
Erkki Yrjänheikki

Jukka Majava (toim.)

Selvitys työtieteiden opetuksen 
muutostarpeista Oulun yliopistossa

Työhyvinvoinnin yliopistotasoinen 
opetus

Raportti Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle tehdystä 
kysely- ja haastattelututkimuksesta

Tuotantotalouden työpapereita 1/2015 



OULUN YLIOPISTO 

Tuotantotalouden työpapereita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkki Yrjänheikki 

Jukka Majava (toim.)   

 

 

Selvitys työtieteiden opetuksen muutostarpeista Oulun 

yliopistossa 

 

Työhyvinvoinnin yliopistotasoinen opetus 

  

Raportti Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle tehdystä 

kysely- ja haastattelututkimuksesta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-952-62-0767-4 

ISSN 2342-2572 



 

 

 

3 

Oulun Yliopisto        Tiivistelmä 

Tuotantotalous 

Tekijät Julkaisutyyppi 

Erkki Yrjänheikki, Jukka Majava (toim.)    Työpaperi 

 Tilaaja 

 

Oulun yliopisto, Teknillinen 

tiedekunta, Tuotantotalouden 

tutkimusryhmä 

Raportin nimi 

TYÖHYVINVOINNIN YLIOPISTOTASOINEN OPETUS 

Tiivistelmä 

Tämä on raportti työtieteiden opetusta koskevista muutostarpeista Oulun yliopistossa. 

Selvityksen toteutti Oulun yliopiston kutsuma selvitysmies FT, dosentti Erkki 

Yrjänheikki. Yliopiston puolesta hanketta valvoi seurantaryhmä, johon kuuluivat 

professori Jaakko Kujala ja koulutusalajohtaja Jukka Majava. 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin opetusohjelman ja keskustelujen avulla Oulun 

yliopiston nykyisen työtieteiden opetuksen sisältöä ja laajuutta. Lisäksi selvitettiin 

lähinnä internet-sivustojen avulla myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä 

muiden koulutusorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja työtieteiden opetuksen luonnetta 

ja sisältöjä.  

Varsinainen käytännön elinkeinoelämään kohdennettu selvitys toteutettiin suunnattuna 

kyselynä ja valittujen työyhteisöjen haastattelujen avulla. Kirjallisena tehtyyn 

kyselyyn valittiin yhteensä 112 työyhteisöä, jotka edustavat mahdollisimman hyvin 

Pohjois-Suomen elinkeinoelämän rakenteita ja alueellista edustavuutta eri puolilta 

Pohjois-Suomea. 

Asiasanat 

Työtieteet, työhyvinvointi, opetus 

Muita tietoja 

Julkaisusarjan nimi 

Oulun yliopiston 

tuotantotalouden 

työpapereita 

ISSN 

2342-2572 

 

ISBN 

978-952-62-0767-4 

 

Sivumäärä 

26 (+ 4 1:ssa liitteessä) 

Kieli 

Suomi 

Luottamuksellisuus 

Julkinen 

Jakelija 

University of Oulu, IEM 

Julkaisija 

 



 

 

 

4 

University of Oulu       Abstract 

Industrial engineering and management 

Authors Type of publication 

Erkki Yrjänheikki, Jukka Majava (Ed.)    Working paper 

 Client 

 

University of Oulu, Faculty of 

Technology, Industrial Engineering 

and Management research group 

Name of the report 

WELL-BEING AT WORK EDUCATION AT THE UNIVERSITY 

Abstract 

This is a report of change needs in work science education at the University of Oulu. 

The study was carried out by the PhD, Adjunct Professor Erkki Yrjänheikki. The 

study project steering group included Professor Jaakko Kujala and Head of 

Undergraduate and Graduate Programs Jukka Majava. 

In the first phase of the study current work science teaching content and scope at the 

University of Oulu was clarified. In addition, the nature and content of other work 

science and well-being at work education at other universities and colleges was 

studied. 

The empirical survey was conducted by a mail survey and interviews at selected 

organisations. The survey was sent to 112 organisations in Northern Finland. 

Keywords 

Work science, well-being at work, education 

Other information 

Name of the series 

University of Oulu  

Working Papers in IEM 

ISSN 

2342-2572 

 

ISBN 

978-952-62-0767-4 

 

Number of pages 

26 (+ 4 in 1 appendice) 

Language 

Finnish 

Confidentiality 

Public 

Distributor 

University of Oulu, IEM 

Publisher 

 

  



 

 

 

5 

Sisällysluettelo 

Tiivistelmä 

Abstract 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto ......................................................................................................................... 7 
1.1 Työtieteiden opetus Oulun yliopistossa ................................................................... 7 
1.2 Alan opetus muissa yliopistoissa ja organisaatioissa ............................................... 7 

1.3 Mitä työhyvinvoinnilla ymmärretään ...................................................................... 8 

1.4 Työhyvinvointi Oulun yliopiston strategiassa ......................................................... 9 

1.5 Miksi työhyvinvointiopetusta yliopistossa .............................................................. 9 
1.6 Miksi työtieteiden opetuksen uudistaminen on tarpeellista ..................................... 9 

2 Selvityksen tavoite ....................................................................................................... 10 
3 Selvityksen toteutus ..................................................................................................... 11 
4 Tulosten käsittely ......................................................................................................... 13 

5 Tulosten yhteenveto ..................................................................................................... 14 

5.1 Vastausten määrä .................................................................................................... 14 
5.2 Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuus.............................................................. 15 
5.3 Työhyvinvoinnin opetuksen osakokonaisuudet ..................................................... 16 

5.4 Työhyvinvoinnin opetuksen toteutus ja ajoitus...................................................... 18 

6 Tulosten tarkastelua ...................................................................................................... 21 

6.1 Opetuskyselyn kiinnostavuus ................................................................................ 21 
6.2 Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuus.............................................................. 21 

6.3 Työhyvinvoinnin opetuksen sisältö........................................................................ 22 
6.4 Työhyvinvoinnin opetuksen toteutustapa ja ajoitus ............................................... 23 
6.5 Muita haastatteluissa esiin tulleita näkökohtia ...................................................... 23 

7 Johtopäätöksiä .............................................................................................................. 25 
8 Toimenpide-ehdotuksia ................................................................................................ 26 

LIITE 1 ............................................................................................................................ 27 



 

 

 

6 

 

 



 

 

 

7 

1 Johdanto 

1.1  Työtieteiden opetus Oulun yliopistossa 

Työtieteiden opetusta ja tutkimusta on toteutettu melko pitkään Oulun yliopistossa. 

Opetus käynnistyi 1980-luvun alkupuolella painottuen aluksi ergonomiaan, 

työhygieniaan ja työpsykologiaan. Myöhemmin opetus ja myös alan tutkimus on 

laajentunut käsittäen tällä hetkellä melko laajasti koko työhyvinvoinnin alueen.  

Opetus- ja tutkimustoiminnat on sijoitettu alusta alkaen teknillisen tiedekunnan osaksi. 

Nykyisin opetusta annetaan teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden tutkimusryhmässä, 

jossa toimii erillinen työtieteen tutkimustiimi. Yksikkö tuottaa luento- ja 

opetuspalveluja alueeltaan periaatteessa koko yliopiston tarpeisiin pääosin kuitenkin 

teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.  

Opetus on käsittänyt tiedekuntien opetuskursseihin liittyviä yksittäisiä luentoja ja 

opetusjaksoja, joiden teemana viime aikoina ovat olleet mm. ergonomian ja 

työpsykologian perusteet, prosessiteollisuuden turvallisuus, käytettävyys ja turvallisuus 

tuotekehityksessä, organisaation ja henkilöstön kehittäminen sekä työympäristön 

riskitekijät ja työsuojelun perusteet. Laajempia työhyvinvointia käsitteleviä 

opetusjaksoja tai opintokokonaisuuksia ei Oulun yliopistossa ole järjestetty. Lääketie-

teellisen tiedekunnan opetusohjelmassa on aiheeseen liittyvä luentojakso osana 

työterveyshuollon opetusta. 

Avoimen yliopiston luento- ja opetusohjelmassa on myös ollut aiheeseen liittyviä 

erillisiä kursseja. Yksi tällainen opintokokonaisuus työhyvinvoinnista järjestettiin 

Kajaanin yksikön toimesta vuonna 2013. 

1.2  Alan opetus muissa yliopistoissa ja organisaatioissa 

Internetistä löytyvien tietojen perusteella työturvallisuuteen liittyvää opetusta on kurssi- 

ja tuntiopetuksena kaikissa teknisen alan yliopistoissa ja korkeakouluissa vaihtelevia 

määriä. Myös ergonomian ja työpsykologian luentoja pidetään satunnaisesti vaihdellen 

eri korkeakouluissa. 

Varsinaisesti työhyvinvoinnin teemalla on opetusta tällä hetkellä vain rajoitetusti. 

Tällaisia erilaajuisia opetusjaksoja on mm. Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, 

Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston opinto-ohjelmissa. Niiden sisältö painottuu 

hieman vaihdellen työhyvinvoinnin käsitteiden ja tavoitteiden lisäksi sen johtamiseen, 

säädöstaustaan, työyhteisön toimintaan ja käytännön toteutukseen. Mikään niistä ei 
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johda akateemiseen loppututkintoon työhyvinvointi pääaineena. Myös eri yliopistojen 

avoimissa opetusohjelmissa on teemaan liittyviä opetusjaksoja. 

Yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi työhyvinvoinnin koulutusta 

kustannusperusteisesti tarjoavat myös mm. Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja 

valtakunnallinen elinkeinoelämän oppilaitos Pohto. Työturvallisuuskeskus hoitaa 

valtakunnallista koulutusohjelmaa, jonka hyväksytty suorittaminen antaa 

työhyvinvointikorttiin oikeuttavan pätevyyden (http://www.tyohyvinvointikortti.fi/). 

1.3  Mitä työhyvinvoinnilla ymmärretään 

Työhyvinvointi käsitteenä tuli ensimmäisiä kertoja yleisempään keskusteluun 2000-

luvun alkupuolella. Silloin selvitettiin sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman 

työryhmän toimesta työhyvinvoinnin valtakunnallista tutkimusta ja yksilöitiin alan 

senhetkiset tutkimuksen painoalueet. Tässä yhteydessä määriteltiin ensimmäistä kertaa 

myös työhyvinvointikäsitteen sisältö ja laajuus. (Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja 

sen painoalueet terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta, STM, Selvityksiä 2005:25). 

Työterveyslaitos järjesti vuonna 2010 kansainvälisen asiantuntijakonferenssin, jossa em. 

määritelmää arvioitiin ja tarkennettiin. (Towards Better Work and Well-being, 10–12 

February 2010, Crowne Plaza, Helsinki).  Konferenssin työstämänä muodostettiin 

nykyisin käytössä oleva määritelmä työhyvinvoinnista. Sen mukaan työhyvinvointi 

tarkoittaa  

- turvallista, terveellistä ja mielekästä työtä, jota tekevät osaavat ja 

motivoituneet työntekijät avoimessa ja luottamuksellisessa työyhteisössä, 

jota johdetaan tasapuolisesti ja oikeuden-mukaisesti ottaen huomioon työn ja 

työntekijöiden tarpeet. 

Tämä määritelmä on tällä hetkellä laajasti käytetty ja hyväksytty kansainvälisissäkin 

keskusteluissa ja mm. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto käyttää kyseistä 

määritelmää. 

Lukuisat laajat selvitykset, laskelmat ja käytännön esimerkit ovat osoittaneet, että hyvä 

työhyvinvointi  

- vähentää terveysriskejä, työstä poissaoloja sekä inhimillisiä ja taloudellisia 

menetyksiä  

- parantaa työn tuottavuutta, palvelujen laatua, työmotivaatiota, työssä 

jaksamista ja viihtymistä  

- lisää työpaikan tuottavuutta, menestystä ja kilpailukykyä.  

Työhyvinvointi on nykyään hyvin menestyvän yrityksen yksi keskeinen strateginen 

toiminta-alue sekä johtamisessa että päivittäisissä toiminnoissa ja muodostaa 

työyhteisön ulospäin näkyvän imagokuvan. 

Työhyvinvointi tehdään työpaikalla yhteistyönä, jossa vastuu toimenpiteistä on 

säädösten mukaan työnantajalla/johdolla ja jossa jokaisella yksilöllä on oma roolinsa, 

tehtävänsä ja myös vastuunsa. Ulkopuolista asiantuntija-apua tarvitaan 

erityiskysymysten ratkaisemiseen. 

Tutkimukset ja työpaikkaesimerkit ovat osoittaneet kiistatta, että sijoitus 

työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen on yritykselle tuottoisa investointi, 
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joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti verraten lyhyessä ajassa yrityksen 

tuottavuuden ja kannattavuuden parantumisena. 

Työhyvinvointi käsitteenä on nykyisin korvannut paljolti käytännön keskusteluissa 

työsuojelu-, työturvallisuus-, työelämä- ja työterveyskäsitteet. 

1.4  Työhyvinvointi Oulun yliopiston strategiassa 

Oulun yliopiston tehtävänä strategiansa mukaisesti on tehdä ja tuottaa korkeatasoista 

kansallista ja kansainvälistä opetus- ja tutkimustyötä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän 

tarpeisiin ottaen huomioon erityisesti Oulun yliopiston toiminta- ja vaikutusalueen 

tarpeet. Yliopisto on kaikissa toiminnoissaan edistyksellinen, moderni ja 

uudistumishaluinen opetus- ja tutkimusorganisaatio, joka huomioi alueensa 

yhteiskunnalliset ja elinkeinoelämän muutokset. 

Työhyvinvointi on eräs olennaisen tärkeä osa Oulun yliopiston strategian mukaista 

tehtävää vahvistaa hyvinvointia lisäävää asiantuntemusta ja osaamista työelämään. Se 

myös parantaa mahdollisuuksia ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen 

muuttuvassa työ- ja elinympäristössä. Lisäksi työhyvinvoinnin opetus ja tutkimus 

edistävät yliopiston strategian mukaista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja lisäävät 

mahdollisuuksia yrittäjyyden menestymiselle ja kilpailukyvylle nopeasti muuttuvassa ja 

vahvasti kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. 

1.5  Miksi työhyvinvointiopetusta yliopistossa 

Akateemisen loppututkinnon suorittaneista opiskelijoista suurin osa päätyy työelämään 

siirtyessään johto- tai esimiestehtäviin. Koska työhyvinvointikysymykset ja niiden 

hoitaminen ovat säädösten mukaan esimiesten vastuulla, on erittäin tärkeää, että kaikille 

yliopisto-opiskelijoille tiedekunnasta riippumatta opetetaan riittävät perus- ja 

soveltamistiedot työhyvinvoinnin sisällöstä, vastuista, velvollisuuksista sekä 

työhyvinvoinnin merkityksestä yrityksen ja työyhteisön menestymiselle ja 

tuottavuudelle. 

Työhyvinvointiin liittyvä osaaminen tukee elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 

selviytymistä työelämän voimakkaista ja äkillisistä muutoksista ja luo parempia 

valmiuksia ennakoida ja valmistautua muutosten tuomiin haasteisiin. Erityisesti on 

tärkeää löytää hyviä käytännön ratkaisuja yritysten tuottavuuden parantamiseen ja 

muutosten aiheuttamien menetysten vähentämiseen. 

1.6  Miksi työtieteiden opetuksen uudistaminen on tarpeellista 

Työelämässä ja elinkeinorakenteissa tapahtuu jatkuvasti voimakkaita muutoksia, viime 

vuosien aikana lisääntyvässä määrin. Osittain tämän muutoksen johdosta Oulun 

yliopisto on jo muuttanut ja muuttaa edelleen omaa toimintaansa, organisaatiotaan sekä 

opetuksen ja tutkimuksen painotuksia ja strategioita.  

Tähän liittyen on tarpeen ja perusteltua selvittää myös työtieteiden nykyisen opetuksen 

toteutusta, painotuksia ja sisältöjä, jotta ne vastaavat paremmin yliopiston strategian 

tavoitteita sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeita. Näin yliopisto pystyy 

tehokkaammin strategiansa mukaisesti tukemaan yhteiskunnallista kehitystä erityisesti 

Pohjois-Suomessa mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 
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2 Selvityksen tavoite 

Selvityksen avulla luodaan Oulun yliopiston suunnittelun ja päätöksenteon perustaksi 

yhteenveto toiminta-alueen eri intressitahojen ja toimintaorganisaatioiden näkemyksistä 

ja odotuksista työhyvinvoinnin opetuksen tarpeista, merkityksestä, tärkeydestä, 

sisällöstä, laajuudesta, toteutuksesta ja roolista. Yhteenvedon perusteella yliopisto voi 

tehdä tarpeelliset päätökset nykyisen työtieteiden opetuksen muutostarpeista ja toteuttaa 

ne opetussuunnitelmiensa kautta.  

Toisin sanoen selvitys antaa vastauksia siihen, miten yliopiston opetusta annetaan 

tulevaisuudessa niin, että se strategian mukaan vastaa mahdollisimman hyvin yliopiston 

toiminta-alueen muuttuvan elinkeinoelämän tarpeisiin. 
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3 Selvityksen toteutus  

Selvityksen toteutti Oulun yliopiston kutsuma selvitysmies FT, dosentti Erkki 

Yrjänheikki. Yliopiston puolesta hanketta valvoi seurantaryhmä, johon kuuluivat 

professori Jaakko Kujala ja koulutusalajohtaja Jukka Majava. 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin opetusohjelman ja keskustelujen avulla Oulun 

yliopiston nykyisen työtieteiden opetuksen sisältöä ja laajuutta. Lisäksi selvitettiin 

lähinnä internet-sivustojen avulla myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä 

muiden koulutusorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja työtieteiden opetuksen luonnetta ja 

sisältöjä. Nämä asiat on esitetty lyhyesti raportin kohdissa 1.1. ja 1.2. 

Varsinainen käytännön elinkeinoelämään kohdennettu selvitys toteutettiin suunnattuna 

kyselynä ja valittujen työyhteisöjen haastattelujen avulla. Kirjallisena tehtyyn kyselyyn 

valittiin yhteensä 112 työyhteisöä, jotka edustavat mahdollisimman hyvin Pohjois-

Suomen elinkeinoelämän rakenteita ja alueellista edustavuutta eri puolilta Pohjois-

Suomea. Kyselyyn valikoituneet työyhteisöt jakautuivat eri toimialoille ja 

tuotantoaloille taulukon 1 mukaisesti. 

Taulukko 1. Kyselyn kohteena olleet työyhteisöt 

 

Toimiala Lukumäärä %-osuus 

Teollisuus 18 16,1 

Rakennus 13 11,5 

Koulutus 10 8,9 

Sosiaali- ja terveys 10 8,9 

Viranomaisorganisaatiot 8 7,1 

Tutkimusorganisaatiot 8 7,1 

Kuljetus 8 7,1 

Kauppa 8 7,1 

Kaupungit/kunnat 7 6,4 

Maakuntaliitot 5 4,5 

Kaivosala 4 3,6 

Matkailu 4 3,6 

Seurakunnat 4 3,6 

Pankki- ja rahoitusala 3 2,7 

Energia 2 1,8 

Yhteensä 112 100 

 

Kysely kohdennettiin kussakin valitussa työyhteisössä johtoon/henkilöstöhallintoon 

sekä työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle, joille kaikille lähetettiin oma 

kyselylomake saatekirjeineen ja palautuskuorineen. Vastauksen voi kukin henkilö antaa 
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itsenäisesti tai vastaus oli mahdollista antaa myös kaikkien em. henkilöiden 

yhteisvastauksena.  

Kyselylomake sisälsi kolme eri kyselyaihetta, joihin voitiin vastata rastittamalla haluttu 

vaihtoehto. Lomakkeeseen oli varattu tilaa myös vapaamuotoiseen aiheeseen liittyvään 

palautteeseen. Kyselylomake saatekirjeineen on liitteenä 1. 

Kyselyyn saatujen vastausten taustojen tarkentamiseksi vastanneiden joukosta valittiin 

seitsemän työyhteisöä, joissa tehtiin tarkentavia haastatteluja.  Haastattelut nauhoitettiin 

ja niihin osallistuivat kyselyn saaneet työyhteisön henkilöt. Keskusteluluonteisessa 

haastattelussa käytiin läpi työyhteisöjen käsitystä siitä, mitä työhyvinvointi 

tarkoittaa/sisältää, miten sen ylläpitämistä työpaikalla toteutetaan ja johdetaan, miten 

henkilöstön koulutuksesta huolehditaan, mitä käsitteistöä aiheesta keskusteltaessa 

käytetään, miten työhyvinvoinnin tilaa seurataan sekä mitä tarkentavia näkemyksiä 

kirjallisten vastausten taustalla on. Haastattelut kestivät 1,5 - 3 tuntia ja ne käytiin 

avoimessa, kiinnostuneessa ja innovatiivisessa ilmapiirissä. Haastattelun kohteiksi 

valitut työyhteisöt on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Haastatellut työyhteisöt  

 

Arizona Chemicals Oy 

Danske Bank Oy 

NCC Rakennus Oy Oulu 

Oulun hiippakunta 

Oulun poliisilaitos 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Stora Enso Oyj 

 

Kaikki kirjalliset vastaukset ja haastatteluaineistot käsiteltiin luottamuksellisina ja ne 

ovat yliopiston hallussa. Jatkossa aineistosta voidaan tehdä tarkentavia opinnäytetöitä ja 

selvityksiä siten, ettei vastaajia pystytä yksilöimään. 
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4 Tulosten käsittely 

Kyselyn vastaukset palautettiin Oulun yliopistolle, josta ne toimitettiin selvitysmiehen 

käyttöön aineiston käsittelyä varten. Haastattelut suoritti selvitysmies. Aineistosta 

laaditun raportin valmistumisen jälkeen haastattelujen nauhoitukset sekä 

kyselyvastaukset on toimitettu yliopistolle säilytettäväksi mahdollista myöhempää 

käyttöä varten. 

Tulosten käsittely ja yhteenveto on tehty selvitysmiehen toimesta ja niitä on käsitelty 

hankkeen seurantaryhmässä. 
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5 Tulosten yhteenveto 

5.1  Vastausten määrä 

Kirjalliseen kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 68 työyhteisöstä, mikä on 60,7 % 

kyselyn kohteena olleista työyhteisöistä. Saadut vastaukset työyhteisöjen toimialan 

mukaan jaoteltuna on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Kirjalliseen kyselyyn vastanneet työyhteisöt toimi-/tuotantoaloittain 

 

Toimiala Työyhteisöjä %-osuus 

vastaajista 

vastaajien %-osuus 

lähetetyistä 

Teollisuus 12 17,6 66,7 

Rakennus 8 11,8 61,5 

Sosiaali- ja terveys 8 11,8 80,0 

Kaupungit/kunnat 7 10,3 100,0 

Koulutus 6 8,8 60,0 

Tutkimusorganisaatiot 6 8,8 75,0 

Viranomaisorganisaatiot 5 7,4 62,5 

Maakuntaliitot 4 5,9 80,0 

Kuljetus 3 4,4 37,5 

Pankki- ja rahoitusala 2 2,9 66,7 

Seurakunnat 2 2,9 50,0 

Kaivosala 2 2,9 50,0 

Energia 1 1,5 50,0 

Kauppa 1 1,5 12,5 

Matkailu 1 1,5 25,0 

Yhteensä 68 100  

 

Yksittäisiä vastauksia saatiin yhteensä 100 kappaletta, mikä on 29,8 % lähetettyjen 

kyselyjen määrästä. Vastauksista voitiin lopulliseen käsittelyyn ottaa 96. Neljässä 

vastauksessa oli erilaisia epätäydellisyyksiä, minkä vuoksi niitä ei voitu ottaa mukaan 

yhteenvetoihin. 

Vastanneista henkilöistä 45,8 % edusti johtoa/henkilöstöhallintoa, 20,2 % 

työsuojelupäälliköitä ja 34,0 % työsuojeluvaltuutettuja. 
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5.2  Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuus 

Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuutta koskevien kaikkien vastausten jakautuma on 

esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuus 

 

 Vastausten lkm %-osuus 

Ei tarpeellinen 0 0 

Tarpeellinen 22 22,9 

Hyvin tarpeellinen 31 32,3 

Erittäin tarpeellinen 43 44,8 

Yhteensä 96 100 
 

Opetuksen tarpeellisuusjakautuma henkilöstöryhmittäin (johto, työsuojelupäälliköt, 

työsuojeluvaltuutetut) on esitetty taulukossa 5 ja vastaava jakautuma eräiden keskeisten 

toimi-/ tuotantoalojen sisällä on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 5. Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuus henkilöstöryhmittäin 

 

 Johto Työsuojelupäälliköt Työsuojeluvaltuutetut 

Ei tarpeellinen 0 0 0 

Tarpeellinen 29,3 10,0 16,7 

Hyvin tarpeellinen 31,7 25,0 43,3 

Erittäin tarpeellinen 39,0 65,0 40,0 

Yhteensä 100 100 100 

 

Taulukko 6. Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuus eri toimi-/tuotantoaloilla 

 

 Teollisuus Rakennus Sote Koulutus Julkinen 

sektori 

Ei tarpeellinen 0 0 0 0 0 

Tarpeellinen 16,0 22,2 16,7 0 25,8 

Hyvin tarpeellinen 44,0 33,3 16,7 54,5 29,0 

Erittäin 

tarpeellinen 

40,0 44,5 66,6 45,5 45,2 

Yhteensä 100 100 100 100 100 
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5.3  Työhyvinvoinnin opetuksen osakokonaisuudet 

Työhyvinvoinnin opetuksen yksittäisten osakokonaisuuksien/teemojen jakautuma 

kaikkien vastausten mukaisesti on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Työhyvinvoinnin opetuksen osakokonaisuusjakautuma 

 

Osakokonaisuus/teema Vastausten lkm %-osuus 

vastauksista 

Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys tuottavuudelle sekä 

palvelujen laadulle 

70 73,7 

Työn henkinen kuormitus, stressi, epäasiallinen kohtelu työssä 65 68,4 

Työhyvinvoinnin sisältö laajana kokonaisuutena 61 64,2 

Työhyvinvointi strategisena johtamistekijänä 61 64,2 

Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut sekä valvonta 56 58,9 

Työhyvinvoinnin toimintapolitiikka ja hyvä toimintakulttuuri 

työpaikalla 

46 48,4 

Riskien arviointi 46 48,4 

Työyhteisön toiminta ja pelisäännöt työssä 46 48,4 

Terveysriskit työssä ja niiden torjunta 46 48,4 

Työterveyshuolto ja kuntoutus 38 40,0 

Työtapaturmien torjunta 38 40,0 

Yhteistoiminta työpaikalla 36 37,9 

Työn fyysinen kuormitus ja ergonomia 36 37,9 

Asiantuntijatuki ja hyvät käytännön ratkaisut 25 26,3 

Työaikakysymykset 22 23,2 
 

Kaikkien vastanneiden työyhteisöjen edustajien mielestä tärkein opetuksen teema oli 

”Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys tuottavuudelle sekä palvelujen laadulle”. 

Työhyvinvoinnin opetuksen osakokonaisuuksien/teemojen jakautumat eri 

henkilöstöryhmien vastausten mukaan on esitetty taulukossa 8 ja vastaava jakautuma 

eräiden keskeisten toimi-/tuotantoalojen edustajien vastausten mukaan on esitetty 

taulukossa 9. 
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Taulukko 8. Työhyvinvoinnin opetuksen osakokonaisuudet henkilöstöryhmittäin 

 

 Johto Työsuojelupäälliköt Työsuojeluvaltuutetut 

Työhyvinvoinnin sisältö laajana 

kokonaisuutena 

68,3 55,0 60,0 

Työhyvinvointi strategisena 

johtamistekijänä 

73,2 65,0 56,7 

Työhyvinvoinnin taloudellinen 

merkitys tuottavuudelle sekä 

palvelujen laadulle 

90,2 75,0 70,0 

Työhyvinvoinnin toimintapolitiikka 

ja hyvä toimintakulttuuri työpaikalla 

58,5 35,0 46,7 

Terveysriskit työssä ja niiden 

torjunta 

39,0 50,0 63,9 

Työtapaturmien torjunta 34,1 55,0 43,3 

Riskien arviointi 43,9 70,0 40,0 

Työn fyysinen kuormitus ja 

ergonomia 

39,0 40,0 40,0 

Työn henkinen kuormitus, stressi, 

epäasiallinen kohtelu työssä 

68,3 55,0 76,7 

Työaikakysymykset 19,5 30,0 20,0 

Työyhteisön toiminta ja pelisäännöt 

työssä 

65,9 50,0 43,3 

Yhteistoiminta työpaikalla 36,3 35,0 36,7 

Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut 

sekä valvonta 

51,2 75,0 50,0 

Työterveyshuolto ja kuntoutus 41,5 45,0 50,0 

Asiantuntijatuki ja hyvät käytännön 

ratkaisut (työpaikkaesimerkit) 

24,4 20,0 26,7 

 

Tärkein opetuksen teema oli ”Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys tuottavuudelle 

sekä palvelujen laadulle”, johdon mielestä 90,2 %, työsuojelupäälliköiden mielestä 75,0 

% ja työsuojeluvaltuutettujen mielestä 70,0 %. 
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Taulukko 9. Työhyvinvoinnin opetuksen osakokonaisuudet eri toimi-/tuotantoaloilla 

 

 Teollisuus Rakennus Sote Koulutus Julkinen 

sektori 

Työhyvinvoinnin sisältö laajana 

kokonaisuutena 

48,0 66,7 50,0 72,7 77,4 

Työhyvinvointi strategisena 

johtamistekijänä 

60,0 55,6 100,0 72,7 67,7 

Työhyvinvoinnin taloudellinen 

merkitys tuottavuudelle sekä 

palvelujen laadulle 

76,0 100,0 100,0 81,2 70,9 

Työhyvinvoinnin 

toimintapolitiikka ja hyvä 

toimintakulttuuri työpaikalla 

48,0 22,2 67,0 54,5 51,6 

Terveysriskit työssä ja niiden 

torjunta 

72,0 53,3 50,0 72,5 38,6 

Työtapaturmien torjunta 68,0 55,6 50,0 45,5 22,6 

Riskien arviointi 64,0 55,6 66,7 54,5 41,9 

Työn fyysinen kuormitus ja 

ergonomia 

56,0 22,2 33,3 54,5 29,0 

Työn henkinen kuormitus, 

stressi, epäasiallinen kohtelu 

työssä 

72,0 55,6 83,1 81,2 58,1 

Työaikakysymykset 40,0 11,1 16,7 36,4 16,1 

Työyhteisön toiminta ja 

pelisäännöt työssä 

40,0 33,3 83,1 72,7 64,5 

Yhteistoiminta työpaikalla 40,0 11,1 33,3 54,5 32,3 

Lainsäädännön velvoitteet ja 

vastuut sekä valvonta 

56,0 66,7 66,7 72,7 54,8 

Työterveyshuolto ja kuntoutus 52,0 22,2 66,7 36,4 19,1 

Asiantuntijatuki ja hyvät 

käytännön ratkaisut 

(työpaikkaesimerkit) 

28,0 0 16,7 12,2 16,1 

 

Toimi-/tuotantoalasta riippumatta tärkeimmäksi opetusteemaksi nousi 

”Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys tuottavuudelle sekä palvelujen laadulle”. 

5.4  Työhyvinvoinnin opetuksen toteutus ja ajoitus 

Vastaukset työhyvinvoinnin opetuksen toteutustavasta ja ajankohdasta jakautuivat 

taulukon 10 mukaisesti. 
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Taulukko 10. Työhyvinvoinnin opetuksen toteutustapa ja ajoitus 

 

 %-osuus 

vastauksista 

Työhyvinvoinnin sisältö ja perusasiat kaikille opiskelijoille omana 

kurssina osana yliopiston ammattiin tähtäävää perusopetusta 

47,8 

Työhyvinvoinnin ammattialakohtaiset erityisasiat erillisinä 

kurssikokonaisuuksina osana ammatillista opetusta 

17,8 

Työhyvinvoinnin erityisopetus tulee antaa opiskelujen 

loppuvaiheessa erillisenä kurssina, jolloin saadaan paremmat 

valmiudet työelämään siirtymiseen (paketti ennen työelämään 

siirtymistä) 

71,1 

Työhyvinvoinnin opetusta tulee täydentää määräajoin erillisillä 

teemakohtaisilla ajankohtaiskursseilla yliopiston toimesta 

35,5 

Työpaikkakohtaista työhyvinvoinnin opetusta/tilauskursseja 

työpaikan tarpeiden ja työelämän muutosten mukaisesti 

41,1 

 

Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty työhyvinvoinnin opetuksen toteutuksen ja ajankohdan 

jakautumat henkilöstöryhmittäin ja toimi-/tuotantoaloittain. Toimialasta riippumatta 

kaikkien henkilöstöryhmien mielestä suositeltavin erityisopetuksen ajankohta on 

opintojen loppupuolella juuri ennen työelämään siirtymistä. 

Taulukko 11. Työhyvinvoinnin opetuksen toteutustapa ja ajoitus henkilöstöryhmittäin 

 

 Johto Työsuojelupäälliköt Työsuojeluvaltuutetut 

Työhyvinvoinnin sisältö ja 

perusasiat kaikille opiskelijoille 

omana kurssina osana yliopiston 

ammattiin tähtäävää perusopetusta 

43,9 55,0 50,0 

Työhyvinvoinnin 

ammattialakohtaiset erityisasiat 

erillisinä kurssikokonaisuuksina 

osana ammatillista opetusta 

19,5 10,0 26,7 

Työhyvinvoinnin erityisopetus tulee 

antaa opiskelujen loppuvaiheessa 

erillisenä kurssina, jolloin saadaan 

paremmat valmiudet työelämään 

siirtymiseen (paketti/paketit ennen 

työelämään siirtymistä) 

82,9 85,0 76,7 

Työhyvinvoinnin opetusta tulee 

täydentää määräajoin erillisillä 

teemakohtaisilla 

ajankohtaiskursseilla yliopiston 

toimesta 

43,9 40,0 43,3 

Työpaikkakohtaista työhyvinvoinnin 

opetusta/tilauskursseja työpaikan 

tarpeiden ja työelämän muutosten 

mukaisesti 

24,4 30,0 33,3 
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Johdon/henkilöstöhallinnon edustajista 82,9 %, työsuojelupäälliköistä 85,0 % ja 

työsuojeluvaltuutetuista 76,7 % piti opiskelun loppuvaiheessa annettavaa 

työhyvinvoinnin erityisopetusjaksoa tarpeellisena. 

 

Taulukko 12. Työhyvinvoinnin opetuksen toteutustapa ja ajoitus eri toimi-/tuotantoaloilla 

 Teollisuus Rakennus Sote Koulutus Julkinen 

sektori 

Työhyvinvoinnin sisältö ja 

perusasiat kaikille opiskelijoille 

omana kurssina osana yliopiston 

ammattiin tähtäävää perusopetusta 

60,0 33,3 83,1 27,3 51,6 

Työhyvinvoinnin 

ammattialakohtaiset erityisasiat 

erillisinä kurssikokonaisuuksina 

osana ammatillista opetusta 

8,0 22,2 33,3 18,2 19,3 

Työhyvinvoinnin erityisopetus 

tulee antaa opiskelujen 

loppuvaiheessa erillisenä kurssina, 

jolloin saadaan paremmat 

valmiudet työelämään siirtymiseen 

(paketti/paketit ennen työelämään 

siirtymistä) 

84,0 88,9 100 81,8 74,2 

Työhyvinvoinnin opetusta tulee 

täydentää määräajoin erillisillä 

teemakohtaisilla 

ajankohtaiskursseilla yliopiston 

toimesta 

32,0 22,2 33,3 18,2 51,6 

Työpaikkakohtaista 

työhyvinvoinnin 

opetusta/tilauskursseja työpaikan 

tarpeiden ja työelämän muutosten 

mukaisesti 

16,0 33,3 16,7 36,4 19,1 

 

 

Opintojen loppuvaiheeseen ajoitettu tiivis erityisopintojakso työhyvinvoinnista nähtiin 

hyvin tarpeellisena kaikkien keskeisten toimi- ja tuotantoalojen edustajien mielestä eikä 

niiden kesken ollut havaittavissa merkittäviä eroja. 
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6 Tulosten tarkastelua 

6.1  Opetuskyselyn kiinnostavuus 

 

Kirjallinen kysely työhyvinvoinnin opetuksesta lähetettiin yhteensä 112 työyhteisön 

johdolle/henkilöstöhallinnon edustajalle, suojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. 

Vastauksia saatiin 68 työyhteisöstä, jolloin vastausprosentti oli 60,7. Tämän perusteella 

voidaan todeta, että työhyvinvointi opetusaiheena koetaan työyhteisöissä tarpeellisena ja 

yliopiston/avoimen yliopiston osuutta sen opettamisessa arvostetaan muun opetuksen 

rinnalla. Em. henkilöstöryhmistä erityisesti johtavassa asemassa olevat henkilöt 

vastasivat kyselyyn vilkkaimmin (45,8 % vastaajista).  

Eniten kiinnostusta kyselyyn vastaamiseen osoittivat kaupungit/kunnat, maakuntaliitot, 

sosiaali- ja terveysalan työyhteisöt sekä teollisuuden työyhteisöt. Kaikilta valituilta 

toimi- ja tuotantoalojen työpaikoilta saatiin vastauksia, mikä osoittaa Pohjois-Suomen 

elinkeinoelämän kiinnostuksen yliopistotasoisen opetukseen aiheisiin ja teemoihin.  

6.2  Työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuus 

Kaikkien vastanneiden mielestä työhyvinvoinnin opetus muun opetuksen rinnalla on 

tarpeellista. Hyvin tai erittäin tarpeellisena opetusta piti 77,1 % eli selvästi suurin osa 

vastanneista. Johdon edustajista tätä mieltä oli 70,7 %, työsuojelupäälliköistä 90,0 % ja 

työsuojeluvaltuutetuista 83,3 %. Eri toimi-/tuotantoalojen näkemys työhyvinvoinnin 

opetuksen tarpeellisuudesta oli samansuuntainen riippumatta alasta. Hyvin tai erittäin 

tarpeellisena opetusta piti 74,2 - 100 % vastanneista. Kukaan vastanneista ei pitänyt alan 

opetusta tarpeettomana.  

Useissa kirjoitetuissa lisäkommenteissa haluttiin painottaa työhyvinvoinnin perusteiden 

sekä sisällön ja ymmärtämisen opetuksen tarpeellisuutta kaikille opiskelijoille 

opintoalasta tai tiedekunnasta riippumatta. 

Kaikki haastatellut henkilöt työyhteisön toimialasta riippumatta vahvistivat kirjallisten 

vastausten painotuksia. Erityisesti johtavassa asemassa olevat henkilöt pitivät jo 

opiskelun yhteyteen sijoittuvan työhyvinvoinnin sisällön ja ymmärtämisen opetusta 

tärkeänä kaikille opiskelijoille. 
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6.3  Työhyvinvoinnin opetuksen sisältö 

Kaikkien vastaajien mielestä työhyvinvoinnin opetuksen sisältöteemoista kaikkein 

tarpeellisin on ”Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys tuottavuudelle sekä palvelujen 

laadulle” (73,7 % vastanneista). Myös ”Työn henkinen kuormitus, stressi, epäasiallinen 

kohtelu työssä” on teema, jota pide-tään erittäin tärkeänä (68,4 % vastanneista). Yli 

puolet vastanneista piti tärkeinä myös teemoja ”Työhyvinvointi strategisena 

johtamistekijänä”, ”Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut sekä valvonta” sekä 

”Työhyvinvoinnin sisältö laajana kokonaisuutena”. 

Vähiten tärkeinä teemoina vastaajat ilmoittivat pitävänsä perinteisiä työsuojeluteemoja 

kuten terveysriskien torjunta, työtapaturmien torjunta, työn fyysinen kuormitus ja 

ergonomia, yhteistoiminta työpaikalla sekä työaikakysymykset. Kuitenkin myös näiden 

teemojen tarpeellisuutta pidettiin niin tärkeänä, että niiden opetusta tulisi järjestää osana 

laajaa työhyvinvoinnin toimintakokonaisuutta.  

Useissa vastauksissa pidettiin kaikkia kyselylomakkeessa mainittuja teemoja 

työhyvinvoinnin opetuksen kannalta tarpeellisina. Osa vastaajista oli tulkinnut teeman 

”Työhyvinvoinnin sisältö laajana kokonaisuutena” sisältävän kaikki muut lomakkeessa 

esitetyt teemat. 

Haastatteluissa henkilöitä pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä teemaa. Sellaisiksi 

mainittiin työhyvinvoinnin sisältö laajana kokonaisuutena, työhyvinvointi 

johtamistekijänä, työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys, henkinen kuormitus ja stressi 

sekä säädösten velvoitteet ja vastuut. Myös muita teemoja pidettiin tarpeellisina 

sisällyttää työhyvinvoinnin opetukseen. Mielipiteissä tuli esiin vain vähän eroja 

vastanneiden työyhteisöjen kesken. Haastatteluissa vähiten tarpeelliseksi teemaksi nousi 

työaikakysymykset. 

Eri henkilöstöryhmien vastauksissa tärkeimmiksi teemoiksi nousivat ”Työhyvinvoinnin 

taloudellinen merkitys”, ”Työhyvinvointi johtamistekijänä”, ”Työhyvinvointi laajana 

kokonaisuutena” sekä ”Työn henkinen kuormitus, stressi ja epäasiallinen kohtelu” 

(taulukko 8). Muita tärkeitä teemoja johdon mielestä olivat ”Työyhteisön toiminta ja 

pelisäännöt” sekä ”Työhyvinvoinnin toimintapolitiikka ja hyvä toimintakulttuuri 

työpaikalla”. Työsuojelupäälliköiden mielestä ”Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut” 

sekä ”Riskinarviointi” olivat tärkeitä teemoja. Työsuojeluvaltuutetut pitivät tärkeinä 

teemoja ”Terveysriskit työssä ja niiden torjunta” sekä ”Lainsäädännön velvoitteet ja 

vastuut”. Kaikki pitivät vähiten tarpeellisena teemana työaikakysymyksiä. 

Kaikkien keskeisten toimi-/tuotantoalojen edustajien mielestä tarpeellisin opetettava 

teema oli ”Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys tuottavuudelle sekä palvelujen 

laadulle” (taulukko 9).  

Teollisuuden edustajien mielestä muita tarpeellisia opetettavia teemoja olivat 

”Terveysriskit työssä ja niiden torjunta” (72,0 %), ”Työn henkinen kuormitus, stressi ja 

epäasiallinen kohtelu” (72,0 %), ”Työtapaturmien torjunta” (68,0 %), ”Riskinarviointi” 

64,0 %), ”Työhyvinvointi johtamistekijänä” (60,0 %), ”Työn fyysinen kuormitus” (58,0 

%) sekä ”Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut” (56,0 %). 

Rakennusalaa edustavat vastaajat pitivät tarpeellisina teemoina ”Lainsäädännön 

velvoitteet ja vastuut” (66,7 %), ”Työn henkinen kuormitus, stressi ja epäasiallinen 

kohtelu” (55,6 %), ”Työtapaturmien torjunta” (55,6 %), ”Riskinarviointi” (55,6 %) sekä 

”Työhyvinvointi strategisena johtamistekijänä” (55,6 %).  
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Sosiaali- ja terveysalan vastaajat pitivät tärkeinä teemoina ”Työhyvinvointi strategisena 

johtamistekijänä” (100 %), ”Työyhteisön toiminta ja pelisäännöt työssä” (83,1 %), 

”Työn henkinen kuormitus, stressi ja epäasiallinen kohtelu” (83,1 %) sekä 

”Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut” ja ”Työterveyshuolto ja kuntoutus” (66,7 %). 

Koulutusalan vastauksissa tarpeellisiksi teemoiksi nousivat ”Työn henkinen kuormitus, 

stressi ja epäasiallinen kohtelu” (81,2 %) ”Työhyvinvointi strategisena 

johtamistekijänä” (72,7 %), ”Työyhteisön toiminta ja pelisäännöt työssä” (72,7 %) sekä 

”Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut” (72,7 %). 

Julkisen sektorin työyhteisöjen vastauksissa tarpeellisia teemoja olivat 

”Työhyvinvoinnin sisältö laajana kokonaisuutena” (77,4 %), ”Työhyvinvointi 

strategisena johtamistekijänä” (67,7 %), ”Työyhteisön toiminta ja pelisäännöt työssä” 

(64,5 %) sekä ”Työn henkinen kuormitus, stressi ja epäasiallinen kohtelu” (58,1 %). 

6.4  Työhyvinvoinnin opetuksen toteutustapa ja ajoitus 

Suurin osa kaikista kyselyyn vastanneista (71,1 %) piti hyvänä vaihtoehtoa, jossa 

työhyvinvoinnin erityisasioiden opetus annetaan tiiviinä pakettina/jaksona opintojen 

loppuvaiheessa vähän ennen valmistumista ja työelämään siirtymistä. Sama asia nousi 

esille kaikissa haastatteluissa, joissa tätä perusteltiin sillä, että näin toimimalla 

parannetaan henkilöiden valmiutta siirtyä työelämään (”viimeinen voitelu”). Tästä 

opetuksesta toivottiin myös saatavan aineisto opiskelijoiden käyttöön. Opetusjakso tulisi 

kuulua kaikkien valmistuvien opiskelijoiden opetukseen opintoalasta riippumatta. 

Eri henkilöstöryhmien mielipiteet opetuksen toteutustavasta ja ajankohdasta olivat 

hyvin samansuuntaiset. Myöskään eri toimi-/tuotantoalojen edustajien näkemyksissä ei 

tästä asiasta ollut sanottavia eroja. 

6.5  Muita haastatteluissa esiin tulleita näkökohtia 

Kaikissa haastatelluissa työyhteisöissä työhyvinvointi ymmärrettiin laajana 

kokonaisuutena, johon sisältyviä teemoja ovat mm. terveysriskit, työtapaturmat, riskien 

arviointi, työterveys, työn fyysinen kuormitus, ergonomia, työn henkinen kuormitus, 

stressi, työpaikkakiusaaminen, epäasiallinen kohtelu, työssä jaksaminen, työn ilo, 

työtyytyväisyys, arvostus työssä, työn mitoitus, ammattitaito, koulutus, perehdytys, 

opastus, ohjaus, työaikajoustot, työyhteisö, johtaminen, avoimuus, tiedotus, työn ja 

muun elämän yhteensovittaminen sekä työaikakysymykset. Näin ollen voidaan todeta, 

että tällä hetkellä työyhteisöissä työhyvinvointi ymmärretään kokonaisvaltaisena 

työympäristöön, työn tekemiseen, työyhteisöön, osaamiseen, työn hallintaan, 

viestintään, johtamiseen ja yksilön terveyteen vaikuttavana toimintana. 

Kaikissa haastatelluissa työyhteisöissä käytetään termiä ”työhyvinvointi” päivittäisessä 

kanssakäymisessä ja keskusteluissa. Teollisissa työpaikoissa ja rakennusalalla puhutaan 

myös työturvallisuudesta, kun tarkoitetaan työympäristön terveys- ja tapaturmariskejä. 

Sen sijaan työsuojelukäsitettä ei juurikaan enää käytetä keskusteluissa. Ainoastaan 

viranomaistoimien yhteydessä puhutaan työsuojelutarkastuksesta. Lainsäädäntöasioista 

puhuttaessa termejä ovat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, 

työsuojelutoimikunta ja työsuojelun toimintaohjelma, jotka ovat voimassa olevan 

työturvallisuuslain (738/2002) mukaisia käsitteitä. Muussa keskustelussa käytetään 

työhyvinvointikäsitettä ja teollisuudessa sekä rakennusalalla myös 

työturvallisuustermiä. 
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Kaikki haastatellut työyhteisöt järjestävät henkilöstölleen erityyppistä ja eritasoista 

työhyvinvoinnin ajankohtais- ja täydennyskoulutusta joko ulkopuolisen 

asiantuntijaorganisaatiolta tilattuna tai sisäisesti henkilöstökoulutuksen osana. 

Työhyvinvoinnin asiat ovat vaihtelevasti esillä haastateltujen työyhteisöjen arvoissa ja 

strategioissa. Johtoryhmien kokousten asialistoilla nämä teemat ovat esillä 

säännöllisesti. Niissä käsitellään työhyvinvoinnin tilaa kuvaavien kyselyjen, 

haastattelujen ja mittausten tulokset sekä tilastot ja niissä tapahtuneet muutokset. 

Työhyvinvointi- ja työssäjaksamisteemat sisältyvät kehityskeskusteluissa käsiteltäviin 

asioihin. 
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7 Johtopäätöksiä 

- Pohjoissuomalainen elinkeinoelämä on varsin kiinnostunut Oulun yliopiston 

opetuksen sisällöstä, painotuksista ja järjestämisestä. 

- Kaikki haastatellut työyhteisöt ja lukuisat kyselyyn vastanneet pitivät 

selvityksen tekemistä yliopiston toimesta hyvin positiivisena toimenpiteenä 

alueen elinkeinoelämää kohtaan. 

- Työhyvinvoinnin yliopistotasoista opetusta pidetään kaikille opiskelijoille 

hyvin tai erittäin tarpeellisena. 

- Työyhteisöjen eri henkilöstöryhmien näkemykset työhyvinvoinnin 

opetuksen tarpeellisuudesta eivät eroa merkittävästi toisistaan vaan kaikkien 

mielestä opetus on hyvin tarpeellista. 

- Myöskään keskeisten toimi-/tuotantoalojen välillä ei ole merkittäviä eroja 

työhyvinvoinnin opetuksen tarpeellisuudessa vaan kaikki pitivät sitä hyvin 

tarpeellisena. 

- Kaikille keskeisille toimialoille tarpeellisimpia työhyvinvoinnin opetuksen 

teemoja ovat työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys, työhyvinvoinnin 

johtaminen sekä työn henkinen kuormitus ja stressi.  

- Muita tarpeellisia teemoja teollisuuden ja rakentamisen alalla ovat perinteiset 

työturvallisuusteemat kuten terveysriskien ja työtapaturmien torjunta, 

riskinarviointi, työn fyysinen kuormitus sekä lainsäädännön velvoitteet ja 

vastuut.  

- Vastaavasti sosiaali- ja terveysalan, koulutusalan ja julkisen sektorin 

työpaikoilla muiksi tarpeellisiksi teemoiksi nousivat työhyvinvoinnin sisältö 

laajana kokonaisuutena, terveysriskien torjunta, työyhteisön toiminta ja 

pelisäännöt työssä sekä lainsäädännön velvoitteet ja vastuut. 

- Työhyvinvointi ymmärretään nykyisin työyhteisöissä laaja-alaisena 

toimintana, johon kuuluu työympäristön lisäksi työyhteisön, johdon ja 

yksilön toiminta sekä vastuut ja velvoitteet. 

- Työyhteisöissä on luovuttu lähes kokonaan työsuojelukäsitteen 

käyttämisestä ja tilalle ovat tulleet käsitteet työhyvinvointi, työssä 

jaksaminen, ja työn ilo. Teollisuudessa ja rakennus-alalla puhutaan edellisten 

käsitteiden lisäksi myös työturvallisuudesta.  

- Työhyvinvointiteemat ovat vaihtelevasti mukana työyhteisöjen visioissa ja 

strategioissa ja yleensä ne kuuluvat päivittäiseen johtamistoimintaan ja ovat 

mukana kehityskeskusteluissa.  
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8 Toimenpide-ehdotuksia 

- Työhyvinvoinnin käsitteet, sisältö ja perusteet tulee opettaa sopivassa 

laajuudessa kaikille opiskelijoille perusopintojen yhteydessä tiedekunnasta 

riippumatta. 

- Työturvallisuus- ja terveysriskit sekä niiden torjunta tulee opettaa 

integroituna opetuksena muun ammatillisen koulutuksen perusteiden 

yhteydessä (esim. koneturvallisuus insinööri-koulutuksen konetekniikan 

yhteydessä). 

- Erilliset työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden laajemmat opetusjaksot, 

integroidun työturvallisuusopetuksen lisäksi, ovat tarpeellisia teknillisen 

tiedekunnan lisäksi myös muiden tiedekuntien opiskelijoille opintojen ns. 

kandivaiheessa. 

- Näissä opintojaksoissa tulee painottaa tiedekunnasta riippuen johtopäätökset 

-kohdassa esiin nousseita teemoja työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden 

osalta. 

- Hyvin tärkeää on järjestää kaikille opiskelijoille tarkoitettu tiivis 

(vapaaehtoinen/pakollinen) erityiskurssi työhyvinvoinnista opintojen 

loppuvaiheessa juuri ennen työelämään siirtymistä. 

- Tällaisen erityiskurssin sisällön tulee rakentua kokonaisvaltaiseen 

työhyvinvoinnin konseptiin sisältäen tämän selvityksen mukaiset tärkeänä 

pidetyt osa-alueet ja teemat. 

- Erillisiä työhyvinvoinnin teemakohtaisia luentoja ja opintojaksoja on syytä 

järjestää avoimen yliopiston tarjoamana koulutuksena eri puolilla yliopiston 

toiminta-aluetta tai muutoin mahdollistaa vastaava opiskelu nykytekniikkaa 

hyödyntäen. 

- Työpaikkojen tilauskursseja työhyvinvoinnista voidaan järjestää mm. 

yliopiston toimesta mutta pääosin niiden järjestäminen kuuluu muille 

koulutusorganisaatioille. 
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 LIITE 1 

 

Liite: Selvitys työtieteiden opetuksen uusimistarpeesta Oulun yliopistossa 

 

1. Yleistä 

 

Oulun yliopiston tehtävänä strategiansa mukaisesti on tehdä ja tuottaa korkeatasoista 

kansallista ja kansainvälistä opetus- ja tutkimustyötä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän 

tarpeisiin ottaen huomioon erityisesti Oulun yliopiston toiminta- ja vaikutusalueen 

tarpeet. Yliopisto on kaikissa toiminnoissaan edistyksellinen, moderni ja 

uudistumishaluinen opetus- ja tutkimusorganisaatio, joka huomioi alueensa 

yhteiskunnalliset ja elinkeinoelämän muutokset. 

 

Työtieteiden opetuksella on melko pitkät perinteet Oulun yliopistossa. Työpsykologiaan, 

työhygieniaan ja ergonomiaan painottunut opetus alkoi 1980-luvulla. 

 

Tässä selvityksessä käytetään työtieteiden sijasta nykyään yleisempää käsitettä 

työhyvinvointi. Se on vakiintunut sekä suomenkielessä että muissa kielissä ja 

syrjäyttänyt aiemmin käytetyt termit työsuojelu, työturvallisuus, työelämä sekä 

työtieteet. Jatkossa tässä selvityksessä käytetään käsitettä työhyvinvointi, jolla 

ymmärretään laajasti kaikkia edellä mainittuja, aiemmin käytettyjä käsitteitä ja 

toimintoja. 

 

2. Mitä työhyvinvointi on 

 

Työhyvinvointi tarkoittaa: 

- turvallista, terveellistä ja mielekästä työtä, jota tekevät osaavat ja 

motivoituneet työntekijät avoimessa ja luottamuksellisessa työyhteisössä, 

jota johdetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ottaen huomioon työn ja 

työntekijöiden tarpeet. 

- hyvä työhyvinvointi vähentää terveysriskejä, työstä poissaoloja sekä 

inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä sekä parantaa ja lisää työn 

tuottavuutta, palvelujen laatua, työmotivaatiota, työssä jaksamista ja 

viihtymistä sekä työpaikan tuottavuutta, menestystä ja kilpailukykyä. 

- työhyvinvointi on nykyään hyvin menestyvän yrityksen yksi keskeinen 

strateginen toiminta-alue sekä johtamisessa että päivittäisissä toiminnoissa. 
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Työhyvinvointi tehdään työpaikalla yhteistyönä, jossa vastuu toimenpiteistä on 

työnantajalla/johdolla ja jossa jokaisella yksilöllä on oma roolinsa, tehtävänsä ja 

vastuunsa. Ulkopuolista asiantuntija-apua tarvitaan erityiskysymysten ratkaisemiseen. 

 

Tutkimukset ja työpaikkaesimerkit ovat osoittaneet kiistatta, että sijoitus 

työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen on yritykselle tuottoisa investointi, 

joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti yrityksen tuottavuuden ja kannattavuuden 

parantumisena. 

 

3. Selvityksen tavoite 

 

Oulun yliopiston opetus- ja tutkimustoimintoja ollaan uusimassa ja yliopiston 

organisaatiota ollaan muuttamassa strategisten tavoitteiden mukaan vastaamaan 

paremmin yhteiskunnallisista muutoksista johtuviin tarpeisiin ja haasteisiin. Muutoksen 

osana myös työtieteiden opetusta ja tutkimusta arvioidaan ulkopuolisen selvitysmiehen 

toimesta. Tässä arvioinnissa selvitetään yliopiston oman ehdotuksen mukaisesti 

pelkästään yhteiskunnan ja elinkeinoelämän odotuksia ja tarpeita työtieteiden 

yliopistotasoiselle opetukselle. Vastauksissa voidaan esittää kuitenkin myös 

tutkimusteemoihin liittyviä tarpeita. Kyselyn vastaukset otetaan huomioon yliopiston 

päätöksen mukaisesti uudistamalla opetuksen ja tutkimuksen sisältöjä, toteutusta ja 

käytäntöjä. 

 

4. Selvityksen toteutus 

 

Selvityksessä kartoitetaan haastattelun ja kyselyn avulla pohjoissuomalaisen 

elinkeinoelämän ja eri intressitahojen odotuksia, tarpeita ja näkemyksiä 

työtieteiden/työhyvinvoinnin opetuksen sisältöön ja toteutukseen. Kysely lähetetään 

erikseen työpaikkojen johdolle/henkilöstöhallinnolle, työsuojelupäällikölle sekä 

työsuojeluvaltuutetulle. Työpaikka voi halutessaan palauttaa em. henkilöiden yhteiset 

vastaukset. 

 

Pyydämme teitä täyttämään liitteenä olevan kyselyn lomakkeet ja palauttamaan ne 

oheisessa palautuskuoressa (postimaksu on maksettu) 31.10.2014 mennessä. 

 

Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, että 

yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista. 

 

Tarvittaessa lisätietoja kyselyyn liittyvistä asioista antaa selvitysmies Erkki Yrjänheikki, 

puh. 040 506 5451, erkki.yrjanheikki@gmail.com 

 

 

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ JA VAIVANNÄÖSTÄNNE! 

 

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

Professori   Jaakko Kujala 

 

Koulutusalajohtaja Jukka Majava  

mailto:erkki.yrjanheikki@gmail.com
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KYSELY OULUN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINNIN OPETUKSESTA 

 

 

I OPETUS 

 

 
1. Miten tarpeellisena pidätte oman toimintanne kannalta työhyvinvoinnin (ks. määrittely edellä) 

opettamista osana yliopiston opetustoimintaa? 

 
 Ei tarpeellinen 

 Tarpeellinen 

 Hyvin tarpeellinen 

 Erittäin tarpeellinen 

 

Muuta: 

 

………………………………………………………………………………..…............................................

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ...... 

 

2. Mitä osakokonaisuuksia työhyvinvoinnin opetuksen tulisi ainakin sisältää? 

 
 Työhyvinvoinnin sisältö laajana kokonaisuutena 

 Työhyvinvointi strategisena johtamistekijänä 

 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys tuottavuudelle sekä palvelujen laadulle 

 Työhyvinvoinnin toimintapolitiikka ja hyvä toimintakulttuuri työpaikalla 

 Terveysriskit työssä ja niiden torjunta 

 Työtapaturmien torjunta 

 Riskien arviointi 

 Työn fyysinen kuormitus ja ergonomia 

 Työn henkinen kuormitus, stressi, epäasiallinen kohtelu työssä 

 Työaikakysymykset 

 Työyhteisön toiminta ja pelisäännöt työssä 

 Yhteistoiminta työpaikalla 

 Lainsäädännön velvoitteet ja vastuut sekä valvonta 

 Työterveyshuolto ja kuntoutus 

 Asiantuntijatuki ja hyvät käytännön ratkaisut (työpaikkaesimerkit) 

 Jokin muu, mikä………………………………………………………………………….... 

 

Muuta: 

 

………………………………………………………………………………..…............................................

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ...... 
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3. Miten työhyvinvoinnin opetus tulisi toteuttaa ja ajoittaa yliopistossa? 

 
 Työhyvinvoinnin sisältö ja perusasiat kaikille opiskelijoille omana kurssina osana yliopiston 

ammattiin tähtäävää perusopetusta 

 Työhyvinvoinnin ammattialakohtaiset erityisasiat erillisinä kurssikokonaisuuksina osana 

ammatillista opetusta 

 Työhyvinvoinnin erityisopetus tulee antaa opiskelujen loppuvaiheessa erillisenä kurssina, jolloin 

saadaan paremmat valmiudet työelämään siirtymiseen (paketti/paketit ennen työelämään 

siirtymistä) 

 Työhyvinvoinnin opetusta tulee täydentää määräajoin erillisillä teemakohtaisilla 

ajankohtaiskursseilla yliopiston toimesta 

 Työpaikkakohtaista työhyvinvoinnin opetusta/tilauskursseja työpaikan tarpeiden ja työelämän 

muutosten mukaisesti 

 

Muuta: 

 

………………………………………………………………………………..…............................................

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ...... 

 

II MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ PALAUTETTA SELVITYSMIEHELLE 

 

Esim. teemaan liittyviä tutkimusaiheita 

 

………………………………………………………………………………..…...............

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Vastaajan tiedot: 

Työpaikka: 

…………………………………………………………………………………. 

Henkilön nimi: 

……………………………………………………………………………. 

Asema organisaatiossa: 

……………………………………………………………………. 

Sähköpostiosoite: 

………………………………………………………………………….. 

Puhelinnumero: 

……………………………………………………………………………. 
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