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JOHDANTO 
 

 

Työsuojelun historiaa Suomessa 

 

Työ on kautta historian ollut yhteiskuntaa koossa pitävä elementti. Terveys, turvallisuus 

ja hyvät työolot sekä keinot niiden saavuttamiseksi eivät ole historiattomia vakioita, 

vaan niillä on eri sisältö ja merkitys yhteiskunnan eri kehitysvaiheissa.
1
  

 

Yhteiskunnallinen säätely oli mukana jo varhain terveyden hoitoon liittyvissä 

kysymyksissä myös työsuojelun osalta. Terveydenhoidosta tuli väestön, kansan ja 

yhteiskunnan ohjauksen keino ja lääketieteellisestä asiantuntemuksesta, instituutioista ja 

käytännöistä tuli osa yhteiskunnallista järjestyksenpitoa.
2
 Vuonna 1812 toimintansa 

aloittanut Collegium medicum oli Turun akatemian viidestä professuurista muodostettu 

kollegio, joka valvoi lääkärilupia, sairaaloiden hallintoa, rokotuksia, kulkutauteja, 

apteekkeja ja yleistä terveydenhoitoa. Collegium medicum ja vuonna 1840 

mielisairaaloiden valvontaa varten perustettu Houruinhoidon johtokunta yhdistettiin 

Lääkintöhallitukseksi vuonna 1878.
3
  

 

Työterveyslaitoksen ja Lääkintöhallituksen entisen johtajan ja Työterveyslaitoksen 

historiaa käsitelleen teoksen kirjoittaneen professori LEO NORON (1915−1980) 

mukaan kiinnostus yleiseen toksikologiaan eli myrkyllisten aineiden vaikutuksiin 

ihmiskehossa ja muissa elävissä organismeissa oli vilkasta 1800-luvun puolivälistä 

lähtien. 1900-luvun alun huomattavin tutkimus oli vuonna 1927 ilmestynyt tohtori R.C. 

ÖHMANIN väitöskirja suomalaisten siirtolaisten Pohjois-Amerikan kaivoksissa 

saamasta silikoosista.
4
 

 

Suomen teollistuminen 1800-luvun lopulla aikaansai sivistyneistön lisääntyvän 

huomion työväestön terveyttä kohtaan. PERTTI HAAPALAN mukaan työväestö syntyi 

sosiaalisena ja poliittisena ilmiönä 1800-luvun puolivälin jälkeen ja sen lopulla sääty-

                                                 
1
 Kämäräinen 1999, 290.   

2
 Jauho & Helén 2003, 8. 

3
 Esim. Pesonen 1980; Tiitta 2009. 

4
 Noro 1978, 138−139, 216; Suomen teollisuuslääketieteen yhdistyksen historiaa, 1996. Elektr. 

dokumentti. 
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yhteiskunnan juridisten, sosiaalisten, taloudellisten ja mentaalisten rakenteiden 

murentuessa. Muuttuneetolosuhteet teollistumisen, palkkatyöläisyyden yleistymisen, 

elintason nousun sekä kansalaisvapauksien lisääntymisen myötä synnyttivät uudenlaista 

toiminnallisuutta, perspektiivejä ja identiteettejä, joista yhdeksi syntyi työväestö.
5
  

 

Työväestön työolojen parantaminen ei kuitenkaan ollut keskeistä tehtaanomistajille, 

vaan pääomat tuli sijoittaa tuotantovälineisiin tuotantoa tehostamaan. Työturvallisuus 

oli monissa tehdaslaitoksissa olematonta, koneet aiheuttivat monenlaista vammaa ja 

ruhjoutumisia. Tapaturman kohdatessa tehdas ei ottanut vastuuta, vaan työntekijä sai 

syyttää itseään. Ilman epäpuhtaudet tehtaissa aikaansaivat keuhkotautia. Esimerkiksi 

vuosina 1889−1898 Tampereella kuolleista tehtaalaisista puolet kuoli keuhkotautiin, 

kun muusta kaupunkiväestöstä siihen kuoli viidennes. Työtapaturmien vaikeusaste oli 

merkittävä ja huomattava osa tapaturmista päättyi uhrin menehtymiseen.
6
 

 

Tapaturmat ja sairastumiset aiheuttivat kuitenkin kustannuksia tehtaille
7
. Aluksi 

yksittäiset tehtaanomistajat pyrkivät parantamaan työläistensä olosuhteita. Osalla 

silloisista Suomessa toimivista tehtaista oli omat sairaalansa ja ne edustivat aikansa 

työterveyshuoltoa. Työnantajan tarjoama työpaikkaterveydenhuolto käsitti 

varhaisvaiheessa ensiapua ja jonkin verran yleistä avoterveydenhuoltoa
8
.  

 

Nouseva työväenliike alkoi vaatia uudistuksia työväen oloihin. Suomen ensimmäiset 

työsuojelusäännökset laadittiin 1800-luvun lopulla. Alkuun puututtiin vain kaikkein 

suurimpiin epäkohtiin, esimerkiksi lapsityövoiman käyttöön ja uuvuttavan pitkiin 

työpäiviin. Ensimmäisenä työsuojelusäädöksiä alettiin soveltaa tulitikkujen 

valmistukseen.
9
  

 

Työväensuojelu merkitsi työn vaarojen valtiollista sääntelyä, toisin sanoen työsuojelua 

ja laajemmin terveyttä ja työtä koskevan lainsäädännön kehittämistä ja parantamista. 

Lainsäädäntötyössä on pyritty säätelemään työympäristöä suotuisaan suuntaan.
10

 

Vuonna 1879 annettiin terveydenhoitoasetus sekä Komiteanmietintö vuonna 1884, joka 

                                                 
5
 Haapala 2005, 18−19.  

6
 Filosofian maisteri Reijo Heikkinen: Kun työsuojelu oli lapsenkengissä. Artikkeli. TTT 4/1980, 26–29. 

7
 Kivistö & Turtiainen & Väänänen 2014, 190–191. 

8
 Mattila 2011, 166. 

9
 Filosofian maisteri Reijo Heikkinen: Kun työsuojelu oli lapsenkengissä. Artikkeli. TTT 4/1980, 26–29. 

10
 Kivistö, Turtiainen & Väänänen 2014, 187. 
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on pohjana nykyisille työturvallisuus-, ammattientarkastus- ja 

tapaturmavakuutuslainsäädännölle. Vuonna 1895 säädettiin asetus tapaturman 

korvaamisesta, mikä oli sosiaalivakuutuksen alku Suomessa. Näin työtapaturman 

seuraukset eivät jääneet pelkästään työntekijän kannettavaksi. Suomen ensimmäinen 

varsinainen työsuojelulaki oli vuoden 1889 asetus teollisuusammateissa olevain 

työntekijäin suojelemisesta
11

. Asetuksessa määrättiin lasten alimmaksi työhöntuloiäksi 

12 vuotta. Lasten ja naisten kaivostyö ja lasten yötyö kiellettiin kokonaan. Asetuksen 

toteuttamista ryhtyivät valvomaan ammattientarkastajat, joita oli aluksi kaksi.
12

 

 

Rationalisoinnin ajatukset eli tuotannon tehokkuuden maksimointi mahdollisimman 

pienin kustannuksin ja liukuhihnatyö levisivät Suomeen 1900-luvun alkupuolelta 

eteenpäin, erityisesti tehdasteollisuuden kasvun myötä. Tuotannon tehokkuus ja 

häiriöttömyys vaativat, että koneellistamisen lisäksi oli kiinnitettävä huomio ”ihmiseen 

koneen ääressä”. Työsuojelun koulutustarpeet kasvoivat, kun teknillinen kehitys ja työn 

rationalisointi kiihdyttivät tuotantoa. Tällöin työntekijöillä oli vaikeuksia sopeutua 

uusiin olosuhteisiin. Pelkät suojaukset koneissa eivät riittäneet laskemaan tapaturmia. 

Näkemys oli, että suurin osa tapaturmista johtui ihmisten tekemistä virheistä.
13

 

 

Kasvatus ”vaaranvaroon” tarkoitti tapaturmantorjunnan keinojen kehittämistä 

kasvattamalla työntekijöitä vaaratietoisuuteen ja työtapaturmilta suojautumiseen
14

. 

Suomessa pyrittiin 1920-ja 1930-luvuilla amerikkalaislähtöisen safety first- eli 

turvallisuus ensin -opin mukaisesti tapaturmien aiheuttamien kustannusten alentamiseen 

työtekijöiden turvallisuuskasvatuksella, jotta työläinen ajattelisi turvallisuutta ennen 

työn aloittamista. Käytännössä turvallisuustyö oli painettuja ohjeita ja kursseja. 

Turvallisuuden edistäminen oli esillä myös Tapaturmasuojelu - ja Varokeino -lehdissä 

(joista viimeksi mainittu edelsi TTT-lehteä
15

) sekä suurempien teollisuusyritysten 

henkilökuntalehdissä.
16

  

 

PAULI KETTUSEN mukaan keskeistä oli tapaturmien torjunta ja työntekijöiden 

kouluttaminen ja valistaminen, jotta ominaisuudet kuten tarkkuus, huolellisuus, 

                                                 
11

 Kettunen 2001, 82–83. 
12

 Filosofian maisteri Reijo Heikkinen: Kun työsuojelu oli lapsenkengissä. TTT 4/1980, 26–29. 
13

 Kämäräinen 1999, 135. 
14

 Kivistö, Turtiainen & Väänänen 2014, 191. 
15

 Käytän tekstissä Työ Terveys Turvallisuus -lehdestä sen itse käyttämää lyhennettä TTT. 
16

 Kettunen 1994, 232−234.  
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valppaus ja keskittyminen työaikana työntekoon eikä ”syvämietteisyyteen” olisivat 

työntekijöitä luonnehtivia tekijöitä ja muodostaisivat heille eräänlaisen kyvyn 

itsekontrolliin ”tapaturmapeikon” torjumiseksi. Tärkeäksi tuli ajatus, että 

ammattitaitoon kuului sekä tehokas työsuoritus että tapaturman välttäminen. Suomen 

myöhäinen, mutta nopea teollistuminen lisäsi edellytyksiä omaksua terveys ja 

turvallisuus tehokkuuden aineksiksi. Työsuojelu alettiin nähdä yksilöiden tekemien 

virheiden osoittelun sijaan yhteisenä asiana.
17

 

 

”Oikea mies oikealle paikalle” -ajattelu voimistui Kettusen mukaan sota-aikana, jolloin 

nähtiin tarpeellisena kohdentaa ja sovittaa käytettävissä oleva työvoima ja yhteiskunnan 

tarpeet palvelemaan yhteiskunnan toimivuutta ja jatkuvuutta myös poikkeusaikana. 

Työvoiman niukkuuden vuoksi monen ”oikean miehen” paikan täytti nainen. 1940-

luvun lopun tehtailla ja rakennustyömailla tapaturmariskejä nostivat uudet vaaralliset 

työtehtävät, uusi tottumaton työvoima sotakorvauksia varten pystytetyssä raskaassa 

metalliteollisuudessa ja urakkapalkkaus.
18

 

 

Sota-ajan jälkeen haluttiin kuntouttaa sodassa vammautuneita työelämään, mikä nähtiin 

edellytyksenä yhteiskunnan toimivuudelle ja jatkuvuudelle. Euroopassa työsuojelun 

juuret ulottuivat hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseen 1951. Työsuojelu syntyi 

tietyllä tapaa yhtäältä rajoittamaan sitä valtaa, joka työnantajalla oli, toisaalta työn 

vaarojen valtiollinen sääntely merkitsi työntekijän työkyvyn ja toimeentulon suojelua 

sekä palkkatyömuodon vahvistamista, sellaisen työntekijän kasvattamista, joka 

mukautuu elämään palkkatyöllä ja toimimaan teollisessa työprosessissa.
19

  

 

Sotien jälkeiseen aikakauteen liittyvät monet sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämiseen tähtäävät lainsäädäntöuudistukset (esimerkiksi invalidihuoltoa, 

sairausvakuutusta, tapaturma- ja liikennevakuutusta sekä työterveyshuoltoa ja eläkkeitä 

koskevat lait) sekä työvoimahallinnon kehittäminen. Tuolloin kokemusta oli 

tapaturmien torjunnasta, muttei niinkään ammattitaudeista eli työstä johtuvista 

sairauksista ja niiden torjumisesta. Työsuojelussa alkoi erikoistumisprosessi, mikä 

tarkoitti uusien asiantuntijuusalueiden muodostumista, joita olivat esimerkiksi 

                                                 
17

 Kettunen 1994, 232−234, 236, 239. 
18

 Esim. Kettunen 1994; 1997, 165; 2001; 2009.  
19

 Kettunen 2001, 82. 
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työlääketieteeseen perustuva työterveyshuolto, fysikaalinen ja kemiallinen työhygienia, 

työfysiologia, ergonomia ja työpsykologia.
20

  

 

Työturvallisuutta ja erityisesti hallinnollista sekä lainsäädännöllistä puolta työsuojelussa 

kehitettiin monin tavoin sotien jälkeen. Sosiaali- ja terveysturvan kustannukset alettiin 

nähdä myös sijoituksina, jotka vaikuttavat kansantalouden kasvuun
21

. Suomessa oli 

1940-luvun lopulla noin 40 työterveyslääkäriä ja noin 300 lääkäriä toimi 

työterveyshuollossa sivutoimisesti. Työsuojelun näkökulmasta lainsäädännöstä 

keskeisimmät olivat työturvallisuuslain uusiminen vuonna 1958, joka painotti 

tapaturmien ja ammattitautien torjuntaa, ja ammattitautilakien sekä nuorten 

työntekijöiden suojelemiseen tähtäävän lain uusiminen vuonna 1967. Tärkeää oli myös 

työeläke- ja työkyvyttömyysvakuutuksen kehitys 1960-luvulla. Terveydenhuoltolain ja 

sairaanhoidon alueella olevien lakien vaikutukset tuntuivat myös työterveyshuollon 

kehittämisessä.
22

  

 

Yhteiskunnan yleinen demokratisoitumisprosessi alkoi vaikuttaa myös työpaikoilla 

1960−1970-lukujen taitteessa. Terveyspoliittinen ote laajeni myös työsuojeluun ja 

työterveyshuoltoon
23

. Uuden terveyspolitiikan lähtökohtana oli yhteiskunnan 

velvollisuus turvata rakenteelliset edellytykset terveelliseen käyttäytymiseen
24

. Vuoden 

1972 kansanterveyslain myötä haluttiin tuoda avoterveydenhuollon palvelut kaikkien 

kansalaisten ulottuville ja suunnata terveyspolitiikan painopiste avohoitoon ja 

ennaltaehkäisyyn
25

 sekä osaltaan myös kuntoutukseen
26

.  

 

Yhteiskunnalliset kehittämistavoitteet ulotettiin koskemaan myös työelämää, jolloin 

työoloihin alettiin kiinnittää huomiota. Työntekijöiden näkökulma ja demokraattisten 

käytäntöjen vaatimukset korostuivat. Alkuaikojen työväensuojelusta oli käsitteellisesti 

                                                 
20

 Kämäräinen 1999, 106−107. 
21

 Harjula 2007, 108. 
22

 Esim. Noro 1978, 208−209. 
23

 Harjula 2007, 115. 
24

 Harjula 2007, 116. 
25

 Jauho & Helen 2003, 24. 
26

 Kuntoutuksen osa-alue jäi muutoksissa Työterveyssäätiön alaisuuteen Työterveyssäätiön lakatessa 

vuonna 1979 säätiön nimi muutettiin Kuntoutussäätiöksi. Kuntoutus terveydenhuollon ”kolmantena 

tehtävänä” nähtiin sekä yhteiskunnallisesti että yksilöiden edun kannalta välttämättömänä. Se toi 

yhteiskunnalle lisää työvoimaa ja verotuloja sekä yksilönäkökulmasta lisäsi omatoimisuutta, 

toimintakykyä ja yhteiskuntakelpoisuutta. Harjula 2007, 92−93. 
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tultu työsuojeluun
27

, joka laajeni koskemaan töiden sisältöjä, kehittävyyttä ja työolojen 

viihtyvyyttä.
28

  

 

Työsuojeluhallituksen perustaminen ja työmarkkinajärjestöjen keskinäinen sopiminen 

työturvallisuuden ja työterveyshuollon kehittämisestä olivat keskeisiä uudistuksia 1960-

luvun lopulla ja 1970-luvulla. Nykyisen työterveyshuollon pohja luotiin vuonna 1971 

työmarkkinajärjestöjen välisellä sopimuksella työpaikkaterveydenhuollon 

kehittämisestä.
29

 Työterveyshuoltolaki astui voimaan vuonna 1979
30

. Työterveyshuolto 

ulotettiin kaikkiin suomalaisiin työpaikkoihin ja siitä tuli osa suomalaista 

terveydenhuollon järjestelmää. Työterveys nähtiin Suomen kontekstissa laajempana 

toimintana kuin eurooppalaisittain pelkästään ammattitautien torjuntaan tähtäävänä 

toimintana
31

.  

 

 

Työterveyslaitos tiedontuottajana, TTT -lehti työsuojelutiedon levittäjänä 

 

Vuonna 1945 Lääkintöhallituksen aloitteesta perustettiin Helsingin yleisen sairaalan 

ammattitautiosasto, joka keskittyi ammattitautien tutkimiseen ja hoitoon. Sen 

tutkimuksen rahoittamiseksi samana vuonna perustettu Ammattilääketieteen säätiö 

perusti Työterveyslaitoksen
32

 vuonna 1950. Työterveystutkimus pääsi käyntiin 1940-

luvulla ja Työterveyslaitoksen toiminnan alkaessa vuonna 1950 oli luotu jonkin verran 

jo pohjaa tieteelliselle työlle. Suomen Teollisuuslääketieteen yhdistys ryhtyi 

kehittämään Suomen työterveyshuoltoa ja työlääketiedettä yhdessä Työterveyslaitoksen 

kanssa. Työterveyslaitos huolehti lähinnä tutkimuksesta ja yhdistys kentällä toimivasta 

työterveyslääkäreiden ammattikunnasta.
33

  

                                                 
27

 Esim. Kettunen 2001, 116−117. 
28

 Kämäräinen 1999, 131, 165. 
29

 Husman 2003, 29, Noro 1978. Sopijaosapuolina STK, SAK ja STTK. 
30

 Työterveyshuollon lainsäädäntö syntyi työmarkkinajärjestöjen saavuttaman yksimielisyyden tuloksena, 

jossa keskeiset kiistakysymykset saatiin ratkaistua. Maataloustuottajien etujärjestö MTK oli mukana 

tekemässä ratkaisua. Harjula 2007, 174. 
31

 Väänänen 1995, 250−251. 
32

 Työterveyslaitos (TTL) aluetyöterveyslaitoksineen on merkittävä työsuojelua, työterveyttä ja työoloja 

koskeva tutkimuslaitos Suomessa. Lainsäädännössä Työterveyslaitoksen tehtäväksi määritellään 

harjoittaa toimialaan kuuluvaa julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä julkaista alan lehtiä ja muuta 

tiedotus- ja koulutusmateriaalia. Eli päinvastoin kun perustutkimusta harjoittaville korkeakouluille, 

soveltavan tieteen tutkimuslaitokselle luettiin lakisääteisiin perustehtäviin tutkimuksen tuloksista 

tiedottaminen soveltavan luonteen mukaisesti. 
33

 Noro 1978, 216; Suomen teollisuuslääketieteen yhdistyksen historiaa, 1996. Elektr. dokumentti. 
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Työterveyslaitoksen rakentamista ohjasi Kettusen mukaan toimintatapa, jossa 

professionaaliselle ongelmanmäärittelylle ja -ratkaisuille hankittiin poliitikkojen, 

teollisuusjohtajien ja ammattiyhdistysjohtajien tuki. Laitokseen saivat edustuksensa 

asiantuntemus, valtiovalta, vakuutustoimi, pääoma ja työ.
34

 Työterveyslaitoksen synty 

tapahtui Noron mukaan ryhmätyönä ja siitä tuli ensimmäinen eri tieteitä hyödyntävä, 

poikkitieteellinen laitos, jossa oli edustettuna laaja kirjo eri alojen edustajia: lääkäreitä, 

insinöörejä, kemistejä, psykologeja, fysiologeja, sosiologeja, juristeja, terveyssisaria ja 

sairaanhoitajia, valtion ja kuntien luottamusmiehiä ja viranomaisia, 

työmarkkinajärjestöjen luottamusmiehiä ja virkailijoita sekä vakuutusalan 

asiantuntijoita.
35

  

 

Työterveyslaitoksen asiantuntemus oli alkuun lääketieteellistä ja työhygieenistä, mutta 

myöhemmin työpsykologinen ja ergonominen asiantuntemus vakiintuivat laitoksen 

substanssialueiksi. Aluksi työterveyskoulutusta veti laitoksen johtava henkilökunta. 

Noro piti itse ensimmäisen kurssin ammattitaudeista vuonna 1945. Myöhemmin 

laitokselle tuli oma koulutusyksikkö.
36

 

 

Professori Leo Noro oli taustaltaan lääkäri ja kirurgi. Hän toimi Työterveyslaitoksen 

pääjohtajana vuosina 1950−1970. Hänen tilalleen pääjohtajaksi valittiin vuonna 1970 

professori, lääkäri Martti J. Karvonen (1918–2009). Karvosen jälkeen vuonna 1974 

pääjohtajaksi tuli professori Jorma Rantanen.
37

 Rantasen kauden jälkeen vuodesta 2003 

lähtien pääjohtaja on ollut lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori Harri Vainio
38

. 

 

Poliittisten puolueiden kiinnostus työterveys- ja turvallisuustyötä kohtaan kasvoi 1970-

luvulla erityisesti sosiaalidemokraattien piirissä, ja myös Työterveyslaitos joutui Noron 

mukaan ”poliittisen valtapelin kohteeksi” SDP:n, Keskustapuolueen ja Kokoomuksen 

välisessä kilpailussa. Sosiaali- ja terveysministeriössä 1970-luvun alkupuolella 

johtopaikoilla toimivat SDP:n ja Keskustapuolueen edustajat. Työterveyslaitos haki 

organisaationa muotoaan perustamisestaan lähtien ja yksimielisyyttä ei 1970-luvun 

                                                 
34

 Kettunen 2001, 105. 
35

 Noro 1978, 216. 
36

 Kämäräinen 1999, 219.  
37

 Noro 1978, 209–213. 
38

 Työterveyslaitos 2014. Elektr. dokumentti. 
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alussa ollut siitä, miten Työterveyslaitoksen tehtäviä tulisi rajata ja miten sen 

omistussuhteet rakentuvat
39

.  

 

Työterveyslaitosta tuettiin säätiömuotoisena valtion toimesta, kunnes se kansallistettiin 

ja muutettiin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen vuonna 1978. Laki 

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta tarkoitti kaiken laitoksen toimintaan 

liittyvän omaisuuden siirtymistä säätiöltä valtiolle. TTT-lehden toimittajana toimineen 

sekä toisen Työterveyslaitoksen historiaa käsittelevän teoksen vuonna 1995 

kirjoittaneen ALPO VÄÄNÄSEN mukaan hallinnollisen aseman muutoksella pyrittiin 

säilyttämään laitoksen erikoisluonne, tieteellinen itsenäisyys ja saavutettu 

kansainvälinen asema.
40

  

 

Tietoa työterveystoiminnan perustaksi ja tueksi kerättiin sekä Työterveyslaitoksen 

omilla tutkimuksilla että soveltamalla ulkomailla tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia 

Suomen oloihin. Noro jaotteli Työterveyslaitoksen julkaisut tieteellisiin, 

yleiskatsauksiin, oppikirjoihin ja kansantajuisiin julkaisuihin. Hän piti tärkeänä tiedon 

hyödynnettävyyttä ja sovellettavuutta. Työsuojelutieto oli saatava kentälle niiden 

henkilöiden tietoon, jotka olivat erilaisten työhön liittyvien uhkien kanssa 

konkreettisesti tekemisissä. Julkaisuilla tuli olla käytännön arvoa, havainnot tuli 

popularisoida ja antaa selvässä, yksinkertaisessa muodossa kentän käyttöön. Noro 

totesi, itse vuonna 1941 väitelleenä, että  

-- akateemisesta, hienosta ”hiirenhäntätieteestä” ei meidän alallamme 

ollut paljonkaan apua.
41

 

 

Työ Terveys Turvallisuus -lehden idea pohjasi aiemmille julkaisuille. Työterveyslaitos 

julkaisi aluksi ulkomaisissa sarjoissa. Julkaisujen lukumäärä vaihteli paljon 

alkuvuosikymmeninä. Ensimmäinen Työterveyslaitoksen oma julkaisusarja oli 

englanninkielinen, vuonna 1962 ilmestynyt Work - Environment - Health, josta 

seuraava numero ilmestyi vuonna 1966. Yhteispohjoismaisella yhteistyöllä julkaistiin 

vuonna 1972 sarjan seuraavat numerot. Julkaisun nimi muuttui vuonna 1975 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health -julkaisuksi ja se sai 

                                                 
39

 Noro 1978, 201–202, 216. 
40

 Väänänen, Alpo 1995: Työn jäljet. Työterveyslaitos 1945−1995. Työterveyslaitos, Helsinki. 
41

 Noro 1978, 165; Aron pääkirjoitukset TTT-lehdissä 1971−1990, passim.  
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rahoituksen Pohjoismaiden Neuvostolta. Kalleutensa vuoksi sarjan painattamisesta 

siirryttiin kahden monistesarjan julkaisemiseen. Työterveyslaitoksen tutkimuksia ja 

Reports from the Institute of Occupational Health toivat esille joustavasti ja edullisesti 

suppeita piirejä kiinnostavia töitä ja myös nuorten tutkijoiden aikaansaannoksia.
42

 

 

Ensimmäisen nelisivuisen lehden 1950-luvulla numeron toimitti, suurimman osan 

tekstiä kirjoitti ja ilmoitusten hankkijana toimi laitoksen johtaja. Työterveyspäivien 

tärkeimmistä esitelmistä koostettiin Työ ja Terveys, joka ilmestyi vuosina 1954−1966. 

Sen jälkeen ilmestyi Työterveyslaitoksen ja teollisuuslääkärien sekä 

teollisuusterveyssisarten Työterveysuutiset vuodesta 1959 samalle idealle eli esitelmien 

monistamiselle pohjautuen. Lyhyen aikaa vuonna 1970 Työterveysuutiset ilmestyi 

nimellä Työterveys. Tämä lehti sekä Tapaturmantorjunta ry:n (myöhemmin Työsuojelu 

ry) lehti Varokeino yhdistettiin vuonna 1971 Työ Terveys Turvallisuus -lehdeksi. 

Työterveyssäätiö otti julkaisuvastuun uudesta lehdestä, Työsuojelu ry:n tultua 

sulautetuksi siihen. TTT toimi Työterveyslaitoksen osastona vuodesta 1978 lähtien.
43

  

 

Lehden sisältö oli alkuvuosina ajateltu lähinnä teollisuuslääkäreiden ja terveyssisarten 

sekä työpaikkojen työturvallisuushenkilökunnan informoimiseksi, mutta se suunnattiin 

vuosien mittaan terveys- ja turvallisuusvalistusta myös työntekijöille antavaksi. TTT-

lehti oli tärkeä osa Työterveyslaitoksen julkaisutoimintaa juuri laajemman yleisön 

tavoittamisessa.
44

 Lehden tehtävänä oli vastata perustiedotuksen ja -koulutuksen 

tarpeeseen keskittämällä työsuojelualan toimitukselliset voimat yhteen, työpaikkatasolle 

tähtäävään ammattilehteen. Päätavoitteena lehdellä oli viedä työsuojelutieto sinne, 

missä on ”suurimmat riskit, mutta vähäisimmät tiedot”. Lehden ykköskohteeksi otettiin 

työsuojeluvaltuutettu. Perusteena oli, että muilla kohderyhmillä oli koulutuksensa ja 

asemansa vuoksi paremmat mahdollisuudet saada tietoa muualtakin. TTT-lehdestä tuli 

Työterveyslaitoksen tärkein tietokanava työsuojeluvaltuutettuihin, -päälliköihin ja -

toimikuntien jäseniin.
45

 

 

                                                 
42

 Noro 1978, 167−168. 
43

 Noro 1978, 167−168. 
44

 Noro 1978, 167−168. 
45

 Väänänen 1995, 203−204; Noro 1978, 168; Veirto, Kalle: Työsuojelun vanha rouva. Ilman lehteä 

tähän ei olisi päästy. TTT 1/1991, 42−45. 
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Levikki kasvoi vähitellen yhä laajemmaksi. Aron mukaan lehti meni kaikille, jotka 

liittyivät työsuojeluorganisaatioon. Lehden kautta niin työnantajien, työntekijöiden kuin 

työterveyshuollon väki sai samat tiedot. Lehden jakeluun liitettiin valtion 

työsuojeluhenkilöstö, mikä toi mukanaan 25 000 uutta vuosikertatilausta. Vuonna 1978 

se oli jo lähes 100 000 painoksen ja 20-henkisen toimituskunnan julkaisu. TTT-lehti sai 

valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1976.
46

  

 

Päätoimittajana lehden alkuvaiheista lähtien vuoteen 1990 eläkkeelle jäämiseensä asti 

toimi valtiotieteiden ylioppilas Thelma Aro. Aro toimi ennen TTT-lehden perustamista 

Työterveys-lehden toimitussihteerinä. Hänestä alkoi kehittyä työsuojelutiedotuksen 

”itseoppinut profeetta”; päätoimittajana Aro sai vähitellen vastuulleen koko 

Työterveyslaitoksen tiedotuksen ja julkaisutoiminnan, jota hän oli pitkälti ollut myös 

luomassa. Hän keskittyi 1980-luvun puolivälistä vain lehteen.
47

 Päätoimittajaksi Aron 

jälkeen tuli aiemmin TTT-lehdessä työskennellyt Matti Tapiainen Tekniset -lehdestä.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Väänänen 1995, 203−204.  
47

 Numero 2/1990 jäi viimeiseksi pääkirjoitukseksi kaikkiaan 259:stä Aron uralla. 
48

 Veirto Kalle: Työsuojelun vanha rouva. Ilman lehteä tähän ei olisi päästy. TTT 1/1991, 42–45. 

Nykyinen lehden päätoimittaja on Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio. Työterveyslaitos 2014. 

Elektr. dokumentti. 
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Tutkimustehtävä 

 

Tarkastelen historian pro gradussani Työterveyslaitoksen julkaiseman Työ Terveys 

Turvallisuus -lehden sisällön kautta sen tuottamaa työsuojelutietoutta ja työoloja 

koskevaa keskustelua lehden ilmestymisestä vuodesta 1971 vuoteen 1994. Tutkimuksen 

pääasiallisena lähdeaineistona ovat TTT-lehtien vuosikerrat kyseisellä aikavälillä sekä 

muina lähteinä kaksi Työterveyslaitoksesta kirjoitettua historiateosta
49

. 

 

Tutkimusasetelmani rakentuu kahteen näkökulmaan. Yhtenä näkökulmana ovat lehden 

1) sisällölliset teemat: mitä työsuojeluun, työterveyteen ja työkykyyn liittyviä teemoja 

ja kenen yksilöiden tai ryhmien asioita lehti käsitteli? Toiseksi tarkastelen 2) toimijoita: 

keitä kirjoittajia lehdessä oli ja ketkä asettuivat sen kautta asiantuntija-asemaan?  

 

Tutkimukseni tuo näkyväksi suomalaisen työelämän ja työsuojelun lähihistorian 

muutoksia lehtiaineiston kautta. Lähihistorian tarkastelu historiantutkimuksen kautta voi 

avata uusia näkökulmia
50

, sillä yhteiskunnan ja erityisesti työelämän muuttuminen on 

tapahtunut historian näkökulmasta nopeasti, yhteiskunta muuttuessa teollistuvasta 

agraariyhteiskunnasta teollistuneeksi palveluyhteiskunnaksi
 51

. 

 

Työ etenee käsittelyluvuissa temaattisesti jakautuen viiteen keskeiseen aihealueeseen, 

joita lehdet käsittelivät. Niitä ovat 1) työsuojelun laajentuminen organisaationa ja 

työelämän eri aloille, 2) teollisuus työsuojelun kohteena, 3) työn psyykkisten ja 

yksilöityvien piirteiden kasvu, 4) työn sukupuoli sekä 5) laman ja EU:n aikakausi 

uusine näkymättömine riskeineen. Tarkasteluajanjakso päättyy Suomen Euroopan 

unioniin liittymiseen: se edellytti huomioimaan direktiiveihin perustuvan lainsäädännön 

myös työsuojelukysymyksissä, mitä tässä tutkimuksessa ei lähdetä käsittelemään.  

 

 

                                                 
49

 Noro 1978; Väänänen 1995. 
50

 Tutkijan oma aika vaikuttaa niihin kysymyksiin, jotka hän menneisyydelle esittää, sillä menneisyyttä 

tehdään ymmärrettäväksi omalle ajalle ja kysymykset esitetään aina jostakin näkökulmasta. Salokangas 

2012, 26.  
51

 Esim. Melin 2005, 202−203. Toisaalta muutos ja puhe muutoksesta ovat leimanneet yli puolen 

vuosisadan ajan yhteiskuntaa, vaikka maailma ei ole ollut muuttumaton aikaisemminkaan: tutkimuksen 

kontekstia tulisi laajentaa niin taaksepäin kuin maan rajojen ulkopuolelle, sillä omaa erityisyyttä ja 

poikkeuksellisuutta saatetaan korostaa ilman suurempaa vertailua mihinkään. Hannikainen & Lohikoski 

2008, 11; Haapala 2005, 24. 
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Tutkimustilanne 

 

Aiempaa tutkimusta työn, työterveyden ja työsuojelun teemoista on tehty useilla 

historian erikoisaloilla: yhteiskuntahistoriassa, talous- ja sosiaalihistoriassa, 

psykohistoriassa ja terveyshistoriassa, joista tämä tutkimus paikantuu erityisesti 

yhteiskuntahistorian ja sosiaalihistorian kenttään.  

 

Tutkimuskirjallisuuden osalta hyödynnän poliittisen historian professori Pauli Kettusen 

teosta työsuojelun historiasta. Suojelu, suoritus, subjekti. Työsuojelu teollistuvan 

Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa -teoksessa kuvataan erityisesti 

1800-luvun lopulta 2000-luvulle tapahtuneita muutoksia työelämän ja työsuojelun 

suhteissa, ajattelu- ja toimintatavoissa
52

. Lisäksi hyödynnän tutkimuskirjallisuuden 

osalta myös myöhempiä Kettusen kirjoittamia teoksia
53

. 

 

Työterveyslaitoksen toimijoista dosentti, YTT ARI VÄÄNÄSEN ja YTM JUSSI 

TURTIAISEN toimittamassa teoksessa Suomalainen työntekijyys 1945−2013 

käsitellään myös työsuojelun ja työterveyden historiaa useiden artikkelien kautta. 

Niiden taustalla olevien tutkimushankkeiden aineistolähteinä on käytetty niin ikään 

aikakaus- ja ammattilehtiaineistoja.
54

  

 

Tutkija MATTI HANNIKAINEN on käsitellyt suomalaisen työelämän muutoksia ja 

työväestön historiaa muun muassa artikkelissa Lapionvarresta näyttöpäätteelle
55

 ja 

Road to prosperity
56

 sekä toimittamissaan teoksissa Työväestön rajat
57

 sekä Työväki 

lähtee – mihin suuntaa tutkimus?
58

 MINNA HARJULA on tutkinut terveyspolitiikan 

1900-luvun historiaa ja siitä käytyä julkista keskustelua teoksessaan Terveyden jäljillä. 

Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla
59

. MARKKU KÄMÄRÄINEN on käsitellyt 

                                                 
52

 Kettunen 1994. 
53

 Esim. Kettunen 2001, 2009. 
54

 Esimerkiksi Ari Väänänen ja Pekka Varje ovat tutkineet riskejä ja työterveyttä lehdistökeskusteluissa 

1960-2000-lukujen Me Naiset -lehden ja Helsingin Sanomien kautta. 2014, 187−260, 338. En kuitenkaan  

ole havainnut TTT-lehteä käytetyn tutkimusaineistona. 
55

 Hannikainen 2008. 
56

 Hannikainen & Heikkinen 2006, toim. 
57

 Hannikainen 2005, toim. 
58

 Hannikainen & Lohikoski 2008, toim. 
59

 Harjula 2007. 
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väitöskirjassaan työsuojelukoulutuksen historiaa teoksellaan Itsesuojelusta EY-

direktiiveihin. Työsuojelukoulutuksen muotoutuminen Suomessa vuosina 1889–1994
60

.  

 

Yhteiskuntapolitiikan dosentti RAIJA JULKUNEN on tutkinut erityisesti 

työprosessiteorian ja sille ominaisen kontrollin ja vastarinnan kautta työn murrosta ja 

sen subjektivoitumista. Hyödynnän hänen ajatuksiaan työn viime vuosikymmenten 

muutoksesta erityisesti teoksesta Uuden työn paradoksit
61

. Hän viittaa teoksessaan 

useaan otteeseen myös psykohistorioitsija JUHA SILTALAAN, joka on tarkastellut 

kriittisesti länsimaisen työelämän muutoksia 1900-luvulla laajasti keskustelua 

herättäneellä, teoksellaan Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Muutokset 

hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun
62

. 

 

 

Tutkimuksen käsitteet 

 

Keskeisiä ja toisiinsa liittyviä käsitteitä tutkimuksessani ovat terveys, työ, työkyky, 

työsuojelu, instituutiot, asiantuntijuus ja valta.  

 

Terveys voidaan määritellä esimerkiksi kokemuksena, politiikkana ja valtana. 

Välineellisessä mielessä terveys on fyysistä, henkistä ja sosiaalista pääomaa, jota 

ihmiset tarvitsevat elämänsä hallinnassa ja tavoitteidensa toteuttamisessa
63

. Terveys on 

kulttuurisesti ehdollistunutta, sosiaalisesti ja historiallisesti muovautuvaa, ja siten ajassa 

muuttuvaa. Sen ympärille on muotoutunut instituutioita, luokittelujärjestelmiä ja 

asiantuntijuutta niissä mukana olevien toimijoiden tuottamina. Terveyteen voidaan 

liittää eettinen ulottuvuus eli hyvinvointia, onnellisuutta ja hyvää elämää koskevia 

käsityksiä.
64

  

 

Työ ja terveys liittyvät toisiinsa monin tavoin. Terveys nähdään tässä tutkimuksessa 

intressien ja määrittelykamppailuiden kohteena, tukipisteenä erilaisille toimenpiteille ja 

hankkeille niin julkisen vallan kuin yksilöiden taholta, sekä ollen myös jatkuvan 

                                                 
60

 Kämäräinen 1999. 
61

 Julkunen 2010.  
62

 Siltala 2007. 
63

 Honkasalo ym. 2013, 12−13. 
64

 Honkasalo & Salmi 2013, 470. 
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tieteellisen määrittelyn alaisena.
65

 Työsuojelun voi katsoa olevan osa kansallista 

terveyspolitiikkaa. Historiallisesti terveyspolitiikka on kytkeytynyt modernin valtion 

syntyyn ja väestön mieltämiseen yhteiskunnan voimavaraksi. Terveys on nähty 

yhteiskuntasopimuksena, joka on yhtäältä kansalaisoikeus ja valtion velvollisuus 

kansalaisiaan kohtaan, toisaalta myös kansalaisten velvoite ylläpitää omaa terveyttä 

valtion eduksi. Sitä on eri aikoina ja eri kulttuureissa määritelty eri tavoin.
66

 Terveyden- 

ja sairaanhoidon tehtävä oli vähentää köyhäinhoitokustannuksia ja myöhemmin pitää 

yllä ansiotyön ja kulutuksen yhteiskuntataloudellista hyvän kehää.
67

  

 

Työ ja siihen osallistuminen on edelleen yhteiskunnallisen kuulumisen ja osallisuuden 

kategoria ja keskeisin keino ylläpitää nykyisenkaltaista yhteiskuntaa, joka on työlle 

rakennettu moraalisesti, juridisesti ja myös sosiaalisissa käytännöissä. Työ voidaan 

nähdä modernissa yhteiskunnassa sekä välineellisenä että itseisarvoisena asiana.
68

 

Työsuojelun tehtävänä oli ratkaista niitä työhön liittyviä ongelmia, jotka estivät 

aineellisten ja välineellisten resurssien toteutumisen. Työkyvyn käsitettä alettiin käyttää 

erityisesti 1990-luvulla kuvaamaan työterveyshuollon toiminnan kohdetta ja tavoitetta
69

. 

 

Työsuojeluksi kutsuttujen ajattelu- ja toimintatapojen historia on ollut sosiaalipolitiikan, 

taloudellisen rationalisoinnin ja kurin historiaa
70

. Työtapaturmien torjunta on ollut 

työsuojelun lähtökohta. Edelleen se muodostaa työsuojelun kovan ytimen. Työsuojelun 

pääkohteina ovat nykyään työtapaturmat, ammattitaudit, työhygienia
71

 ja työsuojelun 

organisointi. Työsuojelu kattaa perinteisen työturvallisuuden ja työterveyden lisäksi 

                                                 
65

 Jauho 2007, 22. 
66

 Harjula 2007, 8−9. 
67

 Jo 1500-luvulta yhteiskuntapoliittisen murroksen myötä itsen ja yhteisön hallinta korostui. Valtion 

vahvistamiseksi on kannettu huolta väestön terveydestä työn kontekstissa. Työtä tuli tehdä, koska 

”joutilas ihminen” ei voinut olla terve. Terveyden pääoma kasvoi ainoastaan, kun se laitettiin tuottavaan 

käyttöön. Terveyden ja työteliäisyyden ihannetta ympäröivät erilaiset patologiat, jotka oikeuttivat 

kasvattajien interventiot eli puuttumisen ihmisten elämään. Jauho 2007, 160−179. 
68

 Työtä tekemällä tuotetaan onnistuneessa elämässä tarvittavat aineelliset resurssit. Ihmiset eivät pidä 

nykyään tekemäänsä työtä pelkästään välineellisenä välttämättömyytenä vaan keskeisenä 

elämänsisältönä. Palkkatyössä ihmiset kokevat voivansa toteuttaa kykyjään, taipumuksiaan ja taitojaan, 

tulevansa tunnustetuksi täysivaltaisina kansalaisina ja luovansa keskeisen osan yhteisöllisistä 

ihmissuhteistaan. Sihvola 1998, 190−192. 
69

 Mäkitalo 2003, 141−143.  
70

 Kettunen 2001, 77.  
71

 kemiallinen, fysikaalinen ja biologinen terveyshaitta työssä 
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palvelussuhteen ehdot, henkisen työsuojelun, väkivallan ja kiusaamisen ehkäisyn, 

johtamisen ja organisaation toimivuuden ja osaltaan tuottavuuden.
72

 

 

Työterveyslaitos edustaa osaltaan kansallista tutkimusinstituutiota. Instituutioilla 

tarkoitetaan ihmisten luomia, käyttäytymistä rakenteistavia käytäntöjä, jotka vähentävät 

yhteiskunnassa vallitsevaa epävarmuutta.
73

 Instituutiot myös muuttuvat, samoin se 

miten suuri taloudellinen sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys näillä instituutioilla 

yhteiskunnassa on
74

. Voidaan ajatella, että tämän päivän instituutiot ovat menneiden 

valtasuhteiden kiteytymiä.
75

  Institutionaalinen konteksti tarjoaa toimijoille resursseja ja 

rajoituksia niiden pyrkiessä toteuttamaan tavoitteitaan, esimerkiksi lakeja valvovana 

viranomaisena tai tutkimustietoa tuottaen.
76

  

 

TTT-lehdessä kirjoittaneet työsuojelun toimijat, mukaan lukien lehden toimittajat, 

edustivat omien alojensa asiantuntijuutta (esimerkiksi lääketieteellistä, teknillistä tai 

journalistista asiantuntijuutta). Asiantuntijuus syntyi teolliseen yhteiskuntaan 

täyttämään kasvaneen erikoistumisen ja kvalifioitumisen asettamia vaatimuksia. 

Asiantuntijuus on osaltaan vieläkin kiinni tässä alkuasetelmassaan. Asiantuntijuus on 

säädeltyä ja sille luovat perustan tiede, professiot ja instituutiot.
77

 Professio merkitsee 

yhteiskunnallisesti vakiintunutta ja sulkeutunutta asiantuntijakuntaa omin 

toimintareviireineen
78

. Professionaalistuminen voidaan ymmärtää myös 

ammatillistumisena
79

. Työterveyslaitosta kuitenkin luonnehti myös laaja-alaisuus ja 

monitieteisyys siinä mielessä, että se ei keskittynyt konseptillaan pelkästään 

teollisuuden työoloihin, vaan pyrkimyksenä oli tietyllä tapaa ottaa ”koko yhteiskunta” 

tutkimuksen kohteeksi
80

. 
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Näkökulman ja työvälineen ymmärtää työsuojelua tarjoaa osaltaan vallan käsite. 

Yhteiskunnallista valtaa on ANU LAHTISEN ja KIRSI VAINIO-KORHOSEN mukaan 

yritetty historiantutkimuksessa määritellä eri tavoin. On tiedostettu, että kaikki valta, 

vallankäyttö tai vaikuttaminen ei ole yhteismitallista. Valta voi olla suoraa tai 

epäsuoraa, virallista tai epävirallista, julkista tai yksityistä, tai auktoriteettiin perustuvaa 

legitimoitua valtaa.
81

 Tämän päivän Suomessa vallan rakenteissa on kysymys julkisesta 

vallasta. Yhteiskuntamme on rakennettu täydellisen ohjattavuuden idealle ja tavoitteelle, 

jota varten on valtava määrä tietoa, suunnittelua ja organisaatioita.
82

  

 

Valta ymmärretään tässä tutkimuksessa kaikkialla läsnä olevana uutta luovana ilmiönä, 

jonka tuottamiseen osallistuvat kaikki yhteiskunnassa.
83

 Jokainen asiantuntijuuteen 

asettuva käyttää samalla myös valtaa asemansa kautta. Tiedon tavoin valta voi 

institutionalisoitua ja tulla osaksi pitkäkestoisempia yhteiskunnallisia rakenteita ja 

mekanismeja
84

. Myös lehtitekstit voidaan nähdä kontekstissaan asiantuntijuuteen 

perustuvan vallan käyttönä. Valta on paitsi rajoittavaa, auktoriteettiin ja sääntöihin 

perustuvaa hallintaa, myös pragmaattista, kekseliästä ja tuottavaa toimintaa, jossa 

etsitään samanmielisiä ja luodaan liittoumia.
85

 Työsuojelua voikin tarkastella 

molemmista esitetyistä näkökulmista käsin. Rakenteet ovat aina vallankäyttöä, jolla on 

jokin tavoite. Siihen voidaan sopeutua, alistua, liittoutua tai sitä voidaan vastustaa.
86

 

 

 

Lähteet ja menetelmät  

 

Päälähteeni on Työterveyslaitoksen julkaisema Työ Terveys Turvallisuus -lehti, jota on 

julkaistu vuodesta 1971 lähtien. Muita painettuja aikalaislähteitä tutkimuksessa ovat 

Työterveyslaitoksen kaksi historiateosta. Ensimmäinen niistä, Työterveyslaitos: tausta 

ja kehitys vuodelta 1978 on kirjoitettu laitoksen entisen pääjohtajan, edesmenneen Leo 

Noron toimesta. Toinen historiateos on ALPO VÄÄNÄSEN Työn jäljet, joka kuvaa 

Työterveyslaitoksen kehitystä vuosina 1945–1995.  
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Media-aineistoja käytetään usein niiden saatavuuden vuoksi lähdeaineistona, mutta 

niihin liittyy myös monia rajoituksia
87

. TTT-lehden osalta aineiston saatavuus oli 

kohtuullinen. Lehtiä oli käytössäni 328. Katoa oli jonkin verran, sillä levikkitietojen 

mukaan lehtiä ilmestyi tarkastelujaksolla 336. Taulukko lehden levikistä ja 

ilmestymisestä vuosina 1971−2012 on liitteessä. Ensimmäisenä vuosikertanaan vuonna 

1971 TTT ilmestyi kuutena numerona, sen jälkeen 10−12 numeroa vuodessa. Vuosina 

1979−1988 lehti ilmestyi tiheästi 16 numerona vuodessa ja 1989−1994 15 numerona 

vuodessa. Alkuvuosista sivumäärä kasvoi ja vaihteli noin 50−60 sivun välillä 1970-

luvun. 1980-luvulla lehti ilmestyi pääsääntöisesti noin 50-sivuisena tai hieman sen alle; 

myös 1990-luvun alkupuolella lehtien sivumäärä oli keskimäärin 48−50.
88

 

 

Tutkimusmetodina toimineen sisällön analyysin toteutin käytettävissä olevan aineiston 

pohjalta tarkastelemalla lähdekriittisin periaattein lehteä aikalaisjulkaisuna, sen levikkiä, 

lukijakuntaa, kirjoittajia, päätoimittajia, viestinnän tavoitteita sekä lehdessä tapahtuneita 

muutoksia eri vuosikymmeninä. Lehdessä julkaistu teksti on aina valikoitunutta puhetta, 

useaan kertaan tulkittua, muokattua, käännettyä ja rajattua. Artikkelit käyvät läpi 

karsinnan ja muutoksia ennen julkaisua. Tässä tutkimuksessa medialla on merkitys 

tiedon välittäjän roolissa: miten mediateksteillä kuvataan tiettyä asiaa, minkä asioiden 

edistämiseen mediaa käytetään välineenä ja miksi.
89

 Luin aineistoa aikajärjestyksessä. 

Kirjoitin lukuprosessin yhteydessä aineistosta tiivistelmän. Tiivistelmän avulla aineiston 

pystyi luokittelemaan teemoiksi, jotka jäsentävät käsittelykappaleita. 

 

Historiantutkijana on tärkeää pohtia, millaisista näkökulmista ja kenen kannalta kertoo 

menneisyydestä, sillä samoista menneisyyden tarinoista voidaan kertoa useita toisistaan 

poikkeavia tarinoita
90

. Molemmilla Työterveyslaitoksen historiateosten kirjoittajilla oli 

työn kautta vahva tuntemus Työterveyslaitoksen ja TTT-lehden taustoista ja 

toiminnasta. Se näkyi teoksissa yhtäältä johtajuuden ja hallinnon tuntemuksena, 

toisaalta myös toimittajan työn, lehden toimintatapojen sekä sen tavoitteiden 

tuntemuksena. Työterveyslaitoksen historiateoksen kirjoittanut Leo Noro totesi 

esipuheessaan omasta roolistaan kirjoittajana tarkastelevansa asioita ”ehkä liiankin 
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subjektiivisesti” ja ensisijassa henkilökohtaisena muisteluna, sillä hän oli jo vuodesta 

1940 mukana Työterveyslaitoksen perustamisvaiheissa. Henkilökohtaisuus välittyi aika 

ajoin Noron teoksessa Työterveyslaitoksen kehitykseen liittyneiden tapahtumien ja 

erityisesti niitä koskevien ristiriitatilanteiden kuvauksissa. Väänänen toimi TTT-

lehdessä toimittajana 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella
91

.  

 

Lehtiaineistoa voidaan tarkastella kolme erilaista elementtiä omaavana tai niistä 

rakentuvana lähteenä. Yhtäältä sillä on tekijä (lehden toimituskunta), mutta myös 

taustainstituutio (Työterveyslaitos) julkaisijana. Toisekseen se on kirjallinen tuotos, 

tekstimuodossa oleva julkaisu (aikakauslehti työsuojelu- ja työterveysalan yhtenä 

asiantuntijafoorumina). Kolmantena elementtinä on teoksen käyttö, eli lehden lukijat 

tuotetun tiedon vastaanottajina ja käyttäjinä. Asiantuntijoille suunnattu lehti toimii 

osaltaan mielipiteenmuodostajana ja uutisvälittäjänä.  

 

Yksittäisen medialähteen edustavuus suhteessa laajaan aihepiiriin on aina rajallinen. 

Tarkastelemani lehti käsitteli työsuojelua Suomen kontekstissa. Näin ollen omakin 

tarkasteluni rajoittuu lähdeaineiston valossa työsuojelun kansallisiin kysymyksiin. 

Työsuojelualan pohjoismaisten lehtien vertaileva tarkastelu voisi antaa kuvaa muissa 

Pohjoismaissa esillä olleista aiheista. Työn ja terveyden 1900-luvun historiaa voisi 

tutkia myös monien pitkään ilmestyneiden ammattilehtien
92

 välityksellä.  
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1 TYÖSUOJELUN LAAJENEMINEN  

 

1.1 Työsuojelun merkitys hyvinvointivaltioprojektissa 

 

Hyvinvointiajan normaalielämäkerta jäsentyi selkeän eteenpäin menemisen eikä 

menetysten varaan. Juha Siltalan mukaan protestanttinen työeetos konkretisoitui toisen 

maailmansodan jälkeen antamisen ja ottamisen reiluksi sopimukseksi, jolloin työsuhteet 

olivat vakinaisia ja poliittisesti turvattuja eikä omaa selustaa tarvinnut turvata. 

Hyvinvointivaltio oli eturyhmien kompromissi, jossa puheeksi vain harvoin otettiin 

valtion kantokyvyn rajat. Vaikka palkkatyö oli Pohjoismaissa elämistä normittava 

tekijä, se oli kuitenkin usein vain väline hyvän elämän saavuttamiseksi, ei itseisarvo.
93

 

 

Suurten ikäluokkien tulo työikäisiksi 1960−1970-luvun taitteessa aikaansai sen, että 

maaseutu ei kyennyt tarjoamaan kaikille työikäisille työtä alkutuotannon parissa 

pientiloilla. Työväestön osalta merkittävää mobilisaatiota tapahtui niin kutsutun suuren 

muuton myötä maatalousvaltaisilta alueilta pohjoisesta ja itäisestä Suomesta 

siirtolaisuutena Ruotsiin sekä Suomen sisällä maaseudulta kaupunkeihin. Keskeistä 

sodan jälkeiselle Suomelle oli elinkeinoelämän nopea rakennemuutos, 

maatalouselinkeinon pienentyminen ja palveluelinkeinojen kasvu, teollistumisen piikki 

1970-luvulla ja kaupungistuminen. Niin sanottujen keskiluokkien nousu muutti Siltalan 

mukaan itsenäiset tuottajat ja kapinalliset proletaarit kuluttaviksi palkannauttijoiksi, 

tasavertaisen kulutuksen yhteiskuntaluokaksi.
94

  

 

Työhön ja sen tekijöihin kohdistui edelleen työympäristöstä nousevia uusia ja vanhoja 

uhkia. Hyvinvointivaltion rakentamiseen liittyi näkemys kansalaisuuteen perustuvista 

sosiaalisista oikeuksista, kuten oikeudesta työhön ja turvallisiin työolosuhteisiin. 

Muitakin ryhmiä kuin työväkeä oli syytä suojella työn vaaroilta. Suojelu liitettiin myös 

enemmän toimintoihin kuin väestöryhmiin.
95

  

 

Työhön liittyvien tapaturmien ja monien työperäisiksi katsottujen sairauksien nähtiin 

olevan yksilövaikutusten ohella ensisijassa kansantaloudellisesti suuria kuluja 

aiheuttavia ja pitkälti estettävissä eri keinoin. Kehittyvä työsuojelu ja työterveyshuolto 
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pyrkivät vastaamaan näihin urbanisoituvan yhteiskunnan synnyttämiin tiedon ja 

toiminnan kansallisiin tarpeisiin. Kettusen mukaan 1970-luvun alkupuoliskon aikana 

Suomessa rakennettiin lakien ja sopimusten varaan uusi työsuojelun hallinnon ja 

valvonnan organisaatio.
96

 

 

Työterveyslaitoksen toiminta oli keskittynyt pääkaupunkiin, mutta 1970-luvulla 

lähdettiin toteuttamaan alueellistamistarpeita. Työterveyslaitos ei kyennyt palvelemaan 

koko maan tarpeita henkilöstöresurssien ja sijaintinsa vuoksi. Alueellistaminen oli ollut 

esillä 1950-luvulta lähtien ja se tapahtui vuonna 1973 ensimmäisenä Ouluun 

perustetussa aluelaitoksessa, myöhemmin viidessä muussa kaupungissa (Kuopio, 

Lappeenranta, Tampere, Turku sekä Helsingin aluetoimipiste).
97

 

Aluetyöterveyslaitoksia toimii edelleen kuudella paikkakunnalla
98

.  

 

Oulun aluetyöterveyslaitoksen painopistealueena ovat turvallisuus, metalli- ja 

teknologiateollisuus sekä kylmiin lämpöoloihin liittyvä tutkimus. Työterveyslaitoksen 

Oulun osaston yhdeksänhenkisen aluetyöterveyslaitoksen toiminnan käynnistyttyä 

Oulussa tehtiin muun muassa työhygieenisiä mittauksia. Osastolla oli oma 

neuvottelukuntansa, koostuen työmarkkinajärjestöjen, alueen työsuojeluviranomaisten, 

sosiaali- ja terveysviranomaisten, Oulun yliopiston ja keskussairaalan, Pohjois-Suomen 

kaupunkien vuoroedustajista sekä Työterveyslaitoksen edustajista.
99

 Oulun 

aluetyöterveyslaitoksesta kirjoitettiin ensimmäisten toimintavuosien kokemuksia 

vuoden 1980 lehteen
100

.  

 

 

1.2 ”Tämän hetken tärkein suurten joukkojen koulutus- ja valistuskeino” 

 

Etusijalla 1970-luvulle saakka työelämän parantamisessa olivat palkka-asiat ja 

toimeentulo, mutta työterveys edunvalvonta-asiana teki tuloaan. Työsopimuspolitiikassa 

alettiin ottaa huomioon palkkamarkkojen lisäksi yhä enemmän työnantajan maksamia 

sosiaalisia etuja, kuten työterveyshuoltoa, tapaturmantorjuntatyötä, lomia ja sairausajan 

palkkaa. Myös kansanterveystyön uudistushankkeet vaikuttivat ja ennaltaehkäisevää 
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työtä sairauksien ja tapaturmien estämiseksi alettiin korostaa. Mallia otettiin Noron 

mukaan Ruotsin työsuojeluhallituksen työturvallisuustyöstä.
101

  

 

Työterveystiedon kasvuun ja työsuojelun suuriin uudistuksiin 1970-luvulla liittyen 

TTT-lehden päätoimittaja Thelma Aron mukaan alan terävin kärki politiikassa, 

hallinnossa ja tutkimuksessa eteni lujaa, mutta  

 

--- oli huoli, että duunari jää toiseksi. Yritimme tehdä tutkimustiedosta ja 

muusta sellaisesta tavaraa, jonka työntekijä kokisi omakseen. Se oli pirun 

uutta. Aika kuitenkin alkoi olla kypsä muunkin kuin palkkaa koskevan 

tiedon vastaanotolle, kun se tällä tavalla tarjoiltiin. Siihen asti 

tapaturmantorjunta oli ollut työmiehelle vain määräyksiä: tehkää niin ja 

tehkää näin, koskaan ei sanottu että miksi. Yritin kertoa, että työsuojelu on 

etu.
102

 

 

Sisällöllisesti Työ Terveys Turvallisuus -lehden alkuun sijoittui aikakauslehdille 

tyypilliseen tapaan päätoimittajan kirjoittama pääkirjoitus, jonka aiheena oli yleensä 

jokin laajempi työsuojelua ja työterveyttä koskeva teema. Lehdissä oli 1970-luvulla 

teemanumeroita, joissa pyrittiin yhden asiakokonaisuuden tarkempaan läpikäyntiin, 

jolloin sisällön tuottajiksi tai haastateltaviksi lehteen valittiin kyseisen alan 

asiantuntijoita. Muutamissa 1970-luvun lehdissä pääkirjoituksen oli kirjoittanut toinen 

henkilö päätoimittaja Aron sijaan.  

 

Tutkimuslaitoksen julkaisuna ja ammattilehtenä TTT julkaisi työsuojelua koskevia 

tutkimuksia ja selvityksiä tai otteita niistä. Lehti sisälsi runsaasti Työterveyslaitoksen 

tuottamaa tutkimustietoa ja Työterveyslaitoksen ja sen eri aluelaitosten palveluksessa 

olevien, valtaosin suomalaisten asiantuntijoiden kirjoituksia, joiden osalta 

Työterveyslaitoksen edustamat alat näkyivät myös lehdessä selkeästi. Myös muiden 

yliopistojen ja korkeakoulujen palveluksessa olevien asiantuntijoiden kirjoituksia oli 

mukana lähes joka lehdessä. Työsuojeluhallituksen virkamiesten kirjoituksia oli lähes 

joka lehdessä varsinkin 1970-luvulla.  
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Tutkimustiedon popularisointipyrkimysten ohella TTT sisälsi lehden toimittajien 

kirjoittamia artikkeleita eri työpaikoista, joissa he olivat käyneet tutustumassa 

organisaation tai työpaikan työoloihin. 1970-luvun lehdissä toimittajien kuvaukset 

työolosuhteista pääasiassa tehtailta olivat hyvin konkreettisia ja yksityiskohtaisia, 

työprosesseja selitettiin lukijoille tarkoin ja artikkelien oheen oli usein laitettu 

tutkimuspitoisempi osio esimerkiksi kemiallisten aineiden vaaroista. Pääasiassa esitellyt 

työpaikat sijaitsivat eteläisessä Suomessa ja tehdaspaikkakunnat olivat näkyvämmin 

esillä lehdessä. Myös Oulun seutu ja Lappi olivat varsinkin 1980-luvulle tultaessa yhä 

useammin esillä lehdessä.  

 

Aro korosti lehden vuorovaikutteista luonnetta kautta tarkasteluajanjakson. Lehden 

pääkirjoituksessa pyydettiin jo ilmestymisen alussa vuonna 1971 lukijoita osallistumaan 

lehden tekoon, mutta lehtien sivuilla ei ”lukijan ääni” vielä 1970-luvulla esiinny kovin 

vahvasti. Esimerkiksi vuonna 1973 tehtiin jo lukijatutkimuskyselyjä siitä, mitä lehteen 

toivotaan ja missä on onnistuttu; tuloksista raportoitiin lehdessä myöhemmin. 

Lukijatutkimuksia toteutettiin myös jatkossa ja lehdessä julkaistiin lukijapalautteita, 

oikaisuja ja kommenttikirjoituksia aiemmissa lehdissä esitettyihin näkemyksiin 1980-

luvulla säännöllisesti. Ilmoitusluontoisissa tai tapahtumia kuvaavissa teksteissä ei ollut 

aina mainintaa kirjoittajasta. Mukaan lehteen tuli vuonna 1975 myös pakinoita ja 

novelleja, joiden julkaisemista jatkettiin myös 1980-luvun kuluessa, sekä jo lehden 

alkuvuosilta mukana oli lukijoiden palsta. 

 

Lehdessä oli myös lainauksia, käännöksiä ja lyhennelmiä ulkomaisista julkaisuista ja 

asiantuntijavierailuista Suomeen, tiivistelmiä konferensseista ja matkakertomuksia. 

Tarkasteluni ulkopuolelle jäivät lähinnä lehden ilmoitusluonteiset sivut esimerkiksi 

työsuojelukoulutuksista ja muista tapahtumista sekä lehden kaupallinen materiaali kuten 

työturvallisuusvarusteiden mainokset. Lehdissä esiteltiin Työterveyslaitoksen tuottamia 

julkaisuja, joita oli mahdollista tilata jo ensimmäisestä numerosta lähtien. 

 

Konkreettinen valistus oli keskeisessä roolissa lehdessä 1970-luvulla: lehdissä 

julkaistiin useamman sivun kattavia ohjeliitteitä koneiden ja laitteiden turvalliseen 

käyttöön
103

. Aron mukaan työelämän haittatekijöitä luokitellaan erilaisin perustein, 

                                                 
103
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joista ongelmien yleisyys on yksi luokittelutapa. Esimerkiksi liuotinaineiden osalta 

haitat ovat hallittavissa, kun ollaan selvillä muun muassa oikeasta käsittely- ja 

käyttötavasta: lehden välityksellä yritettiin välittää niistä tutkittua tai kokemuksin 

todennettua tietoa, ”jotta jokainen niiden kanssa tekemisiin joutuva voi toimia oikein ja 

turvallisesti.”
104

 

 

Aron mukaan lehdessä lähdettiin alun perinkin siitä, että teoreettinen tutkimustieto 

kansantajuistetaan työpaikkareportaasien kautta. 1980-luvun alkupuolella Aron mukaan 

lehti alkoi muuttua, kun työsuojelun järjestelmä, tiedotus, julkaisutoiminta ja koulutus 

vakiintuivat ja lehden ei enää tarvinnut painottaa puhdasta työsuojeluvalistusta niin 

paljon kuin aiemmin. Tällöin hänen mukaansa luovuttiin myös raskaista 

teemanumeroista.
105

 Noro kuvasi 1970-luvun lopun tunnelmia todeten, että TTT-lehti 

”on tämän hetken tärkein suurten joukkojen koulutus- ja valistuskeino”
106

. 

 

Lehden pitkäaikainen päätoimittaja jäi eläkkeelle vuonna 1990 ja uudeksi 

päätoimittajaksi valittiin lehden toimitussihteerinä toiminut, Tekniset -lehdestä siirtyvä 

Matti Tapiainen. Aron viimeinen pääkirjoitus käsitteli työsuojelua koskevan 

tiedonvälitystehtävän tärkeyttä:  

Olen halunnut helpottaa tiedon välittämistä kaikille, mutta erityisesti 

niille, joille sen löytäminen ja vastaanottaminen ei ehkä muuten olisi ollut 

helppoa. Heidän kauttaan olen toivonut työelämän kohentuvan, niin että 

tällä hetkellä jo välttämättömäksi tiedetty terve työpaikka ja sen kautta 

terve työntekijä olisivat jokaisen oikeus ja todellisuus.
107

  

 

Ensimmäisessä pääkirjoituksessaan 1990 Tapiainen puhui stressistä ajankohtaisena 

kysymyksenä ja myös omakohtaisesti koskevana asiana, ollessaan uuden haastavan 

tehtävän edessä päätoimittajana aloittaessaan. Hän kiitti esimiestään ja totesi, kuinka 

TTT-lehden ”luoja ja sielu” on jäänyt hyvin ansaituille eläkkeelle.
108
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1.3 Työsuojeluorganisaation rakentamista 

 

1.3.1 Työterveyshuollon kehittäminen keskiössä 

 

Työsuojelun historiatietoisuutta pidettiin yllä 1970-luvulla tuomalla lehden kautta esiin 

työsuojelun kehitysvaiheita Suomessa. Menneiden vaiheiden kautta myös perusteltiin 

osaltaan sen hetkisen toiminnan tärkeys ja yhteiskunnallinen tarve jatkaa 

työsuojelutyötä niissä asioissa, joihin työsuojelun kautta ei vielä ollut löydetty 

ratkaisuja. Työterveyshuollon historiasta ilmestyi vuonna 1979 lehdissä useammasta 

artikkelista koostuva sarja, Työterveyshuollon kehitys Suomessa
109

.  

 

Julkinen terveydenhuolto muotoutui 1960-luvulla. Työterveyshuolto ei kattanut kaikkia 

aloja 1970-luvulla. Keskeinen teema työsuojelun kannalta olikin työterveyshuollon 

aktiivinen kehittäminen. Thelma Aro kirjoitti pääkirjoituksessaan, kuinka 

työterveyshuolto oli sisällöllisesti ja alueellisesti sekä myös työalakohtaisesti 

eriarvoista. Erityisesti pienet, yhden tai muutamia henkilöitä työllistävät työpaikat ja 

maanviljelijät olivat heikossa asemassa työterveyspalvelujen suhteen. Aron mukaan 

työterveyshuolto oli muodostunut sairaanhoitovoittoiseksi, ei perimmäisen tehtävänsä 

mukaiseen terveys- ja turvallisuusriskien kaikinpuoliseen torjuntaan. Ennaltaehkäisyyn 

ennen työstä johtuvien sairauksien ilmenemistä tulisi ryhtyä ajoissa.
110

 

 

Aron mukaan 1,6 miljoonasta palkansaajasta 600 000 henkilöä sai työterveyshuoltoa 

suurissa ja keskisuurissa työpaikoissa ”rintamailla”. Entisestään korostui 

työalakohtainen eriarvoisuus, kun hänen mukaansa palveluammateissa ja 

pientyöpaikoilla, ”muutamia kaltoimmin kohdeltuja aloja mainitaksemme”, ei ole saatu 

juuri mitään aikaan. Hän korosti työterveyshuollon ja kansanterveysjärjestelmän 

yhteistyön tarpeita. Aro uskoi vaikeuksien poistuvan, kun asianomaisissa 

viranomaisorganisaatioissa ”toiminnot selkiytyvät ja toivottavasti myös tahdistuvat” 

kokonaisvaltaisen yhteiskuntapolitiikan hyväksi. Teollistuvan Suomen työelämä 

edellytti huomion kiinnittämistä yhteistyöhön ja koordinointiin.
111
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Työterveyslaitos oli työmarkkinajärjestöjen ohella merkittävässä asemassa 

työterveyshuollon lakisääteistämisen edistämisessä, joten sen sanalla oli painoa. Kaksi 

instituutiota oli eri mieltä siitä keskeisestä kysymyksestä, voitiinko yksityisten 

lääkäriasemien tuottamat työterveyshuoltopalvelut hyväksyä työterveyshuollon piiriin. 

Kompromissia oli vaikea löytää. Siksi työterveyshuoltoa koskevan lain valmisteluun 

kuluikin lähes koko 1970-luku, vuonna 1971 solmitusta työmarkkinasopimuksesta 

huolimatta.
112

 Sen sisältö siirtyi kuitenkin lähes sellaisenaan työterveyshuoltolakiin 

vuonna 1978
113

. 

 

Keskeinen erimielisyyttä aiheuttanut kysymys koski yksityisen terveydenhuollon 

asemaa uudessa järjestelmässä. Pohdittiin, olisiko sallittua, että työterveyshuoltoa saisi 

myös yksityisten terveyspalvelujen kautta, juuri kun kansanterveysjärjestelmää oltiin 

toteuttamassa. Toinen erimielisyys koski muiden kuin palkansaajien oikeutta 

työterveyshuoltopalveluihin eli tulisiko järjestelmän kattaa muutkin ”työtä tekevät” kuin 

palkansaajat? Ongelmalla oli myös poliittinen luonne, sillä Maalaisliitto puolueena ja 

MTK maa- ja metsätalouden etujärjestönä eivät voineet hyväksyä pelkästään 

palkansaajia hyödyttävää työterveyshuoltoa. Poliittiset rintamalinjat olivat siis samat 

kuin sairausvakuutusjärjestelmää rakennettaessa. Pääasiassa palveluja antoivat 

työnantajien perustamat omat työterveysasemat ja yksityiset lääkäriasemat ja niiden 

lisäksi myös kunnalliset terveyskeskukset. Yksityiset työterveysasemat antoivat 

työterveyshuoltopalvelut noin 944 000 työntekijälle, terveyskeskusten 

työterveyshenkilöstö tuotti työterveyshuoltopalvelut 200 000 työntekijälle.
114

 

 

 

1.3.2 Työsuojelun itseymmärrys ja organisaatioviidakko 

 

Aikaisemmin asiantuntijatehtävät liittyivät paljolti kansalliseen turvallisuuteen ja 

yhteiskuntapoliittiseen ohjaukseen. Tieteen ajateltiin läpäisevän yhteiskunnan ja tällöin 

yhteiskunnalliset ongelmat oli käsitettävissä tieteellisesti ratkottaviksi ongelmiksi. Tiede 

yhdistyi edistykseen, palveli kansaa, muokkasi politiikkaa, ratkaisi ongelmia ja loi 

kaikille yhteisen tarkasteluhorisontin. Työsuojelun asiantuntijuus muuttui 1970-luvulta 
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1990-luvulle tultaessa yhä enemmän avoimemmaksi asiantuntijuudeksi, jossa sitä 

määritti sekä Eräsaaren kuvailema perinteisen asiantuntijuuden (tiede, instituutiot, 

professiot) kenttä, että dynaamisemmat tekijät kuten politiikka, neuvoteltavuus ja 

kompromissit. Asiantuntijuus siis nähtiin mahdollisuuksien kehittäjänä ja 

mahdollisuuksien johtajuutena. Asiantuntijuuden muotoutumiseen vaikuttaa tieteen ja 

yhteiskunnan välisen etäisyyden kaventuminen 
115

 

Työsuojelun roolia yhteiskunnassa ja sen käsitteitä pohdittiin paljon lehden 

asiantuntijakirjoituksissa. Työsuojelu ymmärrettiin esimerkiksi toimeenpanijana laeille 

ja suosituksille. Lehdissä pyrittiin tuomaan esiin määritelmiä työsuojelun kohteelle ja 

sisällölle sekä valvonnan roolille siinä. Työsuojelun päämäärinä nähtiin niin 

työturvallisuus, turvallisuus, terveys kuin työkykykin.
116

  

Työsuojeluhallitus korosti työsuojelulainsäädännön, työsuojeluhallinnon ja työnantajien 

sekä työntekijöiden yhteistyön merkitystä. Uusi työsuojelun valvontalaki tuli voimaan 

vuoden 1974 alusta ja ulotti yhteistyön koskemaan kaikkia työaloja ja toimipaikkoja, 

eikä vain osaa kuten aiemmin. Tekstissä korostettiin viranomaisinterventioiden tarvetta, 

mutta myös työntekijöiden velvoittamista hoitamaan osaa työpaikan valvonnasta 

itsekin, koska viranomainen ei ehdi työpaikkojen vaihteleviin tilanteisiin mukaan.
117

 

Lehdissä käytiin 1970-luvulla keskustelua työterveyteen ja työsuojeluun liittyvistä 

käsitteistä ja niiden sisällöistä. Työkyky käsitteenä tuli esille 1970-luvun lehdissä 

työsuojelun yhtenä päämääränä. Esimerkiksi työturvallisuusosaston koulutuspäällikkö 

Kari Eklund pohti työsuojelun käsitteitä. Yhteisenä nimittäjänä eri käsitteille 

työtapaturma, ammattitauti, ammattientarkastus, työturvallisuus, työhygienia, 

työsuojelu tai työolot oli hänen mukaansa turvallisuuden käsite.
118

  

Terveyden menettämistä työtapaturman seurauksena pohdittiin useissa 1970-luvun 

artikkeleissa. Terveyden ei katsottu palvelevan yksinomaan työssä suoriutumista, vaan 

sen merkitys nähtiin laajemmin. Apulaisprofessori Turun yliopistosta kirjoitti 

ensimmäisessä TTT-lehdessä terveyden- ja sairaudenhoidon käsitteistä, terveyden 

edistämisestä ja sairauden ehkäisystä, ja esitti terveydenhuoltoa koskevia 
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kehitystarpeita. Hän toi esiin aikakauden terveydenhuollon tasoa laajassa mittakaavassa 

ja näki suomalaisen neuvolajärjestelmän ehkäisevän terveydenhuollon suurimpana ja 

”kauneimpana” saavutuksena. Teksti oli suunnattu lähinnä 

terveydenhuoltohenkilöstölle, joilta Vuori peräsi ”asenteiden muutosta” ehkäisevän 

terveydenhuollon aseman korostamiseen.
 

Syinä ehkäisevän terveydenhuollon 

tärkeydelle hän esitti taloudellisia, mutta myös elämän laadun parantamiseen tähtääviä 

tavoitteita: ”Mitä useamman elinpäivän pystymme viettämään terveenä, sitä parempaa 

elämämme laadullisesti on.”
119

 

Työterveyslaitoksen kehitystä ja perusteluja sen toiminnan tavoitteille ja sisällöille 

esitettiin lehdessä säännöllisesti koko 1970-luvun
120

. MIKKELIN ja PAKKASVIRRAN 

mukaan tekniset, yhteiskunnalliset ja ympäristöä koskevat ongelmat noudattavat 

harvoin tieteenalojen rajoja
121

. Se tiedostettiin myös Työterveyslaitoksessa, jossa 

monitieteisyys luonnehti jo sen perustamislähtökohtia. Monitieteisyydessä tutkimus on 

luonteeltaan kokoavaa ja yksinkertaisimmillaan sillä on viitattu instituutioon, jossa on 

edustettuina useita tieteenaloja. Eri alojen kysymyksenasetteluista, menetelmistä ja 

teoreettisista lähtökohdista käsin tarkastellaan yhteistä tutkimusongelmaa tai -aluetta. 

Monitieteisyyden toteuttamisessa kyseessä on ongelmakeskeinen ”ryhmätyö”, jonkin 

suuremman tutkimuskysymyksen tai ilmiön selittämiseksi, ja niitä koskevat eri 

osatutkimukset yhdistyvät loppuraportissa. Eri tieteiden välillä ei kuitenkaan välttämättä 

synny todellista vuorovaikutusta, vaan ne pysyvät ja toimivat erillisinä paradigmoina tai 

”perinteisinä tieteinä”.
122

 

Leena Häyrisen artikkelissa vuonna 1974 haastateltu Työterveyssäätiön hallituksen 

puheenjohtaja ja professori otti kantaa Työterveyslaitoksen rooliin ja tehtäviin: 

työsuojelulla ja työterveydellä ei tähän asti ole ollut juuri minkäänlaista jalansijaa 

korkeakoulujen tutkimus- ja opetusohjelmassa, koska korkeakoulut ovat kehittyneet 

sisältäpäin ”ollen nyt vanhoillista ja toisaalta lohkoiksi pirstottua, eikä vastaa nykyisen 

eikä tulevan yhteiskunnan tai työelämän ongelmiin, jotka ovat paljolti monitieteisiä”. 

Hän määritteli Työterveyslaitoksen roolia työsuojelututkimuksessa ja toivoi toiminnan 
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ja palvelujen tehostumista. Hän toi esiin, että menneiden parinkymmenen vuoden 

aikana Työterveyslaitoksen kehitystä olivat pitkälti ohjanneet laitoksen omien johtavien 

toimihenkilöiden käsitykset siitä mikä on hyvää ja oikein. Mukaan oli tullut valtion 

viranomaisten ja poliittisten päätöksentekijäin tahto: 

Minä pidän tätä muutosta hyvänä, koska laitoksessa työskentelevät 

henkilöt eivät voi mielestäni yksinvaltiaasti päättää mitä työsuojelu on. En 

kuitenkaan pidä hyvänä että päätösvalta kokonaan siirtyisi valtion 

viranomaisille. Ministeriöiden virkamiehet eivät välttämättä toimi selkeän 

ja vastuullisen poliittisesti, ja siksi on hyvä että työmarkkinajärjestöt ovat 

voimakkaasti mukana Työterveyslaitoksen johdossa. Erityisesti 

työntekijäjärjestöjen mukana olo on tärkeää: onhan työsuojelussa ennen 

kaikkea kysymys työntekijän ja hänen terveytensä suojelusta. En minä 

usko, että työnantajan suojeleminen aiheuttaa kovin suuria ongelmia.
123

  

 

Artikkelin haastattelussa todettiin, että Työterveyslaitos on paljolti vallitsevan 

tieteellisen hegemonian vallassa. Haastateltu kaipasi maan työolojen yleiskuvausta, joka 

oli hänen mukaansa hajanainen, ja kansainvälisten tutkimusyhteyksien laajentamista 

muuallekin kuin anglosaksiseen maailmaan. Hän pohti myös tutkijoiden asemaa: jotta 

laitoksen tutkijat saavuttaisivat yliopistopiireissä arvonantoa, heidän täytyy julkaista 

tutkimuksiaan englanninkielellä, mieluimmin amerikkalaisissa alan lehdissä. Laitoksen 

tehtävänä ei kuitenkaan pitäisi olla ensisijaisesti tutkijoiden uran tai akateemisen 

arvostuksen lisääminen:  

Jos tämä on tutkijan tavoitteena, kehottaisin häntä hakeutumaan 

korkeakoulujen piiriin. Työterveyslaitoksen tutkijan tärkeimpänä eettisenä 

velvollisuutena on toimia työntekijäin työolosuhteiden korjaamiseksi. Siksi 

myös niistä havainnoista on tiedotettava niille, joita ne koskevat ja joiden 

voidaan olettaa asioita korjaavan. Tästä jo nähdään että suomenkieliselle 

ja suoraan työntekijöihin, työnantajiin ja viranomaisiin kohdistuvalle 

tiedotustoiminnalle pitäisi laitoksessa mielestäni panna entistä suurempi 

paino.
124
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Toimijoita tuli runsaasti lisää työsuojeluun 1970-luvun aikana ja tehtävänjako ei aina 

ollut selkeä edes toimijoille itselleen, koska toiminta ja tavoitteet hakivat edelleen 

muotoaan. Lehti 4/1974 aloitti työsuojelun toimijoita (tarkastus- ja tutkimuslaitoksia) 

esittelevän artikkelisarjan.
125

 Lehdissä puhuttiin myös työsuojelutoiminnan 

”organisaatioviidakosta”. Pakinoitsija MOT kirjoitti siihen liittyen työsuojelusta 

humoristiseen tyyliin:  

Kun perustetaan työsuojelutoimikuntia, työsuojelun keskustoimikuntia, 

erityistyösuojelukuntia, työsuojelun valtuutetun toimia, 

työsuojelupäällikön virkoja ja vaikka sun mitä asiaan kuuluvaa 

työpaikalle sekä kuntaan, piiriin ja valtakunnalliselle tasolle vielä omat 

viskaalinsa, olisi muistettava ihminen. Se pieni, hilsettä hartioillaan 

kantava ja koko työelämää pystyssä pitävä ihminen. Hänellä voi olla 

sellaisia huolia ja murheita työturvallisuudestaan ja -terveydestään, ettei 

kekseliäinkään pykälämikko osaa niitä ennalta paperille panna. 

Inhimillinen työn ja sen turvallisuuden valvonta on hyväksi. Kaiken järjen 

mukaan työsuojelu on ala, joka yhdistää koko kansan – jos niin 

halutaan.
126

 

 

Työterveyslaitoksen 25-vuotista taivalta juhlistaneessa lehdessä 5/1976 Aro totesi, että 

laitoksen toiminnan ehkä tärkein ja vaikutukseltaan mittavin saavutus on, että se on 

saanut aikaan kansainväliset mitat täyttävän asiantuntemuksen työterveyden ja 

ammattitautien alalla maahamme. Se on kehittänyt ammattitautien diagnostiikan, joka 

on suhteutettu terveydeltään perin heikkoon suomalaiseen aikuisväestöön, ja se on 

luovuttanut käyttöön työpaikan fysikaalisten ja kemiallisten haittojen selvittämisessä 

tärkeät mittaus- ja analyysimenetelmät. Jos näitä perusedellytyksiä ei olisi olemassa, 

olisi Aron mukaan kovin vaikea järjestää työsuojelun ja työlääketieteen opetusta 

yliopistoissa suunnitellussa laajuudessa, aloittaa mittaustoimintaa pienemmissä 

laboratorioissa maan eri puolilla ja rakentaa koko maan kattavaa lakisääteistä 

työterveyshuoltoa.  
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TTT-lehden roolista Aro totesi, että  

--Työ Terveys Turvallisuus – lehti on olemassa Työterveyslaitoksen 

kylkiäisenä. Suurin osa välittämästämme tiedosta on joko 

Työterveyslaitoksen itse tuottamaa tai sen kokoamaa. Laitoksen 

asiantuntijoista lehdellä on käytössä erittäin asiantunteva 

avustajajoukko.
127

 

 

Aron pääkirjoituksissa oli usein esillä asenteisiin vaikuttamisen tärkeys. 1980-luvun 

lopulla Aro olisi kaivannut uuden työturvallisuuslain voimaantullessa työsuojelun 

profiilin nostoa ja tavallisen työntekijän herättelyä asiassa, verraten sitä liikennelain 

informointiin, joka oli näkyvämpää. Psyykkinen työsuojelu tuli mukaan 

työturvallisuuslakiin, samoin työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää vaarallinen työ ja 

työntekijän oikeus kieltäytyä hänelle terveyttään ja turvallisuuttaan vaarantavasta työstä. 

Aroa huoletti vuoden viimeisessä numerossa kemikaalien käyttö ja kirjo sekä asbestin 

ongelmat; kemikaalilaki ja ammattitautilaki olivat vailla lopullista vahvistamistaan. 

Lisää huomiota olisi kaivannut hänen mukaansa myös perimään ja sikiöön kohdistuvat 

haitat. 
128

 

Lehden välittämän ja tuottaman (työ)terveysvalistuksen voi katsoa näyttäytyvän myös 

tietyllä tapaa työikäisten hallintana. Jauhoa mukaillen ”valistus” voidaan nähdä 

mekanismina tai välineenä, joka ei puutu suoraan yksilöiden vapauteen, vaan pyrkimys 

on välillisesti ohjailla työterveyttä hyötyä ja hyvinvointia tuottavaan suuntaan. 

Valistustekstit, mitä TTT -lehti osaltaan välitti ja tuotti, antoivat aikalaisille välineitä 

itsensä muokkaamiseen valistuneeksi kansalaiseksi, tässä tapauksessa työsuojelun ja 

työterveyden saralla.
129

 

 

 

1.3.3 Tilastot työsuojelun perusmateriaalina 

 

Lehden argumenteissa sekä tutkimustieto että lainsäädäntö nähtiin työsuojelutoiminnan 

perusteluina. Lehdissä esitetyt näkemykset ja toimenpiteet perusteltiin joko 

lainsäädännön tuomalla velvoituksella tai tutkimustiedon tuottamalla velvoitteella 

toimia tiettyjen, työsuojelua edistämään katsottujen tavoitteiden eteen. Aro kuitenkin 
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totesi, että ”pelkästään puhumalla eivät nämäkään asiat parane!” Hän korosti 

säännöllisesti tiedon hyödynnettävyyden tarpeellisuutta. Moni muukin lehden kirjoittaja 

vaati tehokkuutta tutkimustoimintaan, koska tutkimuksen tekeminen nähtiin kalliina 

toimintana ja resurssit tuli tältä osin käyttää järkevästi, tuottaen tietoa, jolla on 

käyttöarvoa. 
130

 

 

Tilastoja kerättiin ja tilastotietoa hyödynnettiin yhä enemmän työsuojelussa 1970-

luvulta lähtien. Ammattitauti- ja työtapaturmailmoitukset olivat 1970-luvulla 

työsuojelutilastojen perusmateriaalia. Tilastotiedon laajempaa hyödyntämistä alettiin 

1970-luvun lehdissä korostaa, vaikka tutkimuslaitoksen edustajat näkivät niissä myös 

monia rajoitteita. Aro kritisoi pääkirjoituksessaan 4/1974 ammattitautien tilastointia: 

sairaudet jäävät toteamatta, koskei asianomainen itse eikä myös häntä hoitava lääkäri 

ymmärrä sairautta työperäiseksi. Asianomaiselta itseltään ei voida vaatia työn ja 

terveyden syy-yhteyksien tietämistä. Lääkärin kohdalla syynä oli Aron mukaan 

riittämätön koulutus, joka ei sisällä nykyaikana tärkeitä tietoja työn ja työolosuhteiden 

vaikutuksesta työntekijään.
131

  

 

Tilastoihin paneutui erityisesti 14/1979 -lehti. Tilastojen kyky kuvata ilmiöitä 

tunnistettiin rajallisena. Lehti toi esille, kuinka yksittäiset työpaikat eivät välttämättä saa 

yleisistä tilastotiedoista itselleen riittävästi, vaan tarvitaan yksilöidympää tietoa 

työpaikalle sovellettavaksi. Tieto on valtaa – tilastotieto kansanvaltaa -artikkelissa 

toimittaja Pertti Leppänen totesi tulevaisuuteen luodaten, että 1980-luvulle on asetettu 

kaksi päämäärää: tilastojen saaminen oikea-aikaisiksi ja tietojen keruun ja käsittelyn 

keskittäminen.
132

  

 

Tämä Leppäsen näkemys oli esillä jo aiemmin, sillä useat lehden kirjoittajat korostivat 

tiedon nopeaa hyödynnettävyyttä, mistä Leppänen puhui tilastoinnin oikea-aikaisuutena. 

Yliaktuaari Työsuojeluhallituksesta pohti, kuinka tilastoinnissa oli jo vuosisadan 

jatkunut perusongelma eli tilastointiaineistoja varten kerättävät lomakkeet täytettiin 

ylimalkaisesti. Samoin hän pohti, kuka lopulta työtapaturmatilastoja hyödyntää ja lukee 

ja miten niitä kyettäisi hyödyntämään työpaikoilla. Joka tapauksessa, määrällinen tieto 
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työtapaturmien määrästä ja ammattitaudeista oli työsuojelun peruslähtökohta, josta 

1970-luvulla lähdettiin laajentamaan ja syventämään ymmärrystä työsuojelun kohteista. 

Työsuojelu näyttäytyi 1980-luvulla yhä hienovaraisempana kehittämisprosessina, jossa 

huomio kiinnitettiin yhä enemmän työhön liittyviin psykologisiin tai inhimillisiin 

tekijöihin.  

 

1.3.4 Koulutusnäkökulma työsuojelussa 

 

Koulutustarve luonnehti 1970-luvun työsuojelua merkittävästi. Työsuojeluun liittyvä 

koulutus näkyi 1970-luvun lehdissä keskeisenä: siihen liittyi sekä työsuojelutietouden 

lisääminen terveydenhuollossa että työpaikoille kohdentuvan työsuojelukoulutuksen 

merkityksen kasvu. Kämäräisen mukaan työsuojelukoulutus oli osa yhteiskunnallista 

aikuiskoulutuspolitiikkaa. Koulutusintressit myös eriytyivät vuosina 1969−1990 eli 

alkuaikojen kaikenkattavuudesta edettiin kohti yksilöidympiä ja eri kohderyhmille 

suunnattuja koulutuksia. Sekä pienimuotoisiin että suurempiin koulutustarpeisiin 

haluttiin aktiivisesti vastata. Esimerkiksi lääkärikoulutukseen kaivattiin lisää 

työlääketieteen opetusta ja harjoittelua
133

. Lehdessä oli myös maininta televisiosta 

työsuojelun koulutusväylänä. Työturvallisuuskeskuksen ja YLE:n yhteistyönä 

toteutettiin kuusi varttitunnin mittaista ohjelmaa tarkoituksena, että ohjelmaa 

seurattaisiin työpaikoilla
134

. 

 

Työsuojelualan koulutukseen liittyen Aro toi pääkirjoituksessaan esiin vuosien 

1971−1976 välillä tehtyjä parannuksia: oli saatu kaksi uutta professuuria työsuojelun 

alalta, perustettu muutamia työsuojelun lehtoraatteja, lisätty joitakin kurssi- ja 

tuntimääriä oppilaitoksissa ja pyritty järjestelmällisempään turvallisuusopastukseen.
135

 

Työsuojelukoulutuksen nähtiin voivan edistää koulutuksellista tasa-arvoa toisaalta 

työpaikkatason täydennyskoulutuksessa, toisaalta perusopetuksen (ammatillinen 

koulutus) yhteydessä annettavilla työelämään liittyvillä valmiuksilla.
136

 

 

Aron mukaan keskiasteen koulutuksessa työsuojelu oli merkittävässä asemassa. 

Työsuojelualan koulutustarpeita käsitelleessä pääkirjoituksessa Aro toi esille puutteet 
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niin oppilaitosten tarjoamassa koulutuksessa kuin työpaikkakohtaisen koulutuksen 

puutteissa: koulutusta tarvittiin sekä työpaikkakohtaisesti että oppilaitoksissa.
137

 TTT-

lehti näki työsuojelukoulutuksella kasvatuksellisen tehtävän: Aron mukaan nuoret 

tarvitsevat vähemmän työnopastusta ja heiltä voi odottaa harkitumpaa ja riskittömämpää 

käyttäytymistä työtehtävässään sekä tuotannollisesti parempaa työsuoritusta, mikäli 

nuoret ihmiset tulevat oppilaitoksesta työelämään työsuojelun perustiedot halliten. 

Lehdissä oli artikkeleita nuoria koskevasta työaikalainsäädännöstä sekä 

ammattikoulujen opetukseen integroidusta työsuojelusta.
138

  

 

Vuoden 1980 yhtenä teemanumerona oli työsuojelullinen kouluttaminen. Aron mukaan 

tämän hetken yhteiskunta on osaamisen yhteiskunta, know how on mahtisana jopa 

vientikaupassa. Tästä syystä nyky-yhteiskunta on myös koulutusyhteiskunta, jossa 

osaamisen jatkuvuudelle tulee luoda edellytykset kouluttamalla ja kehittämillä 

kouluttamista. ”On koulutettava osaamaan ja osaamaan nimenomaan yhdessä”. Lehti 

käsitteli työsuojelun koulutuksia niin keskusjärjestöjen, insinöörikoulutuksen, 

työsuojelupäälliköiden kuin lääkärien ja työterveyshoitajienkin näkökulmasta. Samoin 

esillä oli uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
139

 

 

Oulun yliopistoon oli perustettu työtieteen laitos, jota esiteltiin lehdessä: tutkimuksen 

kohteena laitoksella olivat työ, työn olemassaolo, tuottavuus, mielekkyys, turvallisuus 

samoin kuin ihmissuhteita edistävät ja ehkäisevät tekijät sekä niitä koskeva opetus, sen 

organisointi ja kehittäminen tiedekunnassa. Lehtorina laitoksella toiminut Jorma 

Lappalainen totesi, että insinöörien saama työsuojeluoppi oli vielä vähäistä, vaikkakin 

työsuojelukoulutus oli saanut 1970-luvulla teknillisissä korkeakouluissa pysyvän, mutta 

vielä vaatimattoman sijan. Moni valmistui hänen mukaansa insinööriksi saamatta 

lainkaan työsuojeluopetusta tai se saattoi jäädä 1-2 opintoviikkoon.
140
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1.4 Kansainvälinen ja pohjoismainen yhteistyö ja globaali vastuuntunto 

 

 

Kansainvälisyys työsuojelussa tuli esille hyvien käytäntöjen ja kiinnostavien 

tutkimusten kartoittamisena ulkomailta sekä vertailevasta näkökulmasta. 1970-luvun 

TTT-lehtiä tarkastelemalla voi todeta, että työterveys ja työsuojelu eivät seuranneet 

pelkästään ulkomaiden esimerkkejä tai kopioineet käytäntöjä sellaisenaan ulkomailta, 

vaan jatkuvaa vertailua tehtiin sen osalta, missä voitaisiin omaa toimintaa parantaa tai 

olla jopa muille maille esimerkkeinä. Kansainvälinen yhteistyö oli nimenomaan 

verkostojen solmimista ja Suomeen sovellettavan tiedon kartoittamista.  

 

Suhteiden solmimista muiden maiden työsuojelutoimijoihin pidettiin tärkeänä. 

Kansainvälisyyspyrkimykset tulivat esiin lähes joka lehdessä. Suomen kansainväliset 

yhteydet työsuojelun osalta painottuivat 1970-luvulla selkeästi muihin pohjoismaihin, 

mutta maailmanlaajuiset järjestöt kuten kansainvälinen työjärjestö ILO (International 

Labour Organization) näyttivät suuntaviivoja sille, mihin Suomessa pyrittiin. 

Esimerkiksi Lääkintöhallituksen pääjohtajana tuolloin toiminut, Työterveyslaitoksen 

entinen johtaja Leo Noro kirjoitti TTT-lehden ensimmäiseen numeroon 

matkakertomuksen esitelmöintimatkastaan Brasiliaan. Hän osallistui valtakunnallisiin 

työ-, terveys- ja turvallisuuspäiviin, missä esitelmöi Suomen työterveyslaitoksesta sekä 

pölyjen aiheuttamista ammattitaudeista.
141

  

 

Suomi oli TTT-lehdessä työsuojelun näkökulmasta pitkälle kehittynyt maa, vaikka 

kehittymistarpeita tunnistettiin ja tunnustettiin olevan edelleen monissa asioissa. 

Väänäsen mukaan Työterveyslaitos teki kehitysyhteistyötä yleismaailmallisista, 

humanitäärisistä syistä ja noudatti osaltaan tuolloista Suomen virallista ulkopolitiikkaa. 

Lisäksi siinä oli vastavuoroisuuden periaate: koska Suomi ja Työterveyslaitos olivat 

aikanaan saaneet kehitysapua muualta, oli Suomen teollistumiskokemuksien ja 

Työterveyslaitoksen osaamisen avulla mahdollista antaa teollisessa kehityksessä 

alkuvaiheessa oleville maille apua ongelmien välttämiseksi.
142
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Esimerkkinä tästä oli TTT-lehdessä esillä Tansaniassa järjestetty viisi viikkoa kestävä 

työsuojelukurssi, jonka järjestäjinä toimivat Ulkoasiainministeriön 

kehitysyhteistyöosasto ja Työterveyslaitos. Yksi työsuojelukurssin tavoitteista oli antaa 

tansanialaisille mahdollisuuksia selvittää uusien teollisuuden alojen mukanaan tuomia 

haittoja ja mahdollisuuksia niiden torjumiseksi. Tansaniassa oli noin 12 000 

palkansaajaa yhtä tarkastajaa kohden. DI Jorma Saari Työterveyslaitokselta perusteli 

kurssin relevanssia, nostaen esiin teollistuneiden maiden vastuun toimia eettisesti 

oikealla tavalla ja kehottaen ulkomaille myytävien koneiden osalta huomioimaan 

turvallisuustekijät.  

-- kehittyvän maan on hyvä tietää, mihin teollistuminen johtaa. 

Teollistuneet maat ovat usein innokkaita myymään teknologiaansa – 

kertomatta kuitenkaan sen haitoista.  

Niillä yrityksillä, jotka käyvät kauppaa kehitysmaihin, on tähän jopa 

moraalinen velvoite. -- häpeäkseen teollistuneet maat myyvät vanhoja 

koneitaan kehitysmaihin.
143

  

 

Päätoimittaja Aro totesi, että työsuojelua koskeva tieto on vain murto-osaksi kirjoitettu 

suomenkielellä. Aro näki ulkomailla tuotetun työsuojelualan tiedon välittyvän 

pääasiassa kirjallisesti, mutta välitöntä kosketusta tiedon tuottajiin eli tutkijoiden välillä 

tarvittaisiin esimerkiksi kongressien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien kautta. 

 

Paljon on kuitenkin tekemistä vielä erilaisten tiedostojen järjestämisessä 

ja täydentämisessä ja muokkaamisessa muidenkin kuin asiantuntijoiden 

tarpeisiin. --Tässä suhteessa eräät tieteentekijämme ovat itsekin 

syyllistyneet laiminlyönteihin. Tiedonhaluiset katseemme kääntyvätkin 

odottavasti ulkomaille. Sieltä meille suuntautuu tietojen virta, jota on 

voimistettu viime vuosina. Kirjastopalvelut kehittyvät kaiken aikaa, 

kansainväliset tietopankit kasvavat ja niiden käyttö tehostuu tietokoneiden 

avulla
144
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Kansainväliset järjestöt näyttivät suuntaviivoja myös Työterveyslaitokselle. Eräässä 

pääkirjoituksessa vuonna 1973 Aro pohti Kansainvälisen työjärjestön ILO:n roolia ja 

merkitystä. Hän totesi ILO:n tekevän merkityksellistä työtä työelämän epäkohtien 

poistamiseksi ja ihmisen sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Myös Suomelle se on merkinnyt ja merkitsee edelleen monella alalla 

kanavaa uusien heräitteiden muualla kehitetyn tutkimus- ja 

kokemusperäisen tiedon hankkimiseksi.  

-- Jos me nykyisen ehkä entistä useammin pystymme antamaan virikkeitä 

ja tuoreita ajatuskulkuja, me jatkuvasti myös saamme paljon. Olemme osa 

maailmaa ja sen vuoksi maailmanrauhan takaavan sosiaalisen tasa-

arvoisuuden toteuttaminen on meille elintärkeä tavoite.
145

 

 

Pohjoismaista erityisesti Ruotsin työsuojelutoimintaa seurattiin TTT-lehdessä 

säännöllisesti ja pohjoismaisen yhteistyön korostettiin niin lehtien palstoilla kuin 

konferensseissa olevan tärkeää
146

. Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden suuntaan oltiin 

rohkeampia tekemään vertailua niiden työoloista suhteessa Suomeen ja samoin 

kohdistamaan niihin myös avoimempaa kritiikkiä kuin idän suuntaan, joihin liittyvissä 

artikkeleissa sävy oli selkeästi neutraalimpi
147

. 

 

Suomen ohella myös muissa Pohjoismaissa julkaistiin 1970-luvulla työsuojelualan 

lehtiä: tanskalainen Pas på!, ruotsalainen Arbetsmiljö ja norjalainen Velferd. Lukijoita 

pohjoismaisilla lehdillä oli yhteensä noin neljännesmiljoona.
148

 Numeron 1/1975 

pääkirjoituksessa Thelma Aro pohti pohjoismaisten työsuojelualan aikakauslehtien 

käymää keskustelua. Keskusteluissa todettiin toimituspolitiikan samanlaisuus: 

monipuolista asiatietoa työsuojeluasioista oli välitettävä lukijoille niin objektiivisessa 

muodossa kuin mahdollista ja esitettävä tasapuolisesti työsuojelun kaikkien mielipide- 

ja tehtäväryhmien näkemyksiä. Aron mukaan ”työsuojelu on poliittista toimintaa, koska 

se tähtää olevien olojen parantamiseen”. Tämän takia työsuojelulehdet esittelivät 

erilaisia mielipiteitä, joskaan ne eivät itse asettaneet näitä mielipiteitä 
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paremmuusjärjestykseen. Aron mukaan lehdet eivät tahtoneet ohjata lukijoittensa 

ajattelutapaa, ne vain välittävät tietoja ja erilaisia vaihtoehtoja ajattelun pohjaksi.
149

  

 

Pohjoismaiset lehdet halusivat julkistaa yhteisen kannanoton, jossa tavoitteeksi ne 

asettivat työsuojelukeskustelun vauhdittamisen pohjoismaissa. Samoin ne näkivät 

vapaina ja riippumattomina tiedotusvälineinä oikeudekseen puuttua sekä kansallisiin 

että kansainvälisiin epäkohtiin siinä osassa sosiaalista järjestelmää, minkä työympäristö 

käsittää. Lausuman sisältö sopi Aron mukaan tismalleen TTT:n toimituslinjaksi.
150

 

 

Tarkastelemanani ajanjaksona vuosina 1971−1994 lehti käytti nimensä perässä kuvausta 

työsuojelualan aikakauslehti. Lehti luokittelee nykyisin itsensä työhyvinvoinnin 

erikoislehdeksi
151

, mikä osaltaan kuvaa muutoksia työelämässä laajemmin. Lehdessä oli 

läsnä sekä tieteen ja tutkimuksen kieli, lainsäätäjien ja viranomaisten kieli että 

journalistinen kieli. TTT-lehdessä huomioitiin lukijoina niin sanotut mikrotoimijat eli 

tavalliset työtä tekevät ihmiset. Teksteillä ei kuitenkaan läheskään aina tavoiteltu 

mikrotoimijoita, vaan osa teksteistä oli selkeästi puhetta asiantuntijalta toiselle, tai 

virkamieheltä toiselle, tai tutkijalta toiselle. Osa puolestaan tavoitteli myös niin sanottua 

maallikkolukijaa, jolloin teksti avautui ensi lukemalta eikä siinä käytetty kovin vaikeita 

ammattitermejä. 
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2 TEOLLINEN SUOMI – RUUMIILLINEN TYÖ KANNATTELEE JA 

KULUTTAA  

 

2.1 Työterveyslaitos ja TTT-lehti rakennemuutoksen Suomessa 

Suomen taloudellinen kasvu rakennettiin 1960-luvun lopulta 1980-luvun loppuun 

vahvan valtion varaan
152

. Yhteiskunnan rakennemuutos teollistumisen ja 

kaupungistumisen myötä näkyi kautta linjan 1970-luvun lehdissä. Sitä kuvasivat 

lehdissä keskustelut rationalisoinnista, maininnat kiireestä, tehokkuudesta, 

pakkotahtisuudesta, toisaalta myös koneellistumisen ja automaation työlle tuottamista 

positiivisistakin vaikutuksista työsuojelulle. Nämä samat keskustelut jatkuivat myös 

1980-luvun lehdissä.  

 

Hyvinvointivaltion rakentamisen keskeisimpinä vuosikymmeninä voidaan pitää 

1970−1980-lukuja. Suomi muuttui rakennemuutoksen myötä radikaalilla tavalla. 

GÖSTA ESPING-ANDERSENIN jaottelun mukaisesti pohjoismaisen, 

sosiaalidemokraattisen mallin lisäksi voidaan erottaa sekä keskieurooppalainen että 

anglosaksinen malli. Suomen hyvinvointivaltiomalli on osa pohjoismaista mallia, joka 

perustuu julkisen sektorin tarjoamille laajoille palveluille ja verotuksen kautta 

tapahtuville tulonsiirroille. Valtio siis vastaa hyvinvoinnin tuottamisesta ja riskien 

hallinnasta, toisin kuin muissa hyvinvointimalleissa, joissa päävastuu on yksilöllä tai 

perheillä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen liberaali malli korostaa tarveharkintaa. Tällöin 

sosiaaliturva hankitaan yksityisten vakuutusten kautta ja valtio huolehtii ainoastaan 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemasta. Eurooppalainen konservatiivis-

korporatiivinen malli puolestaan korostaa työn, perheen ja kolmannen sektorin vastuuta 

hyvinvoinnin ylläpitämisessä.
153

  

 

Pohjoismaisesta mallista tuli Kettusen mukaan suosittu käsite 1980-luvulla. Sen avulla 

alettiin hahmottaa kansallisen sosiaalisen sääntelyn suhdetta integroituvaan Eurooppaan 

ja globalisoituvaan kapitalismiin.
154

 1980-lukua luonnehti taloudellinen nousukausi, 

hyvinvointivaltion aktiivinen rakentaminen ja maan avautuminen kansainväliselle 
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kilpailulle. Teollisuuden runkona oli luontaisiin raaka-ainevaroihin perustuen puu- ja 

paperiteollisuus. Suomesta tuli 1980-luvulla yksi maailman suurimmista paperin 

viejistä. Metalli- ja kaivosteollisuuden osuus teollisuuden kokonaistuotannosta nousi 

1980-luvulle tultaessa neljänneksestä runsaaseen kolmannekseen.
155

  

 

Suunnatut monitieteiset ja laajat toimintaohjelmat erityiskysymyksissä ilmaantuivat 

Työterveyslaitokseen 1980-luvulla. Niitä olivat muun muassa asbesti, tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet, allergiat ja väestön ikärakenne sekä työyhteisöön liittyvät 

kysymykset (psykososiaaliset ongelmat). 1960-luvulla työturvallisuutta ja työterveyttä 

oli perusteltu inhimillisyyden näkökulmasta, 1970-luvulla oikeudenmukaisuuden ja 

tuottavuuden näkökulmasta.
156

 

 

 

2.2 Hyvinvointia rakentamassa työsuojelun kontekstissa 

 

2.2.1 Lehti jalkautuu toimituksesta työpaikoille 

 

TTT jatkoi 1980-luvulla työsuojeluteemojen parissa Aron toimiessa päätoimittajana. 

Lehti ilmestyi määrällisesti runsaampana kuin koskaan ennen. Työterveyslaitoksen 

taloudellinen tilanne oli vuoden 1978 valtiollistamisen jälkeen vahvempi. Noron 

mukaan Työterveyslaitoksella on  

--nyt 1980-luvulle siirryttäessä todella ennennäkemättömät taloudelliset ja 

henkilökuntaresurssit tehtävänsä täyttämiseksi yhteiskunnassamme.
157

  

 

Työoloja koskevissa jutuissa liikuttiin ainakin lehden ilmestymistä seuranneina 

alkuvuosina hyvin yksityiskohtaisissa kuvauksissa työpaikoilta. Toimittaja ja kuvaaja 

olivat vierailleet jossakin työpaikassa, tavallisimmin suuressa tai keskisuuressa 

tehtaassa. Artikkeleihin oli haastateltu sekä johtoporrasta, työntekijöitä, 

luottamusmiehiä että työpaikan työterveyshenkilöstöä. Näihin artikkeleihin liittyi usein 

myös tutkimuspitoisempi osio, jossa kyseiseen työhön ja työtehtäviin liittyviä 

työsuojeluongelmia tieteellistettiin ja esitettiin mahdollisia ratkaisumalleja toiminnan 
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parantamiseksi. Ratkaisukeskeisyys luonnehti TTT-lehden linjaa kautta 

tarkastelujakson, työsuojelu nähtiin ongelmanratkaisuluonteisena, monella tapaa 

välineellisenäkin toimintana, konkreettisten suojausten ja turvallisten toimintatapojen 

kehittelynä mistä se oli alun alkaen lähtenyt liikkeelle. 

 

Työpaikkareportaaseissa työntekijöiden ja luottamismiesten haastatteluissa pyrittiin 

tuomaan esiin heidän itsensä näkemyksiä omien työpaikkojensa konkreettisista 

työoloista ja työtehtäviensä haasteista arjen työssä. Työsuojelua pyrittiin lehden 

toimesta tekemään mahdollisimman näkyväksi ja kaikkia työssä olevia koskettavaksi 

asiaksi. Esimerkiksi toimittaja Leena Häyrisen kirjoittamat artikkelit tehdastyöstä ovat 

konkreettisinta kuvausta 1970-luvun tehtaiden työoloista.  

 

VÄÄNÄSEN ja TURTIAISEN mukaan työntekijyyden voi katsoa rakentuvan sekä 

julkilausutuista ihannetyöntekijän toivekuvista että työarjen puheesta ja teoista, jotka 

kertovat ajalleen tyypillisistä työelämätodellisuuksista
158

. TTT-lehden 

työpaikkakuvauksissa ovat läsnä molemmat elementit: työsuojelun julkilausutut ja -

lausumattomat päämäärät työsuojelua tavoitteellisesti toteuttavista työntekijöistä ja 

työnantajista, toisaalta se arkinen ihanteista välillä hyvin kaukana oleva 

konfliktipitoinen todellisuus, jossa töitä tehtiin eri työpaikoissa ja -työympäristöissä, 

erilaisten yksilöiden kesken. 

 

Työpaikkareportaasit noudattivat pääosin samaa rakennetta, jossa esiteltiin eri 

työpaikkojen tekemiä onnistuneita ratkaisuja ja valintoja työsuojelua koskien. Lehti ei 

kuitenkaan tyytynyt myötäilemään yhtä yksittäistä toimijaa tai näkemystä, ei myöskään 

toteamaan kaiken olevan työsuojelun kannalta riittävällä tasolla. Sen sijaan 

toimittajakunnan mahdollisuus oli tuoda lehden välityksellä esille työsuojelun ”sokeita 

pisteitä” laajempaan tietoisuuteen. Ne saattoivat liittyä samassa artikkelissa sekä 

työelämän rakenteellisiin ongelmiin että myös itse työn suoritusympäristöön. 

Toimittajan oli mahdollista liikkua hyvinkin yksityiskohtaisiin asioissa eli osoittaa ne 

kohdat työssä, työprosesseissa, työhön liittyvissä koneissa, laitteissa tai itse 

työympäristössä, jotka edelleen vaatisivat huomiota ja ratkaisuja. Eräällä tapaa 

asiantuntijuus oli PELTOMÄEN, HARJUMÄEN ja HUSMANIN kuvaamassa 
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murroksessa: kaavamaisia ongelmia ja valmiita ratkaisuja ei välttämättä ollut tarjolla, 

vaan tilannekohtaisuus, yhteistyö ammattikuntien ja monien eri asiantuntijuuksien 

välillä kasvoi ja samalle asialle toteutui monet eri ongelmanmäärittelyt.
159

  

 

Lehti pyrki ikään kuin tulkitsemaan laajasti ja samalla kriittisesti tilanteita ja 

näkemyksiä. Tutkimuslaitoksen julkaisuna se olisi voinut jäädä tietyllä tapaa etäämpää 

työsuojelun kenttää pelkästään tieteentekemisen ja sen tulosten perspektiivistä 

tarkastelevaksi tahoksi, mutta sen sijaan TTT jalkautui työpaikkareportaasien kautta 

kentälle itse. Lehti liitti tieteellisen tiedon ja osaamisen sekä lukijoiden arkisen 

kokemustiedon työelämästä yhteiseksi työsuojelun tietovarannoksi, mikä ilmeni 

varsinkin Aron pääkirjoituksissa. 

 

Tiedotusvälineet toimivat merkitysten tuottajina ja niiden tuottamat aineistot kertovat 

aikansa arvoista ja asenteista jostain näkökulmasta ja jossakin tulkintakehyksessä.
160

. 

Mediatoimijat eivät ole neutraaleja tiedontuottajia, vaikka ne usein objektiivisuuttaan 

korostavatkin, kuten myös TTT-lehti pyrki tekemään. Niiden sidonnaisuudet voivat 

näkyä esimerkiksi taloudellisten, poliittisten ja ideologisten taustojen kautta
161

. Aro 

kertoi seikkaperäisesti eräässä pääkirjoituksessaan lehden journalistista toimintatapaa 

työpaikkareportaasien suhteen, joita hän piti tärkeänä osana lehteä. Hän korosti 

puheenvuorossaan luottamuksellisuutta ja rehellisyyttä: 

 

Niillä (työpaikkareportaasit) on monta tarkoitusta. Haluamme sanoin ja 

kuvin kertoa, minkälainen on jollekin tuotannon alalle tyypillinen 

työpaikka. Vierailemme itse työpaikalla, paneudumme sen keskeisiin 

ongelmiin, perehdymme ongelmien ratkaisumalleihin, seuraamme 

työsuojelutoiminnan järjestelyjä. Tiedot keräämme haastattelemalla 

työnantajaa, työntekijöitä, työsuojeluhenkilöstöä, luottamusmiestä jne. 

Kootuista tiedoista teemme jutun, jossa esittelemme asiat 

totuudenmukaisesti ja myönteisiä seikkoja painottaen. Me toistamme 

haastattelut niitä värittämättä tai muuttamatta.  
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Valmiin tekstin jätämme asianomaisen tarkistettavaksi ennen 

julkaisemista, kuten hyvä lehtimiestapa vaatii. Asialliset korjaukset 

otamme huomioon. Olemme aina pyytäneet luvan ja selostaneet aikeemme 

ennen vierailuamme. Meihin on suhtauduttu kiitettävän myötämielisesti 

mikä on taannut meille hyvät työskentelyedellytykset.
162

 

 

Väistämättä Työterveyslaitos lehden tausta- ja julkaisuorganisaationa loi lehden 

tiedonvälitykselle omat kehyksensä, mutta unohtaa ei sovi myöskään laajempaa 

yhteiskunnallista kehystä ja voimasuhteita, jotka siihen vaikuttivat niin aihevalintojen 

kuin niistä kerronnankin suhteen. Tiedotusvälineiden ammattilaisten (kustantajien, 

toimittajien ja omistajien) edun tavoittelu, tausta ja intressit sekä omistajien kontaktit 

poliittisiin, ideologisiin tai taloudellisiin ryhmiin vaikuttavat aina median toimintaan.
163

  

 

Lehti oli Aron mukaan siis saanut positiivisen vastaanoton työpaikoilla ja se välittyi 

lehden artikkeleissa erityisesti työntekijöiden avoimuutena kertoa haastatteluissa 

epäkohtia, mutta myös muita työhön liittyviä puolia; selkeästi lehden panos koettiin 

monilla reportaasien kohteena olevilla työpaikoilla tärkeänä ja heidän oma roolinsa 

tiedon tuottamisessa niin ikään. Aro oli joutunut kuitenkin kohtaamaan ”muutamia 

poikkeuksia”, joiden hän myös poikkeuksiksi toivoi jäävän, eli ”asianomaiset 

vastuuhenkilöt tarkastuslukuvaiheessa” olivat pyytäneet epäkohdista kertovien tekstien 

poistoa tai korjaamaan alaistensa haastattelulausuntoja – hän tarkoitti tässä ilmeisimmin 

työnantajia.  

 

--toivottavasti tällaiset kokemukset jäävät hajailmiöiksi. 

Luottamuksellinen suhtautuminen oikeamieliseen asioiden käsittelyyn on 

ehdoton edellytys lehden tiedonvälityksen onnistumiselle.
164
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2.2.2 Poliittiset voimasuhteet aika ajoin näkyville 

 

LAURA SAARENMAAN mukaan säännöllisesti ilmestyviä, laajoille yleisöille 

suunnattuja julkaisuja luonnehtii aina toisteisuus, yleisluonteisuus ja sarjallisuus
165

. 

Lehdet ovat aikakautensa tuotteita ja niitä on mahdollista ymmärtää vain huomioimalla 

mahdollisimman laajasti erilaisia kirjoittamiseen vaikuttaneita konteksteja. Yleisten 

kriteerien (ajankohtaisuus, poikkeuksellisuus, huomionarvoisuus) ohella lehtikohtaiset 

kriteerit määrittävät sen, mikä on yksittäisen lehtikonseptin puitteissa mahdollista, 

kiinnostavaa ja relevanttia.
166

  

 

Lehtien sidonnaisuudet aikakauden poliittisiin voimasuhteisiin voivat vaikuttaa 

julkaisuihin monin tavoin. 1970-luvun politisoitunut ilmapiiri ei kovin voimakkaasti 

tullut kuitenkaan ilmi lehdessä. Mainintoja työtaisteluista ja lakoista oli kuitenkin 

työpaikkareportaasien kautta esillä aika ajoin. Esimerkiksi Wärtsilä Oy:n 

vakuutustarkastaja totesi:  

-- ihmisen terveyteen tähtäävää toimintaa ei pitäisi millään tavalla 

politisoida, vaan hyvässä yhteisymmärryksessä kiihkoilematta löytää ne 

yhteiset toimintatavat, joilla päästään parhaisiin tuloksiin. Ei tulisi 

kärjistetysti korostaa ”sosialistista tai kapitalistista terveysrintamaa”. Jos 

nyt rintama-sanaa välttämättä pitää työsuojelun yhteydessä käyttää, niin 

puhuttakoon sitten ”yhteisrintamasta”, jossa kaikki osapuolet 

yhteistoimin, hyvässä yhteisymmärryksessä työskentelevät parhaan 

mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi, työntekijän suojelemiseksi työn 

vaaroilta. Työturvallisuuslaki ja työmarkkinajärjestöjen tekemät 

työsuojelua koskevat sopimukset velvoittavat osapuolia tällaiseen 

yhteistyöhön.
167

  

 

Usein 1970-lukua on kuvattu läpipolitisoituneena vuosikymmenenä, paksujen 

työehtosopimusten ja lakkoilun aikakautena
168

. Vuoden 1971 rakennus- ja metallialan 

lakko ja vuoden 1973 rakennusalaa koskenut lakko ja työsulku näkyivät muutamissa 
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kohden lehtiin haastateltujen kommenteissa, joissa kuvattiin työpaikan ilmapiiriä. 

Työntekijöiden järjestäytyminen ja vaatimukset paremmasta työturvallisuudesta olivat 

esillä myös lehden artikkeleissa. Esimerkiksi rakennusalaa käsitelleen lehden 

artikkelissa rakennustuotteita valmistavan tehtaan luottamusmies totesi, että ¾ on 

järjestäytyneitä työntekijöistä. Työnantajatahon asennoitumisessa järjestäytyneeseen 

työväkeen on ollut toivomisen varaa varsinkin lakoon jälkeen, totesi luottamismies. 

Aikalaisten käymää dialogia kuvastaa seuraava aineistokatkelma: 

 

-- Olemme toivoneet trukinkuljettajille lämpöpukuja, koska he 

työskentelevät aivan kylmässä tuotehallissa, jonka epäkuntoiset liukuovet 

joutuvat olemaan aina auki, mutta toistaiseksi meille vain naurettiin. 

(luottamusmies) 

--- kuluneen vuoden sekava työmarkkinatilanne on vaikeuttanut 

toimintaamme monessa suhteessa. --- Suhtautumisemme ammatillisesti 

järjestäytyneeseen työväkeen on positiivinen. (toimitusjohtaja)
169

 

 

 

2.2.3 Työnantajien tulee ottaa vastuuta enemmän 

 

Raskas teollisuus ja sen työoloihin liittyvät fysikaaliset ja kemialliset haasteet olivat 

1970-luvun työsuojelun keskeisintä työsarkaa lehtien sisällön perusteella. 1970-luvun 

lehdelle tyypillinen moniulotteinen työpaikkakuvaus ja työsuojelun roolin 

merkityksellistäminen tuli esiin esimerkiksi artikkelissa, jossa toimittaja Leena 

Häyrinen kertoi titaanioksidipigmenttiä valmistavan tehtaan työoloista. Työntekijöitä oli 

tiedusteltu epäkohtia ja kehittämisehdotuksia. Mitään ehdotuksista ei ollut tyrmätty, ja 

työsuojelualoitetta ei tehtaalla voinut hylätä kuin tehtaanjohtaja. Huolimatta 

tehtaanjohdon, työsuojelupäällikön, pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 

myönteisestä suhtautumisesta työsuojeluun ja työntekijöiden antamasta tunnustuksesta 

työnantajalle sekä työpaikan työterveyshuollon toimivuudelle, toimittaja kysyi 

kriittisesti, ”onko normeja noudattava vielä kuitenkaan hyvä tai edes tyydyttävä”, 

tuoden esiin havaitsemiaan epäkohtia. Myös työsuojeluvaltuutetun mukaan tehtaalla oli 

haittoina epäsiisteys, kemialliset aineet ja -yhdistelmät, pöly, kaasu, melu ja veto.
170
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2.2.4 Työntekijän vastuu työoloista 

 

Työnantajien ensisijaista vastuuta korostettiin lehdessä työympäristön luomisessa 

turvalliseksi. Työnantajia haluttiin lehdessä vastuuttaa hoitamaan käytännön työolojen 

parantaminen sekä työntekijöitä seuraamaan omaa terveydentilaansa sekä noudattamaan 

kunkin alan työsuojelusääntöjä. Lehdissä siihen kehotettiin ja osittain myös velvoitettiin 

työsuojelullisin perustein. Säädösten valmistelutyössä työnantajat kuitenkin Kivistön, 

Turtiaisen ja Väänäsen mukaan rajasivat ongelma-alueita ja vastuitaan siten, että 

työnantajat säilyttäisivät itsenäisen päätäntävallan eivätkä kustannukset kasvaisi
171

.  

 

Työntekijöiden oma toimijuus tiedostettiin myös eli työsuojelun ”kohde” oli samalla 

myös itse toimija, jolla oli mahdollisuus tehdä vastuullisia valintoja omaa 

työturvallisuuttaan koskien. Kivistön, Turtiaisen ja Väänäsen mukaan lainsäädäntö 

puuttui ensin reaktiivisesti tapaturmien ja ammattitautien ongelmaan. Työntekijästä 

alkoi tulla kuitenkin vähitellen aktiivisempi toimija ja yhteistyökumppani, kuitenkin 

ilman päätösvaltaa.
172

  

 

Työntekijöiden ääni oli esillä 1970-luvun lehdissä, mutta ei kovin voimallisesti, mikäli 

sitä vertaa suhteessa terveyden ja työsuojelun asiantuntijoihin. Työsuojelun keskeisin 

kohde eli työntekijä, ja 1970-luvulla näkyvimmin juuri tehdastyöläinen, oli useimmiten 

nimenomaan toimenpiteiden, päätösten ja auttamisen kohde, jonka oman toimijuuden 

puolestaan mahdollisti järjestäytyminen ja henkilökohtainen rohkeus tuoda työsuojeluun 

liittyviä kysymyksiä esille työpaikallaan. 

 

Yhä enemmän lehti siirtyi 1970-luvun kuluessa huomioimaan myös työn suorittajaan 

liittyvät tekijät erityisesti tapaturmia koskevissa teksteissä, ja 1980-luvulla ”inhimilliset 

tekijät” ja niiden ymmärtäminen korostuivat esimerkiksi turvallisuuskeskustelussa. 

Työsuojelu näyttäytyi kehittämisprosessina, jossa tulisi huomioida sekä laitteet että 

ihmiset kokonaisuudessaan ja koko työprosessin kaaren huomioiden, ei vain yhtä tai 

muutamaa turvallisen työsuorituksen kannalta näkyvintä ja ilmeisintä ulottuvuutta 

korjaten. ERKKI VASARAN mukaan ammattiliittojen tuottamissa liittohistorioissa 

                                                 
171

 Kivistö & Turtiainen & Väänänen 2014, 221. 
172

 Kivistö & Turtiainen & Väänänen 2014, 219–220.  



 49 

edunvalvontakysymysten kuten palkkaneuvottelujen ja työsuojeluongelmien sekä 

poliittisten mittelöiden saadessa huomion, on usein jäänyt katveeseen varsinainen työ ja 

sen kehitys sekä konkreettiset olosuhteet ja työtehtävät, joissa työpäivä on vietetty. 

TTT-lehden työpaikkareportaaseissa toteutettujen haastattelujen kautta oli mahdollista 

tarkastella myös tätä työväen itsensä näkemää puolta työsuojeluun liittyen.
173

 

 

Lehdessä kuvattiin konkreettisia työoloja monien työpaikan toimijoiden näkökulmista. 

Työntekijöiden katsottiin olevan vastuussa esimerkiksi henkilökohtaisesta 

hygieniastaan. Tehdasolot olivat usein siinä määrin epäpuhtaita, että ruokatauolle 

lähdettäessä ja viimeistään työpäivän jälkeen edellytettiin työvaatteiden vaihtamista ja 

peseytymistä ennen kotiin lähtöä. Toimittaja kiinnitti useissa jutuissaan huomiota 

siihen, kuinka työntekijät laistoivat tässä useaan otteeseen.  

 

Toisaalta toimittajien näkökulmasta pyrittiin myös ymmärtämään työntekijöitä, joiden 

lyhyet tauot eivät mahdollistaneet poistumista työn ääreltä syömään ja juomaan, vaan 

moni kahvitteli ja ruokaili työvaatteissaan työnsä äärellä. Se ei kuitenkaan ollut 

työsuojelun ammattilaisten ja toimittajan näkökulmasta ongelmatonta. Tehtaiden 

likaisten työolojen ohella toimittajat toivat esiin palvelutyön hygieniaongelmat, muun 

muassa laitospesuloiden työoloista, joissa pyykkärit kohtasivat työssään hyvin likaisia 

olosuhteita ja esimerkiksi puhtaan ja likaisen puolen välillä ei ollut toimittajan 

näkökulmasta kunnon suojausta.
174

  

 

Myös lyijypöly aikaansai akkutehtailla vaaroja, joita toimittaja toi esiin: kaikki eivät 

käyttäneet suihkuja ja likaiset ja puhtaat vaatteet eksyivät toistensa puolelle. Toimittaja 

toisaalta kritisoi tilannetta, toisaalta myös ymmärsi työntekijöiden tilanteen:  

 

Työntekijät eivät noudata terveydelleen hyödyllistä pukeutumisjärjestystä, 

mutta suurin osa työntekijöistä kulkee Tikkurilasta Kiloon junalla ja 

haluaa ehtiä päivän jälkeen kotiin nopeasti.
175
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Keskustelua pääluottamusmiehen ja tehtaan päällikön välillä oli siitä, tulisiko lääkärin 

vastaanottoajat saada työajalle vai ei. Pääluottamusmiehen mielestä 

turvallisuuspäällikkö ei saisi olla tuotannon palveluksessa, koska tällöin ”tuotanto 

tahtoo olla ensisijalla”. Tehtaan päällikkö totesi haastattelussa: 

-- olemme käyttäneet ehdottomasti parhaan mahdollisen asiantuntemuksen 

saadaksemme aikaan sekä työläisille että ympäristölle ystävällisen 

työpaikan. Onhan ihmisen viihtyvyys nykyisin erittäin tärkeä asia.
176

 

 

Työsuojelu ei ulottunut kaikkiin työtä tekeviin samalla volyymilla 1970-luvulla, minkä 

TTT lehtenä tiedosti keskeisenä ongelmana. Esimerkiksi vakituisissa työsuhteissa olleet 

ja keikkatyöläiset eivät aina saaneet yhdenvertaisella tavalla koulutusta 

työsuojelukysymyksissä. Pääluottamusmies Helsingin satamista toi esiin 

samapalkkaisuuden periaatteen työvoiman kesken satama-alalla, mutta muutoin 

työvoima jakaantui kahtia, vakinaiseen ammattikuntaan ja tilapäisiin työntekijöihin. 

Työsuojelukoulutusta tarjottiin työnjohdolle ja ammattityöntekijöille, jolloin 

tilapäistyöntekijöiden kouluttaminen jäi vanhempien ja kokeneempien työntekijöiden ja 

työnjohdon varaan. Ratkaisuksi ahtausalan työturvallisuusvaliokunta aikoi toimittaa 

käsikirjan yhdessä ministeriön kanssa, kansankielistämään ja selkeyttämään 

työturvallisuusohjeistusta.
177

  

Kaivokset, valimot, liikenne, tehtaiden työolot ja rakennusala olivat lehdessä 

säännöllisesti esillä. Huomion kohteena lehdessä olivat konkreettiset fyysiset työolot 

työpaikoilla kuten pöly, melu, kylmyys ja kemikaalit, ja myös niitä ylläpitävät tekijät. 

Kritiikki lehdessä suuntautui lähinnä niihin työnantajiin, joiden intresseissä ei 

työsuojeluammattilaisten mukaan ollut aina poistaa esteitä ja haittoja. Työsuojeluun 

myönteisesti suhtautuvia yrityksiä oli lehdessä kuitenkin esillä taajaan, lehti halusi 

esitellä myös esimerkillistä suhtautumista työsuojeluun. TTT-lehdessä kirjoittaneet 

asiantuntijat korostivat usein, kuinka tarvetta monille työturvallisuutta parantaville 

toimille olisi olemassa. Esillä oli myös muutoksen hitaus turvallisuuden 

parantamisessa.
178
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2.2.5 Tapaturmaisella rakennusalalla eniten riskejä 

 

 

Rakennusala työllisti 1970-luvun puolivälissä joka kolmannen suomalaisen 

teollisuustyöntekijän
179

 ja rakentajien työsuojeluasiat olivat esillä jo ensimmäisestä 

TTT-lehden numerosta lähtien. Esimerkiksi 7/1973 lehti oli kokonaisuutena painottunut 

juuri rakennusalan teemoihin. Vaikka lisääntyvä koneellistuminen oli vähentänyt 

rakennustyön ruumiillisia ponnisteluja, se oli edelleen ruumiillisesti raskasta tai 

keskiraskasta. Rakennustyö oli siirtynyt yhä enemmän tehtaisiin, mutta ruumiillinen 

ponnistelu jatkui edelleen työmailla.
180

  

 

Ammattitaudit, kulumissairaudet ja tapaturmat olivat alan ongelmina. Niiden taustalla 

olivat yleisemmin rakennustyön fyysiset vaatimukset, kylmässä ilmassa työskentely ja 

siitä johtuvat ammattitaudit ja tapaturmat, esimerkiksi liukastumiset. Esimerkiksi 

talvirakentamisen osalta lehdessä todettiin, kuinka rakennusalalla toimivat kohtaavat 

talvella työskennellessään monia riskejä. Työsuojelun yksilöistä lähtevää, mutta 

yhteiseen hyvään tähtäävää yhteistyötä painotettiin: 

Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää kaikkien rakennustyöhön 

osallistuvien henkilöiden yhteistoimintaa, yhteisiä ponnistuksia, 

valppautta ja erityistä varovaisuutta.
181

 

 

Muutamien lehtiin haastateltujen kommenteissa ja työpaikan ilmapiiriä koskevissa 

kuvauksissa näkyivät vuoden 1971 rakennus- ja metallialan lakko ja vuoden 1973 

rakennusalaa koskenut lakko ja työsulku. TTT-lehden mukaan nuoria oli vaikea saada 

rakennusalalle ja työolosuhteiden korjaamisella ja tuotantovaiheiden saneeraamisella 

tehokkaammin vaikutettaisiin myös alan arvostukseen. Rakennus- ja kivityön 

teemanumerossa Aro totesi, että rakennustyöläiset ovat kiitettävän ahkerasti itse 

pyrkineet asiaansa edistämään laatimalla työsuojeluohjelman vaadittavista 

toimenpiteistä. ”Paljon asioita on selvitetty ja ongelmia pohdittu, toivoa sopii, että 

tekojen aika on pian käsillä”.
182
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2.2.6 Työmatkaliikenne työsuojelun huolen kohteeksi 

 

Yleinen liikennepoliittinen keskustelu näkyi myös TTT-lehdessä 1970-luvulla, jolloin 

liikennekulttuuria luonnehtivat kasvava liikenne, puuttuvat nopeusrajoitukset ja 

esimerkiksi turvavöiden käyttöpakon puuttuminen. Liikenneturvallisuus oli Liikenteen 

turvallisuusviraston mukaan heikoilla kantimilla 1970-luvulla, jolloin tieliikenteessä 

kuoli nelinkertainen määrä ihmisiä nykyiseen verrattuna, yli 1000 ihmistä vuodessa. 

Parannuksia liikenneturvallisuuteen kuitenkin tuli vuosikymmenen aikana, erityisesti 

presidentti Kekkosen uudenvuodenpuheen 1973 siivittämänä. Vuonna 1975 tuli 

turvavyöpakko etuistuimille, vuonna 1978 tiekohtaiset nopeusrajoitukset ja turvavöiden 

käyttöpakko myös takapenkeille sekä vuonna 1977 promillelaki.
183

  

 

Työmatkaliikenne eli kotien ja tehtaiden sekä muiden työpaikkojen välinen matkanteko 

ja urbanisoituminen yleisemminkin lisäsivät myös liikennettä ja samalla 

onnettomuusriskejä Suomen maanteillä. Ruuhkat olivat ongelma erityisesti 

pääkaupunkiseudun liikenteessä. Työsuojelussa osa asiantuntijoista koki liikenteen 

jääneen liian vähälle huomiolle työsuojelun yhtenä kohteena. Näin ollen liikennettä 

koskeva yhteiskunnallinen keskustelu näkyi myös TTT-lehdessä 1970-luvulla, jolloin 

liikennekulttuuria luonnehtivat kasvavat liikennemäärät, puuttuvat nopeusrajoitukset ja 

turvavöiden käyttöpakon puuttuminen. Liikenneturvallisuutta lähestyttiin lehdessä 

useista näkökulmista ja ongelmista käsin, joita olivat autoilijoiden väsymistila, 

maanrakentamisen työturvallisuus, autokatsastus, liikennejuopumukset sekä työajan 

porrastamismahdollisuudet (kaksivuorotyö tai nelipäiväinen työviikko) ja 

tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ruuhkien vähentämiseksi
184

.  
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 Suomen tieliikenteen turvallisuuden vuosikatsaus 2013, 9. Elektr. dokumentti. 
184

 Professori Sauli Häkkinen, Työterveyslaitos: autonkuljettajan väsymystilasta; insinööri Jouko 
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olisi korvattava tietoliikenneyhteyksin. TTT 1/1972. 
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Liikenteestä ja häkästä TTT-lehdessä kirjoitettiin 50-sivuisena teemanumerona 1/1972. 

Siinä huomio kiinnitettiin myös ammattiautoilijoihin
185

. Lehdissä puhuttiin moneen 

otteeseen asennekasvatuksesta, joka nähtiin työsuojeluasiantuntijoiden mukaan 

pääasiallisesti työnantajan ja työsuojelupäällikön tehtävänä. Työterveyslaitoksen 

asiantuntijan mukaan työsuojelun kehittämispuheessa ja itse kehittämistoimissa oli 

keskitytty pääosin työpaikkatapaturmien torjuntaan jättäen huomiotta matkatapaturmat, 

milloin ne eivät suoranaisesti liity työntekijän työhön liikenteessä. Kun perustana olivat 

lainsäädäntö ja lakien nojalla laaditut ministeriöiden päätökset, asiantuntijan mukaan ei 

pitänyt olla mitään estettä sille, että työsuojeluviranomaiset voisivat vaikuttaa 

liikennepolitiikkaan työmatkatapaturmien torjuntaa kehittäessään. Työpaikalla voitiin 

”luonnollisesti edistää liikenneturvallisuutta jakamalla liikennetietoutta ja tekemällä 

valistustyötä.”
186

 

 

Asennekasvatus nähtiin tärkeänä ja asennemuutokseen liikennekäyttäytymisessä 

pyrittiin valistuksen keinoin myös TTT-lehden välityksellä. Aktuaari Sosiaali- ja 

terveysministeriöstä puhui myös asennekasvatuksesta työmatkaturvallisuudessa, jonka 

tuli kohdistua inhimillisiin tekijöihin: varomattomuuteen ja kiireeseen. Työnantajalta 

aktuaari peräsi vastuuta: myös työnantajan velvollisuutena tulisi hänen mukaansa olla 

huolehtiminen työmatkojen turvallisuudesta esimerkiksi yhteiskuljetuksilla.
187

 

Esimerkiksi työpaikkojen työsuojelupäälliköille eritoten suunnattua 

työmatkaturvallisuusopasta markkinoitiin 2/1978 lehdessä:  

 

Onko työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa? Menetetäänkö teillä 

työmatkatapaturmissa työpäiviä? Pahimmassa tapauksessa työntekijöitä. 

Työsuojelupäällikkö on vaikuttaja. Työmatkojen vaaratilanteista 

tiedottaminen on työsuojelua ja tapaturmien ennaltaehkäisyä. 

Tiedottamalla voit ehkäistä myös sekä yrityksellesi että yhteiskunnalle 

koituvat turhat kulut.
188
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Vuoden 1984 lehden neljäs numero oli omistettu liikenteelle. Liikennettä pohdittiin niin 

poliisin, autoemännän, vaarallisten aineiden kuljetuksen
189

 kuin hitaamman 

traktoriliikenteen näkökulmista.
190

 Rahastajana bussiliikenteessä toimineen 

autoemännän työ oli katoamassa tuolloin ammattikentästä kokonaan ja yhdessä 

artikkeleista pohdittiin työpaikkareportaasin muodossa työnkuvaa tarkemmin
191

. 

Myös 1990-luvulla työmatkaliikenteestä kirjoitettiin lehdessä edelleen.
192

 Kun aiemmin 

erityisesti työn ruumiillinen rasittavuus korostui liikenteen ammattien 

työolokuvauksissa, nyt korostettiin myös kiirettä liikenteen vaaratekijänä sekä mukana 

oli myös huoli työpaikan säilymisestä liikenteen ammateissa
193

. Vaikka 

liikenneturvallisuus oli parantunutkin uudistusten myötä, numero 1/1994 otsikoi 

kannessaan liikenteessä olevan ”työpäivän vaarallisimmat tunnit”. Liikenne nähtiin 

edelleen olevan työsuojelunäkökulmasta sivuutettu asia, työmatkojen ongelmat eivät 

lehden mukaan kiinnostaneet laman aikana. Ruuhka-aikana vellovat ihmismassat ja 

autojonot olivat lehden mukaan etenkin isojen kaupunkien ongelma ja pääkaupungin 

liikennetilannetta kuvailtiin esimerkiksi Pasilan asemalta käsin.
194

 

  

 

2.3 Ratkaisuja ja uusia ongelmia työn fysiologisiin ja kemiallisiin tekijöihin 

2.3.1 Asbesti tuottaa edelleen seurauksia 

Työsuojelun kohteena olivat edelleen 1990-luvun alkuvuosina fysikaalisten ja 

kemiallisten uhkien torjunta kuten 1970−1980-luvuillakin. Moniin ammattitauteihin ja 

työsuojelun kannalta kiperiin työelämän tilanteisiin oli vuosien saatossa löydetty myös 

toimivia ratkaisuja. Kansanterveyslaki, työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio olivat 

vaikuttaneet parikymmentä vuotta 1990-luvulla. Työn ruumiillinen rasittavuus ja osa 
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klassisista ammattitaudeista olivat kuitenkin edelleen ongelmia. Ylivoimaisesti 

suurimmat ammattitautiryhmät olivat Väänäsen mukaan yksipuolinen liike ja melu
195

. 

Työsuojelun pitkän aikavälin haasteet koskivat teollisuuden töitä. Asbesti oli yksi 

näkyvimmistä ja merkittävimmistä teemoista työsuojelussa 1980-luvulla. Myös TTT-

lehdessä asbesti oli esillä 1980-luvun kuluessa vuodesta toiseen lähes kaikissa 

numeroissa, joko artikkeleina tai pienempinä mainintoina ongelman vakavuuden ja 

laajuuden alettua paljastumaan. Työsuojelun asiantuntijoiden merkitys tiedon välittäjinä 

turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi korostui sen myötä hyvin konkreettisesti. 

 

Asbestia käytettiin pitkään rakennusmateriaalina niin putkissa, lattioissa kuin katoissa 

vuosina 1922–1992.
196

 Sen tuottama pöly rakennusten saneeraus- ja purkutöissä 

kuitenkin aikaansai vakavia hengitystieongelmia, jotka pahimmillaan johtavat 

kuolemaan. Aro kiinnitti niin ikään pääkirjoituksissaan huomiota asbestiin, kuinka se on 

vanhimpia työperäisiä sairauksia. Mitä ohuempia ilmassa leijuvat kuitumaiset 

silikaattimineraalikuidut ovat, sen tuhoisampia ihmisen hengityselimille ja myös 

ruuansulatuselimille, seurauksena asbestoosi eli pölykeuhkosairaus, tai 

ruuansulatuselimien pahanlaatuinen kasvain
197

. Rakennustyön ohella asbesti aiheutti 

ongelmia myös autokorjaamoissa
198

. Erityisen runsaasti asbestia koskevia kirjoituksia 

oli vuosien 1986–1988 lehdissä.  

Vuoden 1988 lehdissä oli useamman artikkelin sarja asbestia koskien. Ohjeistukset 

asbestin purkuun tiukkenivat ja purkutöistä tehtiin Ruotsin mallia seuraten 

luvanvaraisia
199

. Toimittaja Timo Korhonen kirjoitti, kuinka työsuojeluhallituksen 

mukaan työsuojeluviranomaisten ehdottama purkutöiden luvanvaraistaminen on ainoa 

keino saada työt tehokkaaseen valvontaan200
. Purkutöiden turvallisuutta silmällä pitäen 

alettiin edellyttää purkajilta koulutusta siihen
201

, myös lääkärien koulutusta lisättiin 

asbestin terveysvaaroista. Purkutöihin osallistuvien suojavarustuksiin kiinnitettiin 
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196
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8/1986, 11; sekä Timo Korhonen: Asbestinpurku luvanvaraiseksi ensi syksystä? TTT 15/1987, 12–13. 
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erityinen huomio
202

. Lehden esittelemä surullinen esimerkki Tanskasta kertoi, kuinka 

asbestisuojahuppu oli aiheuttanut purkutyöntekijän kuoleman hänen tukehduttuaan 

suojahuppuun irrotettuaan ilmaletkun hupun ollessa vielä päässä eikä huppu 

lähtenytkään irti. Suomessa pohdittiin, voiko vastaava tapahtua meilläkin ja vertailtiin 

suojahuppujen turvaominaisuuksia.
203

 

TTT-lehti toi asbestiongelman vakavuuden esille eri asiantuntijoiden välityksellä, 

erityisesti Työterveyslaitoksen lääkärit ja työhygieenikot kirjoittivat asbestin 

seurauksista toimittajien ohella
204

. Tieto asbestin vaikutuksista ja ongelman laajuudesta 

ja näkymättömyydestä toi asiantuntijoiden välityksellä lehdessä esiin myös sen, kuinka 

asbestista tulisi pitkäkestoinen ongelma, joka ei ole nopeasti ratkaistavissa
205

. Esitettiin, 

että vuosituhannen vaihteeseen mennessä arvioilta kaksituhatta suomalaista menehtyy 

asbestiin
206

 ja sata henkilöä kuolee vuosittain asbestipölylle altistumisen takia
207

.  

Asbesti tuotti edelleen ongelmia 1990-luvulla
208

. Sille altistuneita seurattiin 

Työterveyslaitoksen tutkimuksin
209

. Korvaavuuskysymykset ja niiden tulkinnat 

pohdittivat myös asbestin osalta, ilmiön laajuuden tullessa esiin: kuka korvaa asbestin 

aiheuttamat sairaudet
210

 ja miten selvittää esimerkiksi työntekijän työhistoria vuosien 

takaa siltä osin missä vaiheessa ja missä tilanteessa altistuminen on päässyt 

tapahtumaan. Toimittaja Päivi Haaviston mukaan ammattihistoria voi olla pitkä ja 

jossakin ammatissa kuollessaan henkilö on voinut altistua sairauteen jo aiemmin. 

Tällöin työhistoria voi toimia riskilukujen avaimena.
211

 Työsuojelussa säädökset 

haluttiin laatia asiantuntijatietoon ja selkeästi mitattaviin ilmiöihin ja kriteereihin 

perustuvaksi. Ammattitauti oli selvärajainen prototyyppi, asiantuntijoiden määrittämä 

tauti, joka oli syntynyt määriteltyjä altisteita sisältävässä työssä.
212
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2.3.2 Kemikaalicocktail 

Työterveyskeskusteluihin nousi 1970-luvulla yhä vahvemmin ennaltaehkäisyn 

korostaminen tapaturmien jälkihoidon sijaan. Ennaltaehkäisystä puhuttiin lehdissä yhä 

useammin, ettei tehtäisi aina vaan korjaavaa työtä vaan pyrittäisi ehkäisemään 

tapaturmat jo ennalta. Suojainten avulla oli mahdollista estää esimerkiksi kemiallisia 

haittoja elimistölle. Vuoden 1984 ensimmäinen numero oli keskittynyt suojaimiin
213

.  

Päätoimittaja toi esiin, kuinka suojaimet ovat ensisijainen turvallisuustoimi töissä, joissa 

oloja ei voi uuttaa kuten tulipaloissa, tai joissa se on suhteettoman kallista, sekä töissä, 

joissa ammatin harjoittaminen vain suojalaitteiden avulla on mahdollista. Tehokkaat, 

helppokäyttöiset käyttäjälleen sopivat, kestävät ja helposti huollettavat suojaimet olivat 

välttämättömät ja niiden kehittämiseen ja kokeiluun tarvittiin Aron mukaan tutkimusta 

ja tuotekehittelyä. ”Pitää tarkkaan tietää miltä suojaudutaan. Pitää tuntea vaaran laatu, 

koostumus ja määrä.”
214

 Suojaimilta edellytettiin testausta ja Työsuojeluhallituksen 

hyväksyntää sekä standardointia
215

. Suojaus kehittyi edelleen 1990-luvun aikana 

teknisten materiaalien myötä vaatetuksessa, kengissä ja muissa suojavarusteissa. TTT-

lehti raportoi sekä tutkimustuloksista että niiden käytöstä
216

. Esimerkiksi Oulun 

yliopistossa testattiin varusteita. 

Työhön liittyvät kemialliset ja fysikaaliset vaaratekijät olivat 1970–1980-luvuilla 

näkyvimmin esillä ja niiden vaikutuksia tutkittiin. Väänäsen mukaan rikkihiili, lyijy, 

elohopea ja liotinaineet saatiin hallintaan 1970-luvulla
217

. Kemiallisia aineita ja niiden 

vaikutuksia terveyteen esiteltiin lähestulkoon jokaisessa 1970-luvun numerossa. 

Liuotinaineita käsitelleen 2/1978 lehden pääkirjoituksessa Aro kirjoitti, kuinka 

työelämän haittatekijöitä luokitellaan erilaisin perustein, joista ongelmien yleisyys on 

yksi luokittelutapa. Hän totesi, että fysikaaliset haittatekijät ovat yleisimpiä 

työsuojeluongelmia, mutta niiden osalta erityisesti kemialliset aineet saavat 

työsuojelussa eniten huomiota, vaikka esimerkiksi melu, veto ja valaistusvirheet ovat 

sitä yleisempiä ongelmia. Lehti keskittyi tuomaan esiin tavallisimpien liuotinaineiden 
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haittoja. Aro totesi, että niiden haitat ovat hallittavissa, kun ollaan selvillä muun muassa 

oikeasta käsittely- ja käyttötavasta. Aron mukaan  

 

--yritämme välittää niistä tutkittua tai kokemuksin todennettua tietoa, jotta 

jokainen niiden kanssa tekemisiin joutuva voi toimia oikein ja 

turvallisesti.
218

  

 

Erityisesti valimotyöstä oli lehdissä useita artikkeleita ja aikakauteen sijoittuu myös 

valimoita koskeva Työterveyslaitoksen laaja tutkimus
219

, joka aikaansai parannuksia 

pahimpien terveysvaarojen poistamiseksi valimoilla
220

. Toimittaja Leena Häyrinen 

haastatteli metallitehtaiden henkilöstöjen työolosuhteita kartoittaneen tutkimuksen 

johtajaa. Hän toi esiin, kuinka työoloihin liittyvät haitat ja hankaluudet ovat 

suurimmillaan valmistusprosessin alkupäässä eli valimossa ja pienimmillään 

loppupäässä eli työnjohdon ja toimiston kohdalla.
221

 Numero 4-5/1973 oli omistettu 

valimotyölle. Metallihuurut aikaansaivat paljon haasteita valimoilla
222

. Artikkelissa 

todettiin muun muassa, että henkilökohtainen suojain on huonoin ratkaisu, työpaikka 

pitäisi pyrkiä suunnittelemaan sellaiseksi, ettei siellä tarvita suojaimia
223

. Maailman 

vanhin tunnettu ammattitauti silikoosi eli kivipölykeuhko oli usein valimotyöntekijän 

terveyden uhka, joka saattoi ilmetä 10–20 vuoden altistumisen jälkeen
224

. 

 

Euroopan unioniin liittyminen puhututti asiantuntijoita 1990-luvun alkupuolella. 

Tuntematon kenttä suomalaiselle työsuojelulle nähtiin olevan kemikaalien nopeasti 

lisääntynyt tarjonta ja käyttö. Työsuojelun pyrkimys hallita ongelmia vaikutti 

haasteelliselle juuri kemikaaliriskien kohdalla. Toimittajan mukaan ”Euroopan 

yhdentyminen merkitsee muuan muassa entistä tarkempia työhygieenisiä mittauksia ja 

epämääräisempiä etikettejä.”
 225
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Kemikaalien osalta Aro totesi pääkirjoituksessaan, että ”homma on hanskassa”, monilta 

kemikaaleilta on opittu suojautumaan, vaihtaman vaaralliset aineet vaarattomampiin tai 

kokonaan kielletty ja poistettu käytöstä kuten DDT -myrkky. Kehitysmaissa Aro 

kuitenkin näki olevan vielä tekemistä, koska kemikaalien käyttö oli siellä ”hulvatonta 

ihmisen terveyttä ja henkeä halveksien”. Aron mukaan ammattisyöpä on yksi 

kemikaalien vakavimpia vaikutustuloksia, mutta myös muita ammattitauteja voi tulla 

kemikaaleista, eivät ehkä yhtä kohtalokkaina, mutta merkiten esimerkiksi ammatin 

vaihtoa tai jatkuvia hankaluuksia kuten ihotauteja. Hän kuitenkin näki Suomen tilanteen 

positiivisessa valossa, työsuojelun tuella 

 

--homma on tukevasti hanskassa. Kunhan kaikki osaaminen ja tieto 

hyödynnetään. Tässä pienet työpaikat voivat turvautua 

työsuojeluviranomaisten ja työterveyshuollon apuun.
226

 

 

 

 

2.4 Maaseudun ja alkutuotannon työoloihin kasvava huomio 

 

2.4.1 Perinteet ja uudet teknologiat maatalouden työoloissa 

 

Alkutuotannon parista maa- ja metsätaloudesta elantonsa saaneiden osuus väheni toisen 

maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin yhä useampi alkoi työskennellä 

julkisen tai yksityisen sektorin palveluammateissa.
227

 Väänäsen ja Varjen mukaan 

teollisuuden ja palvelusektorin rooli kasvoi maaseudun äänen vaimetessa ja työntekijän 

perustyyppi löytyi yhä useammin konttoreista ja erilaisista palveluista. Tämä 

maaseudun äänen vaimeneminen on kuitenkin vain osatotuus, minkä osoittaa myös 

TTT-lehden sisällön tarkastelu: maaseudulla elettiin ja tehtiin edelleen työtä vaikka 

määrällisesti tekijöiden määrä olikin vähentynyt ja työn luonne muuttunut myös 

maaseudulla koneistamisen myötä. Kun maa- ja metsätalous työllisti vielä 1950-luvulla 

puolet väestöstä ja kaksi kolmasosaa suomalaisista asui maaseudulla, oli 

elinkeinorakenne vuonna 1975 jo kokonaan toisenlainen, maa- ja metsätalouden 

työllistäessä enää 15 % työvoimasta
228

.  
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TTT-lehti tarkasteli silti 1970-luvulla myös perinteisten elinkeinojen ja ammattien 

työsuojelua. Maataloutta koskevia huolenaiheita olivat muun muassa pöly, työhön 

liittyvät tapaturmat ja työterveyshuollon kattavuus. Ruumiillinen työ oli vähentynyt, 

mutta koneistuminen ja kemialliset aineet sekä pöly ja melu toivat maataloudessa 

tehtävään työhön uudet vaarat. Myöhemmin esille tuli myös maatalouden työolojen 

psyykkinen kuormittavuus.  

 

Koneiden (kuten traktorien, lypsykoneiden ja leikkuupuimurien) sekä niiden 

polttoaineiden hinnat lisäsivät maatalouden kustannuksia, vähentäen ihmistyövoiman 

tarvetta, mutta ollen pientiloille liian kalliita
229

. Maatalouden piirissä tehtävän työn 

muuttuminen jatkui myös 1980-luvun TTT-lehdissä teemana, erityisesti maatalouden 

työterveyshuollon kysymyksissä. Keskustelua ohjasivat Väänäsen ja Varjen mukaan 

erilaisten virallisten instituutioiden merkittävä rooli sekä pyrkimys kehittää työelämän 

sääntelyyn tarkoitettuja järjestelmiä
230

.  

 

Thelma Aro totesi työterveyshuollon kattavuutta käsitelleessä pääkirjoituksessaan, että 

lähes 250 000 maatalousyrittäjää on ilman työterveyshuollon palveluita: viljelijöiden 

työterveyshuollon toimimattomuutta käsiteltiin useissa TTT-lehdissä 1980-luvun 

aikana
231

. Pääkirjoituksessaan seuraavana vuonna Aro vastasi tähän olevan monia syitä, 

kuten tuotantoalan ongelmien omaleimaisuus ja että maatalous oli viimeinen työelämän 

alue, jolla toteutetaan työterveyshuolto
232

.  

 

Maaseutua ei siten ”unohdettu” ainakaan Työterveyslaitoksessa, vaan siellä seurattiin 

pitkäjaksoisesti maanviljelijöiden, metsurien ja poromiesten työoloja ja terveyttä, joihin 

liittyvistä tuloksista lehti raportoi säännöllisesti. Työterveyslaitos toimi tuolloin usealla 

paikkakunnalla Suomessa aluetyöterveyslaitosten kautta, joten jo pelkästään alueellinen 

toiminta antoi sille epäilemättä laajempaa perspektiiviä rakennemuutosten tarkasteluun 

kuin jos se olisi sijoittunut pelkästään jo valmiiksi urbaaniin ympäristöön. 
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Muuttunut maatalous – uudet työsuojeluongelmat oli pääotsikkona lehden 11/1979 

kannessa. Aro pohti pääkirjoituksessaan, kuinka työsuojelu oli tullut maatalouteen 

mukaan myöhään. Aron mukaan siihen ovat olleet omiaan vaikuttamaan maataloudessa 

työskentelevien kielteiset asenteet. Aron mukaan maanviljelyä pidettiin aiemmin 

psyykkisesti hyvänä työympäristönä, koska se täytti monet hyvän työtapahtuman 

vaatimukset: tekijä voi itse järjestää työnsä ja tehdä päätökset, toisaalta työn tuloksen 

näkee valmiina. Työn autonomia ei ilmeisesti ollut riittävä tekijä, sillä tutkimustieto 

joka toisen viljelijän kokemasta henkisestä rasituksesta kuitenkin kumosi tämän 

olettamuksen Aron mukaan. Suuret tapaturmaluvut, maanviljelijöiden korkea keski-ikä 

ja työn luonne, jossa jokainen on oma työnantajansa, sai työsuojelulehden kiinnittämään 

huomiota enemmän juuri maatalouden töihin, joissa ”omaa työtään tekevää maamiestä 

ei valvo työsuojeluviranomaisetkaan.” 
233

 

 

Maaseudun muuttuminen 1970–1980-luvuilla piti sisällään uusien teknologioiden ja 

menetelmien käyttöönottoa, mutta myös vanhojen arvojen ja asenteiden sekä 

perinteiden uudelleenmäärittelyä. Se ilmeni lehdessä useaan otteeseen. Esimerkiksi 

toimittaja Brunila pohti tekstissään historian valossa sitä, kuinka itsenäinen talonpoika 

on ollut Suomen selkäranka ja renki pelkkä käskyläinen; traktori hävitti rengit, rengit 

ovat vaihtuneet lomittajiksi, mutta osa viljelijöistä suhtautuu edelleen epäluuloisesti 

ulkopuoliseen apuun; lomittajat sen sijaan eivät hyväksy tulla kohdelluksi renkeinä. 

Toimittajan mukaan työtään väheksyvä lomittaja ei osaa arvostaa omaa eikä 

viljelijänkään työtä. Talouden arvot näkyivät myös maataloudessa, ja artikkelin mukaan 

raha oli perimmäinen syy lomittajien huonoon arvostukseen. 

 

Hallittujen ja etupäässä hallitsemattomien muutosten pyörteissä niin 

maanviljelijä kuin lomittajakin joutuvat kyselemään itseltään: keitä me 

olemme?
234

  

 

Maanviljelijöiden työoloille oli teemallisesti omistettu useampi lehti. Myös maanviljely 

ja karjanhoito koneellistuivat, mutta alan työhön liittyi edelleen monia kemiallisia 

vaaratekijöitä, joita Työterveyslaitos tutki. TTT-lehti uutisoi Työterveyslaitoksen 
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tutkimustuloksista säännöllisesti. Vuonna 1981 tuorerehun säilöntäaineena käytetyn 

formaldehydin vaaroja käsiteltiin yhdessä lehdessä teemana laajemmin. Viljelijöiden 

terveydestä kannettiin huolta, sillä 20 000 ihmistä altistui artikkelin mukaan sille 

päivittäin paitsi maataloudessa, myös lastulevyjen ja liimojen käsittelyssä. 

Formaldehydi aiheutti syövän lisäksi allergioita hengitysteissä ja ihossa.
235

 Myös monet 

rikkakasvien torjunta-aineet herättivät myös huolta ja niiltä neuvottiin suojautumaan
236

. 

 

Toimistopäällikkö Kuopion aluetyöterveyslaitoksesta totesi, että tapaturmat ovat yleisin 

haitta maataloudessa maailmalla. Maatalouselinkeinossa tapaturmien sattumistiheys oli 

korkeampi kuin kaikissa elinkeinoissa keskimäärin. Kun pitkälle viety mekanisointi 

teollistuneissa maissa vähensi tapaturmia, kehitysmaissa ja teollistuvissa maissa se 

alkuvaiheessa pahensi tilannetta. Maailmanlaajuisesti se tarkoitti 33 000 kuolemaan 

johtanutta ja kahdeksan miljoonaa muuta työtapaturmaa vuodessa maataloudessa ja 

siihen liittyvissä elinkeinoissa (metsätalous, metsästys ja kalastus).
237

  

 

Maaseudulla myös alkoholi aiheutti traktoriturmia liikenteessä, koska traktoreissa ei 

ollut turvahyttejä. Traktorin turvahytillä suurin osa onnettomuuksista olisi voitu välttää. 

145 traktorinkuljettajaa kuoli vuosien 1973–1982 ajanjaksolla ja yleisin syy 

onnettomuuteen oli alkoholi.
238

 Tapio Klenin ja Eeva Verhon Työsuojelutiedon välitys 

ja käyttöönotto maataloudessa -julkaisun mukaan maataloudessa tehtiin mieluiten 

helppoja korjauksia, jotka voi tehdä itse pienin kustannuksin.
239

 Tapaturmien 

sattumistiheyden vuoksi todettiin ensiaputaidon olevan tärkeää maataloudessa Kuopion 

aluetyöterveyslaitoksen mukaan 
240

. 

 

Viljelijöiden työtä sukupuolinäkökulmasta käsitelleen psykologin mukaan emännän 

elämänkaari piti sisällään 70 tuntia viikossa rankkaa ja sitovaa työtä pienellä palkalla ja 

heikolla sosiaaliturvalla ja samalla oli ”siinä sivussa hoidettava lapsetkin”. Elämä oli 
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myös paljolti oman rahan puutetta ja eläkkeelle pääsy saattoi sen vuoksi helpottaakin 

elämää. Suomalaisen maatalon emännän asema oli kirjoittajan mukaan 

eurooppalaisittain silti hyvä.
241

 Vuoden 1986 alusta eläkkeelle pääsyn helpottamiseksi 

tuli käyttöön kaksi uutta eläkemuotoa, yksilöllinen varhaiseläke ja varhennettu 

vanhuuseläke, jotka molemmat koskivat yksityisen sektorin palveluksessa olevia 

työntekijöitä sekä itsenäisiä yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä
242

. 

 

 

2.4.2 Metsätyö muuttuu ja vähenee, metsurien työkykyä parannetaan 

 

Kylmä, melu ja tärinä olivat ruumiillisen työn tekijöiden haasteita myös 1980-luvulla. 

Ne koskivat erityisesti ammattiryhmiä, jotka työskentelivät tehdastyössä, mutta myös 

alkutuotannon parissa. Metsurien työoloja ja terveyttä seurattiin pitkäjaksoisesti 

Työterveyslaitoksen toimesta.  

 

Metsätyöt olivat maanviljelyn ja karjanhoidon ohella säännöllisesti esillä TTT-

lehdessä
243

. Siihen liittyi Työterveyslaitoksen pitkäkestoinen tutkimus metsurien 

työoloista. Metsätöiden tapaturmia käsitelleen artikkelin mukaan nopea mekanisointi ja 

uusien työmenetelmien käyttöönotto nostivat metsätyön tuottavuutta ja muuttivat 

voimakkaasti työn luonnetta. Mekanisointi vähensi työntekijöiden määrää ja samalla 

pienensi tapaturmien määrää, mutta lisäsi ammattitautiriskiä. Moottorisaha helpotti 

metsurin työtä, mutta aiheutti valkosormisuutta, käsien puutumista ja tunnottomuutta.
244

 

 

Työterveyslaitoksen tuottamat tutkimukset ja niiden perusteella laaditut suositukset 

otettiin hyvin vastaan ja metsurien ammattitautina korvattu valkosormisuus hävisi lähes 

kokonaan 1980-luvulle tultaessa
245

. 1970−1990-luvun aikana moottorisahaa 

päätyökseen käyttävien metsurien määrä kuitenkin väheni. Pitkäjaksoisen seurannan 
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tuloksena oli, että tärinä oli saatu hallintaan, mutta työskentelyasento selän kannalta oli 

hankala. Toimittaja Veirton artikkelissa vuodelta 1990 kerrottiin Suomussalmen 

metsureita tutkitun vuodesta 1972 saakka, jolloin Helsingin yliopiston fysiologian 

laitoksen työryhmä käynnisti tutkimuksen. Kahden vuoden päästä mukaan tuli myös 

Työterveyslaitos. Kaikkiaan 100–250 metsuria osallistui tutkimuksiin.
246

 Metsurin työ 

on joka tapauksessa kuvaava esimerkki siitä, miten työsuojelun kehittämisellä ja siihen 

liittyvän tietämyksen kasvattamisella ja jakamisella asiantuntijatasolta suorittavalle 

tasolle oli konkreettisia vaikutuksia, ei pelkästään muutamien yksilöiden 

työkykyisyydelle, vaan koko ammattikunnan tasolla. 

 

Numerossa 3/1984 oli poromiesten työoloista
247

. Heidän haasteenaan olivat verenkierto-

ongelmat ja tapaturma-alttius. Oulun aluetyöterveyslaitoksen toimesta oli tutkittu 

poromiehiä.
248

 Maatalousyrittäjiin luettavia poronhoitajia oli tuolloin noin 7 000, joista 

yli 600 oli tutkittu ja työterveyshuoltoa kehitettiin heitä varten
249

. Monet sairaudet 

vaikeutuvat kylmässä, mutta erityisiä terveystarkastuksia ei vaadittu kuitenkaan 

kylmätöihin tulijoilta
250

. 
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3 YKSILÖLLISTYVÄ TYÖELÄMÄ JA HENKINEN TYÖSUOJELU 

 

3.1 Työtä automatisoidaan vauhdilla 

 

Agraarista Suomesta kohti palvelujen yhteiskuntaa siirtyminen vaikutti työoloihin 

monin tavoin. Työ valtasi vuorokaudesta yhä enemmän tunteja 1980-luvulla, vaikka 

työaikalainsäädäntö toki sitä säätelikin. Työsuojelun näkökulmasta TTT-lehdessä 

tuotiin esille esimerkiksi kolmivuorotyön tuottamia ongelmia ja ratkaisuyrityksiä niihin. 

Yötyötä oli toki tehty aiemminkin, mutta nyt yhteiskunta näytti ikään kuin tavoittelevan 

ympärivuorokautista aukioloa ja yhä laajemmalla sektorilla.  

 

Automatisaatio muutti työtä monissa ammateissa. Julkusen mukaan teknologinen 

murros automaation ja elektroniikkakumouksen myötä loi mahdollisuuksia uusiin 

tuotteisiin, tuotantoprosesseihin, tuotannon sijoitteluun ja kommunikaatioon. Valtion 

keskeiseksi tehtäväksi oli tulossa tieteellis-teknisen kehityksen turvaaminen yritysten 

uudistumista ja innovaatiokykyä tukevalla tavalla.
251

 Työsuojelun toimijat, erityisesti 

tutkimussektorilla toimivat, pyrkivät ennakoimaan tulevaa: työn turvalliseen 

suorittamiseen löydettiin monia toimivia ratkaisuja työsuojelun keinoin, mutta 

muutoksen nopeus ja syvyys koski kuitenkin työelämän rakenteita perustavanlaatuisesti.   

 

Tietotyö, atk-laitteiden tuomat näyttöpäätehuolet kuten säteilyn vaarojen pohdinnat ja 

ergonomiatekijät istumatyössä olivat uuden työkulttuurin haasteita. Ergonomian 

ongelmat olivat tavallisia sekä tehdastyössä että palvelualalla ja myös alkutuotannon 

ammateissa. Työsuojelualan asiantuntijoiden tuoma kehittämistarve oli suunnitteluun 

panostaminen työvälineitä, koneita ja laitteita suunniteltaessa. Tämä tehtävä asetettiin 

selkeästi koneiden suunnittelutyössä toimiville tekniikan alan osaajille.  

 

Työkyky joutui eri tavoin koetukselle eri ammateissa. Numerossa 14/1984 teemana oli 

automatisaatio. Se aikaansai sekä työn kevenemistä että sen muuttumista 

yksitoikkoisemmaksi: automaatio aiheutti esimerkiksi valvomossa pitkästymistä 

yksitoikkoiseen työhön.
252

 Samantyyppisiä havaintoja automatisaatiokeskustelujen 
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osalta ovat tehneet myös Väänänen ja Varje Helsingin Sanomien ja Me Naiset -lehden 

lähdeaineistoistaan: yksilön fyysisten resurssien merkitys ei korostunut enää työssä 

pärjäämisen ehtona kuten aikaisemmin. Henkisen jaksamisen uhkatekijöinä nähtiin työn 

fyysinen staattisuus ja teollisen työn pakkotahtisuus, joiden tilalle alettiin vaatia työn 

rikastamista ja monipuolistamista.
253

  

Toimittaja Helena Hietaniemen artikkelissa tutkija Marja-Liisa Honkasalo meni itse 

töihin tehtaaseen, jossa työnjohto oli tietoinen tutkijan läsnäolosta. Tutkija oli mukana 

tekemässä kokoonpanotöitä. Artikkelin mukaan  

--ihminen on suunnittelijoille vain hihnan nopeus ja välivarastojen tiheys, 

ergonomiaa ei ole huomioitu.
254

  

Nopeus ja tarkkuus olivat ammattitaitoa, palkkakin määräytyi nopeuden mukaan. 

Honkasalon tutkimuksen mukaan naisryhmästä oli seuraa toisilleen, automatisoituneen 

työn äärellä juteltiin ja esimerkiksi lapsista puhuminen palveli tietyllä tapaa olemista 

heidän kanssaan. Honkasalon mukaan työntekijöitten pitäisi päästä vaikuttamaan oman 

työnsä suunnitteluun. Tärkeitä parannuksia ovat kaikki ne toimet, joilla työn 

pakkotahtisuutta voidaan vähentää: riittävästi taukoja, mahdollisuuksia 

henkilökohtaisiin kontakteihin ja joustavaa työaikaa.
255

 

Vaikka työ muuttui automatisaation myötä monella alalla, TTT-lehdessä ei unohdettu 

perinteisten alojen jatkuvia haasteita kuten rakennusteollisuuden suuria tapaturmalukuja 

tai maatalouden ja metsäalan työtehtävien haasteita. Esimerkiksi toimittaja Timo 

Korhonen kirjoitti, kuinka edelleen raskaan ruumiillisen työn tekijöitä on Suomessa 

paljon ja kuinka naiset tekevät niistä puolet.
256

  

 

TTT-lehdissä kirjoitti ajoittain myös Työterveyslaitoksen pääjohtaja käsitellen 

useimmiten laajempia työelämän rakenteisiin liittyviä teemoja. Automatisoituminen oli 

esillä myös pääjohtaja Jorma Rantasen tekstissä, jossa hän puhui lähivuosikymmenten 

tulevista haasteista työvoiman ikääntyessä. Samanaikaisesti ikärakenteen muutoksen 

kanssa kasvavat myös työelämän vaatimukset, kun tuotanto nopeasti automatisoituu ja 
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kemiallistuu ja muuttuu yhä enemmän informaation ja palvelujen tuotannoksi.
257

 Suuret 

ikäluokat olivat neljänkymmenen ikävuoden ylittäneitä 1980-luvulla. Ikärakenteen 

epätasapainoon alettiin suomalaisessa työelämässä kiinnittää yleisesti huomiota 1980-

luvun loppupuolella
258

. Muutamia mainintoja tästä on kuitenkin TTT-lehdissä jo 1970-

luvulla.  

 

3.2 Näyttöpäätteen äärelle 

 

Erityisesti palvelualoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla alkoi näkyä 

tietotekniikan leviämisen tuottamat uudet työsuojelulliset haasteet eritoten 1970-luvun 

loppupuolen lehdissä. Ne olivat sekä fyysisiä, ergonomisia kysymyksiä että yhä 

enemmän myös psyykkiseen puoleen liittyviä. Toimittaja Huoviala kirjoitti pankkeihin 

ja matkatoimistoihin sekä Kelaan tulleista näyttöpäätteistä. Yksi haastateltu totesi:  

 

Olen niitä harvoja, jotka näyttöpäätetyöstä pitävät. Tämän työn 

yksitoikkoisuus ja numerot viehättävät minua. Ne rauhoittavat vilkasta 

karjalaista!”
259

  

 

Kelalle ensimmäiset näyttöpäätteet tulivat vuonna 1973. Työsuojelupäällikkö toi 

artikkelissa esiin, kuinka asioiden käsittely päätteillä oli nopeaa ja joustavaa. Tietokone 

teki työnsä tarkkaan ja yhdenmukaisesti koko maassa. Asiakaspalvelun tehostaminen oli 

myös tärkeä tekijä päätteitä käyttöön otettaessa, työsuojelupäällikkö painotti. 

”Ennaltaehkäisy on meillä työsuojelussa johtavana periaatteena.” Yksi haastatelluista, 

työtään puhelinpalvelussa tekevä totesi, että  

--tämä on elävää työtä vaan henkisesti raskasta. Aamusta iltaan 

kuuntelemme sairaiden, vanhojen ja useimmiten vihaisten ihmisten 

valituksia. Mutta meillä kaikilla on hyvät hermot, ja eihän puhelimessa 

voisikaan hermostua
260

.  
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Tietokoneiden äärellä työskentely aikaansai myös ergonomiaongelmia: esimerkiksi 

tietokoneteknikkojen työ aiheutti selkävaivoja. Ongelmia aiheutti myös satakiloisten 

tietokoneiden siirto huoltoa varten.
261

 Paitsi fysiologisia haasteita, myös eritoten työn 

luonteen muuttumista tietoteknistymisen myötä kuvattiin runsaasti lehdessä. Toimittaja 

Huoviala haastatteli psykologia Työterveyslaitokselta, jonka mukaan näyttöpäätetyö oli 

liian yksipuolista. Hänen mukaansa jatkuvaan kahdeksan tuntiakin kestävään 

taltiointityöhön tulisi soveltaa pakkotahtisen teollisuustyön määräyksiä, jolloin 

lepotauko tulisi olla kerran tunnissa. Kaupunki–maaseutu vastakkainasettelu ja 

kulttuurinen erojen teko perinteisen ja uuden työn välillä tuli tässä puheenvuorossa 

esille:  

Maaseudulta saapuvalle esineelliseen ajatteluun tottuneelle työntekijälle 

numerollinen ajattelu saattaa ainakin aluksi olla vaikeaa. Kulttuuri 

vaikuttaa siihen, miten nopeasti ihminen omaksuu numerollisen 

ajattelun.
262

  

 

Kaikkiaan näyttöpäätteitä arveltiin olevan käytössä useita tuhansia ja teollisuudessa 

prosessien valvonnassa käytettäviä kirjoitinpäätteitä pari tuhatta. Artikkelissa todettiin, 

että vuosikymmenellä taltioitava tietomäärä oli kasvanut huomattavasti. Paperit vaativat 

arkisto- ja käsittelytilaa sekä käsittelijöitä. ”Nyt tämä suunnaton tietomäärä pakataan 

esimerkiksi levy- tai magneettinauhamuistiin, josta se päätteen avulla noukitaan 

tarvittaessa esiin.” Psykologi pohti, kuinka päätetyö vaatii työntekijältään aivan uusia 

tietoja ja taitoja ja kuinka työn luonne on muuttunut. Hän loi vertailukohtaa:  

Varastoissa perunat, kattilat ja puimurit ovat vaihtuneet 

tuotenumerosarjoiksi. Nyt tarvitaan abstraktia numeroajattelua ja 

lyhytaikaista numeromuistia. -- Kun tähän asti muttereita käsitellyt 

työntekijä poimii näyttöpäätteeltä pitkän tuotenumeron, kokee hän 

luonnollisesti aikaisemman ammattitaitonsa turhaksi. Varsinkin 

muutosvaiheessa työntekijä jännittää: osaanko, ehdinkö. -- tallennus 

edellyttää virtuoosimaista suoritusta. Jatkuvasti tallennustyötä tekevästä 

tulee taituri, ja hän on verrattavissa taiteilijaan, esimerkiksi pianistiin.
263
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Ratkaisuksi silmien väsymiseen ja muuhun väsymykseen sekä lihasten ja ranteen 

kipeytymiseen psykologi ehdotti työtilojen uudelleen suunnittelua päätteitä hankittaessa 

ja laitteiden ergonomisia ominaisuuksia parantamalla. Syyt ongelmiin eivät hänen 

mielestä olleet taloudellisia, vaan kysymys oli tiedon puutteesta. Yleensä vain 

suurimmat yritykset tiesivät, millainen työympäristö ja miten muotoiltu laite on 

työtekijän kannalta paras mahdollinen.
264

 

 

 

3.3 Mielenterveys työelämässä  

3.3.1 Työ ja työsuojelu psykologisoituu 

 

Työterveyslaitokseen kuului sen perustamisesta lähtien myös psykologian osasto. Työ 

lähti Noron mukaan liikkeelle aiheista, jotka eivät olleet välitöntä terveydenhoitoa, 

mutta vaikuttivat välillisesti työhön. Noro totesi, että  

--näimme psyyken ja työn yhteyden emmekä voineet kuvitella tämän 

puolen jättämistä hoitamatta. 1940-luvulla sodan jälkeen 

mielenterveysongelmat olivat ajankohtaisia.
265

  

 

Ulkomailla kehitettyä sovellettua psykologiaa hyödyntäen mielenterveystoiminta 

työpaikalla tarkoitti Noron mukaan periaatetta, jossa  

--oikea mies oikealle paikalle on henkisen tasapainon pohja. --oikean 

ammatin ja työn löytäminenhän ovat sittenkin suurimpia työelämän 

mielenterveyskysymyksiä!
266

 

 

Myös Väänäsen ja Varjen mukaan tarve ymmärtää asioita kuten työilmapiiriä tai 

esimiehen tukea, kasvoivat. Ulkomailta, pääasiassa amerikkalaisista ja brittiläisistä 

suuntauksista työ- ja organisaatiopsykologiassa tuli Suomessa psykologian kasvava 

erityisalue
267

. Psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden huomiointi fysikaalisten ja 

kemiallisten haittojen rinnalla alkoi 1970-luvun lehdissä kasvaa vuosikymmenen loppua 
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kohti yhä enemmän. Aro totesi mielenterveyskysymysten olevan toivotuimpia aiheita 

lehdessä
268

. 

  

Vuoden 1976 numero 10 otsikoi: Mielenterveys voi horjua työssä, saati sitten 

työttömänä. Pääkirjoitus pohti koulukuntanäkemyksiä, joista toisen näkemyksen 

mukaan lääketieteelliset hoitokeinot nähtiin ensisijaisena ratkaisuna mielenterveyden 

haasteisiin, toisen koulukunnan mukaan taas niitä olivat yhteiskunnan rakenteelliset 

muutokset. Tavoitteena lehdellä oli käsitellä työn menettämistä mielenterveyden 

kannalta. Samalla keskeistä oli itse työn merkityksen korostaminen lukijoille arvona 

sinänsä.
269

 Vuoden 1979 ensimmäinen numero oli myös kokonaan omistettu 

mielenterveydelle työelämässä. Aron mukaan  

--aihe on arka, koska se koskettaa meistä jokaista. Terveellä ihmisellä voi 

olla psyykkisesti raskaita kausia, jotka hän selvittää varsinaisesti 

sairastumatta, jos hänellä on siihen voimavaroja.
270

  

 

Aro pohti työkyvyttömyyseläketilastojen valossa, oliko suomalainen henkiseltä 

rakenteeltaan alttiimpi mielenterveyden häiriöille kuin muut kansat, ja vastasi 

kysymykseen itse:  

Saattaa näinkin olla. Meillä on työelämän koneistumisen, tehtävien 

osittumisen ja monen muun työtehtävien muutoksen ohessa tapahtunut 

suuri yhteiskunnallinen muutos, joka rasittaa henkisesti monia ihmisiä: 

suuri joukko on muuttanut pois maaseudulta asutuskeskuksiin, ryhtynyt 

uusiin töihin, joihin heillä ei useinkaan ole koulutusta ja asettunut 

ympäristöön joka on heille outo ja vaatii sopeutumista.
271

  

 

Nopea työvoiman toimihenkilöistyminen oli työsuojelulle vaikeasti hallintaan otettava 

alue
272

. Rakennemuutoksen myötä kasvaneen eräänlaisen juurettomuuden nähtiin 

aikaansaavan myös työssä näkyviä mielenterveydellisiä ongelmia. Työnantaja voi Aron 

mukaan vaikuttaa työ- ja henkilöjärjestelyin työpaikan psyykkiseen hyvinvointiin. Aro 

näki kuitenkin psyyken hyvinvoinnin edistämisen laajempana kuin työnantajan 
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vastuulla olevana asiana, kaikkien tehtävänä työyhteisössä, sujuvan arkisen 

kanssakäymisen tuloksena, ei minkään erityisryhmän asiana:  

 

Jokainen voi tasavertaisesti luoda parempaa henkistä ilmastoa 

keskustelemalla, olemalla ystävällinen, arvostamalla toinen toisensa 

tehtävää ja työsuoritusta ja auttamalla tukea tarvitsevia.
273

  

 

Tehdastyöhönkin liittyi omat psyykettä koskevat vaaransa. Jutussa tuotiin esiin 

vuorotyön, urakkatyön ja melun mielenterveydelliset vaarat. Muutamissa lehdissä 

tuotiin esiin myös kemikaalien (maaliteollisuus, liuotinaineet) aikaansaamat 

mielenterveysongelmat, jotka olivat selvemmin työperäisiksi osoitettavissa. Kuitenkin, 

sosiaalista kanssakäymistä edellyttävä palvelutyö ja mielenterveyskysymykset liitettiin 

lehden artikkeleissa huomattavasti useammin yhteen. Tuula Huoviala haastatteli 

psykiatria Työterveyslaitoksesta: 

Vaikka sanotaan että asiat riitelevät, ei ihmiset, niin käytännössä tunteet 

ovat kiistassa voimakkaasti mukana. Ihmissuhteet korostuvat erikoisesti 

toimisto- ja palvelutyössä. Tehtaissa kone säätelee käyttäytymistä, 

toimistoissa ei.
274

  

 

Pääkirjoituksessa puhuttiin myös työpaikan ”psyykkisestä hyvinvoinnista” ja työpaikan 

”henkisestä hyvinvoinnista”. Lehdessä haastatellut asiantuntijat painottivat 

mielenterveyden suhteellisuutta ja vaikeaa määriteltävyyttä. Mielenterveyden ja 

sukupuolen yhteyksiäkin pohdittiin. 

Usein miehet pakenevat työhön jos kodin ihmissuhteet ovat kestämättömät 

tai mitäänantamattomat. Nainen ei perinteisen roolinsa vuoksi pysty 

yleensä pakenemaan työhön. 
275

 

 

Psykiatri oli erityisen huolissaan ”mieleltään sairaiden, mutta työkykyisten” 

työpaikoista. Mielen työterveydestä kirjoittanut asiantuntija määritteli työsuojelun 

päämääriksi turvallisuuden, terveellisyyden ja työviihtyvyyden todeten, että työsuojelun 

päämääränä jo alun perin on ollut mielenterveys. Hänen mukaansa nykyisin 
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hyväksytään jo yleisesti se käsitys, että psyykkisiin häiriöihin on kolme 

perussyyryhmää: biologiset, yksilöpsykologiset ja sosiaaliset tekijät.
276

 Lehdessä tuli 

myös mielenterveyskuntoutuksen näkökulma esille. Lehdessä tuotiin eritoten esiin 

näkökulma, että työelämä yksin ei aiheuta mielenterveysongelmia, mutta eri tekijät 

siellä voivat edesauttaa niiden syntymisessä tai puhkeamisessa
277

. 

 

Asiantuntijoiksi työn psyykkisiä ulottuvuuksia pohtimaan asettuivat lehdessä 

itseoikeutetusti monet psykologian alan edustajat. Psykologin kirjoittama artikkeli 

kertoi rakennusalan työntekijöiden työoloja ja terveydentilaa koskevasta tutkimuksesta. 

Siinä pyrittiin myös selvittämään mekanismia, jonka välityksellä työstä aiheutuvat ja 

työn edistämät niin sanotut rasitussairaudet kehittyvät eli pyrkimys oli mallintaa 

stressisairauksien syntymekanismia. Stressin syyt olivat hänen mukaansa ”konkreetissa 

muodossa nykyisellään lähes tuntemattomia”. Työolojen sääntelyllä voitiin ennakolta 

ehkäistä monia sairauksia ja niiden oireita.
278

 Vastinetta kirjoitukseen tuottivat pari 

numeroa myöhemmin Työterveyslaitoksen tutkijat, jotka kritisoivat artikkelia siitä, että 

psykologian tutkimuskohdetta ei voi pelkistää fysiologisiin lainmukaisuuksiin. Malli ja 

käsitteistö työelämän stressitekijöitä kuvaamaan ei voi olla fysiologis-lääketieteellinen. 

Jotta olisi mahdollista asettaa työsuojelullisia normeja työntekijöiden psyykkisen 

hyvinvoinnin turvaksi, olisi työolojen aiheuttamat haitat pystyttävä tunnistamaan ja 

osoittamaan.
279

 

 

Aro pohti pääkirjoituksessaan 3/1974 työntekijöiden poissaolopäivien määrän kasvua. 

Aro eritteli ruotsalaistutkimuksen tuloksia, joiden mukaan työllä ja työolosuhteilla on 

todennäköisesti sekä sosiaalisia, psykologisia että lääketieteellisiä vaikutuksia, jotka 

joko kukin yksinään tai yhdessä aiheuttavat yksilössä poissaolojen tarvetta. Kun 

edelliseen lisätään vielä vapaa-ajan arvostusten muuttuminen ja yksilökohtaiset tekijät 

kuten ikä, työllisyystilanne tai lasten päivähoitomahdollisuudet, poissaoloissa on toki 

kysymys myös muusta kuin ”pinnaamisesta” ja huonosta työmoraalista. Aron mukaan 

”niiden takana saattaa olla paljon inhimillistä hätää.”
280
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Suomen työsuojelulainsäädäntö sai lehdessä korkeakoulutetuilta akavalaisilta kritiikkiä 

psyykkisen työsuojelusäädösten puuttumisesta, koska vain harva akavalainen 

työskenteli välittömien fyysisten riskien uhkaamina. Psyykkisen työsuojelun aiheuttavia 

tekijöitä olivat Akavan työsuojelukurssilaisten mukaan paineen alaisena tehtävä luova 

työ, vastuun kantaminen alaisista ja työtovereista, liialliset työt, tiedon runsaus, ylipitkät 

työajat ja selkeiden tavoitteiden puuttuminen työssä.
281

 

 

Merimiesten mielenterveyttä tutkinut psykologi totesi, että työelämän 

demokratisoiminen myös laivoilla on eräs keino, jolla voidaan lisätä merimiesten 

osallistumista ja kiinnostusta omaa työympäristöään koskeviin asioihin. Psykologin 

mukaan käskyvaltainen ilmapiiri työpaikoilla aiheutti viihtymättömyyttä ja 

turhautumista. Koska mielenterveysongelmiin liittyy aina psykososiaalisia piirteitä, on 

niiden ehkäisy myös monimuotoisempaa kuin teknisten ongelmien. Se edellyttää 

puuttumista niihin tekijöihin, jotka aiheuttavat turhautumista, vieraantumista ja 

päätöksenteon etääntymistä ihmisten lähiympäristöstä. Onnistuminen 

mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä edellytti psykologin mukaan laajempaa näkemystä 

työympäristön haittatekijöistä, kuin perinteinen ja teknisesti suuntautunut toiminta 

tuolloin edusti.
282

  

 

Tutkimukseni tarkastelujakson päättävä lehti päättyi pohtimaan juuri mielenterveyttä 

työssä. Lehdessä 15/1994 otsikoitiin, että ”pää & sydän ovat selän lisäksi suomalaisen 

heikot kohdat”. Tapiainen pohti lehden pääkirjoituksessaan, kuinka yli 290 000 

suomalaista on työkyvyttömyyseläkkeellä ja mielenterveyden häiriöiden takia on 

nykyään eläkkeellä kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin 15 vuotta sitten eli 1980-luvun 

alussa. Myös toimittaja Karttunen tarkasteli aihetta: asiantuntijakaan ei osaa samoa 

miten paljon työ aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä, suomalaisilla on eräällä tapaa 

”rankka työ ja heikko pää.”
283
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3.3.2 Valkokaulusproblematiikkaa 

 

Teollistuminen toi kaikkialla mukanaan pääpiirteissään samaa kehityskulkua 

noudattavan siirtymän vakavista työhygieenisistä ja tapaturmanvaaroista rakennetun 

työympäristön muihin ongelmin ja lopulta työyhteisön toimivuuteen. Väänäsen mukaan 

1980–1994 vuosien välillä työperäisten vaarojen tunnistamisessa nousi esiin 

”valkokaulusproblematiikka” eli rakennetun työympäristön tutkimisesta ja kovista 

klassisista riskeistä siirryttiin psykososiaalisen tutkimuksen suuntaan.
284

  

 

Tätä työn siirtymää edusti TTT-lehden artikkeleissa erityisesti toimistotyö, jonka luonne 

oli esillä lehdissä kasvavassa määrin. Työnkuvat olivat aiempina vuosikymmeninä 

selkeämpiä, vaikka työhön saattoi liittyä muita haittaa tai vaaraa aiheuttavia tekijöitä. 

Uudet työvälineet, erityisesti näyttöpäätetyöskentely muutti työn luonnetta. Se vaikutti 

myös työyhteisöjen ihmissuhteisiin. Työympäristönä toimisto ei ollut ongelmaton vaan 

melu, ilmanvaihtolaitteet ja ergonomia olivat TTT-lehdessä esillä sen ongelmina. 

 

Toimistotyön rasittavuus oli toisenlaista kuin työsuojelun perinteisillä aloilla. Aro totesi 

vuonna 1985 pääkirjoituksessaan, että sisäilman laadun merkitys on kasvanut 

koneistetun ilmastoinnin yleistyessä. Ilmastossa, jossa lämpötila saattaa vuoden mittaan 

vaihdella 60–70 astetta, on hyvin toimivan ja kustannuksiltaan kohtuullisen 

ilmastoinnin suunnittelu ja toteuttaminen osoittautunut ongelmalliseksi. Aron mukaan  

--ainakin siltä tuntuu, kun kuuntelee sisätiloissa ja esimerkiksi toimistoissa 

ja julkisissa tiloissa työskentelevien moninaisia moitteita ilman 

laadusta.
285

 

Lehdessä todettiin, että huonosta sisäilmasta on valitettu viimeisen kymmenen vuoden 

aikana yhä enemmän. Ihmiset voivat pahoin usein tietämättä siihen syytä. Oli ruvettu 

puhumaan sairaista rakennuksista. Työterveyslaitoksen ylilääkäri totesi, että sisäilman 

tutkimus on ”meillä vielä lapsenkengissä”, muun muassa siksi, että lääkäreitä ei ole 

sisäilmat terveydelliset vaikutukset kiinnostaneet riittävästi. Tupakointi oli silti pahin 

yksittäinen altiste. Sisäilmatutkimuksen katsottiin palvelevan myös työsuojelua. 
286
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Sisäilma oli samaan aikaan näkymätön, mutta toisaalta konkreettiseen paikkaan 

(rakennukseen) sijoitettavissa oleva uuden ajan työsuojeluongelma. Sisäilmaongelmia 

käsiteltiin useissa lehdissä 1980-luvun aikana. Teema jatkui edelleen 1990-luvun alussa. 

Vuoden 1991 työsuojeluviikon teemana oli sisäilman saattaminen kuntoon. Artikkelissa 

todettiin, että sisäilman epäpuhtauksista tunnetaan vaarallisimpina tupakansavu ja 

asbestipöly. 

--monista muista tiedetään vielä varsin vähän. Suomalaiset viettävät 

kylmässä ilmastossaan lähes 90 prosenttia ajasta sisätiloissa. Siksi 

sisäilman laatu on tärkeää.
287

  

Ongelmana olivat koneellisesti ilmastoidut, tiiviiksi rakennetut toimisto- ja 

liikerakennukset. Kyseessä oli monen tekijöiden yhteisvaikutus, ei esimerkiksi vain 

ilman epäpuhtaus. Artikkelissa todettiin, että kaikki eivät koneellisesta ilmanvaihdosta 

kärsineet. Sisäilmaongelmat olivat kiistanalainen kysymys ja samalla siinä oli kysymys 

työsuojelun ja terveyden määrittelyvallasta, koska vain osa koki sisäilman tuottavan 

haasteita työhön. Viittauksia siihen, että sisäilmaongelmina koetut vaikeudet voivat olla 

myös psyykkistä laatua, oli aika ajoin luettavissa. Esimerkiksi työsuojelupäällikkö totesi 

artikkelissa, että  

--on huomioitava myös henkinen ilmapiiri työpaikalla. Ihminen elää ja 

tekee työtä kokonaisuutena. Hyvä- tai huonovointisuus riippuu sekä 

varsinaisesta ilmastosta että työpaikan ilmapiiristä. Valtionhallinnon 

organisaatiouudistukset ovat saaneet aikaan turhaa pelkoa työpaikan 

menetyksistä ja luonut turvattomuuden tunnetta mikä saattaa heijastua 

ilmastointivalituksina.
288

 

 

3.3.3 Henkinen työsuojelu – mitä tai ketä suojellaan ja miltä 

Työterveys nähtiin yhteiskunnallisena asiana, mutta tietyt osat siitä yksilöllisinä. Yhä 

kasvava puhe mielenterveydestä liittyi yksilöllistymiseen. Työsuojelun näkökulmasta 

uusia ongelmia tuottivat työn muuttuminen, josta yritettiin saada tieteellistä otetta 

erityisesti psykologian keinoin. Työturvallisuuslakiin kirjattiin henkinen työsuojelu 
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vuonna 1988. TTT-lehdissä pohdintaa herätti pääkirjoituksia myöten se, mitä termillä 

itse asiassa tarkoitettiin ja kenen tästä työsuojelun osa-alueesta tuli huolehtia.
289

 

Päätoimittaja Tapiainen pohti useissa pääkirjoituksissaan henkisen työsuojelun 

ulottuvuuksia todeten, että ainoa pysyvä asia nykyisessä työelämässä on muutos.
290

 

 

Työn psyykkisiin ulottuvuuksiin liittyen keskustelut työyhteisöjen toimivuudesta 

korostuivat 1980-luvulla. Mielenterveys työelämässä ja psyykkinen työhyvinvointi 

alkoi näkyä yhä tiiviimmin lehtien artikkeleiden aiheena eli se nähtiin tärkeänä myös 

työsuojelun kannalta. Artikkeleissa toistui se, kuinka henkinen työsuojelu on vaikea 

aihe työsuojelun näkökulmasta, sillä siihen on vaikea löytää ratkaisuja, metodeja, 

”suojavälineitä” toisin kuin fysikaalisiin ja kemiallisiin vaaroihin.  

Havaintoni työn psykologisoitumisesta saavat tukea myös Väänäsen ja Varjen 

tutkimustuloksista. Heidän mukaansa työntekijäkuvaan vakiintui 1980-luvulla piirteitä, 

jossa korostui kiire ja stressi, ja työpaikkaa kuvailtiin psyykkisten ja sosiaalisten 

tekijöiden kautta. Kyseessä oli työntekijäsubjektiviteetin historiallinen murros, jossa 

työntekijän psyykkis-sosiaaliset rajat ja mahdollisuudet muuttuivat henkilökohtaisiksi 

kehityshaasteiksi.
291

  

Lehdissä oli useita artikkeleita työhön liittyvästä stressistä ja kuormittavuudesta. 

Vuoden 1989 Työsuojeluviikon pääsihteeri nosti työyhteisön roolin keskeiseksi 

teemalla Terve työyhteisö tukee työntekijää. Sosiaalisten ja psyykkisten tekijöiden 

merkitys työntekijän hyvinvoinnille oli vahvasti esillä. Tietotekniikka muutti työtä ja 

jatkuva tai toistuva epäselvyys työn tavoitteista ja omasta roolista työyhteisössä nähtiin 

eräänä merkittävänä työelämän stressitekijänä
292

.  

Ihmissuhdeammatteja oli 1970-luvun lehdissä käsitelty jonkin verran, mutta 1980-

luvulla niiden näkyvyys työsuojelun kohteena kasvoi. Esimerkiksi opetus- ja 

kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalojen työoloista kirjoitettiin paljon. Erityistä niille 

oli naisvaltaisuus ja se, että pääasiallisena työvälineenä näissä ammateissa oli oma 

persoona ja tietotaidollinen osaaminen, ei niinkään laitteet vaikka toki hoitoalalla niillä 

merkitystä oli ja onkin.  
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Keskustelu työn psyykkisestä kuormittavuudesta oli myös lamavuosina esillä lehdessä 

useaan otteeseen. Auttamistyötä tekevien kuorma ei jäänyt tunnistamatta TTT-lehdessä 

ja numero 2/1994 oli kokonaan omistettu ammattiauttajille. Niin sosiaalitoimen, kirkon, 

terveydenhuollon kuin lastenhoidon ja opetuksen parissa työskentelevien ääni kuului 

lehden artikkeleiden kautta: yhteistä oli huoli omassa työssä jaksamisesta ja toisaalta 

yhteiskunnan muuttumisesta, johon omat vaikutusmahdollisuudet näyttivät 

rajoittuneilta. Sosiaalinen sensitiivisyys ja vuorovaikutus olivat osa Julkusen kuvaaman 

uudenlaisen, immateriaalisen työn vaatimuksia. Kun teollisessa työssä työn välineitä 

olivat koneet, immateriaalisessa työssä niitä ovat kulttuuri ja kommunikaatio.
293

  

Väänänen ja Varje esittävät artikkelissaan, että työelämän pahoinvointi nousi 

keskustelun kohteeksi samaan aikaan kun yleinen vaurastuminen jatkui ja itse työ 

muuttui fyysisesti kevyemmäksi ja työpaikat päällisin puolin viihtyisämmiksi. He 

pohtivat, tapahtuiko siis 1900-luvun loppupuolella jokin erityinen muutos työn 

kokemisessa ja työympäristössä – vai tapahtuiko kulttuurissamme jotakin muuta, joka 

myötävaikutti henkisesti rasittuneen työntekijähahmon nousuun, samankaltaisen jonka 

voi nähdä myös oman lähdeaineistoni perusteella myös TTT-lehdessä rakentuvan.
294

 

 

 

3.4 Työelämän rakenteet lama-Suomessa – huoli ikääntyvästä työväestöstä ja 

työelämän ulkopuolisista  

 

3.4.1 Lama näkyy joka lehdessä 1990-luvun alkuvuosina 

 

JORMA KALELAN mukaan hyvinvointivaltion rakentaminen tarkoitti uudenlaisen, 

taloudellisen kasvun tukemiseen tähtäävän yhteiskuntapolitiikan omaksumista. Sille 

keskeistä oli näkemys työttömyydestä työmarkkinoiden toimimattomuuden seurauksena 

syntyvänä ongelmana.
 

Tärkeäksi nousi nimenomaan ilman palkkatyötä olevien 

työkyvyn säilyttäminen rahallisen tuen ja koulutuksen avulla eli työttömyyskorvauksin, 

ei niinkään toimeentulon turvaaminen työttömyystöillä, jotka lopetettiin 1970-luvulla 

kokonaan.
295
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Harjulan mukaan terveyspolitiikassa painopiste 1970-luvulla oli yhteiskunnallisten 

olosuhteiden aiheuttamissa terveyshaitoissa ja painopiste asetettiin terveyttä edistäviin 

yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin. Tuolloin yhteiskuntakriittisessä terveyspolitiikassa 

tarkasteltiin kaupunkielämän ja kohoavan elintason varjopuolia: vieraantuneisuutta, 

sopeutumattomuutta ja hyvinvointisairauksia. Väestön joukosta toimenpiteiden 

kohteeksi valikoituivat erityiset riskiryhmät, näin myös työsuojelussa
296

.  

 

Riskiryhmien kartoittamiseksi terveyspoliittinen kiinnostus suunnattiin 1960–1970-

luvun taitteesta lähtien työikäisiin ja sitä nuorempiin ikäluokkiin. Keski-ikäisten 

työkykyisyys oli esillä lehdessä 1990-luvulla.
297

 Vanhusten terveyden edistäminen 

nousi esiin vähitellen 1980-luvulla. Erityiseksi riskiryhmäksi todettiin keski-ikäiset 

miehet, joiden terveydenhuollossa ei ollut tapahtunut edistystä. Työikäisten erityisiksi 

ongelmaryhmiksi nimettiin kehitysalueiden maaseudun miehet, pienviljelijät, yrittäjät 

sekä pienten työpaikkojen työntekijät, jotka jäivät työterveyshuollon ulkopuolelle. 

Työikäisten joukosta huomion kohteeksi nostettiin myös ammattitautivaaralle altistuvat, 

iäkkäät, johtoasemassa olevat, nuoret, naiset ja sairaalloiset työntekijät.
298

 

 

TTT-lehdessä päähuomio oli työssä olevan väestön työoloissa ja niitä koskevassa 

työsuojelussa. Kuitenkin myös työelämän ulkopuoliset tai ulkopuolelle helposti jäävät 

ryhmät (esimerkiksi vammaiset ja maahanmuuttajat) sekä epätyypilliset työt alkoivat 

yhä selvemmin myös tulla osaksi TTT-lehtien sisältöjä erityisesti 1980-luvulla ja siitä 

eteenpäin. Työtä tekevää väestöä pohdittiin myös iän kannalta: suurten ikäluokkien 

keski-ikäistyminen ja lähestyvä ikääntyminen huoletti jo tuolloin ja sen vuoksi 

pohdittiin esimerkiksi työvoiman riittävyyttä ja koulutuksen merkitystä. Vuonna 1992 

ikääntymistä työelämässä käsiteltiin useaan otteeseen erityisesti numerossa yhdeksän.
299
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3.4.2 Työttömyys työsuojeluongelmana 

 

Väänänen kuvaa ennätyskasvusta ennätyslamaan tapahtunutta kehitystä Suomessa 

vuosina 1980–1994. Puoli miljoonaa työtöntä ja heidän toimintakykynsä säilyttäminen 

oli uusi työterveysongelma. Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet lisääntyivät ja 

toisaalta myös ylityöt monilla aloilla. Yhä useammat työt alkoivat vaatia 

monimutkaisten prosessien laajaa, käsitteellistä hallintaa. Kokonaistoimintakyvyn ja 

työkyvyn suhde muuttui toisenlaiseksi, kuin se oli ollut teollisuuden puolimekanisaation 

vaiheessa. Käytännössä työ alkoi vaatia eri asioita kuin selviytyminen muussa elämässä. 

Intensiivinen tietotyö oli kevyttä vain fyysisesti.
300

 

 

Myös työttömyys nähtiin työsuojelun kannalta uhkana työkyvyn säilymiselle: 

työttömyys oli kolminkertaistunut puolessatoista vuodessa ja syöksy työvoimapulasta 

joukkotyöttömyyteen oli ollut huima.
301

 Toimittaja Vesa Turusen artikkelissa todettiin, 

että kun lama painaa päälle, moni työntekijä joutuu pelkäämään työpaikkansa puolesta. 

Lomautus tai peräti irtisanominen ei horjuta ainoastaan toimeentuloa. 

Toimeentulovaikeuksien lisäksi rakennustyöläiset törmäävät yhteiskunnassa vahvasti 

vaikuttaviin arvoihin. ”Moni epäilee mitä arvoa on sellaisella ihmisellä, joka ei ole 

töissä.”
302

 Lehti päätoimittajan johdolla yritti kuitenkin valaa uskoa lukijoihinsa sillä, 

että lama jossain vaiheessa taittuu ja työsuojelua ei tulisi unohtaa nytkään vaan keskittää 

voimia esimerkiksi perehdytykseen.
303

 

 

3.4.3 Työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutusta 

 

Yhteiskunta alkoi muuttua yhä enemmän 1970- ja erityisesti 1980-luvuilla 

palveluyhteiskunnaksi, joka ei varsinaisesti jakautunut enää selkeisiin työn 

ulkopuolisiin elämänalueisiin. Siihen liittyi lehdissä keskustelu kiireestä työelämässä. 

Se näkyi myös henkilökohtaista työkyvyn ylläpitoa korostavien sisältöjen kasvamisena: 

myös vapaa-aika tuli valjastaa työssä selviämistä tukemaan. Kilpailukyvyllä (sekä 

henkilökohtaisella että kansantaloudellisella) perusteltiin työelämän muutoksia. 
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Työkyky käsitteenä nousi lehdessä esiin muutamina mainintoina aiempina 

vuosikymmeninä. Muun muassa vuoden 1991 lehdessä toimittaja Turusen artikkelissa 

STK:n työsuojeluasioista vastaavan osastopäällikön mukaan ”tarvitsemme uutta 

työsuojeluyhteistyötä työkyvyn ylläpitämiseksi”. Työntekijöiden keskimääräinen 

eläkkeelle siirtymisikä oli 58 vuotta, mikä johtui haastatellun mukaan yksinomaan 

fyysisen tai psyykkisen työkyvyn ennenaikaisesta menettämisestä. ”Sekä SAK:ssa että 

STTK:ssa ihmetellään, miten Suomessa on 2000-luvun alussa työvoimaa, ellei ole 

työsuojelua”. Varsinainen työsuojelu tapahtuu koneiden ja tuotannon suunnittelussa 

sekä työyhteisössä, osastopäällikkö totesi jutussa.
 304

 

 

Päätoimittaja Tapiainen pohti työkyvyttömyyttä määrällisesti merkittävänä tekijänä 

suomalaisessa työelämässä, johon liittyi poikkeuksellisen iso työkyvyttömien joukko. 

Heikot työolot ja palkansaajien kehno terveys huononsivat Tapiaisen mukaan 

elämänlaatua ja työkykyä sekä aiheuttivat vuosittain usean kymmenen, kenties lähes 

sadan miljardin markan menetykset. Tehokas työsuojelu ja työterveyshuolto voivat 

merkittävästi pienentää näitä tappioita.
305

 

 

 

3.5 Tiukasta työperäisyydestä työhön liittyviin riskeihin  

3.5.1 Elintapasairaudet työsuojeluongelmana 

TTT-lehden 1980-luvun loppupuolen numeroissa olivat esillä monet elintapoihin 

liittyvät työkykyyn vaikuttavat tekijät. Työn yksilöitymiseen viittaa se, että ”itse 

aiheutetuksi” miellettäviä terveysriskejä tuotiin esiin, pääasiassa alkoholin ja tupakan 

työkyvylle aiheuttamien haittatekijöiden kautta. Tällöin alettiin nähdä, että ei 

työperäiset, vaan pikemminkin yksilön omiin terveysvalintoihin liittyvät toiminnot, 

kuten alkoholinkäyttö, tupakointi, liikunnan vähyys ja ruokailutottumukset, olivat 

työsuojeluun liitettävissä siinä, missä suoraan työhön liittyvät fysikaaliset tai kemialliset 

haittatekijätkin. Toimittaja Brunila totesi 1980-luvun loppupuolella työsuojelun 

asenteista, että niissä ei varsinaisesti ole vikaa, sillä ihmiset suhtautuvat 
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työturvallisuuteen yhä myönteisemmin mutta myönteinen suhtautuminen ei aina muutu 

käytännön toiminnaksi
306

 

 

Aro pohti pääkirjoituksessaan, kuinka täydellisestä terveydestä oli tullut yleinen 

elämäntavoite, jonka saavuttaminen ja ylläpitäminen on ihmiselle tärkein asia, 

tärkeämpi kuin taloudellinen hyvinvointi, omistaminen tai menestyminen.  

 

Me syömme hivenaineita, vitamiineja, hormoneja, me hölkkäämme ja 

nukumme vesisängyssä. Me noudatamme ruokavaliota ja käymme 

erilaisissa kunto ym. hoidoissa. Hyvä niin jos tällä kaikella on toivottu 

vaikutus. -- tyytymättömien joukko kasvaa siitäkin huolimatta, että 

nykylääketiede pystyy parantamaan esimerkiksi työkyyn vaikuttavista 

sairauksista paljon useammat kuin ikinä aikaisemmin. Meidän on opetettu 

varomaan kaikenlaisia riskitekijöitä. Terveyden kasvanut merkitys on 

tehnyt meistä erityisen huolestuneita.
307

 

 

Tupakka oli usein esillä TTT-lehdessä. Tupakansavulla altistumista torjuva tupakkalaki 

vuodelta 1995 nojasi juurikin Työterveyslaitoksen tutkimuksille. Passiivinen tupakointi 

oli asbestin jälkeen suurin työelämän syöpäriskeistä, se vaikutti työhön, vaikkei ollut 

suoraan tuotantomenetelmästä peräisin kuten valtaosa työtä vaarantavista tekijöistä. 

Tiukasta työperäisyydestä siis oli siirrytty työhön liittyvien ja työpaikalla vaikuttavien 

riskien tutkimuksen alueelle.
308

 

 

Kasvava tietoteknistyminen aikaansai sen, että yhä suurempi osa työstä tapahtui 

sisätiloissa istumatyönä, mikä aikaansai terveydellisiä haasteita. Selän terveydestä oli 

useampi teemalehti 1980-luvulla. Tules- eli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet alkoivat 

vaivata yhä suuremmassa määrin suomalaisia. TTT yritti patistella ihmisiä liikkumaan 

ja kuntoilemaan, ääripäitä välttäen. Huomio kiinnittyy siihen, miten paljon ihmiset 

istuvat töissä ja töiden ulkopuolella. Toimittaja Huoviala kritisoi arjen muuttumista 

liikkumattomammaksi:  
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Yhä useammat ihmiset istuvat läpi elämänsä, mitä nyt yöllä makaavat. 

Töissä istutaan 8 tuntia ja työmatkat huristellaan kätevästi omalla autolla. 

Kotona istahdetaan ruokapöytään, josta siirrytään nojatuoliin lukemaan 

lehtiä ja katselemaan televisiota. Ja viikonloppuna ajellaan 

seurustelemaan sukulaisten sohvalle. Liikkumaan luodun ihmisen selkä ei 

kestä alituista istumista.
309

  

 

Lenkkeily ja muu kuntoilumuodot olivat esillä lehdissä 1980-luvulla useammin kuin 

edellisenä vuosikymmenenä. Lehden kirjoittajat kuitenkin kritisoivat kuntoiluinnostusta 

menevän välillä liiallisuuksiin
310

.  

 

Toimittaja Brunila haastatteli Työministeriön osastopäällikköä, joka näki suomalaisen 

tavan tehdä työtä olevan kriisissä ja työn mielekkyyden kadoksissa: hänen mukaansa 

”ihmiset eivät enää halua tehdä työtä, enemmistö haluaa mahdollisimman paljon vapaa-

aikaa ja eläkkeen niin nuorena kuin se vain suinkin on mahdollista”. Siitä johtuu tarve 

ennakoida tulevaisuutta tutkimuksen näkökulmasta eikä ryhtyä tutkimaan asioita vasta 

kun ne ovat yhteiskunnallista todellisuutta.  

 

--me elämme instant -yhteiskunnassa. Kaikkia haluavat tuloksia heti. 

Työsuojelun kehittäminen on usein niin pitkäjänteistä, että sen eteen 

uurastavat eivät aina ehdi itse nauttia työnsä hedelmistä. Ihmisten pitäisi 

kuitenkin jaksaa ponnistella parempien työolojen puolesta, vaikka vasta 

seuraava sukupolvi saisi siitä hyödyn. 
311

 

 

3.5.2 Kuningas Alkoholi  

Tupakka oli asbestin jälkeen suurin työelämän syöpäriskeistä. Sekin oli lehdessä useaan 

otteeseen esillä
312

, mutta vielä tiheämmin lehti toi esiin alkoholin keskeisenä 

                                                 
309

 Tuula Huoviala: Istuminen rasittaa. Artikkeli. TTT 13/1980, 14–15. 
310

 Esimerkiksi toimittaja Alpo Väänänen kirjoitti tavallista laajemmassa 56-sivuisessa lehdessä 11/1984 

otsikolla Miksi Mikko juoksee? kuvaten 40v. huippukuntoilijan kuntoiluharrastusta, jolle rääkki toi hyvän 

olon. Annostelun ongelmaa liikunnassa pohdittiin tämän jälkeen. 
311

 Mikael Brunila: Terve ei tänään työstään nauti. TTT 15/1989, 10–11. 
312

 Esim. Passiivisen tupakansavun haitoista Vesa Turunen: Nikotiinia purkkiin. Artikkeli, TTT 1/1993, 

22; TTT 8-9/1993, Tupakansavusta halutaan kokonaan eroon; tupakkalaista sekä artikkeli Vesa Turunen: 

Työtilat savuttomiksi, TTT 12/1994, 16–17. 
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työsuojelukysymyksenä kautta tarkasteluajanjakson. Alkoholin väärinkäyttö oli 

työympäristöön vaikuttava tekijä, joka oli esillä hyvin tiheästi lehdissä 1980-luvulla. Se 

välittyi ”kosteana” vuosikymmenenä lehden palstoilla, mitä tulee alkoholinkäyttöön ja 

sen työelämävaikutuksiin. Ilmapiiri oli muuttumassa ja alkoholin aiheuttamat ongelmat 

haluttiin tuoda yhä selvemmin esille työsuojelukysymyksinä. Työyhteisöjä kehotettiin 

yhdessä yrittämään ratkaista ongelmia ja seuraamaan työtoverin hyvinvointia. 

 

Alkoholi oli edelleen myös 1990-luvulla tiheästi esillä lehdessä. Todettiin esimerkiksi, 

että Suomessa 20 000 henkilöä jäi pois töistä joka päivä krapulan takia.
313

 Tilastotietoa 

hyödynnettiin alkoholikeskusteluissa runsaasti: esimerkiksi 1990-luvun alkupuolella 

todettiin noin prosentin työvoimasta olevan vaikeasti alkoholisoitunutta
314

. Samoin 

todettiin alkoholin aiheuttavan vuosittain 2000–3000 työikäisen miehen kuoleman, 

sairauksien lisäksi se aiheutti onnettomuuksia töissä, liikenteessä ja kotona
315

.  

 

Aro kirjoitti useissa pääkirjoituksissaan alkoholin vaaroista yleisesti ja erityisesti 

alkoholista ja työelämästä
316

. Vuosikymmenen ensimmäinen numero oli pääasiassa 

alkoholiteemalle omistettu
317

. Pääkirjoituksessaan Aro pohti, kuinka viina on työelämän 

kannalta taloudellinen ja tuotantoa häiritsevä ongelma, yksilön kannalta 

monisäikeisempi usein koko elämää uhkaava ongelma, myös läheisten kannalta 

sosiaalinen ja usein mielenterveydellinenkin kysymys. Alkoholi häivyttää rajaa 

työelämän ja yksityiselämän välillä, sillä alkoholin liikakäyttö säteilee 

työtapahtumaan
318

. 

Numeron 14/1984 pääkirjoituksessaan Aro pohti alkoholia ja asenteita. Aro totesi viinan 

aiheuttavan vuosittain 10 000–20 000 työtapaturmaa. Rahallisesti voitiin puhua useista 

kymmenistä miljoonista menetyksistä.
319

 Numerossa 16/1984 julkaistiin lukijapalaute, 

joita ei ollut kovin paljon lehdissä ollut tuossa laajuudessa eli se oli poikkeuksellisen 
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 Päivi Achte, Timo Kumpulainen ja Reijo Sippola: Alkoholiongelmien ratkaisuissa puhaltavat uudet 

tuulet. Hoidot vaihtuvat ennaltaehkäisyyn. Artikkeli. TTT 2/1990, 38–47; Vesa Turunen: Savut seinän 
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Vesa Turunen: Juominen hallintaan. Artikkeli. TTT 6/1992, 30–32. 
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 Vesa Turunen: Kohti avointa päihdehoitoa.. Asiantuntijana artikkelissa projektitutkija Tapio Kirsi. 
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 Pikapalat -palsta: Apua alkoholiongelmiin. TTT 10/1991, 2–3 
316

 Thelma Aro: Arka asia. Pääkirjoitus. TTT 8/1987, 5.  
317

 Teemanumero Alkoholi työelämässä. TTT 1/1980.  
318

 Thelma Aro: Visainen viinakysymys. Pääkirjoitus. TTT 1/1980, 4–5. 
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 Thelma Aro: Ennaltaehkäisy tehokkainta työsuojelua. Pääkirjoitus. TTT 14/1984, 3. 
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pitkä. Siinä alkoholismistaan toipuva nainen kirjoitti Aron pääkirjoituksen ja teeman 

motivoimana kokemuksistaan, nähden tilansa fyysisenä ja psyykkisenä 

pitkäaikaissairautena, joka edellytti hoitoa
320

. Keskustelua herättikin 1980-luvulla se, 

onko alkoholi sairaus vai ei.  

Aro kommentoi eräässä pääkirjoituksessaan poikkeuksellisen voimakkain 

sanankääntein myös alkoholin hiljaista hyväksymistä työyhteisössä ja vertasi sitä 

vammaisten saamaan kohteluun:  

Mikä meissä ihmisissä oikein on vikana kun me suvaitsemme ja 

hyysäämme esimerkiksi alkoholivammaista vaikka kuinka pitkään 

keskuudessamme toimittamatta häntä hoitoon, mutta emme arvosta 

pyörätuolissa istuvaa työtoveria. Kumpi heistä kuormittaa työpaikkamme 

henkistä ilmastoa ja jopa turvallisuutta enemmän. Näistä asioista toivoisi 

keskustelua työpaikoilla.
321

  

Myös toimittaja Helena Hietaniemen artikkeli seuraavalta vuodelta totesi samaa, että 

alkoholiongelmien salailu työpaikalla on yleistä ja yhteisvastuu harvinaista. Alkoholi 

nähtiin siis pitkälti yksilön omana ongelmana. Yhteiskunnallinen ja yhteisiä 

ratkaisupyrkimyksiä edellyttävä ongelma siitä muodostui sen aikaansaadessa 

vaaratilanteita työssä ja työyhteisössä, jossa on läsnä myös muita. Myös lehdessä 

11/1989 puhuttiin alkoholista, tällä kertaa kohtuukäytön näkökulmasta. Myös 

hoitotoimia ja kuntoutusta pohdittiin, esimerkiksi myllyhoito oli esillä useammassa 

artikkelissa alkoholiongelman ratkaisuvaihtoehtona.
322

 

Aron pääkirjoitusten ohella lehden toimittajat tekivät alkoholista runsaasti 

artikkeleita.
323

 Alkoholi nähtiin siis pitkälti tekijänä, joka on tabuluonteinen, yksityinen 

yksilön asia, mutta näkyväksi ongelman teki sen aikaansaadessa vaaratilanteita työssä ja 

työyhteisössä, mikä puolestaan teki siitä yhteiskunnallisen ja yhteisiä 

ratkaisupyrkimyksiä edellyttävän ongelman.  

 

                                                 
320 Lukijan kirje. TTT 16/1984, s. 2-3.  
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 Thelma Aro: Luulemiset remonttiin. Pääkirjoitus. TTT 5/1988, 5. 
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3.5.3 Yksilöllistyvä työterveys ravintokysymyksenä 

 

Oman työkyvyn ylläpitovaateet tulivat esille elämäntapojen, erityisesti ravitsemuksen 

viitekehyksessä. Alkoholi ja tupakka olivat selkeästi teemoja, joilla TTT-lehti pyrki 

vaikuttamaan ihmisten asenteisiin. Muita yksilön henkilökohtaisia valintoja korostavia 

työsuojeluteemoja oli myös ravinnon ja liikennekäyttäytymisen teemat, joiden osalta 

työnantajia ei voinut kovin pitkälle velvoittaa hoitamaan niitä.  

 

Ravitsemus oli esillä 1970-luvun lehdissä säännöllisesti ja työntekijöiden ylipainosta 

oltiin huolissaan. Selkeästi yksilöiden omasta toiminnasta nähtiin johtuvan usein 

työsuojelulehdessä esillä ollut teema ylipainosta kansanterveys- ja myös 

työterveysongelmana. Esimerkiksi fil. lis. ja sairaalakemisti totesi värikkäin ilmaisuin, 

kuinka liikalihavuus on kansanterveydellinen ongelma, jonka taustalla on nimenomaan 

psykologiset tekijät, lähinnä totutut tavat tai ”rakkaudettomuus”, viitaten jälkimmäisellä 

tunnepohjaiseen syömiseen
324

.  

 

Työpaikkaruokailu ja ravintoon liittyvä tematiikka laajemminkin alkoi saada 1970-

luvun kuluessa huomiota työsuojelullisena kysymyksenä. Sitä ei lehdessä nähty vain 

yksityisinä valintoina osallistua tai olla osallistumatta ruokailuun, vaan työnantajalle 

kuuluvana ja valtakunnallista päätöksentekoa ja ohjausta vaativana asiana. Toimittaja 

Leena Häyrinen haastatteli vuonna 1974 neljän eri toimipaikan henkilöstöä ruokailun 

osalta sekä filosofian tohtoria hänen tekemästään tutkimuksesta 

toimipaikkaruokailuista. Mukana oli ILO:n työpaikkaruokailusuositusliite. Toimittaja 

pohti, ”montakohan tapasimmekaan niitä, jotka tulivat raskaaseen, keskittymistä 

vaativaan työhön nautittuaan aamutuimaan kupin mustaa kahvia ja tupakan?”
325

   

 

Työpaikkaruokailun onnistuminen koettiin yhteisenä asiana, mutta vastuu siitä nähtiin 

olevan myös muiden kuin työntekijöiden oman aktiivisuuden varassa. Tutkijan mukaan 

Suomesta puuttui valtakunnallinen ravitsemuspoliittinen suunnittelu sekä ministeriö- 

että keskushallintotasolta: 
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 TTT 2/1978. 
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 Leena Häyrinen: Ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Artikkeli. TTT 3/1974. 
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-- Tavallisen suomalaisen on tällä hetkellä erittäin vaikea saada asiallista 

ja puolueetonta tietoa ravinnosta, kun mainitsemani tapaista valtionvallan 

asettamaa elintä ei ole. Lehdistö on tulvillaan ravintoa koskevaa tietoa 

mutta siitä on suurin osa epäasiallista ja virheellistäkin.
326

   

 

Toimittajan mukaan ”nykyaikainen työ rytmittää kansalaisen vuorokauden siten, että 

hänen olisi välttämättä voitava nauttia ateria työpäivänsä aikana” – eikä vain työpäivän, 

vaan myös työvuoron aikana, ajoittuipa se sitten vaikka yöhön. Tutkija puolestaan 

moitti työnantajia, jotka eivät osanneet hakea ruokalaansa asianmukaisen koulutuksen 

saanutta emäntää tai työntekijöitä:  

Jopa tuhannen hengen ruokailusta saattaa olla vastaamassa henkilö, jolla 

on kansakoulun lisäksi vain 4,5 kuukauden talouskoulun kurssi – siis 

lähinnä perheenäidin koulutus. Toimipaikkaruokalassa emännältä 

vaaditaan johtamiskykyä, kustannusten valvontakykyä, ravinto-opin 

tietoja, ruokalistan suunnittelutaitoa, suurkeittiön laitteiden ja 

työvälineiden tuntemusta ja elintarvikehygieniaan perehtyneisyyttä. .
327

 

 

Toimittaja Häyrinen totesi 1970-luvun puolivälin artikkelissaan, että lihavuus on 

”muutakin kuin epämuodikasta. Se vaarantaa terveyden ja turvallisuuden ja vaikeuttaa 

ihmissuhteita”. Hän haastatteli lihavuudesta väitellyttä lääketieteen kirurgian tohtoria. 

Jutussa puhuttiin suorasanaisesti lihavista, ei ylipainoisista. Haastateltu tohtori totesi, 

että työn ja työmatkojen fyysinen rasittavuus laskee jatkuvasti ja voimakasta, 

hiilihydraatti- ja rasvapitoista ruokaa on runsaasti tarjolla. ”Samanaikaisesti kun kulutus 

on vähentynyt, nykyaika yllyttää ihmistä syömään.” 
328

 

 

Ruuasta oli enemmän tekstejä 1980-luvun puolella verrattuna 1970-luvun lehtiin. 

Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja henkilökohtaisen terveyden ylläpitäminen kasvatti 

myös työpaikkaruokailun merkitystä. Kun lehdet 1970-luvulla kertoivat heikoista 

sosiaalitiloista, joissa hätäisesti juodaan kuppi kahvia tai työn äärellä syödään nopeasti 

tai pahimmillaan lounas jää kokonaan väliin, 1980-luvulla korostui ruokataukojen 

pitäminen ja niistä nauttiminen. Lehdissä oli myös ohjeistusta terveelliseen 
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ruokavalioon.
329

 Työnantajan velvollisuudeksi katsottiin järjestää mahdollisuus 

ruokailla, mutta oli lopulta työntekijän omalla vastuulla käyttikö mahdollisuutta 

hyväkseen. Edelleenkin monissa työtehtävissä ei ollut työolosuhteista johtuen 

mahdollista pitää kunnollista ruokataukoa.  

 

Aro totesi, että 1970-luvulla tästä lähtökohdasta alettiin selvittää työn ja ravinnon 

vuorovaikutusta, jonka pohjalta laadittiin työikäisten ravitsemussuositus. Hän kritisoi 

ravintokulttuuria: ravinto, sen puute tai ylenpalttisuus, jopa sen tuottaminen antoivat 

otsikkoaiheita päivittäin. 

On jouduttu jonkinlaiseen ruokahysteriaan. On raakaravintointoilijaa, jos 

jonkunlaista porkkananpurijaa, on seleenishamaania ja lisäaineilla 

pelottelijaa. Kun heitä kaikkia kuuntelee, alkaa jokainen ateria olla 

ongelma ja syömisestä on ilo kaukana. Ja silloin ollaan hakoteillä. Sillä 

syöminen on iloinen asia, ystävyyden ja yhteenkuuluvaisuuden tilanne. 

Periteisesti ei leipää ole jaettu vihollisen kanssa ja aterian aikana ovat 

aseet joutaneet syrjään. Ravinto, terveys ja työ ovat liitännäisiä.
330

  

 

Esimerkiksi Mikael Brunila kirjoitti vuonna 1984 tehtaan tarjoaman lämpimän ruuan 

vaikutuksista terveyteen. Työsuojelulehti toi esiin vuorotyön haasteet terveydelle ja 

säännöllisen elämän vaikeuden yötyötä tekevillä ja kuinka pienillä työnantajan 

tarjoamilla parannuksilla tulisi mittavia säästöjä myös työnantajalle. Vuorotyöntekijäin 

tutut vaivat mahahaava, pohjukaissuolihaava ja mahakatarri vähenivät aterian myötä.
331

  

 

Terveysargumentoinnissa työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen itseisarvoisesti 

tärkeänä ei kuitenkaan ollut ainoa tulkittavissa oleva argumentti työsuojelun 

edistämiseksi, vaan lisäksi tuotiin esiin myös työsuojelutoimien suotuisat vaikutukset 

yrityksen talouteen, millä pyrittiin motivoimaan työnantajia huomiomaan työntekijöiden 

hyvinvointi esimerkiksi juuri työpaikkaruokailun mahdollistamisen kautta. 

 

 

                                                 
329

 Esim. Tuula Huovialan artikkelissa asiantuntijana ylitarkastaja Kaisa Hasulinen Lääkintöhallituksesta: 

Terveellinen ruoka on monipuolista. TTT 1/1985, 44–46. 
330

 Pääkirjoitus. TTT 1/1985. 
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4 SUKUPUOLI JA TASA-ARVO TYÖSUOJELUSSA  

 

4.1 Naiset työelämässä – keskustelua tasa-arvosta 

 

TTT-lehtien 1970-luvun aineistosta tuli esiin useita työsuojelun ja sukupuolen (eritoten 

sukupuolten tasa-arvon) kysymykset yhteen liittäviä artikkeleita. Naiset olivat vahvasti 

työelämässä 1970-luvulla, mutta suomalainen työelämä säilyi kuitenkin eriytyneenä. 

Pääkirjoituksessaan vuonna 1975 Thelma Aro kertoi YK:n naistenvuoden tavoitteesta, 

joka oli naisen aseman parantaminen ja yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden 

saavuttaminen. Hän toi esiin lehden yhteisen kannan tasa-arvoon ja  

--tässä lehdessä osaltamme tukea valtioneuvoston asettaman 

naistenvuoden komitean toimintaa sen pyrkiessä tasapuoliseen 

tiedonvälitykseen sukupuolten välillä.
332

 

 

TTT-lehden päätoimittaja ja lehden toimituskunnasta merkittävä osa oli naisia. Lehti 

oli, ehkä nimenomaan naispuolisen päätoimittajansa ansiosta, valveutunut työsuojelun 

ja työterveyden huomioimisessa myös sukupuolinäkökulmasta. Toimittajan ammatti oli 

yksi niistä harvoista (mutta ei välttämättä tasa-arvoisista) aloista, joilla naiset ja miehet 

tekivät samaa työtä. Toimittajanaisten asema oli miehiä heikompi niin palkkauksessa 

kuin urakehityksessäkin.
333

 Sukupuoli huomioitiin lehdessä sekä yksittäisten 

työpaikkojen työoloista kertovissa artikkeleissa että pääkirjoitusten kautta laajempana 

yhteiskunnallisena ja myös työsuojelun kannalta tärkeänä kategoriana. 

 

HEIDI KURVISEN 1960-1970-luvun toimittajatyötä koskevan väitöskirjatutkimuksen 

mukaan 1960-luvun sukupuoliroolikeskustelussa neuvoteltiin ennen kaikkea naisten 

työssäkäynnin mahdollisuuksista, ja tasa-arvokeskustelun valtiollistuttua 1970-luvulla 

päähuomio kiinnittyi työelämän sukupuolittuneisuuteen
334

, mikä välittyy myös TTT-

lehdessä. Sukupuoli nousi TTT-lehden artikkeleissa näkyvämmin esille 1980-luvun lehdissä ja 

1990-luvulla se nähtiin selkeästi työsuojelun kannalta keskeisenä teemana. 
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Sukupuolen ja työsuojelun sidoksia työelämään tuotiin lehdessä esiin akateemisen 

tutkimuksen kautta. Esimerkiksi toimihenkilöiden työn muutoksia vuodesta 1985 

tutkineet PÄIVI KORVAJÄRVI, RIITTA JÄRVINEN ja MERJA KINNUNEN toivat 

tutkimushankkeen kautta esiin toimihenkilöiden työn muutoksia. Tutkimushankkeen 

seurantaraporttia esitellyt lehti kirjoitti tutkimuksen tuloksista: työ toimistoissa oli 

muuttunut yhä vaativammiksi ja samalla työn arvostuksen puute, kompasteleva 

tiedonkulku ja kiire vaivasivat toimihenkilöitä. Hierarkkisuus oli lisääntynyt edelleen ja 

alemmat toimihenkilöt tekivät paljon näkymätöntä työtä.
 335

 

 

Sukupuoli oli 1970-luvulla lehdessä esillä palkan ja edunvalvonnan sekä työolojen 

rasittavuuden teemojen kautta. Valtioneuvosto asetti vuonna 1966 komitean 

selvittämään naisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Komitean tehtävänä oli 

kartoittaa naisten asemaa yhteiskunnassa ja laatia suunnitelmia ja esityksiä naisten 

aseman edistämiseksi. Komitea esitti valtioneuvostolle, että on perustettava 

pysyväluonteinen toimielin, joka toteuttaa sukupuolten tasa-arvoa edistäviä uudistuksia 

yhteistyössä viranomaisten, valtion ja kuntien laitosten, työmarkkinajärjestöjen ja 

muiden yhteisöjen kanssa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) perustettiin vuonna 

1972 valtioneuvoston kanslian yhteyteen naisten ja miesten välisen yhteiskunnallisen 

tasa-arvon edistäjäksi ja tasa-arvoa edistävien uudistusten valmistelijaksi.
336

 

Aro kirjoitti 1980-luvun puolivälissä pääkirjoituksessaan suorasanaisesti naisten 

asemasta työelämässä viitaten sekä tilastotietoon että lainsäädäntöön.  

Mitä enemmän valmistuu tilastonumeroita naisista työelämässä, sitä 

selvemmäksi käy, että heitä työntekijöinä aliarvioidaan, riistetään ja 

toimet sekä aloitteet asian korjaamiseksi tehdään kovin vaikeiksi 

vähättelemällä asioita ja vitkuttelemalla kohtuullisiakin korjauksia. On 

oikeataan alentavaa, että tarvitaan erillinen laki sukupuolten 

samanarvoisuuden turvaamiseksi, asia joka taataan perustuslaissa 

kansalaisten tasa-arvona. Mutta lakikaan ei yksin riitä, tarvitaan hyvin 

läpimenevää asennemuutosta sekä naisten että miesten keskuudessa, niin 

kotona kuin työpaikoilla.
337
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Tasa-arvodiskurssi ei kuitenkaan Arolle merkinnyt erojen häivyttämistä sukupuolten 

välillä, vaan lähtökohtaista, jo perustuslain kautta kaikille kuuluvaa tasa-arvoa, jossa 

erot tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta niiden perusteella ei luoda rajoittavia 

kategorioita työelämäosallisuudelle. Aron mukaan naisen arvostaminen miehen kanssa 

tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä merkitsee, että on hyväksyttävä erilaisuus niin 

sukupuolten välillä kuin niiden sisällä. Tasa-arvo tarkoitti Aroa tulkiten aidosti 

samanarvoisia mahdollisuuksia edetä työuralla ja toteuttaa osaamistaan itse (omien 

arvojensa mukaisesti) määrittelemällään tavalla.  

Naisissa on hyviä johtajia ja huonoja sairaanhoitajia, aivan samoin 

miehissä on hyviä sairaanhoitajia ja lastentarhanopettajia mutta huonoja 

johtajia. Jokaisen pitäisi saada tehdä omien arvojensa mukaista työtä ja 

saada siitä tyydytyksensä. Naisasia on myös työsuojelukysymys. On 

raskasta vuodesta toiseen pakertaa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti 

vähän arvostettua työtä vailla urakiertoa ja ylenemismahdollisuuksia. 

Rutiiniksi muuttuva työ, josta kaikki oppimismahdollisuudet ovat 

karsiutuneet, on raskaampaa kuin sen psyykkiset ja fyysiset vaatimukset 

edellyttäisivät.
338

 

 

 

4.2 Arjen naistapaisuus ja työsuojelu 

 

MARJATTA RAHIKAINEN toteaa, että monia ryhmiä on jäänyt työväestön suurten 

kertomusten ulkopuolelle, joita tutkimus voisi ja joita sen tulisi tavoittaa. Marginaaliin 

jääneet kohteet ovat heitä, joita järjestäytyneet työläiset hyljeksivät: sekatyömiehiä, 

maalta tulleita työnhakijoita, naisia miesten aputyöläisinä, lentojätkiä, lakkorikkureita ja 

irtolaisia sekä vierasmaalaisia siirtotyöläisiä.
339

 TTT-lehti toi useissa artikkeleissa esiin 

niitä Rahikaisen mainitsemia ryhmiä, joita kohtaan ei tutkimuksellista mielenkiintoa ole 

välttämättä ollut, journalistista kylläkin.  

 

Toimittaja Häyrisen artikkeli kritisoi naisten asemaa miesvaltaisella työpaikalla 

huonommin palkattuna, mutta kovien fyysisten ponnistelujen ja vaatimusten kohteena 
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olevana ”apurin” roolina. Toimittaja kertoi yksityiskohtaisesti haastattelemansa 

”muurarin apuri” Helli Sirkelän työpäivästä aamulla kotoa lähtiessä iltaan asti. 

Haastattelussa Sirkelä ja muut rakennustyömaan naiset totesivat lakonisesti: ”Me ei olla 

tasa-arvoisia, vaikka meillä on nykyisin nää housutkin”. Toimittaja jatkoi:  

 

-- Rakennusalalla mies tekee, nainen avustaa ja siivoaa jälkiä. Kotona 

naista yleensä odottaa toinen työpäivä. Mutta rakennuksella on kuitenkin 

vapaampaa kuin tehtaassa.
 340

   

 

Naisen suhde hoivaan näyttäytyi lehdessä yhtäältä äidin roolina, perheen ja kodin arjesta 

vastaavana henkilönä, mutta toisaalta tätä naisten perinteistä roolia pohdittiin lehdessä 

myös kriittisin äänenpainoin, painottaen naisten työelämätoimijuutta ja tärkeää roolia 

myös työelämässä. Thelma Aro totesi pääkirjoituksessaan, että naisten lisääntynyt 

osallistuminen työelämään kodin ulkopuolella ei vähentänyt kotitaloustyöhön käytettyä 

aikaa
341

. Työsuojelullisesti lehti kiinnitti huomion niihin (naisvaltaisiin) työtehtäviin, 

joita tehdään toisten kodeissa esimerkiksi kotiapulaisena
342

.  

 

Lehti tunnisti ja tunnusti siis tärkeänä ja merkittävänä työnä itse kotityön ja muutkin 

työn muodot kuin perinteisen kodin ulkopuolella tehtävän palkkatyön, jota koskeviin 

työoloihin aikakauden työsuojelu pääasiassa pureutui. Julkusen mukaan sukupuolisessa 

työnjaossa kotityö on naistyötä ja laadullisesti työtä, joka ei koskaan tule valmiiksi, jota 

täytyy tehdä aina uudestaan ja joka näkyy vain silloin kun se on jäänyt tekemättä. 

Naisten töistä erityisesti hoiva- ja toimistotyöt ovat toistaneet kotityömäisyyttä. Kotityö 

on työtä, jossa tehdään monta asiaa yhtä aikaa ja hypitään tehtävistä toiseen. Työ 

muuttui 1980-luvulla ja erityisesti 1990-luvulla yhä pirstaleisemmaksi ja palkkatyö 

alkoi saada kotityön piirteitä.
343

 

 

Aro toi pääkirjoituksissaan esiin monia tasa-arvoa heikentäviä tekijöitä sukupuolten 

välillä, kuten palkkaerot naisten ja miesten välillä. Samalla hän laajensi työsuojelun 

perspektiiviä, sillä työ tuli käsittää laajemmin kuin palkkatyön kehyksessä ja siten työtä 
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ei voinut nähdä muusta elämästä irrallisena elementtinä. Työsuojeluun kuului muutakin 

kuin konkreettinen työpaikalla vietetty aika ja siihen tuli lukea myös naisten 

viikoittaisen työajan määrän kotityöt mukaan lukien. Hän kirjoitti hyvin konkreettisesti 

niistä tilanteista, joissa naiset 1970-luvulla työelämään osallistuivat, samoin niistä 

arkipäivän sujuvuuden kannalta olennaisista asioista, joita työelämässä mukana olo 

edellytti, kuten lasten päivähoito, ja palkkaus, jolla tulee toimeen:  

 

-- Nainen tulee työelämään vielä meilläkin usein heikommin eväin kuin 

mies: hänen ammattikoulutuksensa puuttuu kokonaan tai on vajavainen, 

hän on perheen ja lasten hoidosta vapauduttuaan jo iältään varttuneempi, 

mikä kaventaa hänen valintamahdollisuuksiaan, hänen mahdollisuutensa 

käyttää hyväkseen ammatinvalinnanohjauksen palveluita ovat heikommat 

  

-- Jos halutaan käyttää hyväksi naisten työvoimareservi, on ryhdyttävä 

kaikkiin työhöntuloa helpottaviin toimiin. Näistä tärkeimpiä ovat lasten 

päivähoidon järjestäminen ja työelämään palaavien ammattikoulutuksen 

kehittäminen. Naisten palkkauskysymykset, matalapalkkaongelmat, 

perhepolitiikan ja sosiaaliturvan parantaminen ovat kysymyksiä, joiden 

ratkaisut vaikuttavat suoraan naisten toimintaan työelämässä.
344

 

 

Lehti 16/1981 oli teemaltaan nimenomaan naisten työoloista kertova. Aro kirjoitti 

kriittisesti matalapalkkaisuudesta, työmarkkinoiden sukupuolisesta segregoitumisesta ja 

tasa-arvolain valmistelusta. Hän totesi, että naisilla ja heidän jälkeläisillään ei saa 

maksattaa kallista hintaa yhteiskunnan välinpitämättömyydestä.  

 

--työsuojelussa laki ja säännökset ovat lähestulkoon samanlaiset nais- ja 

miespuolisen työntekijän osalta. Sisältyykö siihen riittävän asiantuntevat 

ohjeet myös työelämän osalta. Parempi on työsuojelulainsäädännön 

täydentyminen siten, että nainen voi turvalisin mielin ja ilman psyykkisiä 

rasituksia selviytyä tehtävästään äitinä.  
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-- parin sukupolven aikana on toteutunut rasittava muuntautuminen kodin 

hoitajasta nykyisen yhteiskunnalliseen kaksoisrooliin. Se on edellyttänyt 

asenteiden, tapojen, perhe-elämän ja vastuuvelvoitteiden suuria muutoksia 

ja yhteen sovittelua. Se on vaatinut paljon fyysistä ja psyykkistä voimaa. 

Onkin vain kohtuullista että nyt kun jo niin paljon enemmän tiedetään ja 

osataan, naisten elämää kaikin puolin helpotetaan muun muassa 

työsuojelun toimin.
345

 

 

Toimittaja Leena Häyrinen haastatteli vuonna 1973 Elli Eerolaa, G.W. Sohlbergin 

tehtaan pääluottamusmiestä. Artikkeli keskittyi selkeästi sukupuolitematiikkaan 

työsuojelussa. Naisten osallistuminen työelämään kasvoi jatkuvasti, mutta omien etujen 

valvonta ei ollut kovin aktiivista, vaikka esimerkiksi palkkaepätasa-arvo sukupuolten 

välillä oli esillä. Haastateltu Eerola totesi, että  

--sukupuolierottelu on vanhanaikaista. Meidän kaikkien olisi pystyttävä 

olemaan kuin yhtä metallia. --- Entistä useammin olisi tultava mukaan 

esittämään vaatimuksiaan kompromissien pohjaksi.  

 

Naisten järjestäytymistä ja joukkovoimaa Eerola suositteli:  

--nyt noin 90 prosenttia on järjestäytynyt, on tajuttu ettei pieni yksilö yksin 

voi mitään. On parempi järjestäytyä ja toimia yhdessä kuin purnata.  

 

Toimittaja kysyi, arvostavatko työntekijät omaa työtään ja Eerolan mukaan  

--eivät tarpeeksi. Sitä tehdään vain noin että tästä minä ne markkani saan. 

Pitäisi oppia ajattelemaan itseänsä osana suuresta kokonaisuudesta.
346

 

 

Naiserityisyys tuli esiin usein erillisinä mainintoina naisvaltaisesta työpaikasta
347

. 

Miesvaltaisista työpaikoista ei toteamusta esimerkiksi ”miesvoittoisuudesta” 

artikkeleissa käytetty. Tehtaasta Kirkkonummella kirjoitti toimittaja Leena Häyrinen. 

Tehtaan yli 50 työntekijän työolojen haittoina olivat melu, kipsipöly sekä talvella 

kylmyys. Toimittaja mainitsi erikseen, että kuusi työntekijöistä on naisia. Toimittaja 

kritisoi siivouksen puuttumista todeten, että hyvistäkään siistiytymistiloista ei 
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kuitenkaan ole iloa, jos niiden siivous lyödään laimin. Pääluottamusmies totesi, että 

ennen lakkoa henkilökuntaan kuuluvat naiset siivosivat täällä, mutta lakon jälkeen 

heidät siirrettiin tuotannon puolelle, jotta se saataisiin vauhtiin, ja siivous jäi 

ulkopuolisen siivouspalvelun tehtäväksi.
348

 Siivous siis nähtiin luontaisesti 

naistapaisena toimintana, ainakaan tehtaalla työskenteleviä miehiä ei mainittu sen 

toteutukseen liitettävinä toimijoina. Julkusen mukaan työväenluokkaisille miehille 

työväenluokkaiset naistyöt tyyppiesimerkkinä siivous, merkitsevät maskuliinisuuden, 

luokka-aseman ja palkan menetyksiä miestyöpaikkoihin verrattuna
349

. 

 

Miesten suhde hoivaan tai perheeseen ei tullut työsuojelun näkökulmasta artikkeleissa 

esille samassa määrin kuin naisten. Niissä yksityisen toimijuuden piiri, eli nainen ja 

hoiva sekä nainen ja perhe, yhdistettiin naisten julkiseen toimijuuteen työelämässä. 

Miesvaltaisten alojen ja miehiä haastatelluissa jutuissa aiheet pitäytyvät työssä ja 

työtehtävissä, työsuojelussa ja työkykyä kohtaavissa fyysisissä haasteissa 

ammattitautien ja tapaturmien muodossa. ”Vaimon” rooli mainittiin hoivan yhteydessä: 

hän esimerkiksi oli tukena miehelleen työtapaturmasta selviämisessä.
350

  

 

Julkusen mukaan hoidon, hoivan, sosiaalityön ja palvelun ammatit ovat tilastollisesti 

naisvaltaisia. Naisten palkkatyön yleistyminen on lisännyt kaiken kaikkiaan palkkatyön 

subjektiivista merkitystä ihmisten elämässä ja tehnyt työpaikoista sukupuolen suhteiden 

(vallan, auktoriteetin, kollegiaalisuuden, ystävyyden) merkittäviä areenoita, mutta 

Suomessa tämä lähinnä 1970-luvulle paikantuva naisten sisäänmarssi ei ole yhtä suuri 

murros. Naiset ovat olleet pitempään ansiotyössä, länsimaista tasoa enemmän myös 

tehtaissa, rakennuksilla ja satamissa ja tehneet kokoaikatyötä.
351

  

 

Tämän pitkän historian tiedosti myös TTT-lehti, joka piti esillä sukupuoliteemoja 

säännöllisesti ja muistutti naisten työn tekemisen merkityksestä sen perustavaa laatua 

olevana yhteiskuntaa ylläpitävänä toimintana. Samalla lehti oli kulttuurista valtaa 
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käyttävä toimija, joka sekä tuotti sukupuolta että pyrki myös purkamaan 

epäoikeudenmukaisiksi koettuja sukupuolijärjestyksiä.  

 

Fyysisen työympäristön ongelmat toki koettelivat niin naisia kuin miehiä, mutta 

lehtiaineiston valossa paitsi kuvaukset itse ammattialasta ja sukupuolten jakautumisesta 

eri aloille, myös tavat, joilla eri työsuojelullisiin ongelmiin reagoitiin (tai jätettiin 

reagoimatta) tai kielivalinnat, joilla niistä kerrottiin, tekivät ja edelleen tekevät 

sukupuolten keskinäisiä ja myös sisäisiä arvoasetelmia näkyväksi lehtiä tarkastelemalla.  

 

Hannikaisen mukaan palkkatyöllä toimeentuloaan hankkinut työväestö ei ole ollut 

homogeeninen joukko, vaan eroja on ollut niin tehdyissä töissä kuin palkoissakin; 

hierarkian huipulla ovat olleet ammattitaitoiset miehet ja pohjalla ammattitaidottomat 

naiset. Nämä ääripäät paljastavat työväestön jaottelun ja myös palkkaerottelun kaksi 

tärkeää kategoriaa: työtehtävään liittyvä osaaminen ja sukupuoli.
352

 Julkusen mukaan 

vastakkainasettelut elävät edelleen naiseuden yhteisen kulttuurisen tuottamisen kautta, 

jossa nainen ja feminiininen liitetään hoivaan, tunteisiin, ruumiillisuuteen ja 

esteettisyyteen
353

 ja siten ne näkyvät myös työmarkkinoiden jaoissa tilastollisesti 

naisvaltaisina aloina ja sukupuolten segregoitumisena tietyille aloille.  

 

4.3 Naisten asema muuttuvassa työelämässä 

 

Julkisen sektorin työpaikat lisääntyivät 1970- ja 1980-luvuilla.
354

 Lehdessä 8/1973 

huolen kohteena olivat tehtaalla työskentelevät henkilöt, jotka altistuivat melulle, 

pölylle ja lämpötilan vaihteluille. Esimerkiksi Häyrisen työpaikkareportaasissa 

sairaskodin keittiötyöntekijöiden työoloista tuotiin kriittisin äänenpainoin esiin suuret 

lämpötilavaihtelut, epäergonomiset työskentelyasennot ja melu. Toimittajan mukaan 

laitoskeittiöiden lähes 100-prosenttisesti naisvaltainen työntekijäjoukko oli 

”perinteellisesti eräänlaista unohdettua kansaa”. Keittiöläisten työympäristön 

ominaisuudet olivat selvittämättä ja itse työ oli kehnosti arvostettua, mikä näkyi 

toimittajan mukaan palkoissakin.
355
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Pääluottamusmies totesi samassa artikkelissa, että keittiön henkilöstöstä noin 80 

prosenttia on järjestäytynyttä, mutta omat työturvallisuutta koskevat aloitteet ovat 

jääneet vähäisiksi. Työsuojelua koskevien luentojen jälkeen työntekijät alkoivat 

kuitenkin katsella työympäristöään uusin silmin. Työoloihin oli yritetty saada 

parannusta toimikunnan ja raportoinnin kautta, mutta työtapaturmia oli paljon. 

Työterveyshuoltoa ei käytännössä ollut, vaan sairaalan omat lääkärit hoitivat 

henkilökuntaa oman toimensa ohella. Työsuojelulle oli todellinen tarve, sillä 

esimerkiksi ”ruokaa kuljettavat apumiehet saattoivat samat miehet kuljettaa ruokaa, 

potilaita ja jopa vainajia”.
356

 

 

Naisvaltaisten palvelualojen työt rasittivat usein naisia monin tavoin ja TTT-lehti toi 

konkreettisesti esiin erityisesti niitä fyysisiä tuntemuksia, joita työolot aikaansaivat sen 

suorittajille. Esimerkiksi ravintolatyön haasteita olivat hämäryys, tupakansavu, melu, 

ahtaus, kuumuus/kylmyys, työaika (valvominen), kiire, selkäviat ja verenkierto-

ongelmat. Ravintolassa vieraillut toimittaja Leena Häyrinen sekä Työterveyslaitoksen 

mittamies tutustuivat konkreettisesti näihin haasteisiin, haastatellen sekä työntekijöitä 

(tarjoilijat, kassat, orkesterinsoittajat), pääluottamusmiestä, että ravintolan johtajaa että 

turvallisuuspäällikköä
357

.  

 

Erityisesti naisvaltaisissa työpaikoista kertovissa artikkeleissa mainittiin usein 

hygieniatilat ja niihin liittyvät puutteet. Turkulainen kauppapuutarha oli esimerkki 

työympäristöstä, jossa lämpötila- ja kosteusoloja oli hankala muuttaa kasvien 

selviytymisen ja menestymisen vuoksi. Työoloihin liittyviä epäkohtia tuotiin sekä 

toimittajan omien huomioiden että työntekijähaastattelujen kautta esille. Häyrinen totesi 

artikkelinsa lopuksi, että  

--pienen työpaikan työntekijät kärsivät ujoudesta ja tiedon puutteesta 

joiden takia moni työolosuhteiden puutteellisuus voi jäädä silmään siistien 

ja hyvin hoidettujen kasvihuoneiden ja toisaalta henkilökunnan tilojen 

välinen tasoero.
358
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Emootioiden ja työkykyisyyden yhteenliittämisen ohella esimerkkinä biologiaan 

liitetystä työkyvyn sukupuolisidonnaisuudesta (todellisesta tai oletetusta) oli artikkeli, 

jossa kerrottiin, kuinka liian kireä työtahti ja liian suurta voimaa edellyttävät työvälineet 

ovat tavallisimmin syynä jännetupen tulehduksiin, jonka avuksi voisi toimia esimerkiksi 

työn kierto ja taukovoimistelu. Aiheesta haastateltu fysiatri arveli seuraavasti:  

Minulle on henkilökohtaisesti muodostunut se käsitys että alttiita olisivat 

henkilöt, joilla on heikot lihakset. Lähinnä tulee mieleen tuollainen 

hieman laiha naistyyppi, jolla on taipumusta kylmiin käsiin. Naiset 

sairastuvat jännetupen tulehdukseen miehiä useammin ja hehän monesti 

juuri tekevät toistotyötä. Kuitenkin on myös mahdollista, että hormonit ja 

kuukautiset turvotustaipumuksineen vaikuttaisivat asiaan.
359

 

 

Matti Tapiainen kirjoitti artikkelin TTT 4/1992 -lehdessä siitä, miten juuri naisten 

työpaineet ovat kasvaneet. Artikkelissa esillä oli Anna-Maija Lehdon tutkimus 

työolokomitealle, jossa todettiin, että naisten kiire ja henkinen rasitus ovat lisääntyneet 

enemmän ja palkkakuilu miehiin pidentynyt
 360

. Lehden artikkelit käsittelivät 

harvemmin johtajien ja esimiesten asemaa työsuojelun kannalta, verrattuna niin 

sanottujen rivityöntekijöiden työolojen käsittelyyn. Sukupuolitematiikan kautta sitä 

kuitenkin problematisoitiin lehdessä jonkin verran.
361

  

 

Lehti ei käsitellyt pelkästään naisvaltaisten alojen työsuojelukysymyksiä 

sukupuolinäkökulmasta, vaan pohti myös monien muiden eri ammattien ja sukupuolen 

suhteita, joissa naiset olivat määrällisesti vähemmistönä, muun muassa poliisien työn 

kautta.
362

 Kokonainen teemanumero 9/1975 oli omistettu naisten asemalle lehden 

kannen otsikoilla Nainen työelämässä: lait ja sopimukset eivät takaa tasa-arvoa; 

pientilan emäntä ja osastopäällikkö – suomalaisia naisia kumpikin; metallin naiset ovat 

rautaa. Koulutuksellisen tasa-arvon lisäämisen näki Aro työsuojelukysymyksenä ja 

totesi suorasanaiseen tyyliinsä pääkirjoituksessaan:  
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Yhteiskunta ei tule enää toimeen ilman naistyöntekijää ja hänestä on 

pidettävä huolta. Ammattikoulutus on ihmisoikeuksiin kuuluva asia. Tässä 

maassa on miljoona ihmistä, joilta puuttuu ammattikoulutus kokonaan. 

Heistä valtaosa on naisia.
363

  

 

JUTTA AHLBECK ja ELINA OINAS toteavat, että kaikista tasa-arvopyrkimyksistä 

huolimatta sukupuolen merkitys on ratkaiseva yhteiskunnan rakentumisen, 

organisoimisen ja ymmärtämisen kannalta. Sukupuoliroolien ajateltiin vaikuttavan 

siihen, miten naisten ja miesten terveyttä tarkasteltiin ja miten se kohdattiin ja 

diagnosoitiin. Kuitenkin pelkkä sukupuoliroolien tarkastelu (perustuen siihen mitä 

naiset ja miehet tekivät esimerkiksi työ- ja perhe-elämässä) ei ole riittävä kuvaamaan 

moninaisia ja monitasoisia, erilaisissa yhteiskunnan sosiaalisissa käytännöissä 

muotoutuvia sukupuolen tuottamisen tapoja. Aineiston kautta on kuitenkin selkeästi 

nähtävissä se, miten oletukset sukupuolten rooleista ja siihen perustuvasta työnjaosta 

vaikuttivat 1970-luvulla työelämässä; samalla on ilmeistä myös se, kuinka näitä rooleja 

pyrittiin aktiivisesti myös muuttamaan ja purkamaan.  

 

JUDITH BUTLERIN mukaan sukupuoli on performatiivinen eli se tuotetaan 

päivittäisessä toiminnassa, tekemisenä, ei olemisena.
364

 Yksi sukupuolisen 

representaation (sukupuolen tekemisen, esittämisen) muoto on myös visuaaliset valinnat 

aikakauslehtien kuvituksessa. Oma kiinnostava tutkimusaiheensa olisikin tarkastella, 

miten kuvallisella kerronnalla ihmisistä työnsä äärellä on samalla kuvattu, tuotettu tai 

uusinnettu myös sukupuolikuvastoa. 1980-luvulla tähän teemaan liittyi kiivas 

keskustelu TTT-lehdessä julkaistusta kuvasta, jossa naistyöntekijä teki työtään 

työtilassa, jonka seinällä näkyi alastonkuvakalenteri. Useammassa numerossa jatkuvaa 

tiivissanaista väittelyä TTT-lehdessä oli hyvin harvakseltaan: tämä sukupuolten tasa-

arvoa ja seksuaalisuutta käsitellyt teema oli yksi niistä muutamista näkyvimmistä, joita 

lehdistä havaitsin. 

 

Sukupuoli oli 1970-luvulla lehdessä esillä palkan ja edunvalvonnan sekä työolojen 

rasittavuuden teemojen kautta. 1980-luvulla sukupuolten asemiin työelämässä 

pureuduttiin enemmän ja mukana oli myös terveyden näkökulma. Miesten terveyttä 
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käsitteli kokonainen lehti 12/1985 otsikolla Suomalaisen miehen elämäntyyli. Toimittaja 

Helena Hietaniemi haastatteli lehdessä kolmea suomalaista miestä, koneteknikkoa, 

perheneuvojaa ja yhteiskuntatieteilijää, teemalla ”mitä on hyvä elämä”? Tilastojen 

mukaan määrällisesti Suomessa oli 150 000 miestä vähemmän kuin naisia, mies teki 

keskimäärin 239 päivää töitä vuodessa, oli työttömänä päivän, sairaana 8, ja vapaalla 

118 päivää.
365

 

 

Aro toi esiin miesten asemaa käsitelleen lehden pääkirjoituksessaan kiteyttäen 1980-

luvun keskeiset työkykyä koskevat ongelmat. Hänen mukaan  

--suomalainen mies on jäänyt syrjään julkisuudesta, aivan kuin hänellä ei 

olisi samanlaisia olemisen ongelmia kuin pontevasti tasa-arvoon 

ponnistelevilla naisilla. Myös miesten maailma on suurten muutosten 

paineessa. Tehtävien rakenne ja vaatimukset muuttuvat ja kasvavat, uudet 

ammatit valtaavat alaa, vanhat ammatit menettävät hohtoaan tai häviävät 

ja uutta tietoa ja taitoa vaaditaan ja tehokkuusodotukset eivät anna 

armoa. Työtä tehdään enemmän korvien välissä kuin lihaksilla.  

 

Lehteen haastatellun ELINA HAAVIO-MANNILAN mukaan vallan näkökulmasta 

miehen ja naisen suhteita oli tutkittu hyvin vähän. Valta on hänen mukaansa oman 

tahdon toteuttamista. Työssäkäynti oli tuonut taloudellista riippumattomuutta, mutta 

johtopaikoilla naisia oli edelleen vähän. Suomalaiset luokkakuvassa -tutkimuksessa 

selvitettiin, että naiset tekivät nyky-Suomessa tarkimmin valvotut työtä, heillä oli 

kireämpi työtahti, huonommat etenemismahdollisuudet, työtehtäviä olivat 

rutiininomaisempia ja yksitoikkoisempia ja koneet valvoivat heidän työtään tiukemmin. 

Vapaa-ajasta kului suurin osa perheen ja kodin hoitoon. Varsinaista omaa aikaa naisille 

jäi huomattavasti vähemmän kuin miehille.
366

  

 

Artikkelissa 1980-luvun puolivälissä pohdittiin sukupuolta ja haastateltiin etnografista 

tutkimusta tehtaalla toteuttanutta tutkijaa. Huoviala haastatteli lääketieteen lisensiaatti 

Marja-Liisa Honkasaloa, joka oli tuolloin lehden mukaan ainoa suomalainen tutkija, 

joka oli selvitellyt naisten ja miesten välistä vallankäyttöä lattiatasolla. 
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Työsuojelullisena ergonomiaesimerkkinä oli koneiden suunnittelu keskikokoiselle 

miehelle. Tiukka valvonta ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet tuottivat Honkasalon 

mukaan tietyntyyppisen naisen. Tämä nainen oli toisaalta suostuvainen ja toisaalta 

sitkeä. Tutkijana Honkasalo puolestaan ei allekirjoittanut naisliikkeen kahta tyypillistä 

naiskuvaa, joiden mukaan nainen on miehen uhri ja toisaalta ei sitäkään että kaikki, 

mikä liittyy naiseen, olisi ihanaa. Eikä tutkija myöskään voi tai saa nähdä naista 

pelkästään voimakkaana taistelijana, jollainen työväenliikkeen perinteinen naiskuva on. 

Honkasalon mukaan 

--nauru on naisen ase. Se on alistettujen keino käyttää valtaa, kääntää 

valtasuhteet ylösalaisin. Naisten naurulle ei miespomo voi mitään.
367

 

 

Toimittaja itse kirjoitti värikkäästi sukupuolten asemista: 

Miehellä on valta ja voima. Usein myös kunnia. Vallatonta naista valvoo 

yhteiskunnassa päämies, työpaikalla esimies ja kotona aviomies. 

Tarvitseeko nainen kaiken tuon miehisen ”suojelun”? Voiko pelkkä 

sukupuoli tehdä toisesta täysin kykenemättömän päättämään omista 

asioistaan ja toisesta täysin kykenevän päättämään toistenkin asioista? 

Miksi naisen valvomiseksi on luotu lähes yhtä aukoton järjestelmä kuin 

pahimpien terroristien?  

 

-- Nainen tekee suomalaisen yhteiskunnan tarkimmin valvotut, 

yksitoikkoisimmat ja pienipalkkaisimmat työt, ne työt jotka eivät kelpaa 

miehille. Nainen on Suomen siirtotyöläinen ja työvoimareservi. Tätä 

sukupuolten välistä työnjakoa pönkittävät kaikki viralliset ja suurin osa 

epävirallisista valtarakenteista muun muassa koulutus-, työvoima- ja 

talouspolitiikka, kirkon, kodin ja koulun opetukset.
368
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5 TYÖN NÄKYMÄTTÖMIÄ RISKEJÄ VASTAAN 

 

5.1 Lamasta EU-direktiiveihin  

Suomen talous koki kansainvälisestikin katsoen hyvän nousukauden 1980-luvulla, 

mutta se päättyi ylikuumenemiseen ja Suomen taloushistorian pahimpaan lamaan 1990-

luvun alussa. Kylmä sota päättyi Neuvostoliiton romahtamisen myötä vuonna 1991, 

tällöin romahti myös vienti. Monet yritykset ja yksityiset joutuivat vaikeuksiin ja pankit 

todelliseen kriisiin valtavine luottotappioineen. Työllisyys laski radikaalisti ja Suomesta 

hävisi lyhyessä ajassa puoli miljoonaa työpaikkaa. Talouden kasvu kääntyi nousuun 

vuonna 1994, mutta vasta vuonna 1996 saavutettiin lamaa edeltänyt taso.
369

 Työvoiman 

liittyminen ammattiliittoihin oli kuitenkin suurimmillaan lamavuonna 1993. 

Valtiontalouden teollistuminen johti myös työmarkkinoiden modernisaatioon.
370

  

 

Työsuojeluhallitus lakkautettiin vuonna 1993 ja se siirrettiin työministeriön osastoksi. 

Kivistön, Turtiaisen ja Väänäsen mukaan taustalla olivat säästöpaineet ja toisaalta tarve 

siirtää henkistä työsuojelua enemmän työpaikkojen omalle vastuulle sekä 

työturvallisuuden hallintaa työpaikkojen oman työsuojeluyhteistyön varaan
371

. 

Työterveyslaitoksen tutkimuksen itsenäisyyttä uhkasivat 1980-luvulla valtakamppailu, 

jossa eri tahot halusivat Työterveyslaitoksen omiin nimiinsä sekä poliittiset suhdanteet.  

 

Kiristyvä valtiontalous nousi uhkaksi 1990-luvulla. Talouteen liittyvät Väänäsen 

mukaan 1960-luvulta lähtien esillä olleet, osin ääripäitä edustavat näkemykset siitä, 

kenen tehtävä tieteen tutkimustulosten soveltaminen on ja millä rahoilla sen tulee 

tapahtua. Toiset vaativat, että julkisin varoin tehtävän tutkimuksen tulisi aina hyödyntää 

suoraan tuotantoa, toiset taas näkivät, että rahalla ohjattu soveltava tutkimus ei ole 

tiedettä lainkaan eikä tulisi kuulua julkisen rahoituksen piiriinkään. Monien pohdintojen 

jälkeen ministeritasolla tultiin tulokseen, että Työterveyslaitos jäi itsenäiseksi 

julkisoikeudelliseksi tutkimuslaitokseksi sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnonalalle.
372
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Työterveyslaitos selvisi Väänäsen mukaan verrattain hyvin 1990-luvun valtiontalouden 

säästöpaineissa. Lama ja vaatimukset säästöistä toivat puheeksi tutkimuksen 

vaikuttavuuden. Julkisella rahoituksella toimivien organisaatioiden osalta kysyttiin, 

”onko meillä varaa” ja rahoitusta oli perusteltava hyödyllä ja tuloksilla. 

Työterveyslaitos joutui 1990-luvulla toistamaan samoja työikäisen väestön 

terveydenhuoltoon liittyviä argumentteja, joilla laitoksen perustajat saivat 

laitoshankkeen käyntiin 50 vuotta aiemmin. Esimerkiksi ilman Työterveyslaitoksen 

tekemää työtä asbestikysymys olisi jäänyt tiedostamatta ja siitä olisi seurannut epidemia 

2000-luvulla.
373

  

 

Suomea koski JOUKO VAHTOLAN mukaan läheisimmin Baltian itsenäistyminen 

1990–1991. Niin kauan kuin Neuvostoliitto oli vielä olemassa, presidentti Koivisto ja 

virallinen Suomi suhtautuivat maiden itsenäistymispyrkimyksiin varovaisesti jopa 

Moskovaa myötäillen. Kaksi kuukautta NL:n luhistumisen jälkeen Koivisto asettui 

tukemaan jäsenhakemuksen jättämistä EY:lle. Pitkälliset neuvottelut Suomen 

liittymisestä Euroopan unioniin saatiin päätökseen keväällä 1994 ja kesällä Suomi 

hyväksyttiin jäseneksi, jäsenyyden astuessa voimaan 1.1.1995. Ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassaan Suomi korosti yhä puolueettomuutta ja 

liittoutumattomuutta.
374

  

 

Suomalaista työsuojelutoimintaa ja -tasoa ryhdyttiin tarkastelemaan 1990-luvulla 

Euroopan yhdentymisen kautta. 1990-luvun puolivälissä Suomi liittyi entistä 

kiinteämmin eurooppalaisen talousjärjestelmän osaksi. Intressit näyttivät kohdistuvan 

kansallisen edun huolehtimiseen yhdentyvässä Euroopassa. Talousaluesopimus edellytti 

Suomen hyväksyvän myös uudet työturvallisuusdirektiivit. Työterveyslaitokselle 

”Eurooppaan meno” ei ollut uusi käänne, vaan kansainvälisyys oli nivottu 

toimintakulttuuriin jo aiemmin, itse asiassa jo sen perustamisajankohdista lähtien.
375

  

 

TTT-lehdessä eurooppalaistumiskehitys näkyi Euroopan yhdentymistä käsittelevissä 

artikkeleissa ja pääkirjoituksissa. TTT-lehden suhtautuminen unioniin oli pääasiassa 

myönteinen. Direktiivien nähtiin parantavan työsuojelua entisestään ja lehden mukaan 
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suomalaisten kannattaisi olla mukana siellä, missä sitovia standardeja laaditaan. 

Työsuojelun kannalta yhdentymiskehitys nähtiin pitkälti positiivisessa valossa, mutta 

kriittisiä äänenpainoja tuotiin esiin myös.  

 

Tapiainen pohti pääkirjoituksissaan, kuinka yhdentyminen ”ei ole heikentämässä 

Suomen työsuojelua”. Hänen mukaansa yhdentymiskehityksen merkitystä ”ei pidä 

yliarvioida, vaan tärkeimmät päätökset tehdään yhä kansallisesti”. Sama lehti käsitteli 

myös laajemmin yhdentymiskehityksen työsuojelulle tuottamia vaikutuksia. Toimittaja 

Anu Karttusen Kun Suomi yhdentyy -artikkelisarjaa julkaistiin TTT-lehdessä useassa 

numerossa vuoden 1990 aikana. Lehti halusi osaltaan tuoda ”euroaakkosia” 

työsuojeluun, selventäen EY:n vaikutuksia siihen.
376

 

 

Yhdentymiskeskustelujen ohella TTT-lehdessä oli esillä laman vaikutukset työelämään. 

Esimerkiksi terveydenhuollossa talouden lama näkyi monin tavoin sekä materiaalien ja 

tilojen puutteina että henkilöstön jaksamisen heikentymisenä.
377

 Myös kirkon tekemä 

työ tuli esille yhtäältä laman kautta, mutta myös kirkon kategorisoimisena yhtenä 

organisaationa ja työyhteisönä muiden joukossa. Mikael Brunilan artikkelissa todettiin, 

kuinka maalliset pulmat vaivaavat myös kirkon palkollisia, sillä ”pappi ei välttämättä 

ole ymmärtäväinen esimies tai kannustava työtoveri eikä seurakunta onnea säteilevä 

työyhteisö”.
378

 

 

Sosiaalialan työntekijät tekivät itse pienellä palkalla ja vähäisellä määrällä työntekijöitä 

henkisesti kuormittavaa työtä: yritettiin auttaa lamasta kärsiviä suomalaisia oman 

jaksamisen kustannuksella. Esimerkiksi Anu Karttunen kirjoitti pääkaupunkiseudun 

sosiaalitoimesta yhden toimiston työntekijöiden kokemuksia läpikäyden, kuinka alan 

työntekijät puursivat jaksamisen äärirajoilla. Työmäärä kasvoi ja työntekijöiden 

voimavarat vähenivät siinä määrin, että he itse olivat melkein auttamisen tarpeessa. 

Laman seuraukset kirjoitettiin artikkelissa esille muun muassa kerrottaessa, kuinka 

toimeentulotukea hakeneiden määrä oli kaksinkertaistunut neljässä vuodessa (aikavälillä 

1990–1994). Lama ei ollut ainoa muutoksen tekijä sosiaalityössä, vaan sen rinnalla 
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kulki tietoteknistyminen, työn suorittamisen kannalta sitä helpottavana kehityskulkuna. 

Sosiaalitoimistosta todettiin, että  

--onneksi ehdimme saada tietotekniikan käyttöön ennen lamaa. Se 

nopeuttaa huomattavasti toimeentulotuen käsittelyä ja maksatusta.
379

 

Työsuojelun kannalta haasteellista olivat pakkolomautukset ja kielto palkata sijaisia 

lyhyiden poissaolojen vuoksi. Johtava sosiaalityöntekijä totesi haastattelussa, kuinka 

entistä vähemmän aikaa jäi varsinaiseen sosiaalityöhön eli ongelmien syiden 

pohtimiseen ja asiakkaan tukemiseen, kun kaikki aika meni lähestulkoon raha-asioiden 

selvittelyyn. Määrärahaleikkaukset vievät resursseja pois samaan aikaan kun autettavien 

vaikeudet vain kasvoivat.
380

  

 

 

5.2 Työsuojelua uusien ja vanhojen riskien yhteiskunnassa 

 

Kämäräisen mukaan työsuojeluun liittyvä edunvalvonta-ajattelu oli vähentynyt ja 

poliittiset intohimot laantuneet eikä myöskään työympäristön kehittämistä nähty enää 

ainoastaan kustannuksia aiheuttavana toimintana vaan merkittävänä hyötynä. Euroopan 

yhdentymiskehitys, Suomen ETA-sopimus vuonna 1994 ja EU-jäsenyys vuonna 1995 

sekä vuonna 1991 alkanut lama luonnehtivat aikakauden rakenteellisia muutoksia. 

Työelämään liittyvät muutokset ja niiden hallinta, epätyypilliset työsuhteet, teollisuuden 

rakennemuutos, työnjaollisten käytäntöjen muutokset (esimerkiksi tiimityön tuleminen) 

sekä informaatioteknologian kasvu loivat uudet työsuojelulliset haasteet 1990-

luvulle.
381

 

 

Uudet yhteisölliset uhat olivat ydinvoima sekä sen toteutuneet uhat sekä muut 

suuronnettomuusriskit. Lehdessä käsiteltiin niihin liittyviä inhimillisiä tekijöitä sekä yhä 

enemmän puhetta oli myös ennaltaehkäisystä ja turvallisuudesta riskien 

minimoimiseksi. Uhkat, katastrofit
382

 ja ydinvoima oli 1980-luvun lehdissä puheenaihe 

jo ennen vuoden 1986 Tshernobylin onnettomuutta, Pennsylvanian Harrisburgissa 

vuonna 1979 tapahtuneen Three Mile Islandin onnettomuuden vuoksi. Loppuvuoden 
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1986 lehdissä esiteltiin Tshernobylin jälkimainingeissa Loviisan ydinvoimalan 

pelastusjärjestelmää ja ydinvoimalan toimintaa sekä siihen liittyviä riskejä ja niiden 

torjuntaa. Käyttöön Loviisan ydinvoimala tuli vuonna 1977 ja sen käyttöiäksi arvioitiin 

30 vuotta nimenomaan painoastian osalta.
383

  

Tshernobylin onnettomuuden jälkeen lehdessä oli esillä automatisaation ja inhimillisten 

tekijöiden suhde. Automatisoidun tuotantolaitoksen onnettomuuksissa oli lehden 

toimittajan mukaan usein ihmisen tekemistä virheistä kysymys. Inhimillisiä virheitä 

yritetään vähentää tehokkaalla koulutuksella, virheiden tutkimuksella ja teknisin 

järjestelmin. Harrisburgin ydinvoimalaonnettomuuden tutkinta tuotiin esimerkkinä 

inhimillisiä tekijöitä kartoittaneesta onnettomuustutkinnasta, jossa todettiin 1979 

tapahtuneessa ydinvoimaonnettomuudessa tehdyn neljä suurempaa virhettä ja 

toistakymmentä pienempää virhettä.
384

  

 

5.3 Työelämän laatu ja kilpailukyky 

 

Väänäsen mukaan työntekijäin terveys, työympäristön terveellisyys ja työyhteisön 

toimivuus sekä laatu olivat 1990-luvulla Työterveyslaitoksen painopistealueina.
385

 

Työsuojeluun liitettiin sen tuottaman taloudellisen hyödyn painottaminen, työelämän 

laatu ja kilpailukyky yhä vahvemmin ja ne olivat keskeisiä 1980-luvun keskusteluja 

TTT-lehdessä. Työsuojelukoulutuksia tutkineen MARKKU KÄMÄRÄISEN mukaan 

1980-luvun lopulla ryhdyttiin puhumaan työelämän laadusta osana työsuojelua. 

Työelämän laadulla tarkoitettiin muun muassa työn sisältöjen monipuolistamista, 

työviihtyvyyden parantamista, yhteistoiminnan edistämistä ja työn tuottavuuden ja 

laadun kohottamista.
386

 Työsuojelu tuli nivoa osaksi tuotantoprosessia. Se tarkoitti että 

työsuojelulliset näkökohdat tuli huomioida jo suunniteltaessa jotain laitetta tai konetta. 

 

Eurooppalaisessa kilpailussa pärjääminen tuli työelämän ja työsuojelun kehittämisen 

lähtökohdaksi 1990-luvun taitteessa. Siltalan
387

 ohella HEISKALA ja KANTOLA 

puhuvat hyvinvointivaltion tilalle muodostuvasta valmentajavaltiosta, jolle keskeistä on 
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kilpailukyvyn korostaminen ja yritysmaailman mallien ja ideoiden omaksuminen 

julkiselle sektorille, mikä on ollut suuntaviiva 1990-luvulta lähtien
388

. Kilpailukyky 

nousi myös TTT-lehdessä yhä vahvemmin esille 1990-luvulla, jolloin Suomi liittyi 

Euroopan unioniin vuoden 1995 alussa. Taloudellinen nousu sekä yhteiskunnallisten 

jakoperiaatteiden muuttuminen vuosikymmenen loppupuolella kasvattivat 

eriarvoisuutta. Työsuhteiden epävarmuus lisääntyi toisten ollessa ylikuormitettuja työn 

alle samaan aikaan, kun työttömyys pysyi korkeana.
389

  

 

Keskustelu työsuojelun taloudellisuudesta oli viriämässä ja työsuojelusta pyritään 

tekemään kannattavaa. Uutta teknologiaa on tullut luultua nopeammin. Sen sijaan että 

automaatio tuottaisi yhä yksitoikkoisempaa työtä, on syntymässä aivan uusia 

ammattiryhmiä, joiden työ on huomattavasti vaativampaa ja monipuolisempaa kuin se 

työ, jonka uusi työ syrjäyttää.
390

 Esimerkiksi laatupiirit 1980-luvun puolessa välissä 

kokosivat työntekijöitä joissakin yrityksissä pohtimaan työhönsä liittyviä ongelmia ja 

ratkaisemaan niitä
391

. 

 

Työturvallisuuden osalta 1980-luvulla kuitenkin alkoi tulla enemmän lehdissä esiin 

työntekijöiden eriarvoisuus työsuojelussa juuri työsuhteiden luonteissa. Työelämän 

laajeneminen koskettamaan yhä enemmän myös ihmisten vapaa-aikaa alkoi näkyä yhä 

selkeämmin muun muassa siinä, että kilpailukykyä ei korostettu lehdissä pelkästään 

valtiontasolla tärkeänä, vaan se näkyi myös yksilötasolle kohdistuvassa retoriikassa. 

Työ ei ollut enää itsestään selvä oikeus ja mahdollisuus, vaan se edellytti oman 

osaamisen muokkaamista tuotteeksi, jota jokainen myy.  

Toimittaja Brunila tarkasteli 1990-luvun alun lehdessä humoristisin sanakääntein 

työnhaun muuttumista ”markkinoiksi”, rekrytoinniksi, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat: 
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Työntekijöiden kalastusta sanotaan rekrytoinniksi. Vielä 10v sitten koko 

sana oli jotakuinkin tarpeeton. Työntekijät seisoivat työmaan portilla ja 

työnantaja valitsi heistä tarpeen mukaan parhaimmat. Nyt tilanne on 

muuttumassa miltei päinvastaiseksi. Yritykset joutuvat juoksentelemaan 

työntekijöiden perässä. Työntekijältäkin vaaditaan osaamista ja tuloksia, 

mutta ei enää samalla tavalla kuin vanhaan hyvää aikaan eli karjumalla, 

käskemällä ja haukkumalla. Työnantaja laskee tietenkin jokaisen 

työntekijän aiheuttamat kulut ja katsoo että niitä vastaan saadaan myös 

riittävä tuotos. Työntekijän oletetaan olevan innostunut ainakin aluksi. 

Väsyneitä, turhautuneita ja kyynisiä työntekijöitä varsinkin isoimmilla 

yrityksillä on omastakin takaa aivan riittävästi. Kaikkea tätä kutsutaan 

työmarkkinoiksi. Ja aivan kuten markkinoilla yleensäkin, tälläkin ”torilla” 

ostaja ja myyjä kohtaavat. Messut ovat nykyajan eräs muunnos 

perinteisille markkinoille. 
392

 

Katkelma kuvaa osaltaan sitä laajempaa työelämän muutosta, mikä työssä tapahtui 

tarkasteluajanjaksolla. Työprosesseja ei ole koskaan voitu objektivoida tyhjentävästi 

koneisiin, prosesseihin, byrokraattisiin sääntöihin, ammatteihin tai johdon valtaan, vaan 

jälkiteollisessa tieto- ja palvelutaloudessa johto joutuu tunnustamaan riippuvuutensa 

työntekijöiden kompetenssista ja moraalista
393

. On ajateltu, että kontrolli korvautuu 

autonomialla ja luottamuksella sekä itseohjautuvuudella, mutta tosiasiallisesti 

työelämän tihenevä kontrolli ilmeni TTT-lehdessä sellaisina työsuojeluakin 

koskettavina ongelmina, joihin ei ollut mahdollista antaa yksiselitteistä ratkaisumallia. 

 

Julkusen mukaan työprosessin kontrolli on realiteetti. Se on perustava lähtökohta ollut 

myös työsuojelussa. Kontrollinäkökulma kuitenkin helposti tekee työntekijöiden 

subjektiudesta vain manipuloinnin kohteen ja yritysjohdon kontrolliin reagoijan.
394

 

Julkunen puhuu etu- ja jälkikäteiskontrollin muodoista. Niillä hän tarkoittaa kontrollia, 

jonka avulla yhtäältä voidaan varmistaa työntekijöiden valtuuttaminen ja 

vastuuttaminen tehtäviinsä ja toisaalta tehdä heidät tilivelvolliseksi sen suhteen, miten 

he ovat tehtäväänsä toteuttaneet. Jälkiteollisessa taloudessa merkittävä osa kontrollista 

siirretään työvoiman valikointiin ja rekrytointiin, jotka edustavat mainittua 
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etukäteiskontrollia. Julkusen mukaan nykyisessä työelämässä on siirrytty käskyjen 

toteuttamisesta tehtävän, toimeksiannon ja tavoitteen toteuttamiseen. Uusien 

tuotantokonseptien mukainen ”ohuttyöläinen” on läpinäkyvä ja haavoittuva, yksilönä 

vastuutettu ja tilivelvollinen, ei enää osa kollektiivia tai tehokasta ammattiyhdistystä. 

Viitteitä tästä murroksesta kuvasivat monet TTT-lehden kirjoitukset edellä mainitun 

rekrytointiesimerkin ohella.
395

 

 

Aro toi esiin myös muutoksen, mikä henkisessä ilmapiirissä työelämässä alkoi kasvaa 

1980-luvulla ja esittää paljolti Siltalan kuvaamaa työelämän kurjistumista, jolta kukaan 

ei välty. Työelämän rakenteelliset ongelmat, koko työn muutos eksplikoituu, tulee 

todeksi ihmisten yksityiselämässä, kun työ seuraa mukana kaikkialle. Työssä ei ole 

hyvä olla, työn ulkopuolisena ei sen parempi. Aron linja oli kuitenkin koko hänen 

päätoimittajakautensa ajan yhtä selkeää asennetta ja arvomaailmaa korostava: 

työsuojelu, yhteiskunta tai elämän laatu ei ole jossain ulkopuolellamme, vaan jokainen 

on osa omia työ- ja muita yhteisöjään ja niiden kautta osa yhteiskuntaa. Työilmapiirin 

ollessa yhä keskeisempi psyykkisen työsuojelun mittari, hän osuvasti kysyikin 

pääkirjoituksensa lopuksi, ovatko omat ”ilmastointilaitteemme” kunnossa. 

 

Kukaan ei ole turvassa ja päät putoilevat korkeillakin koturneilla. Kilpailu 

on kovaa kun pitää olla parempi tai ainakin yhtä hyvä kuin muut. 

Aikaansaaminen on osaamisen mitta. Missä ja miten purat paineesi ja 

lataat akkusi? Mistä johtuu että tehokkaat liituraidat jonottavat 

stressiklinikan vastaanotoille? Tai sinä paperikokeen valvoja joka teet 

paperia muijasi kanssa vielä kotona iltakaudet tai leipuri jolle seuraavan 

aamun jauhonpöly aiheuttaa ajatuksenakin ahdistusta. Meitä riittää. 

Kuitenkin pitäisi elämisen ja työnteon olla iloinen asia. Itsehän me tätä 

yhteiskuntaa rakennamme, joten meistähän se elämisen laatukin loppujen 

lopuksi riippuu, työelämässäkin. Ovatko omat ilmastointilaitteemme 

käyttökunnossa?
396
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396
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Kettusen mukaan sosiaalisen sääntelyn puolustajat väittävät sinänsä hyvin perustein, 

että elämänmenon turvallisuus on tarpeen, jotta työntekijä joustaisi, sitoutuisi ja 

innovoisi. Kuitenkin, kilpailun ja työtahdin koventuminen luo voittajia ja häviäjiä ja 

lisäksi niitä, jotka eivät edes pysty osallistumaan. Lyhytaikaiset ja osa-aikaiset työt ovat 

lisääntyneet samalla, kun on usein vaikeampaa kuin ennen tunnistaa yksiselitteisesti, 

missä sijaitsee työnantaja, kuka on palkkatyöntekijä, kuka yrittäjä, kuka 

itsensätyöllistäjä. Mikäli sosiaalisia jakoja halutaan vastustaa, joudutaan Kettusen 

mukaan tukeutumaan suojelun käsitteen niihin merkityksiin, jotka eivät palaudu 

taloudellisiin välinearvoihin. Tällöin joudutaan elvyttämään heikomman suojelun 

periaatetta sekä näkemystä tasavertaisuuteen perustuvista sosiaalisista oikeuksista
397

, 

johon viitattiin myös TTT-lehden kirjoituksissa 1990-luvun taitteeseen tultaessa. 

 

Tapiainen pohti pääkirjoituksessaan sekä laman että kilpailukyvyn kannalta työoloja. 

Hän pohti työtapaturmien, ammattitautien ja työstä poissaolojen kustannuksia 

yhteiskunnalle;  

--kun kaikki huonojen työolojen aiheuttamat menetykset ynnätään, 

saadaan tulokseksi jopa summa puolet valtion budjetista. Jokainen 

tapaturmakustannuksista säästyvä markka merkitse suoraan markkaa 

lisää yrityksen tulokseen. Ruotsalaisarvion mukaan kruunun sijoitus 

työsuojeluun tuottaa kaksi kruunua.  

-- lainsäädäntö voi antaa vain karkeat raamit, työympäristö ja koko 

työelämä paranevat yritysten ja työpaikkojen omin, yhteisin pinnistyksin. 

”Työelämän laatu on nostettava 1990-luvun keskeiseksi menestystekijäksi.  

Kilpailukykyistä tuotantoa ei synny ilman hyvää työtä tereellisissä, 

turvallisissa ja viihtyisissä oloissa joustavassa ja kannustavassa 

työyhteisössä. Vain se pitää laman lomautettuna
398

 

 

Työelämän laadusta keskusteltiin yhä tiiviimmin myös 1990-luvun alkupuolella. 

Työpaikoille rakennettiin laatujärjestelmiä.
399

 Tapiainen puhui pääkirjoituksessaan, 

kuinka suomalaisten työympäristön parantaminen on yhä mittava tehtävä: miljoona 

ihmisiltä eli lähes joka toinen työssäkäyvä voi altistua ammattitaudin aiheuttajille. 
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Työtapaturman vaara vaani miljoonaa ja joka kymmenennelle sattui ainakin lievä 

tapaturma vuosittain. Miljoona oli myös alttiina kemikaaleille. Hän toi esiin 

taloudellisia tekijöitä työsuojelussa: heikot työolot ja palkansaajien kehno terveys 

huonontavat elämänlaatua ja työkykyä sekä aiheuttavat vuosittain usean kymmenen, 

kenties lähes sadan miljardin markan menetykset. Tehokas työsuojelu ja 

työterveyshuolto voivat hänen mukaansa merkittävästi pienentää näitä tappioita.
400

 

 

Asiantuntijat tunnistavat työelämää koskeviksi riskeiksi uusia ongelmia. Työssä koettu 

väkivalta tuotiin esiin 1990-luvun lehdissä huomattavasti näkyvämmin kuin aiempina 

vuosikymmeninä. Toimittaja Kalle Veirto kirjoitti työpaikkaväkivallan lisääntymisestä, jonka 

kohteeksi joutuivat erityisesti palvelualojen sekä hoiva-alan työntekijät: myyjät, lääkärit, 

vartijat, bussinkuljettajat. Uhka on suurin myöhään illalla ja yöllä. Toimittaja kysyi, onko ihme 

jos yksinäistä yötyöläistä joskus pelottaa? 
401

 

 

Sen vastapainona ja yhtenä ratkaisuvaihtoehtona useat lehdet käsittelivät turvallisuutta. 

Turvallisuutta ei ymmärretty enää pelkästään asianmukaisina suojavarusteina työssä 

altistumisia vastaan tai oikeaoppisina, turvallisina työskentelytapoina, vaan myös 

erilaisina strategioina ja osana yritysten laatua. Lehdessä oli esillä, miten torjua sekä 

fyysinen että henkinen väkivalta (esimerkiksi työyhteisön huonon ilmapiirin vuoksi 

syntyvä) tai ennakoida erilaisia riskejä. Asiantuntijat kuitenkin myönsivät, että uusille 

uhkille oli vaikea löytää ratkaisua ja ennaltaehkäisyä. Materiaaliset, konkreettiset uhkat 

olivat helpommin ymmärrettävissä ja käsiteltävissä kautta tarkasteluajanjakson. Niihin 

liittyviin tekijöihin oli mahdollista kehittää suojausta tai muuttaa työprosessia 

turvallisemmaksi. Ihmisten mieli ja työn mielekkyyden kokemukset muuttuvassa 

yhteiskunnassa sen sijaan pakenevat tarkkoja määrittelyjä ja selkeitä, pysyviä ratkaisuja 

työsuojelun näkökulmasta niihin oli ja edelleen on vaikea löytää. 
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LOPPULAUSE 

 

Työterveyslaitos instituutiona kehittyi samaan aikaan julkaistessaan TTT-lehteä ja sen 

toimintamalleista ja -tavoista käytiin keskustelua eri toimijoiden kesken. Työsuojelu 

haki 1970-luvulla muotoaan yhteiskunnan muutoksessa. Työelämää koskevat päätökset, 

linjanvedot ja keskustelut tarkasteluajanjaksolla vuosina 1971–1994 vaikuttavat 

edelleen monin tavoin; myöskään kaikkia työsuojelullisia ja työkykyisyyttä koskevia 

haasteita ei ole kyetty vielä ratkaisemaan, vaikka niiden olemassaolo tiedostettiin 

vuosikymmeniä sitten. Monelta osin ne ovat samoja ihmistä, työtä ja terveyttä 

koskettavia ongelmia, mitkä olivat esillä jo 1970-luvun TTT-lehdissä. 

 

Lähdeaineistona Työ Terveys Turvallisuus -lehti tarjosi yhden rajatun tulokulman 

työelämän muutosten tarkasteluun. Keskeiset toimijat lehden kirjoittajina olivat TTT-

lehden toimituskunnan lisäksi osa Työterveyslaitoksen tutkimushenkilöstöä, työsuojelun 

hallinnon edustajat (ammattientarkastus- ja työsuojeluviranomaiset) ja erilaiset 

terveyden asiantuntijat (lääkärit, psykologit). TTT-lehden voi katsoa olleen foorumi 

aikakauden työsuojelu- ja työterveysammattilaisten sekä tutkimusta erityisesti 

Työterveyslaitoksella tekevien näkemyksille. Tutkimustieto palveli myös lainsäädännön 

kehittämistä.  

 

TTT-lehti oli oman alansa tietoutta arvostava ja sen tiedon jakamiseen tähtäävä julkaisu, 

mutta ei millään muotoa ”yhden totuuden” lehti. Kirjoittajat perustelivat jatkuvasti 

työsuojeluviranomaisten toiminnan tarpeellisuutta näitä ongelmia konsensushengessä 

ratkovana osapuolena, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön ja tutkimukselle. 

Tilastotiedon merkitystä tuotiin lähes jokaisessa artikkelissa esiin. Työsuojelu näyttäytyi 

lehdessä sekä yksilötasolla että kollektiivisella tasolla: osana työssäkäyvien arkista työn 

tekoa ja työtehtävien suorittamista, mutta myös asiantuntijuutena, viranomaisvaltana ja 

työnantajien toimista riippuvaisena. Työsuojelussa ja sitä koskeneissa 

asiantuntijakirjoituksissa näkyi yhteiskunnan suuret ja nopeat rakenteelliset muutokset 

kuten teollistuminen, kaupungistuminen, automatisaatio ja tietoteknistyminen, jotka 

tuottivat muutoksia työhön. Samalla työ itsessään muutti jatkuvasti yhteiskuntaa. TTT 

kertoi työsuojelun ja työterveyden kehittymisestä ja järjestelmällisyyteen pyrkineestä 

kehittämisestä kansallisessa kontekstissa.  
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Vaikka kyseessä oli tutkimuslaitoksen julkaisu, se ei tarkoittanut asiantuntijoiden 

kirjoittamien tekstien suuntaamista pelkästään toisille asiantuntijoille. Lehti huomioi 

myös niin sanotut mikrotoimijat sekä tekstin vastaanottavina lukijoina että työsuojelun 

kohteena. Se ilmeni esimerkiksi lehden tekemissä haastatteluissa, joissa 

työpaikkareportaasien tai muun vuorovaikutuksellisen toimitustyön kautta pyrittiin 

saamaan työntekijän ääni kuuluviin. Lehden tyyli oli keskusteleva.  

 

Lehden päätoimittajan rooli oli merkittävä lehden linjan muotoutumisessa. 

Päätoimittajana lehden ilmestymisestä aina 1990-luvun taitteeseen toiminut Thelma Aro 

piti kautta linjan tärkeänä tutkimustiedon luotettavuutta, mutta myös sen 

popularisointia. Sukupuoli ja valta kytkeytyvät toisiinsa myös työterveyden ja 

työsuojelun kysymyksissä, joita TTT piti säännöllisesti esillä.  

 

Kun 1970-luvulla näkyvin työsuojelun kohde oli työtä tekevä ”duunari”, jonka 

haasteena olivat esimerkiksi säävaihtelut, putoamiset, liukastumiset, tehtaiden melu ja 

pöly, 1990-luvun alkupuolella hänen rinnalleen (muttei ohi tai eteen) nousi lehdissä yhä 

vahvemmin valkokaulustyöläinen, jonka työn haasteet olivat toisenlaiset: huono 

sisäilma, työn ja työyhteisön tuottama henkinen kuormitus ja tietotyön tuottamat 

ergonomia- ja kognitio-ongelmat. Kun aiemmin työ ”jäi” paikalle, missä sen 

suorittaminen tapahtui ja tehtaan oven sulkeuduttua alkoi työväellä vapaa, TTT-lehden 

tarkastelu osoittaa, kuinka 1990-luvulle tultaessa työ yhä enemmän alkoi ”kulkea 

mukana” työtuntien ulkopuolella ja määrittämään yhä laajempaa osaa työväestön arjesta 

ja identiteeteistä – kiteyttäen, työ subjektivoitui.  

 

Jatkotutkimustarpeina näen aluetyöterveyslaitosten historiallisen roolin ja merkityksen 

tarkemman selvityksen. Esimerkiksi Oulun aluetyöterveyslaitoksen vaiheiden tarkastelu 

voisi tuoda alueellisesti merkityksellistä tietoa esiin. Yksilöidympi tarkastelu ja 

rajatumpi aihepiiri voisivat tuottaa syvempää mikrotasolla liikkuvaa kuvausta 

esimerkiksi tietyn ammattialan tai ammattiryhmän työsuojelusta. Myös naisten 

työsuojeluasiantuntijuuden ja eri aloilla toimineiden naispuolisten työsuojelutoimijoiden 

toiminnan tarkastelu olisi tärkeää.  
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LIITE 

 

Työ Terveys Turvallisuus -lehden levikki ja ilmestymistiheys 1971−2012.  

(Lähde: TTT-lehti 2013) 

 

 

 

 
     

 25.11.2013 

 

 

TTT-lehden levikki vuosina 1971−2012 
 

 

Vuosi  Levikki   Ilmestymistiheys 

 

1971  -     5-6 

1972  -     9-10 

 

1973  28 000    10 

  Työturvallisuuskeskuksen rekisteristä saatiin 

työsuojeluhenkilöstöön kuuluvien osoitteet. TTT-lehdestä nro 2/73 

 

1974  52 740 Tausta ja kehitys -historiikista 12 

 

1975  72 153 ”   12 

 

1976  80 768 ”   12 

 

1977  91 252 ”   12 

 

1978  80 768 TTT-lehdestä  12 

 

1979  91 252 TTT-lehdestä  16 

 

 

1980  93 915 LT 26.6.1980  16 

  Tarkastus numeroista 1-8 

 

1981  98 470 LT 10.9.1981  16 

  Tarkastus numeroista 1-11 

 

1982  98 131 LT 11.6.1982  16 

  Tarkastus numeroista 1-8 

 

1983  99 235 LT 7.6.1983   16 

  Tarkastus numeroista 1-8 
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1984  99 338 LT 1.6.1984   16 

  Tarkastus numeroista 1-8 

 

1985  99 739 LT 19.6.1985  16 

  Tarkastus numeroista 1-8 

 

1986  97 692 LT 13.5.1986  16 

  Tarkastus numeroista 1-7 

 

1987  97 554 LT 19.5.1987  16 

  Tarkastus numeroista 1-7 

 

1988  96 077 LT 6.6.1988   16 

  Tarkastus numeroista 1-8 

 

1989  93 677 LT 25.5.1989  15 

  Tarkastus numeroista 1-7 

 

1990  -    15 

 

1991  88 523 LT 8.5.1991   15 

  Tarkastus numeroista 1-6 

 

1992  -    15 

 

1993  80 109 LT 7.5.1993   15 

  Tarkastus numeroista 1-6 

 

1994  -    15 

 

1995  72 974 LT 14.6.1995  15 

  Tarkastus numeroista 1-7 

 

1996  -    15 

 

1997  70 356 LT 5.6.1997   15 

  Tarkastus numeroista 1-7 

 

1998  -    15 

 

1999  69 923 LT 15.9.1999  15 

  Tarkastus numeroista 1-9 

 

2000  70 898 LT 15.6.2001  12 

  Tarkastus tammi-joulukuu 2000 

 

2001  71 492 LT 22.2.2002  12 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2001 
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2002  72 597 LT 13.1.2003  12 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2002 

 

2003  70 399 LT 12.1.2004  12 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2003 

 

2004  72 525 LT 11.1.2005  12 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2004 

 

2005  69 485 LT 23.2.2006  12 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2005 

 

2006  64 454 LT 17.1.2007  12 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2006 

 

2007  61 903 LT 21.12.2007   8 

  Tarkastus tammi-joulukuu 2007 

 

2008  62 933 LT 22.1.2009   8 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2008 

 

2009  63 343 LT 26.1.2010  8 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2009 

 

2010  61 624 LT 25.1.2011   8 

  Tarkastusjakso tammi-joulukuu 2010 

 

2011  60 008 LT 30.1.2012  8 

  Tarkastus tammi-joulukuu 2011 

 

2012  55 928 LT 21.1.2013  6 

  Tarkastus tammi-joulukuu 2012 

 

2013       6 

 

 

 

 

Työturvallisuuskeskus pitää lakisääteistä rekisteriä työsuojeluhenkilöstöstä. 

TTT-lehti saa niiden henkilöiden osoitteet, jotka ovat ilmoittautuessaan 

rekisteriin, halunneet tilata TTT-lehden. 

 

 


