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1. Johdanto 

 

 

Lääkärit ovat Suomessa suuri ammattiryhmä ja olennainen osa suomalaista 

terveydenhuoltojärjestelmää, joka jakautuu julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Julkinen sektori 

työllistää 70 prosenttia kaikista Suomessa työskentelevistä lääkäreistä, näin ollen noin kaksi 

kolmasosaa lääkäreistä työskentelee joko kunnallisessa terveyskeskuksessa tai alueellisessa 

sairaalassa (Lääkäriliitto, 2015). Päivystystyö on yksi lääkärin työnkuvaan kuuluva piirre, 

joka koskettaa erityisesti julkisella sektorilla työskenteleviä lääkäreitä. Sairaaloissa 

työskentelevistä lääkäreistä 77 prosentilla sisältyy työnkuvaan päivystystä (Lääkäriliitto, 

2015). Päivystystä pidetään lääkärin ammattiin kuuluvana virkavelvollisuutena, josta ei 

lähtökohtaisesti voi kieltäytyä. Lääkäreiden tekemien päivystysvuorojen määrässä ja kestossa 

on vaihtelua erikoisaloittain ja alueittain. Tyypillisesti lastenlääkärit päivystävät paljon, 

päivystysvuoroja kertyy heille keskimäärin noin viisi vuoroa kuukaudessa. Päivystysvuorot 

ovat lääkäreillä yleisesti 12 tunnin pituisia, mutta kirurgeilla ne ovat alueesta riippuen usein 

vuorokauden kestäviä (Vierula & Keränen, 2018). 

 

Keskimäärin 300 lääkäriä jää vuosittain eläkkeelle ja samoin keskimäärin 300 uutta lääkäriä 

valmistuu joka vuosi. Viimeisen 50 vuoden aikana lääkäreiden kokonaismäärä on 

kymmenkertaistunut ja valmistuneiden lääkäreiden määrä on OECD-maiden keskitasoa 

(Lääkäriliitto, 2015). Tästä huolimatta lääkäreitä tarvitaan Suomessa enemmän ja lääkäreiden 

henkilöstöpulasta on käyty jo pitkään yleistä keskustelua. Vuonna 2015 koko Suomen 

julkisesta terveydenhuollosta puuttui yhteensä 616 lääkäriä. Keskimääräinen työvoimavaje 

oli erikoissairaanhoidon puolella 6 prosenttia ja terveyskeskuksissa 7,5 prosenttia. 

Lastenpsykiatrialla lääkärivaje on kaikista suurinta, vajeen ollessa jopa 16 prosenttia. 

(Lääkäriliitto, 2015) Työvoimapulan vaikutukset näkyvät oletetusti lääkäreiden työmäärässä. 

Lääkäreiden säännölliseksi työajaksi on määritelty lääkärisopimuksessa 38 tuntia ja 15 

minuuttia viikossa (Lääkärisopimus, 2020). Kuitenkin tiedetään, että osaltaan lääkäreiden 

työnkuvasta ja työtilanteesta johtuen lääkärit tekevät usein pitkiä työpäiviä ja ylitöitä. Vuonna 

2017 lääkäreistä 19 prosenttia teki säännöllisen työajan ylittävää viikoittaista työaikaa. 

Ylitöitä tehtiin keskimäärin 6 tuntia viikossa, toisin sanoen yli tunnin verran jokaista 

työpäivää kohti (Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2017). EU:n mittakaavassa suomalaiset 
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lääkärit tekevät kuitenkin keskimääräistä lyhyempää työpäivää muiden EU-maiden 

lääkäreihin verrattuna (Nachreiner, Wirtz, Dittmar, Chomann & Bockelmann, 2010).  

 

Kaiken kaikkiaan lääkärit näyttävät viihtyvän työssään hyvin. Laajan kyselytutkimuksen 

mukaan jopa 85 prosenttia lääkäreistä oli melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 

ammatinvalintaansa (Mattila ym., 2020). Korkeasta työtyytyväisyydestä huolimatta 

lääkäreiden työnkuvaan tiedetään sisältyvän useita kuormitustekijöitä. Työvoimapula, pitkät 

työajat ja päivystysluonteinen työ ovat lääkärin työhön kuuluvia piirteitä, joiden tiedetään 

yleisesti lisäävän työn kuormittavuutta. Suomalaisia lääkäreitä ja heidän työkuormitustaan 

tutkittaessa merkittävimmiksi kuormitustekijöiksi nousee esille heikosti toimivien 

potilastietojärjestelmien lisäksi työvoimapula ja päivystys. Lisäksi lääkärit kokevat työssään 

kuormittavaksi työn kiireen ja pakkotahtisuuden (Elovainio, Virtanen & Oksanen, 2017). 

Koetun työkuormituksen lisäksi työolojen aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista 

ollaan tietoisia lääkäreiden keskuudessa. Alalla tiedostetaan päivystystyöstä johtuvan 

työaikojen vuorokautisen vaihtelun ja pitkien työpäivien vaikutukset terveyteen ja 

heikompaan työssä suoriutumiseen (Meretoja, Laakso, Lääveri, & Henriksson, 2005). Yhtenä 

selittävänä tekijänä näiden yhteyksien välillä voidaan pitää unihäiriöitä ja univajeesta 

seuraavaa väsymystilaa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet univajeen ja väsymyksen 

aiheuttavan lääkäreillä heikompaa työssä suoriutumista ja altistavan työtapaturmille ja 

hoitovirheille (Lombardi, Folkard, Willetts & Smith, 2010; Meretoja ym., 2005). 

Unihäiriöiden ja univajeen tiedetään myös aiheuttavan terveyshaittoja, kuten heikentävän 

immuunipuolustusta ja lisäävän tapaturmien riskiä. Häiriöiden kroonistuessa ja kasautuessa 

myös pidempiaikaiset terveyshaitat lisääntyvät ja riski sairastua useisiin elintapasairauksiin 

kasvaa (Ganster & Rosen, 2013). 

 

Suomalaisten lääkäreiden työoloista ja terveydestä on saatu viime vuosina kattavaa tietoa 

valtakunnallisten kyselytutkimusten avulla. Aikaisempaa tutkimusta, joka keskittyisi 

tarkastelemaan suomalaisten lääkäreiden työaikaa ja sen vaikutuksia työkuormitukseen ja 

terveyteen, ei olla silti vielä juurikaan tehty. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa 

lääkäreiden työajan, erityisesti päivystystyön mahdollisia yhteyksiä unihäiriöihin, lääkäreiden 

kokemaan terveydentilaan ja työkuormitukseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan 

työkuormituksen, unihäiriöiden ja koetun terveydentilan mahdollisia yhteyksiä toisiinsa. 
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1.1. Työaika ja terveys  

Työajan vaikutuksista fyysiseen terveyteen on tehty lukuisia tutkimuksia erityisesti 

vuorotyön osalta. Tutkittaessa useita ammattialoja terveydenhuoltoalan työntekijät mukaan 

lukien, työpäivien pituuden ja negatiivisten terveysvaikutusten välisen yhteyden on havaittu 

olevan lähes suoraviivainen. Negatiiviset terveysvaikutukset näyttäisivät lisääntyvän 

lineaarisesti siirryttäessä osa-aikaisesta työmäärästä yli 80-tuntista työviikkoa kohti 

(Nachreiner ym., 2010). Lääkäreiden subjektiivisesti koettua terveydentilaa tutkittaessa 

saksalaiset lääkärit kokivat terveydentilansa huonommaksi norjalaisiin kollegoihinsa 

verrattuna. Tutkimukseen osallistuneet saksalaiset lääkärit tekivät keskimäärin 10 tuntia 

enemmän töitä viikossa norjalaisiin kollegoihinsa verrattuna (Rosta & Aasland, 2011). 

Työajan ja terveyden välisistä yhteyksistä on saatu myös toisenlaisia tutkimustuloksia. 

Ruotsalaislääkäreitä koskevassa tutkimuksessa ei havaittu lainkaan yhteyksiä yleisen 

terveydentilan sekä työajan määrän tai ilta- ja viikonlopputyövuorojen yleisyyden välillä. 

Tutkittaessa päivystäviä lääkäreitä erikseen, päivystysvuorojen määrällä havaittiin jopa 

positiivinen yhteys paremmaksi koettuun terveydentilaan (Tucker, Bejerot, Kecklund, 

Aronsson, & Åkerstedt, 2013). 

 

Vuorotyö ja pitkät työvuorot ovat yhdistetty useiden kroonisten fyysisten sairauksien 

esiintyvyyteen (Caruso, 2014; Matheson, O’Brien & Reid, 2014). Samoin ilta- ja yötyöhön 

painottuvan vuorotyön on havaittu olevan yhteydessä sairauspoissaolojen määrään 

naispuolisilla terveydenhuoltoalan työntekijöillä (Merkus ym., 2012). Työaikaan liitetyistä 

fyysisistä sairauksista eniten tutkimusnäyttöä on saatu sydän- ja verisuonitautien sekä 

ruoansulatuselinten sairauksien osalta (Matheson ym., 2014). Sekä vuorotyö että pidemmät 

työajat on yhdistetty korkeampaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin useissa 

yksittäisissä tutkimuksissa ja meta-analyyseissa (Matheson ym., 2014; Virtanen ym. 2012; 

Vyas ym., 2012). Jo nuorilla, alle 40-vuotiailla vuorotyötä tekevillä miehillä on havaittu 

esiintyvän verrokkiryhmää enemmän valtimonkovettumatautia (Puttonen ym., 2009). 

Tutkimusnäyttö työajan ja sydän- ja verisuonisairauksien yhteyksistä ei ole kuitenkaan täysin 

kiistatonta, eikä kaikissa tutkimuksissa ole löytynyt näyttöä puhumaan yhteyksien puolesta 

(Hublin ym., 2010). Vuorotyön ja sydän- ja verisuonitautien kausaliteettia ei ole myöskään 

pystytty nykytutkimuksella luotettavasti todistamaan. On esitetty, että vuorotyö ei toimisi 

itsenäisenä vaikuttavana tekijänä selittämään sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyttä, vaan 
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vuorotyön ja sydän- ja verisuonitautien välinen mahdollinen yhteys välittyisi muiden 

tekijöiden kautta (Puttonen, Härmä & Hublin, 2010). Yhtenä mahdollisena yhteyksiä 

välittävänä tekijänä pidetään vuorotyön yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Tyypin 2 diabetes on 

vakava elintapasairaus itsessään, mutta myös merkittävä sydän- ja verisuonisairauksien 

riskitekijä (Matheson ym., 2014). Laajassa, yhdysvaltalaisen hoitohenkilökunnan kahden 

kohortin tutkimuksessa havaittiin positiivinen yhteys iltavuoroa sisältävän vuorotyön ja 

tyypin 2 diabeteksen välillä. Tutkittavien korkeampi mitattu painoindeksi, toisin sanoen 

ylipaino välitti osittain kyseistä yhteyttä (Pan, Schernhammer, Sun & Hu, 2011). Vuorotyö 

onkin yhdistetty useissa pitkittäistutkimuksissa korkeampaan painoindeksiin sekä 

kohonneeseen verensokeriin, eli esidiabeteksen esiintyvyyteen (Proper ym., 2016). Näiden 

tiedetään lisäävän riskiä sairastua useisiin elintapasairauksiin, mukaan lukien tyypin 2 

diabetekseen.  

 

Työajan ja fyysisten sairauksien välisten mahdollisten yhteyksien taustalla olevia vaikuttavia 

mekanismeja ei vielä tunneta täysin (Matheson ym., 2014). Työajan aiheuttamien 

negatiivisten terveysvaikutusten on ehdotettu välittyvän osittain terveyskäyttäytymisellä. 

Pitkät työajat ja vuorotyö on yhdistetty useissa tutkimuksissa haitallisiin elintapatekijöihin, 

kuten tupakointiin, liialliseen alkoholinkäyttöön ja ylipainoon (Artazcoz, Cortès, Escribà-

Agüir, Cascant, & Villegas, 2009; Canuto, Garcez & Olinto, 2013; Schluter, Turner & 

Benefer, 2012). Haitallisen terveyskäyttäytymisen on esitetty myös toimivan osalla 

henkilöistä epäadaptiivisena coping-keinona vuorotyön aiheuttamalle kuormitukselle ja 

muille negatiivisille vaikutuksille. Epäterveelliset ruokailutottumukset, alkoholinkäyttö ja 

tupakointi näin ollen pyrkisivät lievittämään vuorotyön aiheuttamaa stressiä ja toimivan 

piristeenä vuorotyön aiheuttamaa univajetta ja väsymystä vastaan (Bushnell, Colombi, 

Caruso & Tak, 2010). Terveyskäyttäytymisen vaikutusta terveydentilaan voi myös osittain 

selittää alhaisempi sosioekonominen asema, jonka voidaan karkeasti olettaa olevan 

yleisempää vuorotyötä ja pitkiä työpäiviä tekevillä. Meta-analyysissa pitkät työpäivät olivat 

yhteydessä tyypin 2 diabetekseen nimenomaan alempaan sosioekonomiseen asemaan 

kuuluvien henkilöiden keskuudessa (Kivimäki ym., 2015). Kuitenkin työajan ja 

terveysvaikutusten välisistä yhteyksistä on saatu samankaltaisia tutkimustuloksia myös 

lääkäreitä tutkittaessa, joiden voidaan olettaa todennäköisesti olevan korkeammassa 

sosioekonomisessa asemassa (Rosta & Aasland, 2011).  
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Työajan, terveyskäyttäytymisen ja terveydentilan väliset yhteydet voivat mahdollisesti johtua 

univajeesta ja epäsäännöllisen työajan aiheuttamasta vuorokausirytmin häiriintymisestä. 

Vuorokausirytmin katsotaan häiriintyvän silloin, kun ihmisen toiminnot, kuten fyysinen 

aktiivisuus, syöminen ja nukkuminen tapahtuvat elimistön sisäisen kellon vastaisina aikoina 

(Smith & Eastman, 2012). Vuorokausirytmin häiriintyminen laukaisee elimistössä 

stressitilan, joka aiheuttaa aineenvaihdunnallisia häiriöitä ja lisää riskiä edellä mainituille 

negatiivisille terveysvaikutuksille (Matheson ym., 2014). Vuorokausirytmin häiriintyminen 

linkittyy myös hyvin vahvasti riittämättömään unensaantiin ja unihäiriöihin. On myös jonkin 

verran tutkimusnäyttöä esimerkiksi siitä, että univaje mahdollisesti selittäisi vuorotyön ja 

metabolisen oireyhtymän välistä yhteyttä silloin, kun terveyskäyttäytyminen ja 

sosioekonominen asema on kontrolloitu (Canuto ym., 2013). Australialaista 

hoitohenkilökuntaa tutkittaessa univajeen havaittiin välittävän merkittävästi vuorotyön ja 

metabolisen oireyhtymän esiintyvyyden välistä yhteyttä (Korsiak, Tranmer, Day & Aronson, 

2018).  

 

1.2 Uni ja unihäiriöt 

Unen merkitys terveyteen ja hyvinvointiin tiedetään ja terveellisten elintapojen 

kokonaisuuteen lasketaankin terveellinen ruokavalio, liikunta ja riittävä unen saanti. 

Nukkuminen on välttämätöntä ihmisen elonjäännin kannalta, ja kroonisen univajeen tiedetään 

aiheuttavan merkittäviä terveyshaittoja. Vaikka unesta puhutaankin koko ajan yhä enemmän, 

on univaje ja unihäiriöt nyky-yhteiskunnassamme alati kasvavia ongelmia, joihin olisi syytä 

kiinnittää entistä enemmän huomiota (Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 2012). Ihmisen 

päivittäinen unentarve on keskimäärin 6-9 tuntia vuorokaudessa, ja terveen aikuisen 

suositellaan nukkuvan 7-9 tuntia optimaalisen terveydentilan ja suorituskyvyn edistämiseksi 

(Huttunen, 2018, Watson ym., 2015). Unen käsitteellistämisessä ja terveellisen unen 

määrittelyssä on otettava huomioon määrällisen unensaannin lisäksi myös unen laadullinen 

tekijä, koska esimerkiksi unen laadun on havaittu olevan vahvemmassa yhteydessä 

väsyneisyyteen unen määrään verrattuna (Litwiller, Snyder, Taylor & Steele, 2017). Erilaiset 

poikkeavuudet terveessä unessa voivat kuitenkin johtua puutteista riittävän unen määrässä, 

laadussa tai molemmissa. Unen kaksoisprosessimallin mukaan unen määrää ja laatua 

määrittelee kehon homeostaattinen valveillaoloon perustuva unentarve sekä kehon sisäinen 

vuorokausirytmi, joka osittain säätelee nukkumis-valveillaolorytmiä (Litwiller ym., 2017) 
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Näistä kahdesta jälkimmäinen, eli vuorokausirytmi vaikuttaa uneen enemmän ja säätelee 

voimakkaammin nukkumisen ja valveillaolon vaihtelua (Partonen, 2016).  

 

Puutokset unen määrässä tai laadussa voivat olla syy tai seurausta erilaisten unihäiriöiden 

kehittymisessä. Unettomuus on unihäiriöistä yleisin, ja siitä kärsii vuoden aikana yli 

kolmasosa aikuisista (Huttunen, 2018). Oireina esiintyy joko nukahtamisen vaikeutta, 

vaikeutta pysyä unessa tai liian aikaisin heräämistä ja kykenemättömyyttä nukahtaa 

uudestaan (American Psychiatric Association, 2013). Unettomuudessa on suurta vaihtelua 

sen vaikeusasteessa sekä kestossa ja häiriölle löytyy myös tapauskohtaisesti eri selittäviä 

tekijöitä. Erityisesti lyhytaikaisessa unettomuudessa yhtenä yleisenä syynä pidetään 

vuorokausirytmin häiriintymistä (Huttunen, 2018).  

 

1.2.1 Uni ja terveys 

Unihäiriöiden seurauksena kehittyy univaje ja väsymystila, joiden tiedetään aiheuttavan 

useita negatiivisia terveysvaikutuksia ja olevan yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen 

(Grandner, Hale, Moore & Patel, 2010). Sairastavuuden riski näyttäisi lisääntyvän 

vuorokautisen unen vähentyessä alle 6 tuntiin 7-8 tuntimäärään verrattuna (Itani, Jike, 

Watanabe & Kaneita, 2017). Univajeen lisäksi myös liiallinen unensaanti on yhdistetty jopa 

voimakkaammin korkeampaan kuolleisuuteen (Mullington, Haack, Toth, Serrador & Meier-

Ewert, 2009). Vuorokausirytmin häiriintyminen sekä univaje on yhdistetty useissa 

tutkimuksissa useisiin eri sairauksiin ja elintapatekijöihin, kuten metaboliseen oireyhtymään, 

ylipainoon, tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin (Itani ym., 2017 Luyster 

ym., 2012, Mullington ym., 2009, Pan ym., 2011). Riskin on havaittu olevan suurta erityisesti 

ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen kohdalla. Annos-vastesuhdetta tutkivassa meta-analyysissa 

univaje näytti lisäävän riskiä tyypin 2 diabeteksen sairastavuuteen 37 prosentilla ja ylipainon 

esiintyvyyteen 38 prosentilla (Itani ym., 2017). Univajeen lisäksi myös liiallinen unen saanti 

näyttäisi olevan yhteydessä tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin (Luyster 

ym., 2012). Keskusteltaessa yleisesti unesta ja terveysvaikutuksista onkin hyvä kiinnittää 

huomiota siihen, että unen ja terveysvaikutusten yhteydet eivät näyttäisi olevan lineaarisia. 

Unen ja tyypin 2 diabeteksen välisiä yhteyksiä tutkivassa meta-analyysissa havaittiin U-

käyrää jäljittelevä yhteys niin, että riski sairastua oli alimmillaan keskimäärin 7-8 tuntia yössä 
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nukkuvilla ja sairastavuuden riski kasvoi, mitä kauemmas tästä arvosta poikettiin molempiin 

suuntiin (Shan ym., 2015). 

 

Yhteydet univajeen ja negatiivisten terveysvaikutusten välillä eivät näyttäisi olevan 

myöskään vaikutukseltaan suoria, eikä yhteyksien taustatekijöitä tunneta vielä tarpeeksi 

hyvin (Itani ym., 2017, Mullington ym., 2012). Vaikutusten on ehdotettu välittyvän mm. 

verenpaineen nousulla, kehon hormonaalisilla muutoksilla ja kehon tulehdustilalla (Irwin, 

Olmstead & Carroll, 2016, Itani ym., 2017, Mullington ym., 2012). Univajeen on useissa 

tutkimuksissa havaittu nostavan verenpainetta ja pitkään kestäneen valvomisen on havaittu 

laukaisevan elimistössä stressitilan. Verenpaineen nousua selittää osin univajeen aiheuttamat 

muutokset autonomisen hermoston aktivaatiossa niin, että sympaattisen hermoston aktivaatio 

lisääntyy ja parasympaattisen hermoston aktivaatio heikkenee (Mullington ym., 2012). Unen 

tiedetään vaikuttavan elimistön hormonitoimintaan, esimerkiksi kylläisyyshormonien 

säätelyyn. Kylläisyyshormoni leptiinin on havaittu vähenevän ja nälkähormoni greliinin on 

havaittu lisääntyvän univajeessa (Van Cauter, 2007). Ruokahalua säätelevien hormonien 

eritys epäsuotuisaan suuntaan voi aiheuttaa ylensyömistä, mikä taas johtaa moniin 

negatiivisiin terveysvaikutuksiin, kuten ylipainoon, metabolisen oireyhtymään ja muihin 

edellä mainittuihin elintapasairauksiin (Mullington ym., 2012). Samoin kehon tulehdustilan 

on jo pitkään tiedetty olevan yhteydessä moniin negatiivisiin terveysvaikutuksiin (Mullington 

ym., 2012). Niin liiallinen, kuin liian vähäinen unenmäärä sekä unihäiriöt on yhdistetty 

kohonneeseen riskiin sairastua tulehduksellisiin sairauksiin sekä yleisesti korkeampaan 

kuolleisuuteen (Irwin ym., 2016). Unen eri tekijöitä kartoittavassa meta-analyysissa todettiin 

unihäiriössä ja liiallisessa unen saannissa korkeampia CRP-arvoja ja interleukiini 6:n arvoja. 

C-reaktiivinen proteiini on valkuaisaine, jonka määrä nousee useimmissa tulehduksissa ja 

interleukiini 6 on yleinen välittäjäaine tulehdusreaktioissa (Eskelinen, 2019; Scheller, 

Chalaris, Schmidt-Arras & Rose-John, 2011). Meta-analyysissa ei kuitenkaan todennettu 

samanlaisia tuloksia univajeen kohdalla. 

 

1.2.2 Uni ja työaika 

Työajan vaikutukset uneen ovat olleet jo pitkään tiedossa ja erityisesti vuorotyö on yhdistetty 

univajeeseen ja unihäiriöihin. Esimerkiksi seitsemän tutkimuksen katsauksessa vuorotyö 
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yhdistettiin korkeampaan riskiin unihäiriöiden kehittymiselle (Linton ym., 2015). Vuorotyön 

aiheuttamat haasteet unelle tunnetaankin jo niin hyvin, että vuorotyöunihäiriötä (engl. ”shift 

work sleep disorder”) pidetään yhtenä unihäiriöiden esiintymisen tyyppinä. 

Vuorotyöunihäiriössä oireet johtuvat vuorotyön aiheuttamasta vuorokausirytmin 

häiriintymisestä ja oireet kestävät vähintään kolmen kuukauden ajan. On arvioitu, että 

arviolta 10–25 prosenttia vuorotyötä tekevistä kärsisi vuorotyöunihäiriöstä (Partinen, 2012; 

Wright, Bogan & Wyatt, 2013). Vuorotyöunihäiriössä vuorokausirytmi häiriintyy niin, että 

vuorotyön epäsäännöllisen työajan vuoksi henkilö toimii ja säätelee fyysistä aktiivisuuttaan 

sisäsyntyisen sirkadiaanisen kellonsa vastaisesti (Zhu & Zee, 2012). Vuorotyölle on 

tyypillistä epäsäännöllisen työajan lisäksi epäsäännölliset ja lyhyemmät työvuorojen väliset 

palautumisajat, jotka selittävät osaltaan vuorotyön aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia uneen. 

Lyhyiden, alle 11-tuntisten palautumisaikojen on todettu vaikuttavan merkitsevästi 

vähäisempään unensaantiin (Kecklund & Axelsson, 2016).  Työaikaa tarkastellessa lisäksi 

korkea päivittäinen ja viikoittainen työaika on yhdistetty unihäiriöihin (Caruso, 2014). 

Työajan määrän vaikutusta unihäiriöihin on selitetty sillä, että työhön ja vapaa-aikaan 

kulutetaan aikaa nukkumisen kustannuksella. Toisin sanoen vuorokauden nukkumiseen 

käytetyistä tunneista tingitään, kun elämänrytmi on kiireinen ja työn ja vapaa-ajan 

vaatimukset ovat suuret (Barnes, Wagner & Ghumman, 2012).  

 

Työajan ja unihäiriöiden sekä univajeen välisistä yhteyksistä on tehty tutkimuksia erikseen 

lääkäriaineistolla. Australialaisia lääkäreitä koskevassa tutkimuksessa tutkittiin työajan 

vaikutusta unen määrään. Unen määrää tarkasteltiin 24 tuntia edeltävältä ajalta ennen 

työvuoron alkamista. Yli 11-tuntiset työvuorot olivat merkitsevästi yhteydessä lyhyempiin, 

alle 5-tuntisiin yöuniin. Samoin iltavuoroissa esiintyi merkitsevästi enemmän lyhyitä yöunia 

päivällä tehtyihin työvuoroihin verrattuna (Ferguson ym., 2010). Ruotsalaisia lääkäreitä 

koskevassa tutkimuksessa yli 12-tuntiset työvuorot olivat merkitsevästi yhteydessä 

negatiivisempiin raportointeihin unensaannin riittävyydestä ja yleisestä unenlaadusta (Tucker 

ym., 2013). Tutkimuksessa käytettiin mittarina Karolinska Sleep Questionnaire -

kyselylomaketta, jonka kysymykset olivat vapaasti suomennettuna muotoa ”Koetko saavasi 

tarpeeksi unta?” ja ”Kuinka arvioisit unesi yleisesti?” (” Do you think you get enough sleep?” 

&” How would you rate your sleep in general?”). Walesilaisia lääkäreitä käsittelevässä 

tutkimuksessa yli 48-tuntinen viikoittainen työaika oli merkitsevästi yhteydessä 

väsyneisyyden raportointiin työvuoron aikana, ja yhteyden voimakkuus kasvoi työmäärän 
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lisääntyessä kohti 60-tuntista työaikaa. Samoin iltavuorotyössä keskimääräinen 

vuorokautinen unen määrä oli yli tunnin vähemmän kuin päivävuorotyössä (Tucker ym., 

2010). 

 

1.3 Työkuormitus 

Työkuormitus on yksi eniten tutkituimpia ilmiöitä kuvaamaan psykologista stressiä, 

erityisesti työ- ja organisaatiopsykologiassa. Kenties tunnetuin psykososiaalista stressiä 

kuvaava teoria on Robert Karasekin kehittämä työn vaatimusten ja hallinnan malli (Karasek 

1979). Mallin mukaan työkuormitus on riippuvainen kahden psykososiaalisen dimension, 

työn vaatimusten ja työn hallinnan interaktiosta. Työn vaatimukset viittaavat työn määrään ja 

kuormittavuuteen ja työn hallinta viittaa työn vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksiin. Mallin 

mukaan työn vaatimukset toimivat stressitekijänä aiheuttaen työkuormitusta ja työn hallinta 

toimii suojaavana tekijänä lievittäen työn vaatimusten kuormittavaa vaikutusta. Kahden 

dimension interaktiolla työ voidaan jakaa kuormitukseltaan neljään eri työtyyppiin: 

kuormittava työ (korkeat vaatimukset – vähäinen hallinta), passiivinen työ (vähäiset 

vaatimukset – vähäinen hallinta), kuormittamaton työ (vähäiset vaatimukset – korkea 

hallinta) sekä aktiivinen työ (korkeat vaatimukset – korkea hallinta). Kuormittavan työn 

oletetaan olevan työtyypeistä kaikista haitallisin terveydelle ja aktiivisen työn oletetaan 

olevan yhteydessä korkeaan motivaatioon ja työn imuun (Karasek, 1979). 

 

1.3.1 Työkuormitus ja terveys 

Karasekin mallin mukaan kuormittava työ aiheuttaa stressiä ja altistaa useille negatiivisille 

terveysvaikutuksille. Työkuormituksen haitalliset terveysvaikutukset selitetään usein 

työkuormituksen aiheuttamalla psykologisella stressillä, jonka tiedetään olevan terveydelle 

haitallista (Steptoe & Kivimäki, 2013). Työperäisen stressin vaikutuksista ihmisten fyysiseen 

ja psyykkiseen hyvinvointiin on saatu paljon uutta tietoa viimeisen 20 vuoden aikana alati 

lisääntyneen tutkimuksen ja parantuneiden tutkimusmenetelmien ansiosta (Ganster & Rosen, 

2013). Työperäisen stressin aiheuttamat ongelmat tunnetaan jo melko hyvin ja työperäinen 

stressi esimerkiksi mainitaan yhtenä merkittävänä sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä 

ESC:n (European Society of Cardiology) hoitosuosituksissa (Piepoli ym., 2016). Työperäisen 
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stressin vaikutuksia selitetään usein allostaattisen kuormituksen teorialla, jossa kroonisen 

stressin negatiiviset terveysvaikutukset kasaantuvat ajan myötä lisäten terveysriskejä ja 

kuolleisuutta (Ganster & Rosen, 2013; Hintsa, Honkalampi & Flink, 2019). Allostaattisen 

kuormituksen teoriassa eritellään usein kolme eri vaihetta, jotka kytkeytyvät toisiinsa 

vastavuoroisella, ei täysin lineaarisella tavalla (Ganster & Rosen, 2013). Varhaisessa 

kuormituksen vaiheessa elimistö reagoi välittömään stressiin, mikä näkyy muutoksina 

autonomisen hermoston aktivaatiossa ja hormonien erityksessä. Kuormituksen seuraavassa 

vaiheessa elimistö adaptoituu pitkittyneeseen stressireaktioiden häiriötilaan ja kehossa 

tapahtuu pysyvämpiä muutoksia muun muassa aineenvaihdunnassa, verenpaineessa ja 

tulehdusarvoissa. Näiden muutosten taas tiedetään toimivan terveysriskeinä ja aiheuttavan 

ajan myötä monia pitkäaikaissairauksia (Ganster & Rosen, 2013; Hintsa ym., 2019). 

 

Työkuormituksen haitallisista terveysvaikutuksista on saatu lupaavaa näyttöä useista meta-

analyyseista. Työkuormituksen on todettu olevan yhteydessä elintapasairauksiin, kuten 

sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen sekä usein elintapasairauksissa esiintyviin 

aivoinfarkteihin (Fransson ym., 2015, Kivimäki ym., 2012, Nyberg ym., 2013, Nyberg ym., 

2014). Työkuormitus näyttäisi lisäävän riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja 

aivoinfarkteihin noin 10–20 prosentilla keskimäärin 10 vuoden sisällä (Kivimäki ym., 2012, 

Nyberg ym., 2013 & Fransson ym., 2015). Erityisen vahvaa näyttöä on saatu 

työkuormituksen itsenäisestä vaikutuksesta tyypin 2 diabeteksen sairastavuudessa. 10 vuoden 

seurannassa työkuormitus lisäsi suoraan diabeteksen sairastavuuden riskiä 11 prosentilla 

(Fransson ym., 2015). Tutkimuksessa kontrolloitiin elintapatekijät ja pois luettiin tapaukset, 

jossa diabetes todettiin ensimmäisen kolmen seurantavuoden aikana, jotta mahdollinen 

käänteinen yhteys saatiin kontrolloitua.  

 

Eri meta-analyysien tulokset työkuormituksen ja negatiivisten terveysvaikutusten välillä ovat 

keskenään johdonmukaisia, mutta kuten elintapasairauksissa voidaan olettaa, elintapatekijät 

selittävät ainakin osittain tutkimustuloksia. Työkuormituksen vaikutuksen sydän- ja 

verisuonitauteihin on havaittu olevan sekä itsenäinen (Kivimäki ym., 2012), että vaikutusten 

merkitsevyyden on havaittu myös poistuvan, kun elintapatekijät (tupakointi, ylipaino, 

vähäinen liikunta) on kontrolloitu (Nyberg ym., 2013). Työkuormitusta ja 

terveyskäyttäytymistä onkin tutkittu paljon erikseen. Työkuormitus on yhdistetty useisiin 
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terveydelle haitallisiin elintapatekijöihin, kuten ylipainoon, vähäiseen liikuntaan, tupakointiin 

ja alkoholin liikakäyttöön (Nyberg ym., 2012, Fransson ym., 2012, Heikkilä ym., 2012 & 

Heikkilä ym., 2012).  

 

1.3.2 Työkuormitus ja uni 

Työn erilaisia kuormitustekijöitä on tutkittu laajasti ja niiden vaikutukset terveydelle ja 

hyvinvoinnille tunnetaan jo melko hyvin. Työkuormituksen ja unen välisiä yhteyksiä on 

tutkittu myös paljon, mutta ei yhtä laajasti muihin terveystekijöihin verrattuna (Hall, 2015). 

Taustalla oleva olettamus silti on, että työn haitalliset psykologiset tekijät lisäävät uneen 

liittyvien ongelmien esiintyvyyttä, ja suotuisat tekijät vähentävät näiden esiintyvyyttä (Van 

Laethem, Beckers, Kompier, Dijksterhuis & Geurts, 2013). Työn psykologisten tekijöiden on 

havaittu olevan yhteydessä unen määrään, koettuun unen laatuun sekä unihäiriöiden 

esiintyvyyteen. Eräässä meta-analyysissa tutkittiin työpaikan sosiaalisia ja psykologisia 

tekijöitä ja niiden yhteyksiä unihäiriöiden esiintyvyyteen. Psykologisista tekijöistä 

sosiaalinen tuki, organisaation oikeudenmukaisuus ja koettu työn hallinta yhdistettiin 

vähemmän koettuihin unihäiriöihin, ja päinvastaisesti alhainen työn hallinta sekä työpaikan 

sosiaaliset ongelmat, kuten työpaikkakiusaaminen yhdistettiin unihäiriöiden korkeampaan 

esiintyvyyteen (Linton ym., 2015). Unen laatua käsittelevässä pitkittäistutkimusten meta-

analyysissa havaittiin työn vaatimusten yhteys huonompaan unen laatuun ja työn hallinnan 

yhteys parempaan unen laatuun (Van Laethem ym., 2013). Työkuormituksen ja unihäiriöiden 

vaikutuksen kausaliteetti havaittiin kohorttitutkimuksessa, jossa työkuormituksen muuttuessa 

unihäiriöiden esiintyvyys muuttui samansuuntaisesti vuoden seuranta-aikana (De Lange ym., 

2009). Erityisesti työn vaatimukset näyttäisivät selittävän työn psykologisten tekijöiden 

vaikutusta unihäiriöihin. Työn hallinta näyttäisi suojaavan osittain tätä vaikutusta, mutta ei 

kuitenkaan kumoavan täysin kuormittavan työn haittaa. Edellä mainitussa 

pitkittäistutkimuksessa kuormittavan työn havaittiin olevan eniten ja kuormittamattoman työn 

olevan vähiten yhteydessä unihäiriöihin. Kuitenkin Karasekin mallin mukaisessa aktiivisessa 

työssä, jossa työn vaatimukset ja hallinta ovat molemmat korkealla, todettiin samankaltaisia 

tuloksia unihäiriöihin kuin kuormittavassa työssä (De Lange ym., 2009). 
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Niin kuin muidenkin terveysvaikutusten kohdalla, työn psykologisten tekijöiden yhteydet 

uneen selitetään usein stressin kokemisella. Stressin tiedetään olevan yleinen syy erityisesti 

lyhytkestoisissa unihäiriöissä (Huttunen, 2018). Työperäisen stressin tiedetään olevan 

yhteydessä nukahtamisvaikeuksiin, huonompaan unenlaatuun ja päiväaikaiseen väsymykseen 

vuorotyötä tekevillä terveydenhuoltoalan ammattilaisilla (Karhula, 2015). Samoin 

lääkäriopiskelijoilla stressin kokemisen on havaittu olevan merkitsevästi yhteydessä 

huonompaan unenlaatuun (Almojali, Almalki, Alothman, Masuadi & Alaqeel, 2017).  Työn 

ja unen välisten yhteyksien ja niiden suhteellisten alhaisten vaikuttavuuksien on esitetty 

johtuvan siitä, että työhön liittyvät tekijät toimivat uneen vaikuttavina stressitekijöinä, mutta 

eivät kuitenkaan ainoina sellaisina. Uneen vaikuttaa työhön liittyvien stressitekijöiden lisäksi 

monet muut tekijät, kuten yksityiselämän stressitekijät ja terveyskäyttäytyminen (Van 

Laethem ym., 2013).  

 

Yhteyksien suuntaa tarkastellessa suurin osa tutkimuksista on keskittynyt käsittelemään työn 

vaikutusta uneen. Yhteydet työn ja unen välillä näyttäisivät olevan kuitenkin vastavuoroisia, 

jossa sekä työn psykologiset tekijät että uni vaikuttavat molemmat toisiinsa. Sen lisäksi, että 

Karasekin mallin mukainen passiivinen työ ja työn korkeat vaatimukset ennustaisivat tulevia 

unihäiriöitä niin myös päinvastoin, unihäiriöt ennustaisivat työn korkeampia vaatimuksia, 

alhaisempaa hallintaa ja korkeampaa työkuormitusta (Åkersted ym., 2015; Törnroos ym., 

2017). Vaikutussuunnan on esitetty selittyvän sillä, että uni ja sen ongelmat vaikuttaisivat 

työntekijän motivaatioon, tuotteliaisuuden kokemiseen ja työssä suoriutumiseen 

(Kucharczyk, Morgan & Hall, 2012; Törnroos ym., 2017). Nämä tekijät vaikuttaisivat taas 

siihen, kuinka kuormittavaksi työ koetaan ja millaiseksi työn hallinta koetaan (Törnroos ym., 

2017). On myös näyttöä siitä, että univaje itsessään lisäisi stressiä. Univajeen on havaittu 

nostavan stressivasteen, HPA-akselin (hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori) aktivaatiota 

ja stressihormoni kortisolin erittymistä (Minkel ym., 2014). Univajeen aiheuttama stressi 

voisi näin vaikuttaa siihen, että työn psykologiset tekijät koettaisiin entistä 

kuormittavammiksi, sillä lähtötilanne kuormituksen kokemisessa olisi jo valmiiksi 

haavoittuvainen.  
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1.4 Tutkimus ja hypoteesit  

Katsauksessa esitettyjen tutkimustulosten ja teorioiden perusteella voidaan todeta, että 

työajalla on mahdollisesti vaikutusta erilaisiin hyvinvointitekijöihin. On myös näyttöä siitä, 

että erilaiset hyvinvointitekijät ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimukselle muodostui näin ollen 

kaksi tutkimusongelmaa:  

 

”Vaikuttaako lääkäreiden työaika koettuun työkuormitukseen, terveydentilaan ja uneen?” 

”Ovatko työkuormitus, terveydentila ja uni yhteyksissä toisiinsa?”  

 

Tutkimusongelmien perusteella muodostettiin neljä hypoteesia:  

 

1. Työajan määrä ja päivystys ovat positiivisessa yhteydessä työkuormitukseen, huonommaksi 

koettuun terveydentilaan ja unihäiriöihin 

2.  Työkuormitus, huonommaksi koettu terveydentila ja unihäiriöt ovat positiivisissa 

yhteyksissä toisiinsa 

3. Unihäiriöt välittävät työkuormituksen vaikutusta terveydentilaan 

4. Työkuormitus välittää unihäiriöiden vaikutusta terveydentilaan 

 

2. Menetelmät 
 

Tutkimus toteutettiin valtakunnallisen Lääkärien työolot ja terveys -kyselytutkimuksen 

pohjalta. Tutkimussarjaa on toteutettu vuosina 2006, 2010, 2015 ja viimeksi 2019. 

Kyselytutkimus on toteutettu yhdessä Lääkäriliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) sekä Helsingin yliopiston kanssa. Laajan kyselytutkimuksen tarkoituksena on saada 

tietoa lääkäreiden työoloista ja niiden vaikutuksista lääkäreiden terveyteen. Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin tutkimuksen vuoden 2006 poikittaisaineistoa. Tutkimukseen 

osallistujat valittiin satunnaisesti Lääkäriliiton jäsentietokannasta. Lääkäriliiton jäsenistö 

edustaa hyvin aineiston perusjoukkoa, sillä Lääkäriliiton jäseneksi kuuluu yli 90 prosenttia 
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kaikista Suomessa toimivista lääkäreistä (Akava, 2020). Kyselytutkimus lähetettiin vuosina 

2006–2007 postitse noin joka kolmannelle lääkäriliiton jäsenelle. Tutkimuksen otoskoko oli 

5000 henkilöä, perusjoukon koon ollessa 15000 henkilöä. Tutkimukseen vastasi 2841 

henkilöä, vastausprosentin olleen siis 56,8. 

 

Alkuperäinen tutkimuksessa käytetty aineisto piti sisällään 2825 henkilöä. Aineistosta 

valittiin tutkimusta varten mielenkiinnon kohteena olevat muuttujat ja luotiin näiden 

muuttujien pohjalta uusi aineisto. Muuttujia oli yhteensä 13 kappaletta: sukupuoli, ikä, 

keskimääräinen työaika, kaksi päivystystyötä mittaavaa muuttujaa, kolme työn vaatimuksia ja 

kolme työn voimavaroja mittaavaa muuttujaa sekä yksi unihäiriöitä ja yksi subjektiivista 

terveydentilaa mittaavaa muuttuja (taulukko 1). Tutkimuksen analyyseissa hyödynnettiin 

jokaista edellä mainittua muuttujaa, minkä vuoksi aineistosta poistettiin kaikki puuttuvia 

arvoja sisältävät havainnot. Puuttuvien arvojen poistamisen jälkeen aineiston koko oli 1241 

henkilöä. Puuttuvien arvojen suuri määrä johtui osaksi päivystysmuuttujien puuttuvista 

arvoista, joita oli 1510 kappaletta. Puuttuvien arvojen suuri määrä selittynee sillä, että monien 

lääkärien työnkuvaan ei kuulunut päivystystä, minkä vuoksi he jättivät vastaamatta 

päivystystä koskeviin kysymyksiin. Aineistosta poistettiin vielä työajan muuttujissa olevia 

poikkeavia arvoja (työaika yli 80 h/vko ja päivystystunteja yli 200 h/kk) sekä henkilöt, joiden 

keskimääräinen työaika oli alle 30 tuntia viikossa. Lopullisen aineiston koko käsitti yhteensä 

1030 henkilöä. Aineistosta 57 % oli miehiä ja 43 % naisia. Aineiston ikäjakauma vaihteli 

miehillä 26–63 ikävuoden välillä ja naisilla 25–63 ikävuoden välillä, kokonaiskeskiarvon 

ollessa 43 vuotta. Viikoittainen työaika koko aineistossa oli keskimäärin 44 tuntia viikossa.  

 

2.1.1 Työaika ja päivystys 

Työaikaa mittaavia muuttujia oli datassa alun perin kolme kappaletta: keskimääräinen 

viikoittainen työaika, päivystystuntien kokonaismäärä kuukaudessa sekä aktiivista 

päivystystä sisältävien päivystystuntien määrä kuukaudessa. Kaksi viimeisintä eli päivystystä 

mittaavat muuttujat yhdistettiin tilastollisia analyyseja varten summamuuttujaksi. Näin ollen 

aktiiviset päivystystunnit saivat ikään kuin kaksinkertaisen painoarvon passiiviseen 

päivystykseen verrattuna. Aktiivisen päivystyksen kaksinkertainen painoarvo perusteltiin 

sillä, että aktiivisella päivystystyöllä voidaan olettaa olevan enemmän vaikutusta tutkimuksen 
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kannalta keskeisiin hyvinvointitekijöihin kuin passiivisella päivystystyöllä. Työajan kohdalla 

tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli erityisesti päivystystyö. Tämän vuoksi 

päivystystuntien summamuuttujaa tarkasteltiin analyyseissa yhtenä selittävänä muuttujana ja 

keskimääräistä viikoittaista työaikaa käytettiin taustamuuttujana. 

 

2.1.2 Työkuormitus 

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin työkuormitusta kahdella eri kysymysosiolla, jotka 

perustuivat Karasekin Job Demand Control (JCD) -malliin (Karasek, 1979). Työn 

vaatimuksia kartoittavassa kysymysosiossa kartoitettiin lääkärin ammattiin liittyviä 

mahdollisia kuormitustekijöitä kysymällä ”Kuinka usein kukin alla mainittu asia on selvästi 

häirinnyt, huolestuttanut tai rasittanut Sinua työssä viimeisen 6 kk:n aikana?”. Kysymyksiä 

oli yhteensä kolme: ”Jatkuva kiire ja tekemättömien töiden paine”, ”Liian vähän aikaa työn 

tekemiseen kunnolla” ja ”Lääkäreiden määrällinen riittämättömyys”. Kysymykset sisälsivät 

vastausvaihtoehdot 1–5, jossa vastausvaihtoehto 1 oli ”erittäin usein tai jatkuvasti” ja vastaus 

5 oli ”erittäin harvoin tai ei koskaan”. Työn hallintaa mitattiin samalla tavoin kolmella Likert-

asteikollisella kysymyksellä, jotka sisälsivät vastausvaihtoehdot 1–5 (täysin samaa mieltä – 

täysin eri mieltä). Kysymykset olivat ”Voin tehdä itsenäisiä päätöksiä työssäni”, ”Minulla on 

paljon sananvaltaa omiin töihini” ja ”Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen 

työni”. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kysymykset käännettiin tilastollisia analyyseja varten, 

jotta muuttujien korkeammat arvot kuvastaisivat korkeampia vaatimuksia ja hallintaa. Työn 

vaatimuksia mittaavien kysymysten standardoitu Cronbachin alpha oli 0.82 ja työn hallintaa 

mittaavien kysymysten standardoitu Cronbachin alpha oli 0.75. Hyviksi todettujen 

reliabiliteettien perusteella molemmista kysymysosioista muodostettiin keskiarvomuuttujat 

kuvaamaan vaatimusten ja hallinnan kokonaisuutta. 

 

Työkuormituksen mittaamista varten muodostettiin uusi muuttuja työn vaatimusten ja 

hallinnan keskiarvomuuttujista. Muuttujan muodostamisessa käytettiin hyväksi JCD:n 

teoriassa usein käytettyä nelikenttämallia, joka erottaa neljä eri työn kuormitukseen liittyvää 

työtyyppiä. Työn vaatimusten ja hallinnan keskiarvomuuttujien mediaaniarvoja käytettiin 

poikkileikkauspisteinä, joiden perusteella kuormitusmuuttuja muodostettiin. 

Vaatimusmuuttujan mediaaniarvo oli 3.67 ja hallintamuuttujan mediaaniarvo oli 4.0. Työ 
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luokiteltiin kuormittavaksi silloin, kun vaatimusmuuttujan arvo ylitti mediaanin ja 

hallintamuuttujan arvo alitti mediaanin. Työkuormitusmuuttuja latautui kahdelle arvolle, 

jossa kuormittava työ eroteltiin kolmesta muusta työtyypistä. Kuormittava työ sai arvon 1 ja 

muut työtyypit saivat arvon 0. Kuormittavaksi työksi luokiteltiin 25 prosenttia havainnoista, 

joka on optimaalinen suhde verraten JCD:n teoreettiseen viitekehykseen, jossa työtyyppejä 

erotellaan olevan neljä erilaista (Karasek, 1979). 

 

2.1.3 Koettu terveydentila 

Tutkimuksen terveysvaikutusmuuttuja mittasi yleistä terveydentilaa tarkastelemalla 

tutkittavien subjektiivista arviota terveydentilastaan. Omakohtaisella yleisen terveydentilan 

arvioinnilla on todettu olevan hyvä validiteetti ja sen on havaittu ennustavan hyvin 

myöhempää kuolleisuutta (Miilunpalo ym., 1997). Terveydentilaa kartoittava kysymys oli 

muodoltaan ”Millainen on terveydentilasi verrattuna muihin ikäisiisi?” ja se sisälsi viisi 

vastausvaihtoehtoa 1–5 (hyvä, melko hyvä, keskitasoinen, melko huono, huono). 

Terveydentilamuuttuja dikotomisoitiin muuttujan mediaaniarvon perusteella, joka oli 2.0. 

Vastaukset ”hyvä” ja ”melko hyvä” yhdistettiin toisiinsa ja vastaukset ”keskitasoinen”, 

”melko huono” ja ”huono” toisiinsa. Huonompaa terveydentilaa kuvaavat havainnot saivat 

arvon 1 ja parempaa terveydentilaa kuvaavat havainnot arvon 0. Paremmin koettua 

terveydentilaa kuvaavat havainnot käsittivät 80 prosenttia aineistosta ja huonommin koettua 

terveydentilaa kuvaavat havainnot 20 prosenttia aineistosta. 

 

2.1.4 Unihäiriöt 

Unen vaikutuksia tutkittiin unihäiriöiden esiintyvyydellä, jota kartoitettiin neljä kysymystä 

sisältävällä Jenkinsin ja työtovereiden kehittämällä mittarilla (Jenkins, Jono & Stanton. 1996; 

Jenkins, Stanton, Niemcryk, & Rose, 1988). Mittarissa kysyttiin ”Kuinka usein Sinulla on 

viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana ollut seuraavia oireita?”. Kysymyksiä oli yhteensä 

neljä: ”nukahtamisvaikeuksia”, ”heräilyä useita kertoja yön aikana”, ”vaikeuksia pysyä 

unessa (mukaan lukien liian aikaisin heräämisen)” ja ”olet tuntenut itsesi väsyneeksi ja 

uupuneeksi herättyäsi tavallisen yöunen jälkeen”. Kysymykset sisälsivät vastausvaihtoehdot 

1–5 (ei lainkaan, 1–3 yönä/kk, noin yhtenä yönä/vko, 5–6 yönä/vko, joka yö). Kysymyksistä 

muodostettiin keskiarvomuuttuja kuvaamaan unihäiriöiden kokonaisuutta, joka käsittää sekä 
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unettomuuden että univajeen oireita. Keskiarvomuuttuja myös dikotomisoitiin sen 

mediaaniarvon perusteella, joka oli 2.0. Unihäiriömuuttuja jaettiin kahteen osaan, jossa 

vastaukset ”noin yhtenä yönä/vko”, ”5–6 yönä/vko” ja ”joka yö” latautuivat korkeammalle 

arvolle kuin vastaukset ”ei lainkaan” ja ”1–3 yönä/kk”. Kyseinen dikotomisointi mediaanin 

perusteella kuvastaa lisäksi myös oikeanlaisesti unihäiriöiden teoreettista pohjaa. Unettomuus 

todetaan, mikäli nukahtamisvaikeuksista tai yöllisistä heräämisistä kärsii vähintään kolmena 

yönä viikossa (Huttunen, 2018). Enemmän unihäiriöitä kuvaavat arvot saivat arvon 1 ja 

vähemmän unihäiriöitä kuvaavat havainnot arvon 0. Muuttuja jakautui aineistossa erittäin 

tasaisesti, vähemmän koettujen unihäiriöiden havaintoja oli 51 prosenttia aineistosta ja 

enemmän koettujen unihäiriöiden havaintoja oli 49 prosenttia aineistosta. 

 

Taulukko 1 Muuttujien jakautuminen aineistossa  

 

Muuttuja n % Muuttuja ka sd 

      

Sukupuoli   Ikä 42.54 9.73 

  Mies 591 57.4 Viikoittainen työaika 43.62 6.31 

  Nainen 439 42.6 Päivystystunnit yhteensä / kk 48.25 38.16 

Kuormitus   Aktiiviset päivystystunnit / kk 24.74 24.57 

  Kuormittava työ 1. 255 24.8 Työn vaatimukset (1-5) 3.66 0.91 

  Aktiivinen työ 2. 218 21.1 Työn hallinta (1-5) 3.74 0.79 

  Kuormittamaton työ 3. 318 30.9    

  Passiivinen työ 4. 239 23.2    

Terveydentila      

  Hyvä 813 78.9    

  Huono 217 21.1    

Unihäiriöt      

  ei lainkaan / 1-3 yönä/kk 530 51.5    

  yhtenä yönä / vko – joka yö       500 48.5    

1. Työtyyppi, jossa työn vaatimus > 3.67 ja työn hallinta < 4.0 
2. Työtyyppi, jossa työn vaatimus > 3.67 ja työn hallinta ≥ 4.0 
3. Työtyyppi, jossa työn vaatimus ≤ 3.67 ja työn hallinta ≥ 4.0 
4. Työtyyppi, jossa työn vaatimus ≤ 3.67 ja työn hallinta < 4.0 
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2.2 Tilastolliset analyysit 

Tutkimuksen analyysit suoritettiin käyttäen R-ohjelmointikieltä ja ohjelmointiympäristön 

3.6.2 versiota. Analyyseja varten käytettiin kyseisiä ohjelmiston paketteja: ”car”, ”Ggplot2”, 

”Hmsic”, ”lavaan”, ”psych” ja ”rsq”. Datan käsittelyä varten käytettiin ”Tidyverse” 

pakettikokonaisuutta. Koska alkuperäisestä aineistosta poistettiin paljon puuttuvia havaintoja 

tutkimusaineistoa varten, tarkasteltiin tutkimukseen mukaan otetun otoksen edustavuutta 

verrattuna alkuperäiseen aineistoon. Puuttuvia arvoja sisältävät havainnot eriteltiin 

tutkimukseen mukaan otetuista havainnoista, ja näiden kahden ryhmän keskiarvoja vertailtiin 

jokaisen muuttujan kohdalla. Vertailut tehtiin käyttämällä kahta ei-parametristä testiä. 

Luokitteluasteikolliselle muuttujalle (sukupuoli) käytettiin χ²-testiä ja muille muuttujille 

käytettiin Kruskall-Wallis-testiä, jota suositellaan käytettäväksi mielipideasteikollisille 

muuttujille. Terveydentilaa ja unihäiriöitä mittaavien muuttujien vastausten jakaumat olivat 

vasemmalle vinoja, minkä vuoksi päädyttiin käyttämään myös Kruskall-Wallis-testiä.  

 

Varsinaisten tutkivien tilastollisten analyysien ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin 

muuttujien välisiä korrelaatioita ja muodostettiin korrelaatiomatriisi Pearsonin 

korrelaatiokerrointa käyttäen (taulukko 3). Korrelaatiomatriisiin valittiin kaikki aineistossa 

olevat muuttujat. Tarkoituksena oli tarkastella mielenkiinnon kohteena olevien muuttujien eli 

päivystyksen, koetun terveydentilan, unihäiriöiden ja työnkuormituksen yhteyksiä toisiinsa ja 

taustamuuttujiin, joita olivat tutkittavien sukupuoli, ikä ja keskimääräinen viikoittainen 

työaika.  

 

Korrelaatiomatriisin tulosten perusteella tarkasteltiin seuraavaksi terveydentilan, 

unihäiriöiden ja työkuormituksen välisiä riippuvuussuhteita. Terveydentila oli analyyseissa 

vastemuuttujana, ja muuttujan saadessa kahta arvoa, käytettiin analyysimenetelmänä 

logistista regressioanalyysia. Suoritettiin logistiset regressioanalyysit, joissa tutkittiin 

työkuormituksen ja unihäiriöiden selittävää vaikutusta terveydentilaan. Analyyseista tehtiin 

kaksi mallia, joista mallissa 1 kontrolloitiin ikä ja sukupuoli ja mallissa 2 kontrolloitiin ikä, 

sukupuoli, työaika ja päivystys (Taulukko 4). Logistiset regressioanalyysit raportoivat Odds 

Ratio (OR) -tunnusluvun (suom. vetosuhde), joka kertoo selittävän muuttujan 

ennustavuusasteen selitettävään muuttujaan. OR lasketaan jakamalla toteutuneen tapahtuman 

todennäköisyys toteutumattoman tapahtuman todennäköisyydellä. (Tässä tapauksessa 
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tapahtuma = selitettävä muuttuja muuttuu selittävän muuttujan mukana). Mikäli OR-luvun 

luottamusväli leikkaa arvon 1, muuttujalla ei ole yhteyttä tapahtuman toteutumisen 

todennäköisyyteen. 

 

Logististen regressioanalyysien tulosten perusteella tutkittiin vielä mielenkiinnon kohteena 

olevien muuttujien välisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia. Epäsuorana vaikutuksena tutkittiin 

mediaatiota eli yhden selittävän muuttujan (a) vaikutusta toiseen selittävään muuttujaan (b), 

ja tämän jälkimmäisen vaikutusta selitettävään muuttujaan (a*b). Suorassa vaikutuksessa 

selittävä muuttuja vaikuttaa suoraan selitettävään muuttujaan (c). Näiden tutkimiseksi 

muodostettiin logistisiin regressioanalyyseihin soveltuvat polkumallit. Tehtiin kaksi mallia, 

joissa työkuormitus ja unihäiriöt toimivat vuorollaan välittävänä tekijänä ja terveydentila oli 

molemmissa malleissa selitettävänä muuttujana. Ikä ja sukupuoli kontrolloitiin malleissa 

(taulukko 4). Mediaatioanalyysit olivat siis muotoaan:  

 

kuormitus (a) → unihäiriöt (b) → terveydentila 

unihäiriöt (a) → kuormitus (b) → terveydentila. 

 

Edellä mainituissa logistisissa regressiomalleissa ja polkumalleissa kontrolloitiin iän ja 

sukupuolen vaikutukset vastemuuttujaan. Analyysien tuloksista ilmenee, että iällä ja 

sukupuolella on tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia vastemuuttujiin. Tämän vuoksi 

vaikutuksia tarkasteltiin vielä erikseen eri ikä- ja sukupuoliryhmissä. Aineisto jaettiin iän ja 

sukupuolen perusteella neljään eri ryhmään: 26–39-vuotiaat miehet (n=150), 25–39-vuotiaat 

naiset (n=275), 40–63-vuotiaat miehet (n=289) ja 40–63-vuotiaat naiset (n=316). 

Kuormituksen, unihäiriöiden ja terveydentilan keskiarvoja eri ryhmissä tarkasteltiin ja niiden 

eroja tutkittiin suorittamalla yksisuuntaiset varianssianalyysit (ANOVA) (taulukko 6). Myös 

edellä mainitut polkumallit ja mediaatioanalyysit tehtiin neljälle ryhmälle erikseen. Ikä ja 

sukupuoli kontrolloitiin aineiston jakamisella ryhmiin, joten niitä ei sisällytetty enää 

malleihin erikseen (taulukko 7). 
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3. Tulokset  
 

Kruskal-Wallis- ja χ² -analyyseista saatiin merkitseviä tuloksia viiden muuttujan kohdalla 

(ikä, viikoittainen työaika, työn vaatimukset, työn hallinta ja terveydentila). Merkitsevyyksiä 

selittää osittain puuttuvien havaintojen suuri lukumäärä, joka oli yli puolet aineistosta. 

Puuttuvien havaintojen suuri määrä aineistossa johtui lähes kokonaan päivystysmuuttujien 

puuttuvista arvoista. Aineiston voidaan siis sanoa jakautuvan analyyseihin mukaan otettujen 

ja poisluettujen havaintojen välillä kahteen ryhmään, jotka erosivat toisistaan päivystämisen 

kohdalla. Ikää lukuun ottamatta ryhmät eivät juurikaan poikenneet merkittävästi toisistaan. 

Analyyseista poisluettu ryhmä oli keskiarvoltaan 6 vuotta analyyseihin mukaan otettua 

ryhmää vanhempi. Ryhmien väliset erot muiden muuttujien kohdalla olivat tilastollisesti 

merkitseviä, mutta vaikutukseltaan erittäin pieniä. Erot eivät myöskään olisi vaikuttaneet 

työkuormituksen, terveydentilan ja unihäiriöiden muuttujien muodostamisiin tai 

dikotomisointeihin, sillä muuttujien mediaanit olivat samanarvoisia kummassakin ryhmässä.  

 

Taulukko 2 Kruskal-Wallis ja χ²- testien parametrit sekä ryhmien tunnuslukujen vertailu 

 Kruskal-Wallis Ryhmä 1 / Ryhmä 2 1. 

Muuttuja χ² NA (n) 2.  ka Md 

Ikä 213.7*** 15  42.94 / 48.50 43.0 / 49.5 

Viikoittainen työaika 51.23*** 56  42.71 / 40.16 42 / 40 

Työn vaatimukset (1-5) 11.79*** 32  3.68 / 3.55 3.67 / 3.67 

Työn hallinta (1-5) 105.32*** 25  3.76 / 4.06 4.0 / 4.0 

Terveydentila (1-5) 4.57* 43  1.78 / 1.87 2 / 2 

Unihäiriöt (1-5) 0.73 24  2.34 / 2.33 2 / 2 

      

 Chi-Square   Ryhmä 1 / Ryhmä 2 1. 

Muuttuja χ² NA2. (n)  n % 

Sukupuoli 1.19 48    

   Mies    528 / 620 42 / 40 

   Nainen    715 / 914 58 / 60 

1. Ryhmä 1 = aineistossa käytetyt havainnot, Ryhmä 2 = puuttuvia arvoja sisältävät havainnot 
2. Puuttuvien arvojen lukumäärä 

* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001 
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Pearsonin korrelaatiokertoimista havaittiin huonommaksi koetulle terveydentilalle, 

unihäiriöille ja työkuormitukselle pienet, mutta tilastollisesti merkitsevät positiiviset yhteydet 

toisiinsa. Yllättävästi työajan ja päivystyksen muuttujat eivät olleet yhteydessä edellä 

mainittuihin muuttujiin, lukuun ottamatta päivystyksen yhteyttä paremmaksi koettuun 

terveydentilaan. Työajan ollessa kuitenkin tutkimuksen yhtenä päämielenkiinnon kohteena 

korrelaatioita tarkasteltiin vielä eri ryhmissä. Korrelaatioita tarkasteltiin myös jakamalla 

aineisto neljään eri ikä- ja sukupuoliryhmään (26–30-vuotiaat miehet, 25–39-vuotiaat naiset, 

40–63-vuotiaat miehet ja 40–63-vuotiaat naiset). Aineiston jakamisesta huolimatta työaika ja 

päivystys eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi muiden muuttujien kanssa 

yhdessäkään ryhmässä.  

 

Taulukko 3 Tarkasteltujen muuttujien kahdenväliset yhteydet koko aineistossa (Pearsonin 

korrelaatiokerroin, n = 1030) 

 

Muuttuja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Sukupuoli 1.        

2. Ikä -.22**       

3. Työaika -.14** .18**      

4. Päivystys -.08** -.21** .14**     

5.Terveydentila2. -.07* .16** -.02 -.10**    

6. Kuormitus .11** -.01 -.01 -.06 .07*   

7. Unihäiriöt .03* .05 .02 -.06 .16** .11**  

1. Sukupuoli 0=mies, 1=nainen 
2. Terveydentila 0=hyvä 1=huono 

* = p<0.05, ** = p<0.01 

 

Regressioanalyyseista suoritettiin kaksi mallia, jotka erosivat selitysasteiltaan hyvin vähän 

toisistaan. Muuttujista viikoittainen työaika, päivystys ja ikä saivat kaikista heikoimmat 

selitysasteet. Unihäiriöt selittivät mallissa eniten terveydentilaa. OR-lukujen perusteella 

unihäiriöitä kokevilla oli 68% todennäköisyys kokea huonompaa terveydentilaa (0.68 : 0.32 = 

2.1). Mallin 1 OR-luvun perusteella kuormitus muodosti 58% todennäköisyyden 

huonompaan terveydentilaan (0.58 : 0.42 = 1.38), mutta tulos ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Mallien selitysasteet olivat molemmissa malleissa alhaiset (R2 = 0.05 & 0.06). 
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Taulukko 4 Logistiset regressiomallit, joissa terveydentila selitettävänä muuttujana 

  Malli 1    Malli 2   

Muuttuja  OR1. 95% CI2. P  OR1. 95% CI2. P 

         

Kuormitus  1.38  0.98–1.95 .07  1.36  0.96–1.93 .08 

Unihäiriöt  2.1***  1.53–2.88 <.001  2.1***  1.53–2.88 <.001 

Ikä  1.04***  1.02–1.06 <.001  1.03***  1.02–1.05 <.001 

Sukupuoli3.  0.78  0.56–1.07 .12  0.72*  0.52–1.00 .05 

Päivystys      1.00*  0.99–1.00 .04 

Työaika/vko      0.98  0.96–1.01 .17 

         

R2 4.  .05    .06   

1. OR = odds ratio, (suom. vetosuhde), kuvaa muuttujan ennustettavuuden selitettävään muuttujaan 
2. CI = luottamusväli 
3. Sukupuoli 0=mies, 1=nainen 
4. R2 = Selitysaste 

* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001 
 

 

Polkumalleilla saatiin syvällisempää tietoa kuormituksen ja unihäiriöiden vaikutuksista 

terveydentilaan. Polkumallit tunnuslukuineen on esitetty taulukossa 5 ja mallien 

mediaatiovaikutuksia on havainnollistettu kuvassa 1. Edellä mainittujen logististen 

regressiomallien tapaan kuormituksella ei havaittu olevan suoraa merkitsevää vaikutusta 

terveydentilaan polkumalleissa. Kuormitus oli kuitenkin merkitsevästi yhteydessä 

unihäiriöihin, ja unihäiriöt olivat merkitsevästi ja vaikutukseltaan voimakkaammin 

yhteydessä terveydentilaan. Selittävien muuttujien välinen mediaatiovaikutus oli tilastollisesti 

merkitsevä. Tämän myötä kuormitus ennusti merkitsevästi terveydentilaa unihäiriöiden 

välittäessä vaikutusta. Mallissa 2 unihäiriöt olivat merkitsevästi yhteydessä kuormitukseen ja 

terveydentilaan. Koska kuormitus ei kuitenkaan ennustanut myöskään mallissa 2 

terveydentilaa, selittävien muuttujien välinen mediaatio ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Sekä malli 1 että malli 2 olivat saturoituja, eli ne sopivat aineistoon. 
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Taulukko 5 Polkumallit ja muuttujien väliset mediaatiovaikutukset koko aineistossa 

 
Malli 1 (Kuormitus → Unihäiriöt → Terveydentila) 

 Terveydentila2.  

(95% CI3.) 

P Unihäiriöt 

(95% CI3.) 

P 

Ikä .02*** (.01–.03) <.001 .01 (-.00–.02) .09 

Sukupuoli1. -.16 (-.34–.02) .08 .32*** (.14–.5) <.001 

Kuormitus (c) .16 (-.04–.36) .11 (a) .31*** (.14–.47) <.001 

Unihäiriöt (b) .26*** (.15–.36) <.001   

     

Epäsuora ja kokonaisvaikutus (95% CI3.)  P   

a*b .08** (.03–.14) .004   

(a*b) + c .25* (.05–.44) .015   

 

 

Malli 2 (Unihäiriöt → Kuormitus → Terveydentila) 

 Terveydentila2.  

(95% CI3.) 

P Kuormitus 

(95% CI3.) 

P 

Ikä .02*** (.01–.03) <.001 (a) .00 (-.01–.01) .63 

Sukupuoli1. -.17 (-.36–.01) .07 .32*** (.14–.50) <.001 

Unihäiriöt (c) .41*** (.22–.59) <.001 .31*** (.14–.47) <.001 

Kuormitus (b) .11 (-.01–.23) .06   

     

Epäsuora ja kokonaisvaikutus (95% CI3.)  P   

a*b .03 (-.01–.08) .10   

(a*b) + c .44*** (.26–.62) <.001   

 
1. Sukupuoli 0=mies, 1=nainen 
2. Terveydentila 0=hyvä, 1=huono 
3. CI = luottamusväli 

* = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001 
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Malli 1 

 

 

 

 

 

 

Malli 2 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 Mediaatiovaikutukset koko aineiston käsittävässä polkumallissa 
1.Muuttujan suora vaikutus 

 

 

 

 

Aineiston muuttujista kuormituksen ja terveydentilan keskiarvot poikkesivat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan neljän ikä- ja sukupuoliryhmän välillä. 25–39-vuotiaat naiset 

raportoivat ryhmistä eniten työkuormitusta (ka=.31) ja huonompaa terveydentilaa (ka=.31) ja 

26–39-vuotiaat raportoivat näitä vähiten (ka:t = .15 & .17). Unihäiriöitä raportoitiin koko 

aineistossa kolmesta muuttujasta eniten, eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja unihäiriöiden raportoinnissa. Vaikka ikä- ja sukupuoliryhmien väliset erot olivat 

kuormituksen ja terveydentilan kohdalla tilastollisesti merkitseviä, ryhmiin kuuluminen selitti 

kaiken kaikkiaan hyvin vähän muuttujien välistä vaihtelua (Eta2= .02, .02).  

 

.25* (.17)1. 

.32*** .27*** 

Terveydentila 

Unihäiriöt 

Kuormitus 

.44***(.41***)1. 

.31*** .11 

Terveydentila 

Kuormitus 

Unihäiriöt 
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Kuva 2 Muuttujien keskiarvot neljässä ikä- ja sukupuoliryhmässä 

 

 

 

Taulukko 6 Ikä- ja sukupuoliryhmien yksisuuntaiset varianssianalyysit 

 Df1. SS2. MS3. F Eta2 4. 

Kuormitus 3 3.16 1.05 5.72*** .02 

Terveydentila 3 3.76 1.25 7.67*** .02 

Unihäiriöt 3 1.16 0.39 1.55 .005 

1. Vapausasteet 
2. Sum of Squares (suom. neliösumma) 
3. Mean Squares (suom. keskineliö) 
4. Selitysaste 

*** = p<0.001 
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Eri ikä- ja sukupuoliryhmissä saatiin keskenään sekä yhteneviä että toisistaan eriäviä tuloksia. 

Muista ryhmistä poiketen 25–39-vuotiailla naisilla kuormitus ennustaa merkitsevästi 

huonompaa terveydentilaa ja tämän suora vaikutus on suuruudeltaan voimakas analyysin 

muihin tuloksiin verrattuna (0.61). Kuormituksella ei löydetty merkitsevää suoraa vaikutusta 

terveyteen muissa ryhmissä, joten koko aineistossa havaittu kuormituksen ja terveyden 

välinen yhteys selittyy lähinnä kuormituksen suurella vaikutuksella 25–39-vuotiailla. 

Kuormituksen ja unihäiriöiden välillä löydettiin vastavuoroiset tilastollisesti merkitsevät 

yhteydet 25–39-vuotiailla naisilla ja 40–63-vuotiailla miehillä. Toisin sanoen unihäiriöt ja 

kuormitus ennustivat ryhmissä toinen toisiaan mallista riippuen. Unihäiriöt olivat yhteydessä 

terveydentilaan kaikissa muissa ryhmissä, paitsi 25–39-vuotiailla naisilla. Vaikutukset olivat 

voimakkaita erityisesti 40–63-vuotiaiden keskuudessa. Analyysien vaikutukseltaan 

voimakkain tulos olikin unihäiriöiden suora vaikutus huonompaan terveydentilaan 40–63-

vuotiailla naisilla (0.69). Analyysien mediaatiovaikutuksista ainoastaan kolme oli 

tilastollisesti merkitseviä. Nämä olivat unihäiriöiden vaikutus terveydentilaan kuormituksen 

välittäessä vaikutusta ([a*b] + c mallissa 2) 25–36-vuotiailla miehillä ja 40–63-vuotiailla 

naisilla sekä kuormituksen vaikutus terveydentilaan unihäiriöiden välittäessä vaikutusta 

([a*b] + c mallissa 1) 25–39-vuotiailla naisilla. 
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Taulukko 7 Polkumallit ja muuttujien väliset mediaatiovaikutukset ikä- ja sukupuoliryhmittäin 

Miehet (26–39-vuotiaat) 

 

Malli 1 (Kuormitus → Unihäiriöt → Terveydentila)      Malli 2 (Unihäiriöt → Kuormitus → Terveydentila)     

 Terveydentila1. 

 (95% CI2.) 

P Unihäiriöt 

(95% CI2.) 

P   Terveydentila1.  

(95% CI2.) 

P Kuormitus 

(95% CI2.) 

P 

Kuormitus (c) .13 (-.52–.80) .69 (a) .41 (-.16–.98) .16  Unihäiriöt (c) .49 (-.02–.99) .06 (a) .36 (-.14–.86) .16 

Unihäiriöt (b) .31* (.03–.59) .03    Kuormitus (b) .11 (-.24–.46) .53   

           

Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P     Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P   

a*b .13 (-.08–.34) .23    a*b .04 (-.10–.18) .56   

(a*b) + c .26 (-.38–.90) .42    (a*b) + c .53* (.04–1.0) .03   

 

Naiset (25–39-vuotiaat) 

 

Malli 1 (Kuormitus → Unihäiriöt → Terveydentila)      Malli 2 (Unihäiriöt → Kuormitus → Terveydentila)     

 Terveydentila1. 

(95% CI2.) 

P Unihäiriöt 

(95% CI2.) 

P   Terveydentila1.  

(95% CI2.) 

P Kuormitus 

(95% CI2.) 

P 

Kuormitus (c) .61** (.21–1.0) .003 (a) .35* (.02–.67) .04  Unihäiriöt (c) .12 (-.27–.5) .56 (a) .33* (.02–.65) .04 

Unihäiriöt (b) .1 (-.15–.34) .44    Kuormitus (b) .37** (.15–.59) .001   

           

Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P     Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P   

a*b .03 (-.06–.12) .47    a*b .12 (-.01–.26) .08   

(a*b) + c .64** (.26–1.0) .001    (a*b) + c .24 (-.14–.62) .22   
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Miehet (40–63-vuotiaat) 

 

Malli 1 (Kuormitus → Unihäiriöt → Terveydentila)      Malli 2 (Unihäiriöt → Kuormitus → Terveydentila)     

 Terveydentila1. 

(95% CI2.) 

P Unihäiriöt 

(95% CI2.) 

P   Terveydentila1. 

(95% CI2.) 

P Kuormitus 

(95% CI2.) 

P 

Kuormitus (c) -.18 (-.56–.21) .36 (a) .42* (.07–.78) .02  Unihäiriöt (c) .33* (.01–.65) .05 (a) .39* (.06–.72) .02 

Unihäiriöt (b) .19* (.0–.38) .05    Kuormitus (b) -.09 (-.31–.13) .43   

           

Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P     Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P   

a*b .08 (-.02–.28) .13    a*b -.04 (-.13–.06) .45   

(a*b) + c -.1 (-.48–.28) .61    (a*b) + c .29 (-.02–.60) .06   

 

Naiset (40–63-vuotiaat) 

 

Malli 1 (Kuormitus → Unihäiriöt → Terveydentila)      Malli 2 (Unihäiriöt → Kuormitus → Terveydentila)     

 Terveydentila1. 

(95% CI2.) 

P Unihäiriöt 

(95% CI2.) 

P   Terveydentila1. 

(95% CI2.) 

P Kuormitus 

(95% CI2.) 

P 

Kuormitus (c) .18 (-.15–.51) .29 (a) .19 (-.12–.50) .23  Unihäiriöt (c) .69*** (.36–1.0) <.001 (a) .18 (-.12–.48) .23 

Unihäiriöt (b) .41*** (.24-.58) <.001    Kuormitus (b) 0.13 (-.08–.34) .21   

           

Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P     Epäsuora ja suora vaikutus 

(95% CI2.) 

P   

a*b .08 (-.06–.21) .25    a*b .02 (-.03–.08) .39   

(a*b) + c .26 (-.08–.59) .13    (a*b) + c .71*** (.39–1.0) <.001   
1. Terveydentila 0=hyvä, 1=huono 
2. CI = luottamusväli 

* = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001 
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4. Pohdinta 
 

4.1 Tulosten tarkastelua 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkäreiden työajan vaikutusta erilaisiin 

hyvinvointitekijöihin ja näiden hyvinvointitekijöiden yhteyksiä toisiinsa. Työaikaa 

tarkasteltiin viikoittaisen työajan määrällä ja päivystystyön määrällä ja hyvinvointitekijöinä 

tarkasteltiin työkuormitusta, koettua yleistä terveydentilaa ja unihäiriöiden esiintyvyyttä. 

Tutkimuksen ensimmäisenä hypoteesina oli, että työajan lisääntyessä hyvinvointi heikkenee 

kullakin mitatulla osa-alueella: työkuormitus ja unihäiriöt lisääntyvät ja yleinen terveydentila 

koetaan huonommaksi. Tutkimuksen toisena hypoteesina oli, että työkuormitus, unihäiriöt ja 

huonommaksi koettu terveydentila ovat positiivisessa yhteydessä toisiinsa. Tutkimustulosten 

perusteella edellä mainituista hypoteeseista ensimmäinen hypoteesi ei saanut ollenkaan tukea 

ja toinen hypoteesi sai osittain tukea. Työaika ei tämän perusteella näyttäisi selittävän 

lääkäreiden hyvinvointia, ja työaikaa koskevat tulokset olivatkin yllättäen osittain ennustettua 

päinvastaisia. Päivystyksen määrän lisääntymisen havaittiin korreloivan paremmin koetun 

terveydentilan kanssa. Hyvinvointitekijöiden välisistä suhteista saatiin keskenään hieman 

erilaisia tuloksia ikä- ja sukupuoliryhmistä riippuen. Kaiken kaikkiaan kenties vahvinta 

näyttöä saatiin työkuormituksen ja unihäiriöiden keskenään vastavuoroisista yhteyksistä. 

Hypoteesi työkuormituksen ja unihäiriöiden vaikutuksesta terveydentilaan sai osittain tukea, 

ja muuttujien vaikutussuhteet olivat osittain sekä suoria että välittäviä.  

 

Työajan muuttujien eli keskimääräisen viikoittaisen työajan ja päivystystyön määrän ei 

havaittu olevan merkitsevästi yhteydessä lääkäreiden hyvinvointiin. Yhteyksien puuttuminen 

huomattiin jo tutkimuksen varhaisessa vaiheessa korrelaatiokertoimissa, ja tämän vuoksi 

työajan tarkastelemisesta luovuttiin muissa analyyseissa. Ainoa työaikaan liittyvä merkitsevä 

yhteys havaittiin päivystyksen korrelaationa paremmin koettuun terveydentilaan. 

Päivystyksen ja terveydentilan välisen yhteyden vaikutussuhteista ei voi pelkkien 

korrelaatioiden perusteella tehdä johtopäätöksiä, mutta yhteyden voidaan olettaa olevan 

vaikutukseltaan todennäköisesti epäsuora. Päivystystyön ei voida nykytiedon valossa olettaa 

olevan terveyttä edistävä tekijä. Yhteys voi selittyä sillä, että itsensä terveeksi kokevat 

henkilöt kykenisivät suoriutumaan yleisesti paremmin kuormittavasta työstä ja siksi 

tekemään useammin päivystystyötä. Useissa vuorotyötä ja terveyttä käsittelevissä 
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tutkimuksissa tiedostetaankin tämä nk. terveen vuorotyöntekijän vaikutus (engl. ”healthy 

shift worker”), joka voi vääristää tutkimustuloksia. Kyseinen vaikutus selittää ilmiötä niin, 

että terveet henkilöt suuntautuvat tavallista useammin vuorotyötöihin, sillä hyvä terveydentila 

suojaa vuorotyön aiheuttamilta negatiivisilta terveysvaikutuksilta (Van de Ven ym., 2016). 

 

Terveyskeskus- ja sairaalalääkärien työnkuvassa korostuu päivystystä sisältävä työ ja 

erityisesti erikoistumisvaiheessa olevat lääkärit päivystävät suhteessa paljon. Erikoistumassa 

olevista sairaalalääkäreistä 74 prosenttia ja terveyskeskuslääkäreistä 40 prosenttia päivysti 

työssään, kun taas jo erikoistuneista sairaalalääkäreistä 69 prosenttia ja 

terveyskeskuslääkäreistä 22 prosenttia päivysti työssään (Lääkäriliitto, 2017). 

Erikoistumisvaiheessa olevat lääkärit ovat työuransa alkuvaiheessa ja näin ollen keskimäärin 

nuorempia kuin pidempään urallaan olleet lääkärit. Nuoremmat lääkärit työskentelevät myös 

suhteessa eniten sairaaloissa ja terveyskeskuksissa (Lääkäriliitto, 2016). On siis selvää, että 

päivystystyö painottuu erityisesti nuorempiin lääkäreihin, erikoistuvien lääkäreiden ollessa 

keskimäärin 34-vuotiaita (Lääkäriliitto, 2016). Päivystyksen ja hyvinvointitekijöiden välisten 

yhteyksien puute voinee selittyä sillä, että päivystystyö ei välttämättä heikennä yhtä paljon 

hyvinvointia nuoremmalla kuin vanhemmalla väestöllä. On jonkin verran näyttöä siitä, että 

nuori ikä suojaisi vuorotyön haitallisilta hyvinvointivaikutuksilta, etenkin unen ja 

palautumisen kohdalla. Tutkimusten mukaan vuorotyön haitalliset vaikutukset uneen 

näyttäisivät lisääntyvän 40–50 vuoden iässä (Saksvik ym., 2011).  

 

Tutkimuksen tuloksissa esiintyi merkittäviä eroja ikä- ja sukupuoliryhmien välillä. 

Esimerkiksi työkuormituksen merkitsevä yhteys terveyteen koko aineistossa selittyi yhteyden 

vaikutuksen suuresta voimakkuudesta 25–39-vuotiailla naisilla. Yhteys oli vaikutukseltaan 

voimakkain kyseisen ryhmän kaikista tuloksista, kun taas muissa ryhmissä kyseinen yhteys ei 

ollut ollenkaan tilastollisesti merkitsevä. Työkuormitukseen liittyvät tulokset 25–39-

vuotiaiden naisten ryhmässä ovat muutenkin mielenkiintoisia havaintoja, sillä ryhmässä 

koettiin myös kaikista eniten työkuormitusta. Olisi myös tärkeää etsiä syitä työkuormituksen 

suhteellisen suurelle vaikutukselle. Selittäviä tekijöitä löytyy mahdollisesti kyseisen ryhmän 

elämäntilannetekijöistä ja työnkuvaan liittyvistä tekijöistä.  
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Nuorempien aikuisten elämänvaiheeseen liitetään usein perheen perustaminen ja perhe-

elämän entistä merkittävämpi rooli. Vaikka perhe-elämän tiedetään toimivan merkittävänä 

hyvinvoinnin voimavarana, on perheen ja työelämän yhteensovittamisen ongelmat yleisesti 

tunnettuja ja laajalti tutkittuja ilmiöitä. Työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmissa 

tunnistetaan kaksi vaikutussuuntaa, jossa työ vaikuttaa negatiivisesti perhe-elämään ja perhe-

elämä vaikuttaa negatiivisesti työhön. Työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmien 

tiedetään olevan mahdollinen hyvinvointia uhkaava kuormitustekijä. On myös näyttöä siitä, 

että työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmat olisivat myös yhteydessä koettuun 

työkuormitukseen. Yhteyksien vaikutusten on tutkittu olevan keskenään vastavuoroisia niin, 

että työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmat lisäävät työkuormitusta sekä päinvastoin. 

Erityisesti ristiriita, jossa työ haittaa perhe-elämää näyttäisi olevan yhteydessä korkeammaksi 

koettuun työkuormitukseen (Nohe, Meier, Sonntag & Michel, 2015). Yleinen ja jokseenkin 

stereotyyppinen oletus on, että naiset kokisivat työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia 

enemmän kuin miehet. Nykyinen tutkimusnäyttö ei kuitenkaan tue tätä väitettä täysin. 

Sukupuolten välisiä eroja ongelmien kokemisessa on jonkin verran havaittavissa, mutta erot 

näyttäisivät olevan vaikutukseltaan melko pieniä ja yhteyksien olevan vaikutussuunnaltaan 

epäsuoria. Naiset näyttäisivät kokevan enemmän työn ja perheen yhteensovittamisen 

ongelmia lähinnä kuormittavissa työolosuhteissa, kuten suurta työaikaa tekevillä (Schockley, 

Shen, DeNuzio, Arvan & Knudsen, 2017).  

 

Toinen mahdollinen nuoremman ikäryhmän naisten työkuormituksen tutkimustuloksia 

selittävä tekijä on työpaikan olosuhteet. Edellä on keskusteltu siitä, että päivystystyö näyttää 

painottuvan erityisesti sairaala- ja terveyskeskuslääkäreillä. Terveyskeskuslääkäreistä 

enemmistö eli kaksi kolmasosaa on naisia. Samalla miehet ovat naisia useammin edustettuina 

työtehtävissä, joissa ei esiinny ollenkaan päivystystyötä, kuten opetuksen, tutkimuksen ja 

hallinnon tehtävissä (Lääkäriliitto, 2017). Lääkäritilastojen perusteella voidaan siis karkeasti 

olettaa, että naiset sijoittuvat miehiä enemmän päivystystä sisältäviin työtehtäviin. 

Työolosuhteet voivat mahdollisesti lisätä työkuormitusta itsessään ja näin ollen vaikuttaa 

suoraan negatiivisesti koettuun terveydentilaan. Työolosuhteet voivat olla myös yhteydessä 

työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmiin, mikä saattaa näin ollen vahvistaa 

työkuormituksen ja terveydentilan välistä vaikutusta edellä keskustellun allostaattisen 

kuormituksen periaattein.  



 

32 
 

Unen merkitys terveydentilan ja työkuormituksen välisissä yhteyksissä havaittiin 

merkittäväksi. Unihäiriöt sekä välittivät työkuormituksen vaikutusta terveydentilaan että 

olivat myös suoraan yhteydessä korkeampaan työkuormitukseen ja huonommaksi koettuun 

terveydentilaan. Koko aineistoa tarkasteltaessa voimakkain yhteys havaittiinkin unihäiriöiden 

yhteydessä huonommaksi koettuun terveydentilaan ja kyseinen yhteys oli kaikista 

voimakkain 40–63-vuotiaiden naisten ryhmässä. Mielenkiintoinen havainto myös oli, että 

unihäiriöiden esiintyvyydessä ei ollut merkitseviä eroja aineiston eri ikä- ja 

sukupuoliryhmissä.  

 

Aineistossa noin 80 prosenttia koki terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi, kun taas 

unihäiriöiden osalta noin puolet aineistossa raportoi unihäiriöiden esiintyvyyttä. Hyväksi 

koetun terveydentilan korkeamman esiintyvyyden vuoksi voidaan varovaisesti olettaa, että 

hyvin nukkuvat henkilöt kokisivat lähtökohtaisesti terveydentilansa hyväksi, mutta samalla 

unihäiriöitä näyttäisi esiintyvän myös terveillä henkilöillä. Oletus käy yhteen sen tiedon 

kanssa, että unella on merkittävä vaikutus terveydentilaan, mutta toisaalta uni on vain yksi 

terveyteen vaikuttava elämäntapatekijä muiden joukossa. Aiemmin katsausosiossa 

keskusteltu unihäiriöiden ja työkuormituksen välinen yhteyksien vastavuoroisuuden oletus sai 

myös tässä tutkimuksessa tukea. Unihäiriöiden ja terveydentilan välinen mahdollinen 

vastavuoroisuus jäi taas tutkimuksessa tarkastelematta, sillä yhteyttä terveydentilan 

mahdollisesta vaikutuksesta unihäiriöihin ei tutkittu. Unen ja terveydentilan väliset 

vaikutussuhteet saattaisivat olla keskenään vastavuoroisia ja toisiaan vahvistavia. Olisikin 

ollut mielenkiintoista tarkastella tutkimuksessa, että selittäisikö terveydentila mahdollisesti 

unihäiriöitä, ja missä määrin. Tämä ja terveen vuorotyöntekijän vaikutus saattaisi osaltaan 

selittää työajan ja unihäiriöiden välisten yhteyksien puutetta. Tällöin lähtökohtaisesti terveet 

ihmiset hakeutuisivat päivystystä sisältäviin töihin, ja terveet ihmiset kokisivat vähemmän 

unihäiriöitä. 

 

4.2 Tutkimuksen rajoitukset 

Työaikaan liittyvien yhteyksien puutteet tutkimuksessa selittyvät mahdollisesti 

hyvinvointimuuttujiin liittyvillä ilmiöillä ja niiden käyttäytymisellä. Tämän lisäksi 

tutkimukseen sisältyi menetelmällisiä rajoituksia, jotka mahdollisesti selittävät osaltaan 
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tuloksia. Vaikka tutkimuksen muuttujat nojautuvatkin laajasti käytettyihin ja validoituihin 

mittareihin (Jenkins ym., 1988; Miilunpalo ym., 1997; Tibubos, Zenger, Schmalbach, Beutel, 

& Brähler, 2020) on silti huomionarvoista pohtia, saatiinko tutkimuksessa mitattua 

hyvinvoinnin ilmiöitä todenmukaisella tavalla. Lääkäreiden eri kuormitustekijöitä on 

kartoitettu tutkimusaineistolla laajemmin, ja tutkimukseen kolme mukaan otettua 

kuormitustekijää olivat yksiä yleisimpiä lääkäreiden kokemia kuormitustekijöitä. Koska 

tutkimuksessa käytetty kuormitusmuuttuja oli suhteellisen kapea otos kuvaamaan 

kokonaiskuormitusta ja kuormitustekijöiden esiintyvyys oli yleistä aineistossa, onkin syytä 

pohtia, saatiinko työkuormitusta ilmennettyä ja mitattua aineistossa tarpeeksi 

todenmukaisella ja erottelevalla tavalla. Tutkimushenkilöt ovat voineet mahdollisesti saada 

samoja arvoja työkuormituksesta, vaikka todellisessa kuormituksen kokemisessa olisikin 

eroja, sillä tutkimuksessa kartoitettiin ainoastaan kolmea yleisintä kuormitustekijää. Tämä 

perustuu oletukseen, että työn kokonaiskuormitus kasvaisi kuormitustekijöiden lisääntyessä.  

 

Työkuormitusta olisi voitu myös operationalisoida toisenlaisen työpsykologisen teorian 

pohjalta, mikä olisi saattanut muuttaa tutkimustuloksia. Vaikka Karasekin työn vaatimusten 

ja hallinnan malli onkin työpsykologian teorioista kaikista tunnetuin ja tutkituin, on kentälle 

tullut uudempia, myös paljon tutkittuja teorioita. Uudemmista malleista tunnetuin lienee 

Siegristin työn ponnistusten ja palkkioiden malli (Siegrist, 1996). Mallissa ponnistus 

tarkoittaa työn vaatimuksia ja velvoitteita ja palkkio tarkoittaa työstä saatavaa palkkaa, 

arvostusta ja kehittymismahdollisuuksia. Mallin mukaan korkeiden ponnistusten ja vähäisten 

palkkioiden välinen epäsuhta työssä lisää riskiä useisiin terveysongelmiin (Siegrist, 1996).  

 

Tutkimuksen aineistona käytettiin kyselytutkimusta vuodelta 2006. Aineiston ollessa yli 

kymmenen vuotta vanha, on väistämättä pohdittava tulosten rinnastettavuutta nykypäivään. 

Yhteiskunnan muuttuessa tutkimustuloksissa saattaisi olla eroa ajankohtaisemmalla 

aineistolla mitattuna. Varsinkin tällä hetkellä vallitsevan pandemiatilanteen myötä 

lääkärikunta käy läpi hyvin poikkeuksellisia aikoja ja lääkäreiden työnkuvaan on sisältynyt 

ennennäkemättömiä haasteita. Lääkärien työllisyystilanteessa on tapahtunut myös jonkin 

verran muutosta reilun vuosikymmenen aikana. Vuoden 2018 tilastojen mukaan työikäisiä 

lääkäreitä oli tuolloin noin 21000, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Lääkäreiden 

määrä on myös kasvanut yli neljänneksellä 2000-luvun alkuun verrattuna (Lääkäriliitto, 
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2019). Lääkäreiden määrän huima kasvu ei kuitenkaan näy suoraan verrannollisena 

lääkärivajeen pienenemisenä. Lääkärivaje on hieman pienentynyt julkisella sektorilla 

vuosikymmenen aikana. Vuonna 2008 lääkärivaje oli terveyskeskuksissa 11 prosenttia ja 

vuonna 2019 lääkärivaje oli laskenut 7,5 prosenttiin (Lääkäriliitto 2020).  

 

4.3 Tulevaisuuden suuntia 

Työllisyyden lisäksi myös lääkäreiden työnkuvan sisällössä on tapahtunut muutoksia viime 

vuosina. Lääkäreiden lisäksi suurinta osaa muitakin ammattialoja koskevana työnkuvan 

muutoksena voidaan pitää digitalisaation kasvua ja tietojärjestelmien enenevää käyttöä 

työelämässä. Huonosti toimivien tietojärjestelmien tiedetään olevan yksi yleisimmistä 

lääkäreiden työn kuormitustekijöistä, samoin muutokset tietojärjestelmissä koetaan 

kuormittavaksi (Elovainio, Virtanen & Oksanen, 2017; Lääkäriliitto, 2020). Toisaalta suurin 

osa lääkäreistä suhtautuu myönteisesti terveyspalveluiden digitalisaatioon ja digitalisaation 

odotetaan tarjoavan uudenlaisia ja tehokkaita ratkaisuja potilaiden hoitoon tulevaisuudessa. 

Parhaimmassa tapauksessa digitalisaation voidaan nähdä parantavan hoidon saavutettavuutta 

sekä automatisoivan ja tehostavan hoitoprosesseja (Lääkäriliitto, 2017). Pohdittaessa 

lääkäreiden työnkuvan muutosta työkuormituksen suhteen olisikin tärkeää tarkastella, kuinka 

hyvin kyseiset muutokset voitaisiin sovittaa ja sopeuttaa lääkäreiden työssä niin, että 

muutokset palvelisivat lääkäreiden työntekoa mahdollisimman optimaalisella tavalla.  

 

Tutkimuksen tulokset antavat tukea väitteelle, että lääkärit kokevat työssään kuormitusta ja 

että työkuormituksella on vaikutusta lääkäreiden hyvinvointiin. Kuitenkaan työaika ei 

näyttäisi tutkimustulosten perusteella olevan lääkäreiden työssä merkittävä kuormitustekijä, 

vaan työkuormitus näyttäisi välittyvän muiden tekijöiden kautta. Olisikin tärkeää pohtia, 

miten lääkäreiden työkuormitusta pystyttäisiin ehkäisemään ja miten lääkäreiden työn 

sujuvuutta ja työhyvinvointia voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkäreiden työ 

on muuttunut monella tapaa viime vuosikymmeninä ja tulee jossain määrin muuttumaan yhä 

tulevaisuudessa. Lääkäreiden työkunta jatkaa naisvaltaistumista ja nuorten lääkäreiden määrä 

on tasaisessa kasvussa (Lääkäriliitto, 2017). Työn ja perheen sekä vapaa-ajan 

yhteensovittamisen joustavuuteen olisi syytä keskittyä organisaatiossa enemmän yhtenä 

työkuormituksen mahdollisena ehkäisykeinona. Joustavilla työajoilla ja työntekotavoilla sekä 
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lääkäreiden autonomian lisäämisellä voitaisiin mahdollisesti lisätä työn hallinnan tunnetta. 

Työnkuvan digitalisaation myötä ja esimerkiksi yleistyvän etätyön tuoman liikkumavaran 

lisääntymisellä voitaisiin mahdollisesti tarjota ongelmiin toimivia ratkaisuja.  

 

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että työhön liittyvillä tekijöillä on merkitystä lääkäreiden 

hyvinvoinnille. Samoin huolehtimalla ja tukemalla työhyvinvointia voidaan edesauttaa 

lääkäreiden kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. On tärkeää, että terveydenhuollon 

ammattilaisten omasta terveydestä, työkyvystä ja työn tehokkuudesta pystytään pitämään 

mahdollisimman hyvää huolta. Hyvinvoivien, terveiden työntekijöiden sujuvammalla työllä 

pystytään entistä tehokkaammin tukemaan yhteiskunnallista hyvinvointia.   
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