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Taustaa

• Työsuojelurahasto tuella
– Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen 

(KTTYL) johdolla
– yhteistyössä Oulun Työterveyden ja Työterveyslaitoksen kanssa

• Mukana Pohjois-Pohjanmaa yrittäjät ry
• Hankkeessa kolmen eri työterveyshuollon henkilöstöä

Päätavoite
• Selvittää ja arvioida projektin edellisessä osassa 

rakennetun työterveyshuollon verkkopalvelumallin käytön 
hyödyt pienille yritykselle ja työterveyshuollolle



 

Miksi kohteena pienet yritykset ?

• Vuonna 2004 alle 50 henkilöä työllistäviä 
yrityksiä 98,8 % kaikista yrityksistä

• Näistä: alle 10 työntekijän yrityksiä oli 94 
%

Lähde: Tilastokeskus 2004

 P-P yrittäjät ry/Pasi Kinnunen 2007: 
alle 50 tt yritysten määrä nousee 
entisestään



 

Aikaisempia tutkimustuloksia
Yrityksen ja yrittäjien näkökulmasta

• tarvitsisivat toimintansa tueksi konkreettista asiantuntija-apua

• yrittäjät eivät tunne työterveyshuollon tarjoamia mahdollisuuksia tukea 
yrittäjää ja yritystä

• yrittäjät arvioivat kuitenkin työterveyshuollon työpaikkatason toiminnan 
melko huonoksi

• asiantuntijat puhuvat eri kieltä
 
• työpaikkakäyntejä on tehty vähemmän kuin isommille paikoille ja 

pienimmissä yrityksissä on koettu yhteistyö ja terveysriskeistä tiedottaminen 
puutteelliseksi

• konkreettinen toiminta yrityksessä ja nykyistä parempi yrityksen ja johdon 
huomioiminen toimintaa suunniteltaessa ja toteutusta ovat tehokkaimpia 
tapoja lisätä työterveyshuollon toiminnan tuntemusta 



 

Vaikuttavuuden ja dialogin 
näkökulmasta

• yhteinen käsitys johtajan 
ja työterveyshuollon välille

tunnistaa 
molempien 

käsitys siitä, 
mitä 

työhyvinvoin-
nilla yhteistyön 

osapuolet 
ymmärtävät

Paso 2007:
keskustelulla 
rakennetaan 
yhteistä 
todellisuutta ja 
jäsennetään 
työhyvinvointi-
ilmiöitä, joita on 
tarvetta käsitellä 



 

Käsitysten syntyminen
Vygotsky 1978 ja 1982, Engeström 1992

• tietoisuutta rakennetaan sosiaalisissa suhteissa, 
yhteiskunnan ja tradition pohjalta päämääränä 
sosiaalistuminen 

• arjen toimintaa ohjaa se ymmärrys, jonka tieto ja käsitteet 
muodostavat ajatuksissamme

• ajattelu ja toimintamalli muodostavat orientaatioperustan, 
jonka avulla ihminen muodostaa oman käsityksensä 
jostakin kohteesta, arvioi ja käsittelee sitä ja ratkaisee 
siihen liittyviä tehtäviä



 

Mukana yrityksiä 
Yritykset Työntekijämäärä 

yhteensä
Yritysmuodot

 3 Kuljetusala 41 2 itsenäistä yritystä
1 ketjuyritys

10 Palveluala 138 6 itsenäistä yritystä
4 ketjuyritys

 4 Sosiaali- ja 
terveyspalveluala

40 2 itsenäistä yritystä
2 ketjuyritystä

 5 Tuotannollinen    
toimiala

68 5 itsenäistä yritystä



 

Pienten yritysten johtaja/yrittäjien 
haastatteluaineisto 

Hankkeen alkuaineistosta
Yrittäjä/Johtajan haastattelu - 22 yritystä 

6 eri teemaa
1. Työhyvinvointi yleensä – tässä tutkimuksessa mukana

1.2 Yrityksen toiminnan EFQM-pika-arviointi  liittyykö työhyvinvoinnin elementtejä ko.osioihin – 
jos liittyy, miten ne liittyy työhyvinvointiin yrityksessä?

2. Yrityksessä olleet kehittämistoimenpiteitä tai –hankkeet?

3. Työsuojelun toimintaohjelma ja työsuojelutoiminta yrityksen kannalta?

4. Työterveyshuollon toiminnan yrityksen kannalta?
Odotukset työterveyshuollon toiminnan suhteen?

5. Millainen – työhyvinvoinnin- työsuojelu- tyky-asiat- työturvallisuus- työterveyshuolto  
-asiakirjajärjestelmä yrityksessä on?

6. Kokemukset verkkopalveluista?

 



 

Tutkimusote
• Hanke perustui toimintatutkimukseen
• Kvalitatiivinen tutkimusote pääasiassa, myös 

kvantitatiivista 
• Asiantuntijatyönä luokittelurunko
• Analyysi: sisällön analyysi – deduktiivinen 

analyysi; haastattelusta lauseet/lausumat/sanat
• Tulkitseva ote

 kuvaus tutkittavan ryhmän käsityksistä – ei 
yleistettävissä



 

Terveyskäsitykset Avaintermit
Sairauksien hoitaminen

keskeisenä
terveys on sairauden puuttumista
sairaudet 

Altisteet työympäristössä  työympäristön kemialliset ja fysikaaliset altisteet ovat terveyttä 
vaarantavia tekijöitä
työturvallisuus
työhygienia
työsuojelu 

Työn kuormittavuus työtehtävien fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus
ergonomia
stressi

Työkyvyn ylläpito ja työyhteisötyö terveyden edistäminen ja työkyky 
ammatillinen osaaminen
työnhallinta
sosiaalinen tuki

Työhyvinvointia edistävä työn 
kehittäminen 

työn muutokset
tuotannollisen toiminnan häiriökuormitus
työntekijän onnistuminen työssä, motivaatio
osallistava kehittäminen

Yksilön työmotivaatio halua panostaa työhön
omistautuminen 
työn kokemista merkitykselliseksi, haasteellisuutta
työhön uppoutuminen 

Muut käsitteet



 

Lausumien painottuminen terveyskŠsitysten luokkiin, lausumat kpl
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Sairauksien hoitaminen keskeisenŠ Altisteet tyšympŠristšssŠ

Tyšn kuormittavuus Tyškyvyn yllŠpito ja tyšyhteisštyš

Tyšhyvinvointia edistŠvŠ tyšn kehittŠminen Yksilšn tyšmotivaatio

Yritystoiminta



 

Lausumien painottuminen yritysmuodon mukaan
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Lausumien keskiarvot 

ItsenŠinen y ritys 0,07 0,73 0,27 3,40 0,27 1,20 1,53

Ketjuyritys 0,43 0,43 1,00 5,00 1,00 1,71 1,86

Sairauksien hoitaminen 
keskeisenŠ

A ltis teet 
tyšympŠristšssŠ Tyšn kuormittavuus

Tyškyvyn y llŠpito ja 
tyšyhteisš tyš

Tyšhyvinvointia 
edistŠvŠ tyšn 
kehittŠminen

Y ks ilšn tyšmotivaatio Y ritys toiminta



 

Lausumien hajonta  toimia loitta in, lausumien mŠŠrŠn keskiarvot toimialoittain
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Kuljetusala 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 2,00 2,00

Palvelutoimiala 0,10 0,80 0,30 2,90 1,00 1,40 0,80

Sote -palveluala 0,75 0,25 1,25 7,75 0,25 2,00 2,50

Tuotannollinen toimiala 0,00 1,00 0,60 3,80 0,00 0,40 2,40

Sairauksien hoitaminen 
keskeisenŠ

A ltis teet 
tyšympŠristšssŠ Tyšn kuormittavuus

Tyškyvyn yllŠpito ja 
tyšyhteisštyš

Tyšhyvinvointia 
edistŠvŠ tyšn 
kehittŠminen

Yksilšn tyšmotivaatio Y ritys toiminta



 

Terveyskäsitykset Avaintermit Puheilmaisuja esim.
Sairauksien
hoitaminen
keskeisenä

terveys on sairauden puuttumista 
sairaudet

Stressi voi tulla muustakin kuin 
työstä, oireilua jos ei ole kunnossa
Sl-lomat ja stressireaktio

Altisteet 
työympäristössä 

 työympäristön kemialliset ja fysikaaliset altisteet 
ovat terveyttä vaarantavia tekijöitä
työturvallisuus
työhygienia
työsuojelu 

Fyysinen työympäristö ja työolot 
kunnossa
Työvälineiden toimivuus
Laite- ja kemikaalimuutoksista 
huolehtiminen

Työn kuormittavuus työtehtävien fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus
ergonomia
stressi

Työn kiire ja henkiset 
kuormitustekijät
Työn tekemiseen liittyvä ergonomia

Työkyvyn ylläpito ja 
työyhteisötyö

terveyden edistäminen ja työkyky 
ammatillinen osaaminen
työnhallinta
sosiaalinen tuki

Psyykkinen ja fyysinen, kunnossa 
oleminen, oma vastuu
Osaamisen päivittäminen
Toimivat välit, työhön vaikuttaminen

Työhyvinvointia 
edistävä työn 
kehittäminen 

työn muutokset
tuotannollisen toiminnan häiriökuormitus
työntekijän onnistuminen työssä
osallistava kehittäminen

Työssä onnistuminen
Työssä olla tarkoitus, sisältöä, 
mielekkyyttä

Yksilön työmotivaatio halua panostaa työhön
omistautuminen 
työn kokemista merkitykselliseksi, haasteellisuutta
työhön uppoutuminen 

Työn mukavuustekijät
Työn viihtymisen tekijät
Tulla mielellään työhön

Yritystoiminta Palkkaus, Lakisääteinen tth
Työn tulokset, miten työtä tehdään
Stategia, visio, investointi, 
suunnittelu…



 

Pohdintaa

• Johtajien puheet työhyvinvoinnista jakautuivat terveyskäsitysten eri luokkiin 
ka 3.18 

• Terveyskäsityksestä suoraan työhyvinvointikäsitykseen, työkyky-käsite ei  
käytössä

• Yhteisöllinen näkökulma: yhteisöllisyys, hyvät sosiaaliset suhteet ja 
mahdollisuus vaikuttaa työssä korostuivat

• Yksilöllinen näkökulma:yksilön viihtyminen työssä, olla hyvässä kunnossa
• Yritystoiminta; ei voi osoittaa tiettyä tekijää työhyvinvointiin liittyvänä
• Mitä ei näy?

• johtaminen erityisenä osatekijänä, välillisesti yritystoiminnan johtamisessa 
• varsinaista työn tekemiseen liittyviä tekijöitä hyvin vähän esim. työn sujuvuus, 

muutokset, kehittäminen, asiakkaat

• ? Osa käsityksiä nousi omien esimerkkien kautta; muuttuuko johtajan 
näkemys työhyvinvoinnista yrityksen toimintatavan eli –konseptin 
muuttuessa? 



 

Työterveyshuollon näkökulmasta: 

• Jos työhyvinvointikäsitys on muuttuva  pitäisikö 
ollakin enemmän tietoinen yrityksen meneillään 
olevasta tai muuttumassa olevasta toimintakonseptista? 
Koska eri toimintakonsepteissa korostuu erilaiset tarinat 
työhyvinvoinnista?

• Kuinka tietoisia olemme yhteistyöyritysten johdon 
käsityksistä työhyvinvoinnista tai siitä, mitkä tekijät 
vaikuttavat tuloksekkaaseen työn tekemiseen ja 
työntekijän parhaaseen työmotivaatioon?

• Pitäisikö olla paremmin tietoinen?
• Miten tuemme yritystemme työhyvinvoinnin käsitysten
    muotoutumista?


