikaa. 
Ryhmän C jäsenet vastasivat kaikki omista 
teknisistä asiantuntija-alueistaan eivätkä 
konsultoineet toisiaan yksityiskohtaisissa 
teknisissä asioissa. Sen sijaan he olivat hyvin 
riippuvaisia omista sosiaalisista verkostois-
taan, joiden asiantuntijoiden puoleen he 
kääntyivät teknisissä kysymyksissä. Viestin-
tävälineinä he käyttivät puhelinta, sähkö-
postia sekä puhelin- ja datakonferenssia.

Aineisto

Haastatteluaineiston keruu aloitettiin ryh-
mien esimiesten kontekstihaastatteluilla, 
joiden ohessa kerättiin dokumentteja yri-
tyksen ja ryhmän toiminnasta. Konteksti-

haastattelun tarkoituksena oli selvittää tii-
mien hajautetun toimintaympäristön 
kompleksisuustekijät eli ryhmän hajautu-
neisuus, jäsenten moninaisuus, työskente-
lyn ajankohta ja kesto, liikkumisen määrä 
ja käytössä olevat viestintä- ja yhteistyövä-
lineet. Lisäksi selvitettiin tiimin tehtävän 
sisältö ja tavoitteet sekä ryhmärakenne. 
Puolistrukturoidut teemahaastattelut teh-
tiin kohderyhmien jäsenille (n = 23) kon-
tekstihaastattelun aineiston analyysin jäl-
keen. Kaksi kolmesta kontekstihaastatte-
lusta tehtiin englannin kielellä ja yksi suo-
meksi. Teemahaastatteluista 15 toteutettiin 
suomen kielellä ja kahdeksan englanniksi. 

Teemahaastattelut keskittyivät hajaute-
tun työn vaatimuksiin ja kuormitustekijöi-
hin sekä selviytymiskeinoihin. Teemahaas-
tatteluja varten tutkija matkusti tapaamaan 
jokaista ryhmän jäsentä henkilökohtaisesti. 
Kaikkia ryhmien jäseniä haastateltiin 
lukuun ottamatta yhtä ryhmän C jäsentä. 
Haastattelujen yhdenmukaisuuden takaa-
misen vuoksi vain tämän artikkelin ensim-
mäinen kirjoittaja suoritti haastattelut. Ne 
kestivät keskimäärin tunnin ajan. Haasta-
teltaville kerrottiin aluksi, että tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää hajautetun työn 
vaatimuksia, hyvinvointi- ja stressitekijöitä 
sekä ryhmän yhteistyön onnistumiseen vai-
kuttavia tekijöitä. Haastattelujen luotta-
muksellisuus varmistettiin ja haastatelluille 
kerrottiin, ettei kenenkään yksilöllisiä vas-
tauksia esitetä yritysraporteissa tai muissa 
julkaisuissa. 

Haastatteluteemat ja kysymykset olivat 
seuraavat:

 Kuvaile työtäsi ja rooliasi tässä hajaute-
tussa ryhmässä.

 Kuinka hajautettu ryhmätyö mielestäsi 
eroaa paikallisesta yhteistyöstä?

 Minkälaisia haasteita ja etuja 1) maan-
tieteellinen hajautuneisuus, 2) matkusta-
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minen työssä, 3) työskentely eri aikavyö-
hykkeillä, 4) ryhmän määräaikaisuus/
pysyvyys 5) ryhmän jäsenten erilaiset 
taustat ja 6) sähköinen viestintä aiheut-
tavat työllesi ja ryhmäsi yhteistyölle?

 Miten hajautuneisuus vaikuttaa sinun ja 
ryhmäsi hyvinvointiin?

 Mitkä asiat aiheuttavat stressiä työssäsi? 
Miten selviydyt näistä stressitekijöistä?

Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin alku-
peräiskielellä ja analysoitiin suomenkielisiä 
koodeja käyttäen Atlas/ti-ohjelmalla. 
Aineiston keruu ja analysointi tehtiin vuon-
na 2004. Haastatteluaineiston analysoin-
nin koodit sovittiin yhdessä tutkimusryh-
män kolmen jäsenen kanssa, mutta rapor-
tin ensimmäinen kirjoittaja suoritti koo-
dauksen. Koodatut kuormitustekijät kate-
gorisoitiin hajautetun työn kuuden komp-
leksisuustekijän mukaisesti. Tapauskohtai-
sista analyyseistä pyydettiin tutkimusryh-
miltä kommentit tulosten luotettavuuden 
varmistamiseksi. Tämän jälkeen tapauksia 
vertailtiin toisiinsa. Eri tapauksista tehdyis-
tä havainnoista etsittiin eroavuuksia ja 
yhdenmukaisuuksia. Tapausten vertailussa 
on mahdollista löytää uudenlaisia havain-
toja, jotka eivät esiinny sellaisenaan tutki-
musaineistossa6. Tapausten välisen analyy-
sin tulokset esitellään tulosluvussa.

TulOKSeT

Hajautetun työympäristön kompleksisuus 
ilmeni hyvin eri tavoin tapaustutkimuksen 
kohderyhmissä. B- ja C-ryhmissä eri kult-
tuureja edustavat ryhmän jäsenet työsken-
telivät eri mantereilla ylittäen useita aika-
vyöhykkeitä. Ryhmän A jäsenet taas olivat 
kaikki suomalaisia ja työskentelivät suoma-
laisissa kaupungeissa. Ryhmän A jäsenet 
matkustivat huomattavasti enemmän kuin 
ryhmien B ja C jäsenet. B oli ainoa määrä-

aikaisesti työskentelevä ryhmä, jonka 
jäsenet olivat sitoutuneet samanaikaisesti 
myös muihin projekteihin. A- ja C-ryh-
mien jäsenet työskentelivät sataprosentti-
sesti omalle ryhmälleen. Kaikki ryhmät 
käyttivät yhteistyövälineinä puhelinta, säh-
köpostia ja intranetiä, mutta B- ja C-ryh-
mät työskentelivät myös puhelin- ja data-
konferenssin välityksellä. 

Työn psyykkiset kuormitustekijät vaihte-
livat jokaisen haastateltavan työtilanteen ja 
kokemustaustan mukaan. Vaikuttaa siltä, 
että mitä kokemattomampi työntekijä on, 
sitä herkemmin hän kokee stressiä hajautu-
neessa työympäristössä. Kokeneemmat 
työntekijät, joilla oli vahva ammatillinen 
itsetunto ja jotka olivat tottuneet matkusta-
maan ja toimimaan itsenäisesti useamman 
vuoden ajan hajautetussa ryhmässä, eivät 
kärsineet stressistä kovinkaan paljon.

Haastateltavat mainitsivat paljon perin-
teisiä kuormitustekijöitä, jotka kuitenkin 
ilmenivät hajautetussa työympäristössä eri 
sävyssä kuin paikallisissa oloissa. Osa 
perinteisen työn kuormitustekijöistä kui-
tenkin puuttuu aineistosta. Kaikki haasta-
teltavat tekivät tietotyötä toimistoympäris-
tössä, jossa oli vähän jos lainkaan perintei-
siä työympäristön fysikaalisia ja kemiallisia 
kuormitustekijöitä, kuten melua, tärinää, 
lämpötilan vaihteluita, vetoa, kosteutta, 
hajuja tai ongelmia valaistuksessa tai puh-
taudessa. Kukaan haastateltavista ei mai-
ninnut fyysisessä työympäristössään kuor-
mitustekijöitä – päinvastoin toimistotiloja 
kuvailtiin miellyttäviksi ja varustuksiltaan 
korkealaatuisiksi.

Virtuaaliryhmien työntekijät olivat kehit-
täneet monenlaisia tapoja säädellä hajaute-
tun virtuaalisen työnsä kuormitusta. Sääte-
lyn keinoja löytyi paitsi itsestä myös sosiaali-
sen ympäristön tarjoamista voimavaroista. 
Myös töiden suunnittelulla ja organisointi-
tavalla oli suuri merkitys. Niillä vaikutettiin 
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toimintaympäristön kompleksisuustekijöi-
hin ja yhteisen työtehtävän suorittamiseen. 
Koska virtuaalisessa työssä on kysymys toi-
mintajärjestelmästä, on tarvittava optimaa-
linen säätelytapa riippuvainen näiden osate-
kijöiden keskinäisistä suhteista. 

Seuraavaksi hajautetun työn psyykkisiä 
kuormitustekijöitä ja säätelyn keinoja tarkas-
tellaan toimintaympäristön kuuden komp-
leksisuustekijän suhteen, joita ovat 1) paikka, 
2) liikkuminen, 3) ajankohta, 4) kesto, 5) 
moninaisuus ja 6) vuorovaikutuksen tapa. 
Taulukoissa 1–6 on esitelty kaikki haastatte-
luissa esille nousseet kuormitustekijät, joista 
esitellään tarkemmin vain virtuaalispesifit 
kuormitustekijät sekä niitä säätelevät tekijät.

Työskentelyn paikkaan liittyvät 
kuormitustekijät ja niiden säätely

Eristyneisyyden tunne kuormitti työnteki-
jöitä, jotka työskentelivät etäällä toisistaan, 
matkustivat paljon yksin ja tapasivat har-
voin virtuaalitiiminsä jäseniä. Eristyneisyys 
kuormitti vähemmän, jos samassa toimis-
tossa työskenteli edes yksi saman hajaute-
tun ryhmän jäsen. Virtuaalitiimien jäsenet 

eivät mieltäneet itseään osaksi paikallisten 
toimistojen sosiaalisia piirejä, jotka kuiten-
kin olivat tarvittaessa lähimpiä sosiaalisen 
tuen antajia. Monien ensisijaiset sosiaaliset 
kontaktit olivat asiakkaita ja muiden sidos-
ryhmien edustajia. Itsenäisen työskentelyn 
vaade nousi esille kuormitustekijänä sellai-
silla henkilöillä, joilla oli lyhyt työkokemus 
alalta ja ongelmia työkokonaisuuden hal-
linnassa ja jotka olivat epävarmoja omasta 
ammatillisesta osaamisestaan. Koska 
lähiesimies työskenteli kaukana, hajautet-
tujen ryhmien jäsenten oli otettava vastuu 
oman työnsä johtamisesta, tehtävien mää-
rästä, organisoimisesta ja priorisoimisesta. 
Työn määrää säädeltiin asettamalla rajat 
omalle tehtäväkokonaisuudelle ja sanomal-
la tiukasti ”ei” omaan perustehtävään kuu-
lumattomille pyynnöille. 

Perinteisestä työstä poiketen virtuaalitii-
mien johtajilla ei ollut käsitystä kaukana 
työskentelevien tiiminjäsenten työkuorman 
määrästä eivätkä he kontrolloineet tiimien 
jäsenten tehtäväkokonaisuutta. Työn mää-
rällistä ja laadullista kuormittavuutta sää-
deltiin yksilöllisillä voimavaroilla. Haasta-
teltavat, joilla oli vahva ammatillinen itse-

Taulukko 1. Työskentelyn paikan aiheuttamat psyykkiset kuormitustekijät ja niitä säätelevät tekijät.

PAIKKA

Työn psyykkiset kuormitustekijät Säätelevät tekijät

Eristyneisyys Sosiaalisen eristyneisyyden sietokyky, työn hallinta, työnteki-
jöiden sijoittelu, paikallisorganisaation sosiaalinen tuki, ryh-
män tiivis me-henki

Itsenäisen työskentelyn tarve Työkokemus, työn hallinta ja osaaminen, päätöksentekokyky 
ja ongelmanratkaisutaidot

Kontrolloivan johtamisen määrä Johtajan taipumus luottaa, jäsenten luotettavuus

Tavoitteen ja roolien selkeys Tiedottamisen ja viestinnän useus ja laatu

Urakehitysmahdollisuuksien selkeys Säännöllinen tulosseuranta, tiedottaminen, henkilöstön kehittä-
misjärjestelmät

Asema ryhmässä Tapaamiset, ryhmän ja johtajan sosiaalinen tuki
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tunto, kertoivat nauttivansa työnsä itsenäi-
syydestä ja vapaudesta. Etäjohtajan liiallisen 
kontrolloinnin kerrottiin kuormittavan sekä 
työntekijöitä että johtajaa itseään. Hajaute-
tun ryhmän johtajalta edellytetään kykyä 
luottaa työntekijöidensä ammattitaitoon ja 
työmoraaliin. Luottamuksen kerrottiin lisää-
vän työmotivaatiota ja sitoutumista työhön. 
Ryhmien me-henki kärsi etäryhmien eriar-
voisuuden tunteesta. Ulkokehällä työskente-
levät henkilöt olisivat kaivanneet johtajalta 
aktiivisempaa yhteydenpitoa. Johtajan kans-
sa samassa toimistossa tai suuremmassa 
porukassa istuvan ydinryhmän ulkopuolella 
työskentelevät kokivat asemansa eriarvoi-
seksi ydinryhmään verrattuna: 

 ”Jyväskylän toimisto kun on se isompi yk-
sikkö, että jyväskyläläisillä on vähän niinku 
omia asioita .. niin silloin huomaa, että mei-
dän yksikkö ei ole ihan siinä ytimessä, että me 
ollaan pikkusen siinä ulkokehällä ja jyväsky-
läläisillä on niitä .. omia sisäpiirin juttujansa 
ja se joskus harmittaa.”(H 8)

Tilannetta helpottivat koko ryhmän yhtei-
set tapaamiset, jotka toimivat monipuolisi-
na sosiaalisen tuen lähteinä vahvistaen 
ryhmän sosiaalisia voimavaroja. 

liikkumisen kuormitustekijät ja 
niiden säätely

Erityisesti aasialaiset haastateltavat kertoi-
vat kärsivänsä aikaeron sekä vieraiden 

ympäristöjen ja kulttuurien aiheuttamasta 
kuormituksesta työmatkoillaan. Länsimai-
set haastateltavat eivät korostaneet aika-
eroa kuormitustekijänä. Yksilölliset fyysi-
set, psyykkiset ja toiminnalliset voimavara-
tekijät vaikuttivat kuormittuneisuuden 
kokemuksiin. Hyvällä fyysisellä kunnolla 
kerrottiin olevan merkittävä palauttava vai-
kutus aikaeron sietämisessä. Kuntoilun tuli 
olla joustavaa, koska matkatyö esti sään-
nölliset harrastusmahdollisuudet. Koti-
maan matkat eivät rasittaneet eivätkä 
pidentäneet aasialaisten normaalistikin pit-
kiä työpäiviä. Päinvastoin, he kertoivat saa-
vansa hyvän syyn levätä matkan aikana, 
jolloin itse työskentelyaika jäi lyhyemmäk-
si. Sen sijaan suomalaiset, jotka pitävät 
kiinni kahdeksan tunnin työpäivistä, koki-
vat matkapäivät enimmäkseen stressaavi-
na. Monet haastateltavat totesivat, ettei 
työpäiviä pidentävä matkustelu onnistuisi, 
jos perheessä olisi pieniä lapsia. Juna- ja 
lentomatkoja käytettiin hyväksi hoitamalla 
monia perinteisesti työpöydän ääressä toi-
mitettavia asioita, kuten dokumenttien 
lukemista ja kirjoittamista. 

 ”ja autolla kun ajelee niin kun ne kuitenkin 
on kaks tuntia ja siitä ylöspäin ne matkat niin 
ne on todella hyviä siinä että voi soitella kaik-
ki mahdolliset asiat läpi” (H 14)

Valmistelevia tehtäviä ja muistion kirjoitta-
minen oli helppo delegoida muille puhelin-

Taulukko 2. Liikkumisen aiheuttamat psyykkiset kuormitustekijät ja niitä säätelevät tekijät.

LIIKKUVUUS

Työn psyykkiset kuormitustekijät Säätelevät tekijät

Aikaero Kulttuuritaustat, hyvä fyysinen kunto

Työpäivien pituus Rentoutuminen matkan aikana, perheen tuki

Työn ja vapaa-ajan suhde Perheen ja ystävien tuki, joustavat harrastukset

Toimistotyön määrä Puhelinpalaverit matkan aikana, delegointi
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palaveriin osallistuville, koska omat kädet 
olivat rattiin sidotut. Toiset kertoivat käyt-
tävänsä matkustusajat hyväkseen rentou-
tuen. Monet haasteltavat olivat huolissaan 
toimistotöiden kasautumisesta työmatko-
jen aikana. 

 ”…aika tavallahan nämä päivät pitenee juu-
ri tän matkustamisen vuoksi ja sitten kun on 
konttorilla Tampereella niin sitten päivät pi-
tenee sen takia, että täytyy sen verran päästä 
ajan tasalle” (H 4)

Työskentelyn ajankohtaan 
liittyvät kuormitustekijät ja 
niiden säätely

Aikaerojen vuoksi ryhmätyön koordinointi 
aiheutti stressiä kansainvälisten ryhmien 
jäsenille. Jos maakonttoreiden välillä oli 
joitakin yhteisiä työtunteja, viestintä ja töi-
den koordinointi helpottuivat. Yhteisen 
työajan puuttuessa mahdollisuus kahden-
suuntaiseen viestintään väheni olematto-
miin. Puheluja ei voinut soittaa työaikana, 
minkä vuoksi sähköpostiin tai puhelinvas-
taajaan jätettyyn kysymykseen sai vastauk-
sen aina vasta seuraavana päivänä. Yhden-
suuntainen viestintä hidasti siis merkittä-
västi yhteistyötä ja köyhdytti dialogia. Vies-
tin tuli olla selkeä ja perinpohjainen, jotta 
vastaaja ymmärsi sen oikein ja kykeni rea-
goimaan siihen toivotulla tavalla. Itsenäi-
sesti työskentelevät saivat aikaerosta työ-

rauhaedun osaksi työpäivää. Harvoin 
yhteistyön koordinoinnissa onnistuttiin 
hyödyntämään 24 tunnin työaika siirtä-
mällä tehtävää auringon kiertokulun 
mukaan maakonttorista toiseen. Doku-
menttien kirjoittamista ja muita yksinker-
taisia tehtäviä oli kuitenkin mahdollista 
suorittaa. 

Osa kansainvälisten ryhmien jäsenistä 
joutui yhteisen työajan puuttuessa osallis-
tumaan puhelin- ja datakonferensseihin 
työaikansa ulkopuolella. Usein ryhmän 
jäsenet sopivat vuorotellen osallistuvansa 
näihin virtuaalisiin kokouksiin kotoaan. 
Jäsenten oli oltava halukkaita joustamaan 
työajoissaan ja tekemään kompromisseja 
taatakseen siedettävät työolosuhteet kaikil-
le. Myös ryhmän A jäsenten puhelimet soi-
vat myöhään työajan päätyttyä, vaikka he 
työskentelivätkin samalla aikavyöhykkeellä. 
Matkustaminen teki heidän työajoistaan 
epäsäännöllisiä. Vaikka he katsoivatkin tar-
peelliseksi tavoittaa työtovereitaan iltaisin, 
tuntui kuormittavalta ottaa itse vastaan 
työpuheluja vapaa-ajalla. Tekstiviestien ei 
katsottu olevan yhtä ”tungettelevia” kuin 
puheluiden. Ryhmien jäsenillä oli kuiten-
kin hyvin erilaiset käsitykset siitä, oliko 
myöhäisiin viesteihin vastaaminen vapaa-
ehtoista vai ei. Epävarmuuden vuoksi tun-
nollisimmat vastasivat viesteihin, vaikka se 
koettiinkin kuormittavana. Tiimin sosiaali-

Taulukko 3. Työskentelyn ajankohdan aiheuttamat psyykkiset kuormitustekijät ja niitä säätelevät tekijät.

AJANKOHTA

Työn psyykkiset kuormitustekijät Säätelevät tekijät

Ryhmätyön koordinoinnin laatu Yhteisen työajan määrä, yhteisten tehtävien kompleksi-
suus, johtamisen laatu ja oman työn hallinta

Yhdensuuntainen viestinnän määrä Vastaamisnopeus, viestin selkeys

Työaikojen joustavuusvaatimukset Mahdollisuus työskennellä työaikojen ulkopuolella,  
perheen ja ystävien tuki, ryhmän viestintäsäännöt
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silla voimavaratekijöillä, tiimin pelisään-
nöillä ja joustavuudella voitiin säädellä 
työskentelyn ajankohtaan liittyvien vaati-
musten kuormittavuutta. Hajautettujen 
ryhmien oli panostettava yhteisten viestin-
täsääntöjen laatimiseen vähentääkseen 
aikaerojen aiheuttamaa kuormitusta.

Työskentelyn keston 
kuormitustekijät ja niiden säätely

Projekteissa työskenteleviä haastateltavia 
stressasivat jatkuva uusiin ihmisiin tutustu-
minen ja totuttelu erilaisiin toimintatapoi-
hin eri projekteissa. Tällaista kuormitusta 
säädeltiin sekä yksilöllisillä että sosiaalisilla 
voimavaroilla. Aloitustapaamisen koettiin 
nopeuttavan huomattavasti ihmisiin tutus-
tumista, luottamuksen rakentumista ja 
yhteisten toimintatapojen muodostumista 
projektissa. Projektityötä tekevät asiantun-
tijat allokoidaan usein moneen samanai-
kaiseen projektiin. Usean projektin kiireis-
tä selviydytään priorisoimalla tehtävät 
avoimesti aikataulujen perusteella, ei 
äänekkäimmän ja lähimpänä istuvan pro-
jektipäällikön pyyntöjen mukaan. Kauka-
na ryhmästään istuva projektipäällikkö 
huomasi usein kilpailevansa paikallistoi-
mistojen projektipäälliköiden kanssa työn-
tekijöiden työajasta ja koki joutuvansa kil-

pailussa eriarvoiseen asemaan. Moneen 
projektiin yhtä aikaa osallistuvat haastatel-
tavat joutuivatkin tasapainoilemaan vaati-
musten ristipaineessa ja toivoivat, että pro-
jektipäälliköt sopisivat keskenään työnteki-
jöiden työajan allokoinnista.

Ryhmän jäsenien moninaisuuden 
kuormitustekijät ja niiden säätely

Kansainvälisissä ryhmissä eri kulttuureista 
tulevilla ihmisillä oli erilaiset työskentelyta-
vat, arvo- ja tärkeysjärjestys sekä huumo-
rintaju. Nämä kulttuurierot koettiin erityi-
sen stressaavina ja ne kasvattivat etäisyyttä 
kansainvälisten ryhmien jäsenten välillä. 
Yrityskulttuuri puolestaan koettiin yhte-
näistävänä ja yhteistyötä helpottavana teki-
jänä monikulttuurisissa ryhmissä. Kaikki 
tutkitut ryhmät kertoivat myös hyötyvänsä 
merkittävästi siitä, että sen jäsenet työsken-
telivät eri markkina-alueilla ja tunsivat pai-
kallisten asiakkaiden kulttuurin, tarpeet, 
markkinat ja teknologian. Esimerkiksi 
Aasian markkinoilla toimiva ryhmä B hyö-
tyi japanilaisten jäsentensä kielitaidosta 
asiakastapaamisissa ja sidosryhmäneuvot-
teluissa. 

Kielitaidon lisäksi myös paikallisen tapa-
kulttuurin tuntemus oli eduksi. Monet ryh-
mien B ja C jäsenet kokivat kuitenkin vie-

Taulukko 4. Työskentelyn keston aiheuttamat psyykkiset kuormitustekijät ja niitä säätelevät tekijät.

KESTO

Työn psyykkiset kuormitustekijät Säätelevät tekijät

Työn pysyvyys Työsuhteen muoto, ryhmän pysyvyys, projektien pituus ja 
määrä

Projektien ja työtovereiden vaihtuvuus Aloitustapaaminen, taipumus luottaa, halu tutustua uusiin 
ihmisiin ja toimintatapoihin

Päällekkäisten projektien määrä Tehtävien priorisointi aikataulujen mukaan, projektipäälli-
köiden kilpailu vs. yhteisymmärrys
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raalla (englannin) kielellä työskentelyn, 
neuvottelun ja varsinkin riitelyn äidinkiele-
nään englantia puhuvan kanssa aiheutta-
van stressiä. Yksilölliset voimavaratekijät, 
kuten samanlainen koulutustausta ja tutut 
asiantuntijuusalueen käsitteet helpottivat 
eri äidinkieltä puhuvien viestintää. Kan-
sainvälisissä tiimeissä koettiin haasteena 
viestiä asioita eri tavalla ajatteleville ja 
ymmärtäville ihmisille. Sosiaalisena voima-
varatekijänä tärkeäksi koettu yhteisen vision 
rakentaminen vaati ryhmän vetäjiltä eri-
tyistä taitoa nähdä visio erilaisten kulttuu-
rillisten silmälasien läpi ja piirtää se saman-
laisena jokaisen mieleen.

Vuorovaikutuksen tapaan liittyvät 
kuormitustekijät ja niiden säätely

Tiimin jäsenten tavoittamisen vaikeus 
hidasti yhteisten asioiden hoitamista ja tur-
hautti erityisesti kiireellisten asioiden yhtey-
dessä. Epävarmuus vastauksen saamisen 
ajankohdasta oli stressaavaa. Jaettu sähköi-
nen kalenteri helpotti toisten aikataulujen 
seuraamista, mutta globaaleissa ryhmissä 
kaikilla ei ollut oikeuksia jaettuihin kalen-
tereihin. Ihmisten tavoittaminen spontaa-

neihin tapaamisiin oli mahdotonta, koska 
osa ryhmän jäsenistä oli aina kiireisiä tai 
poissa toimistolta.

 ”Ad hoc -tapaamiset jäävät pois, ja kun so-
vimme tietyn kokousajankohdan ja siellä on 
tietynlainen runko jota käsitellään, niin kyllä 
se menee aika viralliseksi ja vähän kaventaa 
asioiden ratkaisemista .. pienikin asia voi kas-
vaa aika isoksi asiaksi kun sitä ei heti tuu hoi-
dettua kun ollaan eri paikkakunnilla.” (H 18)

Viestijärjestelmien täyttyminen ja vastaa-
mattomien viestien listan piteneminen 
aiheutti stressiä. Kiireelliset pyynnöt tuotti-
vat erityisesti ongelmia. Monet kertoivat 
vastaavansa nopeammin tutuille työkave-
reille kuin tuntemattomille. Kaikkien vies-
tien merkityksellisyyden arvioiminen vei 
saajalta oman aikansa, joten turhien vies-
tien karsimiseksi oli kehitetty erilaisia sopi-
muksia sähköpostilistojen ja cc-kentän käy-
töstä. Asioiden selvittäminen sähköisesti oli 
hidasta ja vaikeaa. Viestin tuli olla selkeä ja 
yksiselitteinen, jotta se ymmärrettäisiin 
oikein. Puheesta oli vaikea saada puheli-
messa selvää erilaisten aksenttien ja ei-kie-
lellisten viestien puuttumisen vuoksi. Kir-
joitetusta viestistä oli helpompi saada sel-
vää, ja siitä jäi tallennettava muistio. 

Taulukko 5. Ryhmän jäsenien moninaisuuden aiheuttamat psyykkiset kuormitustekijät ja niitä säätelevät 
tekijät.

MONINAISUUS

Työn psyykkiset kuormitustekijät Säätelevät tekijät

Kulttuurierot Avarakatseisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, eri kult-
tuurien tuntemus, yhtenäistävä ryhmä- ja yrityskulttuuri

Työkieli Viestinnän muodot ja selkeys, kielitaito, aksentti

Koulutustaustaerot Yhteinen ymmärrys ja käsitteet, sosiaaliset verkostot

Ajattelutapaerot Kulttuurien tuntemus, viestinnän avoimuus, ryhmän tiiviys

Toimintatapaerot Tiimin yhteiset toimintamallit, yhtenäistävä yrityskulttuuri, 
asenteet ja arvostukset
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Toisiin tutustuminen henkilökohtaisissa 
tapaamisissa helpotti sähköistä viestintää. 
Toisen puhetta ja aksenttia oli helpompi 
ymmärtää puhelimessa ja sähköpostiviestit 
saattoi kirjoittaa henkilökohtaisempaan ja 
avoimempaan sävyyn, mikä lisäsi luotta-
musta. Tutkitut ryhmät eivät päässeet 
tapaamaan toisiaan tarpeeksi usein kas-
vokkain. Viestintä kasvokkain koettiin 
tehokkaimpana ja nopeimpana yhteistyö-
muotona. Visiointi, yhteistyön suunnittelu, 
vastuiden ja roolien jakaminen, ihmislähei-
nen johtaminen, ryhmähengen nostami-
nen ja hiljaisen tiedon jakaminen vaativat 
henkilökohtaista läsnäoloa. Stressaavia rii-
toja ja konflikteja oli vaikea ratkaista etääl-
tä ja sähköisesti välittyneen viestinnän tur-
vin. Riitojen selvittäminen oli tehokkainta 
henkilökohtaisissa tapaamisissa, jossa on 
läsnä vain riidan osapuolet, ei koko ryh-
mä. 

JOHTOpääTöKSeT

Osa esille nousseista kuormitustekijöistä oli 
samoja kuin paikallisissa ryhmissä, kuten 

tavoitteen ja roolien selkeys, urakehitys-
mahdollisuuksien selvyys, työpäivien 
pituus, työn ja vapaa-ajan suhde, työn 
määrällinen kuormitus, työn pysyvyys, tie-
toylikuorma, kiireellisten tehtävien määrä 
ja sosiaaliset konfliktit. Nämä perinteiset 
kuormitustekijät ilmenivät kuitenkin hajau-
tetussa toimintaympäristössä aiempien tut-
kimusten tuloksista poikkeavalla tavalla. 
Esimerkiksi työpäivien venyminen pitkiksi 
ei johtunut työmäärästä, vaan matkustami-
sesta ja ryhmän jäsenten välisistä aikaerois-
ta. Johtaja ei kuormittanut jakamalla liikaa 
tehtäviä, vaan työn määrällistä kuormitus-
ta säädeltiin asettamalla itse rajat omalle 
tehtäväkokonaisuudelle. Roolien ja pää-
määrien epäselvyys on jo vanhastaan tuttu 
kuormitustekijä15, 26, mutta hajautetun 
yhteistyön koordinoinnin haasteellisuus 
korosti sitä entisestään. 

Kansainvälisissä ryhmissä kävi niin, että 
ryhmätapaamisen jälkeen yhdessä mietitty 
tavoite alkoi hälventyä melko nopeasti ryh-
mäläisten palattua arkeen omille työpai-
koilleen. Aikaerorasitus kuormitti monia 
globaalien tiimien jäseniä. Löydös vahvis-

Taulukko 6. Sähköisen vuorovaikutuksen aiheuttamat psyykkiset kuormitustekijät ja niitä säätelevät 
tekijät.

VUOROVAIKUTUKSEN TAPA

Työn psyykkiset kuormitustekijät Säätelevät tekijät

Kiireellisten tehtävien määrä Tiimin jäsenten tavoittaminen, viestintäkäytännöt,  
yhteinen kalenteri, tunteminen

Viestinnän selkeys Viestinnän selkeyteen panostaminen, viestin yksiselittei-
syys, aksentti, viestintäväline

Paikallisen hiljaisen tiedon jakaminen Tapaamisten ja vapaamuotoisen viestinnän määrä

Kasvokkain tapaamisten määrä Ryhmän jäsenten etäisyys, matkustusbudjetti, kiire

Tietoylikuorma Viestintäsäännöt, tietojärjestelmän ylläpito

Sosiaaliset konfliktit Me-henki, konfliktien selvittäminen ja välttäminen,  
ryhmän tiiviys, luottamus
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taa Mohawkin ym.22 tutkimustuloksia aika-
eron aiheuttamasta fyysisestä rasituksesta 
ja sen yhteydestä koettuun stressiin. Kii-
reelliset kysymykset kuormittivat, kun tie-
don haltijaa ei tavoitettu matkustamisen, 
sähköisen viestinnän ongelmien tai aika-
eron vuoksi. Sähköinen viestintä ilman toi-
mivia pelisääntöjä aiheutti tietoylikuor-
maa, joka on jo aiemmin tunnistettu tieto-
työntekijöiden kuormitustekijä3. 

Eristyneisyydestä johtuvaa kuormittunei-
suutta voitiin säädellä sijoittamalla useam-
pia virtuaalitiimin jäseniä samaan toimis-
toon. Työn ja vapaa-ajan suhdetta rasitti 
eniten matkustaminen. Puolison tuki näh-
tiin erittäin tärkeänä, työmatkat mahdollis-
tavana voimavarana. Voimavarojen ehty-
misen mallin (resource drain model) 
mukaan työn ja perheen välinen vuorovai-
kutussuhde on negatiivinen. Rajallisten 
voimavarojen, kuten ajan, energian ja huo-
mion käyttäminen yhdellä elämänalueella 
(esimerkiksi työssä) heikentää edellytyksiä 
käyttää näitä samoja voimavaroja toisella 
elämänalueella (esimerkiksi kotona tai har-
rastuksissa)8. Perheiden ei tarvinnut muut-
taa hajautettujen ryhmien jäsenten työn 
takia toiselle paikkakunnalle, mikä lisäsi 
joidenkin jäsenten hyvinvointia ja virtuaa-
litiimien suosiota. Urakehitysmahdolli-
suuksien epäselvyys johtui eristyneisyydes-
tä tai työntekijän sijoittumisesta ”ulkoke-
hälle”. Epävarmuus työn pysyvyydestä ei 
johtunut määräaikaisista työsuhteista3, 
vaan projektien määräaikaisuudesta. Yksi-
lön joustavuus ja halu muutokseen sääteli-
vät kuormitusta. 

Pysyvien ryhmien A ja C jäsenet kertoi-
vat nauttivansa työn pysyvyyden tuomasta 
vakauden ja turvallisuuden tunteesta. Tii-
viin tunnelman puuttuessa hajautetussa 
ryhmässä kerrottiin syntyvän huomattavas-
ti harvemmin henkilökohtaisia ristiriitoja 
tai konflikteja kuin staattisessa, paikallises-

sa organisaatiossa. Hajautetun ryhmän 
jäsen voi myös helposti jättäytyä paikallis-
ten riitojen ulkopuolelle, jos hän ei ole tii-
viisti osa paikallista organisaatiota. 

Uusia virtuaalispesifejä työn vaativuus- 
ja kuormitustekijöitä olivat eristyneisyys, 
itsenäisen työskentelyn tarve, kontrolloivan 
johtamisen määrä, ryhmän jäsenten ase-
ma, ryhmän jäsenten erilaisuus (kulttuuri-
erot, ajattelutapaerot, toimintatapaerot), 
spontaanien ja kasvokkain tapaamisten 
määrä sekä viestinnän selkeys (ei-kielellisen 
ja vieraskielisen viestinnän määrä ja hiljai-
sen tiedon jakaminen). Yleisesti oletetaan, 
että hajautetun ryhmän jäsenet kärsivät 
eristyneisyydestä ja ovat siksi vähemmän 
tyytyväisiä työssään kuin paikallisten ryh-
mien jäsenet. Osa haastateltavista henki-
löistä ei kuitenkaan kokenut eristyneisyy-
den tunteita, koska heillä oli paljon työto-
vereita paikallisissa organisaatioissa. 

Kaukana lähiesimiehestä työskentelevil-
lä tehtävien priorisointi ja ajankäytön hal-
linta jäi usein työntekijöiden oman harkin-
nan varaan. Itsenäisen työskentelyn vaati-
musten kuormittavuutta säädeltiin työko-
kemuksen määrällä ja työn hallinnalla. 
Löydöstä tukevat aiemmat työuupumuksen 
tutkimukset, joissa on havaittu yhteys hei-
kon ammatillisen itsetunnon ja kuormittu-
neisuuden välillä26. Liian kontrolloiva joh-
taminen kuormitti sekä työntekijöitä että 
johtajaa itseään. Luottamuksen syntymi-
nen vaatii useimmiten kokemusta siitä, että 
ryhmän jäseniin voi luottaa: he esimerkiksi 
pitävät lupauksensa tai toimittavat työsuo-
rituksensa sovitussa aikataulussa. Ilmiö on 
tuttu paikallisistakin ryhmistä. Barkerin31 
mukaan itseohjautuvien tiimien ryhmäpai-
ne voi olla perinteistä esimieskontrollia 
kuormittavampaa. Vahvan ”sisäpiirin” on 
todettu synnyttävän epävarmuutta ulkoke-
hillä ja luovan vakautta ja varmuutta ”sisä-
piirissä”1, 3. Urakehitysmahdollisuudet ovat 
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entistä epäselvemmät, jos työntekijä on 
sijoittunut ”ulkokehälle”29. Epävarmuutta 
urakehitysmahdollisuuksista yritettiin 
vähentää riittävällä tiedottamisella. Sään-
nöllinen tulosseuranta esimerkiksi kehitys-
keskustelujen muodossa lisäsi myös var-
muutta huomioiduksi tulemisesta. Tässä 
tutkimuksessa havaittu kulttuurierojen 
yhteys stressiin ja masennukseen on todet-
tu myös tutkimuksissa paikallisista työyh-
teisöistäesimerkiksi 9.

Tässä tutkimuksessa toimijoiden erilai-
suuden aiheuttamina kuormitustekijöinä 
korostuivat erot työskentelytyyleissä, ajat-
telutavoissa ja suhtautumisessa työn 
tekoon. Erilaisia toimintatapoja jouduttiin 
ryhmissä hiomaan pitkään yhteisen toi-
mintakulttuurin rakentamiseksi. Kansain-
väliset hajautuneet ryhmät eivät toimi 
tehokkaasti, jos kaikki ryhmän jäsenet eivät 
jollain tavalla ole valmiita joustamaan työ-
ajoistaan ja -tavoistaan. Taustojen erilai-
suus nähtiin myös rikkautena, jota olisi voi-
tu hyödyntää enemmänkin. Paikallinen 
hiljainen tieto ja osaaminen jäivät jakamat-
ta tapaamisten puutteen vuoksi. 

Kasvokkain tapaamisten määrään näyt-
ti vaikuttavan ryhmän jäsenten etäisyys. 
Ryhmän A jäsenet, jotka kaikki työskente-
livät Suomessa, tapasivat toisiaan noin 
kuukauden välein. Ryhmän C jäsenet tapa-
sivat toisiaan vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa, jolloin japanilainen ja tanskalainen 
lensivät Suomeen tapaamaan suomalaisia 
kollegojaan. Ryhmä B tapasi vain kerran 
vuodessa, koska lähes kaikkien ryhmän 
jäsenten lennättäminen yhteiseen kohtee-
seen söi ison siivun matkabudjetista. Kun 
viestintä toteutettiin pääosin sähköisesti, 
aktiivisuus korostui. Väärinkäsityksiä syn-
tyi, jos asiantuntijat eivät jaksaneet selittää 
asioita perinpohjaisesti ja yksityiskohtaises-
ti ja kuulija oli liian passiivinen kysyäkseen 
tarkentavia kysymyksiä. 

Tutkimuksen lähtöoletuksena oli, että 
hajautettu työ synnyttää tekijälleen paikalli-
sesta työstä poikkeavia vaatimuksia ja psyyk-
kisiä kuormitustekijöitä. Tämä näyttääkin 
pitävän paikkansa, joskaan ei niin selkeästi 
kuin olisi voinut olettaa. Toimintaympäris-
tön vaativuus- ja kuormitustekijöiden löytä-
miseksi käytettiin tapaustutkimusta ja laa-
dullista otetta. Lähestymistapamme poik-
keaa stressitutkimuksen yleisestä tutkimu-
straditiosta, joka nojaa pitkälti kvantitatiivi-
seen lähestymistapaan. Stressitutkimuksen 
uranuurtaja Richard Lazarus19 on kuitenkin 
moittinut yleensä psykologiaa ja erityisesti 
stressitutkimusta siitä, että niissä on ollut  
liian vähän tilaa yksilöllisen ja ilmiöitä kos-
kevan variaation tutkimiselle. Laadullisella 
tutkimuksella on mahdollisuus etsiä tietoi-
sesti tällaista variaatiota7, kuten tässä tutki-
muksessa tehtiin. Etsiessämme uusia vir-
tuaaliselle työlle ominaisia kuormitustekijöi-
tä emme voineet toimia pelkästään struktu-
roitujen kyselylomakkeiden varassa, koska 
tällaiset kyselyt eivät paljasta tuntematto-
mia, uusia ilmiöitä. Sekä tutkija että vastaa-
ja ovat kyselylomakkeen ”vankeja”. Määrä-
muotoiset kysymykset perustuvat aiempaan 
käsitteistöön, mutta niin myös vastaajan 
vastaukset perustuvat opittuun elämysmaa-
ilmaan. Lisäksi kyselyssä vastaaja ei yleensä 
voi tuoda esiin omaa ääntään, eikä vastaus-
aineistosta määrämuotoisten kysymysten 
takia voi nousta esiin sellaista, mitä tutkija ei 
ole jo osannut kysyä.17. Viime kädessä onkin 
varmaan niin, että tutkijan vastuulla on 
kehittää ne uudet käsitteet, joiden avulla 
työelämän uusia ilmiöitä voidaan oppia 
ymmärtämään ja hallitsemaan paremmin. 
Tämän työn laadullisen aineiston analyysin 
kautta pyrittiin tunnistamaan uusia ilmiöitä 
modernista virtuaalisesta työstä ja sen vai-
kutuksista hyvinvointiin. 

Hajautetun työn Vaativuus–Kuormi-
tus–Kuormittuneisuus–Voimavara–Vaiku-
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tus-malli toimi hyvin haastatteluaineiston 
analyysin pohjana. Mallin kuusi komplek-
sisuustekijää avasivat lukuisia uusia näkö-
kulmia kuormittuneisuuden syntyyn ja 
kuormituksen säätelyyn hajautetussa työ-
ympäristössä. Analyysi paljasti jotain uutta 
kuormittuneisuuden lähteistä ja säätelystä, 
mutta lähestymistapa jätti hajautetun työs-
kentelyn kompleksisuustekijöistä johtuvan 
stressin ja hyvinvoinnin kokemuksen täysin 
haastateltavan ja tutkijan arvion varaan. 
Tutkimustuloksia olisi syytä syventää ja 
laajentaa myöhemmin myös määrällisillä 
tutkimusmenetelmillä. Tämän tutkimuk-
sen päätelmien yleistettävyyttä rajoittaa 
tapausten pieni määrä. Tutkittuja tapauk-
sia voidaan pitää näytteinä, ei edustavana 
otoksena hajautettua työtä tekevistä tii-
meistä. Tulosten yleistettävyyden arvioin-

tia vaikeuttaa myös se, että hajautetun työn 
vaativuus- ja kuormitustekijöistä, niiden 
säätelystä sekä niiden yhteyksistä hyvin-
vointiin ja stressin kokemuksiin löytyy tois-
taiseksi vain vähän tutkimusta, johon saa-
miamme tuloksia voitaisiin suhteuttaa. 
Laajemman haastatteluaineiston keräämi-
nen useista eri toimialoilla toimivista 
hajautetuista tiimeistä tarkentaisi tutkimus-
ta sekä lisäisi sen luotettavuutta ja yleistet-
tävyyttä. Löydettyjen kuormitustekijöiden 
ja säätelevien tekijöiden operationalisointi 
kyselymittareiksi mahdollistaisi käsitteiden 
yhteyksien laajemman tarkastelun määräl-
lisen tutkimuksen menetelmin. Tämä tut-
kimus tarjoaa käsitteellisiä lähtökohtia ha-
jautetun työn haasteiden tarkastelulle tie-
totyötä tekevissä organisaatioissa.
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Hyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä
Ursula Hyrkkänen, Matti Vartiainen

Mobiililla työllä tarkoitetaan sellaista liikkuvaa työtä, jossa työntekijä käyttää 
yhteydenpitoonsa ja työvälineenään erilaisia sähköisiä medioita. Mobiiliin työhön 
liittyy myös työskentely monissa paikoissa. Tämä artikkeli käsittelee mobiilin ja 
monipaikkaisen työn toimintaympäristön vaativuus- eli kompleksisuustekijöitä ja 
niiden yhteyksiä työntekijöiden kokemuksiin hyvinvoinnista. Vastausta kartoitettiin 
tapaustutkimuksella, joka kohdistui kuuteen mobiilia työtä tekevään ryhmään. 
Kolmen ryhmän jäsenet liikkuivat paikallisesti rajatulla alueella Suomessa ja kolmen 
muun ryhmän jäsenet monissa maissa, osin globaalisti. Aineisto kerättiin 
haastattelemalla kutakin ryhmän jäsentä (n = 41). 

Artikkelissa kuvataan kahden kompleksisuutekijän, liikkuvuuden ja 
monipaikkaisuuden, näkökulmista työntekijäryhmien toimintaympäristöä sekä näihin 
kompleksisuustekijöihin liittyviä hyvinvoinnin kokemuksia. Artikkeli vastaa 
seuraaviin tutkimuskysymyksiin: miten liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden 
kompleksisuustekijät ilmenevät paikallisesti ja globaalisti mobiilissa työssä ja 
minkälaisia hyvinvointikokemuksia liittyy monipaikkaisuuteen ja liikkuvuuteen?

Mobiilissa, monipaikkaisessa työssä työskentelypaikkojen määrä, niiden välinen 
etäisyys sekä paikan vaihtamisen rytmi vaikuttavat työn vaativuuteen. Tämän 
tutkimuksen globaalisti mobiilien ryhmien työ toteutui hyvin laajan toiminta-alueen 
useissa työympäristöissä ja sisälsi sen vuoksi monia työn hallinnan ja 
työhyvinvoinnin haasteita. Tärkeä hyvinvointia edistävä tekijä on mahdollisuus 
suunnitella ja rajata liikkumista. Hyvin toimivat, virtuaalisen työskentelyn 
mahdollistavat välineet olivat tässä yksi keino. Mobiilia ja monipaikkaista työtä 
tekevälle oli tärkeää myös hallita uudella tavalla koostuvaa työaikaa. 

Paikallisesti mobiileilla työntekijöillä työalue oli selkeä ja myös työskentelypaikkojen 
määrä oli rajattu siten, että työpäivien pituudet olivat tavanomaiset. Työstä voitiin 
palata kotiin ja harrastusten pariin. Työhön kuuluva liikkumisen määrä oli hyvin 
ennakoitavissa. Työntekijät sopivat liikkumista edellyttävän toiminta-alueensa 
esimiehensä kanssa jopa vuodeksi eteenpäin. Hyvinvoinnin haasteet liittyivät paitsi 
kulkuvälineisiin työtiloina myös yksin työskentelyyn toiminta-alueella ja vastaavasti 
yhteisöllisyyden säilyttämiseen. Ryhmien jäsenten väliset epäviralliset kohtaamiset 
mm. toiminta-alueiden kahviloissa ja ravintoloissa näyttivät vähentävän yksin 
työskentelystä johtuvaa kuormittuneisuuden kokemista ja edistävän yhteisöllisyyden 
kokemista. Epäviralliset kokoontumiset tarjosivat mahdollisuuden saada kollegoilta 
neuvoja ja tukea työn ongelmakohtiin. 

 Avainsanat:  liikkuva työ, mobiili työ, monipaikkainen työ, työn vaativuus, 
kuormitus, hyvinvointi
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JoHdAnTo

Tausta ja tavoitteet

Mobiilin työn toimintaympäristön vaihte-
levat vaativuus- eli kompleksisuustekijät 
vaikuttavat työntekijän kokemaan hyvin-
vointiin9. Mobiililla työllä tarkoitetaan sel-
laista liikkuvaa työtä, jossa työntekijä on yli 
10 tuntia viikossa poissa päätyöpaikaltaan 
ja käyttää yhteydenpitoon erilaisia sähköi-
siä medioita5, 20. Mobiiliin työhön liittyy 
työskentely monissa paikoissa. Gareis, Kor-
dey ja Müller4 kutsuvat tällaista työtä 
”monipaikkaiseksi”. Lilischkis13 ryhmitte-
lee fyysistä työpaikkaansa vaihtavat, moni-
paikkaista työtä tekevät työntekijät viiteen 
tyyppiin: ”paikallaan liikkujat”, ”jojot”, 
”heilurit”, ”nomadit” ja ”kuljettajat” sen 
mukaan, missä määrin irrallaan työpiste 
on kiinteästä työpaikasta ja kuinka usein 
sitä vaihdetaan. 

”Paikalliset liikkujat” työskentelevät tie-
tyssä paikassa ja liikkuvat sen sisällä melko 
rajatulla alueella. Esimerkkejä ovat teolli-
suusvartijat kierroksellaan tarkastamassa 
paikkoja tai lääkärit hoitokierroksella sai-
raalassa. ”Jojot” ovat työntekijöitä, joilla 
on kiinteä työpiste, jonka he välillä jättävät 
työskennelläkseen muualla. Esimerkkejä 
tämänkaltaisista työtehtävistä ovat liike- ja 
kokousmatkat toiseen kaupunkiin tai maa-
han. ”Heilurit” työskentelevät vuorotellen 
kahdessa kiinteässä paikassa, kuten työn-
antajan tiloissa ja kotitoimistossa tai asiak-
kaan tiloissa. Tyyppi sisältää esimerkiksi 
kotona tehtävän etätyön ja päätyöpaikalla 
työskentelyn välisen vaihtelun. ”Nomadit” 
liikkuvat paikasta toiseen. Heillä kiinteitä 
työpaikkoja on aina enemmän kuin kaksi, 
ja jokin niistä saattaa olla päätyöpaikka. 
”Kuljettajat” työskentelevät nimensä 
mukaisesti ihmisten tai tavaroiden kuljetta-
miseen liittyvillä aloilla ja tekevät työtä kul-
kuvälineissä. Esimerkkejä tällaisista työnte-

kijöistä ovat junien konduktöörit ja lentä-
jät. 

Tutkimuksessa selvitetään mobiilin ja 
monipaikkaisen työn toimintaympäristön 
vaativuus- eli kompleksisuustekijöitä kah-
den tekijän, liikkuvuuden ja monipaikkai-
suuden, näkökulmista. Ajatus kompleksi-
suustekijöistä perustuu systeemiteoriaan, 
jossa työn toimintajärjestelmää tarkastel-
laan suhteessa johonkin ympäristöön, kon-
tekstiin20, 10, 21. Toimintajärjestelmän sisäi-
set säätelevät tekijät, kuten yhteistyöhön 
osallistuvien tarvitsema osaaminen ja vies-
tinnän monipuolisuus, riippuvat paitsi toi-
minnan tarkoituksesta ja tavoitteesta sekä 
tehtävän vaativuudesta myös toimintaym-
päristön kompleksisuustekijöistä. 

Kompleksisuustekijöiden ja niihin liit-
tyvien hyvinvointikokemusten arvioinnin 
viitekehyksenä on Vartiaisen, Kokon ja 
Hakosen21, 24 esittämä hajautetun työn 
kompleksisuustekijöiden malli. Siinä yksi-
löiden, työparien, tiimien, projektien, 
organisaatioiden ja yhteistyöverkostojen 
toimintaympäristön vaativuutta kuvataan 
kuuden ulottuvuuden avulla (kuvio 1). 
Mallin ajatuksena on, että työskentelyn 
vaativuus kasvaa, kun siirrytään yhdessä 
ja samassa paikassa tehtävästä työstä 
maantieteellisesti hajautettuun, liikkuvaan, 
eri aikaan tapahtuvaan, määräaikaiseen ja 
erilaisten ihmisten sähköisesti välittynee-
seen yhteistyöhön. Tutkimuksen kohteena 
olevien ulottuvuuksien osalta malliin sisäl-
tyy oletus siitä, että liikkuvuuden ja työ-
paikkojen hajaantuneisuuden määrän 
lisääntyessä työympäristön kompleksisuus 
lisääntyy toimijan näkökulmasta. Artikke-
lissa käytetään maantieteellisen hajaantu-
misen käsitteen sijasta monipaikkaisuuden 
käsitettä.
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Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä 
hyvinvoinnin kokemuksia mobiilit työnte-
kijät liittävät liikkuvuuteen ja monipaikkai-
suuteen. Kokemus on aina kokemusta jos-
takin8. Artikkelissa hyvinvointia tarkastel-
laan yksilön kokemuksena19, joka syntyy 
suhteesta työhön ja sen osatekijöihin. Läh-
tökohtana on Niemelän ja Teikarin malli 
työn psyykkisestä kuormittavuudesta15. Sen 
mukaan työstä syntyviin hyvinvointiseura-
uksiin vaikuttavat työn ja työympäristön 
kuormitustekijöiden lisäksi väliin tulevat 
säätelevät tekijät, kuten yksilölliset tekijät, 
sosiaalinen tuki ja yksilön käyttämät sääte-
lykeinot9. Tässä tutkimuksessa lyhyt- tai 
pitkäaikaisten hyvinvointiseurausten mit-
taamisen sijaan keskitytään selvittämään 
työn, työympäristön ja säätelevien tekijöi-
den synnyttämiä, yksilön kannalta myön-
teisiä tai kielteisiä hyvinvointikokemuksia. 

Ihmisen kokonaisuutta painottavat työ-
hyvinvointimallit kehottavat ottamaan 
huomioon myös työn ulkopuolisen elämän 
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Kuva 1. Toimintaympäristön kompleksisuustekijät24

Paikka 
– Paikkojen määräVuoro-

vaikutuksen 
tapa 
– Välittyneen 
vuorovaikutuksen 
määrä

Moninaisuus 
– Toimijoiden 
erilaisuuden 
määrä

Ajankohta 
– Eriaikaisuuden määrä

Liikkuvuus 
– Matkustamisen 
määrä

= ei-hajautettu organisaatio

Kesto 
– Ryhmien 
määräaikaisuus

Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä 
hyvinvoinnin kokemuksia mobiilit työnte-
kijät liittävät liikkuvuuteen ja monipaikkai-
suuteen. Kokemus on aina kokemusta jos-
takin8. Artikkelissa hyvinvointia tarkastel-
laan yksilön kokemuksena19, joka syntyy 
suhteesta työhön ja sen osatekijöihin. Läh-
tökohtana on Niemelän ja Teikarin malli 
työn psyykkisestä kuormittavuudesta15. Sen 
mukaan työstä syntyviin hyvinvointiseu- 
rauksiin vaikuttavat työn ja työympäristön 
kuormitustekijöiden lisäksi väliin tulevat 
säätelevät tekijät, kuten yksilölliset tekijät, 
sosiaalinen tuki ja yksilön käyttämät sääte-
lykeinot9. Tässä tutkimuksessa lyhyt- tai 
pitkäaikaisten hyvinvointiseurausten mit-
taamisen sijaan keskitytään selvittämään 
työn, työympäristön ja säätelevien tekijöi-
den synnyttämiä, yksilön kannalta myön-
teisiä tai kielteisiä hyvinvointikokemuksia. 

Ihmisen kokonaisuutta painottavat työ-
hyvinvointimallit kehottavat ottamaan 
huomioon myös työn ulkopuolisen elämän 

ja yksilön elämänhistorian11, 14. Tämä artik-
keli kuitenkin keskittyy työn ja sen synnyt-
tämien kokemusten analysointiin. Lähtö-
kohtana on se, ettei työn tekemisen uusia 
muotoja, uusia työympäristöjä ja niihin 
liittyviä hyvinvointitekijöitä vielä tunneta 
riittävästi. Siksi sekä työn vaatimuksia että 
niihin liittyviä hyvinvointikokemuksia sel-
vitetään havaintojen kautta, joita työnteki-
jät ovat tehneet itsestään.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
–  Miten liikkuvuuden ja monipaikkaisuu-

den kompleksisuustekijät ilmenevät pai-
kallisesti ja globaalisti mobiilissa työssä?

–  Minkälaisia hyvinvointikokemuksia liite-
tään monipaikkaisuuden ja liikkuvuu-
den kompleksisuustekijöihin?

Menetelmät

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimukse-
na3, 25 jossa kohteena oli kuusi mobiilia 

ja yksilön elämänhistorian11, 14. Tämä artik-
keli kuitenkin keskittyy työn ja sen synnyt-
tämien kokemusten analysointiin. Lähtö-
kohtana on se, ettei työn tekemisen uusia 
muotoja, uusia työympäristöjä ja niihin 
liittyviä hyvinvointitekijöitä vielä tunneta 
riittävästi. Siksi sekä työn vaatimuksia että 
niihin liittyviä hyvinvointikokemuksia sel-
vitetään havaintojen kautta, joita työnteki-
jät ovat tehneet itsestään.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
–  Miten liikkuvuuden ja monipaikkaisuu-

den kompleksisuustekijät ilmenevät pai-
kallisesti ja globaalisti mobiilissa työssä?

–  Minkälaisia hyvinvointikokemuksia liite-
tään monipaikkaisuuden ja liikkuvuu-
den kompleksisuustekijöihin?

Menetelmät

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimukse-
na3, 25 jossa kohteena oli kuusi mobiilia 
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Kuva 1. Toimintaympäristön kompleksisuustekijät24

Paikka 
– Paikkojen määräVuoro-

vaikutuksen 
tapa 
– Välittyneen 
vuorovaikutuksen 
määrä

Moninaisuus 
– Toimijoiden 
erilaisuuden 
määrä

Ajankohta 
– Eriaikaisuuden määrä

Liikkuvuus 
– Matkustamisen 
määrä

= ei-hajautettu organisaatio

Kesto 
– Ryhmien 
määräaikaisuus

Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä 
hyvinvoinnin kokemuksia mobiilit työnte-
kijät liittävät liikkuvuuteen ja monipaikkai-
suuteen. Kokemus on aina kokemusta jos-
takin8. Artikkelissa hyvinvointia tarkastel-
laan yksilön kokemuksena19, joka syntyy 
suhteesta työhön ja sen osatekijöihin. Läh-
tökohtana on Niemelän ja Teikarin malli 
työn psyykkisestä kuormittavuudesta15. Sen 
mukaan työstä syntyviin hyvinvointiseu- 
rauksiin vaikuttavat työn ja työympäristön 
kuormitustekijöiden lisäksi väliin tulevat 
säätelevät tekijät, kuten yksilölliset tekijät, 
sosiaalinen tuki ja yksilön käyttämät sääte-
lykeinot9. Tässä tutkimuksessa lyhyt- tai 
pitkäaikaisten hyvinvointiseurausten mit-
taamisen sijaan keskitytään selvittämään 
työn, työympäristön ja säätelevien tekijöi-
den synnyttämiä, yksilön kannalta myön-
teisiä tai kielteisiä hyvinvointikokemuksia. 

Ihmisen kokonaisuutta painottavat työ-
hyvinvointimallit kehottavat ottamaan 
huomioon myös työn ulkopuolisen elämän 

ja yksilön elämänhistorian11, 14. Tämä artik-
keli kuitenkin keskittyy työn ja sen synnyt-
tämien kokemusten analysointiin. Lähtö-
kohtana on se, ettei työn tekemisen uusia 
muotoja, uusia työympäristöjä ja niihin 
liittyviä hyvinvointitekijöitä vielä tunneta 
riittävästi. Siksi sekä työn vaatimuksia että 
niihin liittyviä hyvinvointikokemuksia sel-
vitetään havaintojen kautta, joita työnteki-
jät ovat tehneet itsestään.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
–  Miten liikkuvuuden ja monipaikkaisuu-

den kompleksisuustekijät ilmenevät pai-
kallisesti ja globaalisti mobiilissa työssä?

–  Minkälaisia hyvinvointikokemuksia liite-
tään monipaikkaisuuden ja liikkuvuu-
den kompleksisuustekijöihin?

Menetelmät

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimukse-
na3, 25 jossa kohteena oli kuusi mobiilia 

työntekijäryhmää. Näistä ryhmistä kolme 
(ryhmät 4–6) liikkui Suomessa paikallisella 
alueella ja kolmen ryhmän (ryhmät 1–3) 
työalue oli globaali. Tutkitut ryhmät valit-
tiin harkintaan perustuen16 siten, että ne 
olivat tyypillisiä esimerkkejä mobiilia työtä 
tekevistä ryhmistä1. Paikallisella alueella 
liikkuvat ryhmät olivat kotisairaanhoitajia, 
huoltomiehiä ja vartijoita. Globaalit ryhmät 
valittiin suuryrityksestä, pienyrityksestä ja 
hallintoa edustavasta organisaatiosta. He 
olivat myynnistä ja markkinoinnista vastaa-
via henkilöitä, asennustyötä tekeviä sekä jul-
kisen hallinnon edustajia. Tutkittuihin ryh-
miin kuuluvien henkilöiden määrä vaihteli 
viidestä kahdeksaan (ks. taulukko 1). 

Tiedonkeruumenetelminä käytettiin 
puolistrukturoitua haastattelua. Kukin ryh-
mään kuulunut henkilö haastateltiin erik-
seen. Haastattelun teemat käsittelivät työtä 
ja työn toimintaympäristön kompleksisuus-
tekijöitä sekä kokemuksia hyvinvointia 
edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. 

Haastatteluaineiston analyysiä varten 
litteroidut haastattelut koodattiin toimin-
taympäristön kompleksisuustekijöiden 
mallin24 mukaisiin luokkiin käyttäen apuna 
AtlasTi-ohjelmaa. Koodauksen luotetta-
vuutta varmennettiin käyttämällä rinnak-
kaiskoodaajaa. Rinnakkaiskoodauksen jäl-
keen koodiluokkien rajoja tarkennettiin. 
Syntyneitä koodikohtaisia tekstikokonai-
suuksia tarkasteltiin erillisinä ja niistä poi-
mittiin kuhunkin kompleksisuustekijään 
liittyvät puhujan ilmaisemat työtä ja sen 
haasteita koskevat pääväitteet sekä niiden 
selitykset (ks. argumentin loogisen raken-
teen analyysi2, 17), joita käyttäen puhujat 
kuvasivat esille nostamaansa tekijää hyvin-
voinnin kannalta joko myönteiseksi tai kiel-
teiseksi. 

TUloKSET

liikkuvuus toimintaympäristön 
kompleksisuustekijänä ja siihen 
liittyvät hyvinvoinnin kokemukset 

Lilischkisin13 tyypittelyä mukaillen huolto-
miesten, vartijoiden ja kotisairaanhoitajien 
ryhmät ovat tiettyjä reittejä pitkin kohtuul-
lisen rajatulla alueella kulkevia ”paikallisia 
nomadeja” (taulukko 1). Näiden ryhmien 
toiminta-alue oli selvästi laajempi kuin 
mitä Lilischis tarkoittaa paikallisella liikku-
jalla (esimerkiksi lääkäri sairaalassa hoito-
kierroksella). Ryhmät liikkuivat päivittäin 
päätyöpaikan ympärillä olevalla, joistakin 
kymmenistä neliökilometreistä satoihin 
neliökilometreihin ulottuvalla toiminta-
alueellaan (ks. taulukko 1, liikkumisen 
määrä). Paikkojen väliset etäisyydet vaihte-
livat muutamista kilometreistä kymmeniin 
kilometreihin, ja matkat tehtiin autolla. 
Myös siirtymiseen käytettävät ajat olivat 
yleensä lyhyitä (taulukko 1, matkaan kulu-
va aika). 

Globaalisti toimivan pienyrityksen ja 
suuryrityksen edustajat työskentelivät eri 
maanosissa ja E-ryhmä Euroopan alueella. 
Ryhmät olivat liikkumistavaltaan joko 
”jojoja” tai ”nomadeja” (taulukko 1). 
”Jojot” eli globaalisti liikkuvat suuryrityk-
sen ja pienyrityksen edustajat tekivät kiin-
teästä työpisteestä työmatkoja maailmalla 
oleviin kohteisiin ja palasivat sieltä työs-
kentelemään päätyöpaikalleen. Liikkumi-
sen perusteena oli tarve tavata kasvotusten 
asiakkaita ja muita työryhmään kuuluvia. 
Matkakohteet olivat etäällä ja matkaan 
kului aikaa useita, jopa kymmeniä tunteja. 
Kohdemaan työkohteessa oltiin yhtäjaksoi-
sesti päivistä viikkoihin. ”Nomadit” eli 
E-ryhmän edustajat työskentelivät useissa 
Euroopan eri maissa olevissa työpisteissä ja 
kiersivät melko toistuvalla rytmillä paikko-
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jen väliä. Yksittäiseen matkaan kului aikaa 
joitakin tunteja (taulukko 1). 

Paikallisesti ja globaalisti liikkuvien ryh-
mien vertailussa ilmeni, että paikallisesti 
toimivat työntekijät arvioivat liikkuvansa 
enemmän kuin globaalisti mobiilit. Tämä 
liittynee erilaiseen liikkumisen tapaan: pai-
kallisesti työskentelevät liikkuivat ”kentäl-
lä” jatkuvasti eli jokaisena työpäivänään. 
Globaalisti liikkuvien matkat rakentuivat 
eri tavoin: matkustaminen työkohteeseen 
saattoi kestää vuorokauden ja työkohteessa 
viivyttiin päivistä viikkoihin, mutta myös 
ensisijaisella työpaikalla työskenneltiin pai-
kallisia ryhmiä pidempiä jaksoja. 

Ryhmien väliset liikkuvuuden erot liit-
tyivät paitsi liikkumisen säännöllisyyteen 
myös liikkumisalueen ja reittien samana 
pysymiseen, liikkumisen ennakoitavuuteen 
ja suunniteltavuuteen sekä ensisijaiselta 
työpaikalta tai kotoa poissaolon kestoon. 
Paikallisesti toimivilla liikkumisalue oli 
vakio ja reitit voitiin ennakoida kuukau-
deksi tai jopa vuodeksi eteenpäin. Toimin-
ta-alueen määrittämisestä ja rajaamisesta 
keskusteltiin esimiehen kanssa yleensä noin 
kerran vuodessa. Päivittäinen liikkuminen 
rajatulla toiminta-alueella ei estänyt tai 
häirinnyt normaalia elämän rytmiä. Työn-
tekijät osallistuivat perhe-elämään ja har-
rastuksiinsa samalla tavoin kuin ”yksipaik-
kaista” työtä tekevät. Paikallisilla noma-
deilla hyvinvointia edistävät tai vähentävät 
kokemukset liikkumisesta liittyivät seuraa-
viin tekijöihin: kulkuväline työtilana, mat-
kustusvälineessä vietetty aika, mukana kan-
nettavien laitteiden toiminta ja ympäristön 
olosuhteet, kuten säätila ja valoisuus (tau-
lukko 2). 

Globaaleilla liikkujilla toiminta-alue oli 
laaja ja osittain ennustamaton. Työn ja 
liikkumisen vastuualueet oli saatettu jakaa 
mantereiden mukaan niin, että liikkumi-
nen aikavyöhykkeiden yli tapahtui aina 

samaan suuntaan. Liikkuvilla asentajilla 
tällainen vastuualueiden jakoon perustuva 
säätely ei kuitenkaan onnistunut. Koska 
heitä oli pienyrityksessä vähän, he siirtyivät 
työn vaatimusten mukaan mille tahansa 
mantereelle. Kaikki ryhmät pystyivät aina-
kin jossain määrin suunnittelemaan liikku-
mistaan ja vaikuttamaan työmatkojensa 
toistumistiheyteen. 

Globaaleilla liikkujilla työmatkat estivät 
säännölliset harrastukset. Ne myös keskeytti-
vät työnteon ensisijaisella työpaikalla sekä 
kotiin ja perheeseen liittyvät tehtävät ja sitä 
kautta vaikuttivat vastuun kantoon. Virtuaa-
liyhteys kotiin ja ensisijaiselle työpaikalle 
mahdollisti jollain tavoin läsnäolon työpaikan 
ja kodin arjessa. Näiden syiden vuoksi glo-
baalisti mobiilit työntekijät korostivat matka-
päivien määrää ja matkojen toistumista teki-
jöinä, joista syntyi kuormittuneisuuden koke-
muksia (taulukko 3). Sata matkapäivää vuo-
dessa mainittiin rajapyykiksi, jonka ylittyessä 
mm. normaali elämä ja hyvinvoinnista huo-
lehtiminen kävivät mahdottomiksi. 

Sekä globaalisti että paikallisesti liikku-
vat selittivät työskentelypaikasta toiseen 
siirtymiseen liittyviä kuormittuneisuuden 
kokemuksia kulkuvälineiden ahtaudella ja 
työhön soveltumattomilla tiloilla sekä 
mukana kannettavien työvälineiden omi-
naisuuksilla (paino, näkemisvaatimukset, 
toimintavarmuus). Koska työvälineiden tuli 
olla kevyitä kantaa, ne olivat kooltaan pie-
niä. Pieni koko (mm. kämmentietokoneen 
näppäimistö ja näyttö) aiheutti näkemisen 
ongelmia. Laitteiden toiminnan varmuus 
oli kaikille tärkeä tekijä. Työn tekemiseen 
tuli katkoksia ja häiriöitä, elleivät laitteet 
toimineet moitteettomasti. Häiriöt ja kat-
kokset koettiin kuormittaviksi. Laitteen 
varma toiminta oli myös oleellinen työtur-
vallisuustekijä mm. vartijoille, kotisairaan-
hoitajille ja huoltomiehille. Globaalisti liik-
kuville virtuaalivälineiden toiminta oli tär-
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keää paitsi työssä myös vapaa-aikana esimer-
kiksi eristyneisyyden tunteen voittamisessa.

Globaalisti mobiilit työntekijät kuvasivat 
matkustamiseen kuluvaa aikaa, vuorokausi-
rytmiä rikkovia matkustusaikoja, aikavyöhyk-
keiden ylittämistä ja matkustamisen tiheyttä 
hyvinvointia vähentävinä ja kuormittuneisuu-
den kokemuksia synnyttävinä tekijöinä (ks. 
taulukko 2). Heidän mukaansa merkittävää 
oli myös se, miten matkustamista seuraavat 
päivät ja niihin sisältyvät tehtävät on suunni-
teltu – esimerkiksi seurasiko pitkää matkusta-
mista osallistuminen heti merkittävään, pitkä-
kestoiseen kokoukseen. Matkustamista seu-
raaviin aikatauluihin voitiin vaikuttaa itse 
vain jossain määrin, sillä työssä ensisijaisia oli-
vat asiakkaiden ja työyhteisöiden tarpeet. 

Taulukkoon 2 on koottu ne perusteet, joi-
ta käyttäen globaalit ja paikallisesti mobiilit 
työntekijät selittivät liikkuvuuden komplek-
sisuutta sekä merkitystä hyvinvoinnille. 

Monipaikkainen työskentely 
toimintaympäristön 
kompleksisuustekijänä ja siihen 
liittyvät hyvinvoinnin kokemukset

Monipaikkaisuuden selvittämiseksi työn 
tekemisen paikat jaettiin viideksi erilaiseksi 

työympäristöksi (taulukko 3). Sitten ryhmiä 
vertailtiin sen mukaan, tehtiinkö työtä 
kotona, ensisijaisella työpaikoilla, kulkuvä-
lineissä, toissijaisilla työpaikoilla, kuten 
oman organisaation toisaalla sijaitsevilla 
työskentelypaikoilla tai toisten organisaati-
oiden ja asiakasorganisaatioiden työtiloissa, 
tai kolmansissa paikoissa, kuten ravintolois-
sa, hotellihuoneissa tms. vapaa-ajan tiloiksi 
mielletyissä ympäristöissä. Lisäksi selvitet-
tiin, minkälaisia myönteisiä tai kielteisiä 
hyvinvointikokemuksia eri tiloihin liitettiin. 

Paikallisesti liikkuvat ryhmät (taulukossa 
3 ryhmät 4–6) työskentelivät ensisijaisilla 
työpaikoilla, kulkuvälineissä ja toissijaisilla 
työpaikoilla. Vartijat ja kotisairaanhoitajat 
kävivät ensisijaisella työpaikalla päivittäin, 
huoltomiehet vain noin kerran kahdessa 
viikossa. Tämä ero johtui siitä, että huolto-
miehillä kämmentietokoneen käyttöönotto 
oli vähentänyt ensisijaisella työpaikalla 
tapahtuvaa töiden jakamisen ja raportoin-
nin tarvetta. Paikallisesti liikkuvien toissi-
jainen työpaikka oli toiminta-alue, jossa 
päivän aikana käytiin useassa kohteessa: 
monessa eri huolto- tai vartiointikohteessa 
tai monen eri asiakkaan kodissa.

Tämän lisäksi huoltomiesten ja vartijoi-
den ryhmät työskentelivät myös kolmansis-

Taulukko 2. Liikkuvuus työn kompleksisuustekijänä paikallisesti ja globaalisti liikkuvilla ryhmillä: 
työntekijöiden kokemukset hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

 Tekijä Globaali Lokaali

  merkitys hyvinvoinnille merkitys hyvinvoinnille
Liikkuvuus Tilat ja matkustusvälineet x x

 Työvälineet x x

 Matkapäivien määrä x  

 Matkustamisen rytmi x  

 Matkustamiseen käytetyn ajan pituus x x

 Vuorokaudenaika x x

 Matkustamisen jälkeen vaadittavat  
tehtävät ja niiden aikataulu

x
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sa paikoissa, esimerkiksi tapasivat kollegoi-
taan toiminta-alueensa kahviloissa. He 
kävivät siellä epävirallisia keskusteluita työ-
hön, työn ongelmiin ja yhteistyöhön liitty-
vistä asioista. Vain huoltomiesten ryhmä 
teki työhön liittyviä tehtäviä säännöllisesti 
kotona. Koska huoltomiehet eivät kulke-
neet toiminta-alueelleen ensisijaisen työ-
paikan kautta, heillä oli tarve suunnitella ja 
organisoida työn kulku kotona. Suunnitte-
lutyöllä voitiin tehostaa työn sujuvuutta ja 
siten lisätä mm. työstä kertyviä palkkioita. 

Globaalisti liikkuvien E-ryhmän ja suur-
yrityksen ryhmän työympäristö muodostui 
kaikista edellä luetelluista viidestä työsken-
telypaikasta. Pienyrityksen edustajat eivät 
tarpeesta huolimatta työskennelleet koto-
naan tai matkustaessaan, koska organisaa-
tio ei ollut järjestänyt heille siihen tarvitta-
vaa välineistöä. Pienyrityksen asentajien 
ryhmä ei myöskään työskennellyt hotelli-
huoneissa, ravintoloissa tai muissa vapaa-
ajan tiloissa.

Globaalisti liikkuvat työskentelivät ensi-
sijaisella työpaikalla muutamien päivien 
mittaisia jaksoja, kun taas kierros toissijai-

silla työpaikoilla kesti vuorokausista viik-
koihin. Kohdemaassa tai maanosassa suo-
ritettiin useita tehtäviä, ja siksi matkusta-
miseen liittyviä toissijaisia työpaikkoja oli 
useita. Globaalisti toimivilla työntekijöillä 
oli tarve kuljettaa töitä mukanaan ja työs-
kennellä eri toimintaympäristöissä. Moni-
paikkaisen työn tilojen ja laitteiden toimi-
mattomuus tai soveltumattomuus rajoitti 
mahdollisten työtehtävien laatua ja mää-
rää. 

Haastatellut liittivät eri työskentelypaik-
koihin hyvinvointia kuvaavia sekä myöntei-
siä että kielteisiä kokemuksia. Niihin liitty-
vät perustelut ja selitykset on koottu tau-
lukkoon 4. 

Koti työympäristönä koettiin ensisijai-
sesti rauhalliseksi työpaikaksi, jossa voi kes-
kittyä ja saada tulosta aikaan. Kotityön 
hyvinvointikokemuksia selitettiin työn hal-
linnan kokemuksilla. Hallinta liittyi paitsi 
edellä mainittuun työhön syventymiseen ja 
keskittymiseen, myös mahdollisuuteen 
noudattaa omaan vireystilaan sovitettua 
työrytmiä. Kotona tehtävän työn haaste oli 
suunnitella työaika niin, että aikaa jäi myös 

Taulukko 3. Työn tekemisen tilat, työskentelyyn käytetty tila on tummennettu.

Tapaukset
Koti

Ensisijainen 
työpaikka

Kulkuvälineet Toissijainen 
työpaikka

Kolmas 
työpaikka

1a. Globaali pienyritys
    asentajat
1b. Globaali pienyritys
    myynti- ja markkinointi
2. Globaali suuryritys
  myynti- ja markkinointi

3. Globaali E-ryhmä

4. Paikallinen: huoltomiehet

5. Paikallinen: vartijat

6. Paikallinen: kotisairaanhoitajat
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Taulukko 4. Työn tekemisen paikat ja hyvinvointikokemusten selitykset (+ = myönteinen kokemus,  
– = kielteinen kokemus).

Paikka Kokemus Paikallisesti liikkuvien ryhmien selitykset Globaalin ryhmän selitykset

Koti  + Työn hallinta. Keskittyminen. Työn hallinta. Keskittyminen.

 –  Työn ja muun elämän välisen 
tasapainon menettäminen.

Ensisijainen 
työpaikka

 + Esimiehen ja ryhmän tuki. Esimiehen ja ryhmän tuki.  
Hyvin toimiva teknologia. 

 – Ryhmien väliset ristiriidat.  
Epäselvät johtamiskäytännöt. 

Töiden ruuhkautuminen.

Kulkuväline  + Rentoutuminen ja vapautuminen  
edellisestä tehtävästä.  
Uuteen tehtävään latautuminen.

 

 – Pitkä paikallaan olo.  
Pitkä keskittyminen (esim. liikenteeseen). 
Ympäristötekijät: huono keli, pimeys ja 
ruuhkainen liikenne. Huonot tilat.

Pitkä paikallaan olo.  
Työntekoon ja elpymiseen 
soveltumattomat tilat.  

Toissijainen 
työpaikka

 + Palkitsevat vuorovaikutustilanteet ja  
onnistuminen työssä.

Palkitsevat vuorovaikutustilanteet 
ja onnistuminen työssä.

 – Ihmissuhdekuormitus, virtuaalivälineiden 
toiminnan epävarmuus.

Ihmissuhdekuormitus,  
virtuaalivälineiden toiminnan 
epävarmuus.

Kolmas paikka  + Epävirallinen yhteisöllisyys, tuki työlle  
ja hiljaisen tiedon siirtyminen.

Rikastuttavat epäviralliset  
tapaamiset, kollegoiden tuki  
työlle.

 –  Eristyneisyys ja yksinäisyys.

perheelle ja vapaa-ajan viettämiselle. 
Tämä haaste kosketti erityisesti globaalisti 
liikkuvia, jotka kotoa käsin virtuaalivälinei-
den avulla olivat yhteydessä eri aikavyö-
hykkeillä työskenteleviin kollegoihinsa ja 
asiakkaisiinsa. Jos työajan rajaamisessa ei 
onnistuttu, myös kotona työskentely koet-
tiin kuormittavaksi. 

Ensisijaiseen työpaikkaan liittyi vuoro-
vaikutus työyhteisön muiden jäsenten kans-
sa – jopa siinä määrin, että työntekijöille 
syntyi kokemus, ettei saanut tehdyksi suun-
nittelemiaan tehtäviä. Työpaikalla koettua 
hyvinvointia selitettiin toimintaa säätelevil-
lä sosiaalisilla ja psykologisilla tekijöillä, 
kuten esimieheltä ja kollegoilta saatavalla 
tuella ja palautteella, hyvällä työilmapiiril-
lä ja yhdessä tekemisen onnistumisella. 

Myönteiset kokemukset yhdistettiin myös 
monipuolisesti toimiviin viestintä- ja yhteis-
työvälineisiin, jotka laajensivat mahdolli-
suutta hallita työtä mm. säätelemällä mat-
kustamisen määrää. Matkustamista voitiin 
vähentää, jos asia saatiin hoidetuksi esi-
merkiksi nettineuvottelun avulla. Kielteiset 
kokemukset liittyivät yleisesti organisaa- 
tioissa kohdattaviin haasteisiin ja työyhtei-
söjen ongelmiin, kuten eri toimijaryhmien 
välisiin ristiriitoihin. Kuormittuneisuutta 
aiheuttivat myös matkustamisen takia pit-
kien poissaolojen aikana ”kotipesään” 
ruuhkautuneet työt. 

Haastateltujen puheenvuoroissa koros-
tui kulkuvälineiden soveltumattomuus työ- 
ja elpymistiloina. Kotisairaanhoitajat ja 
vartijat olivat ainoat ryhmät, jotka yhdisti-
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vät kulkuvälineisiin hyvinvointikokemuksia 
kuvaavia selityksiä. Heille auto oli elpymis-
paikka kahden kenttätehtävän välissä.

Kulkuvälineissä koetun kuormittuneisuu-
den kokemuksia selitettiin seuraavasti: 

1.  Pitkä paikallaan olo kuormitti elimistöä 
ja aiheutti oireita tuki- ja liikuntaelimis-
tössä ja verenkierrossa.

2.  Matkustamistilat olivat ahtaita ja sopi-
mattomia sekä työskentelyyn että lepää-
miseen.

3.  Matkustusvälineen kuljettajana toimit- 
taessa paikallaan olon lisäksi tulivat tark-
kaavaisuuden vaatimus ja mm. vieraan 
liikennekulttuurin ymmärtämisen haas-
te. Huonot kelit ja pimeys lisäsivät kulje-
tustehtävän kuormittavuutta.

Toissijaiset työpaikat olivat työympäristöjä, 
joissa saavutettiin työlle asetettuja tavoittei-
ta ja tuloksia. Työssä onnistuminen oli 
usein sidoksissa menestymiseen tässä työ-
ympäristössä. Toissijaisilla työpaikoilla 
kohdattiin asiakkaita, oman tiimin jäseniä 
sekä muita asiantuntijoita ja toimijoita kas-
vokkain. Hyvinvointikokemuksia selitettiin 
tehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa onnis-
tumisella ja pahoinvoinnin kokemuksia 
näissä epäonnistumisella. Toisinaan, eten-
kin vaikeissa ja ristiriitaisissa tilanteissa, 
työntekijät kokivat olevansa ”kentälle hei-
tettyjä” tai ”jätettyjä” yksinäisiä tuloksen-
tekijöitä. Haastateltavat kuvasivat myös 
ihmissuhdekuormitusta, joka syntyi, kun 
asiakastilanteita ja niissä tavattavia uusia 
ihmisiä oli paljon. Kohdattavien ihmisten 
erilaisuus, ts. erilainen kulttuuritausta ja 
kieli, lisäsivät kohtaamisissa tarvittavaa 
ponnistelua. Toissijaisilla työpaikoilla uusi-
en kontaktien määrä uuvutti siten, ettei 
vapaahetkinä enää jaksettu tai haluttu osal-
listua mm. tarjottuihin sosiaalisiin tapahtu-

miin. Globaalisti liikkuvilla myös toissijai-
silla työpaikoilla työskenneltiin pitkään ja 
työpäivät venyivät usein yli 12 tunnin. Glo-
baalisti mobiilit työskentelivät viikossa kes-
kimäärin kymmenen tuntia enemmän (ka 
= 49 h) kuin paikallisesti liikkuvat (ka = 
39 h). 

Kolmannet työpaikat olivat sekä paikal-
lisesti että globaalisti mobiileiden työnteki-
jöiden epävirallisen yhteistyön areenoita. 
Vain kotisairaanhoitajien ja yksin matkus-
tavien asentajien ryhmät eivät tavanneet 
kollegoitaan toiminta-alueen kahviloissa 
tai ravintoloissa. Hyvinvointikokemukset 
liittyivät yhteisöllisyyteen, joka syntyi epä-
virallisesti, mutta jossa samankaltaista työ-
tä tekeviltä sai tukea ja oppia omaan työ-
hön. Pahoinvoinnin kokemukset liittyivät 
eristyneisyyden ja yksinäisyyden tunteisiin. 
Myös sähköisten viestintä- ja yhteistyöväli-
neiden toimimattomuus kuormitti. 

Johtopäätökset

Mobiilissa monipaikkaisessa työssä työs-
kentelypaikkojen määrä, niiden välinen 
etäisyys sekä paikan vaihtamisen (= liikku-
misen) rytmi ja tiheys vaikuttavat työympä-
ristön vaativuuteen ja työn kompleksisuu-
teen. Vartiaisen, Kokon ja Hakosen22 
hajautettua ja virtuaalista työtä koskevat 
tutkimukset tukevat tätä päätelmää. Liik-
kuvuus ja monipaikkaisuus ovat komplek-
sisuustekijöinä globaalisti mobiilissa työssä 
haasteellisemmat ja monitahoisemmat 
kuin paikallisesti mobiilissa työssä. Kun 
työskentelypaikat ovat kaukana toisistaan, 
tärkeä hyvinvointia lisäävä tekijä on mah-
dollisuus suunnitella ja rajata liikkumis-
taan. Hyvin toimivat virtuaalisen työsken-
telyn mahdollistavat välineet ovat tässä yksi 
keino. 

Paikallisesti mobiileilla nomadeilla liik-
kumista vaativa työskentelyalue voidaan 
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ymmärtää työpaikkana, jonka toteutumi-
sen ympäristöjä ovat toiminta-alueen lisäk-
si kulkuvälineiden ja organisaation omat 
tilat. Paikallisesti liikkuvien hyvinvointia 
voidaan edistää ja liikkumisesta johtuvaa 
työympäristön kompleksisuutta vähentää 
kehittämällä matkustusvälineen työtiloja ja 
-välineitä, edistämällä paikkojen välisen 
siirtymisen turvallisuutta sekä kiinnittämäl-
lä huomio alueella sijaitsevien kohteiden 
työtilojen turvallisuuteen ja terveellisyy-
teen. Hyvinvointia ja työn hallinnan tun-
netta lisää myös se, että työntekijä esimie-
hensä kanssa määrittää toiminta-alueensa 
ja tuntee sen kohteisiin liittyvät haasteet 
mahdollisimman hyvin. Yksintyöskentely 
omalla maantieteellisellä vastuualueella 
edellyttää laadukkaita kommunikaatio- ja 
yhteistyövälineitä sekä toimivia yhteyksiä, 
mutta myös uudenlaisia yhteydenpidon ja 
yhteistyön taitoja (ks. myös10). Paikallisesti 
liikkuvien ryhmien yhteisöllisyyden ja työ-
hön liittyvän osaamisen jakamisen mah-
dollisuudet ja tavat ovat aiheita, jotka vaa-
tivat lisäselvitystä. 

Matkustamis- ja työskentelyalueen laa-
jentuminen paikallisesta globaaliksi lisää 
matkustamiseen kerralla käytettyä aikaa. 
Matkustusvälineiden tilojen koettiin sovel-
tuvan huonosti työskentelyyn ja lepäämi-
seen. Hyvinvointia voitaisiin edistää paitsi 
näitä tiloja kehittämällä myös vaikuttamal-
la yritysten matkustamisohjeisiin, kuten 
kaukomatkoilla matkustusluokan määräy-
tymiseen tai ohjeisiin levon määrästä 
ennen kokousta.

 Globaalin mobiiliuden vaatimat pitkät 
matkat ja useiden päivien työskentely koh-
demaissa muuttavat läsnäoloa paitsi ensisi-
jaisella työpaikalla myös kotona ja vapaa-
ajan harrastuksissa. Tämä heijastuu myös 
hyvinvoinnin kokemuksiin. Globaalisti 
mobiilissa työssä mm. ajankäytön säätelyn 
ja koordinoinnin tarve kasvoi (ks. myös22) ja 

työaika sekä -rytmi muuttuivat. Haasteet 
ilmenivät suhteessa työtehtäviin käytettyyn 
aikaan, matkustus- ja työajan säätelyyn 
sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoon. 
Ensinnäkin globaalit toimijat työskenteli-
vät keskimäärin kymmenen viikkotuntia 
enemmän kuin paikallisesti liikkuvat. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa7, 12, 18 on todet-
tu paitsi mobiilien työntekijöiden myös pit-
källe koulutettujen, hyvässä työmarkkina-
asemassa olevien johtajien ja asiantuntijoi-
den joustavan enemmän ja tekevän pidem-
piä työpäiviä verrattuna muihin ryhmiin. 
Toiseksi globaalit toimijat pystyivät har-
voin noudattamaan yhtäjaksoista, tiettynä 
hetkenä alkavaa ja päättyvää työpäivää. 
Työn asettamat vaatimukset rytmittivät 
työvuorokautta ja työviikkoa. Tehtävän 
määräämän rytmin noudattaminen ja 
työskentely vuorokauden eri aikoina oli 
monelle haastatellulle yksi syy laajentaa 
työn piiri ulottumaan kotiin. Mahdollisuus 
monipaikkaiseen työhön lisäsi myös työn 
hallinnan tunnetta ja hyvinvointia. Hyvin-
vointitekijänä mainittiin myös mahdolli-
suus ottaa työajan suunnittelussa huomi-
oon oman vuorokausirytmin mukainen 
vireystilan vaihtelu.

Mobiili, monipaikkainen työ toteutui 
erilaisissa työtiloissa, joissa haasteina olivat 
paitsi tilojen sopivuus työskentelyyn myös 
niiden erilainen sosiaalinen rakenne ja 
koostumus. Mm. työskentelypaikoissa koh-
dattavien ihmisten erilainen kieli, kulttuu-
ri- ja uskontotausta lisäsivät toimintatyö-
ympäristön kompleksisuutta (ks. 
myös20, 21, 23). Toisaalta monipaikkaisen työn 
toimintaympäristöön kuului myös ”keitai-
ta”, joissa työskentelyn koettiin sujuvan 
tuloksellisesti ja joissa saatiin tukea työlle 
ryhmän muilta jäseniltä. Kokemukset koto-
na tehtävän työn hyvinvointia edistävistä 
tekijöistä, kuten työajan joustavasta suun-
nittelusta, työhön keskittymisestä ja tulos-
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ten aikaansaamisesta, on osoitettu myös 
etätyötä koskevissa tutkimuksissa6. 

Käsillä oleva tutkimus jäsensi alustavasti 
kokemuksia myös muista monipaikkaisen 
työn ympäristöistä. Eri työpaikkoihin liitty-
vien tekijöiden syvä ja esitettyä täsmälli-
sempi ymmärtäminen on jatkotutkimuk-
siin liittyvä haaste. Keskeisiä kysymyksiä 
voidaan nostaa esille mm. työtilojen ja 
-välineiden käytettävyydestä ja tarkoituk-
senmukaisuudesta. Tämän tutkimuksen 
mukaan mobiilit työntekijät suunnittelivat 
työnsä käytettävissä olevien tilojen mukaan 
(esimerkiksi mitä tehtäviä voi suorittaa len-
tomatkan aikana), mutta tilat eivät jousta-
neet tehtävän mukaan. Joustavat työtilat ja 
tiedon tuottamisen eri vaiheita tukevat tila-
ratkaisut ovat tärkeitä jäsennettäessä työn 
piiriä, jossa mobiili työntekijä työskentelee. 
Niin ikään käsitys työtilasta vaatii laajenta-
mista: se on nähtävä toisaalta fyysisenä, 
toisaalta virtuaalisena ympäristönä. Näissä 
molemmissa ympäristöissä on oltava mah-

dollisuus sekä yhteisölliseen että yksilölli-
seen työskentelyyn. Kun tietotekniset sovel-
lukset mahdollistavat työskentelyn ajasta ja 
paikasta riippumatta, korostuu työtilan 
merkitys sosiaalisen kuulumisen tunteen 
vahvistajana: tulevaisuuden työpaikka on 
yhä enemmän kohtaamispaikka, koska 
yksin tehtävä työ voidaan suorittaa missä 
vain.

Käsillä olevan tutkimuksen rajoituksena 
on se, ettei tutkittujen ryhmien työn sisäl-
lön vaativuuden selvittämisen menetelmät 
antaneet tutkimuksen tässä vaiheessa mah-
dollisuutta pohtia esitettyä syvemmin niitä 
tekijöitä, jotka johtuvat tehtävän luontees-
ta sinänsä, erotuksena niistä, jotka syntyvät 
erityisesti työn mobiilin toimintaympäris-
tön vaikutuksesta. Tutkimus tuotti kuiten-
kin alustavia jäsennyksiä, joita voidaan 
yhdistää työntekijöiden toimintaympäris-
töön ja joita voidaan lähteä esitettyä täs-
mällisemmin jäsentämään tutkimuksen 
seuraavissa vaiheissa.
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Työaika-autonomia lisäsi hyvinvointia 
hoitotyössä
Maria Sinivaara, Raija Kasanen, Minna Koivumäki, Tarja Hakola

Sosiaali- ja terveysalalla erityisesti naisten 
henkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen 
ovat heikentyneet14, 3, 2. Ansiotyöstä huoli-
matta naiset edelleenkin kantavat päävas-
tuun kodin ja lasten hoidosta. Vanhusväes-
tön kasvu pakottaa naiset usein myös otta-
maan vastuun ja huolehtimaan omista tai 
puolison ikääntyvistä vanhemmista. Naiset 
käyttävät hoivatyöhön merkittävästi enem-
män aikaa kuin miehet11.  

Työolobarometrin24 mukaan kunnissa 
on eniten työnsä sekä fyysisesti että henki-
sesti rasittavaksi kokevia työntekijöitä. 
Tämä näkyy lisääntyvinä työstä poissaoloi-
na. Kuormitus ja stressi aiheutuvat siitä 
tosiasiasta, että jossakin kulkee aika- ja jak-
samisraja, jonka ylittäminen aiheuttaa ter-
veyshaittaa. Venymisraja on yksilöllinen: 
toinen henkilö venyy siinä missä toinen jo 
katkeaa. Myös vuorotyöllä tiedetään ole-
van monia kielteisiä vaikutuksia työnteki-
jöiden elämään ja terveyteen.

Hyvät työaikaratkaisut tukevat työyhtei-
söjen menestystä ja henkilöstön hyvinvoin-
tia. Työmarkkinakeskusjärjestöt laativat 
vuonna 2002 yhteisen kannanoton17 hyvis-
tä työaikakäytännöistä. Kannanotolla 
pyrittiin aktivoimaan työpaikkoja tarkaste-
lemaan omatoimisesti työaikaratkaisujaan. 
Työaikaratkaisut toimivat parhaiten silloin, 
kun niissä yhdistyvät organisaation ja yksi-
löiden edut. Osallistuva suunnittelu onkin 
yksi keino työaikaratkaisujen onnistumisel-

le ja uudentyyppisen keskustelevamman 
työilmapiirin kehittymiselle.

Työaika-autonomiaa kokeiltiin ensin 
Jorvin sairaalassa15. Kokeilussa fysiotera-
peutit suunnittelivat omat työaikansa muo-
dollisessa jaksotyössä. Heidän mielestään 
omiin työaikoihin vaikuttaminen helpotti 
työssä jaksamista sekä työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittamista.  Lisäksi sen koettiin 
auttavan töiden mielekästä järjestelyä. 
Kehittämishankkeen myötä henkilöstö 
arveli saaneensa valmiuksia muuhunkin 
työyksikön kehittämiseen.

Koska työaika-autonomian vaikutuksia 
hyvinvointiin ei ollut aiemmin tutkittu kol-
mivuorotyössä, toteutettiin interventiotut-
kimus Espoon kaupungin ja Jorvin sairaa-
lan yhteishankkeena. Hankkeen tavoittee-
na oli lisätä työntekijän vaikutusmahdolli-
suuksia omaan työaikaansa siirtämällä työ-
vuorosuunnittelu esimieheltä työntekijälle. 
Kokonaistyöaikaa ei muutettu.

Yhteishankkeeseen osallistui HYKS, Jor-
vin sairaalasta ja Espoon kaupungin van-
husten palveluista 17 työyksikköä, joista 16 
oli vuorotyön yksikköjä ja yksi päivätyön 
yksikkö. Hankkeeseen osallistui yhteensä 
noin 350 työntekijää. Hanke toteutettiin 
vuosina 2003–2005 ja sitä rahoittivat Työ-
ministeriön työelämän kehittämisohjelma 
(TYKE) ja Työsuojelurahasto. Espoon so-
siaali- ja terveystoimi myönsi hankkeelle 
erillistä kehittämisrahaa.



M. Sinivaara ym.

174

Työajan hallinTa on oSa 
Työn hallinTaa 

Työn hallinnalla tarkoitetaan valtaa tai voi-
maa hallita työtä ja työympäristöä. Hallin-
ta on mahdollisuutta vaikuttaa toimintoi-
hin tai olosuhteisiin, joissa ihminen pyrkii 
saavuttamaan päämäärän tai tavoitteen. 
Työn hallinta jaetaan usein neljään osa-
alueeseen, jotka ovat työn sisällön moni-
puolisuus, vaikutusmahdollisuudet, osallis-
tumismahdollisuudet ja työyhteisön sosiaa-
linen tuki. Henkilöstö voi vaikuttaa muun 
muassa omiin työtehtäviin, työvälineisiin, 
työmenetelmiin ja työaikoihin sekä osallis-
tua tilaisuuksiin, joissa heidän työtään, työ-
olosuhteitaan ja työympäristöään koskevia 
päätöksiä suunnitellaan ja valmistellaan22. 

Työntekijöillä, joilla on hyvä työajan 
hallinta, on hyvät mahdollisuudet vaikut-
taa mm. työpäivänsä alku- ja loppuajan-
kohtiin, taukojen pitämiseen, yksityisasioi-
den hoitamiseen työpäivän kuluessa, työ-
vuorojärjestelyihin sekä lomien ja palkatto-
mien virkavapaiden pitämisen ajankoh-
tiin25. Oman työajan hyvä hallinta vaikut-
taa myönteisesti erityisesti naisten tervey-
teen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sai-
rauspoissaoloihin.  Se helpottaa myös työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamista1, 3, 2.

Työaika-auTonoMia 
TarkoiTTaa 
iTSeMäärääMiSoikeuTTa 
TyövuoroSuunniTTeluSSa

Autonomia voidaan määritellä itsemäärää-
misoikeudeksi ja sisäiseksi itsenäisyydeksi21. 
Esimiehillä on merkittävä osuus autono-
mian toteutumisessa. Keskusteltaessa hoi-
totyöntekijöiden autonomiasta hierarkises-
sa ympäristössä, kuten sairaalassa, mukaan 
liittyy myös valta. Organisaation valtady-
namiikka voi joko edistää tai estää työnte-
kijöiden autonomiaa27. Autonomiaan kuu-

luu myös vastuu. Toimiessaan autonomi-
sesti henkilö on itse vastuussa teoistaan ja 
on myös tietoinen siitä4, 16. Autonomisena 
oleminen on tunne siitä, että on täysin val-
mis toteuttamaan itseään ja motivaatio on 
sisäinen. Ihminen on sitoutunut toimin-
taansa, koska se on mielenkiintoista ja tär-
keää hänelle, ei toisten vaatimuksesta26.

Työaika-autonomia määriteltiin tässä 
hankeessa työntekijän ja työyhteisön itse-
määräämisoikeudeksi työvuorosuunnitte-
lussa. Työaikalaki ja organisaation toimin-
ta asettivat kehykset itsenäiselle työvuoro-
jen suunnittelulle. Koko työyhteisö oli vas-
tuussa työyksikön toiminnan sujuvuudesta 
ja työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden 
tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta huo-
mioin ottamisesta. Esimiehen tehtävänä oli 
tarvittaessa tukea ja ohjata henkilöstöään 
työvuorosuunnittelussa.

lainSäädänTö ja 
TyöehToSopiMukSeT 
aSeTTavaT kehykSeT 
TyövuoroSuunniTTelulle 

Suomen työaikalain23 mukaan muun muas-
sa sairaaloissa käytettävässä jaksotyössä työ-
tä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina. 
Jaksotyö mahdollistaa monimuotoisen työ-
vuorojen suunnittelun. Lain mukaan jakso-
työssä enimmäistyöaika on rajoitettu vain 
käytössä olevassa kahden tai kolmen viikon 
jaksossa. Päivittäisen työajan pituutta rajoit-
tavat vain työaikalain mukaiset vähimmäis-
leposäännökset. Kunta-alan työehtosopi-
muksessa18 työpäivän enimmäispituus on 
sovittu 10 tunniksi, josta voidaan poiketa 
ammattijärjestöjen ja työnantajan välisellä 
paikallisella työehtosopimuksella. Jokaiselle 
työntekijälle on laadittava työvuoroluettelo 
koko työajan tasoittumisjaksoksi, ja luettelo 
on annettava tiedoksi vähintään viikkoa 
ennen jakson alkua23. 
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vuoroTyö heikenTää 
hyvinvoinTia ja TerveyTTä 

Vuorotyön haitat näyttävät olevan samat 
riippumatta työympäristöstä6. Epäsäännöl-
linen vuorotyö kuormittaa enemmän kuin 
säännöllinen vuorotyö. Kuormittaviksi 
koetaan työvuoroyhdistelmät, joissa ilta-
vuoroa seuraa välittömästi aamuvuoro. 
Tällaisissa niin sanotuissa nopeissa paluis-
sa vuorojen välinen elpymis- ja nukkumis-
aika jää riittämättömäksi13. Myös pitkät 
työajat heikentävät jaksamista ja lisäävät 
stressiä19.

Vaikka vuorotyö sinänsä ei aiheuta sai-
rastumista, liittyy työhön terveysriskejä, 
varsinkin yövuorojakson aikana. Normaali 
vuorokausirytmi häiriintyy, mistä seuraa 
unihäiriöitä, vastustuskyvyn heikkenemistä 
ja aineenvaihduntahäiriöitä. Vuorotyö ra-
joittaa myös mahdollisuuksia hoitaa fyysis-
tä kuntoa14, 19.

Vuorotyön ajatellaan sopivan iäkkäälle 
työntekijälle hyvin, koska hän on tottunut 
tekemään vuorotyötä. Kuitenkin erityisesti 
yövuoro sopii hänelle huonosti, koska iän 
myötä yöunen määrä vähenee ja se on laa-
dultaan herkempää ja katkonaisempaa. 
Lisäksi vuorokausirytmi hidastuu vuosien 
saatossa9. 

vuoroTyö haiTTaa perhe-
eläMää ja SoSiaaliSTa 
eläMää 

Vuorotyöllä on etunsa ja haittansa. Pahim-
millaan vuorotyöntekijän sosiaalinen elä-
mä saattaa kärsiä pahasti, mutta parhaim-
millaan vuorotyön tekeminen yhdistyy vai-
keuksitta perheen ja muun elämän rytmei-
hin13, 10, 14.

Naisilla vuorotyön lisäksi kiristynyt työ-
elämä sekä elämän muut velvoitteet lisää-
vät stressiä. Kolmivuorotyössä naisten 
psyykkinen stressi kasvaa ja työnilon koke-

minen vähenee kaksivuorotyötä tekeviin 
naisiin verrattuna13. 

Vuorotyön myönteisimmäksi puoleksi 
mainitaan vaihtelevat työajat, erityisesti 
arkivapaat, jotka helpottavat virasto- ja 
muiden asioiden hoitoa. Lastenhoidon jär-
jestelyä pidetään myös hyvänä puolena. 
Kuitenkin perhe-elämän ja sosiaalisen toi-
minnan häiriintymistä pidetään vuorotyön 
suurimpana haittana. Vuorotyö rajoittaa 
mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa ja 
kehittää itseään10, 14, 19. 

Jaksotyötä tekevistä kätilöistä13 suurin 
osa oli sitä mieltä, että vuorotyö häiritsi 
perhe-elämää, perheen kiinteyttä ja per-
heen kanssa vietettyä aikaa. Osa piti per-
he-elämäänsä repaleisena, koska puolisoa 
ja lapsia näki epäsäännöllisesti ja yhtey-
denpito jäi toisinaan puhelimen ja muisti-
lappujen varaan. Myös vapaa-ajan toimin-
nat ja ystävien tapaamiset vaativat tarkkaa 
aikataulutusta.

Työaika-auTonoMian 
ToTeuTTaMinen 
käyTännöSSä

Työvuorojen suunnittelua ohjasi hankkees-
sa lainsäädännön lisäksi työyksikössä 
yhdessä luodut pelisäännöt. Pelisäännöissä 
määriteltiin toimintatavat ja periaatteet, 
joiden mukaan yksiköissä tehtiin suunnitte-
lua, kuten työvuorojen henkilöstövahvuu-
det ja osaaminen sekä erilaiset työhöntulo- 
ja lähtöajat. Koska kyseessä oli hyvin yhtei-
söllinen toimintatapa, oli tärkeää päättää 
asioista yhdessä siten, että kaikilla oli mah-
dollisuus vaikuttaa uusiin toimintatapoi-
hin. 

Kaikille työntekijöille järjestettiin koulu-
tusta virka- ja työehtosopimuksen perus-
teista ja työhyvinvointia tukevista työajois-
ta, kuten ergonomisesta työvuorosuunnit-
telusta. Koulutus antoi perustietoja työvuo-
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rojen suunnitteluun sekä tarjosi uusia vaih-
toehtoja siihen. Osastonhoitajat raportoi-
vat säännöllisesti prosessin etenemisestä 
osastollaan. He kirjasivat raporttiin muun 
muassa yhdessä tehdyt sopimukset ja pää-
tökset työaikakokeiluista, toimintatapojen 
muutoksista, kokeilujen ja arviointien aika-
tauluista sekä vastuuhenkilöistä. Prosessin-
kuvaus koottiin kirjallisista raporteista ja 
osastonhoitajien yhteisessä keskustelussa 
esiin tuomista kokemuksista.  

Osastolla kehittämistyöstä vastasi osas-
tonhoitaja–vastuuhoitaja-pari. Heidän 
tuekseen hankkeessa muodostettiin osas-
tonhoitajien ja vastuuhoitajien (sairaanhoi-
tajia tai lähihoitajia) verkostot. Osaston-
hoitajat keskittyivät johtamiskysymyksiin, 
kun taas vastuuhoitajat auttoivat ja ohjasi-
vat muita työntekijöitä suunnittelussa. Ver-
koston tavoitteena oli levittää hyviä käy-
täntöjä ja ideoita toisille osastoille sekä toi-
mia myös vertaisryhmänä.

Työvuorot suunniteltiin kolmivaiheises-
ti. Ensin jokainen työntekijä suunnitteli 
omat työvuoronsa huomioiden omat hen-
kilökohtaiset työaikaan liittyvät tarpeensa. 
Tämän jälkeen työvuorosuunnitelmaa 
muokattiin vastaamaan yksikön toiminnan 
tarpeita. Tästä vaiheesta vastasi yksikön 
ns. listavastaava. Muokkausvaiheessa kes-
kustelua käytiin monin eri tavoin, mutta 
itse suunnitelmassa useimmiten kirjallisilla 
viesteillä. Viimeisessä vaiheessa osaston-
hoitaja tai muu henkilö vei suunnitelman 
työaikajärjestelmään (MD-Titania, työvuo-
rojen suunnittelu- ja laskentaohjelmisto). 

Oppimisprosessin tukena käytettiin osas-
toilla ns. listaneuvottelijan roolia, jossa 
jokainen toimi vuorollaan. Listaneuvotteli-
ja koordinoi suunnittelua ja huolehti siitä, 
että suunnittelu etenee pelisääntöjen 
mukaisesti. Osastonhoitaja vastasi työvuo-
roista kuten aiemmassakin suunnittelukäy-
tännössä.  

Työaika-autonomia on haastavaa

Esimieheltä edellytettiin osallistavaa johta-
juutta, jossa koko osaston työntekijät pääsi-
vät vaikuttamaan ja osallistumaan yhteiseen 
päätöksentekoon sekä ideoimaan. Osaston-
hoitajan rooli muuttui työvuorojen suunnit-
telijasta enemmänkin työvuorosuunnitel-
man hyväksyjäksi ja pelisääntökeskustelujen 
ohjaajaksi. Osastonhoitaja vastasi siitä, että 
työvuorosuunnitelma tuki osaston toimin-
nan tavoitteiden saavuttamista.

Kehittämistyön kannalta erityisen tär-
keäksi osoittautuivat riittävät ja säännölli-
set kehittämispalaverit ja työntekijöiden 
aito osallistuminen pelisääntöjen luomi-
seen. Pysyvä esimies havaittiin prosessin 
etenemisen kannalta tärkeäksi.

Haasteellisiksi asioiksi prosessin aikana 
ilmeni suuri henkilöstövaihtuvuus ja siten 
myös uusien työntekijöiden perehdyttämi-
nen uuteen toimintatapaan. Uusien työn-
tekijöiden ja erityisosaamisen suunnittelu 
olivat toiminnan kannalta keskeisiä.  

Alkuvaiheessa pelättiin nopeiden ja 
aktiivisten saavan parhaimmat työvuorot, 
kunnes huomattiin, että työntekijöillä on 
hyvin erilaisia tarpeita työaikojen suhteen. 
Toinen arvostaa arkivapaata, toinen taas 
on mielellään viikonloput vapaalla per-
heensä kanssa. Haasteellisimpia asioita oli 
turvallisen ja oikeudenmukaisen toiminta-
tavan luominen. Prosessin edetessä opittiin 
entistä paremmin ottamaan huomioon 
työyhteisön muut työntekijät ja yksikön toi-
minta. Samoin opittiin myös kokeilemaan 
aiempaa yksilöllisempiä ratkaisuja.

Työaika-auTonoMia 
helpoTTi Työn ja Muun 
eläMän 
yhTeenSoviTTaMiSTa

Työaika-autonomian vaikutuksia työaika-
järjestelyihin ja hoitajien hyvinvointiin sel-
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vitettiin vuorotyökyselyllä5 hankkeen alus-
sa7 (n = 255) ja lopussa8 (n = 231). Kyselyi-
hin vastanneista enemmistö oli naisia, 
ammatiltaan sairaanhoitajia tai perus- tai 
lähihoitajia. Seurantakyselyyn liitettiin 
myös kysymykset muutoksen kokemisesta 
työaikajärjestelyissä ja hyvinvointiin liitty-
vissä seikoissa  (asteikko 1 = lisääntynyt sel-
västi, 2 = lisääntynyt jonkin verran, 3 = 
ennallaan, 4 = lisääntynyt jonkin verran,  
5 = lisääntynyt selvästi tai 1 = parantunut 
selvästi, 2 = parantunut jonkin verran, 3 = 
ennallaan, 4 = vähentynyt jonkin verran,  
5 = vähentynyt selvästi). Ikätarkastelua 
varten seurantakyselyyn vastanneet jaettiin 
kolmeen ryhmään: 22–35-vuotiaat (64 
henkilöä, keski-ikä 29 vuotta), 36–50-vuo-
tiaat (91 henkilöä, keski-ikä 43 vuotta) ja 
51–64-vuotiaat (57 henkilöä, keski-ikä 55 
vuotta). Ikäryhmien välisiä eroja testattiin 
khii-neliö-testillä.

Omien vuorojen suunnittelussa ei koko-
naistyöaikaa muutettu. Muutoskysymysten 
mukaan viikonlopputöiden, arkivapaiden 

ja yötyön määrät pysyivät ennallaan (48–
75 % vastanneista, kuva 1), kuten näihin 
liittyvät palkanlisät. Vaikutusmahdollisuu-
det työvuorojärjestelyihin sen sijaan lisään-
tyivät luonnollisestikin, ja työvuorolistoja 
suunniteltiin omien toiveiden mukaisiksi. 
Toteutetut muutokset olivat osin vastakkai-
sia. Pitkät vapaat ja yksittäiset vapaapäivät 
sekä lisääntyivät että vähenivät, työaikojen 
epäsäännöllisyys, iltavuoron ja aamuvuo-
ron järjestys, pitkät työvuorojaksot ja pitkät 
työvuorot puolestaan vähenivät (32–54 % 
vastanneista, kuva 1). Hoitajat valitsivat siis 
joko lyhyempiä tai pitempiä työ- ja vapaa-
jaksoja omien tarpeidensa mukaan ilman 
yhtenäistä käytäntöä. Työvuorojärjestelyis-
sä tai vaikutusmahdollisuuksissa ei eri ikä-
ryhmien välillä ollut eroja.

Omien vuorojen suunnittelu osastolla 
vaikutti myönteisesti työssä ja vapaalla 
(kuva 2), mutta nuoret ja keski-ikäiset koki-
vat vaikutukset selvemmin kuin vanhim-
mat hoitajat. Jaksaminen työssä parani 
(ikäryhmien välinen ero tilastollisesti erit-

Kuva 1. Työaika-autonomian vaikutukset hoitajien työaikajärjestelyihin (%).
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täin merkitsevä, khii-neliö = 24,9, p<0,0001), 
samoin palautuminen työstä (ikäryhmäero 
merkitsevä, khii-neliö = 11,0, p = 0,03). Työn 
ja perhe-elämän (ikäryhmäero ei merkitsevä) 
sekä työn ja harrastusten yhteensovittaminen 
parani (ikäryhmäero merkitsevä, khii-neliö = 
10,7, p = 0,03). 

pohdinTa ja 
johTopääTökSeT 

Työaikojen kehittäminen on tärkeää, koska 
oman työajan hallinta vaikuttaa myöntei-
sesti työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen. Sopivilla työaikaratkaisuilla, 
kuten mahdollisuudella työpäivän pituu-
den säätelyyn, vähennetään stressiä ja hel-
potetaan työn ja perhe-elämän yhteenso-
vittamista13, 12, 14. Suomeen verrattuna 
muissa pohjoismaissa on tarjolla runsaasti 
vakinaista osa-aikatyötä, jota erityisesti nai-
set suosivat helpottaakseen työn ja perhe-
elämän vaatimusten aiheuttamaa stressiä 
ja uupumusta20. 

Tämän hankkeen tulokset työaika-auto-
nomian vaikutuksista olivat hyvät mutta 
yllättävät. Odotimme samankaltaisia tulok-
sia eri ikäryhmissä. Työaika-autonomia 
helpotti työn ja harrastusten yhteensovitta-
mista sekä työn ja perhe-elämän yhtenso-
vittamista. Näin kokivat 21–35-vuotiaiden 
sekä 36–50-vuotiaiden hoitotyöntekijöiden 
ryhmä, yhtä positiivista vaikutusta ei 
havaittu vanhimmassa (51–64-vuotiaat) 
ikäryhmässä. Molemmat nuoremmat hoi-
tajaryhmät kokivat työaika-autonomian 
auttavan työssä jaksamisessa ja työvuoron 
jälkeisessä työn rasituksesta palautumises-
sa, kun taas vanhimmassa hoitajaryhmässä 
vastaavaa kokemusta ei ollut.  

On tärkeää löytää sellaisia työaikarat-
kaisuja, joista myös ikääntyvät hoitotyönte-
kijät hyötyvät. Tavallisimmin iäkkäämpien 
hoitotyöntekijöiden työaikajärjestelynä on 
käytetty osa-aikatyötä, mutta myös muut 
ratkaisut, kuten riittävä palautumisaika 
vuorojen välillä, ovat suositeltavia ja kokei-
lemisen arvoisia. Esimerkiksi kätilöiden13 

Kuva 2. Työaika-autonomian vaikutukset hoitajien hyvinvointiin (%) ikäryhmittäin. 
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työaikamuutoksella, jossa nopeaa paluuta 
(iltavuorosta aamuvuoroon) vähennettiin, 
oli myönteisiä seurauksia työn koettuun 
rasittavuuteen ja stressitasoon. Erityisen 
myönteisesti työaikamuutos vaikutti ikään-
tyvien tilanteeseen.

Kuinka yksilöllisiä ja ergonomisia työ-
vuoroja tämän hankkeen iäkkäin hoito-
työntekijäryhmä kokeili työaika-autonomi-
assaan? Sen tiedämme, että heidän ratkai-
sunsa auttoivat jonkin verran työn ja muun 
elämän yhteensovittamista, mutta eivät 
lisänneet merkitsevästi heidän hyvinvointi-
aan. Syitä siihen, että jotkut eivät hyödyn-
täneet tarjolla olevia mahdollisuuksia, on 
monia. Joskus vanhoista tavoista pois oppi-
minen saattaa olla vaikeaa, ja iäkkäillä hoi-
tajilla voi olla ennestään tutut tavat ja tot-
tumukset myös työvuorojen suhteen. Kui-
tenkin tehdyt vuorojärjestelyt olivat hoita-
jien omalta kannalta sopivampia hankkeen 
lopussa.

Myös mainitussa kätilötutkimuksessa13 
positiivisista tuloksista huolimatta kokeilun 
jälkeen niukka enemmistö hoitotyönteki-
jöistä halusi palata aiempaan työaikakäy-
täntöön, jossa oli pidempi yhtäjaksoinen 
vapaa-aika. Sosiaalisen elämän vaatimuk-
set olivat tärkeämpiä kuin ergonomiset työ-
ajat.

Sosiaalisen elämän vaatimukset saatta-
vat olla jopa kovemmat tänä päivänä kuin 
10–20 vuotta sitten. Myös työelämä on 
muuttunut voimakkaasti. Vaatimukset ovat 
kasvaneet, teknologia on lisääntynyt ja työ 
saatetaan kokea jopa aiempaa kuormitta-
vampana. Ikääntyvät hoitotyöntekijät eivät 
välttämättä jaksa entisellään tässä ajassa, 
jossa työntekijöiltä odotetaan joustavuutta 
ja muutoskykyä.

Vanhimmilla hoitotyöntekijöillä on pal-
jon kokemusta ja arvokasta hiljaista tietoa. 
He ovat yleensä hyvin sitoutuneita työhön-
sä ja heillä on henkistä vahvuutta. Nuo-

remmat hoitajat eivät välttämättä sitoudu 
yhteen työpaikkaan, vaan haluavat kerätä 
laajempaa kokemusta. Tämä puolestaan 
merkitsee ikääntyvälle hoitajalle jatkuvaa 
painetta uusien työntekijöiden perehdytyk-
sestä sekä huolta potilaiden hoidosta ja tur-
vallisuudesta.

Ikääntyvien vuorotyötä tekevien hoita-
jien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa 
tasapaino yksilöllisten, terveydellisten, psy-
kososiaalisten ja työhön liittyvien tekijöi-
den välillä10. Työaikaratkaisujen lisäksi 
meidän tulisikin etsiä myös muita tukitoi-
mia ikääntyvien hoitajien hyvinvoinnin 
säilyttämiseksi. 

Tässä työaika-autonomiahankkeessa 
lähdettiin työvuorosuunnittelukäytännön 
muuttamisesta, mutta samalla annettiin 
liikkumavaraa tarkastella myös muita toi-
mintoja ja niiden järkeistämistä. Prosessin 
aikana muutettiinkin toimintoja, muun 
muassa raportointikäytäntöjä sekä töihin 
tulo- ja lähtöaikoja. Aika ajoin tuleekin 
arvioida, vastaavatko työajat sekä työvuo-
roluettelon laadinnassa omaksutut tavat ja 
tottumukset enää toimintojen ja palvelujen 
kysynnän tarpeita.

Työaika-autonomiaa suunniteltaessa 
kannattaa joitakin asioita pitää mielessä. 
Prosessi vaatii runsaasti aikaa. Kyse ei ole 
ainoastaan toiminnan muutoksesta, vaan 
toimintakulttuurin muutoksesta, joka vaa-
tii esimiesten täyden tuen eikä tapahdu 
hetkessä. Runsaan keskustelun tärkeyttä ei 
voi liikaa korostaa. Terve työyhteisö var-
mistaa onnistumisen. Yhteisöllisyys on kes-
keistä. Kun päätetään aloittaa työaika-
autonomia, siihen sitoudutaan. Yhteisissä 
keskusteluissa mielipiteet pitää tuoda esiin 
esimerkiksi pelisäännöistä sovittaessa. Työ-
yhteisössä olevat innovatiiviset kehittäjät 
saattavat esittää hyvinkin rohkeita ja 
ennakkoluulottomia ideoita, joita jalosta-
malla saattaa syntyä hyviä käytäntöjä. 
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Uuden kehittäminen on myös raskasta eikä 
jaksa kantaa, mikäli tukiverkostot ovat hau-
raat.

Työaika-autonomiahanke oli hyvä ja 
onnistunut, ja sen vaikutus nuorempien 
hoitotyöntekijöiden hyvinvointiin on ilah-
duttavaa. Mallia voidaan käyttää muun 

muassa yhtenä työpaikan houkuttelevuutta 
lisäävänä keinona uusia hoitajia palkatta-
essa. Ikäryhmien välillä olevat erot innos-
tavat meidät tarkastelemaan mallia kriitti-
sesti ja kehittämään sitä edelleen, jotta 
entistä useampi hoitotyöntekijä hyötyy sii-
tä. 
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Belastbarhet, pålitlighet och 
trygghet hos testbana för 
rökdykning

Syftet med undersökningen var att utröna 
belastbarheten, pålitligheten och trygghe-
ten hos en reviderad testbana för rökdyk-
ning (som bygger på principen godkänt-
underkänt). 43 slumpmässigt valda rädd-
ningsmän (medelålder 41 år) genomgick 
en hälsoundersökning och deras maximala 
syreförbrukning mättes. Under testet mät-
tes hjärtfrekvensen och dennas variabilitet. 
Hos 11 av deltagarna mätte man även 
syreförbrukningen. Syreförbrukningen på 
testbanan var i genomsnitt 2,5 l/minut (68 
procent av den maximala syreförbrukning-
en) och hjärtfrekvensen i genomsnitt 163 
slag/minut (92 procent av den maximala 
hjärtfrekvensen). Värmebelastningen och 
den omfattande statiska belastningen på de 
övre extremiteterna verkar vara orsaken 
till att hjärtfrekvensvärdena steg mer än 
syreförbrukningsvärdena. Sex av deltagar-
na i testet (13 procent) hade avvikande 
EKG-värden. Hos en del (18 procent) tog 
det länge för det autonoma nervsystemet 
att återhämta sig efter testet. Undersök-
ningen visar att ett godkänt resultat i testet 
inte garanterar att personen i fråga uppfyl-
ler kravnivån för maximal syreförbrukning 
(minst 3,0 l/minut och 36 ml/kg/minut). 
Testbanan måste användas med uppmärk-

samhet för personens ålder och hälsotill-
stånd.

 Nyckelord: brand- och räddnings-
branschen, fysisk funktionsförmåga, rök-
dykning
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Förenandet av arbete och övrigt 
liv hos skötare som gör 
treskiftsarbete.

I undersökningen granskades förenandet 
av arbete och övrigt liv hos skötare som 
gör treskiftsarbete. Man undersökte vad 
detta innebar för både positiv och negativ 
interaktionen mellan livsområdena och för 
en familjebejakande organisationskultur. 
Därtill undersöktes vad man måste ge 
avkall på när man förenar arbete och övrigt 
liv och vad som underlättar förenandet. 
453 skötare inom bas- eller sjukvården 
utgjorde undersökningsgruppen. Under-
sökningsfrågorna var en del av enkäten 
Arbetsförhållanden och de anställdas väl-
befinnande i social- och hälsovårdsbran-
schen 2005. Som statistiska analysmetoder 
användes ²-testet, t-testet och logistisk 
regressionsanalys. 

38 % av de svarande ansåg att arbetet 
och privatlivet ofta hade inverkat positivt 
på varandra, medan 24 % upplevde att det 
ofta var svårt att förena dem. Svårigheten 
med att förena arbete och övrigt liv förkla-
rades bäst med ung ålder, belastande arbe-
te och att arbetsplatsen förväntade att man 
sätter arbetet före familjen och privatlivet. 
Det som var förvånande var att det att 
man hade medmänniskor som man måste 
ta hand om inte hade ett direkt samband 
med om den svarande upplevde att det var 

svårt att förena arbetet och privatlivet. När 
det gällde att förena arbete och privatliv 
gav nästan hälften avkall på att träffa vän-
ner och släktingar och blev tvungna att 
minska fritidssysselsättningar. 45 % ansåg 
att det skulle vara lättare att förena arbete 
och privatliv, om arbetsmängden, arbets-
takten och arbetets kroppsliga belastning 
vore mindre. Enligt resultaten bör ledning-
en inta en positiv inställning till familjen i 
organisationskulturen, fästa uppmärksam-
het vid situationen hos de unga som inte 
har en familj samt vara medvetna om åter-
verkningarna av arbetets belastning.

 Nyckelord: förenandet av arbete och 
övrigt liv, positiv inställning till familjen i 
organisationskulturen, belastning, skötare, 
treskiftsarbete
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Sambandet mellan 
förvärvsarbete, obetalt arbete 
och arbetsförmåga bland 
livsmedelsanställda 

Syftet med studien var att undersöka sam-
bandet mellan sammanlagd tidsåtgång 
(min, t/vecka) för förvärvsarbete och obe-
talt arbete med upplevd arbetsförmåga 
(0–10). I studien deltog 799 anställda (550 
kvinnor och 249 män) i ett livsmedelsföre-
tag. 545 av dem var arbetare och 245 kon-
torsarbetare.  Deras ålder varierade mellan 
19 och 66 år (medelålder 40,4). Den upp-
levda arbetsförmågan var i genomsnitt 8.4 
(median 9.0) för båda könen. Den sam-
manlagda tiden för förvärvsarbete och 
obetalt arbete var större för kvinnor (68.9 
t/vecka) än för män (65.7 t/vecka). Bland 
anställda över 50 år hade liten tidsåtgång 
(kvinnor <77.8 t/vecka, män <73 t/vecka) 
samt deltagande i förtroendeuppdrag sam-
band med låg eller medelmåttig arbetsför-
måga. Bland arbetare under 50 år var det 
personer som förvärvsarbetade mycket 
(kvinnor >40 t/vecka, män >44 t/vecka) 
som mest sannolikt upplevde att de hade 
låg eller medelmåttig arbetsförmåga. Kon-
torsanställda som hade mycket arbete 
hemma, som hade förtroendeuppdrag och 

inga barn hemma upplevde sin arbetsför-
måga som låg eller medelmåttig. Fastän de 
studerade variablerna var många så förkla-
rade variablerna statistiskt endast 22–35 % 
av den upplevda arbetsförmågan beroende 
på ålder och arbetsuppgift. Arbetsförmå-
gan förklaras av många olika faktorer och 
därför borde främjandet av arbetsförmå-
gan riktas mot många faktorer på samma 
gång. Åtgärderna borde även vara olika för 
olika åldersgrupper och för anställda inom 
olika branscher. 

 Nyckelord: upplevd arbetsförmåga, 
total tidsåtgång, ålder, kön, livsmedelsan-
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Belastningsfaktorerna i 
decentraliserat arbete

Informations- och kommunikationstekno-
logins snabba utveckling och den globalise-
ringsdrivna decentraliseringen av olika 
funktioner innebär nya förutsättningar, 
arbetsformer och möjligheter för samarbe-
tet inom en organisation. I en decentralise-
rad organisation arbetar man för ett 
gemensamt mål med hjälp av elektroniska 
kommunikationsredskap, i många fall utan 
att träffa sina medarbetare. Hur upplevs 
utmaningarna inom ett geografiskt decen-
traliserat samarbete av medlemmarna i ett 
decentraliserat team? Skapar decentralise-
ringen nya belastningsfaktorer? Hurdana 
metoder använder man för att reglera 
verksamheten? Dessa frågor undersöktes i 
en fallstudie där man intervjuade medar-
betare (n = 23) i tre decentraliserade infor-
mationsarbetsgrupper. Fall A var en per-
manent arbetsgrupp som arbetade decen-
traliserat i fem olika städer i Finland. Fall B 
var en tidsbunden projektgrupp som arbe-
tade decentraliserat på tre olika kontinen-
ter, och fall C var en permanent grupp 
som arbetade globalt. En del av de belast-
ningsfaktorer som framkom var av samma 
art som hos lokala grupper, t.ex. oklara 
målsättningar, roller och karriärutveck-
lingsmöjligheter, långa arbetsdagar, dålig 
balans mellan arbete och fritid, arbetsbör-
dan, arbetets varaktighet, informationsö-
verbelastning, brådska och sociala konflik-
ter. Speciellt följande svårighets- och 
belastningsfaktorer framstod som specifika 

för virtuellt arbete: isoleringen, nödvändig-
heten att arbeta självständigt, graden av 
kontrollerande styrning, gruppmedlem-
marnas ställning och individuella skillna-
der (olikheterna i arbetskulturen och i sät-
tet att tänka och fungera), det begränsade 
antalet spontana kontakter och personliga 
möten samt den kommunikativa oklarhe-
ten (mängden icke-verbal kommunikation 
och kommunikation på främmande språk, 
förmedling av tyst kunskap). Belastningen 
reglerades med hjälp av individuella resur-
ser av fysisk, psykisk, funktionell och kom-
petensmässig art, och med hjälp av sociala 
resurser som t.ex. olika metoder för hante-
ring av gruppdynamiken samt gemensamt 
överenskomna handlingsmönster.
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Välbefinnandets utmaningar i 
mobilt arbete

Med mobilt arbete avses rörligt arbete där 
arbetstagaren använder olika slags elektro-
niska media som arbetsredskap och för att 
hålla kontakt. Mobilt arbete syftar också 
på geografiskt utspritt arbete. Denna arti-
kel handlar om krav- och komplexitetsfak-
torerna i ett mobilt och geografiskt utspritt 
arbete och om sambandet mellan dessa 
faktorer och arbetstagarnas uppfattningar 
om sitt välbefinnande. Läget kartlagdes 
genom en fallstudie som omfattande sex 
mobilt arbetande grupper. I tre av grup-
perna rörde man sig inom ett lokalt avgrän-
sat område i Finland och i de tre resteran-
de grupperna rörde man sig i ett flertal oli-
ka länder, delvis globalt. Materialet består 
av intervjuer med varje enskild gruppmed-
lem (n=41). 

Artikeln beskriver gruppernas arbets-
miljö med utgångspunkt i två komplexi-
tetsfaktorer, rörlighet och geografisk 
omfattning, samt upplevelserna i fråga om 
välbefinnande med anknytning till nämn-
da faktorer. Följande frågor besvaras: hur 
gestaltar sig komplexitetsfaktorerna rör-
lighet och geografisk omfattning lokalt och 
globalt i ett mobilt arbete och hur upplevs 
välbefinnandet mot bakgrunden av dessa 
faktorer?

I ett mobilt och geografiskt utspritt arbe-
te påverkas arbetets krav av antalet 
arbetsplatser, avståndet mellan dem och 
rytmen enligt vilken man byter arbetsplats. 
I de globalt mobila undersöksgrupperna 
var arbetet utspritt på ett mycket stort 
område och omfattade ett flertal olika 
arbetsmiljöer, vilket ledde till många utma-
ningar i fråga om arbetets organisering 
och personens välbefinnande. En viktig 
faktor när det gäller att främja välbefin-
nandet är möjligheten att planera och 

begränsa rörligheten. En lösning i detta 
avseende var välfungerande redskap som 
tillåter virtuellt arbete. För dem som arbe-
tar mobilt och på ett stort geografiskt 
område var det också viktigt att kunna 
organisera arbetet med beaktande av det 
annorlunda upplägget för arbetstiderna. 

De personer vars mobila arbete var 
lokalt hade ett klart arbetsområde och 
antalet arbetsplatser hade begränsats så att 
arbetsdagarna hade en normal längd. 
Arbetstagarna kunde gå hem varje dag 
efter arbetet och hade tid för fritidssysslor. 
Mängden rörliga uppdrag inom arbetet 
kunde förutspås ganska exakt.  Arbetsta-
garna kom överens med sina chefer om 
rörlighetsområdet t.o.m. för ett helt år åt 
gången. När det gäller välbefinnande hän-
för sig utmaningarna både till användnin-
gen av transportmedel som arbetslokaler 
och till balansen mellan arbetets indivi-
duella natur och bibehållandet av en 
gemenskapskänsla. Undersökningen gav 
vid handen att informella möten mellan 
gruppmedlemmarna t.ex. på kaféer och 
restauranger på respektive arbetsområde 
minskade på den tunga känslan som berod-
de på ensamheten och främjade gemens-
kapskänslan. Vid denna typ av informella 
möten hade arbetstagarna dessutom möj-
lighet att få råd och stöd av sina kollegor 
för olika problem i arbetet.   
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Determining the strain, reliability 
and safety of firefighters´ smoke 
diving test drill (pass/fail 
principle)

The aim of  this study was to determine the 
strain, reliability and safety of  the revised 
simulated test drill of  firefighters using a 
pass/fail principle. 43 randomly selected 
fire fighters (mean age 41 years) were given 
health examinations and maximal oxygen 
were measured from them. Heart rate and 
heart rate variability were measured dur-
ing the test drill. The oxygen consumption 
of  11 subjects was also measured during 
the test drill. The mean oxygen consump-
tion level during the test drill was 2.5 l/
min (68% maximal oxygen consumption) 
and mean heart rate 163 beats/min (92% 
maximal heart rate). Evidently, major stat-
ic exertion of  the upper limbs and heat 
strain increased the heart rate more than 
oxygen consumption. Six subjects (13%) 
showed abnormal EKG findings during 
the test drill. In some of  the subjects (18%) 
the autonomic nervous system showed a 
slow recovery following the test drill. 
According to this study, passing the test 
does not guarantee that the minimum level 
(3.0 l/min and 36 ml/kg/min) of  maximal 
oxygen consumption for smoke diving 
tasks is fulfilled. When using the revised 
test drill, age and health-related risk fac-

tors, among others, should be taken into 
account.

 Keywords: firefighting and rescue sec-
tor, physical work capacity, smoke diving
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Reconciliation between work and 
private life as experienced by 
nurses working three shifts

The study focused on how nurses working 
three shifts are combining work and pri-
vate life, in view of  the positive and nega-
tive effects between different areas of  life 
and a family-friendly organisational cul-
ture. Another aim of  the study was to dis-
cover which matters were sacrificed in the 
reconciliation and which matters made 
reconciliation easier. The study group 
comprised 453 nurses working as nurses. 
The study questions were incorporated as 
part of  the “Työolot ja hyvinvointi sosiaali- 
ja terveysalalla 2005” (the working condi-
tions and wellbeing of  the staff  in the 
social and healthcare services 2005) survey. 
The statistical analysis methods used were 
the “ ²” test, the “t” test and logistical 
regression analysis. 

With 38% of  the respondents, work and 
private life had often had a positive influ-
ence on each other, whereas 24% said that 
they often found it difficult to reconcile the 
two. The difficulty of  reconciling was most 
obviously explained by young age, burden-
some work and workplace expectations to 
prioritise the work over family and private 
life. Surprisingly, no direct connection was 
discovered between whether the respond-
ent had family members to look after and 

whether the respondent perceived recon-
ciling work and private life difficult. In 
their reconciliation, almost half  of  the 
respondents often sacrificed meeting their 
family and friends and pursuing their hob-
bies. More than 45% considered that 
reducing the amount of  work, slowing 
down the pace of  work and lightening the 
physical strain of  work would facilitate the 
reconciliation. The results indicate that 
healthcare management should pay atten-
tion to family-friendliness and to the situa-
tions of  young people who do not have 
families, and to how the strain of  work 
reflects on other areas of  their lives.

 Keywords: reconciliation between 
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The relationship between 
perceived work ability and time 
spent on paid and unpaid work 
among food industry workers

The main aim of  this study was to deter-
mine whether or not there is any relation-
ship between perceived work ability (0–10) 
and time spent on paid and unpaid work 
(total time expenditure, hrs/week) by 
means of  a cross-sectional questionnaire. 
The number of  participants was 799 (550 
women and 245 men), and their mean age 
was 40.4 years (range 19–66 years). The 
sample consisted of  545 blue-collar and 
254 white-collar workers who worked in 
the same enterprise. The average reported 
work ability was 8.4 (Md 9.0) among both 
men and women. The total time expendi-
ture among women was significantly high-
er than among men (68.9 hrs/week vs. 
65.7 hrs/week, respectively). However, the 
relationship between poor or moderate 
work ability (< 7) and time expenditure 
varied between different occupational sta-
tus and age groups. Low total time expend-
iture (under 77.8 hrs/week for women and 
under 73 hrs/week for men) and active 
participation in voluntary organizations 
were related to poor or moderate work 
ability among the older age group (50 years 
or over). Among the younger age group 
(under 50 years) and blue-collar workers, 
those who spent much time on paid work 
(women >40 hrs/week, men >44 hrs/
week) reported poor or moderate work 
ability more often. The white-collar work-
ers who spent a lot of  time on household 

work, were actively involved in voluntary 
organizations and did not have the respon-
sibility of  children reported poor or mod-
erate work ability more often than those in 
the opposite situation. 

Nevertheless, the variance explained by 
the variables examined remained rather 
low, about 22–35%, which indicates that 
work ability has a complex structure. This 
means that the promotion of  work ability 
should concentrate on many different 
aspects at the same time. In addition, with 
regard to actions to promote work ability 
in enterprises it may be useful to note that 
the explaining factors of  work ability dif-
fered between workers of  different ages 
and occupations. 
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Mental Workload Factors of 
Distributed Work

The tremendous development of  informa-
tion and communication technologies and 
dispersion of  operations brought about by 
globalization are changing the conditions, 
forms and opportunities of  distributed 
team collaboration. Employees of  distrib-
uted organizations work together towards 
a common goal and communicate prima-
rily via electronic communication tools, 
hardly ever meeting each other face-to-
face. How does a member of  a distributed 
team experience the challenges set by geo-
graphically-dispersed collaboration? Do 
distributed working methods create new 
mental workload factors, and what kind of  
coping methods are used? These questions 
were examined in a case study, where 23 
members of  three different teams perform-
ing distributed knowledge work were inter-
viewed. Team A was a permanent work 
group distributed in five Finnish towns. 
Case B was a temporary project team dis-
tributed over three continents, and Case C 
was a permanently assigned global team. 
Some of  the workload factors which 
emerged in the study were similar to those 
in collocated teams, such as clarity of  goal 
and roles, transparency of  career develop-
ment opportunities, length of  work days, 
work-life balance, quantitative work load, 
job security, information overload, number 
of  urgent tasks, and social conflicts. Among 
the job demands and mental workload fac-
tors specific to distributed work the follow-

ing were emphasized: isolation, need for 
independent working style, amount of  con-
trol, status of  group members, diversity of  
group members (cultural differences, 
diverse thinking and working styles) 
number of  spontaneous/face-to-face meet-
ings as well as clarity of  communication 
(quantity of  nonverbal and second-lan-
guage communication and sharing of  tacit 
knowledge). Individual physical, psycho-
logical, functional and skill-specific resourc-
es as well as social resources, including 
methods for managing group dynamics 
and commonly agreed modes of  opera-
tion, were used to control the workload.
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The challenges of well-being in 
mobile work

Mobile work involves any itinerant type of  
work, where the employee uses various 
electronic media for communication and 
collaboration. Mobile work also compre-
hends working in several locations (i.e. 
multi-locational work). This article 
describes the complexity factors in mobile 
and multi-locational work and their rela-
tions with the well-being experienced by 
employees. The study was carried out as a 
qualitative multi-case study, in which six 
mobile employee groups have been stud-
ied. Members from three of  the groups 
operated within a locally restricted area 
inside Finland, whilst members from the 
other three groups operated globally in 
many different countries. Data was collect-
ed by interviewing members from each 
group (n=41). 

The article describes the work environ-
ments of  the employee groups from the 
standpoint of  the complexity factors of  
mobility and multi-locality as well as well-
being experiences related to these com-
plexity factors. The article answers the fol-
lowing questions: How do mobility and 
multi-locality as complexity factors mani-
fest themselves in locally and globally 
mobile work and what kind of  well-being 
experiences are related to mobile and mul-
ti-locational work?

In mobile and multi-locational work the 
number of  work places, the distance 
between them and the rate of  changing 
the place affect the work load. According 
to this study the work performed by the 
globally mobile groups encompassed an 
extremely broad range of  work environ-
ments and, consequently, it involved many 
work management and occupational well-
being challenges. A crucial factor promot-

ing well-being is the opportunity to plan 
and limit mobility. Highly functional tools 
that make operating in a virtual work envi-
ronment possible were one way of  achiev-
ing this. It was also important for mobile 
and multi-locational employees to develop 
the ability to manage their working hours 
in a new way. 

The working area for locally mobile 
employees was clearly defined and the 
number of  work places was also limited in 
order to ensure that the length of  the work-
ing day was normal. This made it possible 
for employees to get normally home and to 
attend their leisure tasks and hobbies. The 
amount of  mobility required for any given 
task was highly predictable.  Employees 
would agree upon their mobile operating 
area with their superiors as much as a year 
in advance. The challenges of  well-being 
relate not only to vehicles as work spaces, 
but also working alone in an operating 
area and, correspondingly, preserving a 
sense of  community. Informal meetings 
between group members, such as at cafes 
and restaurants within an operating area, 
seemed to reduce the experience of  strain 
resulting from working alone and promote 
the feeling of  community. These informal 
meetings offered an opportunity to receive 
advice and support on work problem areas 
from colleagues.   
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 Jouko Suokas
 Esa-Pekka Takala
 Sakari Tola
 Jouko Tuomisto
 Matti Vartiainen
 Seppo Väyrynen
 Gustav Wickström
 Erkki Yrjänheikki
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KIRJOITUSOHJEET
Työ ja ihminen -aikakauskirja on tieteellinen, suomenkielinen julkaisukanava työterveys- ja työsuo-
jelualan tutkijoille. Siinä julkaistaan suomalaisen työympäristötutkimuksen tutkimustuloksia käsit-
televiä tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, esseitä ja kirja-arvioita. Aikakauskirjassa voidaan myös 
julkaista suomenkielisinä artikkeleita, jotka ovat ilmestyneet aikaisemmin vieraskielisinä.

Käsikirjoitus
Kirjoittajat lähettävät artikkeleiden ja katsauksien käsikirjoitukset aikakauskirjan toimitukseen mie-
luiten sähköpostin liitetiedostona (virve.mertanen@ttl.fi ). Käsikirjoituksen arvioivat tieteelliset toi-
mittajat ja heidän nimeämänsä asiantuntijat. He voivat esittää käsikirjoitukseen muutoksia, jotka 
kirjoittajan edellytetään ottavan huomioon. Asiantuntija-arvioijat saavat käsikirjoituksen ilman kir-
joittajien nimiä. Lausuntokierroksen jälkeen käsikirjoitus toimitetaan lausuntoineen ja tieteellisen 
toimittajan kommentteineen kirjoittajien tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Artikkelin hyväksymisen 
jälkeen toimitus huolehtii tekstin kielenhuollosta ja kaavioiden ja piirroksien puhtaaksipiirtämises-
tä. Kirjoittajat saavat korjausvedokset tarkastettavakseen ennen artikkelin painamista.

Rakenne
Artikkeleiden ja katsausten suosituspituus on 10 liuskaa ja enimmäispituus on 18 liuskaa (sisältä-
en taulukot ja piirrokset), esseiden 5 liuskaa ja kirja-arvioiden 4 liuskaa. Liuskat on numeroitava. 
Teksteissä käytetään kirjasinkokoa 12 ja riviväliä 2. Kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi. Tekstiä ei 
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 II

 toim. Anneli Leppänen ja Esa-Pekka Takala

Monisyinen kuormitus
Esa-Pekka Takala

Läpäisyperiaatteella toimivan pelastajien savusukellus-
testiradan kuormittavuus, luotettavuus ja turvallisuus

Sirpa Lusa, Harri Lindholm, Anne Punakallio, Raija Ilmarinen, Veikko 
Louhevaara, Jorma Katajisalo, Saila Lindqvist-Virkamäki 

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen 
kolmivuorotyötä tekevillä hoitajilla

Tiina Suomala, Marjukka Laine

Ansiotyöhön ja palkattomaan työhön käytetyn 
ajan yhteys koettuun työkykyyn

Minna Savinainen, Clas-Håkan Nygård, Heikki Arola

Hajautetun työskentelyn kuormitustekijät
Niina Kokko, Matti Vartiainen

Hyvinvoinnin haasteet mobiilissa työssä
Ursula Hyrkkänen, Matti Vartiainen

Työaika-autonomia lisäsi hyvinvointia hoitotyössä
Maria Sinivaara, Raija Kasanen, Minna Koivumäki, Tarja Hakola


