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1 JOHDANTO 

Työkyvystä on alettu puhua ja kirjoittaa 1990-luvulla, työhyvinvoinnista yhä 

enemmän 2000-luvulla, mutta edelleenkin löytyy vain vähän tietoa suurkeittiö-

työntekijöiden työhyvinvoinnista. Työhyvinvointia syntyy, kun ihmiset aidosti ko-

kevat, että on tehty oikeita valintoja ja päätöksiä, ja että heitä on kohdeltu oi-

keudenmukaisesti ja arvostavasti. Tärkeimpiä ovat siis arjen kokemukset. Vas-

tuu työhyvinvoinnista on työntekijällä itsellään, mutta sitä voidaan tukea ja aut-

taa oikea-aikaisella ohjauksella ja neuvonnalla esimerkiksi ryhmätoiminnalla. 

Lappilaisella suurkeittiöllä oli hyvinvointiryhmä vuonna 2011, jolloin olin mukana 

ryhmän suunnittelijana ja vetäjänä yhdessä työkaverini työterveyspsykologin 

kanssa.  Samanaikaisesti opiskelin aikuiskasvatusta Lapin Yliopistossa, jonne 

tein kandidaatintutkielman aiheesta ”Työhyvinvoinnin lähteillä. Lappilaisten keit-

tiötyöntekijöiden kokemuksia ryhmästä” (Virtanen, 2011). Käytän kandidaatin 

työtäni tämän tutkielman taustalla ja  toteutuksessa hyödynnän silloin tulleita 

ajatuksia jatkotutkimuksesta.  

Tutkielman aloitan teoriaosuudella ja taustatiedoilla, käsittelen yleisesti työtä 

Suomessa ja työelämässä tapahtuneita muutoksia. Viime aikoina työelämässä 

ja -oloissa on tapahtunut paljon muutoksia ja monensuuntaista kehitystä sekä 

huonoon että hyvään suuntaan. Nämä asiat on tärkeä tiedostaa, kun puhutaan 

työntekijöiden työkyvystä ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Kohdejouk-

kona tässä tutkielmassa on suurkeittiötyöntekijät, joten on tärkeää tuntea myös 

heidän työ ja työhön vaikuttavat tekijät. Itse en ole suurkeittiöllä työskennellyt, 

mutta olen seurannut läheltä työterveyshuollosta heidän työtään ja työkykyään 

sekä pyrkinyt siihen vaikuttamaan ryhmätoiminnalla, joten koen tuntevani hei-

dän työtään ja heitä kuormittavia tekijöitä jonkin verran. Suurkeittiötyöntekijät 

ovat alttiina edelleenkin kuormitukselle, vaikka työnkuvat ovat monipuolistuneet 

ja teknologia kehittynyt.  
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Jatkan tutkielmaa työkyvyn ja työhyvinvoinnin määrittelemiseen sekä ikääntymi-

seen. Työkyky, hyvinvointi ja työhyvinvointi ovat käsitteinä vaikeasti määriteltä-

viä eikä yhtä ja oikeaa määritelmää niille ole. Riippuu ajasta, paikasta ja katson-

takannasta, miten ne määritellään. Itse ajattelen työkyvyn fyysisesti, psyykki-

sesti ja sosiaalisesti jakautuneeksi kuten Virolainen (2012) kuvaa työhyvinvoin-

tia. Iän ja ikääntymisen nostan esille, koska ajattelen sillä olevan vaikutusta 

suurkeittiötyöntekijän työkykyyn ja itsestä huolehtimiseen. Ikääntyminenhän 

koskettaa meitä kaikkia, joten iän myötä tapahtuvista muutoksista on hyvä olla 

tietoinen jo riittävän ajoissa. Collianderin, Ruoppalan ja Härkösen (2012) mu-

kaan vanhenemismuutokset alkavat jo 25–35 vuoden iässä. On tärkeää olla 

riittävän ajoissa liikkeellä, jolloin ennaltaehkäisevässä mielessä pyritään työnte-

kijän työ- ja toimintakykyä säilyttämään mahdollisimman pitkään. Korjaavat toi-

menpiteet siinä vaiheessa, kun työkyky on jo heikentynyt, ovat aina vaikeampia. 

Vastuu työhyvinvoinnista on työntekijällä itsellään, mutta sitä voidaan tukea ja 

auttaa oikea-aikaisella ohjauksella ja neuvonnalla. 

 

Luvussa neljä on tarkemmin tietoa tutkimuksen toteuttamisesta. Luvussa esitte-

len tutkielman taustaa, tutkimuskysymykset ja tutkielman paradigmaattiset si-

toumukset tutkimuksen lähtökohtana. Tässä tutkielmassa käytän pragmaattista 

tutkimusparadigmaa ja mixed methods -lähestymistapaa kvantitatiivisen (mää-

rällinen) ja kvalitatiivisen (laadullinen) lähestymistapojen rinnalla. Yhdistetty 

määrällinen ja laadullinen tutkimus näkyy sekä aineiston keruussa että ana-

lysoinnissa ja tulosten tulkinnassa. Aineistonkeruumenetelminä käytän haastat-

telua ja kyselylomaketutkimusta. Määrällisellä tutkimuksella haen laajuutta ja 

asioiden painoarvoa, kun taas laadullisella tutkimuksella haen syvyyttä, ilmiön 

kuvaamista ja ymmärtämistä sekä mielekkään tulkinnan antamista. Itse olen 

useammassa roolissa, joten on tärkeää huomata myös oma rooli ja tutkimuksen 

aikana oma paikka. Tämä on tapaustutkimus, jossa käsiteltävä aineisto muo-

dostaa kokonaisuuden eli tapauksen. Tulosten tulkintaa teen määrällisissä asi-

oissa tilastotieteellisin menetelmin ja laadullisissa asioissa fenomenografista 

lähestymistapaa hyväksikäyttäen.  
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Luvussa viisi on tietoa tutkimusaineiston analysoinnista ja tuloksista. Analyysi-

menetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysiä ja teemoittelua. Tuloksissa on 

tietoa siitä, miten suurkeittiötyöntekijöiden työkyky muuttuu vuosien saatossa. 

Työkyvystä erottelen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn. Vertailen 

tuloksia ja teen vertailua myös taustatekijöihin sekä pyrin ymmärtämään tulok-

sia teoriatiedon valossa. Haen vastauksia myös siihen, miten ja millä keinoilla 

työkykyyn on voinut itse vaikuttaa. Jatkan tutkielmaa hyvinvointiryhmän ohjel-

man uusilla ideoilla, joita suurkeittiötyöntekijät saavat tuottaa itse. Tarkastelen 

ideoita aikaisempien tutkimustietojen ja suurkeittiötyöntekijöiden työkyvyn muu-

toksen valossa. Tarkoituksena on kehittää hyvinvointiryhmän ohjelman sisältöä 

suurkeittiötyöntekijöiden työkyvyn mahdollisimman varhaiseen edistämiseen 

huomioiden vuosien aikana tapahtunut työkyvyn muutos ja suurkeittiötyönteki-

jöiden omat ideat. 

 

Pohdinnassa teen yhteenvetoa ja johtopäätöksiä tutkielmasta sekä esittelen 

tutkimuksen luotettavuuskriteerit. Nostan esille uusia ajatuksia ja ideoita hyvin-

vointiryhmän ohjelmaan ja tarkastelen niitä suhteessa myös muualla tehtyihin 

hankkeisiin. Otan myös kantaa vaikuttavuuden arviointiin ja esittelen jatkotutki-

muksen aiheita. Tutkielmalla pyrin saamaan uutta tietoa suurkeittiötyöntekijöi-

den työkykyyn ja siihen vaikuttamisen mahdollisuudesta oikea-aikaisen ja oike-

anlaisen ohjauksen ja neuvonnan keinoin esimerkiksi ryhmätoiminnalla. Työky-

ky ja työhyvinvointi ei sijoitu millekään yksittäiselle tieteenalalle, joka antaisi sille 

yksiselitteisen määritelmän (Husman & Husman 2007, 182). Työkyky ja työhy-

vinvointi kuuluu meille kaikille tieteenalasta ja työstä riippumatta. Tämä tutkiel-

ma paikantuu kasvatustieteeseen ja vielä tarkemmin aikuiskasvatukseen. On 

hyvä huomata myös ikääntymisen vaikutus, sillä ikä alkaa vaikuttaa työkykyyn 

yllättävän varhain. Mikä olisikaan parempaa aikuiskasvatusta kuin motivoiva ja 

tietylle kohderyhmälle suunniteltu hyvinvointiryhmän ohjelma, jossa on huomioi-

tu aikaisemmat tutkimukset, työntekijöiden omat arviot ja kehittämisideat. 
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2 SUURKEITTIÖTYÖSSÄ SUOMESSA 
 

 

 

2.1 Työn merkitys 
 

Kehittyneiden maiden ihmisten elämä on usein hyvin työkeskeistä ja ammatti 

leimaa ihmisen identiteettiä vielä pitkään työuran jo päätyttyäkin (Marjala 2009, 

17). Jokaisella on minäkuva, käsitys omasta itsestä. Minäkuva kertoo siitä, mi-

ten ihminen kuvaa itseään: kykyjä, taitoja, toimia ja onnistumisia. (Kataja 2003, 

186.) Työidentiteetti voi muuttua ja heikentyä jatkuvien muutosten mukana hau-

raaksi (Mahlakaarto 2010, 16). Työelämän muutokset koskettavat yksilön am-

matillista, sosiaalista ja persoonallista identiteettiä uudella tavalla. Se edellyttää 

yksilöltä jatkuvaa identiteettityötä ja itsensä paikantamista suhteessa työympä-

ristöön ja -yhteisöön. (Mahlakaarto 2010, 82.) Työelämään on tullut mukaan 

uusi käsite ”uusi työ”. Sillä on kuvattu työn muuttuneita käytäntöjä työntekijän 

roolin korostumisesta työn erilaisiin organisoitumisen muotoihin. Työntekijän 

katsotaan saavan voimavaroja työhönsä siitä, että hän ymmärtää itsesäätelyn ja 

työnsä johtamisen taidon merkityksen hyvinvointiin. (Työterveyslaitos 2013, 25- 

26.) 

 

Työhön sitoutumisen ja useiden suorituskykyindikaattorien välisten suhteiden 

tarkastelun perusteella nykyinen tutkimus osoittaa, miksi työnantajille ja työnte-

kijöille on tärkeä panostaa palkattuihin työntekijöihin. Työn parempi tekeminen 

on yhteydessä avoimuuteen. (Reijseger, Peeters, Taris & Schaufeli 2017, 117.)  

Tutkimuksissa on osoitettu, että suuremmat kokemukset itsenäisyydestä ja 

osallistumisesta päätöksentekoon vaikuttavat positiivisesti tai neutraalisti.  Osal-

listuminen on avaintekijä, joka ennustaa korkeampaa työtyytyväisyyttä ja pa-

rempaa työ- ja perhe-elämän tasapainoa. Toisaalta korkeammat työn intensi-

teetit lisäävät väsymystä ja stressiä sekä heikentävät työ- ja perhe-elämän ta-

sapainoa. (Boxall & Macky 2014, 963.) Työterveyslaitos (2003) on määritellyt 

kohtuulliseksi työpäiväksi päivän, jonka kesto ja intensiteetti mahdollistavat fyy-
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sisen ja psyykkisen palautumisen ennen seuraavaa työpäivää. On tärkeää, että 

työntekijä voi käyttää osaamistaan ja kehittyä työssään. Tavoitteena on tasa-

paino työn ja elämän muiden osa-alueiden välillä. (Työterveyslaitos 2003, 7.) 

Turtisen (2005) mukaan nykyisin työssä käydään, jotta saadaan rahaa ja työn 

tuottama ilo on toissijaista. Työ vaikuttaa voimakkaasti työntekijän koko elä-

mään, terveyteen ja hyvinvointiin. Työnteon ja työyhteisöön kuulumisen tiede-

tään ylläpitävän ja parantavan terveyttä, työ- ja toimintakykyä. (Suonsivu 2011, 

184.) 

 

 

2.2 Työelämän muutos 
 

Suomessa on esitetty erilaisia näkemyksiä työelämän ja -olojen muutoksista. 

Muutoksessa on aina monensuuntaista kehitystä, ei vain huonoon tai hyvään 

suuntaan. Muutoksille on monia eri syitä. (Työterveyslaitos 2007, 94.) Suoma-

laisten työyhteisöjen on todettu muuttuneen jo 1990-luvulla. Taustalla on ollut 

muun muassa yleisiä yhteiskunnallisia muutoksia, muutoksia ihmisten arvoissa, 

tekniikassa ja työjärjestelyissä. Työt ovat monipuolistuneet, mutta samalla hen-

kisen työn vaatimukset ovat kasvaneet ja kiireen kokemukset lisääntyneet. 

(Työterveyslaitos 1994, 13.) Työterveyslaitoksen (2013) mukaan ihan viime ai-

koina on todettu henkisen rasittavuuden hieman vähentyneen aikaisempaan 

verrattuna.  Myös työn fyysinen rasittavuus on hieman helpottanut viimeisten 

vuosikymmenten aikana (Ruoholinna 2009, 22; Suutarinen 2010,11). 

 

Tilastokeskuksen mukaan viime vuosikymmenten aikana suomalaisen työelä-

män kehitys on mennyt monessa suhteessa positiiviseen suuntaan. Varsinkin 

työntekijöiden osaaminen on vahvistunut, työntekijöiden kehittymis- ja vaikutta-

mismahdollisuudet ovat lisääntyneet ja työtehtävät monipuolistuneet. Toisaalta 

myös kiire ja tulospaineet ovat kasvaneet sekä työntekijöiden mahdollisuudet 

saada tietoa työpaikalla tapahtuvista muutoksista ovat heikentyneet. Suomessa 

työpaineista on tullut varsinkin naisten ongelma ja työpaineiden kasvu on yh-

teydessä erilaisiin työn tehostamispyrkimyksiin. Tutkimuksissa on tullut esiin 
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myös sosiaalisen tuen väheneminen, yksioikoinen tehokkuusajattelu tarkastelee 

kaikkia entistä enemmän yksilöinä. (Työterveyslaitos 2007, 8, 98–100.)  

 

Työntekijät ovat jatkuvien muutosten keskellä valtaisassa tietotulvassa. Työn 

luonne on muuttunut fyysisestä työstä tietointensiiviseen suuntaan, jossa tarvi-

taan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Muutokset voivat tulla nopeasti, työ voi 

olla epävarmaa ja voi olla kiirettä. Työelämä on muuttunut vaativammaksi ja 

työelämän muutokset näkyvät myös esimiestyössä. (Nummelin 2008, 15.) Ny-

kyisin työyhteisö on jatkuvassa muutoksessa. Muutos voi tulla yrityksen sisältä 

tai ulkopuolelta, se voi olla pieni tai suuri. Muutosprosessissa luovutaan vanhas-

ta ja aloitetaan uutta. Muutos voidaan kokea monella eri tavalla ahdistavasta 

tilanteesta uuteen mahdollisuuteen. Työntekijät joutuvat poistumaan omalta 

mukavuusalueelta ja reaktiot ovat yksilöllisiä. (Terävä & Mäkelä- Pusa 2012, 

21.) Muutoksessa on kysymys päätöksenteon prosessista, mikä voi koskettaa 

tunteita ja ajattelutapoja sekä muuttaa käyttäytymistä. Muutostilanne voi olla 

haastava työyhteisölle, mutta myös esimiehelle. (Kivistö, Kallio & Turunen 

2008a, 15.) 

 

Ruoholinna (2009) muistuttaa myös asioista, jotka eivät muutu kaiken muutok-

sen ja muutospuheiden keskellä. Useilla työpaikoilla työtehtävät ja niiden sisältö 

ovat muuttuneet vain vähän (Ruoholinna 2009, 91). Työelämän uudistamisessa 

keskeistä on myös johtamisen uudistaminen, huomioiden taito johtaa eri-ikäisiä 

ihmisiä. Nykyisin työelämän muutos ei ole selkeää eikä selväpiirteistä. Päätök-

siä tehdään nopeasti epävarmuudessa ja tietomäärän lisääntyessä. Työelämän 

muutos aiheuttaa työpaikoilla myös työpahoinvointia.  Työhyvinvoinnissa yhtei-

sen työn sisällöllinen kehittäminen ja mielekkyyden arviointi tulisi muistaa myös 

kiireen ja muutoksen keskellä. (Schaupp, Koli, Kurki & Ala- Laurinaho 2013, 29, 

36.) Työelämä on muuttunut joustavammaksi, työajat ovat lyhentyneet, itseoh-

jautuvuus ja työhön vaikuttamismahdollisuudet ovat lisääntyneet, työtehtävät 

ovat monipuolistuneet ja työ on entistä antavampaa. Toisaalta työ on myös ha-

janaista, vaativaa ja henkisesti kuormittavaa sekä muutokset tapahtuvat nope-

asti. (Suonsivu 2011,117.) Työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, 
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miten muutoksia viedään läpi (Sutela & Lehto 2014, 45). Työelämän muutokset 

kuten työntekijöiden määrän väheneminen, työsuhteiden monimuotoisuus ja 

uudet tehtävänkuvat ovat haasteita työhyvinvoinnin kehittämiselle. Työntekijöiltä 

odotetaan valmiutta monipuolisiin tehtäviin, itseohjautuvuutta, joustavuutta sekä 

jatkuvaa vuorovaikutuksen ja osaamisen kehittämistä. (Suonsivu 2011, 10–11.) 

 

Työelämään ja -yhteisöön vaikuttaa voimakkaat muutokset globalisaatiossa ja 

teknologiassa.Ne ovat tehneet työelämästä entistä intensiivisemmän ja kiivas-

tahtisemman, korostaneet tehokkuutta sekä syrjäyttäneet runsaasti ikääntyviä 

työntekijöitä. (Ilmarinen 2006, 369.) Työelämän jatkuvat muutokset ja kiivastah-

tisuus voivat provosoida esille ikäkielteisiä ilmiöitä ja käytäntöjä. Nuorten valmi-

us uudistuksiin ja ketteryys tekevät heistä valmiimpia muutoksiin kuin senioreis-

ta, joilla voi olla varauksia muutoksiin. Onnistuneita muutoksia on vaikea tehdä, 

jos kaikki ikäryhmät eivät ole niiden takana. (Ilmarinen 2006, 401.) Työterveys-

laitoksen (2013) mukaan jatkossa työelämään tulee alueellinen eriytyminen, 

monikulttuurisuus, muutokset ammattirakenteisiin, työn moni-ilmeisyys ja työn-

tekijät voivat olla yhä terveempiä.  

 

 

2.3 Kuormittuminen työssä 
 

Ihmisen kuormittumiseen työssä vaikuttaa sekä työn kuormitustekijät että ihmi-

sen yksilölliset ominaisuudet. Kuormitustekijät ovat työhön liittyviä vaatimuksia, 

joihin työntekijä vastaa työ- ja toimintakykynsä, terveytensä ja ammattitaitonsa 

mukaan. (Hanhinen, Parvikko, Rantanen & Tamminen-Peter 1994, 26.) Hyvän 

työkyvyn omaava työntekijä kestää paremmin kuormittavaa työtä, mutta työky-

vyn heikentyessä työn vaatimukset tulisi säätää vastaamaan työntekijän työky-

kyä. Nykyisin työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa verkostoissa ja työstä sel-

viytyminen vaatii muutakin kuin omien tehtävien suorittamista. (Schaupp ym. 

2013, 43–44.) Kuormittumista työssä voidaan myös mitata, esimerkkinä voisi 

olla Työkuormituksen Arviointimenetelmä, mikä tunnetaan nimellä TIKKA (Aho-

la, Aminoff & Hannonen 2015). 
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Työn fyysisiä kuormitustekijöitä ovat työasennot, -liikkeet, liikkuminen ja voiman 

käyttäminen. Työn sisällön määrittävät työ ja sen järjestely, minkälaisin mene-

telmin työtä tehdään, miten usein samat työvaiheet toistuvat, työtahti ja tauot. 

Työvälineet ja -ympäristö vaikuttavat fyysiseen kuormittumiseen. Ihmisen yksi-

lölliset ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten hän kuormittuu työssä. (Hanhinen 

ym. 1994, 30.) Työterveyslaitoksen (2003) mukaan työn fyysisiä kuormitusteki-

jöitä ovat fyysisesti raskas työ, taakkojen käsittely, staattiset tai hankalat työ-

asennot ja toistotyö. Psyykkisiin ja sosiaalisiin kuormitustekijöihin kuuluu työ-

hön, työn organisointiin ja työyhteisöön liittyvät tekijät (Työterveyslaitos 2003, 

15). Rahkosen, Laaksosen, Lallukan ja Lahelman (2011) mukaan fyysisesti 

kuormittava työ on yleistä varsinkin naisilla. Fyysisen kuormittavuuden ja ter-

veyden välillä on todettu yhteys: mitä rasittavampaa työ on fyysisesti, sitä hei-

kompana koetaan terveys ja mielenterveys. Fyysisesti kuormittavaa työtä teke-

vät naiset nukkuvat heikommin kuin kevyttä työtä tekevät. (Rahkonen ym. 2011, 

25.) Suonsivun (2015) mukaan tunne kuormittuneisuudesta on aina yksilöllinen. 

Kuormittuneisuus on positiivista silloin, kun työn vaatimukset, odotukset ja yksi-

lön kyky toimia ovat yhtenevät (Suonsivu 2015, 43). Suonsivu (2015) korostaa-

kin, että työelämän haasteiden lisääntyessä pitäisi tavoitella, mahdollistaa ja 

tukea työntekijöiden riittävyyden kokemuksia. Tunne omasta riittävyydestä on 

yhteydessä työhyvinvointiin. 

 

 

2.4 Suurkeittiötyö 
 

Tilastokeskuksen (2017) mukaan ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiksi luetaan 
kokit, keittäjät ja kylmäköt, sekä ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt. He suun-

nittelevat, järjestävät, valmistelevat ja valmistavat aterioita hotelleissa, ravinto-

loissa ja muissa ravitsemusliikkeissä, laivoilla, matkustajajunissa ja kotitalouk-

sissa keittiöpäällikön ohjauksessa tai tämän reseptien mukaisesti. Tähän kuulu-

vat myös kotitalouksien palveluksessa työskentelevät kokit ja keittäjät. Lisäksi 

he voivat tarkkailla ruoan laatua, säätää ja käyttää uunia, grilliä, parilaa ja muita 

ruoan valmistukseen käytettäviä laitteita. Työ voi sisältää myös työn ohjausta ja 
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koordinointia sekä tavaroiden hankkimista. (Tilastokeskus, Ravintola- ja suurta-

loustyöntekijät 2017). Ekmanin (2011) mukaan työnkuvat ovat laajenemassa 

keittiö ja saliympäristöön. Tässä tutkimuksessa käytän ravintola- ja suurtalous-

työntekijöistä yhteistä nimitystä suurkeittiötyöntekijät, kuten Turtinen (2005) 

omassa tutkimuksessaan. 
 

Suurkeittiötyöntekijät ovat alttiina kuormitukselle. Fyysisesti rasittavimpien am-

mattien listalla on keittiötyöntekijät. Henkisen rasittavuuden kasvu ja työtahdin 

kiristyminen menevät yhdessä. Kiireen lisäksi myös emotionaaliset vaatimukset 

ja mahdolliset ristiriidat voivat lisätä henkistä kuormitusta. Naisten parissa on 

todettu henkisen rasittavuuden kasvua enemmän kuin miehillä. Yleisesti tiede-

tään, että ihmissuhdetyöt lisäävät työn henkistä rasittavuutta. (Sutela & Lehto 

2014, 66–67; Suutarinen 2010, 11.) Kivistö, Kallio ja Turunen (2008b) toteavat, 

että jokaisella työntekijällä on oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin 

työssään. Henkisen hyvinvoinnin edistämistyö ei tapahdu työpaikoilla itsestään 

vaan kehittämistoimet pitää käynnistää ja niistä pitää erikseen sopia. Järkevien 

työtapojen uudelleen järjestäminen ja kehittäminen lähtevät omasta aktiivisesta 

toiminnasta ja yhteistyöstä ammattiryhmien kanssa. Oikeilla asenteilla ja sitou-

tumisella saadaan muutoksia aikaan. 

 

Suurkeittiötyön terveysriskejä ja kuormitustekijöitä on melu, huono valaistus, 

seisomatyö, nostaminen ja kantaminen, kiire, yö- ja viikonlopputyö sekä väkival-

lan uhka. Suurkeittiötyö on fyysisesti kuormittavaa. Tutkimuksen mukaan työssä 

on selkää ja niskaa kuormittavia kumaria ja kiertyneitä asentoja, nostamisia, 

kantamisia sekä kannattelua käsin ilman apuvälineitä. Tapaturman riskiä lisää 

kiire, liukkaus, tilanahtaus, hankalat työasennot, fyysisesti raskas työ ja väkival-

taiset henkilöt. Ravintoloiden ja niiden keittiöiden työympäristön parantamisessa 

on tärkeä huolehtia kulkuväylien ja työtilojen toimivuudesta ja käytännöllisyy-

destä, tehostaa ilmanvaihtoa sekä parantaa ergonomiaa. Myös siivoustyön er-

gonomiaa on hyvä kehittää.  Suurkeittiötyö on myös asiakaspalvelutyötä ja se 

vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta. (Ylä-Outinen 2007, 359–360.) Ei sovi unohtaa, 

että työelämä ei ole täysin vapautunut fyysisen kuormituksen rasituksesta, mitä 
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myös keittiötyö on pääsääntöisesti. Tulokset Euroopan unionin jäsenmaista 

osoittavat, että suuri osa yli 45-vuotiaista miehistä ja naisista kuormittuvat työs-

sään vielä fyysisesti, eikä uusinkaan teknologia ole pystynyt eliminoimaan kaik-

kia huonoja työasentoja, raskauden taakkojen käsittelyä tai toistotyötä (Ilmari-

nen 2006, 409). 
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3 TYÖKYVYSTÄ TYÖHYVINVOINTIIN SEKÄ IÄN HUO-
MIOIMINEN 

 
 
 
3.1 Työkyky 

 
Työkyvylle ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa määritelmää. Työkyky käsit-

teenä vaihtelee erilaisissa tilanteissa tarkastelunäkökulmasta riippuen. Voidaan 

kuvata eri ominaisuuksien tilaa, kuten työntekijän fyysistä tai psyykkistä olemus-

ta. Työkyvyn käsitteen monimuotoisuus tekee työkyvyn mittaamisen ja arvioin-

nin hankalaksi. Tuleekin miettiä kenen näkökulmasta työkykyä arvioidaan, arvi-

oidaanko henkilön omaa käsitystä työkyvystä tai arviota objektiivisesti ulkoa-

päin. Työkyky on työhyvinvointia edeltävä käsite, mutta sitä käytetään yhä työ-

hyvinvoinnin rinnalla. On tärkeä muistaa, että työkyvyn kantava tekijä on ihmi-

nen. (Suonsivu 2011, 14–18.) Työkyvyn lisäksi työturvallisuus, työssä jaksami-

nen ja henkinen hyvinvointi sisältyvät työhyvinvointiin (Tarkkonen 2012, 7). Col-

liander ym. (2012) määrittävät työkyvyn niin, että se tarkoittaa tietoja ja taitoja, 

joita työntekijä tarvitsee kyetäkseen menestyksellisesti hoitamaan työtehtäviä. 

Toiminta- ja työkyvyn on riitettävä työn vaatimuksiin. Työkyvyssä on paljon yksi-

löiden välisiä eroja. (Colliander ym. 2012, 162.)  

 

Ilmarinen Työterveyslaitokselta on kuvannut työkykyä talomallin avulla (ks. ku-

vio 1). Työkyvyn ytimessä on terveys ja toimintakyky, toinen elementti on am-

matillinen osaaminen, kolmantena ovat arvot, asenteet ja motivaatio sekä nel-

jäntenä ovat työ- ja työolosuhteet. Kolme ensimmäistä tasoa kuvaavat työnteki-

jän henkilökohtaisia voimavaroja, neljäs taso kuvaa itse työtä ja työoloja. Näihin 

vaikuttavat erinäiset taustatekijät esimerkiksi lähiyhteisö, perhe ja yhteiskunta. 

(Luukkala 2011, 42–45; Suutarinen 2010, 29; Manka, Kaikkonen & Nuutinen 

2007, 19.) 
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KUVIO 1. Yksilön työkyky (talomalli, Ilmarisen talomallia mukaillen) 

 

Nummelinin (2008) mukaan työkyky on jatkuvasti muuttuva kokemus hyvinvoin-

nista, mikä syntyy yksilön, työn ja työyhteisön vuorovaikutuksen tuloksena. 

Tarkkosen (2012) mukaan työkyky ja työssä jaksaminen syntyvät yhteisvaiku-

tuksessa, jonka osatekijät ovat fyysinen työympäristö, työyhteisö, työn hallinta 

ja yksilön terveys. Terveys muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

toimintakyvystä (Tarkkonen 2012, 60). Myös muiden tutkijoiden mukaan työky-

vyn perusta on terveys, jossa vaikuttavat toimintakyvyn fyysiset, psyykkiset ja 

sosiaaliset ulottuvuudet. Työkykyyn katsotaan vaikuttavan myös osaaminen, 

arvot, asenteet ja motivaatio. Myös itse työ vaikuttaa samoin kuin työn ulkopuo-

liset tekijät. Työkyky ei ole vain yksilön ominaisuus vaan hänen työnsä ja ympä-

ristön yhteinen ominaisuus.  Työkykyä määriteltäessä on aina hyvä huomata, 

kuka määrittelyä tekee ja mistä näkökulmasta. (Manka ym. 2007, 19; Suutari-

nen 2010, 28–29; Terävä & Mäkelä-Pusa 2012, 13; Husman & Husman 2007, 

182–183.) 

 

Työkyvyn käsite on muuttunut ajan saatossa. Tutkimusten lisääntyessä kuva 

työkyvystä on muotoutunut yhä moniulotteisemmaksi ja monipuolisemmaksi. 

Samalla työkyvyn arvioinnista, hallinnasta ja kehittämisestä työelämän tarkoi-

tuksiin on tullut haasteellista.  Työkyvyssä on kyse ihmisen voimavarojen ja työn 

välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Eri osa-alueiden tulisi olla tasa-

           Työkyky 

Työ- ja työolosuhteet 

Arvot, asenteet ja motivaatio 

Ammatillinen osaaminen 

Terveys ja toimintakyky 

Lähiyhteisö, perhe ja yhteis-

kunta 



15 
 

painossa keskenään ja tukea toisiaan. Ikääntyessä ihmisen terveydessä, am-

matillisessa osaamisessa sekä arvoissa voi tapahtua muutoksia. Samoin jatku-

va työelämän muutos voi asettaa omat paineet työelämässä jaksamiselle. (Te-

rävä & Mäkelä-Pusa 2012, 14.) 

 

Työkyky voidaan siis määrittää usealla eri tavalla. Toimintakykyä suppeampi 

käsite on työkyky, johon liittyy selviytyminen tietyistä työtehtävistä. Perinteisen 

lääketieteellisen käsityksen mukaan työkyky on lähinnä fysiologinen ominai-

suus, jolloin työkyky on lähinnä sairauksien puuttumista eli hyvä terveydentila. 

Työkykyongelmat nähdään sairauksina tai vammoina tai niiden jälkitiloina. Käsi-

tys perustuu yksilökeskeiseen ajatteluun, mistä se johtaa yksilökeskeiseen toi-

mintaan. Yksilön työkykyyn terveydentilan lisäksi vaikuttaa hänen fyysiset, 

psyykkiset ja sosiaaliset edellytykset suoriutua työstään. Yksilön työkyky on ai-

na suhteessa myös työtehtäviin, jolloin kyse on ihmisen voimavarojen ja työn 

välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Eri ammateissa painottuvat eri-

laiset yksilölliset työkykyvaatimukset. Työkyky on myös aina suhteessa tiettyyn 

paikalliseen työyhteisöön. Työkyky koostuukin monista yksilöllisistä, työhön ja 

työyhteisöön, mutta myös yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä tekijöistä. (Pek-

konen 2008, 347–348.) 

 

Tervahartian (1995) mukaan työkyvyllä tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, 

joita työntekijä tarvitsee työnsä aktiivisessa toiminnassa. Oleellista on työn vaa-

timusten suhde yksilön fyysisiin ja psyykkisiin voimavaroihin. Yksi työkyvyn ulot-

tuvuuksista on osaaminen. Työtehtävät ja yritysrakenteet muuttuvat nykyisin 

jatkuvasti teknisen kehityksen ja globalisaation seurauksena. Tieto lisääntyy 

koko ajan ja kaikissa tehtävissä on paljon oppimista. Oppimisessa korostuukin 

yhteisöllisyys, sillä yksin on vaikea oppia riittävän nopeasti.  Työyhteisöjen ke-

hittämisessä kannattaa etsiä työntekijöiden aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edis-

täviä käytäntöjä. Onkin hyvä etsiä uudenlaisia lähestymistapoja hyvien käytän-

töjen löytämiseen ja levittämiseen. (Työterveyslaitos 2007, 127–129.) 
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Työkyvyn käsite voi myös ottaa huomioon työn ulkopuolisen elämän sekä toi-

mintaympäristön merkityksen ihmisen työkyvylle. Keskeistä on kokonaisvaltai-

suus ja dynaamisuus. Taustalla on psykofyysis-sosiaalinen ihmiskäsitys, missä 

ihminen on eettis-moraalinen toimija, jolla on mahdollisuus vaikuttaa valinnoil-

laan omaan elämään. (Työterveyslaitos 2011, 54–55.)  Yksilölliset persoonalli-

set ominaisuudet voivat olla vaikuttamassa työkyvyn heikentymiseen. Tilantee-

seen vaikuttaa kulttuuri, henkilökohtaiset asenteet, arvot ja motivaatiotekijät. 

Ongelmat työympäristössä, työyhteisössä tai organisaatiossa voivat heikentää 

työkykyä. Seurauksena voi olla terveydentilan heikentyminen ja jopa sairauksia. 

(Pekkonen 2008, 351.) Työkykyyn heijastuu yksilön elämäntavat ja sosiaalinen 

tilanne. Kuormittavien elämänmuutosten tiedetään lisäävän työkyvyttömyydelle 

altistavaa stressiä. Myönteisesti hyvinvointiin työssä vaikuttaa työn ulkopuolis-

ten harrastusten, terveyskäyttäytymisen sekä perhe-elämän ja työn välisen ta-

sapainon löytyminen. Työntekijän elämäntilanteet vaikuttavat työstä suoriutumi-

seen. (Kinnunen, Feldt & Mauno 2008, 352.) Myös työn ulkopuolisella elämällä 

on tärkeä merkitys yksilön työkyvylle. Työkyvyn käsitteestä on siis muotoutunut 

myöhemmin työhyvinvoinnin käsite. (Juuti 2010, 47.) 

 
 

3.2 Työhyvinvointi 
 
Hyvinvoinnin käsitteellä on pitkä kehityskaari. Hyvinvointi on tulosta siitä, että 

ihmisyksilön tärkeät tarpeet tulevat täytetyiksi ja hänen tavoitteensa ja suunni-

telmansa elämässä toteutuvat. Toiminta, jolla on päämäärä, ja sitoutuminen 

tehtäviin luovat hyvinvointia. 1990-luvulla hyvinvoinnista puhuttiin ja kirjoitettiin 

paljon sekä työpaikoilla tehtiin toimenpiteitä hyvinvoinnin parantamiseksi. Jaben 

(2012) mukaan hyvinvointi on elämänilon, merkityksellisyyden ja hallinnan tun-

netta. Työn hallinnan tunne saadaan osaamisen kehittämisellä ja kannustavalla 

johtamisella (Jabe 2012, 36). 

 

Yleensä ihminen etsii merkityksiä elämälleen. Tarvitaan pysyvyyden ja onnis-

tumisen kokemuksia, jotta elämä koetaan mielekkääksi, hallittavaksi ja ymmär-

rettäväksi. Tarvitaan näkemyksiä asioista, joita tavoitellaan sekä keinoja, joiden 



17 
 

avulla niitä voi lähestyä, tarvitaan tekoja ja toimintaa. Ihminen kaipaa elämään-

sä iloa, asioiden ja tapahtumien sujumista. (Järvilehto & Kiiski 2009, 20–21.) 

Sosiaalisen hyvinvoinnin taustalla on luottamus. Luottamusta rakennetaan ajan 

kanssa yhteistyöllä, yhteisillä arvoilla, normeilla ja rutiineilla, mutta luottamuksen 

voi menettää hetkessä. (Jabe 2012, 30.) Nummelinin (2008) mukaan hyvinvoin-

tia ei voi käskeä vaan on synnytettävä prosesseja, joiden lopputuloksena työn-

tekijät voivat hyvin ja tekevät hyvää tulosta. 

 
Työhyvinvoinnilla on hyvinvointiin nähden lyhyt historia. Työhyvinvointi käsittee-

nä on suhteellisen uusi, sen katsotaan yleistyneen vasta 1990-luvun puolenvä-

lin jälkeen. Työhyvinvointi voidaan määrittää yksilötasolla ilmenevänä kokemuk-

sena. Se ei ole pysyvä tila, siinä on yksilö- ja tilannekohtaista vaihtelua. Siinä 

voidaan painottaa elämäntapoja, suhtautumista elämään ja muita yksilöllisen 

elämänpiirin tekijöitä. (Tarkkonen 2012, 13–15.) Työhyvinvoinnin käsitteen mää-

rittelyn perustana käytetään kokonaisvaltaista työkyvyn käsitettä ja se on myös 

monisäikeinen. Työhyvinvoinnin käsitteessä näkyvät työn sisältöön, yksilöön, 

ilmapiiriin, johtamiseen ja organisaatioon liittyvät tekijät. (Juuti 2010, 47.) Työ-

hyvinvoinnille ei siis ole olemassa tarkkaa määritelmää. Leskisen ja Hultin 

(2010) mukaan työhyvinvointi on käsitteenä puhekielessä ja kirjallisuudessa 

kirjavasti määritelty asia. 

 

Eri maissa on oma tulkinta työhyvinvoinnin käsitteestä ja se voi sisältää erilaisia 

painotuksia. Suomessa Työterveyslaitoksen (2013) mukaan työhyvinvointi tar-

koittaa sitä, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistäväs-

sä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja -yhteisössä. Suomalaisessa 

Työsuojelusanastossa työhyvinvointi määritellään työtekijän fyysiseksi ja psyyk-

kiseksi olotilaksi, joka perustuu työn, työympäristön ja vapaa-ajan sopivaan ko-

konaisuuteen. Ammattitaito ja työn hallinta ovat tärkeimmät työhyvinvointia edis-

tävät tekijät. (Anttonen & Räsänen 2009, 18.) Marjalan (2009) mukaan työhy-

vinvoinnin tilan muodostavat jatkuvasti liikkeessä olevat tajunnalliset, keholliset 

ja situationaaliset tekijät. Luukkala (2011) toteaa lyhyesti työhyvinvoinnin olevan 

ihmisen ja työn yhteensopivuutta, jossa työn sisältö ja vaativuus sopivat yhteen 
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työntekijän kiinnostusten ja tieto-taitojen kanssa. Virolaisen (2012) mukaan työ-

hyvinvointi on ilmiö, mikä kiinnostaa ja koskettaa kaikkia työelämässä olevia 

työntekijöitä, kaikki haluavat olla onnellisia. Työhyvinvoinnin määrityksiä on siis 

lukuisia, eikä ole yhtä ainoaa ja yksiselitteistä työhyvinvoinnin määritelmää. 

 

Työhyvinvointi voidaan myös erottaa fyysiseksi, psyykkiseksi, sosiaaliseksi ja 

henkiseksi työhyvinvoinniksi (ks. kuvio 2), jossa ne ovat liitoksissa toisiinsa ja 

niitä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Osassa kirjallisuutta henkinen työhy-

vinvointi on psyykkisen hyvinvoinnin sisällä, osassa erillään. Henkisyys työpai-

kalla on melko tuore ilmiö, vaikka kaikkien pääuskontojen traditiot rohkaisevat 

etsimään elämän tarkoitusta ja merkitystä sekä elämään harmoniassa toisten 

kanssa. (Virolainen 2012, 11, 26.) 

 

  Sosiaalinen 

        II 

Fyysinen ------------------------------------------------ Psyykkinen 

  työhyvinvointi 
        II 

  Henkinen 

 

KUVIO 2. Työhyvinvoinnin osa-alueet (mukaillen Virolainen 2012) 

 

Tutkijoiden mukaan työhyvinvointi syntyy yksilöllisten tekijöiden ja työolotekijöi-

den välisen tasapainon kautta. Jos ihmisen voimavarat ja työn vaatimukset ovat 

pitkään epätasapainossa, työhyvinvointi on vaaravyöhykkeellä. (Hyppänen 

2010, 14.) Työhyvinvoinnissa ratkaisevaa on yksittäisten ihmisten toiminta arjen 

erilaisissa tilanteissa (Hyppänen 2010, 259). Työhyvinvointi on enemmän kuin 

vain pahoinvoinnin puuttumista. Työhyvinvoinnin katsotaan koostuvan siitä, mi-

ten hyvin työntekijän työhön kohdistuvat odotukset, hänen itselleen asettamat 

tavoitteet ja tehdyn työn laadulliset ominaisuudet vastaavat toisiaan. Työnteki-

jän terveyteen, toimintakykyyn tai työn ulkopuoliseen elämäntilanteeseen liitty-

vät tekijät saattavat vaikuttaa työhyvinvointiin.  (Kasvio & Huuhtanen 2007, 26.) 
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Rahkosen ym. (2011) mukaan työhyvinvointiin vaikuttavat myös työn psy-

kososiaaliset resurssit, erityisesti työorganisaatiossa oikeudenmukaisuuden 

periaate. Psykososiaalisesti kuormittavinta on vaativa työ, jossa vaikutusmah-

dollisuudet ovat puutteelliset (Rahkonen ym. 2011, 23). 

 

Työhyvinvoinnin kokeminen on yksilöllistä. Manka ym. (2007) toteavat työhyvin-

voinnin syntyvän erilaisten ympäristötekijöiden ja yksilöllisten tekijöiden vuoro-

vaikutuksesta, jossa on tärkeää havaita työhyvinvoinnin yksilöllisyys ja koko-

naisvaltaisuus. Ihan viime aikoina on pyritty työhyvinvoinnissa yksilöllisestä nä-

kökulmasta ryhmänäkökulmaan. Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta on kokonai-

suus, jossa yhdistyvät yksilön, työyhteisön, työympäristön ja osaamisen toimin-

ta-alueet. Työhyvinvointiin panostaminen ei ole vain työnantajan työtä vaan 

myös työntekijät itse voivat kiinnittää huomiota elin- ja työtapoihin sekä asentei-

siin (Virolainen 2012, 9). Myös Terävä ja Mäkelä-Pusa (2012) korostavat, että 

työhyvinvointi ymmärretään nykyisin koko työyhteisön toimivuudeksi eikä vain 

yksittäisen työntekijän hyvinvoinniksi. Työhyvinvointiin vaikuttaa yksilön lisäksi 

organisaation toimivuus ja johtaminen, työyhteisön ilmapiiri ja itse työ. (Terävä 

& Mäkelä-Pusa 2012, 6.)  

 

Työterveyslaitoksen (2011) mukaan työhyvinvoinnin ongelmat voivat ilmetä se-

kä yksilö- että ryhmätasolla. Yksilötasolla huono työhyvinvointi tulee useimmin 

esiin työssä jaksamisen ongelmina, kun taas ryhmätasolla se voi näkyä konflik-

teina ja epäasiallisena kohteluna.  Jokaisella työpaikalla syntyy ajoittain ihmis-

ten välisiä konflikteja ja ristiriitoja. Toimivassa työyhteisössä työn tekemisen 

ongelmista nousevat erimielisyydet ja ihmisten väliset konfliktit otetaan vaka-

vasti ja käsitellään rakentavasti. Tärkeää on, että työpaikoilla ymmärretään ih-

misten olevan ainutlaatuisia persoonallisuuksia erilaisine taipumuksineen, 

stressinsietokykyineen ja tavoitteineen (Feldt, Mäkikangas & Kokko 2008, 

92). Hyvinvoiva työntekijä saa aikaan hyvää tulosta ja ilman hyvää tulosta ei ole 

organisaatiota, jonka hyvinvointia voisi kehittää. 
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Tässä tutkimuksessa käytän johtoajatuksena työterveyslaitoksen määritelmää 

työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnin käsite tarkoittaa kokonaisvaltaisten toimen-

piteiden käyttöä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi työ-

paikoilla niin, että samanaikaisesti edistetään tuottavuutta ja yrityksen menes-

tymistä (Anttonen & Räsänen 2009, 30). Käsitteiden selkeyttämiseksi puhun 

työkyvystä ja alkuperäisen nimen mukaan hyvinvointiryhmästä vaikka nykykäsi-

tyksen mukaan voisin yhtä hyvin puhua työhyvinvoinnista tai työssä käyvien 

ihmisten ohjauksesta ja neuvonnasta. 

 
 

3.3 Terveyden edistäminen ja tyky -toiminta 
 
Työterveyslaitoksen mukaan terveyden edistäminen on toimintaa, jolla ehkäis-

tään terveyden vaaroja ja lisätään terveyden edellytyksiä. Terveyden edistämi-

seen kuuluu yksilöiden voimavarojen vahvistaminen, niin että henkilö voi tehdä 

omassa toiminnassa terveydellisiä valintoja. Käytännössä toiminta onnistuu 

parhaiten jos on selkeisiin tavoitteisiin tähtäävä ohjelma tai hanke. (Työterveys-

laitos 1994, 99.) Oma aktiivisuus ja jatkuva harjoittelu ovat tärkeitä asioita 

omaan terveyteen (Jabe 2012, 20). Itsestä huolehtimista on myös se, että syö 

säännöllisesti ja terveellisesti, liikkuu, nukkuu hyvin ja riittävän paljon sekä vält-

tyy jatkuvalta stressiltä (Jabe 2012, 37). Jokaisella henkilöllä on erilainen geeni-

perimä ja kaikkia sairauksia ei voida estää tai välttää. Elämäntavoilla ja fyysisel-

lä aktiivisuudella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää todennäköisyyttä 

erilaisiin sairauksiin ja rajoitteisiin. Myös sairauksista toipuminen on nopeampaa 

ja helpompaa hyväkuntoiselle ihmiselle. (Leskinen & Hult 2010, 43.) 

 

Työkykyä voidaan edistää tarjoamalla työntekijälle tukea, jonka avulla hän voi 

huolehtia osaamisesta, työuran hallinnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista (Vuori 

2011, 132). Tutkimuksissa on osoitettu työyhteisön toiminnan yhteys henkilös-

tön hyvinvointiin. Työpaikan toimintatavat vaikuttavat työntekijöiden terveyteen, 

työkykyyn ja hyvinvointiin. Varsinkin esimiestuella ja johtamisella on suuri merki-

tys. Oikeudenmukaisuuden kokemuksilla työssä on positiivinen yhteys työpaik-

kaan sitoutumiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. (Työterveyslaitos 2007, 124.) 
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Marjalan (2009) mukaan työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky -toiminta) voidaan 

määritellä seuraavasti: se on työnantajan ja työntekijöiden sekä työpaikan yh-

teistyöorganisaatioiden yhteistyössä toteuttamaa, suunnitelmallisista ja tavoit-

teellista toimintaa, jonka avulla tuetaan ja edistetään jokaisen työelämässä mu-

kana olevan työ- ja toimintakykyä. Nummelin (2008) määrittää työkykyä ylläpi-

tävän toiminnan toiminnaksi, jolla työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä tue-

taan. Tyky -toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää työntekijöiden terveyttä, 

työkykyä ja hyvinvointia. Lähtökohtana on toimintaan sitoutuminen ja osallistu-

minen. (Husman 2007, 268.) Työkyky, työhyvinvointi ja työssä selviäminen 

edellyttävät työnantajan panostusta, mutta yhtä tärkeää on myös se, että itse 

huolehtii itsestä ja läheisistä. Ravaljer, Wegrzynek ja Lawton (2016) ovat toden-

neet, että huolenpitoon ja meditaatioon perustuvat interventiot olivat tehokkaim-

pia työn ja työkyvyn parantamisessa. On jonkin verran näyttöä siitä, että tulok-

set pysyisivät korkeintaan kolme kuukautta, mutta pitkän aikavälin tehokkuutta 

ei ole vielä täysin määritelty. (Ravaljer ym. 2016, 428–436.)  

 

Työkykyä ylläpitävä toiminta muodostuu kolmesta eri tasosta. Ensimmäinen on 

ennaltaehkäisevä toiminta, jonka tavoitteena on työntekijän työ- ja toimintaky-

vyn säilyttäminen mahdollisimman hyvin koko työelämän ajan. Toisen tason 

muodostavat toimenpiteet, joilla voidaan auttaa työntekijöitä ja työyhteisöjä, joita 

uhkaa työ- ja toimintakyvyn aleneminen. Kolmanteen tasoon kuuluvat toimenpi-

teet, joilla pyritään auttamaan niitä henkilöitä, joiden työkyky on jo heikentynyt. 

Tavoitteena on jäljellä olevan työkyvyn säilyttäminen ja työkyvyttömyyden eh-

käiseminen. (Nummelin 2008, 97.) 

 

Työkyvyn tukeminen eri keinoin on sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmas-

ta merkityksellistä. Kinnusen ym. (2008) mukaan ongelmana on ikärakenteen 

muutos ja ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen sekä uhkaava työvoimapula. 

Työkyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on tehty mm. lainsäädännön ja elä-

kejärjestelmien kehitystyötä ja muutoksia työn tekemisen kannustamiseksi. 

Ammattitaidolla on työkyvyn kannalta tärkeä merkitys. Nykypäivän työelämässä 

korostuu osaaminen ja mitä todennäköisesti osaamisvaatimukset kasvavat tule-
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vaisuudessa. Työelämän ja työn nopean muuttumisen vuoksi ammattitaidon 

päivittäminen säännöllisesti on usein tarpeen työkyvyn ylläpitämiseksi. Kaiken-

ikäiset ja kaikki työntekijäryhmät tarvitsevat työuran aikaista koulutusta. (Pekko-

nen 2008, 351.) Työterveyslaitoksen (2011) mukaan, mitä enemmän ihmisellä 

on kokemusta, sitä suurempi osuus hänen osaamisestaan perustuu hiljaiseen 

tietämykseen. 

 
 

3.4 Ikääntyvä työelämässä 
 
Tarkastettaessa iän merkitystä työelämässä kyse on ihmisen voimavarojen ja 

hänen työnsä vaatimusten yhteensopivuudesta. Ikä ja ikääntyminen ovat moni-

ulotteinen asia. Ikääntyminen on aina yksilöllistä ja yksilölliset erot kasvavat iän 

myötä, mihin vaikuttavat perimä, elinympäristö ja elintavat. (Työterveyslaitos 

2011,12.) Seuraavien vuosikymmenten aikana työväestö ikääntyy ennennäke-

mättömällä vauhdilla. Suurten ikäluokkien eläköityminen ja nuorempien ikäluok-

kien pienempi koko aiheuttavat tulevaisuudessa haasteita työvoiman riittävyy-

teen ja työssä jaksamiseen. Ikääntyvien työntekijöiden myötä hyvinvointi, työky-

ky ja työssä jaksaminen nousevat keskeiseen asemaan. Työssä jatkamisen 

kannalta keskeisessä asemassa ovat työntekijöiden työkyvyn säilyttäminen ja 

edistäminen. (Bonsdorff 2009, 73.) Myös Alasoini (2010) on todennut, että tällä 

hetkellä Suomessa työmarkkinoilta poistuva ikäluokka ylittää kooltaan tulevan 

ikäluokan aina 2030-luvulle asti. Marjalan (2009) mukaan tulevaisuuden ennus-

teissa ainakin vuoteen 2040 saakka senioreiden osuuden uskotaan säilyvän 

lähes muuttumattomana työelämässä.  

 

Fyysisten muutosten takana ovat biologiset vanhenemismuutokset, ne vaikutta-

vat osaltaan myös psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Eri alueilla muutokset 

tapahtuvat eri nopeudella ja eri määrin. Biologiset vanhenemismuutokset ovat 

yhteydessä elämänkulun ja elinolojen ohella elämäntapoihin esimerkiksi ravit-

semukseen, liikuntaan, tupakointiin ja alkoholin käyttöön.  Vanhenemismuutok-

set alkavat jo 25–35 vuoden iässä. (Colliander ym. 2012, 36–37.)  Ikä alkaa vai-

kuttaa muistiin oleellisesti vasta noin 70 vuoden iässä. (Tervahartia 1995, 24–
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32.) On hyvä muistaa, että ihminen pystyy oppimaan koko elämänsä ajan (Col-

liander ym. 2012, 53). Työhyvinvoinnin edistämistoimintaan pitäisi alkaa riittä-

vän ajoissa, jo 35 vuoden tienoilla (Colliander ym. 2012, 157).   

 

Työelämän näkökulmasta työntekijä on ikääntyvä 45 vuodesta eteenpäin ja 

ikääntyneinä työntekijöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat 55 vuotta tai sen yli 

(Helin 2010, 10; Ruoholinna 2009, 22).  Työntekijöitä, jotka ovat yli 45 vuotta, 

voidaan pitää vanhempina työntekijöinä. He tarvitsevat ymmärrystä ja kunnioi-

tusta työelämässään sekä työkavereilta että esimiehiltään. Pitää myös ymmär-

tää, kuinka myös he voivat jatkaa ja kehittyä työelämän eri vaiheissa ja muutok-

sissa. (Billett & Van Woerkom 2008.) Yksilöt vanhenevat yksilöllisesti, mutta 

myös kokemuksellisesti eri tavoin. Suunnittelemalla elämää sekä suuntautumal-

la iloa ja nautintoa tuottaviin asioihin, voi todennäköisesti hidastaa vanhenemis-

ta. (Colliander ym. 2012, 33; Ilmarinen 2006, 409.)  Ikääntyvillä työntekijöillä voi 

olla heikentynyt terveydentila, mikä voi asettaa omat haasteensa työn tekemi-

selle. Työntekijän voimavarat (esimerkiksi terveys, toimintakyky, osaaminen ja 

asenteet) muuttuvat elämänkulun aikana. Muutosten alkua voi olla vaikea huo-

mata, mutta tietyt muutokset tulevat konkreettisiksi ja näkyviksi jo ennen 50. 

ikävuotta. Muutokset ovat seurausta elintavoista ja perimästä. Tutkimusten mu-

kaan työssäkäyvistä, ikäryhmässä 45–54 vuotta, noin kolmasosa kokee tervey-

tensä keskinkertaiseksi tai huonoksi ja noin viidesosa työkykynsä keskinkertai-

seksi tai huonoksi.  Yli 45 -vuotiailla fyysinen toimintakyky on keskimäärin las-

kenut 20–25 % elinikäisestä parhaasta tilanteesta. (Ilmarinen 2006, 41.)  

 

Ikääntyvät työntekijät voidaan nähdä ikänsä ja kokemuksensa perusteella 

osaavina voimavaroina tai sitten työntekijöinä, joiden osaaminen ei ole organi-

saation vaatimuksiin nähden riittävää tai ajantasaista. Ikääntyvän työntekijän 

työnteon motiivina on usein työn mielekkyys, työn tarjoama sosiaalinen verkosto 

ja kuuluminen yhteisöön. (Helin 2010, 5-7.) Yksilöiden tiedollisten toimintojen ja 

voimavarojen ylläpitäminen sekä hyödyntäminen ovat tärkeitä, jos halutaan 

työntekijöiden voivan hyvin ja yhteiskunnan menestyvän sosiaalisesti ja talou-

dellisesti (Colliander ym. 2012, 27). Aikaisemmin iäkkäitä työntekijöitä arvostet-
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tiin, sillä heillä oli valtava hiljainen tietopankki. Teknistymisen seurauksena on 

ikääntyvien työntekijöiden arvostus laskenut. Työelämän nopeat muutokset vaa-

tivat kykyä oppia jatkuvasti uutta. Toisaalta jatkuva oppiminen hidastaa vanhen-

tumista ja ylläpitää vireyttä.  (Tervahartia 1995, 24–32.) Ikääntyvistä työnteki-

jöistä on olemassa monenlaisia ennakkoluuloja jopa myyttejä. Heitä voidaan 

pitää vähemmän tuottavina, sairastavan enemmän ja muutosvastarintaisina. 

Ikääntyvien uskotaan pystyvän kompensoimaan puutteitaan omien vahvuuksien 

avulla, esimerkiksi kokemusosaamisella ja hiljaisella tiedolla, lisäksi he ovat 

usein tyytyväisiä työhönsä. (Ruoholinna 2009, 107–108.)   

 

Suomessa on viime aikoina saatu aikaan merkittäviä asennemuutoksia ikäänty-

neitä työtekijöitä kohtaan, tämä näkyy ikääntyneiden työkäyttäytymisessä. Tut-

kimusten mukaan miehet arvioivat myönteisemmin kuin naiset eri-ikäisten tasa-

arvon työpaikalla. Suurin osa työntekijöistä arvioi työpaikalla arvostettavan van-

hempien työntekijöiden kokemusta ja käytettävän eri-ikäisten kykyjä tasapuoli-

sesti hyväksi työssä. Suurin osa työntekijöistä arvioi iän myötä kertyvästä ko-

kemuksesta olevan hyötyä omassa työssä, mutta osa arvioi myös ikääntymisen 

tuovan ongelmia työhön. Ikääntyneillä työntekijöillä on usein vahva sitoutuminen 

työhön, mikä tulisi nähdä myönteisenä voimavarana. (Kauppinen & Toivanen 

2007, 132–135.)  

 

Ikääntyvien ja ikääntyneiden työntekijöiden keskuudessa työ näyttelee kahden-

laista roolia. Työ voi olla hyvinvoinnin tai stressin ja pahoinvoinnin lähde (Bons-

dorff 2009, 74). Työterveyslaitoksen (2011) mukaan miehillä erilaiset ikääntymi-

sen merkit koetaan olevan eduksi, mutta naisten kohdalla vastaavat muutokset 

koetaan usein kielteiseksi. Rahallisten palkkioiden lisäksi ikääntyvät työntekijät 

arvostavat tunnustusta, mahdollisuutta käyttää taitojaan monipuolisesti, työaiko-

jen joustavuutta ja jatkuvuutta (Bonsdorff 2009, 75). Tutkimuksen mukaan työ-

kyky ja psyykkinen kuormittuneisuus ovat selvästi yhteydessä työhön motivoi-

tumiseen ikääntyvien työntekijöiden työssä. Ikääntyvien työntekijöiden työhön ja 

työympäristöön tulisikin kiinnittää erityistä huomiota. (Tervahartia 1995, 62–81.) 

Tutkimuksissa ikääntyvien työntekijöiden aktiivit harrastukset ylläpitivät psyyk-
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kistä hyvinvointia ja niiden merkitys vain nousi ikääntyessä (Työterveyslaitos 

2007, 127). 

 

Manka ym. (2007) nostavat esiin myös kysymykset, miten osaaminen siirtyy 

ikäpolvien välillä ja miten hiljaista tietoa tallennetaan?  Hiljainen tieto on käsit-

teenä epämääräinen. Se voi kohdistua yksilöön tai organisaatioon. Kaiken kaik-

kiaan se on kokemukseen liittyvää osaamista, mikä liitetään usein ammattilai-

sen taitavaan toimintaan. Ikääntyvillä työntekijöillä korostuu työn sisällön mie-

lekkyys (Ruoholinna 2009, 4). Suhtautuminen ikääntyviin työntekijöihin ja hei-

dän osaamiseensa on kaksijakoista. Toisaalta korostetaan arvokkaan koke-

muspääoman ja hiljaisen tiedon siirtämistä, toisaalta on huoli koulutusongel-

masta nopean teknisen ja organisatorisen muutoksen ja ammattitaitovaatimuk-

sen kasvun kanssa. Herääkin kysymys, miten nämä kaksi asiaa sovitetaan yh-

teen? (Ruoholinna 2009, 13.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

 

 

4.1 Tutkimuksen taustaa 
 
Tutkimukseni on jatkoa aikaisemmin tehdylle kandidaatintutkielmalleni (Virta-

nen, 2011), mitä käytin tämän tutkimuksen taustalla ja tutkimuksen toteutukses-

sa hyödynsin silloin tulleita ajatuksia jatkotutkimuksesta. Hyvinvointiryhmän oh-

jelma oli suunniteltu tietylle kohdejoukolle, tässä tapauksessa suurkeittiötyönte-

kijöille. Ryhmätoiminta on ohjausta ja neuvontaa, mikä kohdistuu aikuisiin, työ-

ikäisiin suomalaisiin. Tämä on mitä parhainta aikuiskasvatusta ja tätä kautta 

tutkimus paikantuu kasvatustieteeseen ja vielä tarkemmin aikuiskasvatukseen. 

 

Alkuun ajatuksena oli tehdä pitkittäistutkimus, jossa voitaisiin seurata hyvinvoin-

tiryhmässä käyneitä ja heidän työkykyään kuuden vuoden jälkeen. Jo ennen 

kyselylomakkeen tekemistä tuli ilmi, että näitä henkilöitä oli töissä enää vähän, 

joten tutkimuksen kannalta se ei olisi mahdollista. Päädyin tekemään poikittais-

tutkimuksen, jossa aineisto  kerättiin yhdessä ajankohdassa useilta vastaajilta. 

Vastamäen (2010) mukaan poikkileikkausaineistolla tehtävillä analyyseilla voi-

daan kuvailla eri ilmiöitä. Vertasin suurkeittiötyöntekijöiden käsitystä omasta 

työkyvystä, alkutilanne oli vuonna 2011 ja lopputilanne oli vuonna 2017. Selvitin 

myös, miten ja millä keinoilla työkykyä voi ylläpitää sekä annoin suurkeittiötyön-

tekijöille mahdollisuuden vaikuttaa hyvinvointiryhmän ohjelmaan. Tutkijan näkö-

kannalta olin kiinnostunut myös näiden välisestä yhteydestä sekä siitä, miten 

muu tutkimus suhteutuu näihin. 

 

Teoriatietoa aiheeseen hain kirjaston tietokantoja käyttäen sekä sain opastusta 

ja neuvontaa myös kirjaston informaatikolta. Teoreettinen näkökulma työkykyyn 

ja työhyvinvointiin oli olennainen tutkimuskysymysten muotoilussa ja mittareiden 

hahmottamisessa. Tutkimuksessa tarvitaan teoriaa myös metodien, tutkimuk-

sen luotettavuuden ja etiikan hahmottamiseen ylipäätään koko tutkimuksen 
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hahmottamiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 18.) Teoriatietoa kerätessä ilmeni, 

etten suoraan löydä tutkimustietoa suurkeittiötyöntekijöiden työkyvystä tai sen 

muutoksista enkä myöskään heille suunnatusta hyvinvointiryhmästä, joten jou-

duin keräämään teoriatietoa tätä aihetta lähellä olevista tutkimuksista ja asiois-

ta, joiden uskoin olevan yhteydessä tähän tutkimukseen. 

 

 

4.2 Tutkimuskysymykset 
 

1. Miten suurkeittiötyöntekijöiden kokema työkyky muuttui kuudessa vuo-

dessa? 

2. Minkälaisia käsityksiä suurkeittiötyöntekijöillä oli siitä, miten ja millä kei-

noilla työkykyyn pystyi itse vaikuttamaan? 

3. Minkälaisella hyvinvointiryhmän ohjelmalla suurkeittiötyöntekijöiden  työ-

kykyä voidaan tukea ja parantaa? 

 

 

4.3 Pragmaattinen tutkimusparadigma tutkimuksen lähtökoh-
tana 

 

Tutkimuksen teon lähtökohtana ovat tutkimuksen filosofiset perusoletukset, pa-

radigmaattiset sitoumukset. Tutkimusparadigma käsitteenä sisältää tutkimuksen 

ontologiset (mikä on tietoa), epistemologiset (kuinka me siitä tiedämme) ja tut-

kimusmetodologiset sitoumukset (Guba & Lincoln 1994, 105–117). Tutkimuspa-

radigma ei kuitenkaan ole pelkkä filosofinen käsite.  

 

Tässä tutkimuksessa käytin pragmaattista tutkimusparadigmaa, mikä perustuu 

pragmaattiseen filosofiaan, pragmatismiin.  Kreikankielinen kantasana pragma 

tarkoittaa muiden merkitystensä ohella inhimillistä toimintaa (Niiniluoto 1989, 

45). Pragmatismiksi kutsutaan filosofisia oppeja, joissa korostetaan toiminnan 

tai käytännön merkitystä. Pragmaattisen tutkimusparadigman tieto- ja todelli-

suusväitteet nousevat toiminnasta, tilanteista ja seurauksista. Creswellin (2003) 

mukaan pragmaattisen tutkimusparadigman mukaisessa tutkimuksessa on 
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olennaista se, että ei ole sitoutunut yhteen ainoaan filosofiaan tai todellisuuskä-

sitykseen. Tutkijalla on vapaus valita tarpeeseen parhaiten sopiva metodi, tek-

niikka ja tutkimuksen menettelytapa. Pragmatismi ei näe maailmaa absoluutti-

sena ykseytenä ja uskottavuus määräytyy sen mukaan, mikä toimii tietyssä 

ajassa. Pragmaattiset tutkijat kiinnittävät huomionsa siihen, mitä ja miten tutkia. 

Pragmatistit myös myöntävät, että tutkimus tapahtuu aina historiallisessa, kult-

tuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. (Creswell 2003, 11–12.) 

 

 

4.4 Mixed methods  -lähestymistapa 
 

Raja määrällisen eli kvantitatiivisen ja laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen 

välillä on häilyvä (Kananen 2008, 29). Määrällistä ja laadullista tutkimusta voi-

daan myös yhdistää (Tuomi & Sarajärvi 2013, 65), niin kuin tein tässä tutkimuk-

sessa. Näiden lähestymistapojen rinnalla on mixed methods -lähestymistapa 

kolmantena tutkimusparadigmaattisena lähestymistapana. Suomessa käsite 

”mixed methods” ei ole kovin vakiintunut. Kanasen (2008) mukaan silloin on 

kyse monimenetelmäisestä tutkimuksesta eli triangulaatiosta. Määrällinen tut-

kimus perustuu lukuihin, kun taas laadullinen tutkimus käyttää sanoja ja lausei-

ta. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä määrällisen tutkimuksen mukaisiin 

yleistyksiin, vaan tarkoituksena on ilmiön kuvaaminen ja ymmärtäminen sekä 

mielekkään tulkinnan antaminen.  (Kananen 2008, 24.) Määrällinen tutkimus tuo 

tutkimukseen laajuutta ja laadullinen syvyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa teo-

rian merkitys on ilmeinen ja sitä tarvitaan välttämättä. Määrällinen tutkimus on 

arvovapaata ja objektiivista, kun taas laadullinen tutkimus on subjektiivista. (Ka-

nanen 2008, 28.) Myös Hakala (2007) näkee, että määrällisen tutkimuksen teki-

jä tarkastelee tutkittaviaan ulkopuolelta, kun taas laadullisessa tutkimuksessa 

ollaan jonkinlainen sisäpiirin tarkkailija. Mixed methods -lähestymistavan tavoit-

teena ei ole korvata kumpaakaan perinteistä lähestymistapaa, vaan nostaa esil-

le molempien lähestymistapojen vahvuuksia ja vähentää heikkouksia.  
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Creswellin (2003) mukaan mixed methods -lähestymistapa pitää sisällään niin 

metodologisia kuin metodisia ominaispiirteitä. Metodologiana se sisältää mää-

rällisen ja laadullisen lähestymistavan yhdistymisen tutkimusprosessin eri vai-

heissa. Metodina se fokusoituu määrällisen ja laadullisen aineiston keräämi-

seen, analysointiin ja sekoittamiseen yksittäisessä tutkimuksessa tai tutkimus-

sarjoissa. (Creswell & Plano Clark 2007, 18.) Mixed methods -lähestymistapa 

perustuu olettamukselle siitä, että molempien aineiston yhtäaikainen käyttö tuot-

taa tutkimusongelmasta paremman ymmärryksen kuin kummankaan lähesty-

mistavan yksittäinen käyttö.  

 

 

4.5 Tapaustutkimus ja fenomenografia 
 
Tämä tutkimus oli tapaustutkimus, jolle ei ole olemassa yksiselitteistä määritel-

mää. Tapaustutkimus on käsitteenä monisyinen ja -tieteellinen. Luonteenomais-

ta sille on, että yksittäisistä tapauksista tuotetaan yksityiskohtaista ja intensiivis-

tä tietoa. Olennaista oli, että käsiteltävä aineisto muodosti kokonaisuuden eli 

tapauksen. Tutkimuskohde voidaan valita niin, että se on mahdollisimman tyy-

pillinen. Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia tiedonhankintamene-

telmiä, jolloin tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on yleistämistä tär-

keämpää.  (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190–191; Kananen 2008, 84–

85.) Myös Laine, Bamberg ja Jokinen (2007) korostavat, että tapaustutkimus on 

tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voi käyttää erilaisia aineistoja ja 

menetelmiä. Tapaustutkimus on tarkka ja perusteellinen kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä. Päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja olosuh-

teista. Tapaus on jollakin tavalla tärkeä. (Laine ym. 2007, 9-10.)  

 

Tämä suurkeittiö ja sen henkilökunta valikoitui tutkimuskohteeksi ja tapaukseksi 

oman taustani vuoksi. Itse olin jo kahden vuosikymmenen ajan toiminut työter-

veyshuollossa työfysioterapeuttina. Tänä aikana minulla oli ollut koko ajan asi-

akkaina suurkeittiötyöntekijöitä. Tätä taustaa vasten uskoin tietäväni jotakin keit-

tiötyöntekijöiden työstä ja arjesta sekä heidän työkykyyn ja -hyvinvointiin vaikut-
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tavista tekijöistä. Hyvinvointiryhmätoiminta on aikuisille suunnattua ohjausta ja 

neuvontaa, mikä on parhaimmillaan hyvää aikuiskasvatusta. Peruskoulutuksel-

tani olen siis fysioterapeutti ja olen erikoistunut työterveyshuoltoon. Suurkeittiöl-

le minulla oli olemassa jo valmiit kontaktit, aikaisempaa juuri heille kohdistettua 

toimintaa ja he olivat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä omaa työkykyä. 

Hyvinvointiryhmä oli suunniteltu juuri heille tuntien suurkeittiön tilanne. Tietoi-

sesti valitsin tämän suurkeittiön, kuitenkin se edustaa tyypillistä suomalaista 

suurkeittiötä, joten tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin tapa-

uksiin.  

 

Tutkijana on tärkeä huomata oma rooli (Hakala 2007, 19). Oman taustani lisäksi 

olin opiskellut aikuiskasvatusta useamman vuoden ajan Lapin Yliopistossa. 

Lähtökohtaisesti ajattelen kuten Mahlakaartokin (2010), ettei ole olemassa tutki-

jasta riippumatonta todellisuutta. Oma taustani ja monessa roolissa oleminen 

tässä tutkimuksessa asettaa tuloksille vahvan esioletuksen ja pyrkimyksen luo-

da uutta ja innostavaa. Tutkimustuloksia ja analyysiä onkin tarkasteltava suh-

teessa tähän. Toisaalta roolien päällekkäisyys saattaa antaa ainutlaatuisen tilai-

suuden seurata molempia prosesseja ja ymmärtää aineistojen välisiä yhteyksiä.  

 

Tässä tutkimuksessa käytin ajattelun lähtökohtana laadullisella puolella feno-

menografista metodia. Se sopii kaikenlaisten käsitysten tutkimiseen, jonka taus-

talla on humanistinen käsitys. Ajatus on, että jokaisella ihmisellä on omat aja-

tukset, kokemukset, tunteet ja käsitykset, joista osa voi olla yleisinhimillisiä. Kä-

sityksiä voidaan lähteä kartoittamaan joukon avulla. Käsitysten tutkimiseen on 

hyvä liittää ajatuksellisesti ja metodologisesti kokemusten tutkiminen, sillä ko-

kemukset vaikuttavat käsityksiin. Henkilöitä tutkittaessa on tärkeä sijoittaa tu-

lokset kontekstiin. Tuloksia tulkittaessa voi erottaa, mikä on yhteistä ja mikä yk-

silöllistä. Tuloksista voidaan tulkita myös, mihin kokemustaustaan ne pohjautu-

vat, ja miten ne vaikuttavat eteenpäin. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 182–

185; Paloniemi & Collin 2010, 204–205.) Fenomenografia tutkii ihmisten käsi-

tysten eroavaisuuksia. Tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää erilaisia 

käsityksiä, mutta myös käsitysten välisiä suhteita. (Vilkka & Kalliomäki 2012, 2.)  
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Fenomenografinen tutkimus etenee vaiheittain, jossa jokainen vaihe ja valinta 

vaikuttavat tuleviin valintoihin. Analyysi alkaa aineistoon tutustumisella, jonka 

jälkeen etsitään tekstistä merkitysyksiköitä. Merkitysyksiköt ryhmitellään katego-

rioiksi. Kategoriat kuvataan abstraktimmalla tasolla ja määritellään näiden kate-

gorioiden väliset suhteet. Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvauskatego-

riajärjestelmä syntyy aineiston pohjalta, jossa analyysiprosessissa korostuu 

kontekstuaalisuuus vaikka teoreettinen perehtyneisyys kulkeekin mukana tutki-

muksen jokaisessa vaiheessa. (Vilkka & Kalliomäki 2012, 8, 10–12, 18.) 

 

 

4.6 Aineiston keruu 
 

Tutkimuksessa yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi ja dokumentteihin perustuva tieto. Niitä voidaan käyttää rinnakkain 

tai yhdistäen tutkimusongelman ja resurssien mukaan. Tässä tutkimuksessa 

päädyin käyttämään haastattelua ja kyselyä yhdistäen. Haastattelun tein suur-

keittiötyöntekijöiden esimiehelle ja kirjallisen kyselylomaketutkimuksen suurkeit-

tiön henkilökunnalle. Haastattelulla saadut tiedot auttoivat hahmottamaan suur-

keittiötyötä ja sen henkilökuntaa, viimeaikaisia työn muutoksia ja kyselylomake-

tutkimuksen muotoilua. Haastattelun etuna on sen joustavuus ja tutkija voi tar-

vittaessa toistaa kysymykset tai tarkentaa tietoja. Eettisesti on oikein kertoa, 

mitä haastattelu koskee ja mihin sitä käytetään. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 71–

74.) Haastattelu voi olla vapaamuotoinen eli kyseessä voi olla avoin haastattelu 

tai sitten niin, että haastatteluun tulevat teemat on määritelty (Kananen 2008, 

73–74).  

 

Toteutin haastattelun avoimena haastatteluna työpaikan esimiehelle. Tästä 

haastattelusta tein itselleni muistiinpanot. Haastatteluaineisto antoi hyvät tausta-

tiedot kyselylomaketutkimuksen tekemiseen. Haastattelussa käytiin läpi muu-

toksia, mitä oli työpaikalla tapahtunut vuoden 2011 jälkeen ja miten esimies näki 

työpaikan nykyisen tilanteen. Suurkeittiöllä oli ollut iso organisaatiomuutos, työ-

välineitä oli automatisoitu, ergonomiaan oli panostettu, työnkuviin oli tullut muu-
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toksia ja vuokratyöntekijöitä oli tullut työsopimussuhteisten rinnalle.  Suurkeittiöl-

lä oli tapahtunut muutoksia myös henkilökunnassa kuuden vuoden aikana. 

Työntekijät olivat jonkin verran vaihtuneet ja osa työntekijöistä oli ikääntymässä 

tai jo ikääntyneet. Työntekijöitä oli 20 henkilöä ja vuokratyöntekijöitä käytettiin 

tilanteiden mukaan eri määriä.  

 

Vuonna 2011 ryhmäläiset olivat iältään 35–59 -vuotiaita, keski-ikä oli 44 vuotta. 

Tämä oli hyvä huomioida kuten jo aiemmin Billett ja Van Woerkom (2008) ovat 

tuoneet esille, että ikääntyvillä työntekijöillä voi olla heikentynyt terveydentila, 

mikä asettaa omat haasteensa fyysisen työn tekemiselle. Työpaikoilla voidaan 

pyrkiä työvoiman käytön mahdollisimman suureen joustavuuteen, ääri-ilmiönä 

on henkilöstön vuokraus. Vuokratyövoimasta on kyse, kun työnantaja asettaa 

työntekijän ulkopuolisen tahon käyttöön vastiketta vastaan. (Työterveyslaitos 

2007, 185.) Ekmanin (2011) mukaan vuokratyösuhteessa työntekijä joutuu hy-

väksymään sekä työn epävarmuuden että uhan joutua vaihtamaan työpaikkaa.  

 

Perinteinen tapa kerätä tutkimusaineistoa on kyselylomaketutkimus, mihin pää-

dyin tässäkin tutkimuksessa (ks. Liite 1). Kysymysten tekemisessä pitää olla 

huolellinen, sillä ne tuovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. Usein kysely-

lomake aloitetaan ns. taustakysymyksillä. Ne toimivat lämmittelykysymyksinä, 

mutta ovat yleensä myös selittäviä muuttujia (Valli 2007, 102–103.) Luukkalan 

(2011) mukaan kokemusta omasta työkyvystä voidaan arvioida asteikolla huo-

nosta erinomaiseen. Kyseessä on silloin kokonaisvaltainen ja subjektiivinen it-

searvio (Luukkala 2011, 42).  

 

Tiedostaen nämä asiat kyselylomaketutkimus alkoi taustatiedoilla, jatkui työky-

vyn arviolla ja siihen vaikuttamisen keinoilla sekä lopuksi oli hyvinvointiryhmän 

ohjelman arvio. Tarkoituksena oli, että kyselytutkimukseen vastanneet ymmär-

sivät jokaisen kysymyksen niin kuin minä tutkijana olin ne tarkoittanut. Erilaisten 

aineistojen ja tutkimushenkilöiden avulla tavoitteena oli saada mahdollisimman 

kattava ja totuudenmukainen kuva. Tutkimuksen tavoitteena oli käytännön elä-

mään soveltuva toiminta unohtamatta tutkimuksen tulosten tarkistamista jo ole-
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massa olevaa teoriataustaa vasten. Työkyky on yhteydessä työntekijän omaan 

aktiivisuuteen, mutta yhtä tärkeää on myös, mitä työyhteisössä tapahtuu. Kyse-

lylomakkeiden täyttäminen sovittiin tapahtuvaksi työpaikalla, työaikana, kesäi-

senä päivänä, jolloin mahdollisimman moni työntekijä olisi töissä ja näin ollen 

heillä olisi mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Kyselyyn vastaaminen oli va-

paaehtoista. Kyselylomaketutkimukseen osallistui kaikki sinä päivänä työvuo-

rossa olleet työntekijät. 

 

Kyselylomaketutkimuksessa suurkeittiötyöntekijöille käytin määrällistä tutkimus-

ta taustatietojen tarkastelussa, työkyvyn arvioinnissa ja työkykyyn vaikuttavissa 

keinoissa. Laadullista tutkimusta käytin hyvinvointiryhmän arvioinnissa ja kehit-

telyssä. Tässä tutkimuksessa tarkastelin suurkeittiötyöntekijöiden henkilökohtai-

sia mielipiteitä ja tarkastelin niitä myös teoriatiedon valossa. Kyselylomaketut-

kimuksen tulokset tulivat ainoastaan tutkijan käyttöön luottamuksella. Kyselylo-

makkeiden täyttämisen yhteydessä tuli ilmi, että vastaukset tulivat tutkimuskäyt-

töön ja heidän työnantaja oli siihen antanut suostumuksen. Tarkoituksena oli 

saada vastauksia tutkimuskysymyksiin.  Itse olin ollut yhtenä hyvinvointiryhmän 

suunnittelijoista, järjestäjistä ja vetäjistä sekä nyt myös tutkijana, joten tulosten 

puolueettomuuteen täytyi kiinnittää erityinen huomio. Asetelma oli herkkä mani-

pulaatiolle ja miellyttämisefektille, joten kyselyyn oli mahdollista vastata myös 

nimettömänä ja näin säilyttää anonymiteetti. Kyselyn vastaukset pyrin siirtä-

mään sellaisenaan tuloksiksi, jotta puolueettomuus säilyisi mahdollisimman hy-

vin.  

 

 

Hyvinvointiryhmän ohjelma 
 
Alkuperäisiä hyvinvointiryhmiä oli toteutettu suurkeittiötyöntekijöiden työpaikalla 

vuonna 2011. Hyvinvointiryhmän ohjelmalla tavoiteltiin entistä tyytyväisempää, 

motivoituneempaa ja osaavampaa henkilöstöä sekä työyhteisöä, jossa olisi mu-

kava työskennellä. Työhyvinvointia voidaan parantaa ja kehittää työn ääressä 

jokaisena työpäivänä. Työhyvinvointia lisäämällä pyritään lisäämään työelämän 
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vetovoimaa ja tuottavuutta sekä yksilöiden kykyä sopeutua muutoksiin. Koko-

naisvaltaisesta hyvinvoinnista jokainen huolehtii itse jokaisena päivänä. 

 

Ryhmän ohjelmalla oli pyritty todelliseen yhteyteen työpaikan jokapäiväiseen 

toimintaan, vaikka malli oli tuotu yrityksen ulkopuolelta, työterveyshuollosta. 

Mallissa oli pyritty uuteen integroituun ja koordinoituun toimintatapaan. Johdon 

aktiivisuus toiminnan suunnittelemisessa ja käynnistämisessä oli ollut ratkaise-

vaa. Työpaikalla on monia ulottuvuuksia, joten toimenpiteitä oli suunniteltu teh-

tävän sekä yksilö- että ryhmätasolla. Notkola (2002) tuo esille henkisen jaksa-

misen ja hyvinvoinnin kannalta olennaiset tekijät: työyhteisön toiminnan ja kehit-

tämisen, työympäristön ja -olot, työn hallinnan, osaamisen ja ammattitaidon, 

oman fyysisen ja psyykkisen terveyden. Nämä asiat oli huomioitu ryhmää suun-

niteltaessa kuten myös työn ja perheen yhteensovittaminen ja arvojen merkitys. 

Alkuperäinen ohjelma ei ole pelkästään fyysistä työhyvinvointia edistävää vaan 

mukaan oli huomioitu myös psyykkisiä, sosiaalisia ja ammatillisia asioita. 

 

Järvilehto ja Kiiski (2009) ovat todenneet, että tietoisuustaitoharjoitusten paino-

tusta voidaan ryhmäkohtaisesti jonkin verran muunnella. Käytännössä ohjaajien 

on ryhmäkohtaisesti ja omien taitojen pohjalta harkittava, kuinka vahvan paino-

tuksen tietoisuustaitoharjoitukset kunkin ryhmän kohdalla saavat. Notkola 

(2002) on todennut, että liikunta puree miehiin ja henkinen hyvinvointi naisiin, 

sillä ajatuksella oli myös tätä ryhmäohjelmaa suunniteltu. Tässä tutkimuksessa 

en tuo ilmi sen enempää ohjelman sisältöä, vain hyvinvointiryhmän ohjelma on 

esitelty liitteessä 2. Kyselyyn vastanneet suurkeittiötyöntekijät näkivät saman 

hyvinvointiryhmän ohjelman kyselytutkimukseen vastaamisen yhteydessä. En-

simmäisen kerran otsikon nimen muutin tätä tutkielmaa varten, jotta suurkeittiön 

nimi ei tule tässä esille. 

 

 

 

 



35 
 

4.7 Sisällön analyysi 
 
Analyysin tarkoituksena on järjestää tietoa uudelleen, jotta arvoitus tai ilmiö ja 

sen rakenne voitaisiin nähdä tietomassan takaa (Kananen 2008, 88). Aineistos-

ta pyritään kaivamaan esille oleellinen tieto. Laadullisen aineiston analyysi on 

syklinen prosessi, jolta puuttuvat määrällisen tutkimuksen tiukat säännöt. Ana-

lyysi on koko tutkimusprosessin eri vaiheissa olevaa toimintaa, joka ohjaa itses-

sään tiedonkeruuta ja tutkimusprosessia. (Kananen 2008, 24.)  

 

Monimenetelmäisessä (mixed methods) tutkimuksessa, jossa on sekä määräl-

listä että laadullista tutkimusta, voidaan käyttää analyysimenetelmänä aineiston 

sisällön analyysiä. Sen avulla voidaan tehdä monenlaista erilaista tutkimusta. 

Sisällönanalyysi on metodi, mutta myös väljä teoreettinen viitekehys, joka voi-

daan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. On tärkeää muistaa, mistä juuri 

tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Se näkyy tutkimuksen tarkoituksessa 

ja tutkimusongelmissa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91–92.) Tutkimuksessa käytin 

määrällistä tutkimusta taustatietojen tarkastelussa ja työkyvyn arvioinnissa sekä 

analysoin ne tilastotieteellisin menetelmin. Kanasen (2008) mukaan määrällinen 

tutkimusote perustuu tilastotieteeseen. Laadullisessa tutkimuksessa analyysi 

ohjaa myös tiedon keruuta, ne kulkevat ikään kuin käsi kädessä (Kananen 

2008, 9). Kananen (2008) muistuttaa, että joustavuus on laadullisen tutkimuk-

sen etu, eikä ole yhtä ainutta oikeaa tapaa analysoida ilmiötä kuvaavaa aineis-

toa. Tässä tutkimuksessa tein tulkintaa vuorovaikutuksessa aineiston kanssa, 

jossa teoriaan perehtyminen näkyi tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. 
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5 TUTKIMUSAINEISTON TULOKSET 
 
 

 

5.1 Suurkeittiötyöntekijöiden taustatiedot  
 
Kyselyyn vastasi suurkeittiön työntekijät, jotka olivat tiettynä päivänä töissä. 

Päivä oli sovittu etukäteen ja katsottu, että mahdollisimman moni työntekijä oli 

töissä. Oli myös sovittu, että minä tutkimuksen tekijänä olin paikalla jakamassa 

kyselylomakkeet ja kertomassa siitä, mihin niitä oli tarkoitus käyttää ja tarvitta-

essa pystyi esittämään lisäkysymyksiä. Kyselyyn osallistuneet saivat tietoa, että 

kysely tuli tutkimuskäyttöön, mutta sen tuloksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa 

työpaikalla. Suurkeittiön henkilökunnasta neljätoista henkilöä osallistui tutki-

mukseen (N= 14), tutkimusjoukko jakautui tasaisesti naisiin ja miehiin. 

 

Tutkimukseen osallistujien ikä vaihteli 21–58 vuotta, keskimääräinen ikä oli 38 

vuotta. Nuoria, alle 35-vuotiaita, oli vain vähän. Yli puolet vastanneista oli ikä-

luokassa 35–44 vuotta ja ikääntyviä tai jo ikääntyneitä oli noin kolmasosa vas-

tanneista (ks. taulukko 1.) 

 

TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuvien ikäjakauma 

 

 
 
Yli 35-vuotiaista suurkeittiötyöntekijöistä olin kiinnostunut siinä mielessä, että jo 

tuossa ikävaiheessa tulisi aloittaa työkykyä ylläpitävät ja kehittivät toimenpiteet 

kuten Colliander ym. (2012) ovat aikaisemmin todenneet, että vanhenemismuu-

tokset alkavat ennen 35 vuoden ikää, jo 25–35 vuoden iässä. Kaikista vastan-

Ikä lkm % 
< 35 2 14 

35–44 8 57 
45–54 1 7 
≥ 55 3 21 

Yhteensä 14 100 
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neista 85 % oli ylittänyt 35 vuoden iän eli suurin osa vastanneista kuului tähän 

ryhmään. Otin esille myös ikäluokat 45-vuotiaat ja sen yli ja 55-vuotiaat ja sen 

yli, koska 45–54-vuotiaat kuuluvat ikääntyviin työntekijöihin ja 55-vuotiaat ja sen 

yli ikääntyneihin työntekijöihin. Ikääntyviä tai jo ikääntyneitä kyselyyn vastan-

neissa oli 28 % vastanneista. Ikääntyviä ja ikääntyneitä työntekijöitä oli odotet-

tua vähemmän vastanneissa, jo vuonna 2011 hyvinvointiryhmään osallistujien 

keskimääräinen ikä oli 44 vuotta. Oletin, että nyt vuosia myöhemmin suurkeitti-

ön henkilökunta olisi vastaavasti vanhentunut, mutta ilmeisesti eläköitymistä oli 

tapahtunut ja nuoria työntekijöitä oli tullut tilalle, joten keskimääräinen ikä oli 

laskenut. 

 

Tutkittavat olivat olleet suurkeittiöllä töissä 1–39 vuotta, keskimäärin 12 vuotta. 

Collin (2009) on nostanut esille viisi eri vaihetta asiantuntijuuteen työssä. Noviisi 

eli aloittelija (Novice) on ongelmien ratkaisusääntöjen ja toimintaohjeiden varas-

sa ja suhde toimintaympäristöön on irrallinen. Edistynyt aloittelija (Advanced 

beginner) pystyy jo ottamaan huomioon tilannetekijöitä, mutta ei vielä tietoista 

tavoitteenasettelua. Pätevä ongelmanratkaisija (Competent performer) on tie-

toinen tavoitteenasettelusta ja toiminta on tuloskeskeistä. Taitava suorittaja 

(Proficient performer) pyrkii ymmärtämään toimintaympäristöä, hahmottaa tilan-

teita kokonaisuuksina sekä luottaa kokemukseensa ja mallitapauksiin. Ekspertti 

eli asiantuntija (Expert) toimii kokemuksen perusteella, hänellä on intuitiivinen 

päätöksenteko ja syvällinen sitoutuminen. Myös Bennerin (1993) mukaan työs-

kentely on alussa ontuvaa ja jäykkää sekä huomio on kiinnitettävä yksityiskoh-

taisiin ohjeisiin, jolloin säännöt hallitsevat suoritusta. Kokemuksen ja taidon kart-

tuessa oletetaan, että opitut säännöt muuttuvat tiedostamattomiksi. (Benner 

1993, 45.) 

 

Käytin tässä tutkimuksessa asiantuntijuuden luokittelua kolmeen mukaillen Col-

linin (2009) esitystä. Luokat olivat noviisi eli aloittelija, taitava suorittaja ja eks-

pertti eli asiantuntija työvuosien mukaan (ks. taulukko 2).  Luokittelin noviiseiksi 

henkilöt, joiden työkokemus oli suurkeittiöllä vuoden tai vähemmän. Noviiseja 

vastanneissa oli vain vähän. Jo jonkin verran työkokemusta, tässä tapauksessa 
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3–6,5 vuoteen, oli yli puolet vastanneista, tätä luokkaa kutsuin taitaviksi suoritta-

jiksi. Eksperteiksi eli asiantuntijoiksi luokittelin henkilöt, joilla oli yli 10 vuoden 

työkokemus. Heitä oli noin kolmasosa vastanneista. Miehiä oli enemmän vasta-

alkajissa suurkeittiötyöntekijöissä, kun taas naisia oli enemmän jo kokeneissa 

suurkeittiötyöntekijöissä. Tarkempaa erittelyä sukupuolten ja suurkeittiötyönteki-

jöiden työssäoloajan välillä en tehnyt anonymiteetin suojelemiseksi.  

 

TAULUKKO 2. Suurkeittiötyöntekijöiden työkokemusjakaumat 
 

 

Kyseisellä suurkeittiöllä työntekijöiden työssäoloajat vaihtelivat kuudesta kuu-

kaudesta 32 vuoteen, keskimääräinen aika ko. keittiöllä työskentelyyn oli 7 vuot-

ta. Kuusi vuotta tai sen alle kyseisellä keittiöllä oli työskennellyt yhdeksän henki-

löä (64 % vastanneista), joten vain viidellä henkilöllä (36 % vastanneista) voisi 

olla kokemusta hyvinvointiryhmästä, mikä toteutettiin noin 6 vuotta sitten.  Olin 

tietoinen tästä asiasta ennen kyselylomakkeen tekemistä, joten pystyin erotte-

lemaan ryhmään mahdollisesti osallistuneet ja ne, jotka eivät ole ryhmään osal-

listuneet. Suurkeittiötyöntekijöiden työajat vaihtelivat tuntitöistä, päivä- ja vuoro-

työhön sekä kokonaistyöaikaan. Suurin osa suurkeittiötyöntekijöistä teki vuoro-

työtä, kyselyyn vastanneista yhdeksän henkilöä (64 % vastanneista). Työaika-

muodosta olin kiinnostunut, koska vuorotyön tiedetään vaikuttava terveyteen ja 

työkykyyn. 

 

Henkilöstö jakautui vuokratyöhön ja normaaliin työsopimustyöhön. Vuokratyös-

sä oli noin kolmasosa vastanneista ja työsopimussuhteisessa työssä loput vas-

tanneista. Vuokratyöntekijöiden ikä vaihteli 21–51 vuoteen, keskimääräinen ikä 

oli 32 vuotta. Työsopimussuhteisten työntekijöiden ikä vaihteli 26–58 vuotta, 

keskimääräinen ikä oli 40 vuotta. Vuokratyöntekijät olivat hivenen nuorempia 

kuin työsopimussuhteiset työntekijät, keskimääräisessä iässä oli kahdeksan 

Työkokemus lkm % 
Noviisi eli aloittelija  2 14 
Taitava suorittaja  8 57 
Ekspertti eli asiantuntija  4 29 
Yhteensä 14 100 



39 
 

vuoden ero näiden ryhmien välillä. Molempia sukupuolia oli molemmissa ryh-

missä kuitenkin niin, että vuokratyössä oli enemmän miehiä ja työsopimussuh-

teissa oli enemmän naisia (ks. taulukko 3). 

 
TAULUKKO 3. Henkilöstön työsopimussuhdejakaumat 
 

Työsuhde lkm % 
Keskimääräinen 

ikä 
Sukupuoli ja-

kauma 
Työsopimussuhteinen 
työntekijä 10 71 40 naisia > 

Vuokratyöntekijä 4 29 32 miehiä > 

Yhteensä 14 100 36   
 

 

5.2 Työkyvyn muutos 
 
Kyselyyn vastanneet suurkeittiötyöntekijät arvioivat omaa työkykyä. He muiste-

livat, mitä se oli vuonna 2011 ja mitä se oli nyt vuonna 2017 sekä fyysiseltä, 

psyykkiseltä että sosiaaliselta kannalta. Vuonna 2011 oli ollut viimeisin hyvin-

vointiryhmä, jolla oli pyritty tukemaan työkykyä ja sillä olin valinnut tämän vuo-

den vertailuvuodeksi. Oletin, kun vuonna 2011 terveyttä ja omaa työkykyä oli 

nostettu esille, olisi siihen helppo palata näin vuosia myöhemmin. 

 

Käsitystä omasta työkyvystä voidaan arvioida asteikolla huonosta erinomai-

seen. Kyseessä on silloin kokonaisvaltainen ja subjektiivinen itsearvio (Luukkala 

2011, 42). Kyselylomaketutkimuksessa työntekijät arvioivat fyysistä, psyykkistä 

ja sosiaalista työkykyään janalla huonosta keskitasoon ja aina erinomaiseen 

saakka. Vallia (2007) mukaillen käytin VAS -mittaria, mikä on kehitetty erityisesti 

subjektiivisten asioiden kuvaamiseen. VAS -mittarista on kehitetty yksisuuntai-

nen intensiiviasteikko, jossa yhtenäisen viivan lisäksi voidaan käyttää tukiviivoja 

ja verbalisointia. Näin ollen on mahdollista saada tarvittaessa tarkempi kuva, 

missä vastaajan mielipide sijaitsee. (Valli 2007, 120–121.)  Vastauksia luokitel-
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lessa nimesin kaksi ensimmäistä tasoa huonoksi, kaksi seuraavaa tasoa keski-

tasoksi ja viimeiset kaksi tasoa erinomaiseksi. 
 
 
5.2.1 Fyysinen työkyky 
 

Fyysisellä työkyvyllä tarkoitettiin tässä yhteydessä muun muassa hengitys-, ve-

renkierto- ja liikuntaelimistöä sekä hermostoa ja aisteja. Tämä määritelmä näkyi 

myös kyselylomaketutkimuksessa vastaajille. Vuonna 2011, fyysinen työkyky oli 

huono 14 % vastanneista, myös keskitasossa oli 14 % vastanneista ja erin-

omaisessa oli 71 % vastanneista.  Suurin osa vastaajista oli siis erinomaisen 

puolella. Vuonna 2017, huonossa oli enää 7 % vastanneista, keskitasossa oli 

21 % vastanneista ja erinomaisessa oli edelleen 71 % vastanneista.  Näin kar-

keasti katsottuna merkittävää muutosta ei ole tapahtunut (ks. taulukko 4). 

 

TAULUKKO 4. Suurkeittiötyöntekijän fyysinen työkyky vuonna 2011 ja 2017 
 
Vuosi 2011 2017 
Fyysinen työkyky lkm % lkm % 
Huono 2 14 1 7 
Keskitasoinen 2 14 3 21 
Erinomainen 10 71 10 71 
Yhteensä 14 100 14 100 
 

Tarkemmin tuloksia tarkastellessa, vastausten arviointia tasoluokkien sisällä, 

muutosta oli kuitenkin tapahtunut. Vain viisi henkilöä (36 % vastanneista) arvioi, 

että fyysisessä työkyvyssä ei ole tapahtunut muutoksia. Kolme henkilöä (21 % 

vastanneista) arvioi fyysisen työkyvyn nousseen, mutta kuusi henkilöä (43 % 

vastanneista) ilmoitti fyysisen työkyvyn laskeneen viimeisen kuuden vuoden 

aikana. Eli lähes puolet kyselyyn vastanneista koki fyysisen työkyvyn heikenty-

neen viimeisten vuosien aikana (ks. kuvio 3).   
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KUVIO 3. Suurkeittiötyöntekijöiden fyysisen työkyvyn muutos vuosina 2011–

2017 

 

Keskimääräinen ikä oli 37 vuotta niillä, jotka arvioivat fyysisen työkyvyn heiken-

tyneen. Anonymiteetin säilyttämiseksi tarkkoja lukumääriä eri ikäryhmistä en 

pysty antamaan, koska lukumäärät olivat pieniä. Ilmarisen (2006) mukaan yli 

45-vuotiaiden fyysinen toimintakyky on keskimäärin laskenut 20–25 % elinikäi-

sestä parhaasta tilanteesta. Tapahtunutta muutosta ikä ei ihan selitä, sillä myös 

alle 45-vuotiaiden ryhmässä samansuuntaista arviota oli havaittavissa. Toisaal-

ta kuten Colliander ym. (2012) ja Ilmarinen (2006) ovat todenneet, työntekijät 

vanhenevat yksilöllisesti ja kokemuksellisesti eri tavoin, ikä voisi olla liian yleis-

tävä selitys asiaan. Fyysisen työkyvyn heikentyneen ryhmässä olivat molemmat 

sukupuolet edustettuna, vaikka tutkimusten mukaan fyysisesti kuormittava työ 

on yleistä varsinkin naisilla ja sillä on todettu yhteys terveyteen (Rahkonen ym. 

2011, 25). Työssäoloajalla, työaikamuodolla tai työsuhteella ei ole suoranaista 

yhteyttä henkilöihin, jotka arvioivat fyysisen työkyvyn heikentyneen.  
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5.2.2 Psyykkinen työkyky 
 

Psyykkisellä työkyvyllä tarkoitettiin tässä yhteydessä muun muassa älyllisiä 

voimavaroja, luovuutta, myönteisyyttä, paineensieto- ja oppimiskykyä. Tämä 

määritelmä näkyi myös kyselylomaketutkimuksessa vastaajille. Vuonna 2011 

kukaan ei kokenut psyykkistä työkykyä huonoksi, noin kolmasosa vastanneista 

oli keskitasoisessa ja loput vastanneista olivat erinomaisessa luokassa. Yli puo-

let vastanneista oli siis erinomaisen puolella. Vuonna 2017 karkeat tulokset py-

syivät samoina eikä luokkamuutoksia ole tapahtunut vuoteen 2011 verrattuna 

(ks. taulukko 5). 

 

TAULUKKO 5. Suurkeittiötyöntekijän psyykkinen työkyky vuonna 2011 ja 2017 

 

Vuosi 2011 ja 2017  

Psyykkinen työkyky 
 

lkm                               %   
Huono 0 0   
Keskitasoinen 5 36   
Erinomainen 9 64   
Yhteensä 14 100   

 

Tarkempi tulosten tarkastelu osoitti kahdeksan henkilön (57 % vastanneista) 

kohdalla tilanteen pysyneen samana. Kolmen henkilön kohdalla (21 % vastan-

neista) psyykkinen työkyky oli noussut ja kolmen henkilön kohdalla (21 % vas-

tanneista) oli laskenut. Vuosien saatossa tapahtuneista muutoksista huolimatta, 

kukaan vastanneista ei kokenut olevan luokassa huono, kaikki vastanneet olivat 

keskitasosta erinomaiseen (ks. kuvio 4). 
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KUVIO 4. Suurkeittiötyöntekijöiden psyykkisen työkyvyn muutos vuosina 2011 – 

2017 

 
Psyykkinen työkyky oli muuttunut vähemmän vuosien aikana kuin fyysinen työ-

kyky. Kohdejoukon ollessa näin pieni, kolme henkilöä (21 % vastanneista), en 

pysty antamaan tarkempia taustatietoja vastanneista, jotka kokevat psyykkisen 

työkyvyn laskeneen vuosien saatossa. Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että 

psyykkistä työkyvynlaskua oli eri ikäluokissa, joten myöskään tätä muutosta ei 

ikä yksistään selitä. Keskimääräinen ikä psyykkisen työkyvyn laskijoiden luo-

kassa oli 41 vuotta, mikä on hivenen korkeampi kuin fyysisen työkyvyn laski-

joiden luokassa. Psyykkisiin muutoksiin vaikuttavat myös fyysisten muutosten 

takana olevat biologiset vanhenemismuutokset.  Muualla tehdyt tutkimukset, 

muun muassa Sutela ja Lehto (2014) osoittavat, että naisten parissa on todettu 

henkisen rasittavuuden kasvua enemmän kuin miehillä. Myös ihmissuhdetyöt 

lisäävät henkistä rasittavuutta. Korostettakoon, että yksitoista henkilöä (78 % 

vastanneista) koki, ettei psyykkinen työkyky ole muuttunut tai se oli parantunut, 

joten vai pieni joukko suurkeittiötyöntekijöistä kokee psyykkisen työkyvyn laske-

neen. 
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5.2.3 Sosiaalinen työkyky 
 
Sosiaalisella työkyvyllä tarkoitettiin tässä yhteydessä muun muassa ihmissuh-

detaitojen ohella kykyä asioiden hoitamiseen, ymmärtämiseen, myötäelämiseen 

ja kuuntelemiseen. Tämä määritelmä näkyi myös kyselylomaketutkimuksessa 

vastaajille. Vuonna 2011 kukaan vastanneista ei kokenut sosiaalista työkykyä 

huonoksi, noin kolmasosa vastanneista oli keskitasoisessa ja loput vastanneista 

oli erinomaisessa luokassa eli yli puolet vastanneista oli erinomaisen puolella. 

Vuonna 2017 kukaan vastanneista ei edelleenkään ollut huonossa luokassa, 

noin viidesosa vastanneista arvioi olevan keskitasossa ja loput vastanneista oli 

erinomaisessa luokassa. 

 
TAULUKKO 6. Suurkeittiötyöntekijän sosiaalinen työkyky vuonna 2011 ja 2017 
 
Vuosi 2011 2017 
Sosiaalinen työ-
kyky lkm % lkm % 
Huono 0 0 0 0 
Keskitasoinen 5 36 3 21 
Erinomainen 9 64 11 79 
Yhteensä 14 100 14 100 

 

Taulukossa 6  tuloksista tuli esille, että sosiaalinen työkyky oli pysynyt samana 

tai oli noussut vuosien myötä. Tuloksia tarkemmin tarkasteltua tuli sama johto-

päätös. Kymmenen henkilöä (71 % vastanneista) ei kokenut sosiaalisen työky-

vyn muuttuneen, kolme henkilöä (21 % vastanneista) koki sen nousseen ja vain 

yksi henkilö (7 % vastanneista) koki sen laskeneen (ks. kuvio 5). Yksittäisen 

henkilön kohdalla en voi antaa tarkempia taustatietoja, jotta anonymiteetti säi-

lyy. 
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KUVIO 5. Suurkeittiötyöntekijöiden sosiaalinen työkyvyn muutos vuosina 2011 – 

2017 

 

Suurin osa (92 % vastanneista) suurkeittiötyöntekijöistä koki, että sosiaalinen 

työkyky ei ollut muuttunut tai se oli jopa parantunut. Työterveyslaitoksen (2007) 

tutkimuksen mukaan on tullut ilmi, että sosiaalinen tuki on viime aikoina vähen-

tynyt työpaikoilla tehokkuusajattelun seurauksena. Tästä huolimatta suutalous-

keittiöllä sosiaalinen työkyky koettiin paremmaksi kuin vuosia aikaisemmin. 

 

 

5.2.4 	Yhteenveto työkyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
 
Kuviossa 6 on esitelty työkyvyn muutos, mikä oli tapahtunut suurkeittiötyönteki-

jöillä kuuden vuoden aikana. Suurkeittiötyöntekijöiden työkyvyn osalta isoin 

muutos kuuden vuoden aikana oli tapahtunut fyysisessä työkyvyssä, merkittävä 

osa vastanneista (43 %) koki fyysisen työkyvyn laskeneen. Psyykkinen työkyky 

oli pysynyt samana vuosien aikana, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Sosi-

aalinen työkyky oli hyvin säilynyt tai jopa noussut. 
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KUVIO 6. Suurkeittiötyöntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn 

muutos vuosina 2011 – 2017 

 
Tutkimukseen osallistuneet suurkeittiötyöntekijät arvioivat myös sitä, mikä oli 

vuosien aikana muuttunut. Osa vastauksista oli selvästi liitoksissa työhön esi-

merkiksi työtahdin ja -määrän kiristyminen, työkokemus ja rutiini, säännöllinen 

työ ja työaika sekä työtehtävät, tilat ja laitteet. Osa vastauksista oli liitoksissa 

henkilöön itseensä esimerkiksi ikä, terveys, aikuistuminen, paikkakunta, laihtu-

minen, voimien vahvistuminen ja sosiaalistuminen. Tulokset mukailevat hyvin 

yksilön työkykyä talomallia ajatellen (ks. kuvio 1). Muutokset olivat selvästi 

myönteisiä (taulukossa + merkillä) tai  kielteisiä (- merkillä), joillakin tekijöillä voi 

olla molemminsuuntaisia vaikutuksia (ks. taulukko 7).  
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TAULUKKO 7. Vuosien aikana tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset 

työkykyyn 

 

Muutokset Vaikutukset 

 
Työ ja työolosuhteet 
työtahdin ja -määrän kiristyminen - 
työkokemus ja rutiini + 
säännöllinen työ + 
työtehtävät + 
tilat ja laitteet + 

    
Henkilö itse   
ikä - + 
terveys - + 
aikuistuminen + 
paikkakunta + 
laihtuminen  +  
voimien vahvistuminen + 
sosiaalistuminen + 
   
 

 

Työ ja työolosuhteet 
 
Työkyvyn talomallissa (ks. kuvio 1) neljäs eli korkein taso kuvaa työ- ja työ-

olosuhteita, jotka tässäkin tulevat hyvin esille. Ylä-Outisen (2007) mukaan suur-

keittiötyö on fyysisesti kuormittavaa, jossa on myös asiakaspalvelutyötä. Työ-

terveyslaitos (1994, 2007) ja Nummelin (2008) ovat myös todenneet kiireen ko-

kemusten lisääntyneen töissä viime aikoina. Sutela ja Lehto (2014) ovat nosta-

neet esille, että yleisesti tiedetään myös, että ihmissuhdetyöt lisäävät työn hen-

kistä rasittavuutta. Kinnunen ym. (2008) huomauttavat, että keskiöön on nous-

sut psykososiaaliseen työympäristöön liittyvät ongelmat, vaikka työympäristön 

terveellisyys ja turvallisuus ovatkin parantuneet. Myös Suonsivu (2011) ja Työ-

terveyslaitos (2007) ovat todenneet työelämän muuttuneen joustavammaksi, 

työajat ovat lyhentyneet, työtehtävät ovat monipuolistuneet ja työ voi olla entistä 

antavampaa. Ajattelen kuten Mahlakaartokin (2010), että työelämän muutokset 
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voivat koskettaa työntekijää monella tavalla ja reaktiot ovat yksilöllisiä kuten 

Terävä ja Mäkelä-Pusakin (2012) toteavat. 

 

Työssä jaksamisen kannalta tärkeimpinä pidetyt seikat ovat positiivisen työil-

mapiirin ylläpitäminen, henkilöstön työkyvyn arvostaminen, henkilöstön moti-

vointi, hyvä työilman laatu, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset työvälineet, mah-

dollisuudet ammattitaitoa parantavaan koulutukseen, kiireetön ja stressitön työ-

tahti, hyvät koneet ja välineet, tehokas työpaikan sisäinen tiedonvälitys sekä 

tarkoituksenmukainen työnjako. (Notkola 2002, 26.)  

 

 

Henkilö itse  
 
Työkyvyn talomallissa kolme ensimmäistä tasoa kuvaavat työntekijän henkilö-

kohtaisia voimavaroja eli asiat koskettavat henkilöä itseään. Myös nämä asiat 

tulivat vastauksissa hyvin esille, jossa työntekijät arvioivat muutoksia ja niiden 

vaikutuksia työkykyyn. Tarkastellessa iän merkitystä työelämässä on kyse Työ-

terveyslaitoksen (2011) mukaan ihmisen voimavarojen ja hänen työnsä vaati-

musten yhteensopivuudesta. Ikä on moniulotteinen asia. Se on yksilöllistä ja 

yksilölliset erot kasvavat iän myötä. Ikääntymiseen vaikuttaa perimän lisäksi 

elinympäristö ja elintavat. (Työterveyslaitos 2011,12.) Tervahartia (1995) on 

todennut yhteyden iän mukana heikkenevän suorituskyvyn ja fyysisen kuormit-

tavuuden välillä, vaikka työtehtävät pysyisivät samana. Leskinen ja Hult (2010) 

ovat todenneet elämäntavoilla ja fyysisellä aktiivisuudella olevan yhteyden ter-

veyteen ja sairauksista toipumiseen. Työterveyslaitos (2011) on myös todennut 

erot naisten ja miesten ikääntymisen välillä. Miesten ikääntymisen merkit koe-

taan olevan eduksi, kun taas naisten kohdalla muutokset koetaan kielteiseksi. 

 
Suurkeittiötyöntekijöillä oli myös mahdollisuus ilmoittaa, minkä olisivat halun-

neet muuttuvan, mutta 12 henkilöä (86 % vastanneista) ilmoitti, ettei ole sellais-

ta. Tulos oli merkittävä, kun lähes kaikki suurkeittiötyöntekijät näin ajattelivat. 

Toisaalta tulos oli myös yllättävä, sillä tässähän olisi voinut ilmoittaa sellaistakin, 

mikä ei ole muuttunut, mutta olisi sen halunnut muuttuvan. Eräs vastanneista 
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ilmoitti ”haluavan työtehtävien vaihtelua enemmän” ja toinen koki ”vuosien saa-

tossa tapahtuneet muutokset hyvinä”. Tulkitsen niin, että suurkeittiötyöntekijät 

olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä tilanteeseen, sillä esiin ei tullut sellaista, mikä 

voisi olla toisin kuin nyt on. 

 

 

5.3 Omat vaikutusmahdollisuudet työkykyyn 
 
Suurkeittiötyöntekijöiden mielipiteet jakautuivat siitä, millä tavalla he kokivat 

mahdollisuuden vaikuttaa työkykyyn. Omatoimisen harjoittelun ja liikunnan koki 

kahdeksan henkilöä (57 % vastanneista) hyväksi tavaksi vaikuttaa itse työky-

kyyn. Viisi henkilöä (36 % vastanneista) koki terveillä elämäntavoilla, esimerkik-

si ruokailulla ja unella, olevan vaikutusta työkykyyn. Itsestä huolehtimisen oli 

viisi henkilöä (36 %) tuonut esille, esimerkkinä oli lomailu, työn rajaaminen ja 

siitä irrottautuminen, asenne ja mielekäs tekeminen kuuluivat tähän luokkaan. 

Vain 2 henkilöä (14 % vastanneista) koki, ettei siihen voi itse vaikuttaa.   

 

 
 
KUVIO 7. Miten suurkeittiötyötekijät itse voivat vaikuttaa työkykyyn  
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Kuviossa 7 on esitelty, miten suurkeittiötyöntekijät kokivat mahdollisuuden vai-

kuttaa työkykyyn. Suurin osa suurkeittiötyöntekijöistä koki, että työkykyyn on 

mahdollista vaikuttaa harjoittelulla ja liikunnalla, terveillä elämäntavoilla ja itses-

tä huolehtimalla. Yllättävää oli, että vieläkin oli henkilöitä, jotka kokivat, ettei 

työkykyyn itse pysty vaikuttamaan. 

 

Työkykyä ylläpitävinä keinoina suurkeittiötyöntekijät pitivät fyysistä harjoittelua 

ja liikuntaa, jonka toi esille 13 henkilöä (93 % vastanneista). Itselle mielekkään 

tekemisen nosti esille kuusi henkilöä (43 % vastanneista). Esimerkkeinä mainit-

tiin puutarhatyöt, kalastus, metsätyöt, kokkaaminen, hauskanpito ja kaverisuh-

teet. Työhön liittyvät keinot, esimerkiksi työn rajaaminen ja palautuminen työstä 

sekä irrottautuminen työstä, koki viisi henkilöä (36 % vastanneista) hyvänä kei-

nona työkyvyn ylläpitoon. Terveet elämäntavat oli kolmen henkilön kohdalla (21 

% vastanneista) keinona vaikuttaa työkykyyn. Muita keinoja olivat myös vam-

mojen hoidot esimerkiksi hieronnalla ja fysioterapialla ja stressitön elämäntapa. 

 

 
KUVIO 8. Suurkeittiötyöntekijöiden työkykyä ylläpitävät keinot 
 

Kuviossa 8 on selvästi näkyvissä, miten työkykyä ylläpitävänä keinona nähdään 

herkästi fyysinen harjoittelu ja liikunta niin kuin tässäkin tapauksessa lähes 

kaikki nostivat asian esille. Vähemmän huomiota saavat yleensä muut asiat ku-

ten itselle mielekäs tekeminen, esimerkiksi harrastukset, työhön liittyvät tekijät 
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sekä terveet elämäntavat, vaikka näillä on iso merkitys työkykyyn. Olen jakanut 

keinot eri ryhmiin, mutta ne ovat kuitenkin liitoksissa toisiinsa sekä herkästi vai-

kuttavat toinen toisiinsa. 

 

 

Fyysinen harjoittelu ja liikunta  
 

Lähes kaikki suurkeittiötyöntekijät pitivät fyysistä harjoittelua ja liikuntaa työky-

kyä ylläpitävinä keinoina. Tutkimusten mukaan elimistö palautuu fyysisestä 

kuormituksesta kolmivaiheisesti. Hengitys, verenpaine ja syke palautuvat nope-

asti muutamassa minuutissa, lihasten lämpötila laskee normaaliin noin 45 mi-

nuutissa. Puutteellinen palautuminen aiheuttaa lisääntyviä haittoja tuki- ja liikun-

taelimistöön ja pitkään jatkuessa ne saattavat johtaa ylirasitustiloihin ja rasitus-

vammoihin. Palautumista tukee asianmukainen lepo ja ravitsemus. (Leskinen & 

Hult 2010, 47.) Myös stressin hallinta ja stressistä palautuminen ovat tärkeitä.  

 

 

Itselle mielekäs tekeminen  
 
Suurkeittiötyöntekijöistä lähes puolet nosti esille itselle mielekkään tekemisen 

tärkeyden työkykyä ylläpitävänä keinona. Työkykyyn vaikuttaa myös yksilön 

sosiaalinen tilanne. Myönteisesti vaikuttaa työn ulkopuolisten harrastusten, ter-

veyskäyttäytymisen, perhe-elämän ja työn välisen tasapainon löytyminen. Myös 

Suutarinen (2010) korostaa työn ulkopuolisen elämän merkitystä yksilön työky-

vylle. Terveyttä ei voi luvata kenellekään, mutta ihminen voi paljon omilla elä-

mäntavoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa siihen, millainen fyysinen ja henkinen 

kunto hänellä on (Jabe 2012, 148).  
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Työhön liittyvät tekijät  
 
Suurkeittiötyöntekijöistä noin kolmasosa oli huomioinut työhön ja työstä irrottau-

tumiseen liittyvät asiat keinoina vaikuttaa työkykyyn. Paljon keskittymistä vaati-

vien tehtävien aikana tulee osata tunnistaa tapoja tauottaa mieltä. Päivittäiset 

haasteet voivat vaatia ponnisteluja, joista seuraa kuormitusreaktioita. Jos palau-

tuminen rasituksesta ei onnistu, vallitsee ponnisteluiden ja palautumisen välillä 

epätasapaino. Kasautuva kuorma voi aiheuttaa stressiä, väsymystä ja univaike-

uksia. (Leskinen & Hult 2010, 58.) Työntekijät valittavat usein liian vähäisistä 

tauoista työpäivän aikana, jolloin voisi irrottautua hetkeksi työstään. Jatkuvan 

ylivirittäytymisen tiedetään heikentävän ihmisen luontaista ponnistuksen ja le-

von säätelyjärjestelmää. (Kivistö ym. 2008b, 61.) Tauko voi olla tarpeen mu-

kaan rentoutusharjoitus, venyttelyä, välipala tai rauhallista kävelyä. Taukojen 

pituus ja se, kuinka usein tarvitaan taukoja, on yksilöllistä. (Leskinen & Hult 

2010, 62.) Kiireestä selviytymiseen ja kiireen hallintaan voitaisiin kehittää yksi-

löllisiä keinoja, esimerkiksi tietoiseen läsnäoloon kussakin työtehtävässä, yhtei-

set säännöt palaverityöskentelyyn tai sähköpostien lähettämiseen. Kiireen tun-

temus voi syntyä myös siitä, että työntekijä joutuu tasapainoilemaan eri suun-

nista tulevien toiveiden ja tavoitteiden ristipaineessa. (Schaupp ym. 2013, 51.)  

 

 

Terveet elämäntavat 
 
Suurkeittiötyöntekijöistä noin viidesosa ilmoitti terveet elämäntavat keinoina vai-

kuttaa työkykyyn, mutta työkykyä ylläpitävänä keinona nukkuminen ei noussut 

lainkaan esille. Terveet elämäntavat saavat yllättävän vähän mainintoja vaikka 

alkoholin kulutus ja ylipaino ovat edelleen lisääntyneet varsinkin työikäisillä 

miehillä, myös unihäiriöt ovat yleisiä. Elintavoissa ei ole juurikaan tapahtunut 

muutosta vuosien aikana. Työterveyslaitoksen (2013) mukaan, epäterveellisten 

elintapojen katsotaan edelleen olevan liian yleisiä työikäisillä. Työkykyä ylläpitä-

vän toiminnan muotoja tulisi kehittää erityisesti miehille sopiviksi. Työterveyslai-

tos (2013) on todennut elintavoilla olevan yhteyden palautumiseen työstä, esi-



53 
 

merkiksi riittävä uni ja säännöllinen liikunta edistävät palautumista, kuitenkin 

lisätutkimuksia elintapojen ja palautumisen yhteydestä tarvitaan edelleen. Ra-

vitsemuksen tärkeimpiä perussääntöjä on, että ravitsemuksen määrä ja laatu 

ovat tasapainossa kulutuksen eli energiatarpeen kanssa. Hyvä ruokavalio on 

monipuolinen ja ruokailu on riittävän tiheä. (Leskinen & Hult 2010, 48–49.) 

 

Uneen vaikuttavat monet tekijät kuten ikä, terveys, elämäntapa, stressikoke-

mukset, nukkumisolosuhteet ja mielikuvien käsittely. Terveydellä on suuri merki-

tys. Tietyt sairaudet aiheuttavat erilaisia kipuja ja särkyjä, jotka voivat heikentää 

nukkumista ja unen laatua. Elämäntavoista liikunta ja ravintokäyttäytyminen 

sekä suhde nautintoaineisiin pahimmillaan heikentävät unen laatua. Kohtuulli-

nen määrä myönteistä stressiä edistää yöunta, kun taas liiallinen ja negatiivinen 

stressi heikentää unen laatua. Nukkumisolosuhteet voivat joko edistää tai haita-

ta nukkumista. Unen tarve on aina yksilöllistä, keskimäärin ihminen nukkuu 7-8 

tuntia yössä. (Luukkala 2011, 101–102, 104.) Unen tärkeimpiä tehtäviä ovat 

fyysinen lepo ja voimien palautuminen, muistiin painaminen ja oppimisen edis-

täminen, psyykkinen lepo ja palautuminen, vastustuskyvyn ylläpitäminen sekä 

normaalin painon ylläpitäminen ja lihomisen ehkäiseminen (Leskinen & Hult 

2010, 59). Viime vuosina työstressiperäiset univaikeudet ovat lisääntyneet.  Lii-

an vähäisillä yöunilla on epäsuotuisia vaikutuksia terveyteen. Unettomuus lisää 

sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen sairastumisen riskiä. Lisäksi sen 

tiedetään olevan yhteydessä ylipainoon, se voi johtaa työtapaturmiin ja kasvat-

taa kuolleisuuden riskiä. (Virolainen 2012, 47.)  

 

 

5.4 Hyvinvointiryhmän ohjelmasisällön arvio 
 

Työpaikalla oli hyvinvointiryhmät vuonna 2011, johon vain kolme henkilöä nel-

jästätoista vastaajasta (21 % vastanneista) ilmoitti osallistuneen, vastaajista 

vain viisi henkilöä (36 % vastanneista) oli ollut silloin töissä ko. suurkeittiöllä. 

Vuoden 2011 jälkeen on työpaikalle tullut uusia työntekijöitä, joilla ei ole koke-

musta hyvinvointiryhmästä. Suurkeittiöllä kuusi vuotta on pitkä aika ja työntekijät 
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voivat vaihtua, niin kuin tässäkin tapauksessa. Kysely mahdollisti hyvinvointi-

ryhmän arvioinnin niin, että oli sen itse käynyt tai sitten niin, että tutustui vain 

ohjelmasisältöön. Hyvinvointiryhmäläisiä oli vain kolme, joten en nostanut tässä 

tutkimuksessa heidän mielipiteitään ryhmästä esille anonymiteetin säilyttämi-

seksi. Otin heidän mielipiteet huomioon muiden vastaajien mukana ohjelmasi-

sältöä arvioitaessa.  

 

Hyvinvointiryhmän ohjelmasisältöä arvioitaessa puolet vastaajista ei osannut 

sanoa tai kommentoida ohjelmaa. Lähes puolet vastanneista oli sitä mieltä, että  

ohjelma oli hyvä ja eräs kommentoi ”muistutan oman tekemisen tärkeydestä ja 

merkityksestä.” Molemmissa ryhmissä vastaajien ikä oli noin 20–60 vuotta. Oh-

jelmasisällön hyväksi todenneet tai muuten kommentoineet olivat hieman nuo-

rempia, keskimääräinen ikä heillä oli 34 vuotta, kuin he, jotka eivät ohjelmasisäl-

töä kommentoineet, heidän keskimääräinen ikä oli 41vuotta. Miehet olivat naisia 

aktiivisempia kommentoimaan ohjelmaa, miehistä suurin osa kertoi mielipiteen 

ohjelmasta, kun taas naisista vain noin kolmasosa. Työssäoloajalla, työaika-

muodolla tai työsopimuksella ei näytä olevan merkitystä ryhmän ohjelmasisällön 

arviointiin.  Itselleni tutkijana miesten aktiivinen rooli kommentoimaan ohjelmaa 

suhteessa naisiin tuli yllätyksenä.  Myös iällä oli jonkin verran vaikutusta siihen, 

kommentoiko ohjelmaa. Keskimääräisessä iässä oli 7 vuoden ero niin, että 

kommentoivat olivat nuorempia kuin he, jotka eivät kommentoineet. 

 

Kyselyyn vastanneilla suurkeittiötyöntekijöillä oli mahdollisuus vaikuttaa hyvin-

vointiryhmän sisältöön lisäämällä sinne jotakin tai vähentämällä siitä jotain. 

Tässä korostin työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa alkuperäiseen ohjelmaan 

nimenomaan siltä kannalta, mitä he siihen kokivat haluavan. Mitään reunaehto-

ja ideoille ei ollut. Suurin osa vastaajista (93 %) oli sitä mieltä, ettei hyvinvointi-

ryhmän sisällöstä tarvitse vähentää mitään. Mielestäni tulos oli merkittävä, sillä 

lähes kaikki vastanneet olivat sitä mieltä.  Suurkeittiötyöntekijät sen sijaan halu-

sivat lisätä alkuperäiseen hyvinvointiryhmän ohjelmaan erilaisia asioita, joista 

fenomenografisen lähestymistavan mukaan tein aineistosta kuvauskategoriat 

hyvinvointiryhmän ohjelmasisällön parantamiseksi. Kategoriat ovat sosiaaliset 
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taidot, henkinen hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi, elämäntavat, keskusteluryhmä 

ja mittaukset. Nämä on esitelty kuviossa 9, vaikka kategoriat ovat kehällä eri 

tasolla, ovat ne samanarvoisia ja horisontaalisesti samalla tasolla. 

 

 
 
KUVIO 9. Suurkeittiötyöntekijöiden muutosehdotukset hyvinvointiryhmään 
 

Osa vastanneista haluaisi nostaa esille sosiaaliset taidot ja niiden merkityksen. 

Tässä miesten osuus oli selvästi enemmän kuin naisten. Tämä tulos yllätti mi-

nut tutkijana. Olin yllättynyt siitä, että sosiaalista puolta haluttaisiin enemmän, 

sillä sosiaalinen työkyky itsearviona näytti olevan ainoa, mikä kehittyy ja nousee 

vuosien aikana verrattuna fyysiseen ja psyykkiseen työkykyyn. Toisaalta mietin, 

oliko sosiaalista puolta vaikea löytää ohjelmasta, kun sosiaaliset tekijät oli laitet-

tu eri asioiden sisälle eikä varsinaisena sanana sosiaalisuus noussut esille. Eh-

kä kuormittuminen ja rasittuminen sekä mielen hallinta oli helpommin löydettä-

vissä ja hahmotettavissa. Miesten osuus tässä toiveessa saattoi selittyä mies-

ten yleisellä aktiivisuudella suhteessa naisiin kommentoimaan ohjelmaa. 

 

Myös henkisen hyvinvoinnin huomioimista ja oman mielen hallintaa ja tunte-

musta haluttiin lisää hyvinvointiryhmään eli henkiseen hyvinvointiin liittyviä teki-

jöitä. Alkuperäisestä ohjelmasta löytyi jo henkiselle puolelle mielen hallintaa, 
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hyväksyntäharjoitteita, tietoisuusharjoitteita sekä vinkkejä siihen, miten voi pitää 

itsestä huolta. Sen enempää vastaajat eivät kommentoineet, mitä tuo henkiseen 

hyvinvointiin liittyvä voisi olla. 

 

Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä haluttiin myös lisää, esimerkiksi lii-

kuntaa ja kannustinta liikkumiseen. Olisiko nyt niin, kuten Notkolakin (2002) on 

todennut, että liikunta puree miehiin ja henkinen hyvinvointi naisiin, vaikka tämä 

ajatus on ollut jo taustalla, kun alkuperäistä ohjelmaa on suunniteltu. Kohdejou-

kon ollessa pieni ja vastaajien taustatiedot nähtyäni totean yleisellä tasolla yhty-

väni Notkolan näkemykseen asiasta. 

 

Elämäntapa-ajattelussa vain ravintoasiat saivat kannatusta. Ehkä terveistä elä-

mäntavoista ravintoasiat ovat eniten esillä suhteessa esimerkiksi uneen. Toi-

saalta nukkuminen ja uni voivat olla hyvinkin tiedostamattomia asioita työkykyyn 

ja hyvinvointiin niin kauan, kun se ei ole ongelma. Uneen vaikuttaa monet eri 

tekijät kuten Luukkala (2011) on jo aikaisemmin todennut. 

 

Työhön ja työasioihin liittyviä keskusteluryhmiä oli ehdotuksena. Terävä ja Mä-

kelä-Pusa (2012) ovat todenneet, että nykyisin työyhteisö on jatkuvassa muu-

toksessa. Tämä voi näkyä työpaikoilla nopeina muutoksina ja työ voi olla epä-

varmaa. Tämä voi näkyä tarpeena ja haluna keskustella työyhteisössä yhteises-

ti työasioista. Boxall ja Macky (2014) toteavat osallistumisen olevan avainteki-

jän, mikä ennustaa korkeampaa työtyytyväisyyttä. 

 

Myös henkilökohtaista mittausta, esimerkiksi Firstbeat-mittausta toivottiin.  

Firstbeat kotisivujen (2017) mukaan ympärivuorokautinen sykevälimittaus kuvaa 

yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutusta. First-

beatin kuormitusmittausten mukaan suomalaisten yleisimmät kuormitustekijät 

ovat liian lyhyt yöuni, pitkittynyt stressi, liian kova liikunta liian myöhään, passi-

voiva näyttöpäätetyö, alkoholi, epäterveelliset elämäntavat ja huono kunto (Ja-

be 2012, 142). Myös Työterveyslaitoksen (2003) mukaan fyysisesti rasittavan 

työn kuormittavuutta voidaan arvioida fysiologisilla mittauksilla. Samalla voidaan 
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arvioida mahdollisen stressin elimistövaikutuksia ja poikkeaviin ympäristöoloihin 

liittyvää kuormitusta. Perinteinen tapa on juuri sydämen sykintätaajuusmittaus. 

(Työterveyslaitos 2003, 46.)  

 
 

5.5 Yhteenveto tuloksista 
 
Kyselyyn vastanneet edustivat hyvin suurkeittiötyöntekijöitä, yli puolet ko. suur-

keittiön työntekijöistä oli vastaajina, joten edustus oli hyvä ja luotettava koko 

henkilöstöä ajatellen. Vastaajien ryhmä oli heterogeeninen, ikä vaihteli 21–58 

vuotta, vastaajissa oli sekä miehiä että naisia, työkokemusta noviiseista eks-

pertteihin sekä vuokra- ja työsopimussuhteisia. Yhdistävänä tekijänä suurkeittiö-

työntekijöillä oli vuorotyö, jonka 64 % ilmoitti työmuodoksi. 

 
Suurkeittiötyöntekijöiden työkyvyn osalta isoin muutos kuuden vuoden aikana 

oli tapahtunut fyysisessä työkyvyssä, mikä oli merkittävästi laskenut. Psyykki-

nen työkyky oli pysynyt samana ja sosiaalinen työkyky oli hyvin säilynyt tai jopa 

noussut vuosien aikana. Kinnunen ym. (2008) ovat todenneet, että fyysisen 

toimintakyvyn edellytykset työssä selviytymiseen ovat vähentyneet viime aikoi-

na, kun taas vaatimukset psyykkiselle ja sosiaaliselle ovat kasvaneet. Tähän 

nähden saadut tulokset hieman yllättävät, mutta työkyky on kuitenkin aina yh-

teydessä työhön ja työyhteisöön. Nykyajan ihmisillä on oman terveyden hoita-

misesta ja hyvinvoinnin edistämisestä paljon tietoa, mikä ei ole kuitenkaan vält-

tämättä siirtynyt arkirutiineihin ja elämäntapoihin (Järvilehto & Kiiski 2009, 69). 

Käytössä on erilaiset lehdet ja artikkelit, tieteelliset julkaisut ja internet, joista 

löytyy paljon erilaista tietoa, osittain myös virheellistä. Kinnunen ym. (2008) to-

teavat muuttuvan työelämän luovan jatkuvan haasteen työn, työyhteisön ja työ-

organisaation hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen. Työntekijöiden omat 

arviot työkyvystä ovat yleensä pysyneet lähes samana vuosina 1997–2006.  

Korkeasti koulutetut, fyysisesti kevyempää työtä tekevät ja nuoret arvioivat 

oman työkykynsä paremmaksi kuin vähemmän koulutetut, fyysisesti raskasta 

työtä tekevät ja vanhemmat työntekijät (Husman & Husman 2007, 181).  
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Suurkeittiötyöntekijät nostivat työkyvyn muutoksen syiksi työ- ja työolosuhteisiin 

sekä itseensä liittyvät asiat. Muutokset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, joilla-

kin tekijöillä voi olla molemminsuuntaisia vaikutuksia, esimerkiksi ikä voi tuoda 

mukanaan kokemusta ja rutiinia, mutta myös erilaisia vaivoja. Liikunta ja fyysi-

nen harjoittelu koettiin edelleen hyvänä keinona vaikuttaa itse työkykyyn. Jonkin 

verran esille nousivat myös terveet elämäntavat ja itsestä huolehtiminen. Huo-

lestuttavaa on, että edelleenkin on työntekijöitä, jotka kokevat, ettei työkykyyn 

voi itse vaikuttaa. 

 

Tutkimuksen perusteella alkuperäinen hyvinvointiryhmän ohjelma vaikuttaa hy-

vältä ja toimivalta jo nyt suurkeittiötyöntekijöille. Jos halutaan jotakin muutoksia 

hyvinvointiryhmän ohjelmaan, sosiaalisia taitoja ja niiden merkitystä voisi lisätä 

kuitenkin niin, ettei mitään oteta pois. Käytännössä tämä olisi varmaan yksi ko-

koontumiskerta lisää. Myös henkiseen hyvinvointiin ja liikuntaan tuli toiveita, 

vaikka niitä ohjelmassa jo onkin. Ehkä ne voisi tuoda paremmin esille, jotta jo 

ohjelmasta olisi havaittavissa tarkemmin, mitä tarkoitetaan. Elämäntapa-

ajattelussa vain ravintoasiat nousivat esille, vaikka esimerkiksi nukkumisella 

tiedetään olevan yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Huomioitavaa on, että kyse-

lyyn vastanneista yhdeksän henkilöä (64 %) oli suurkeittiöllä vuorotyössä, jolloin 

myös palautumiseen ja uneen olisi syytä kiinnittää erityishuomiota. Työhön liit-

tyen oli toive työhön liittyvistä keskusteluryhmistä. Voisiko nämä ryhmäkeskus-

telut olla jotakin muuta toimintaa kuin hyvinvointiryhmän ohjelman sisällä? 

 

Henkilökohtaisesta mittauksesta oli toive. Alkuperäisessä ohjelmassa ei ole mi-

tään mittareita käytössä, joten jos ryhmäläisiä halutaan mitata, voi ehdotettu 

Firstbeat-mittaus esimerkiksi olla sellainen. Firstbeat-mittauksella saataisiin yk-

silöllinen analyysi kuormituksesta ja palautumisesta sekä unesta. Mittaukset 

olisi hyvä suorittaa ennen ryhmän alkamista, jolloin ryhmäläisillä olisi käytössä 

yksilöllinen ja henkilökohtainen analyysiraportti. Tietojen perusteella voisi pai-

nottaa itselle tärkeitä asioita ryhmän aikana. Toisaalta nykyään puhutaan paljon 

myös vaikuttavuudesta ja tätä ajatusta varten voisi ohjelman ympärille tai sisälle 
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miettiä myös mittareita, mitä halutaan mitata ja tutkia, esimerkiksi tässä tutki-

muksessa käytettyä VAS -mittaria työkyvyn arvioinnissa. 

 

Työkykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa tulisi olla riittävän ajoissa ja sään-

nöllisesti käytännössä jo 35 vuodesta eteenpäin, jotta sillä voitaisiin oikeasti 

vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn. Kyselyyn vastanneista suurkeittiötyönteki-

jöistä kaksitoista henkilöä (86 %) oli yli 35-vuotiaita, joten työnantajan järjestä-

mä työkykyä ylläpitävä toiminta olisi indikoitua. Tässä ryhmässä on myös ikään-

tyviä ja jo ikääntyneitä, joten myös iän vaikutus työkykyyn tulee huomioida. Voi-

si miettiä myös niin, että iän mukaan ryhmäohjelma hieman vaihtelisi. Perusoh-

jelmarunko voisi olla sama, mutta painopistealueet muuttuisivat iän mukana.  

 

Tutkimuksen mukaan suurkeittiötyöntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiskeinoja 

ovat hyvän työilmapiirin ja tasavertaisuuden tavoittelu, yhteinen suunnittelu ja 

toimiva johtaminen, sosiaalinen tuki, hyvät esimies-alaissuhteet sekä oman jak-

samisen ja kunnon hoitaminen. Käytännössä työhyvinvointia voidaan edistää 

hyvillä palaverikäytännöillä, säännöllisellä tiedottamisella, oman ammattitaidon 

kehittämisellä, toimivalla työympäristöllä ja turvallisuudella sekä työn ja perheen 

yhteensovittamisella. (Ylä-Outinen 2007, 361.) 
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6 POHDINTA 
 

 

 

6.1 Oma pohdinta 
 
Tämä tutkimus oli tapaustutkimus, jossa minä tutkijana olin valinnut tietyn suur-

keittiön kohdejoukoksi. Vuosien perehtyneisyys ko. suurkeittiön toimintaan ja 

kuormitustekijöihin antoi hyvää taustatietoa suurkeittiötyöstä ja työntekijöiden 

työkyvystä. Jo vuosia aikaisemmin olin ollut suunnittelemassa hyvinvointiryh-

mää, jossa näitä asioita oli mietitty. Tämä valinta osoittautui hyväksi, vaikka tut-

kimuksen luonnetta alkuperäiseen suunnitelmaan joutui vähän muuttamaan, 

kun perehdyin tarkemmin tämän päivän tilanteeseen suurkeittiöllä. Tässä tutki-

muksessa halusin esiin suurkeittiötyöntekijöiden oman näkemyksen työkykyyn 

ja ryhmätoimintaan, millä pyritään vaikuttamaan työkykyyn. Käytin tarkoituksella 

erilaisia lähestymistapoja, erilaisia aineiston keruita sekä määrällistä että laadul-

lista tutkimusotetta. Uskon tämän tutkimuksen antavan uutta tietoa suurkeittiö-

työntekijöiden työkyvystä ja heidän toiveista ryhmätoimintaan, vaikka tarkkoja 

lukumääriä en kaikissa pysty antamaan, jotta vastaukset eivät henkilöidy. Työ-

hyvinvoinnin edistämisen kannalta on keskeistä havaita työhyvinvoinnin yksilöl-

lisyys ja kokonaisvaltaisuus.  

 

Kun itse toimin useammassa roolissa, asetti tämä myös omat haasteensa tut-

kimuksen tekemiseen ja tulosten puolueettomana pysymiseen. Uskon kuitenkin 

tässä onnistuneen, vaikka joka hetki siitä on pitänytkin olla hyvin tietoinen. Tar-

kalla dokumentaatiolla ja asioiden esiintuomisella pyrin lisäämään tutkimuksen 

luotettavuutta, mutta toisaalta tutkimus on kuitenkin tiettyyn aikaan ja paikkaan 

sidoksissa. Tutkimusprosessi ja aikataulu löytyvät liitteessä 3. Tutkimusprosessi 

eteni suunnitelmani mukaan eikä mitään isompia ongelmia vuoden aikana tullut 

eteen. 
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6.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 

Kanasen (2008) mukaan tutkimuksen luotettavuuskriteereistä ei olla täysin yk-

simielisiä, joten myös tässä tutkimuksessa käytän sekä määrällisen että laadul-

lisen tutkimuksen kriteerien esittelyä ja vertailua. Luotettavuuskriteerit ovat vali-

diteetti ja luotettavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja reliabiliteetti sekä vahvistetta-

vuus ja objektiivisuus. Tutkimuksessa on muistettava myös eettisyys. 

 
Määrällisessä tutkimuksessa käytetään validiteetti käsitettä, mikä tarkoittaa, että 

tutkitaan oikeita asioita.  Ongelmaksi voi muodostua ”oikean” määritelmä, mikä 

on ”oikea” missäkin tilanteessa, miten sitä mitataan, arvioidaan ja määritellään. 

(Kananen 2009, 87.) Tuomi ja Sarajärvi (2013) kuvaavat validiteetti käsitteen 

siten, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu.  Laadullisessa tutki-

muksessa käytetään luotettavuus käsitettä validiteetin sijaan. Laadullisessa tut-

kimuksessa tutkimustulokset ovat tutkittavan kannalta uskottavia ja luotettavia. 

Luotettavuutta voidaan yrittää parantaa käyttämällä useita menetelmiä, Kana-

sen (2008) mukaan triangulaatiota tai Creswellin (2003) mukaan mixed met-

hods -lähestymistapaa, mikä pitää sisällään niin metodologisia kuin metodisia 

ominaispiirteitä. Tässä tutkimuksessa pyrin luotettavuuden säilyttämiseen käyt-

tämällä useita lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä sekä analysointitapoja. 

Oman roolini olin tuonut näkyväksi eri tilanteissa. Siirrettävyydellä tarkoitetaan 

tutkimustulosten pitävyyttä myös muissa tapauksissa ja yhteyksissä. Dokumen-

toimalla voidaan parantaa siirrettävyyttä. Tutkijan vastuulla on tulosten yleistä-

minen. (Kananen 2008, 126.) Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan siirtää myös 

muille suurkeittiöille sekä hyödyntää tässä tutkimuksessa tulleita ideoita.  

 

Määrällisessä tutkimuksessa tutkimustulosten pysyvyys tarkoittaa, että tutki-

musta toistettaessa saadaan samat tulokset.  Toisaalta tutkimustilanne vaikut-

taa aina tutkimukseen. (Kananen 2008, 126). Määrällisessä tutkimuksessa pu-

hutaankin reliabiliteetista, millä tarkoitetaan mittausten pysyvyyttä, jossa käytet-

ty mittari tuottaa eri mittauskerroilla samat tulokset (Kananen 2009, 87). Tuomi 

ja Sarajärvi (2013) korostavat tutkimuksen toistettavuutta. Myös Kananen 

(2008) korostaa reliabiliteetilla tulosten pysyvyyttä eli toistettavuutta. Kvalitatiivi-
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sessa eli laadullisessa tutkimuksessa luotettavuusmittareiden käyttö sellaise-

naan ei onnistu niin kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa, mut-

ta niitä voidaan käyttää soveltaen, jotta arviointia pystytään tekemään (Kananen 

2009, 87- 88; Tuomi & Sarajärvi 2013, 137). Laadullisessa tutkimuksessa riip-

pumattomuus on vaikeampi, mutta riippuvuutta voidaan varmistaa hyvällä do-

kumentaatiolla (Kananen 2008, 125–126). Tämän tutkimuksen riippumattomuut-

ta on lisätty käsitteiden ja tutkijan taustan sekä roolin määrittelyllä. 

 
Vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka myös muut tutkijat ovat yksimielisiä 

tuloksista eli päätyvätkö he samaan lopputulokseen. Tutkijat lähtevät kuitenkin 

aina omista lähtökohdistaan, joten tulkinnat vaihtelevat varsinkin laadullisessa 

tutkimuksessa. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään objektiivisuus käsitettä. 

(Kananen 2008, 125- 126.) Itse pyrin objektiivisesti käsittelemään ja tulkitse-

maan tuloksia tiedostaen hyvin useammassa roolissa toimimisen. Olen Kana-

sen (2008) kanssa kuitenkin samaa mieltä, että tutkijat lähtevät aina omista läh-

tökohdistaan tekemään tulkintoja. 

 
Eettisesti kestävällä pohjalla tutkimus on, kun noudatetaan valinnoissa tieteelli-

siä menetelmiä tiedonkeruusta analyyseihin ja aina lopputuloksiin saakka. Tut-

kimuksen tarkoituksena on pyrkiä totuuteen. (Kananen 2008, 133–134; Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 129.) Tässä tutkimuksessa käytin yleisesti tunnettuja menetel-

miä ja keinoja sekä tulkitsin tuloksia teoriaan pohjautuen. 

 

 

6.3 Johtopäätökset 
 

Tutkimukseni perusteella fyysinen työkyky näyttää eniten heikkenevän verrattu-

na psyykkiseen ja sosiaaliseen työkykyyn vuosien aikana suurkeittiötyössä. 

Tämä on hyvä ottaa huomioon ja painottaa myös ryhmätoiminnan yhteydessä, 

vaikka suurkeittiötyöntekijöiden toiveet jakautuivatkin eri osa-alueille. Suurkeit-

tiötyö luokitellaan edelleenkin fyysisesti raskaisiin töihin, joten fyysisen työkyvyn 

muutos vuosien aikana ei yllättänyt minua tutkijana. Sen sijaan psyykkisen työ-



63 
 

kyvyn säilyminen ja sosiaalisen työkyvyn nouseminen yllätti minut positiivisesti, 

vaikka työelämän muutoksista on paljon puhuttu viime aikoina. Lähes kaikki 

työntekijät kokivat kuitenkin mahdollisuuden vaikuttaa omaan työkykyyn ja käy-

tössä voi olla erilaisia keinoja. Kannattaakin hakea itselle parhaiten sopivia kei-

noja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kuitenkin vielä tänäkin päivänä 

on henkilöitä, jotka kokevat ettei työkykyyn voi itse vaikuttaa. 

 

Yhteistyössä tehtävään työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittämiseen voi-

daan vaikuttaa työpaikoilla, jos niin halutaan. On tärkeää, että työhyvinvoinnin 

alueella tehtäisiin mahdollisimman paljon yhteistyötä. Eri toimijoiden välistä tie-

don ja kokemusten vaihtoa parantaakseen Sosiaali- ja terveysministeriö käyn-

nisti jo vuonna 2007 Veto-ohjelman, Vetovoimainen työelämä. Työhyvinvointi-

foorumin tehtävänä oli laajentaa yhteistyötä niin, että sovitetaan yhteen työhy-

vinvointia edistävien organisaatioiden toimintatapoja ja levitetään hyviä käytän-

töjä. Lisäksi tavoitteena oli edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työ-

elämän vetovoimaisuutta. (Hyppänen 2010, 268–269.) Mielestäni yhteistyö ja 

hyvien ideoiden vaihtaminen on tätä päivää. Se on helppoa ja vaivatonta ny-

kyisten tieto- ja verkkoyhteyksien avulla, täytyy vain löytää oikeat ihmiset. Toi-

saalta työhyvinvoinnin kenttää voidaan pitää myös varsin sekavana, jossa toimi-

joita on paljon (Hyppänen 2010, 254). Suomessa Hyppänen (2010) on kerännyt 

2000-luvun alusta parhaat käytännöt työpaikoilla kymmenen vuoden ajalta, jos-

sa vuosittain on palkittu parhaat henkilöstöteot. Palkittuja on muun muassa Itel-

la ja TeliaSonera. Yhtään suurkeittiötyöntekijöille suunnattua hanketta ei ole 

tullut esille (Sosiaali- ja terveysministeriö, hankkeet 2017). 

 

On hyvin tiedossa, että monet toimenpiteet ja toimijat vaikuttavat hyvinvointiin 

työssä. Toimijat soveltavat valvonta- ja lainsäädäntötoimenpiteitä, jakavat tietoa 

ja ohjeita sekä tekevät tutkimusta ja kehitystoimenpiteitä. Tällainen toiminta joh-

taa siihen, että verkostoitumista, tiedon vaihtoa ja yhteistyötä tarvitaan entistä 

enemmän. On tarpeellista tehostaa organisaatioiden yhteistyötä ja verkostoitu-

mista työpaikoilla sekä alueellisella ja kansallisella tasolla että yhteisöjen ja 

kansainvälisellä tasolla. Hyvien käytäntöjen jakaminen kaikilla tasoilla, erityisesti 
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työpaikkatasolla, on avainasia. (Anttonen & Räsänen 2009, 29.) Jatkuvuuden 

ohella keskeistä kehittämistoiminnassa on kaikkien osapuolten sitoutuminen 

kehittämiseen. Kehittäminen pitäisi ottaa työyhteisön yhdeksi toimintamuodoksi, 

joka seuraa mukana työpaikan ydintoiminnan rinnalla. Silloin on helpompi tukea 

työyhteisöä myös epävarmuutta herättävissä tilanteissa, jotka väistämättä vai-

kuttavat työyhteisön toimintaan ja ilmapiiriin.  

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia ”uuden parannetun” ryhmäohjelman vaiku-

tusta suurkeittiötyöntekijöiden työkykyyn ja katsoa, kuinka pitkään siihen voi-

daan vaikuttaa ja kuinka tiheään ryhmätoimintaa olisi syytä toteuttaa. Hyvinvoin-

tiryhmän vaikutusta työkykyyn selviteltäessä tulee seuranta-ajan olla huomatta-

vasti lyhyempi kuin kuusi vuotta suurkeittiötyöntekijöillä. Ravaljer ym. (2016) 

ovat tutkimuksessaan todenneet, että tulokset pysyvät korkeintaan kolme kuu-

kautta, mutta pitkän aikavälin tehokkuudesta ei vielä ole näyttöä. Erilaisia mitta-

reita on nykyään käytössä paljonkin, joten olisi hyvä miettiä myös, mitkä mittarit 

auttaisivat vaikuttavuuden selvittämisessä. TOIMIA- tietokanta löytyy internetis-

tä. Se on toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista luotettavaa tietoa etsivien 

ammattilaisten työväline. Sitä ylläpidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 

ja tietokannasta löytyy muun muassa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen toimin-

takyky ja työkyky. Työkyvyntuki -sivulta löytyy muokattava www-pohjainen opas 

työkykyasioihin. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeissa löytyy ikääntymi-

seen, mutta ei suurkeittiötyöhön tai fyysisesti raskaaseen työhön liittyviä hank-

keita.  

 

Telman (Telma, työelämän kehittämisen erikoislehti) päätoimittaja Jorma Löh-

man (2011) on todennut pääkirjoituksessaan että ”työhyvinvointi ei ole trendi-

tuote, se on ja pysyy keskuudessamme”. Olen hänen kanssaan samaa mieltä. 

Kun taas Marjala (2009) toteaa, ettei työhyvinvointi ole koskaan valmis, joten 

tästä on hyvä jatkaa työhyvinvoinnin kehittäjänä ja kehittämistä. Notkolakin 

(2002) toteaa, että hyvien käytäntöjen ja hyvän työhyvinvoinnin työpaikaksi ei 

tulla sattumalta. Sen eteen on tehtävä töitä ja tätä työtä tulen jatkamaan suur-

keittiötyöntekijöiden ja heidän esimiehensä kanssa.  Toisaalta Suonsivu (2011) 
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ehdottaa, että jatkossa voitaisiin jo unohtaa työhyvinvoinnin käsite ja siirtää 

pääpaino organisaation ja työntekijöiden vahvuuksiin, työn imun tekijöihin ja 

osaamisen käyttöönottoon, työprosesseihin ja itsenäisen työn vahvistamiseen. 

Sehän olisi mitä parhainta aikuiskasvatusta. 
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LIITTEET 
LIITE 1. 

KYSELYLOMAKE 

Taustatiedot 

1. Ikäsi vuosina ____________ 

2. Sukupuoli nainen  □  mies   □

3. Työssäolo aika suurkeittiöllä kaikkiaan

________________________________ 

4. Tässä työpaikassa työskentelyaika

________________________________ 

5. Mikä on työaikamuotosi

___________________________________________ 

6. Oletko vuokratyössä kyllä □  en □ 

Työkyky 

Minkälaisena koit työkykysi v.2011 ja minkälaisena koet sen nyt? Hae oikea paikkasi 

janalta. 

Fyysinen työkyky (tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. hengitys‐, verenkierto‐ ja liikun‐

ta elimistöä, hermostoa ja aisteja.)  

v. 2011 I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I 

Huono    Keskitaso    Erinomainen 

v.2017  I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I 



Psyykkinen työkyky (tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. älyllisiä voimavaroja, luovuut‐

ta, myönteisyyttä, paineensietokykyä ja oppimiskykyä.) 

•v. 20117  I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I 

Huono    Keskitaso    Erinomainen 

v.2017  I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I 

Sosiaalinen työkyky (tarkoitetaan tässä yhteydessä mm ihmissuhdetaitojen ohella ky‐

kyä asioiden hoitamiseen, ymmärtämiseen, myötäelämiseen ja kuuntelemiseen.) 

v. 2011 I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I 

Huono    Keskitaso    Erinomainen 

v.2017  I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐I 

Mikä on muuttunut? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Minkä olisit halunnut muuttuvan? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



Miten työkykyyn on voinut itse vaikuttaa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Minkälaisilla keinoilla olet pitänyt työkykyä yllä? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Työhyvinvointiryhmä 

Osallistuitko hyvinvointiryhmään?    kyllä □  en □

Jos osallistuit ryhmään vastaa seuraaviin kysymyksiin. Jos et osallistunut ryhmään voit 

hypätä suoraan kysymykseen 8. 

1. Miten ryhmässä saatu ohjeistus ja neuvonta ovat vaikuttaneet jokapäiväiseen

toimintaan?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Mikä on ohje tai neuvo jäänyt arjen rutiineihin?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Minkälaisia uusia työskentelytapoja on tullut ryhmän jälkeen?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



4. Mikä toiminta on selvästi muuttunut?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Missä toiminnassa ei ole tapahtunut muutosta? Miksei?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Minkälaisena kokemuksena hyvinvointiryhmän koit?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Mikä on yhteys ryhmän ja nykyisen työkyvyn välillä?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Miltä hyvinvointiryhmän ohjelmasisältö vaikuttaa?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Mitä haluaisit lisätä hyvinvointiryhmän sisältöön?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



10. Mitä haluaisit vähentää hyvinvointiryhmän sisällöstä?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Sana on vapaa 

Haluatko kommentoida jotain muuta? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Kiitos ! 



LIITE 2. 

Hyvinvointiryhmä		

I Tapaaminen – kuormittuminen  

 Kuormittuminen suurkeittiötyössä (nimi muutettu tutkielmaa varten)

 Vapaa‐ajan vaikutus työstä palautumiseen ja kokonaiskuormittumi‐

seen 

Mielen sisäisen kuorman hallinta

II Tapaaminen – vuorovaikutus kuormituksen kanssa 

 Henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus kuormitukseen

 Työolosuhteet

Mitä voi tehdä ergonomisesti

 Hyväksyntäharjoite sille mille ei mitään voi

III Tapaaminen – kipu  

 Rasitusperäiset vammat, kipu ja kivun hoito

o Fysioterapeuttinen kivun lievitys

o Lääkinnällinen kivun hoito

o Suhteessa olo omaan kehoon ja sen reaktioihin

 Kivun havainnointi ja siihen vaikuttaminen

o Tietoisuustaitoharjoite kivun kanssa

IV Tapaaminen – työkykyä ylläpitävä toiminta 

Miten pidän huolta itsestäni

V Tapaaminen – työhyvinvointisuunnitelma 

 Kultaisen keskitien ja kompromissin löytäminen

 Edistymisen arviointi



LIITE 3. 

Tutkielmaprosessi ja aikataulu 

12/2016   Tutkielma-aiheen valinta ja suurkeittiötyönantajan edustajalta lupa 

tutkimukseen 

Tutkielma-aiheen hyväksyntä Lapin Yliopistolla 

1-6/2017 Teoriatiedon keräämistä ja tutkimuksen suunnittelua 

5/2017 Esimiehen haastattelu 

6/2017 Kyselylomakkeen tekeminen ja aikataulun sopiminen aineiston ke-

räämiseksi 

7/2017 Aineiston kerääminen suurkeittiötyöntekijöiltä kyselyloma-

ketutkimuksella 

8-9/2017 Aineiston luokittelua ja teemoittelua, analysointia ja tulkintaa 

9-12/2017 Tutkielman kirjoittamista ja raportointia sekä johtopäätösten teke-

mistä 


