
 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

VÄSYMYKSENHALLINTA OSANA 

TURVALLISUUSJOHTAMISTA JA 

RISKIENHALLINTAA 

Tuomas Kaleva 

Ohjaajat: Arto Reiman & Salla Lind-Kohvakka 

TUOTANTOTALOUS 

Diplomityö 

Lokakuu 2022 

 



2 
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Diplomityössä tutkittiin väsymyksestä johtuvia riskejä tarkoituksena kartoittaa keinoja 

niiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen turvallisuusjohtamisessa. Tutkimukse lle 

asetettiin tavoitteeksi selvittää millaisissa tehtävissä ja tilanteissa väsymysriskit ovat 

erityisen merkittäviä, miten niitä voidaan tunnistaa järjestelmällisesti ja mitkä ovat 

riskienhallinnan hyviä käytäntöjä väsymysriskien osalta. Tutkimus toteutettiin 

laadullisena haastattelututkimuksena koostuen kirjallisuuskatsauksesta ja 

puolistrukturoiduista haastatteluista. Väsymys muodostaa merkittäviä riskejä henkilö il le 

ja omaisuudelle turvallisuuskriittisillä toimialoilla erityisesti tehtävissä, joiden 

turvallinen suorittaminen vaatii valppautta, keskittymistä, tarkkaavaisuutta tai nopeaa 

reagointikykyä. Väsymys käsitetään turvallisuutta vaarantavaksi riskitekijäksi, mutta 

koetaan haastavaksi tunnistettavaksi, johtuen sen yksilöllisyydestä. Väsymystä voidaan 

järjestelmällisesti tunnistaa työtehtäviin liittyvistä kuormitustekijöistä kuten 

valppausvaatimuksista, vuorotyöstä, monotonisuudesta tai kompleksisesta kognitiivisesta 

työstä. Väsymyksen rooli voi selvitä turvallisuuspoikkeamista selvittämällä unen määrän, 

poikkeavan turvallisuuskäyttäytymisen, kellonajan ja palautumisajan tapahtuman aikana. 

Väsymystä tulee käsitellä kuten muitakin vaaratekijöitä, mutta tulosten perusteella sen 

huomiointi ei ole yleisesti vakiintunut tai suunnitelmallinen osa turvallisuusjohtamista. 

Hallintakeinoiksi soveltuvat mm. aiheesta kouluttautuminen, vuorojärjeste lyn 

ergonomisuus, avustava teknologia, työtehtävien kierto ja työterveysyhteistyö. Tuloksia 

voidaan hyödyntää yrityksien turvallisuusjohtamisen kehittämisessä huomioimaan 

väsymys yhtenä vaaratekijänä ja ottamaan se osaksi riskienhallintaa. 

Avainsanat: väsymys, väsymysriski, riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen 
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ABSTRACT 

Fatigue risk management as a part of occupational safety and risk management 

Tuomas Juhani Kaleva 

University of Oulu, Industrial Engineering and Management  

Master’s thesis 2022, 130 pp. + 2 Appendices  

Supervisors at the university: Arto Reiman, Docent 

The aim of this study was to gather ways to identify and manage fatigue-related risks as 

part of risk management (RM). The research questions for the study were about finding 

out in which tasks fatigue-related risks are significant, how to systematically identify 

them and what RM methods are good practices considering fatigue-related risks. The 

study is a qualitative interview study consisting of a literature review and semi-structured 

interviews. Fatigue poses significant risks to people and property in safety-crit ica l 

industries and tasks that require vigilance, concentration, attentiveness or quick reactions 

to execute them safely. Fatigue is perceived as a potentially safety-endangering factor, 

but is challenging to identify, due to its individuality. Fatigue-increasing factors can be 

systematically identified from job-related stress factors such as vigilance requirements, 

shift work, monotony or complex cognitive work. Fatigue behind occupational safety 

(OS) deviations is identified by analyzing the hours slept, abnormal safety behavior, time 

of day and recovery time during the incident. Fatigue should be treated in the same way 

as other risks. Fatigue’s consideration is generally not an established part of OS 

management. Suitable methods include raising awareness of the risks of fatigue, shift 

ergonomics, preventive technology, task rotation and occupational health cooperation. 

The results can be used in the development of companies' OS to consider fatigue as part 

of RM practices. 

Key words: fatigue, fatigue risk, risk management, safety management 
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ALKUSANAT 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tunnistaa väsymykseen liittyviä riskejä ja selvittää 

keinoja niiden vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Työssä pyrittiin antamaan suosituks ia 

siihen miten väsymystä tulisi käsitellä turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa. If 

Vahinkovakuutukselle ja August Ramsayn säätiölle toteutettavan diplomityön aihe tuli 

tietoon tiedekunnan sähköpostilistalta, jolloin päätin hakea paikkaa heti aiheen otsikon 

luettuani. Aihe herätti mielenkiintoni, koska olen opinnoissa ja työelämässä saanut 

perehtyä turvallisuusjohtamiseen, mutta väsymyksen huomiointi ei vaikuttanut asialta, 

mikä olisi kursseista tai työelämäkokemuksestani jäänyt erityisemmin mieleen osana 

työturvallisuutta. Itsekin väsymykseen liittyviä riskejä ja läheltä piti -tilante ita 

vuorotyössä kokeneena havahduinkin siihen, miksi sen roolia ei huomioida tarkemmin 

riskienhallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa, mikä ruokki uteliaisuuttani ja 

motivaatiotani tutkimuksen parissa. Tutkimuksen tekeminen eteni loppukevään ja kesän 

ajan korkealla motivaatiolla ja työtahdilla mutta väsymistä välttäen.  

Haluan kiittää If Vahinkovakuutusta ja August Ramsayn säätiötä diplomityön 

tarjoamisesta ja tutkimuksen rahoittamisesta. Kiitos diplomityön ohjausryhmän jäsenet 

Hannu Hirvonen, Pekka Sarpila, Timo Koskela, Markus Munter, Salla Lind-Kohvakka ja 

Arto Reiman tuestanne, neuvoistanne ja tarjoamistanne näkökulmista työn toteutuksen 

aikana. Erityiskiitokset Salla Lind-Kohvakalle ja Arto Reimanille diplomityön 

ohjaamisesta ja sen tarkempaan toteutukseen liittyvistä kommenteista ja vinkeistä. 

Toivon diplomityöstä olevan hyötyä If Vahinkovakuutukselle ja sen asiakasyrityks il le 

sekä kaikille, jotka haluavat kehittää työpaikkojaan turvallisemmaksi tai jatkaa aiheen 

tutkimisen parissa.  

Oulu, 11.10.2022 

Tuomas Kaleva 
Author 
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1 JOHDANTO 

Väsymyksen vaikutukset ovat kaikille tuttuja huonosti nukutun yön ja kovan henkisen tai 

fyysisen rasituksen jälkeen keskittymisen tuntuessa haasteelliselta ja reagoimisen 

hitaalta. Joskus väsymys johtaa epähuomiossa vain kahvikupin läikkymiseen, mutta 

pahimmassa tapauksessa väsymys ja siitä suorasti tai epäsuorasti aiheutuvat 

tapahtumaketjut voivat johtaa vakaviin omaisuus- ja henkilövahinkoihin. Vaikka 

työelämä kehittyy enemmän automatisoiduksi teknologian roolin kasvaessa, niin 

inhimillisistä tekijöistä johtuvat vahinkoriskit ovat edelleen läsnä työelämässä. Stacey 

ym. (2018, s. 121) väittävät työelämän digitalisaation ja kognitiivisen työn roolin kasvun 

vaikuttavan myös väsymyksestä aiheutuvien virheiden lisääntymiseen tulevaisuudessa . 

Uehlin ym. (2014, s. 72) mukaan uniongelmat ja väsymys ovat työelämän kasvava 

huolenaihe, mikä on tiedostettava yrityksien turvallisuusjohtamisessa. Väsymyksen 

vaikutukset keskittymis- ja reagointikykyymme altistavat meitä vaaroille niin vapaa-

ajalla kuin työssäkin. Suurimmat väsymyksestä aiheutuvat riskit esiintyvät 

turvallisuuskriittisissä tehtävissä, joissa tiedon prosessointi ja signaaleihin reagoiminen 

ovat avainasemassa työn turvallisessa suorittamisessa. Väsymyksestä aiheutuvat riskit 

ovat vakavampia joillakin toimialoilla, mutta kaikissa väsymyksen vaikutukset 

aiheuttavat kustannuksia mm. poissaolojen, työterveydenhoitomaksujen, laatuvirhe iden 

sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin laskun myötä.  

Tämän diplomityön tarkoituksena on koota yhteen keinoja tunnistaa väsymystä lisääviä 

tekijöitä ja niihin liittyviä riskejä. Lisäksi työssä määritellään keinoja, joilla näitä riskejä 

voidaan hallita. Tässä tutkimuksessa määritellään riskienhallinnan ja 

turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä ja annetaan suosituksia miten väsymykseen 

liittyviä riskejä voidaan vähentää yksilö- ja yritystasolla. 

 Työelämäkokemukseni mukaan väsymyksen roolia ja sen hallintakeinoja ei käytännön 

riskienhallinnassa huomioida tarpeeksi jos ollenkaan, vaikka väsymyksen vaikutuksesta 

yksilön fyysiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn on runsaasti tutkimustietoa. Väsymys 

vaikuttaa olevan arkisuutensa vuoksi ikään kuin riskienhallinnan sokea piste, joka jää 

helposti huomiotta turvallisuusjohtamisessa. Tämä toimi motivaationa aiheen valintaan 
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ja diplomityön tekemiseen, koska väsymyksestä aiheutuvat riskit ja niiden hallintake inot 

vaativat tarkempaa tarkastelua riskienhallinnassa.  

1.1 Tutkimuksen toteutus 

Tämä työ on toteutettu laadullisena haastattelututkimuksena joka koostuu 

kirjallisuuskatsauksesta ja If Vahinkovakuutuksen asiakasyritysten sekä 

onnettomuustutkinnan asiantuntijatahojen puolistrukturoiduista haastatteluista. Työn 

teoriassa perehdytään väsymyksen eri taustatekijöihin ja rooliin tapaturma- ja 

onnettomuusriskien taustalla. Turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan vahvasti 

liittyvät ergonomia ja työn kuormitustekijät määritellään hyödyntäen sekä suomalais ia 

että kansainvälisiä lähteitä.  

Turvallisuusjohtamisen pääsiallisena lähteenä käytetään Mattilan ja Pääkkösen (2015), 

Reimanin ja Oedewaldin (2008) sekä Työsuojeluhallinnon (2010) materiaaleja ja 

tutkimuksia. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään aiempiin tutkimuksiin väsymyksen 

roolista henkilö- ja omaisuusvahinkojen taustalla ja tarkastellaan kriittisimpiä työtehtäviä 

ja toimialoja, joissa väsymyksen seuraukset turvallisuudelle ovat pahimpia. 

Turvallisuuden käsite ei tässä työssä rajoitu pelkästään ihmisten fyysiseen 

turvallisuuteen, vaan turvallisuutta käsitellään Reimanin ja Oedewaldin (2008, s. 6) 

mukaisesti sekä työntekijöiden että omaisuuden turvaamisena, jotka väsymyksestä 

aiheutuvat toimintavirheet voivat vaarantaa. Riskienhallinnan osalta keskitytään Sosiaali-  

ja terveysministeriön (2011, s. 11) sekä Kuuselan ja Ollikaisen (2005, s. 154) 

määrittämiin operatiivisen tason riskeihin joissa väsymyksestä aiheutuvat riskit voivat 

kohdistua henkilöstöön, omaisuuteen sekä vastuuriskin muodossa myös yrityksen 

ulkopuolisiin toimijoihin. Kirjallisuudesta etsitään ennaltaehkäiseviä ja reagoivia keinoja 

torjua väsymystä sekä esitetään aikaisempia väsymysriskin systemaattiseen hallintaan 

luotuja malleja. Tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä aiemmista keinoista tunnistaa ja 

hallita väsymysriskiä (FRM, Fatigue Risk Management) arvioidaan monipuolisesti eri 

väsymyksenhallinnan mallien pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen teoreettinen pohja 

muodostaa osan tutkimustuloksista yhdessä haastatteluiden kanssa, joita reflektoidaan 

kirjallisuuskatsauksen teoriaan ja aiempiin tutkimustuloksiin.  



9 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja osatavoitteet 

Tutkimuksen osatavoitteina on tunnistaa väsymystä lisääviä tekijöitä työssä ja selvittää 

ennaltaehkäiseviä ja reagoivia yksilö- ja yritystason keinoja väsymyksestä aiheutuvien 

riskien hallitsemiseksi. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarjota suosituksia miten 

väsymys ja siitä aiheutuvat riskit tulisi huomioida turvallisuusjohtamisessa ja 

riskienhallinnassa. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1) Millaisissa tehtävissä ja tilanteissa väsymysriskit ovat erityisen merkittäviä? 

2) Miten väsymykseen liittyviä riskejä voidaan tunnistaa järjestelmällisesti? 

3) Millaisia keinoja voidaan määritellä riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen 

hyviksi käytännöiksi väsymysriskien osalta? 

Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa väsymyksen merkittävyydestä vahinkojen taustalla  

ja keinoista väsymyksestä aiheutuvien riskien hallitsemiseksi. Tutkimustuloksia voidaan 

hyödyntää yritysten työturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisessä.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS  

2.1 Väsymys 

Väsymyksen on todettu olevan yksi psykologian arvoituksellisimmista käsitteistä 

huolimatta siitä, että se on ihmisille arkinen ja tuttu kehon ja mielen tila. Tämä lienee syy 

miksi väsymyksestä ei ole olemassa yhtä vakiintunutta määritelmää. (Matthews, 

Desmond & Hancock, 2012, s. 3;Tasdelen ja Ozpinar, 2020, s. 201) Williamson ym. 

(2011) määrittelevät väsymyksessä olevan kyse alentuneesta vireystilasta, mikä ilmenee 

henkisenä tai fyysisenä väsymyksenä. Matthews ym. (2012, s. 3) määrittelevät 

väsymyksen akuuttina tai kroonisena tilana, joka johtaa fyysiseen, psyykkiseen tai 

emotionaaliseen uupumukseen. Väsymys on toisin sanoen tila, jossa ihminen ei toimi 

turvallisesti normaaleissa rajoissaan. 

 Australian osavaltion Victorian työturvallisuusviranomainen WorkSafe Victoria (2020, 

s. 3–4) käsittää väsymyksen samaan tapaan fyysisenä, henkisenä tai emotionaalisena 

tilana, joka estää ihmisen turvallisen toiminnan. Yhdysvaltain liikenneministeriö U.S. 

Department of Transportation (2013, s. 2) määrittelee väsymyksen tarkemmin 

kompleksisena fyysisenä ja psyykkisenä tilana, joka muuttaa oleellisesti ihmisen 

suorituskykyä kuten reaktioaikaa ja keskittymistä tehtävien hoitamiseen. Emotionaalinen 

väsymys ja sitä aiheuttavat olosuhteet ovat kytköksissä yksilön omien ja muiden tunne-

elämän asioiden käsittelyyn, mikä tekee siitä kompleksisen monesta eri 

kuormitustekijästä johtuvan tilan (Laivuori & Tuovinen, 2021). 

Emotionaalinen väsymys rajataan tämän työn ulkopuolelle, joten tässä työssä keskitytään 

pääasiallisesti fyysiseen ja psyykkiseen väsymykseen. Psyykkistä väsymystä käytetään 

tässä työssä samaa tarkoittavana terminä kognitiivisen väsymyksen kanssa, joka kuvaa 

väsymyksen alkuperää. Matthews ym. (2016), WorkSafe Victoria (2020), U.S. 

Department of Transportation (2013) ja muut väsymyksen eri tyyppejä käsittelevät lähteet 

eivät erottele väsymystyyppien vaikutuseroja yksilön toimintaan, vaan tarkastelevat 

väsymyksen oireita ja riskejä sen typpistä riippumatta, koska väsymyksen eri tyypit 

vaikuttavat toisiinsa ja rajan vetäminen tyyppien välille on haastavaa. 
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Väsymystä ja vireystilan alenemista käsitellään tässä työssä samaa tarkoittavina asioina. 

Väsymystä käsitellään tässä tutkimuksessa riskinä erottelematta sitä erikseen tyypeiltään 

fyysisen tai psyykkisen väsymyksen aiheuttamiin riskeihin, vaikka väsymyksen fyysis iä 

ja psyykkisiä muodostumistapoja käsitelläänkin seuraavassa kappaleessa.  

2.1.1 Fyysinen ja psyykkinen väsymys 

Fyysisellä väsymyksellä tarkoitetaan kehon rasitukseen liittyvää väsymystä, joka 

vähentää henkilön kyvykkyyttä tehdä fyysisiä ponnistuksia ja työtä (WorkSafe Victoria, 

2020, s. 3–4). Psyykkinen väsymys on mielen uupumistila, jolloin ihmisen kognitiivinen 

kyvykkyys on heikentynyt yli- tai alikuormituksen seurauksena, mikä voi näyttäytyä mm. 

päätöksenteon ja keskittymiskyvyn vaikeutena. (WorkSafe Victoria, 2020, s. 3–4) 

Matthews ym. (2012, s. 65) eivät erottele väsymyksen tyyppejä niin karkeasti fyysiseen 

ja psyykkiseen perustellen myös fyysisen väsymyksen olevan lähtökohtaises t i 

kognitiivista ja aivojen säätelemä puolustusmekanismi lihasvaurioita vastaan. Heidän 

mukaansa kognitiivinen tai psyykkinen väsymys ei ole niin erilainen konsepti verrattuna 

fyysiseen väsymykseen, koska molemmat liittyvät energiavoimavarojen kulumiseen joko 

lihastoiminnan tai aivotoiminnan kuormituksen seurauksena. Tämän johdosta 

pitkäaikainen energian kuluminen kognitiiviseen tai fyysiseen toimintaan aiheuttaa 

heikentyneen vasteen suoriutua fyysisistä tai kognitiivisista tehtävistä. (Matthews ym., 

2012, s. 65) Väsymystä voidaan käsitellä myös passiivisena tai aktiivisena väsymyksenä. 

Passiivinen väsymys ilmenee tilanteissa, jossa ihmisen on pidettävä itseään jatkuvasti 

valppaana. Aktiivinen väsymys muodostuu puolestaan tilanteissa ja tehtävissä, jotka 

vaativat jatkuvaa havaintomotorista suorituskykyä. Sekä aktiivinen että passiivinen 

väsymys ovat siis seurausta tauottomasta pitkäaikaisesta toimintavaatimukses ta. 

(Matthews ym., 2012, s. 77, 197) 

Jan, Karnahl, Seifert, Hilgenstock ja Zobel (2005, s. 1–3) nostavat esiin erityises t i 

psyykkisen väsymyksen vaikutuksia neljässä kategoriassa: fysiologinen, kognitiivinen, 

motorinen ja subjektiivinen. Heidän mukaansa psyykkisen väsymyksen aiheuttamat 

muutokset fysiologiseen, kognitiiviseen ja motoriseen toimintaan ovat havaittavissa 

muille, mutta yksilö ei välttämättä itse tiedosta psyykkistä väsymystä ja sen aiheuttamia 

suorituskyvyllisiä ongelmia, koska ei subjektiivisesti koe itseään niin väsyneeksi samalla 

tavalla kuin fyysisesti väsynyt ihminen. Psyykkinen väsymys oireilee fysiologisesta 
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näkökulmasta siten, ettei yksilö reagoi fyysisiin ärsykkeisiin niin helposti. Kognitiivisen 

suorituskyvyn suhteen tarkkaavaisuus ja valppauskyky vaikuttavat informaa tion 

prosessointikykyyn, mikä näkyy suoraan päätöksenteon hitaudessa. Motorisiin 

toimintoihin psyykkinen väsymys vaikuttaa motorisen reaktioajan kasvulla hitaan 

valmiuden takia. Reaktiot ovat tällöin myös vähemmän kontrolloituja ja tehokkaita. (Jan 

ym., 2005, s. 1–3) WorkSafe Victoria (2020, s. 6) sekä Tasdelen ja Ozpinar (2020, s. 200) 

kokoavat yhteen ja luokittelevat väsymyksen vaikutuksia sen alkuperästä riippumatta 

fysiologisiin, kognitiivisiin ja käytöksellisiin oireisiin. Tyypilliset lyhyen aikavälin 

fysiologisia oireita ovat alentunut fyysinen suorituskyky, hidastunut reaktioaika, pääkipu, 

silmän liikkeiden väheneminen, näön sumentuminen ja heikentynyt koordinaatiokyky. 

Puolestaan kognitiivisen toiminnan oirehdinnasta tyypillisimpiä ovat 

keskittymisvaikeudet, muistiongelmat, kommunikaatio-ongelmat, oppimisongelmat, 

riskinoton kasvaminen, virheiden tekeminen, tilannetajun heikentyminen ja heikentynyt 

arvostelukyky. Käyttäytymiseen vaikuttavat oireet ovat hiljaisuus, vetäytyvyys, alentunut 

empatiakyky, stressaantuneisuus, ärtyneisyys ja alentunut motivaatio. Pitkittynyt 

väsymys on kytköksissä lukuisiin pitkäaikaissairauksiin kuten korkea verenpaine, 

sydänongelmat, toisen tyypin diabetes ja masennus. Pitkittyneen väsymyksen tiedetään 

myös lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin. (WorkSafe Victoria, 2020, s. 6; Tasdelen 

& Ozpinar, 2020, s. 200) 

2.1.2 Uni ja luontainen rytmi 

Väsymystä aiheuttavia tekijöitä on lukemattomia, mutta yleisimmiksi luetaan pitkittynyt 

fyysinen tai kognitiivinen kuormittuneisuus (WorkSafe Victoria, 2020, s. 3–4). 

Normaalisti ihmiset kytkevät väsymyksen unen puutteeseen, korkeaan työkuormaan, 

sairauksiin tai tylsistymiseen. Riittämätön ja huonolaatuinen uni ovat kriittisiä väsymystä 

aiheuttavia tekijöitä. (Matthews ym. 2012, s. 19) Onnettomuustutkintakeskuksen (2004, 

s. 2) mukaan unella on suora vaikutus kognitiivisiin toimintoihin kuten toimintakykyyn, 

ajatteluun ja tunteisiin. Akuutti väsymys liittyy viimeaikaiseen unen määrään ja 

vuorokaudenaikaan. Sitä ilmenee henkilön ollessa hereillä yli 17 tuntia yhtäjaksoisesti tai 

nukkumalla vähemmän kuin 7–8 tuntia, mikä on aikuisen ihmisen normaalia 

suorituskykyä ylläpitävä keskimääräinen unen tarve. (U.S. Department of Transportation, 

2013, s. 2; WorkSafe Victoria, 2020, s. 36; Onnettomuustutkintakeskus, 2004, s. 2) 

Laivuori ja Tuovinen (2021) puolestaan mainitsevat aikuisen ihmisen keskimääräisen 
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unen tarpeen olevan 7–9 tunnin välillä, mutta painottavat unen määrän olevan erittäin 

yksilöllistä ja sen laadun vaikuttavan myös tarpeellisen unen määrään. 

Akuutista väsymyksestä voi palautua nopeasti nukkumalla seuraavan kerran riittävän 

määrän. (U.S. Department of Transportation, 2013, s. 2; Laivuori & Tuovinen, 2021) 

Krooniseksi väsymys muodostuu jos ihminen nukkuu vähemmän kuin 7–8 tuntia usean 

peräkkäisen päivän ajan, jolloin suorituskykyongelmat muodostuvat erittäin 

merkittäviksi ja kroonisen väsymyksen tiedetään laskevan mm. ihmisen 

immuunipuolustuksen tehoa ja kasvattavan useiden pitkäaikaissairauksien riskiä. 

Kroonisesta väsymyksestä palautuminen vaatii useamman peräkkäisen päivän normaalia 

pidemmällä unen kestolla. (U.S. Department of Transportation, 2013, s. 2) Partosen 

(2020) mukaan uni onkin hyvä terveydentilan mittari, sillä se reagoi herkästi ihmisen 

ulkoisen ympäristön ja terveydentilan muutoksiin. Kognitiivisen tieteen näkökulmasta 

väsymystä ja sen vaikutuksia yksilöön tulee arvioida väsymystä aiheuttavien 

avaintekijöiden avulla. Näitä tekijöitä ovat ihmisen luonnollinen unirytmi, unen ja 

hereilläoloajan tasapaino, terveysongelmat ja suoritettavan toiminnan/tehtävän vaativuus. 

(Matthews ym., 2012, s. 19)  

Uniongelmia ja univajetta aiheuttaviksi yleisiksi riskitekijöiksi tiedetään 

mielenterveysongelmat ja huono fyysinen kunto. Myös esimerkiksi vuorotyössä 

työskentely on uniongelmien riskiä lisäävä tekijä. Huonot elämäntavat ovat yleis iä 

väsymyksen taustalla olevia tekijöitä. Vajaaravitsemus, ylipaino, liian vähäinen urheilu, 

päihteiden käyttö ja myöhäinen ruutuaika älylaitteiden parissa vaikeuttavat kaikki 

nukahtamista ja aiheuttavat unenlaadullisia ongelmia. (Murray & Thimgan, 2016, s. 88; 

Laivuori & Tuovinen, 2021; Safe Work Australia, 2013, s. 2) Vastaavasti uniongelmia ja 

vajetta ehkäiseviä tekijöitä ovat liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa sekä 

tasapainoinen työ ja yksityiselämä (Murray & Thimgan, 2016, s. 88).  

Ihmisen luontainen unirytmi eli ”kehon kello” määrittää unen laatua ja vireyttä vaikuttaen 

palautumisen kannalta tärkeään syvään uneen ja vilkeuneen eli REM-uneen. Unen laatu 

ja pituus riippuvat nukkumaanmenon ajankohdan osumisesta luontaiseen rytmiin, mikä 

on keskimääräisesti klo 21–23 välillä. Kehon kello vaihtelee yksilötasolla paljon, koska 

osa ihmisistä on aamuihmisiä aikaisemmalla unirytmillä ja osa iltaihmis iä 

myöhäisemmällä rytmillä. Kehon kello vaikuttaa väsymyksen esiintymiseen ja laskee 
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tutkitusti ihmisen suorituskykyä yön tuntien 02–06 välillä. (U.S. Department of 

Transportation, 2013, s. 2; Onnettomuustutkintakeskus, 2004, s. 3) Folkard ja Tucker 

(2003, s. 95) toteavat tuotannollisen tehokkuuden laskevan merkittävästi kello 22–06 

välisenä aikana, mikä kulkee käsi kädessä luonnollisen vuorokausirytmin ja vireyst ilan 

kanssa. Akuuttia väsymystä ilmenee ihmisen ollessa hereillä klo 00–06 välisenä aikana, 

jolloin yksilön väsymykselle altistuminen tapahtuu todennäköisimmin. Ihmisen 

fysiologia ja käyttäytyminen vaihtelevat luontaisen rytmin mukana, josta esimerkkeinä 

toimivat kehon lämpötilan laskeminen ja vaihtelu melatoniinitasoissa, kognitiivisessa 

suorituskyvyssä sekä valppauden ja tarkkaavaisuuden tasoissa. (U.S. Department of 

Transportation, 2013, s. 2; Onnettomuustutkintakeskus, 2004, s. 3) 

Flanagan (2014) huomauttaa, etteivät väsymys ja unen puute suoranaisesti tarkoita samaa, 

vaikka ovatkin toisiinsa vahvasti linkittyviä käsitteitä. Hän toteaa väsymyksen johtuvan 

suurelta osin vuorokausirytmistä ja unen ajoittumisesta rytmiin, jonka voidaan puolestaan 

katsoa määräytyvän työaikataulujen perusteella. Hän nostaa esiin työn keston ja sen 

ajoittumisen vuorokaudelle olevan tekijöitä, jotka määrittävät milloin ihminen voi nukkua 

ja palautua ja toisaalta milloin ihminen altistuu väsymykselle, kun aikataulu estää 

normaalin palautumisen.  

2.2 Ergonomia, inhimilliset tekijät (Human Factors) 

Human Factors tai ergonomia pyrkii työpisteiden, tuotantoympäristön ja koko 

työsysteemin suunnittelulla edistämään työterveyttä ja -turvallisuutta optimoimalla työn 

järjestelyn ihmisen suorituskykyä tukevaksi kokonaisuudeksi (Neumann, Kolus & Wells 

2016). Dul ym. (2012) painottavat inhimilliset tekijät huomioivan ergonomiaosaamisen 

olevan erityisen tarpeellista turvallisuuden kannalta kriittisillä toimialoilla.  

2.2.1 Ergonomia 

Human Factors tai ergonomiatiede, määritellään Russin ym. (2013, s. 802–803) toimesta 

tieteenalana, jossa insinööritiede ja psykologia kohtaavat. Ergonomian pyrkimys on 

heidän mukaansa luoda metodeja koko työyhteisön ja sosio-teknisen järjestelmän 

suorituskyvyn parantamiseksi. Readin ym. (2021, s. 2) määrittelemänä sosio-tekninen 

järjestelmä tarkoittaa järjestelmää, jossa yhdistyvät ihmisen ja ihmisten välinen toiminta 
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sekä työpaikan teknologia, jotka vuorovaikuttavat yhteisen tavoitteen saavuttamiseks i. 

Heidän mukaansa sosio-teknisessä järjestelmässä ihmisen ja teknologio iden 

vuorovaikutus on dynaamista ja ennalta-arvaamatonta, mikä tekee sosio-teknisestä 

järjestelmästä kompleksisen ja vaikeasti ennustettavissa olevan järjestelmän. (Russ ym., 

2013, s. 802–803) Ergonomiassa arvioidaan, suunnitellaan tai uudelleen suunnitel laan 

työtehtäviä, työympäristöä, välineitä, teknologioita, prosesseja ja vuorovaikutuksia koko 

sosio-teknisen järjestelmän sisällä ihmisen maksimaalinen suorituskyky, rajoitteet sekä 

työturvallisuus- ja hyvinvointi huomioiden (Russ ym., 2013, s. 802–803; Dul ym., 2012, 

s. 4). Ergonomian voidaan käsittää koostuvan toisiinsa liittyvistä fyysisistä, 

kognitiivisista ja organisatorisista tekijöistä. Fyysisiin tekijöihin luokitellaan ihmisen 

fysiologia, mittasuhteet ja anatomiset ominaisuudet. Kognitiivisiin tekijöihin kuuluvat 

havaitseminen, muisti, tiedonkäsittely, motoriikka, kommunikointi, tiimityöskentely ja 

ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus. Organisatorisiin tekijöihin luokitellaan 

työympäristö, yhteistyö, työn järjestely ja sosio-tekniset järjestelmät. (IEA, 2022) 

Kalakoski ym. (2015, s. 3) toteavat uusien vaikutustapojen kehittämisen olevan 

tarpeellisia, jotta inhimillisistä tekijöistä johtuvat riskit ja tapaturmaluvut saadaan 

laskuun.  

2.2.2 Inhimilliset tekijät ja virheet 

Kalakoski ym. (2015, s. 3) toteavat inhimillisten virheiden olevan merkittävä ongelma 

työnteossa ja sen sujuvuudessa. Jos virheen ei todeta johtuvan työympäristöstä, koneista 

tai käytetyistä järjestelmistä, on inhimillinen tekijä usein yksi virheen tai virheeseen 

johtaneen tilanteen juurisyistä. Heidän mukaansa Suomen vuosittaisissa tapaturmissa 

noin 80–95 %:ssa on syynä inhimillinen tekijä (Human Factor). Inhimillinen virhe 

määritellään Janin ym. (2005, s. 1–3) mukaan havainnoinnin, tiedon tulkitsemisen, 

päätöksen ja muistamisen puutteena jonkin tehtävän aikana, mikä johtaa suorituksen 

epäonnistumiseen tai vaikeuteen. Neumannin ym. (2016) mukaan inhimillisistä tekijöistä 

johtuvat laatupoikkeamat tuotannossa tai Murrayn ja Thimganin (2016, s. 251) mukaan 

onnettomuuksien syyn pistäminen inhimillisen virheen piikkiin ilman taustojen 

selvitystä, paljastavat tarpeen sosio-teknisen järjestelmän ja työtehtävän ergonomise l le 

uudelleentarkastelulle. Neumannin ym. (2016) mukaan tutkimukset osoittavat samojen 

laatuvirheisiin johtavien inhimillisten tekijöiden olevan yhteydessä tuotannon 
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operaattoreiden kuormitukseen ja väsymykseen. Työn kuormitustekijät ja väsymys olivat 

heidän johtopäätöksissään yhteydessä myös operaattoreihin kohdistuneisiin tapaturmiin. 

 Clarke ja Cooper (2004, s. 85) tarkastelevat inhimillisistä tekijöistä johtuvia virheitä ja 

niiden taustatekijöitä hieman tarkemmin. He sisällyttävät virheitä lisääviksi tekijöiksi 

työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät, vajaan tietotaidon, muutosprosess in, 

riittämättömän valvonnan ja ihmisen yleisen henkisen tilan. Henkisellä tilalla he 

tarkoittavat väsymystä, ahdistuneisuutta ja alttiutta häiriötekijöiden vaikutuksille kykyyn 

keskittyä. Dul ja Neumann (2009) väittävät työturvallisuusagendan ohella ergonomia n 

tuovan strategista etua yrityksen suorituskykyyn pyrkien vähentämään työntekijö iden 

kokemaa kuormitusta ja häiriöitä työssä ja siten laskien poikkeavuuksien esiintymistä 

työn sujuvuudessa ja laadussa. (ks. Neumann ym., 2016) 

2.3 Työn kuormitustekijät 

Fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät ovat ergonomian ja inhimillisten tekijöiden 

tutkimisen kannalta oleellinen määritelmä, koska ne vaikuttavat työn sujuvuuteen, 

työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn sekä koko työyhteisön suorituskykyyn. On 

huomionarvoista, etteivät psykososiaalinen ja fyysinen kuormitus ole aina negatiivis ia 

asioita, vaan niitä myös tarvitaan sopivalla tasolla, jotta työ olisi mielekästä ja sisältä is i 

virikkeitä. Esimerkiksi psykososiaalinen alikuormitus johtaa helposti tylsistymiseen ja 

väsymiseen haitaten valppailla olemista. Tässä kappaleessa käsitellään fyysisiä ja 

psykososiaalisia kuormitustekijöitä nimenomaan niiden haittavaikutusten näkökulmasta.  

2.3.1  Fyysiset kuormitustekijät 

Työturvallisuuskeskus (2022) sisällyttää työn fyysisiin kuormitustekijöihin toistuvan 

fyysisen voiman käytön työliikkeissä ja työskentelyasennot. Työn kuormittavuuden tulis i 

olla yhdenmukainen yksilön toimintakyvyn ja terveydentilan kanssa tai riskiksi 

muodostuu, että liiallinen fyysinen kuormitus johtaa tuki- ja liikuntaelinoireis i in 

heikentäen työkykyä. Murray ja Thimgan (2016, s. 251) toteavat myös aikaisemp ien 

henkilökohtaisten terveysongelmien vaikuttavan fyysiseen kuormittuneisuuteen. 

Työkyvyllä tarkoitetaan Työturvallisuuskeskuksen (2022) mukaan työn vaatimusten ja 

toimintakyvyn välistä suhdetta ja toimintakyky määritellään yksilön fyysis inä, 
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psyykkisinä ja sosiaalisina edellytyksinä selviytyä päivittäisistä välttämättömistä 

toiminnoista. Fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää sovittamalla tekniikkaa ja 

työtoimintoja ihmisen työtä tukevaksi. Työn fyysisiin kuormitustekijöihin pyritään 

vaikuttamaan työtilojen ergonomisella suunnittelulla, mikä voi näyttäytyä mm. 

työprosessien, välineiden ja kalusteiden hyvässä käytettävyydessä ja 

tarkoituksenmukaisuudessa. Hyvän työpisteen ominaisuuksiksi kuvaillaan joustavaa 

työskentelyasennon mahdollisuutta ja tasapainoisuutta, vapaata liikkuvuutta ja 

valaistuksen, lämpötilan sekä ääniympäristön sopivaa tasoa työtehtävään. Rasittaviin ja 

yksipuolisiin työliikkeisiin on mahdollista vaikuttaa kehittämällä työn sisältöä 

esimerkiksi työkierrolla ja tauottamisella. Jos työtehtävissä esiintyy jatkuvaa 

toistoliikettä, nostamista ja kantamista, on tauottaminen erityisen tärkeää fyysisen 

lihasväsymyksen estämiseksi. Myös staattisessa fyysistä rasitusta aiheuttavissa seisoma-  

ja istumatyössä on hyvä monipuolistaa liikkumista kuormituksen välttämiseks i. 

(Työturvallisuuskeskus, 2022) 

2.3.2  Psykososiaaliset kuormitustekijät 

Mattilan ja Pääkkösen (2015, s. 65) määritelmän mukaan psykososiaaliset 

kuormitustekijät ovat osa työn kokonaiskuormitusta ja psykososiaalis i in 

kuormitustekijöihin lukeutuvat työn järjestelyyn, organisointiin, sisältöön ja työyhteisön 

sisällä tapahtuviin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Psykososiaalisten 

kuormitustekijöiden huomioimatta jättäminen voi pahimmillaan johtaa vaaratekijöiden 

syntymiseen, jotka riskeeraavat työntekijän terveyttä, minkä takia sen katsotaan kuuluvan 

oleellisesti osaksi kattavaa riskienarviointia. Työturvallisuuskeskus (2015, s. 10) 

toteaakin liiallisen psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyn olevan tärkeää paitsi 

yksittäiselle työntekijälle, myös koko organisaation kilpailukyvylle. Murray ja Thimgan 

(2016, s. 251) nostavat työn sisällön ja järjestelyn psykososiaalisista kuormitustekijö istä 

esiin korkean työtahdin, ohjeistuksen, koordinoinnin, osaamistason, työprosessin 

suunnittelun, välineistön käytettävyyden ja keskeytykset. Sosiaalisen toimivuuden 

psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi he mainitsevat yksipuolisen kommunikaation, 

vastuualueiden epäselvyydet, ristiriidat ja tiedonkulun.  
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2.3.3 Liiallisen työkuormituksen oireet 

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden oireilu on hyvin yksilöllistä, koska jokainen yksilö 

ja työyhteisö on erilainen. Oireiden vaikutus on siitä huolimatta havaittavissa yksilö - , 

työyhteisö- ja jopa organisaatiotasolla. Yksilön oireina tyypillisiä ovat leipääntyminen 

työhön, poissaolot, stressi, masennus, unettomuus ja uupumus. Työyhteisötasolla ilmenee 

työn sujuvuuden häiriöitä, yhteistyöhaluttomuutta ja henkilöristiriitaisuuks ia. 

Organisaatiotasolla psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden oireet voivat ilmetä 

laskevana tuottavuutena, runsaina poissaolotilastoina ja työvoiman vaihtuvuutena.  

(Työturvallisuuskeskus, 2015, s. 9–12) Fyysiset kuormitustekijät oireilevat 

lisääntyneiden poissaolojen ohella tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sairastumise l la, 

väsymisenä ja unettomuutena, mikä organisaatiotasolla havaitaan työn tuottavuuden 

laskuna työtahdin hidastuessa fyysisen kuormittuneisuuden myötä  

(Työturvallisuuskeskus, 2022). Tyypillisimmät kuormitustekijät sekä niiden taustalla 

olevat syyt ja seuraukset on koottu Taulukkoon 1.   

Taulukko 1. Haitalliset kuormitustekijät, niiden taustaa ja seurausta. Muodostettu 

lähteiden Mattila & Pääkkönen (2015, s. 65–68), Työturvallisuuskeskus (2022) ja 

Murray & Thimgan (2016, s. 251) perusteella. 

Kuormitustekijä Taustasyyt Seuraus 

Yksipuolinen työ Monotoninen ja virikkeetön 

työ 

Kyllästyminen ja vireystilan lasku, 

tarkkaavaisuuden ja valppauden 

heikentyminen 

 Laadulliset vaatimukset Liian monimutkainen 

kognitiivinen, monimuotoinen 

ja laaja työ 

Vaatimusten epätasapaino, 

itsetunnon heikentyminen 

Vastuuvaatimukset Suuri vastuu toisten 

terveydestä, turvallisuudesta 

tai talousasioista 

Stressitason nouseminen, 

uniongelmat 

Valppaana oleminen Jatkuvaa keskittymiskykyä 

vaativa työ 

Väsymys, keskittymiskyvyn 

herpaantuminen 

Tiedonkäsittely  Tiheästi muuttuva tieto, ison 

tietomäärän omaksuminen ja 

muistaminen 

Kognitiivisen toimintakyvyn 

heikentyminen, tarkkaavaisuuden ja 

suorituskyvyn laskeminen sekä 

virheiden lisääntyminen 

Työn keskeytyminen Melu, puhe tai yhtäkkiset 

tehtävät, jotka häiritsevät 

meneillään olevaa työtä 

Keskittymiskyvyn herpaantuminen, 

työn lopputuloksen viivästyminen 
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Vuorovaikutustilanteet Haastavat 

vuorovaikutustilanteet, 

käsittelemättä jääneet 

kielteiset tunteet tilanteissa 

Työstä palautumisen hidastuminen, 

emotionaalinen väsymys 

Väkivallan uhka Koettu työpaikkaväkivalta tai 

sen uhka 

Pelkotilan syntyminen ja 

stressitason nousu työtehtäviä 

suorittaessa 

Tehtävänkuva ja työnjako Epäselvyys oman roolin ja 

tavoitteiden suhteen 

Ristiriitaiset odotukset ja 

työilmapiiriongelmat 

Vaikutusmahdollisuus 

työhön 

Ei mahdollisuutta vaikuttaa 

työn suoritustapaan, tahtiin tai 

järjestelyyn 

Työn mielekkyyden laskeminen, 

kokemus työn hallinnan 

menettämisestä 

Työmäärä ja -tahti Työn määrä ylittää saatavilla 

olevat resurssit, ylityöt ja 

suuri aikapaine 

Laadun ja turvallisuuden 

heikkeneminen, töiden 

kasautuminen, palautumisajan 

väheneminen 

Työaika (vuorotyö, ylityö, 

yötyö) 

Työpäivien piteneminen, työn 

suorittamisajankohta, 

peräkkäisten vuorojen 

toistumistiheys, vuorokierto, 

työajan ennakoimattomuus 

Uniongelmat, työhön 

sidonnaisuuden kuormituksen 

kasvaminen, riittävien 

palautumismahdollisuuksien 

väheneminen 

Liikkuva työ, matkatyö Runsas matkustaminen, 

aikavyöhyke-erot, etätyö 

Työn ja vapaa-ajan rajan 

hämärtyminen 

Epävarma työsuhde Määräaikaiset työsopimukset, 

pätkätyöskentely, uhka 

työsuhteen päättymisestä 

Stressitason nouseminen, 

suorituspaineen lisääntyminen 

Työolosuhteet ja -välineet Fyysisen työympäristön 

tapaturmavaarallisuus, 

meluisuus, valaistus, 

haitallisille aineille 

altistuminen, 

tietojärjestelmien 

monimutkaisuus 

Pelon ja turvattomuuden tunne 

työympäristössä, kommunikoinnin 

keskeytyminen, 

keskittymisvaikeudet 

Yksintyöskentely Vuorojärjestely, meluisuus, 

työpisteen rakenne 

Kohonnut tapaturmariski, kokemus 

liiallisesta vastuusta, tiedonkulun 

hidastuminen 

Työyhteisön ja esimiehen 

tuki 

Aineellisen tuen ja tietotuen 

tai arvostuksen puute 

työtehtävien aikana 

Työntekijän motivaation ja 

kehittymisen häiriöt 

Tiedonkulku ja yhteistyö Toimimaton yhteistyö ja 

tiedotus työhön liittyvistä 

asioista. Muutostilanteet tai 

monikielinen työpaikka 

Palautteen antaminen vaikeutuu, 

tärkeiden asioiden tiedottaminen 

haasteellista, työn suorittaminen 

hankaloituu 
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Häirintä tai epäasiallinen 

kohtelu 

Kiusaaminen, väheksyminen, 

perusteeton arvostelu, 

seksuaalinen häirintä 

Turvattomuuden tunne, 

eristäytyminen työyhteisöstä, 

mielenterveydellisten ongelmien 

todennäköisyys kasvaa 

Syrjintä Eriarvoinen kohtelu itsestä 

riippumattomien tekijöiden 

perusteella 

Motivaation ja suorituskyvyn 

laskeminen 

Runsaat toistoliikkeet Apuvälineiden ja automaation 

puute, korkea työtahti 
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 

lihasväsymys, lisääntyneet 

poissaolot, työkyvyn lasku, 

uniongelmat 

Huono työskentelyasento Työpisteen ja prosessin 

epäergonominen suunnittelu  
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 

lihasväsymys, lisääntyneet 

poissaolot, työkyvyn lasku, 

uniongelmat, työn sujuvuuden 

ongelmat 

2.4  Turvallisuusjohtaminen 

2.4.1 Työturvallisuus 

Työturvallisuuslaki Suomessa kattaa työntekijöiden suojelun työn tapaturmilta, 

ammattitaudeilta, väkivallan uhalta, häirinnältä ja epäasialliselta kohtelulta sekä työn 

henkiseltä kuormittavuudelta. Työturvallisuuslainsäädännön sääntelyn piiriin liittyvät 

työsuojelun yhteistoiminta, valvonta ja työturvallisuuden seuraamusjärjeste lmä. 

Työturvallisuus voidaan määritellä työsuhteen osapuolten välisenä säänneltynä 

sopimuksena, jonka perusteet työturvallisuuden osalta ovat sosiaalisia ja inhimillis iä. 

(Saloheimo, 2016, s. 3) Työturvallisuuden toteutumisen edellytyksien vastuu on 

työnantajalla joka huolehtii turvallisuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä kiinteässä 

yhteistyössä koko henkilöstön kanssa (Työsuojeluhallinto, 2010, s. 5) 

2.4.2 Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta 

Kjellén ja Albrechtsen (2017) määrittelevät turvallisuusjohtamisen kaikkina toimina,  

jotka kohdistetaan vaarojen ja niistä aiheutuvien riskien hallitsemiseks i. 

Turvallisuusjohtaminen käsittää kaikki muodolliset ja epämuodolliset prosessit, joilla 

työyhteisöä ja ulkopuolisia toimijoita pyritään suojelemaan tapaturmilta, sairauksilta ja 

omaisuusvahingoilta. Heidän mukaansa turvallisuusjohtamiseen sisältyvät myös erilaiset 

turvallisuussysteemit työpaikalla.  
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Reiman ja Oedewald (2008, s. 6, 211) tiivistävät turvallisuuden käsitteen viiteen eri osa-

alueeseen, jotka onnettomuus voi vaarantaa: työpaikalla työskentelevä henkilöstö, 

toiminta, ympäristö, omaisuus ja tieto. Heidän mukaansa suurten onnettomuuks ien 

tapauksessa nämä kaikki osa-alueet voivat vaarantua. He mallintavat 

turvallisuusjohtamista ja turvallisuuden hallintaa sosio-teknisten järjestelmien eri tasoilla : 

yhteiskunta, organisaatio, tiimit, yksilö, fysiologia ja prosessi. Yhteiskunnan taso käsittää 

työturvallisuuden lainsäädännön ja viranomaistoiminnan mm. onnettomuustutkinno issa 

ja menetelmissä. Organisaatiotaso sisältää työn organisoimisen ja johtamisen, 

vastuunjaon, turvallisuusjärjestelmän ja turvallisuuskulttuurin. Tiimitasolla toteutuu 

päivittäistä päätöksentekoa ja kommunikointia ja tehdään esimerkiksi työtehtäväkohta ista 

turvallisuusanalyysia muutosten yhteydessä. Yksilötasolla korostuvat työväline iden 

hallinta, osaaminen ja jaksaminen, jotka ovat tehtävän turvalliseen toteuttamiseen 

vaikuttavia ominaisuuksia. Prosessitasolla otetaan huomioon prosessinhallinnan 

edellytykset ja huomioidaan mm. tekijöitä kuten väsymysvaikutukset ja meluntorjunta. 

(Reiman & Oedewald, 2008, s. 211)  

Turvallisuusjohtamisen yhteyteen kytkeytyvät vaaran ja riskin määritelmät, joista vaaran 

voidaan katsoa olevan lähtöpiste henkilö- tai omaisuusvahingoille ja puolestaan riskillä 

viitataan yleisesti onnettomuuden tapahtumatodennäköisyyden ja sen aiheuttamien 

seurausten kombinaatioon. (Kjellén & Albrechtsen, 2017) Riskienhallinnalla tarkoitetaan 

puolestaan niitä prosesseja ja metodeja, joilla pyritään tunnistamaan, poistamaan 

minimoimaan ja monitoroimaan vaaratekijöitä, niiden todennäköisyyttä ja mahdollis ia 

yksilö- tai yritystason seurauksia. (Clarke & Cooper, 2004, s. 137; Työsuojeluhallinto, 

2010, s. 5; Jordao & Sousa) 

Työsuojeluhallinto (2010, s. 5) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö (2011, s. 3–7) 

määrittelevät riskienhallinnan tarkemmin turvallisuusjohtamisen osana ja työvälineenä, 

joka on järjestelmällistä työtä henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi ja kehittämiseks i 

sekä Reimanin ja Oedewaldin (2008, s. 211) määrittelemien toiminnan eri tasojen 

jatkuvuuden varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö (2011, s. 11) tuo esiin riskin 

eri tasoja kuten strategisen riskin ja operatiivisen riskin, joista strategisella riskillä 

tarkoitetaan liiketoimintaan kohdistuvia riskejä johtuen esimerkiksi hitaasta reagoinnista 

toimintaympäristön muutoksiin, väärien toimintastrategioiden valinnasta ja 

puutteellisesta johtamisesta kun taas operatiiviset riskit käsittelevät puutteellises t i 
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toimivia henkilöitä, järjestelmiä tai prosesseja turvallisuusriskinä. Operatiivisella riskien 

hallinnalla pyritään ehkäisemään henkilövahinkoja ja negatiivisia taloudellisia seurauksia  

ja operatiivisella riskillä on yhteys strategiseen riskiin jos se voi vaarantaa toiminnan 

jatkuvuuden tai vaikuttaa esimerkiksi negatiivisesti yrityksen julkisuuskuvaan. 

Riskienhallintaan on sisällytettävä myös toiminnan vastuuriski, josta on kyse 

ulkopuolisen joutuessa toimijan toiminnan seurauksena henkilö- tai omaisuusvahingon 

kohteeksi. (Kuusela & Ollikainen, 2005, s. 34; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011, s. 11, 

34) Riskin minimointi nousee esiin riskienhallinnan määritelmissä Jordaon ja Sousan 

(2010) mukaan riskin poistamisen sijasta, koska useimmissa tapaukissa riskin 

todennäköisyyttä ei voida kokonaan estää, jolloin on määriteltävä hyväksyttävän riskin 

taso toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.  

Riskien arvioinnilla tarkoitetaan vaarojen ja terveyshaittojen järjestelmällistä 

tunnistamista ja niiden terveydelle ja turvallisuudelle kohdistamien vaikutusten 

arvioimista (Työsuojeluhallinto, 2010, s. 5; Jordao & Sousa, 2010). 

Riskienarviointiprosessin voidaan katsoa alkavan arvioinnin suunnittelusta, mikä 

ehkäisee riskienarvioinnin kaoottisuutta ja pitää prosessin systemaattisena alusta 

loppuun. Hyvin suunniteltu riskien arviointi sujuvoittaa sen toteuttamista ja on eritoten 

tärkeää riskienarvioinnin ollessa uusi käytäntö yrityksessä. Prosessi jatkuu vaara- ja 

haittatekijöiden tunnistamisella, josta johdetaan välttämättömät ja mahdolliset 

toimenpiteet vaaratekijöiden kitkemiseksi ja rajoittamiseksi. Vaaratekijöitä tunnistetaan 

työtehtävistä, työympäristöstä, työajoista ja työolosuhteista. Vaarojen tunnistamisessa on 

huomioitava mm. toteutuneiden riskien vaikutuksia ja myös toteutumattomien riskien 

taustalla olleita vaaratekijöitä. Lisäksi vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisessa on 

huomioitava työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka voivat lisätä tai 

vähentää riskiä. Vaaratekijöitä aiheuttavien olosuhteiden ja tehtävien lisäksi on 

huomioitava kaikki vaaratekijälle ja sen seurauksille alttiina olevat tahot. Tiettyjen 

erityisriskien kuten esimerkiksi väsymyksen arvioimisessa on suositeltavaa käyttää 

asiantuntijoita täydennyksenä riskien tunnistamisessa. Riskin suuruus määritetään sen 

seurausten ja tapahtumistodennäköisyyden perusteella, joka ohjaa riskin priorisoint ia 

tarvittavien resurssien kohdistamiseksi. (Jordao & Sousa, 2010; Mattila & Pääkkönen, 

2015, s. 15–35) 



23 

 

Riskin suuruuteen todennäköisyyden lisäksi lukeutuu seurausten vakavuus, johon 

vaikuttaa haitan luonne, seurauksen laajuus, haitta-aika ja sen toistuvuus (Jordao & 

Sousa, 2010). Riskien merkittävyyden päättämisen jälkeen on aika tehdä toimenpite itä 

niille riskeille, joiden todennäköisyyksiä ja mahdollisia seurauksia pyritään poistamaan 

tai pienentämään. Toimenpiteiden tavoitteena on lähtökohtaisesti ennaltaehkäistä ja 

minimoida vahinkokustannuksia ja toimenpiteitä voidaan arvioida turvallisuustason 

kasvun, vaatimusten täyttymisen, toiminnan sujuvuuden, kustannustehokkuuden ja 

vaikutusten laajuuden perusteella. Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen kytkeytyvät 

seurannan ja palautteen kautta takaisin riskien arvioinnin suunnitteluun. (Mattila & 

Pääkkönen, 2015, s. 15–35) 

Hyvä turvallisuusjohtaminen ei ole pelkästään Työturvallisuuslain noudattamista, vaan 

myös omaehtoisen turvallisuuden hallintaa ja kehitystä, jossa johdetaan turvallisuuden 

näkökulmasta toimintatapoja, menetelmiä ja ihmisiä (Työsuojeluhallinto, 2010, s. 5). 

Euroopan komission (2021, s. 2) arvioiden mukaan jokainen työterveyteen ja -

turvallisuuteen panostettu euro antaa työnantajalle kaksinkertaisen tuoton, joten hyvää 

turvallisuusjohtamista motivoi myös taloudellinen etu. Keskeinen ajatus hyvässä 

turvallisuusjohtamisessa on jatkuva turvallisuuden edistämistavoite, suunnittelu, toiminta 

ja seuranta. (Työsuojeluhallinta, 2010, s. 5) Turvallisuusjohtamisen hyviksi käytännö iks i 

on tunnistettavissa muutamia oleellisia lähtökohtia: 

- Johdon sitoutuminen turvallisuuden edistämiseen ja ylläpitoon 

- Turvallisuuspolitiikan luonti 

- Toimintavelvoitteiden ja -valtuuksien määritys 

- Riskien arviointi, mittaaminen, seuranta ja dokumentointi 

- Tiedotuksen ja osaamisen varmistaminen 

- Palautejärjestelmä 

Organisaation turvallisuuspolitiikka asettaa turvallisuusjohtamisen päämäärät, jossa 

johdon sitoutuminen ja henkilöstön rooli turvallisuuden toteuttamisessa nousevat esiin. 

Turvallisuusjohtamisen organisointi pitää sisällään järjestelmällisten toimintatapojen 

luomista ja vastuualueiden sekä resurssien määrittämistä turvallisuustyöhön. Käytännön 

toiminta sisältää riskienhallintaa ja arviointia, toimenpiteiden käytäntöönpanoa ja 

monitorointia sekä osaamisen ja tiedonkulun kehittämistä. (Työsuojeluhallinto, 2010, s. 
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6–7; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011, s. 8) Hyvä riskienhallinta on parhaimmillaa n 

organisoitua toimintaa epävarmuustekijöiden ja uhkien hallitsemiseksi, jossa 

yhdenmukaisesti noudatetaan sovittuja toimintatapoja ja käytetään soveltuvia työkaluja 

riskien arvioimiseen. Ideaalitilanteessa riskienhallinnassa noudatetaan riskien 

priorisoimista siten, että todennäköisimpään ja seurauksiltaan vakavimpaan riskiin 

kohdistetaan sitä rajoittavat toimenpiteet ensin. (Jordao & Sousa, 2010)  

2.5 Väsymyksen riskit 

Työtapaturmia, jotka aiheuttivat työkyvyttömyyspäiviä, sattui Suomessa noin 137 000 

vuonna 2019 (Tilastokeskus, 2021). Euroopan komission (2021, s. 2) arvioiden mukaan 

työtapaturmien ja työperäisten sairauksien kustannukset pelkästään EU:n taloudessa 

olivat vuonna 2019 noin 460 miljardia euroa. Suurin osa Suomen vuoden 2019 

työtapaturmista sattui työliikenteessä tai työpaikalla, mutta väsymyksen osuutta 

mahdollisena suorana tai epäsuorana syynä kyseisen vuoden tapaturmiin ei näissä 

tilastoissa eritelty (Tilastokeskus, 2021). Partonen (2020) puolestaan toteaa tarkemman 

erittelyn jälkeen selvän syy-seuraussuhteen väsymyksen ja onnettomuuksien välillä, 

joissa väsymys näkyy osana työtapaturma- ja liikenneonnettomuustilastoja. Erityises t i 

turvallisuuskriittisissä tehtävissä, joissa valppaus, keskittyminen ja tasainen suorituskyky 

ovat tärkeitä, väsymys muodostaa merkittävän myötävaikuttavan tekijän 

onnettomuuksille (Liu ym., 2013, s. 46–47). Yhdysvaltojen turvallisuusneuvoston NSC:n 

(2017, s. 6) mukaan noin 22 % ihmisistä työskentelee turvallisuuden kannalta kriittiseks i 

määritellyillä aloilla. 

WorkSafe Victoria (2020, s. 7) luokittelee väsymysriskiin vaikuttaviksi tekijöiksi 

organisatoriset, työhön sekä työntekijään liittyvät tekijät. Organisatorisia tekijöitä ovat 

organisaatiokulttuuri ja johtaminen, toimintatavat ja metodit esimerk iks i 

turvallisuusjohtamisessa sekä fyysinen työympäristö. Työtehtäviin liittyviä tekijöitä ovat 

työn fysiologiset, kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset eli työn kuormitustek ijät 

sekä työaikatauluun ja työaikaan liittyvät tekijät. Työntekijään liittyvät henkilökohta iset 

seikat kuten osaamistaso ja elintavat vaikuttavat oleellisesti työn vaatimusten hallintaan, 

palautumiskykyyn ja uneen vaikuttaen sen myötä väsymyksen todennäköisyyteen. 

(WorkSafe Victoria, 2020, s. 7) NSC (2017a, s. 3–4) tiivistää väsymysriskin kasvavan 

erityisesti vuorotyössä, kognitiivisesti ja fyysisesti vaativassa työssä, pitkien työpäivien 
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ja -viikkojen, liian lyhyiden taukojen sekä univajeen ja mahdollisten unihäiriöiden myötä. 

NSC (2017a, s. 3) huomauttaa kuitenkin väsymyksen ja siihen liittyvien riskien voivan 

riippua usean eri työ- ja yksityiselämän tekijän yhteisvaikutuksesta. 

2.5.1 Väsymysriskiä lisäävät tehtävät 

Tapaturmariski ja tapaturmien määrä vaihtelee paljon eri alojen välillä. Saloheimo (2016, 

s. 4) nostaa esimerkiksi rakennusalan esiin tapaturmien yleisyyden osalta. Tapaturmien 

yleisyys on korkeampi toimialoilla, jotka reagoivat vallitsevaan taloustilanteeseen muita 

aloja herkemmin. Toimialat, joissa työtuntien lisäys korreloi suoraan tapaturmien 

kokonaismäärän kanssa, ovat rakentaminen, teollisuus ja kuljetus. (Saloheimo, 2016, s. 

5)  

Härmä ym. (2002, s. 147) toteavatkin väsymyksen olevan todella yleinen ja vakiintunut 

olotila kuljetusalan työntekijöillä. Australian työturvallisuusviranomainen Safe Work 

Australia (2013, s. 8) tarkentaa sekä fyysisen ja psyykkisen väsymystyyppien olevan 

ongelma turvallisuuskriittisissä ja tapaturma-alttiissa tehtävissä, koska väsymyksen 

tiedetään laskevan kognitiivista suorituskykyä, mikä voi johtaa kyseisissä tehtävissä 

laajamittaisiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin. Turvallisuuskriittisiksi tehtäviks i 

luokitellaan mm. raskaan liikenteen kuljetustehtävät, koneiden operaattoritehtävät 

(mukaan lukien sähkötyöt), korkealla työskentely, terveydenhuollon ammattilaise t, 

vaarallisten aineiden käsittelytehtävät, teollisuuden prosessinvalvonta, lennonjohto ja 

meriliikenne. Kyseisissä työtehtävissä on yleensä käytössä korkeaa teknologiaa, minkä 

tekniset vaatimukset ja monimutkaisuus tekevät työstä jo itsessään vaativaa. Lisäksi 

kyseisissä tehtävissä vaaditaan tyypillisesti kriittistä päätöksentekoa, koska tehtäviin ja 

tuotantotoimintaan liittyy ihmishenkiin ja ympäristöön kohdistuvia vaaroja. (Matthews 

ym., 2012, s. 197; Murray & Thimgan, 2016, s. 122; Reiman & Oedewald, 2008, s. 2–10; 

WorkSafe Victoria, 2020, s. 4) Reimanin ja Oedewaldin (2008, s. 42) mukaan useilla 

turvallisuuskriittisillä aloilla tehdään lisäksi vuorotyötä ja monimutkaisiakin tehtäviä 

valvomisen jälkeen tai vuorokausirytmin kannalta epäedulliseen aikaan altistaen 

työntekijän väsymyksen vaikutuksille ja kasvattaen inhimillisen virheen 

todennäköisyyttä.  
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Tietyt työn luonteet ovat suuremmassa riskissä väsymyksen suhteen kuin muut, koska 

työn luonne voi altistaa yhtäaikaisesti monelle väsymystä aiheuttavalle tekijälle. Erityistä 

väsymyksestä aiheutuvaa riskiä havaitaan Safe Work Australian (2013, s. 8) mukaan 

seuraavan tyyppisissä tehtävissä, jos niihin yhdistyy turvallisuuskriittisen työn 

vaatimuksia: 

- Matkustustyö (lentomatkustus ja ajaminen kohteeseen ja kohteesta pois, Fly In 

Fly Out) 

- Päivystävät työntekijät 

- Kutsutyöntekijät ja aliurakoitsijat 

- Sesonkityöntekijät 

- Vuorotyöläiset 

- Yövuoron tekijät 

Matkustustyö ei enää koske Recovery Partnersin (2020) mukaan pelkästään ylempiä 

johtajia matkustuksen muuttuessa halvemmaksi viime vuosikymmenten aikana. Nykyisin 

matkustustyö on tavallista esimerkiksi asiantuntija- ja aliurakoitsijatehtävissä (Ropponen 

ym., 2018, s. 4; Recovery Partners, 2020). Etätyöskentelyn yleistyminen Covid-19 

pandemian aikana ja sen jälkeen on vähentänyt tarvetta matkustaa tietyissä 

asiantuntijatehtävissä, mutta tarve esimerkiksi huoltotöiden takia matkustamiselle on 

edelleen nähtävissä. Jos matkustaminen eri kohteisiin on työn luonteessa oleellista, sitä 

voidaan kutsua niin sanotuksi Fly In Fly Out-työksi. Jos matkustukseen sisältyy sekä 

lento- että automatkustusta, väsymyksen aiheuttamat riskit kaksinkertaistuvat. Paljon 

matkustusta vaativalle työlle, joka sijoittuu uusiin toimintaympäristöihin, on ominaista 

aikaerojen vaikutus ja epäsäännölliset työajat, mitkä rajoittavat mahdollisuutta palautua 

ja nukkua normaalisti. (Safe Work Australia, 2013, s. 8; Recovery Partners, 2020) 

Ropposen ym. (2018, s. 4) toteavat asiantuntijatehtävissä muodostuvan helposti 

noidankehä työn ja vapaa-ajan rajan hälvennyttyä, jolloin huonosti nukutun yön ja heikon 

vireystilan jälkeinen tehokkuuden lasku johtaa töiden kasaantumiseen ja vielä pidempään 

työaikaan seuraavana päivänä aiheuttaen lisää kumuloituvaa väsymystä. Jos työ on lisäksi 

fyysisesti tai kongitiivisesti vaativaa, väsymyksen todennäköisyys kasvaa, mikä lisää 

Safe Work Australian (2013, s. 8) mukaan tapaturman ja virheiden riskiä ihmisen 

toimiessa itselleen ei-rutiininomaisessa toimintaympäristössä.  
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2.5.2 Väsymys tapaturmien ja onnettomuuksien taustalla 

Väsymyksen eri tyypeillä on WorkSafe Victorian (2020, s. 3–4) esiin nostamana 

ilmiselvä vaikutus koko työyhteisöön ja sen turvallisuuteen. Matthews ym. (2012, s. 3) 

vahvistavat väsymykselle altistumisen olevan henkilön fyysiseen ja henkiseen terveyteen 

negatiivisesti vaikuttava tekijä, joka seurauksenaan aiheuttaa paitsi työtapaturmariskejä, 

myös syö työpaikan tuottavuutta ja heikentää työhyvinvointia.  

Readin ym. (2021, s. 11) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön (2011, s. 21) mukaan 

väsymys voi olla lukuisten inhimillisistä tekijöistä johtuvien tapaturmien taustalla, joko 

juurisyynä tapaturmaan johtavassa tapahtumaketjussa tai muutoin piilevänä tekijänä ja 

myötävaikuttajana tapaturmariskin realisoitumiselle. Read ym. (2021, s. 11) toteavat 

väsymyksen olevan yksi kriittinen tekijä inhimillisten toimintavirheiden takana, jotka 

johtavat kognitiiviseen kykenemättömyyteen toteuttaa työtehtäviä oikein ja turvallise l la 

tavalla. Näitä toimintavirheitä ovat heidän mukaansa virheet kommuniko innissa, 

tarkkaavaisuudessa, tilanteen tulkinnassa ja rutiininomaisissa tarkistuksissa. Kalakoski 

ym. (2015, s. 31) painottavat inhimillisistä virheistä johtuvissa tapaturmissa korostuvan 

muistamiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä virheet.  

Kiireen, stressin ja työuupumuksen merkitys on lisääntynyt työelämässä 90-luvulta 

lähtien, mitkä ovat myös väsymyksen osittaisia syitä ja seurauksia (Saloheimo, 2016, s. 

4). Clarke ja Cooper (2004, s. 85) tutkivat stressin vaikutusta vaaralliseen toimintaan ja 

turvallisuuden laiminlyöntiin. He totesivat turvallisuuslaiminlyöntien taustalla 

vaikuttavan pääosin tekijöitä, kuten kiireen tuntu ja jatkuva aikataulupaine, mutta näiden 

lisäksi väsymys nostetaan esiin riskiä nostavana tekijänä yhdistyessään muiden painetta 

lisäävien tekijöiden kanssa. Kalakoski ym. (2015, s. 25) tuovat esiin kyselytutkimuksen, 

jossa kartoitetaan työtapaturmien ja vaaratilanteiden syitä henkilöstöltä. Asioiden 

huomaamatta jättäminen vaikutti suurimman osan mielestä tapaturmien ja 

vaaratilanteiden mahdollisuuteen jonkin verran tai paljon. Työympäristön olosuhteet ja 

työkuormituksen luonne nostetaan myös esiin tapaturmia mahdollistavina syinä. 

Onnettomuustutkintakeskus (2004, s. 4) viittaa vajaaseen sataan merionnettomuuteen, 

joista jopa neljänneksessä väsymys tunnistettiin onnettomuuksien osatekijäksi. 

Puolestaan liikenneonnettomuustilastoista on Janin ym. (2005, s. 1), Partisen ja 

Sulanderin (1999) sekä Löytyn (2014, s 36) mukaan havaittavissa väsymyksen, 
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vireysongelmien ja havaintovirheiden myötävaikutus liikenneonnettomuuks ien 

syntymiseen. 

Väsymyksestä aiheutuu eri onnettomuustutkimuksia tarkastellen noin 5–25 % 

liikenneonnettomuuksista. Huomioitavaa näissä väsymyksestä aiheutune ista 

onnettomuuksista on niiden vakavuus verrattuna muihin syihin. Väsymys johtaa vakavien 

seurausten liikenneonnettomuuksiin, koska väsyneet kuskit eivät kykene reagoimaan 

ajoissa jarrujen ja ohjauksen kanssa, jotta vakavat törmäykset voitaisiin välttää. 

Nukahtaminen ei ole ainoa liikenneonnettomuuksiin johtava väsymyksestä aiheutuva 

seuraus, vaan väsymyksen lisäämä onnettomuuden riski tapahtuu usein arviointi- ja 

havaintovirheiden kautta. (Jan ym., 2005, s. 1–3; Partinen & Sulander, 1999; Löytty, 

2014, s. 36)  

Partinen ja Sulander (1999) päättelevät väsymyksen ja vireystilan ongelmien 

vaikutuksien liikenneonnettomuuksiin olevan vieläkin suurempi kuin tapauskohtais ista 

onnettomuustutkimuksista käy ilmi johtuen vireystilan tai väsymyksen merkitsemisestä 

riskitekijäksi vain silloin kun siitä saadaan selvä viite. Näin ollen he toteavat väsymyksen 

voivan jäädä ulos onnettomuuteen vaikuttavana osoitettuna riskitekijänä jos onnettomuus 

ei olekaan johtunut nukahtamisesta. Heidän mukaansa todellisempi kuva väsymyksen 

vaikutuksista liikenneonnettomuuksiin tulisi huomioimalla heikentyneen vireyden olevan 

syy erityisesti aamuyön ja iltapäivän liikenneonnettomuuksissa olettaen, ettei sitä muiden 

tietojen perusteella voida poissulkea. 

 Myös Löytty (2014, s. 36) toteaa virallisten tieliikenneonnettomuustilastojen 

aliarvioivan kuljettajan väsymyksen roolia onnettomuuden syntymisen taustalla, mihin 

voi olla syynä yhdenmukaisten toimintatapojen puute tiedon saamiseen kuljettajan 

väsymyksestä, erot onnettomuuksia tutkivien henkilöiden välisessä ymmärryksessä 

väsymyksen vaikutuksista tai vaikeudet kuljettajan väsymyksen osoittamisessa jos 

kuljettaja on hereillä, menehtynyt, tajuton tai paennut paikalta. 

Onnettomuustutkintakeskus (2018, s. 42) painottaakin, että kuljettajien toimintakyvyn 

menettämisen todennäköisyyden ja seurausten hallinnassa on huomioitava kuljettajan 

fyysinen ja psyykkinen terveys sekä väsymyksenhallinnan keinot. Myös Partisen ja 

Sulanderin (1999) mukaan kuljettajien vireystilaan vaikuttavilla toimenpiteillä voidaan 

todennäköisesti vaikuttaa vakavien ja lievien onnettomuuksien syntymiseen.  
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Williamson ym. (2011) tutkivat väsymyksen eri muodoista aiheutuvaa turvallisuusrisk iä 

tullen siihen lopputulokseen onnettomuusanalyysin perusteella, että unen puutteesta ja 

sen epätasaisuudesta johtuvalla väsymyksellä on vakavia turvallisuusvaikutuksia sekä 

teollisuuden että liikenteen toimialoilla. Liun ym. (2013, s. 46) mukaan unen puutteella 

ja väsymyksellä on todettu olevan merkittävä rooli lento-onnettomuuksiin johtavissa 

tilanteissa. Tarkemmin noin 12 % US Air Forcen onnettomuuksista johtui osittain 

väsymyksen vaikutuksesta ihmisen toimintaan. Univaje tunnistettiin väsymyksen 

pääasialliseksi aiheuttajaksi. Univajeesta johtuva väsymys aiheuttaa fysiologisia ja 

kognitiivisia suorituskyvyllisiä ongelmia, kuten hidas reagointiaika ja helposti 

häiriintynyt keskittymiskyky. Näiden hidastuneiden toimintojen seurauksena tulee 

ongelmia tilanteen ja tiedon nopeassa analysointikyvyssä. (Liu ym., 2013, s. 46–47) 

Samaan johtopäätökseen tulee myös Partonen (2020), joka toteaa selvän syy-

seuraussuhteen univajeen, vuorokauden ajan ja kognitiivisten kykyjen heikkenemisen 

välillä. Unen suhteen toistuvasti alle 6 tunnin yöunet tai katkeileva niin sanottu laaduton 

uni, onkin Matthewsin ym. (2012, s. 343) mukaan luotettava riskin indikaattori.  

Flanagan (2014) mainitsee FRA:n vuonna 2001 teettämän tutkimuksen 

rautatietyöntekijöidensä väsymystilasta, jotka työskentelivät turvallisuuskriittis eks i 

luokitelluissa tehtävissä. FRA käytti väsymysriskien arviointiin käytettävää FAST-mallia 

(Fatigue Avoidance Scheduling Tool), jonka avulla arvioitiin työaikatauluihin liittyviä 

riskejä ja määriteltiin keinoja riskien hallitsemiseen. Tutkimuksesta selviää inhimillisten 

tekijöiden aiheuttamien onnettomuuksien ja tapaturmien lisääntyvän 54 %:lla 

väsymyksen seurauksena. Rautatieoperaattorit nukkuivat arkena muita 

todennäköisemmin alle 7 tuntia, mikä aiheutti kumuloituvaa univajetta. (ks. Flanagan, 

2014, s. 2–3) NSC:n (2017a, s. 11) arvioiden mukaan noin 13 % työtapaturmista voidaan 

kohdistaa väsymyksen aiheuttamaksi ja Uehli ym. (2014, s. 71) tuovat puolestaan esiin 

tutkimuksissaan, että noin 13 % työtapaturmista johtui työntekijöiden uniongelmien 

aiheuttamasta väsymyksestä ja väsyneillä työntekijöillä oli 62 % suurempi riski 

tapaturmille. Lukemia perustelee heidän mukaansa väsymyksen seurauksena heikkenevät 

ihmisen fyysiset ja kognitiiviset kyvyt keskittyä, muistaa ja huomioida, arvioida tilanne tta 

sekä reagoida motorisin kyvyin nopeasti muuttuviin tai uhkaaviin tilanteisiin.  

Riskinottamisen todetaan olevan myös todennäköisempää väsyneiden yksilöiden 

kohdalla. Kyse ei ole siitä, ettei vaaratekijän todennäköisyyttä tai seurauksia 
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ymmärrettäisi väsyneenä, vaan siitä ettei niistä välitetä. (Flanagan, 2014) Samankalta ista 

riskeistä piittaamattomuutta esiintyy yleisesti ihmisen ollessa humalatilassa ja 

voimakkaan väsymyksen todetaankin Onnettomuustutkintakeskuksen (2004, s. 2) ja 

WorkSafe Victorian (2020, s. 5) toimesta vastaavan promillen humalatilaa viikon 

kestäneen univajeen tai 20 tunnin valvomisen tapauksessa. Löytty (2014, s. 52) arvioi 

kuljettajien alhaisen vireystilan ja väsymyksen olevan alkoholirattijuopumukseen 

verrattavissa oleva ongelma tieliikenteen turvallisuudessa. Hänen mukaansa oman 

vireystilan tunnistamisesta, väsyneenä ajamisen riskeistä ja soveltuvista 

menettelytavoista väsymyksenhallintaan kesken ajamisen ei valisteta lähellekään niin 

laajasti kuin rattijuopumuksen suhteen, eikä väsyneenä ajamista paheksuta samaan tapaan 

sen todennetuista riskeistä huolimatta.  

Murrayn ja Thimganin, (2016, s. 5) sekä NSC:n (2017b, s. 5) mukaan väsymykseen 

linkittyvät kustannukset voivat olla todella suuret sekä yksilölle, organisaatiolle että 

ympäristölle mm. oikeuskäsittelyjen, tuottavuuden laskun, poissaolojen, laatuvirheiden, 

diagnosoimattomien unihäiriöiden sekä lisääntyneen työterveydenhoidon tarpeen myötä.  

NSC (2017b, s. 5) arvioi laajassa työntekijöiden ja työnantaj ien 

väsymyskyselyraportissaan noin tuhannen työntekijän yrityksen väsymyksestä 

aiheutuvien kustannuksien olevan vuositasolla keskimäärin noin miljoona dollaria.  

Väsymyksen omaisuusvahinkovaikutuksiin ottaa kantaa Murray ja Thimgan (2016, s. 5), 

jotka nostavat esimerkiksi vuonna 1989 tapahtuneen Exxon Valdezin 

öljyonnettomuuden, joka johti ympäristökatastrofiin Alaskan ympäristössä noin 260 000 

öljytynnyrin vuotaessa ympäristöön. Onnettomuuden jälkikäsittelykustannukset nousivat 

vajaaseen 2 miljardiin dollariin. Onnettomuuden yksi juurisyistä oli vajaa henkilöstön 

resursointi, joka johti henkilöstön pitkiin ylityötunteihin ja rajoittuneeseen unen määrään. 

Onnettomuuden aikana tankkeria ohjannut työntekijä oli nukkunut vain 4 tuntia ennen 

onnettomuutta ja henkilöstön unen määrän arvioitiin olevan onnettomuutta edeltävinä 

päivinä noin 5–6 tunnin välillä. Huomattava univaje ja väsymys yhdistyivät 

kognitiivisesti haastavan navigointitehtävän kanssa, joka vaati useiden kriittisten asioiden 

huomioimista samanaikaisesti ja tuloksena oli vakava onnettomuusriski ja sen 

toteutuminen. (ks. Murray & Thimgan, 2016, s. 136–137) 
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 Väsymys on näin ollen todella vaarallinen suorasti tai epäsuorasti vaikuttava 

komponentti yhdistyessään turvallisuuskriittisten tehtävien vaatimusten kanssa, mikä voi 

tapaturmien ohella johtaa myös laajan mittakaavan ympäristökatastrofeihin ja 

omaisuusvahinkoihin.  

NSC:n (2017c, s. 3) mukaan 93 % teollisuus-, rakennus- ja kuljetusalojen työnantaj ista 

tunnistaa väsymyksen turvallisuusriskiksi, mutta vain 72 % työntekijöistä kokee samoin. 

Tämä ero väsymykseen liittyvien riskien tulkinnassa voi aiheuttaa ongelmia 

hallintakeinojen käyttöönotossa ja väsymyksen raportoinnissa läheltä piti -tilanteiden ja 

vahinkojen juurisyiden selvittämisessä.  

2.5.3 Valppaus, keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus osana riskiä 

Matthews ym. (2012, s. 197, 374) nostavat esiin epäsäännöllisen työajan, yksitoikko ise n 

työn ja aikapaineen olevan varsinkin kuljettajilla yleisinä taustatekijöinä unenpuutteeseen 

ja työssä ilmenevään väsymykseen, mikä madaltaa ihmisen keskittymiskykyä ja 

valppautta kuljetustehtävässä. Valppaudella tarkoitetaan heidän mukaansa kykyä 

säilyttää korkea tarkkaavaisuuden ja keskittymisen taso, kun yksilö altistuu ärsykkeille 

pitkän aikavälin aikana. Murray ja Thimgan (2016, s. 122) toteavat keskimääräisen 

valppauden laskevan noin 15–20 min syklin jälkeen. Toisaalta valppauden ja 

keskittymiskyvyn kapasiteetin alikuormittuminen työtehtävissä on myös väsymystä 

aiheuttava tekijä (Matthews ym., 2012, s. 197). Ojel-Jaramillo Romero ym. (2018, s. 3) 

toteavatkin psykososiaalisen ylikuormittumisen johtavan keskittymisen helppoon 

katkeamiseen ja vaikeutuneeseen informaation prosessointikykyyn. Heidän mukaansa 

puolestaan psykososiaalinen alikuormittuneisuus heikentää valppautta ja 

tarkkaavaisuutta.  

Rosa (1995) huomauttaa unenpuutteen yksinään jo aiheuttavan merkittävän riskitek ijän 

työturvallisuudelle, mutta erityisen korkea riski muodostuu sen yhdistyessä muiden 

väsymykselle altistavien tekijöiden kanssa. Riski onnettomuuksille kasvaa varsinkin, jos 

jo valmiiksi unenpuutteesta kärsivän työntekijän valppaus ja keskittymiskyky joutuvat 

ali- tai ylikuormitukseen. Valppauskyky on ihmisen suorituskyvyn kannalta yksi 

kriittisimmistä ominaisuuksista varsinkin korkean teknologian ja automaation tason 

työympäristöissä. (Matthews ym., 2012, s. 197) NSC (2017c, s. 6) toteaa 81 % ihmis istä 
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työskentelevän työssä, joka luokitellaan monotoniseksi tai valppautta vaativaksi työksi. 

Partonen (2020) ja Onnettomuustutkintakeskus (2004, s. 2) toteavatkin väsyneen ihmisen 

valppauden sekä kyvyn arvioida omaa ja muiden toimintaa olevan merkittäväs t i 

heikentynyt, mikä toimii esimerkiksi havainnointivirheestä johtuvien onnettomuuks ien 

taustakomponenttina. Murray ja Thimgan (2016, s. 122) käsittelevät muita valppauteen 

ja tarkkaavaisuuteen väsymyksen lisäksi vaikuttavia tekijöitä. Heidän mukaansa tehtävän 

kesto, tapahtumien yleisyys, ympäristö (melu, valaistus, keskeytykset) ja motivaatio ovat 

oleellisimmat valppauskyvyn säilymiseen vaikuttavat tekijät. Valppauskyvyn 

herpaantuminen johtaa tärkeiden signaalien havainnointi- ja tulkintavaikeuksiin, jolla voi 

olla katastrofaaliset seuraukset yleiseen turvallisuuteen ja terveyteen (Matthews ym., 

2012, s. 197). 

2.6 Väsymysriskin tunnistaminen 

Jotta väsymyksestä aiheutuvia riskejä voidaan hallita, on sitä aiheuttavia tekijöitä ja 

olosuhteita ensin tunnistettava. NSC:n (2017a, s. 17) kyselyn mukaan vain noin 20 % 

työntekijöistä ymmärtää väsymykseen liittyviä riskitekijöitä ja noin kolmannes tunnistaa 

työhön ja työolosuhteisiin liittyviä tekijöitä, jotka voivat lisätä väsymystä ja siihen 

liittyviä vahinkoriskejä, mikä kertoo tietoisuuden lisäämisen ja koulutuksen tarpeesta 

väsymyksen riskeihin liittyen. Väsymyksen merkkejä ja siihen altistavia työpaikalla 

olevia tekijöitä on mahdollista tunnistaa tarkastelemalla väsymyksen yleisimp iä 

taustatekijöitä ja vertaamalla niitä työtehtävissä ilmeneviin fyysisiin ja psykososiaalis i in 

kuormitustekijöihin, jotka ovat yhteydessä väsymykseen (Matthews ym. 2012, s. 19; 

WorkSafe Victoria, 2020, s. 4). Väsymykseen oleellisesti yhteydessä olevia 

kuormitustekijöitä syntyy työn vaatimusten ollessa fyysisesti, henkisesti ja 

emotionaalisesti epätasapainossa ilman riittävää työyhteisön ja esimiesten tukea 

vaatimusten tasapainottamisessa.  

Yleisimmät väsymystä aiheuttavia tekijät työpaikalla ovat pitkät vuorot, vuorotyö ja 

varsinkin ylityö, joka ajoittuu ihmisen luonnollista unirytmiä vastaan eli yöhön tai iltaan.  

Eritoten vuorotyöntekijöillä väsymystä on tunnistettavissa tilanteissa, joissa 

palautumisaika fyysisesti tai henkisesti kuormittavasta työstä on liian lyhyt. (WorkSafe 

Victoria, 2020, s. 4) Partosen (2020) ja WorkSafe Victorian (2020, s. 4) mukaan eritoten 

myös yksitoikkoista ja jatkuvaa tarkkaavaisuutta vaativat työtehtävät väsyttävät 
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työntekijöitä. Väsymyksen merkkejä on siis hyödyllistä etsiä työtehtävien osalta, joissa 

esiintyy mainittuja kuormitustekijöitä. Työtehtävien kuormitustekijöitä on suositeltavaa 

selvittää yhteistyössä työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. 

Työterveyshuolto voi mm. seurata työntekijöiden sairaspoissaoloja, työkykyä ja 

kuntoutustarpeita, joten työterveyshuoltoa on ensisijaisesti suositeltavaa konsultoida 

myös väsymykseen ja vireystilaan liittyvien kuormitustekijöiden osalta. 

Työsuojeluhenkilöstö on taho, jonka vastuulla on arvioida työpaikan riskejä, toteuttaa 

henkilöstökyselyitä ja työpaikkaselvityksiä, joten kuormitustekijöiden arviointi ja 

tunnistaminen on osa heidän rooliaan. (Työturvallisuuskeskus, 2015, s. 9–12)  

2.6.1 Väsymyksen raportoinnin datalähteet 

Väsymyksen tunnistamisen avuksi voidaan käyttää U.S. Department of Transportationin 

(2013, s. 18) mukaan väsymysraportointia ja käyttää datan lähteenä työntekijö itä, 

työtehtäviä ja sisäisiä toimintoja (Taulukko 2). Väsymyksen raportoinnin malli on 

muodostettu alun perin lentoliikennettä varten, mutta on sovellettavissa myös muihin 

toimialoihin, joissa väsymys muodostaa turvallisuusriskin. Väsymysraportoinnin avulla 

voidaan väsymyksen tunnistamisen ja tiedottamisen lisäksi kartoittaa niitä aiheuttavia 

syitä työpaikalta, joka edistää riskienarviointiprosessia väsymysriskien osalta. 

Väsymyksen raportoinnin toimiminen työpaikalla edellyttää sellaista kulttuuria, jossa 

väsymyksestä ja muista työturvallisuusriskeistä voidaan puhua avoimesti ja ne otetaan 

vakavasti osaksi riskienhallintaa. (U.S. Department of Transportation, 2013, s. 18–19) 

Työntekijöiden osalta yhtenä datan lähteenä väsymyksen tunnistamiselle toimii 

esimerkiksi poissaolojen ajoittuminen pitkien työtuntien tai kovan työkuormituksen 

jälkeiselle päivälle. Työntekijät voivat itse raportoida väsymyksestään esimiehelleen tai 

ilmoittaa lisätaukojen tarpeesta työssä, mikä indikoi väsymisen oireita tai ennen pitkään 

väsymiseen johtavaa ylikuormittumista. (Queensland Government, 2020, s. 15) 
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Taulukko 2. Väsymysraportoinnin datalähteet väsymyksen tunnistamiseen. Muodostettu 

lähteen U.S. Department of Transportation (2013, s. 16–18) pohjalta.  

Työntekijän itseraportointi 

 Poissaolot 

 Väsymyksestä raportoiminen 

 Mitattu fysiologinen data (unipäiväkirja, älylaitteet) 

 Kognitiivisen suorituskyvyn testi 

Työn järjestely 

 Vuorojen pituus ja mahdolliset ylityöt 

 Vuorotyö (aamu, ilta, yö) 

 Mahdollinen vuorokierto ja kierron muutokset 

 Vuorojen ajoittuminen ihmisen luontaiseen rytmiin 

 Vuorojen välinen palautumisaika 

 Työpäivän aikainen palautuminen ja tauotus 

 Peräkkäisten työpäivien määrä 

 Vapaapäivien määrä ja ajoitus 

Sisäisen raportointi ja turvallisuusjärjestelmä 

 Turvallisuushavainnot 

 Läheltä piti -tilanteiden ja vahinkojen tutkinnat 

 Laatuvirheet 

 Kuormitustekijöiden kartoitus ja auditointi 

 Sisäiset työhyvinvointikyselyt 

 Ulkoisten tahojen väsymykseen liittyvät tutkinnat 

2.6.2 Työn järjestelyssä ja vuorotyössä tunnistettava väsymys 

 Pitkät työtunnit, ylityöt ja niiden vuorokaudellinen ajankohta vaikuttavat oleellises t i 

väsymysaltistukseen ja väsymyksestä aiheutuviin riskeihin. Näin ollen väsymyksen 

oirehdintaa voi etsiä vuorotyötä tai pitkiä vuoroja tekevien joukosta. Työn epäedullinen 

ajoittuminen vuorokausirytmille yön tai aamuyön aikaan, häiritsee unirytmiä ja yöunen 

sisäisen univaihesyklin kaavaa vähentäen syvän palauttavan unen määrää, minkä 

lopputulos on tunnistettavissa voimakkaana väsymyksenä työntekijän vuoron aikana. 

(Partonen, 2020) Pitkien vuorojen yhteydestä väsymykseen kertoo Härmä ym. (2019, s. 

35) ja Matthews ym. (2012, s. 457), joiden mukaan epäsäännöllisiä työaikoja tekevillä 

tunnistetaan enemmän kroonista väsymystä ja nukahtamisvaikeuksia, kuin 

päivätyöntekijöillä ja eniten väsymysoirehdintaa esiintyy kolmivuorotyötä tekevillä.  
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Arvioiden mukaan 20 % vuorotyöläisistä kärsiikin työperäisestä unihäiriöstä, joka 

muodostuu epäsäännöllisten työaikojen ja heikkojen palautumismahdollisuuks ien 

seurauksena. (Härmä ym., 2019, s. 28, 35) Härmän ym. (2002, s. 147) mukaan puolella 

yövuoroa tekevistä ja noin viidesosalla aamuvuoroa tekevistä voidaan havaita 

tutkimusten mukaan erittäin voimakasta väsymystä. Onnettomuusriski kasvaa Partosen 

(2020) mukaan vuorotyöntekijöillä enemmän kuin päivävuoroa tekevillä työntekijöillä ja 

merkittävä löydös on, että työtapaturmien on havaittu lisääntyvän peräkkäisten 

yövuorojen myötä, yötyötä tekevien vuorotyöläisten riskin tapaturmiin ollessa noin 36 % 

isompi kuin päivävuorolaisten. Folkard ja Tucker (2003, s. 96) puolestaan tutkivat 

vireystilaan liittyvää onnettomuusriskiä ilta- ja yövuoroissa verrattuna aamuvuoroon ja 

riskin todennäköisyyden huomattiin kasvavan lineaarisesti iltavuoron onnettomuusrisk in 

ollessa noin 18 % ja yövuoron noin 30 % isompi kuin aamuvuorossa.  

Matthews ym. (2012, s. 457) perustelevat epäsäännöllisen työajan sekoittavan ihmisen 

työn ja vapaa-ajan rajapintaa, mikä johtaa rajoitettuun mahdollisuuteen palautua ja 

nukkua oli väsymyksen tyyppi sitten fyysinen tai kognitiivinen. Palautuminen ei käsitä 

pelkästään lepoa, vaan lisäksi sosiaalista kanssakäymistä ja esimerkiksi harrastuksia . 

Epäsäännöllistä työaikaa esiintyy Mattilan ja Pääkkösen (2015, s. 65–68) mukaan myös 

liikkuvaa työtä tekevillä henkilöillä, jotka voivat myös ylittää aikavyöhykera joja 

työmatkustuksessaan. Matkatyö onkin yksi psykososiaalinen kuormitustekijä, mikä 

Mattilan ja Pääkkösen (2015, s. 65–68), Laivuoren ja Tuovisen (2021) sekä Recovery 

Partnersin (2020) mukaan on väsymystä lisäävä tekijä työn ja vapaa-ajan rajapinnan 

hämärtyessä. Laivuori ja Tuovinen (2021) nostavat sen suhteen tarkemmin esiin 

työasioiden tarkistamisen ennen nukkumaanmenoa olevan unen laatua ja nukahtamista 

haittaava tekijä, mitä tapahtuu paljon epäsäännöllistä ja liikkuvaa työtä tekevillä. Mikä 

sitten on liian lyhyt palautumisaika vuoron jälkeen? Partosen (2020) mukaan toistuvat 

alle 11 tunnin työvuorovälit lisäävät väsymystä ja tapaturmia sekä 1–3 päivän poissaoloja 

työstä.  

Williamsonin ym. (2011) mukaan kahdeksan tuntia ylittävät vuorot altistavat ihmisen 

väsymykselle, joka johtaa tuntien kasvaessa myös kasvaneeseen onnettomuusrisk i in. 

Vuorokiertojen variaatioita on paljon erilaisia ja niiden vaikutus palautumisen ja unen 

saamisen mahdollisuuksiin riippuvat vuoron kestosta sekä kiertosuunnasta ja -

nopeudesta. Vuorokierron suunnan tulee väsymyksen ehkäisemiseksi olla WorkSafe 
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Victorian (2020, s. 3–4) sekä Murrayn ja Thimganin (2016, s. 5) mukaan myötäpäivään 

kiertävää, koska se on palautumisen ja väsymyksen ehkäisyn kannalta paras. Eteenpäin 

kiertävällä vuorotyöllä tarkoitetaan aamu-ilta-yö-kiertoa 3-vuoron tapauksessa. 

Taaksepäin kiertävällä kolmivuorokierrolla tarkoitetaan puolestaan aamu-yö-ilta-kiertoa, 

joka ei ole palautumisen ja väsymyksen estämiseksi mielekästä. WorkSafe Victoria 

(2020, s. 32) tarkentaa väsymystason kohoavan vuoron keston ylittäessä 12 tunnin 

rajapyykin, mihin vaikuttaa myös työn luonne ja kuormittavuus ja käytössä olevat keinot 

väsymykseen puuttumiseen. Toisaalta Karhula ym. (2016, s. 61) tuovat esiin 12 tunnin 

nopean vuorokierron (4 peräkkäistä päivää järjestyksessä AAYY) ja kuuden peräkkäisen 

vapaapäivän lisänneen työntekijöiden vireyttä ja palautumista verrattuna 8 tunnin 

nopeaan (AA-II-YY----) ja hitaaseen (AAAA-IIII-YYYY------) vuorokiertoon. He myös 

huomauttavat WorkSafe Victorian (2020, s. 32) tapaan, että yksitoikkoisen tai erityisen 

kuormittavan työn tapauksessa 12 tunnin vuoroilla on kuitenkin vireyttä heikentävä 

vaikutus, mikä tulee muistaa vuorojärjestelmän mahdollisen vaihdon tai kokeilun 

yhteydessä.  

Kanervan ym. (2022, s. 94) mukaan huomiota tulee kiinnittää työntekijö iden 

turvallisuuskäyttäytymiseen 12 tunnin vuorojen aikana varsinkin jos työtä ei ole 

järjestetty tai suunniteltu ergonomisesti. He mainitsevat väsymysriskin olevan erityisen 

korkea yövuorojen jälkeisillä työmatkoilla. 12 tunnin vuorot pidemmillä vapailla 

aiheuttavat Karhulan ym. (2016, s. 61) mukaan ongelmia tiedonkulun ja työnjohdon 

suhteen esimerkiksi poissaolojen paikkaamisen tapauksessa sekä vapaa-ajan ja työn 

sovittamisessa, eikä turvallisuuden tasossa havaittu merkittäviä eroja 12 ja 8 tunnin 

vuorojärjestelmien välillä, joten siirtyminen 8 tunnin järjestelmästä 12 tunnin 

järjestelmään pidemmillä vapailla ei ole väsymyksen hallinnan kannalta perusteltua.  

Pitkien työtuntien kohonneeseen tapaturmariskiin ottaa kantaa myös WorkSafe Victoria 

(2020, s. 14), jonka mukaan vammojen ja tapaturmien riski kohoaa 10 tunnin vuoron 

aikana noin 25 % korkeammaksi kuin normaalin 8 tunnin vuoron aikana kohoten vuoron 

loppu kohti korkeammaksi. Viikkotuntien suhteen Partonen (2020) mainitsee 40 tuntia 

rajapyykiksi, jolloin väsymys ja sairauspoissaolot alkavat kasvamaan. Puolestaan 

Matthewsin ym. (2012, s. 343) ja WorkSafe Victorian (2020, s. 32) mukaan 50–60 tunnin 

työviikot selvästi lisäävät väsymyksen ja siitä aiheutuvien virheiden riskejä, koska 

riittävän unen saanti ja palautuminen työstä on erityisen haastavaa kyseisellä työmäärällä. 
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Matthews ym. (2012, s. 343) viittaa 8 vuoden aikana kerättyyn tutkimustietoon pitkien 

työtuntien yhteydestä onnettomuuksiin ja tuloksista ilmeni selkeää turvallisuustason 

heikkenemistä työtuntien ylittäessä 50 tuntia viikossa. Saman toteavat myös Härmä ym. 

(2019, s. 4) tarkentamalla, että väsymysoireet lisääntyivät työajan ohella myös 

vapaapäivinä viikkotuntien ylittäessä 48 tunnin rajan.  

Onnettomuustutkintakeskuksen (2004, s. 4) mukaan onnettomuuksissa, joissa väsymys 

on todettu osatekijäksi havaittiin pitkiä työtunteja onnettomuutta edeltävien kolmen 

vuorokauden aikana. Pitkien työtuntien taustatekijöinä (ks. Kuva 1) voi olla niin 

yksilöllisiä kuin yhteisöllisiä tekijöitä, jotka määrittävät miksi yksilö päätyy tekemään 

pitkää työviikkoa. Seurauksena pitkistä työtunneista on palautumisajan vähenemisen 

lisäksi uniongelmien kasvu ja työn ja vapaa-ajan tasapainon järkkyminen, mikä johtaa 

ennen pitkään väsymykseen heikentäen fysiologista ja kognitiivista valmiutta suoriutua 

työtehtävistä ja yksityiselämän arjesta normaalisti. (Matthews ym., 2012, s. 343) NSC:n 

(2017c, s. 3) mukaan kuljetusalan työntekijöistä noin 42 % tunnisti pitkät vuorot 

merkittäväksi väsymyksestä aiheutuvaa riskiä ja univajeen todennäköisyyttä nostavaksi 

tekijäksi. Se miten pitkät työtunnit voivat vaikuttaa yksilöön riippuu myös työntekijän 

omasta osaamistasosta työssä sekä kyvykkyydestä hallita työtään ja vapaa-aikaansa 

palautumisen näkökulmasta. Lisäksi etäisyys työpaikasta on yksi vaikuttava tekijä 

palautumis- ja harrastusmahdollisuuksille työpäivän jälkeen. Työnantajan vaatimukset, 

tuki ja yrityksen yleinen tilanne ovat myös tekijöitä, jotka vaikuttavat palautumisen 

mahdollisuuteen ja sitä kautta väsymykselle altistumisen todennäköisyyteen. 

Heikentyneet kognitiiviset ja fysiologiset valmiudet eivät pelkästään aiheuta kasvanutta 

työtapaturmariskiä, vaan myös lisäävät työajan ulkopuolis ia onnettomuuksia. (Matthews 

ym., 2012, s. 343)  
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Kuva 1. Pitkien työtuntien ja väsymyksen taustatekijät ja yksilö- ja yritystason seuraukset. 

Muokattu lähteestä Matthews ym. (2012, s. 343) 

2.6.3 Sisäinen raportointi ja turvallisuusjärjestelmä 

Mattilan ja Pääkkösen (2015, s. 20) ja Queensland Governmentin (2020, s. 15) mukaan 

yrityksillä on paljon käyttökelpoista materiaalia (Taulukko 2), joita voidaan hyödyntää 

riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa kuten aiemmat turvallisuustarkaste lut, 

työterveydenhuollon terveysselvitykset työntekijöistä, tapaturmatilastot ja 

työsuojelutarkastusten dokumentit. Myös U.S. Department of Transportation (2013, s. 

16–18) suosittelee, että väsymystä ja sen vaikutuksia tunnistetaan yrityksen sisäisiin 

toimintoihin liittyvistä raporteista, kuten käytössä olevan turvallisuussysteemin datasta ja 

henkilöstökyselyistä. Näin ollen väsymyksen tunnistamisessa on mahdollista hyödyntää 

jo olemassa olevia turvallisuusjohtamisen menettelytapoja keskittyen väsymyksen ja 

vireystilan näkökulmaan. WorkSafe Victoria (2020, s. 13) tuo esiin henkilöstökyselyiden 

lisäksi yhtenä datalähteenä poissaolot, jotka voivat liittyä runsaaseen fyysiseen tai 

henkiseen väsymykseen.  
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Suomen Työturvallisuuslain (10 §) mukaan työnantajan on tunnistettava ja arvioitava 

työn kuormitustekijät ja niiden terveydelle ja turvallisuudelle kohdistamat haitat sekä 

ryhdyttävä toimiin niiden kitkemiseksi. Mattilan ja Pääkkösen (2015, s. 65) sekä 

Työturvallisuuskeskuksen (2022) esiin tuomien kuormitustekijöiden kartoituksen 

yhteydessä on mahdollista etsiä ne kuormitustekijät, jotka ovat yhteydessä väsymykseen 

kuten työtahti, valppaana oleminen, melu, huono valaistus, tiedonkäsittely, yksipuolinen 

työ ja vastuuvaatimukset. Myös WorkSafe Victorian (2020, s. 13, 30) mukaan 

ergonominen uudelleentarkastelu työn kuormitustekijöiden osalta on tärkeä 

tunnistuskeino väsymykselle ja tätä voidaan tehdä työturvallisuuskierrosten yhteydessä. 

Murray ja Thimgan (2016, s. 249), U.S. Department of Transportation (2013, s. 16–18) 

ja Queensland Government (2020, s. 15) nostavat esiin tapaturmat, onnettomuudet ja 

läheltä piti -tilanteet tärkeänä tutkinnan kohteena väsymysriskin ja sen tunnistamisen 

osalta. Tutkintaan voi osallistua yrityksen sisäisien turvallisuusvastaavien lisäksi 

turvallisuusviranomaisia ja ulkopuolisia onnettomuustutkijoita. Jotta väsymys ja muut 

tapaturmaan tai läheltä piti -tilanteeseen johtaneet syyt saadaan selville, ei tutkintaa voi 

kuitata pelkästään inhimillisen virheen piikkiin, vaan on pureuduttava syvemmälle. 

Tutkimuksia tulisi näin ollen tehdä myös pienempien tapaturmien, omaisuusvahinkojen 

ja läheltä piti -tilanteiden osalta, jotta kaikki niihin johtaneet tekijät voidaan tunnistaa ja 

ottaa hallintaan tulevien onnettomuuksien estämiseksi. Läheltä piti -tilanteita ei kaikissa 

organisaatioissa tutkita tai edes raportoida niin tarkkaan, koska niistä ei ole välttämättä 

koitunut taloudelle tai turvallisuudelle kohdistuvia seurauksia. Huomionarvoista on, että 

läheltä piti -tilanteet ovat luonteeltaan toteutumattomia riskejä, joilla kuitenkin oli 

potentiaalia mahdollisesti vakaviinkin tapaturmiin ja vahinkoihin. (Murray & Thimgan, 

2016, s. 249)  

Safe Work Australia (2013, s. 7) ja Queensland Government (2020, s. 15) kehottavat 

tunnistamaan väsymystä turvallisuushavaintojen yhteydessä analysoimalla mihin 

vuorokauden aikaan ilmoituksia tulee, millä todennäköisyydellä väsymyksellä on ollut 

rooli ilmoituksen taustalla sekä kuinka monta tuntia tapauksessa mukana ollut työntekijä 

oli tehnyt kyseisenä päivän ja aiempina viikkoina. Kanervan ym. (2022, s. 96) suositusten 

mukaan yrityksien on hyödyllistä kerätä tietoa työvuoron kestosta ja sen yhteydestä 

turvallisuuskäyttäytymiseen vireystilan ja palautumisen säätelemänä. Queensland 

Government (2020, s. 15) sekä Kanerva ym. (2022, s. 96) suosittelevat tarkastelemaan 

tarkemmin luodun työajan- tai vuorosuunnitelman toteutumista, vuoronvaihtojen määrää, 
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ylityötä, vuorokierron kohtaa, kellonaikaa ja tauotuksen toteutumista läheltä piti- , 

tapaturma- ja vahinkoilmoitusten taustalla. Turvallisuushavaintojen analyyseihin on 

huomioitava Safe Work Australian (2013, s. 7) mukaan myös taustalla olevat 

mahdollinen työmatkustus, joissa väsymysriskin todetaan olevan suuri.  

Mitä turvallisuusjärjestelmän raportoinnilta edellytetään, jotta myös väsymystä voidaan 

järjestelmällisesti tunnistaa mahdollisena taustatekijänä tapaturmissa, onnettomuuks issa 

ja läheltä piti-ilmoituksissa? Raportointiprosessin tulee olla suoraviivainen ja 

tapahtumien kuvausten tarpeeksi kattava, jotta perusteellinen taustatekijöiden tutkinta on 

mahdollista. Raportoinnin kannalta hyvä turvallisuuskulttuuri nähdään ensiarvo isen 

tärkeäksi, etteivät työntekijät jätä raportoimatta turvallisuuden vaarantaneita tilante ita 

heille aiheutuvien negatiivisten seurausten tai nolostumisen takia. (Murray & Thimgan, 

2016, s. 249) Johdon sitoutuminen raportointiturvallisen turvallisuuskulttuurin luomiseen 

on avainasemassa tämän lisäksi myös siinä, että turvallisuudesta vastaavat tahot kuten 

valvovat esimiehet uskaltavat perusteellisesti tutkita tapahtumia pelkäämättä ylemmän 

johdon reaktiota. (Murray & Thimgan, 2016, s. 249; Työsuojeluhallinto, 2010, s. 7) 

2.6.4 Väsymyksen mittaus- ja arviointikeinoja 

Väsymystä on mahdollista ja suositeltavaa mitata, jos väsymyksestä aiheutuvan riskin 

voidaan odottaa olevan kohtalainen tai suuri. Liu ym. (2013, s. 46) mukaan yksilön 

väsymystä voidaan mitata mm. seuraavilla metodeilla: henkilökohtainen arvioint i, 

fysiologinen ja biokemiallinen mittaus, suorituskykymittaus ja psykologinen 

käyttäytymisarviointi. Väsymyksen aiheuttajana heidän esille nostamissaan 

mittausmetodeissa toimii univaje. Henkilökohtainen arviointi perustuu heidän mukaansa 

henkilön omaan arvioon väsymyksentilastaan, mikä aiheuttaa tietyn epävarmuuden 

metodin luotettavuuteen. U.S. Department of Transportationin (2013, s. 2) mukaan 

henkilön oma subjektiivinen arvio omasta väsymyksen tasosta voi olla vääristynyt 

verrattaessa suorituskyvyn vaihtelun perusteella tunnistettavaan väsymyksen tasoon. 

Toisaalta henkilökohtainen arvio on siitä toimiva väsymyksen mittari, että unenpuute ja 

väsymys vaikuttavat jokaiseen yksilöön eri tavalla ja yksilö tuntee itse parhaiten oman 

kehonsa ja vireystilansa.  
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Fysiologiset ja biokemialliset mittaukset vaativat väsymystä mittaavaa puettavaa 

teknologiaa, esimerkiksi älykelloa tai muuta sensorein varustettua laitetta, joka antaa 

tietoa mm. ihmisen unesta. Puettavan teknologian käyttö väsymyksen mittaamisessa 

saattaa tuntua joistakin yksilöistä epämukavalta, mutta niiden arkisen käytön yleistyessä 

ne tarjoavat hyvän vaihtoehdon väsymyksen tunnistamiseen unidatan perusteella. (Liu 

ym., 2013, s. 46) Biologisten tekijöiden kuten melatoniinitasojen ja kehon lämpötilan 

mittaaminen eivät ole U.S. Department of Transportationin (2013, s. 2) mukaan 

työelämäyhteydessä kuitenkaan mielekkäitä ratkaisuja, vaikka ne antavatkin tarkkaa 

tietoa henkilön väsymystasosta. Suorituskyvyn arviointi puolestaan on yksinkertaises t i 

kognitiivisen tai fyysisen suorituskyvyn vertaamista normaalitilan ja väsyneen tilan 

välillä. Käyttäytymisen arvioinnin suhteen ihmisen silmät reagoivat erilailla väsyneenä 

kuin virkeänä, joka auttaa havaitsemaan ja mittaaman väsymyksen merkkejä. 

Univajeinen väsynyt ihminen räpsyttelee silmiään tavallista enemmän ja pupillin koko 

tyypillisesti laskee. Silmänliikkeiden keskimääräinen määrä laskee väsymyksen 

seurauksena. Silmänliikkeiden analysointi tarjoaa väsymyksen lisäksi arvokasta tietoa 

työntekijän kognitiivisen suorituskyvyn tasosta keskittymiskyvyn ja valppauden osalta. 

(Liu ym., 2013, s. 46) Etenkin valppauskykyä heikentävien tekijöiden tunnistaminen on 

kriittinen osa turvallisuusriskin hallintaa, sillä se määrittää ihmisen kyvyn tulkita ja 

puuttua turvallisuutta uhkaaviin signaaleihin ja tapahtumiin ajoissa (Matthews ym., 2012, 

s. 197).  

Väsymyksen tunnistettavimmat merkit haukottelemisen ja silmien vettymisen lisäksi ovat 

lisääntynyt reaktioaika, jonka raja-arvoksi voidaan määritellä 500 millisekunnin 

ylittäminen reagoimisessa. Tavallinen esimerkki tämän havaitsemisesta on jos henkilö 

niin sanotusti ”käy hitaalla” eli kyky tajuta ympärillä tapahtuvia asioita ja tilannetta on 

hidastunut. Väsymys oireilee myös tyypillisesti motivaation puutteena. Yksilön 

väsymyksen merkit näkyvät yleensä huonommin muille kuin miten ne näkyvät henkilön 

suorituskyvyssä. Toisaalta väsynyt yksilö käyttäytyy usein epänormaalisti tai jopa 

ärtyneesti, mikä auttaa muita ihmisiä huomaamaan sen. (U.S. Department of 

Transportation, 2013, s. 2; WorkSafe Victoria, 2020, s. 6) Myös Laivuori ja Tuovinen 

(2021) mainitsevat väsymyksen tyypillisinä merkkeinä henkilön alhaisen motivaat ion, 

apaattisuuden, keskittymisvaikeudet ja huonotuulisuuden.  
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2.7 Väsymyksen hallintakeinot 

WorkSafe Victorian (2020, s. 6) mukaan väsymyksestä aiheutuvien riskienhallinta 

hyödyttää yritystä muutoinkin kuin pelkästään parantuneen turvallisuuden näkökulmasta. 

He nostavat esiin näiden lisäksi poissaolomäärien laskun, henkilöstön vaihtuvuuden 

vähenemisen, työterveyskustannusten laskun ja yleisen työhyvinvoinnin lisääntymisen, 

mikä säästää kustannuksista ja parantaa työn tekemisen laatua ja tehokkuutta. Näin ollen 

heidän mukaansa yrityksen yleinen suorituskyky laadun ja kokonaistuottavuuden osalta 

lisääntyvät kun väsymyksestä johtuvia virheitä voidaan ennaltaehkäistä ja hallita 

soveltuvilla ennaltaehkäisevillä ja reagoivilla keinoilla.  

Tässä kappaleessa tuodaan esiin ennaltaehkäiseviä ja reagoivia väsymyksenhallinnan 

keinoja työnantajan vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta. Yksi 

Työturvallisuuslaissa (10 §) määritelty osa-alue on työn kuormitustekijät, jotka tulee ottaa 

huomioon työn suunnittelussa ja mitoituksessa siten, että työn kuormitustekijöitä on 

mahdollista vähentää tai välttää. Väsymys yhtenä kuormitustekijö iden 

taustakomponenttina ja vaaraa lisäävänä seurauksena voidaan myös tämän perusteella 

pitää Työturvallisuuslain määräämänä toimena, jota työnantajan on arvioitava työn 

kuormitustekijöiden yhteydessä. Ei ole olemassa yhtä yksinkertaista keinoa, jolla 

väsymykseen liittyvät tapaturma- ja onnettomuusriskit saadaan hallittua tai ergonomises t i 

suunniteltua pois työpaikalta. Eri työtehtävissä voi kuitenkin esiintyä lukuisia väsymystä 

aiheuttavia tekijöitä tai väsymyksen oirehtimisesta aiheutuvaa vaaratekijää 

lähtöolosuhteista riippuen. Riskien minimointiin kohdistuvat toimintatavat ja niihin 

johtavien tekijöiden ennaltaehkäiseminen ovat tehokas kombinaatio väsymyksestä 

aiheutuvien riskien hallitsemiseen. (Kjellen & Albrechtsen, 2017)   

Matthews ym. (2012, s. 15) sekä NSC (2017a, s. 10) nostavat esiin ensimmäisen 

maalaisjärkisen keinon väsymysriskien hallintaan: riittävä uni ja lepo. Ergonomian 

haasteena onkin Matthewsin ym. (2012, s. 15) mukaan saada tämä maalaisjärk inen 

hallintakeino mahdollistetuksi osana työn järjestelyä ja suunnittelussa. Työntekijän 

vastuulla on itse huolehtia omista terveellisistä elintavoista sekä riittävästä unen ja levon 

saamisesta. Toki on huomioitava työn järjestely työaikoineen, olosuhteineen ja 

vaatimuksineen vaikuttavan oleellisesti siihen miten työntekijän on mahdollista itse 

huolehtia riittävästä unesta ja palautumisesta vapaa-aikanaan väsymyksen torjumiseks i. 
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Karhula ym. (2016, s. 50) tuovat esiin tutkimuksessaan työntekijöiden mainitsemia 

keinoja ylläpitää ja edistää turvallisuutta, vireyttä ja hyvinvointia. Mainittuja keinoja ovat 

joustavat työajat ja vapaajaksot, tasokkaat taukotilat, ergonominen työn suunnittelu ja 

vuorojärjestely, tauotukseen vaikuttamisen mahdollisuus, työkierto, turvavart it , 

turvallisuuskulttuuriin panostaminen sekä hyvä työilmapiiri ja yhteishenki. Tässä 

kappaleessa esitellään edelliseen kappaleeseen väsymyksen tunnistamisesta pohjautuen 

ennaltaehkäiseviä ja reagoivia keinoja väsymyksenhallintaan sekä esitellään 

väsymysriskinhallintaan (Fatigue Risk Management) olemassa olevia malleja.  

2.7.1 Ennaltaehkäisevät keinot 

Työaikojen valvonta ja työaikalaki hallitsevat lainsäädännöllisesti pitkistä työtunne ista 

aiheutuvaa väsymystä. Suomen työaikalain (18 §) mukaan työntekijän työaika ei saa 

ylityöt mukaan luettuna ylittää keskimääräistä 48:aa tuntia viikon aikana neljän 

kuukauden ajanjaksolta. Saman maksimaalisen väsymykselle altistavan 

viikkotuntimäärän tuo esiin Murray ja Thimgan (2016, s. 147) sekä WorkSafe Victoria 

(2020, s. 17). He lisäksi huomauttavat ettei yhden vuoron tulisi ylitöineen ylittää 12 

tunnin rajaa, koska sen jälkeen virheiden mahdollisuus kasvaa huomattavasti tarkkuutta 

vaativassa työssä. Matthewsin ym. (2012, s. 492) mukaan väsymys huomioidaan 

yrityksissä normaalisti rajoittamalla työtunteja ja varmistamalla vähimmäislepoajan 

täyttyminen vuorojen välissä, joka Partosen (2020), Murrayn ja Thimganin (2016, s. 145) 

sekä Härmän ym. (2019, s. 13) mukaan on oltava vähintään 11 tuntia ja WorkSafe 

Victorian (2020, s. 19) mukaan 12 tuntia. Heidän mukaansa työajan rajoitteet eivät 

kuitenkaan millään tavalla huomioi ihmisen vuorokausirytmiä tai unen ajoittumista 

vuorokaudelle, mikä tekee lakisääteisistä väsymyksenhallintakeinoista liian jäykkiä 

ehkäisemään väsymyksestä aiheutuvia riskejä riittävästi.  

Flanagan (2014) kyseenalaistaakin lakisääteiset keinot rajoittaa työaikoja riittävänä 

keinona hallita väsymykselle altistumista. Murray ja Thimgan (2016, s. 150) toteavat 

lainsäädännöllisten rajoitusten olevan pelkkä minimitason keino hallita väsymyksestä 

aiheutuvia riskejä. Dawson ja McCulloch (2005, s. 367) toteavat lisäksi, ettei perinteinen 

turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta ole riittävää väsymyksestä aiheutuvien riskien 

hallintaan modernissa tietotyöhön painottuvassa työelämässä. Löytty (2014, s. 52) toteaa 

Suomen työelämässä henkilöihin kohdistuvan paljon tuottavuus- ja suorituspainetta ja 
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kasvavat työelämän vaatimukset voivat leikata lepoon jäävää aikaa vähentäen unen 

määrää ja laatua, mikä perustelee väsymyksen merkityksen onnettomuuks ien 

riskitekijänä tulevan säilymään. Flanagan (2014) painottaa väsymykselle altistumisen 

tapahtuvan työaikataulujen ja vaatimusten määräämänä ja väsymysaltistuksen 

määrittävän siitä seuraavaa väsymysriskiä lisäten inhimillisestä tekijästä johtuvien 

tapaturmien todennäköisyyttä. Näin ollen pelkkä perinteinen ja säädöksissä vakiintunut 

työtuntien rajoittaminen ei ole riittävä keino taistella väsymysriskejä vastaan, vaan 

työvuoron järjestelyä ja työtehtävän kuormitusta on tarkasteltava tarkemmin.  

Työnantajan tulee turvallisuusjohtamisessaan tarttua työn kuormitustekijöihin samalla 

tavalla kuin muihinkin tunnistettuihin vaaratekijöihin (Mattila & Pääkkönen, 2015, s. 69; 

Dawson & McCulloch, 2005, s. 378). Se millaisia toimenpiteitä kuormitustekijö iden 

hallintaan kohdistetaan tai on edes mahdollista kohdistaa, vaihtelee paljon toimialoit ta in 

ja yrityksittäin. Yleisesti nämä toimenpiteet koskevat haitallisten tai liiallisten fyysisten 

ja psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämistä tai poistamista jos mahdollista. 

Työntekijöille on pyrittävä tarjoamaan hallintakeinoja kuormitustekijöitä vastaan, jos 

niitä ei ole mahdollista oleellisesti vähentää tai poistaa. Kuormittuneille työntekijöille on 

luotava tukevia käytäntöjä esimerkiksi työterveyshuollon asiantuntijuuden avulla, jotta 

haitallista kuormitusta voidaan ehkäistä yksilöllisyys huomioiden. (Mattila & Pääkkönen, 

2015, s. 69)  

NSC:n (2017c, s. 20) mukaan työnantajien tulee työterveydenhuollon kanssa etsiä 

työntekijöistä unihäiriöiden mahdollisia merkkejä, jotta yksilöllinen näkökulma työn 

kuormituksessa ja väsymyksen oireilussa voidaan ottaa paremmin huomioon. 

Ennaltaehkäisyn periaate pätee väsymyksen osalta siihen voimakkaasti yhteydessä 

oleviin fyysisiin ja psykososiaalisiin kuormitustekijöihin: rasittavat ja yksipuoliset 

työliikkeet, valaistus, monotoninen työ, vastuuvaatimukset, valppaana olo, työtahti ja 

työaika. (Mattila & Pääkkönen, 2015, s. 69) Näin ollen toimenpiteiden kohdistaminen 

näihin kuormitustekijöihin toimii ennaltaehkäisevänä keinona torjua väsymystä. Fyysisiä 

kuormitustekijöitä voidaan vähentää automatisaation ja apuvälineiden lisäämisellä, jotka 

ehkäisevät fyysistä väsymystä aiheuttavaa toistoliikettä ja lihasrasitusta. Työntekijän 

henkistä väsymystä voidaan ennaltaehkäistä vähentämällä kognitiivista kuormaa kuten 

liiallista tiedonkäsittelyä ja muistamista, selkeyttämällä työnkuvaa ja vastuualueita sekä 

mahdollistamalla vertaistuki ja vuorovaikutus kollegoiden kanssa. Lisäksi 
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ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kuormituksen hallintaan ovat henkilöstöresurss ien 

riittävyyden ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen esimerk iks i 

joustavan työajan tarjoamisella. (WorkSafe Victoria, 2020, s. 16)  

Työntekijöille on tarjottava koulutusta väsymyksestä ja sen hallintakeinoista aina 

riittävästä tauottamisesta vuorotyörytmin optimointiin. Näin voidaan varmistaa, että 

työntekijät ovat itse kykeneviä tunnistamaan väsymystä ja hallitsemaan sitä 

ennaltaehkäisevillä ja reagoivilla keinoilla. Työntekijöiden vireystilakoulutukseen ja 

väsymysriskien ennaltaehkäisyyn soveltuvaksi keinoksi suositellaan työpajatoimintaa, 

jossa työntekijöiden havaintoja väsymyksen ilmenemisestä ja siihen sisältyvistä riskeistä 

voidaan kartoittaa ja kehittää yhdessä tehokkaita hallintakeinoja niitä vastaan. (WorkSafe 

Victoria, 2020, s. 16; NSC, 2017c, s. 20; Kanerva ym., 2022, s. 96) Partinen ja Sulander 

(1999) ehdottavat autoilun osalta, että yöllä ja väsyneenä ajamisen riskeistä sekä riittävän 

nukkumisen ja unen puutteen vaikutuksesta vireystilaan tulee tiedottaa kaikille  

työntekijöille. Heidän mukaansa työpaikalla on tiedostettava ihmisen vireystilaan 

vaikuttavat sairaudet, jotta ne osataan ottaa huomioon ja hoitaa. Kuljetustehtävissä 

sovellettavia ennaltaehkäiseviä keinoja torjua väsymystä ovat ajosuoritusten 

järjestäminen ja ohjaaminen siten, että aamuyöllä ajaminen jää vähäiseksi, yksittäiset ajo-

osuudet ovat enintään 2 tunnin pituisia, työajat mahdollistavat riittävän levon ennen ajoa, 

ajon välttäminen raskaan ruokailun jälkeen sekä kuljettajan ohjeistus tauon pitämiseen 

väsymyksen merkkien ilmenemisestä. 

 Kanervan ym. (2022, s. 91) mukaan vireystilaa ja väsymystä koskevat koulutukset on 

suositeltavaa ottaa osaksi normaalia työturvallisuustoimintaa. Kouluttautumisen merkitys 

voidaan laajentaa myös suoritettaviin työtehtäviin, koska esimerkiksi työn kognitiivista 

kuormitusta ongelmanratkaisua ja tiedon prosessointia vaativassa työssä voidaan 

vähentää korkeammalla osaamistasolla. Kalakosken ym. (2015, s. 25) mukaan tehokkaina 

keinoina ennaltaehkäistä tapaturmia pidetäänkin parempaa perehdytystä, työvälineistöä 

ja omaa toimintatapaa vaaratilanteissa. Kuten Kalakoski ym. (2015, s. 5) toteavat, suurin 

osa onnettomuuksista pystytään estämään työntekijän omalla toiminnalla varautumalla 

vaaraan tunnistamalla siihen altistavat tekijät.  

Työn järjestelyyn liittyviä väsymystä ehkäiseviä hallintakeinoja ovat Rosan (1995) 

mukaan vuorokierron ja työajan määrittely siten, että työntekijöiden on mahdollista 
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saavuttaa ja ylläpitää työn ja vapaa-ajan tasapainoa, mikä on työn kuormituksesta 

palautumisen edellytys. Työn suunnittelu ja järjestely tulisi hoitaa WorkSafe Victorian 

(2020, s. 14) mukaan siten, että kaikista suurin kognitiivinen tai fyysinen kuormitus 

kohdistuu vuoron keskivaihetta kohden, koska väsymys ja vahinkorisk in 

todennäköisyyden on havaittu lisääntyvän vuoron loppua kohden. Myös Kalakosken ym. 

(2015, s. 25) mukaan työvuorojärjestelyn muuttaminen on henkilöstölle tehdyssä 

kyselytutkimuksessa suurimman osan mielestä melko tehokas keino väsymyksen 

torjuntaan. Saman toteavat Takashi ym. (2011), jotka painottavat työntekijö iden 

mahdollisuuden vaikuttaa omiin työtunteihin ja vuorojärjestelyihin vaikuttavan 

positiivisesti työstä palautumiseen yleisen työhyvinvoinnin ohella. Härmä ym. (2019, s. 

5) toteavatkin yhteisöllisen vuorosuunnittelun vähentävän lyhyitä sairauspoissaoloja sekä 

parantavan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, mikä Matthewsin ym. (2012, s. 343) 

mukaan määrittää oleellisesti väsymyksen syntymisen olosuhteita.  

Murray ja Thimgan (2016, s. 5) toteavat vuoroaikataulun ja työajan säätöjen olevan halpa 

ja yksinkertainen, mutta tehokas keino edistää työntekijöiden suorituskykyä ja 

turvallisuutta. Vuorotyön on todettu useissa tutkimuksissa altistavan työntekijö itä 

akuuteille ja myös kroonisille väsymysoireille, joten niitä vastaan on kehitetty toimivia 

hallintakeinoja kuten vuorokierron suunnan muuttaminen taaksepäin kiertävästä 

myötäpäivään ja yhteisöllinen vuorosuunnittelu (Murray & Thimgan, 2016, s. 5; NSC, 

2017c, s. 20). Huomioitavaa on, etteivät hallintakeinot rajoitu pelkästään vuorotyöhön, 

vaan ovat sovellettavissa myös säännöllistä työaikaa tekevien tapauksessa. Väsymyksen 

hallintakeinoista työtekijän omalla vastuulla ovat esimerkiksi palautumista ja unta 

edistävien tekijöiden kuten terveellisten elämäntapojen noudattaminen. Työnantajan rooli 

on kannustaa niihin ja levittää tietoisuutta aiheesta yhdessä työterveyshuollon kanssa. 

(Murray & Thimgan, 2016, s. 5) Työnantajan on huomioitava Härmän ym. (2019, s. 5) 

mukaan myös väsymyksen yksilöllisiä vaikutuksia. Heidän mukaansa keski-ikäiset ovat 

alttiimpia kuormittumaan pitkien työtuntien ja lyhyiden työvuorovälien seurauksena, 

joten heidän kannaltaan on suositeltavaa hallita väsymyksestä aiheutuvia riskejä 

vähentämällä yövuoroja ja suunnittelemalla riittävä palautumisaika vuoron jälkeen. He 

myös nostavat esiin alle 40-vuotiaiden hyötyvän eniten 35 tunnin 

kokonaisviikkotyöaikaan siirtymisestä, jolloin heidän kiireen ja väsymysoire iden 

tuntunsa vähenevät.  
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Mitä tulee vuorokierrossa esiintyvän väsymyksen hallintaan, nopea vuorokierto väsyttää 

Partosen (2020) mukaan tutkitusti vähemmän kuin 3 viikon välein toistuva hidas 

vuorokierto. Näin ollen väsymystä voidaan ennaltaehkäistä muuttamalla hitaita ja 

kuormittavia vuorokiertoja nopeammiksi. Kaikista suurimman riskin tehtävissä tulee 

välttää työaikaa, joka sijoittuu väsymyksen kannalta pahimpaan aikaan klo 02 ja 06 

välille. Jos mahdollista, unen saannin kannalta aamuvuorojen tulisi alkaa 07 jälkeen. 

(WorkSafe Victoria, 2020, s. 16) Tätä perustelevat Flanagan (2014) 

Onnettomuustutkintakeskus (2004, s. 4) sekä Härmä ym. (2002, s. 147) tiedolla siitä, että 

voimakkaimmat väsymysvaikutukset esiintyvät yövuoron ja aamuvuoron tekijöillä ja 

puhtaasta nukahtamisesta lähteneet onnettomuudet ja tapaturmat tapahtuvatk in 

yleisimmin aamuyöllä, varhain aamulla tai iltapäivällä. Lisäksi NSC (2017c, s. 20) , 

WorkSafe Victoria (2020, s. 20) sekä Härmä ym. (2019, s. 65) toteavat, ettei yövuoroja 

tulisi olla enempää kuin 3–4 peräkkäin. Yövuoron jälkeinen ajomatka kotiin on Kanervan 

ym. (2022, s. 91) mukaan erityisen riskialtista ja väsymyksen tunnistaminen ja siihen 

reagoiminen tehokkailla keinoilla ovat tärkeitä vahinkojen ehkäisyssä. Yhdeksi 

käyttökelpoiseksi ennaltaehkäiseväksi tavaksi riskin hallintaan mainitaan työntekijö iden 

vireystilakoulutus. Folkard ja Tucker (2003, s. 99) huomauttavat, että väsymykseen 

sisältyvää riskiä on siten mahdollista hallita rajoittamalla peräkkäisten yövuorojen 

määrää ja palauttavien taukojen lisäämisellä yövuorossa. Lisäksi Härmä ym. (2019, s. 64) 

huomauttavat, että viimeisimmän yövuoron jälkeen vapaa-aikaa tulisi tarjota ainakin 24 

tuntia väsymyksen hallitsemiseksi.  

Tärkeänä väsymyksenhallintakeinona nopean kierron kolmivuorotyössä Murray & 

Thimgan (2016, s. 97–98) mainitsevat palautumiseen ja runsaaseen nukkumiseen 

keskittymisen eritoten vuoronvaihtopäivien aikana, koska se tarjoaa eniten aikaikkunaa 

vuorojen välillä. Partonen (2020) huomauttaa, ettei varsinainen nukkumisen tiukka 

aikatauluttaminen ole suositeltava keino nopeassa vuorokierrossa, mutta hitaassa 

vuorokierrossa säännöllisen rytmin ylläpitäminen on väsymyksenhallinnan kannalta 

tärkeä keino, tosin vaikea toteutettava vuoron vaihtuessa viikon jälkeen toiseen. 

WorkSafe Victorian (2020, s. 17) mukaan yrityksillä tulisi lisäksi olla suunnitelmall inen 

tapa reagoida yllättäviin poissaoloihin siten, ettei samoja työntekijöitä kuormiteta 

liiallisilla tuurauksilla ja heille mahdollistetaan aikaa palautua. He myös painottavat 

vuorojen ja työaikojen pidemmän aikavälin suunnittelua, jotta työntekijöillä on 
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mahdollista suunnitella omaa vapaa-aikaansa ja edistää työn ja vapaa-ajan välistä 

tasapainoa.  

Koska valaistuksella on suuri rooli ihmisen kehon kelloon tai luonnolliseen rytmiin, on 

valaistuksen oltava työpaikalla korkealla tasolla. Kirkas valaistus tehoaa väsymysoire ita 

vastaan, mutta myös parantaa työn laatua ja vähentää virheiden syntymisen 

todennäköisyyttä. Vastaavasti etenkin vuorotyöläisten tulisi yövuoron jälkeen pitää 

makuuhuoneensa mahdollisimman pimeänä, jotta kehon kellon on mahdollista tottua 

epätavalliseen nukkumisaikaan paremmin. Yövuoron aikana valaistuksen tulisi olla 

säädettävissä. Vuoron alussa kirkas valo on tärkeä vireystilan nostattaja ja vuoron 

loppupuolella työntekijän tulisi pystyä välttämään kirkkaita valoja, jotta hän pääsee taas 

nukkumisrytmiin kiinni. (Murray & Thimgan, 2016, s. 97–98) Myös Partonen (2020) 

mainitsee valaistuksen olevan tutkitusti toimiva keino väsymyksen ennaltaehkäisyssä. 

Hänen mukaansa kirkkaat työskentelyolosuhteet pitävät yllä työntekijän hyvää vireyst ilaa 

vuoron aikana. Partonen (2020) mainitsee tärkeänä keinona yövuoron tai aikaisen 

aamuvuoron (ennen klo 07) ensimmäisen puoliskon aikana noin 15 min 

kirkasvalolampun käytön, joka hyödyttää väsymyksen ehkäisyssä ja kehon kellon 

sopeutumisessa työaikatauluun. Partonen (2020) toteaa kuitenkin saman kuin Murray ja 

Thimgan (2016, s. 97–98), että kirkasvalon välttäminen vuoron jälkimmäisen puoliskon 

aikana on tärkeää unirytmin aikatauluttamiseksi. Työskentelyolosuhteiden vaikutus 

väsymyksentorjuntaan huomioidaan myös WorkSafe Victorian (2020, s. 21) keinoissa . 

Heidän mukaansa lämpötilan pitäminen huoneenlämpöisenä tai kuumissa olosuhte issa 

työskentelevän viilennysmahdollisuudet ovat keino ennaltaehkäistä fyysistä väsymystä. 

Lisäksi heidän mukaansa erityisesti ajotehtävissä tulisi olla säädettävät ja tärinää 

vaimentavat istuimet ehkäisemään fyysistä rasitusta ja keskittymisen herpaantumista 

tehtävän aikana.  

2.7.2 Reagoivat keinot 

Akuuttia väsymystä ja siitä aiheutuvaa riskiä on mahdollista hallita reagoivil la 

vastatoimenpiteillä. Työntekijän väsymyksen tunnistamisen jälkeen väsymyksestä 

aiheutuvaa riskiä ja suorituskyvyllistä haittaa on tarkasteltava soveltuvien 

vastatoimenpiteiden määrittämiseksi (Matthews ym. 2012, s. 15–18). WorkSafe Victoria 

(2020, s. 19) tuo reagoivien hallintakeinojen lähtökohtana esiin työntekijö iden 
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itsearvioinnin tai esimiehen tekemän monitoroinnin merkityksen väsymyksen merkeistä 

ja työntekijän suorituskyvystä. Akuutin ja voimakkaan väsymyksen suhteen työntekijä on 

Matthewsin ym. (2012, s. 15–18) sekä Dawsonin ja McCullochin (2005, s. 369) mukaan 

suositeltavaa vapauttaa korkean riskin työstä, jos väsymystä ei ole mahdollista vähentää 

tauotuksen tai stimulanttien kuten kahvin keinoin. Seuraava askel on varmistaa 

vuorojärjestelyllä, että työntekijän on mahdollista palautua vuoroista ennen seuraavaa 

työvuoroa ehkäisten kroonisen väsymyksen muodostumista (Matthews ym. 2012, s. 15–

18; NSC, 2017c, s. 20).  

Akuutin väsymyksen tunnistaminen turvallisuuskriittisessä tehtävässä jossa 

väsymysriskin seuraukset voivat olla suuret, on tarpeellista monitoroida suorituskyk yä 

esimerkiksi valvovan esimiehen toimesta arvioimalla käyttäytymisen merkkejä, jotka 

muuttuvat väsyneenä. Esimerkiksi kuljettajan korkean väsymysriskin tason tehtävässä, 

on mahdollista ja suositeltavaa hyödyntää teknologiaa, joka seuraa silmänliikkeitä ja 

poikkeavuuksia normaalista, kuten pitkäaikainen silmien sulkeminen. Näin ollen tähän 

tarkoitettu teknologia voi puuttua väsymyksen merkkeihin ja antaa palautteen 

työntekijälle. (Lal & Graig, 2001) Matthewsin ym. (2012, s. 15–18) mukaan teknologian 

kehittymisen ja automaation yleistymisen myötä, on turvallisuuskriittisissä tehtävissä 

suositeltavaa ottaa käyttöön automatisoituja ratkaisuja ja operaattorin suorituskykyä 

valvovaa ja parantavaa tekoälyä, joka reagoi havaittuun väsymykseen tarvittavil la 

toimenpiteillä ehkäisten näin väsymyksestä syntyviä riskejä. Kuten Reiman ja Oedewald 

(2008, s. 42) toteavat, turvallisuuskriittiset työtehtävät ovat luonteeltaan usein 

monivuorotyötä, jolloin väsymysoirehdinnalta ei voida välttyä, joten Matthewsin ym. 

(2012, s. 15–18) sekä Lalin ja Graigin (2001) esiintuomat teknologiset väsymysoire ita 

havaitsevat ja niihin puuttuvat teknologiat ovat varteenotettava hallintakeino varsinkin, 

jos työ on yksintehtävää työtä ilman valvontaa.  

Partonen (2020) tuo esiin vuoron aikana tehtäviä reagoivia keinoja väsymyksen 

hallitsemiseksi. Yksi keino hänen ja NSC:n (2017a, s. 6) mukaansa on työtehtävien 

vaihtaminen mahdollisuuksien mukaan työpäivän aikana, varsinkin jos työ on 

yksitoikkoista. Myös poistuminen työpisteeltä ja keskustelu kollegan kanssa on hänen 

mukaansa virkistävää, minkä vahvistavat myös Karhula ym. (2016, s. 61). Työtehtävien 

vaihtaminen ja työn kierrätys väsymysriskin pienentämisen toimenpiteenä vaatii 

Karhulan ym. (2016, s. 62) mukaan monitaitoisuuden kehittämistä työpaikalla, mikä 
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helpottaa lisäksi reagoimista äkillisiin poissaoloihin. Näin ollen esimerkiksi tuurausten 

järjestämisessä mahdollisilla ylitöillä on mahdollista vähentää samojen henkilö iden 

kuormittumista tuurauksessa vaihtoehtojen määrän ollessa isompi. Työaikalain (31 §) 

mukaan yhtäjaksoista paikallaoloa vaativassa työssä onkin järjestettävä mahdollisuus 

tauotukseen, joka mahdollistaa poistumisen työpisteeltä.  

Partonen (2020) ja Karhula ym. (2016, s. 61) toteavat työtehtävän vaihtamisen kesken 

vuoron tarjoavan uutta virikettä väsyneelle työntekijälle, mikä auttaa häntä keskittymään 

paremmin. Työvuoron aikainen tauotus tunnistetaan WorkSafe Victorian (2020, s. 19), 

Murrayn ja Thimganin (2016, s. 145), NSC:n (2017, s. 8) sekä Partosen (2020) mukaan 

tehokkaana keinona väsymysoireiden lieventämiseen ja hallitsemiseen. Tauottaminen voi 

heidän mukaansa sekä ennaltaehkäistä että toimia reagoivana keinona väsymystä 

ilmentyessä. He huomauttavat, että henkisen väsymyksen suhteen korkean kognitiivisen 

kuormituksen jälkeen pieni muutaman minuutin tauko ehkäisee väsymyksestä aiheutuvia 

seurauksia ihmisen valppauteen ja kykyyn keskittyä. NSC:n (2017a, s. 8) mukaan noin 

10 % työntekijöistä ei kerkeä pitää pieniä taukoja työpäivänsä aikana, vaikka lyhyiden 

noin 10 minuutin taukojen on todettu palauttavan työtehtävän kuormituksesta ja 

virkistävän työntekijää. Murray ja Thimgan (2016, s. 145) tarkentavat, että lyhyitä 

taukoja tulisi pitää noin 1–2 tunnin välein fyysisesti tai kognitiivisesti vaativassa ja 

kuormittavassa työssä. Minzenberg ja Carter (2008) sekä Kalakoski ym. (2010, s. 48) 

painottavat myös lisätauotuksen tärkeyttä ehkäisevänä ja reagoivana keinona torjua 

väsymyksen oireita ja virheiden todennäköisyyttä työssä. Heidän lisäkseen Murray ja 

Thimgan (2016, s. 97–98) mainitsevat yleisenä hallintakeinona stimulanttien kuten 

kofeiinin käytön vireystilan ylläpitämiseksi. Heidän mukaansa kofeiinia tulisi nauttia 

pieniä määriä tasaisesti vuoron aikana väsymyksen torjumiseksi, mutta välttää sitä vuoron 

loppua kohden, jotta riittävä unen saanti voidaan turvata.  

Voimakkaiden väsymysoireiden ilmaantuessa tulee Partosen (2020) ja Karhulan (2016, 

s. 50) mukaan pitää pitempi tauko, jonka aikana työntekijä venyttelee, liikkuu ja poistuu 

tuulettumaan, koska väsyneenä nukahtaminen tapahtuu salakavalan nopeasti ja 

tiedostamattomasti altistaen siten työntekijän itsensä, muut ja esimerkiksi työkoneiston 

vahinkoriskeille. Partonen (2020), Karhula (2016, s. 50), NSC (2017c, s. 20) sekä Murray 

& Thimgan (2016, s. 97–98) toteavat yövuoron aikana noin 10–20 min torkkujen 

virkistävän työntekijää optimaalisesti sekä fysiologisesti että kognitiivisesti, koska 



51 

 

kyseinen aikaikkuna ei aiheuta unen jälkeistä sekavuutta, vaan parantaa sen jälkeistä 

suorituskykyä. Kanervan ym. (2022, s. 91) mukaan työnantaja voisi järjestää torkkujen 

ottamiseen soveltuvan tilan osana reagoivaa väsymyksenhallintaa. NSC:n (2017b, s. 7) 

mukaan kuitenkin vain 13 % työnantajista mahdollistaa tämänkaltaisia torkkutaukoja. 

Tällaiset järjestelyt ja tauotukset vaativatkin sellaisen työn järjestelyn ja työkulttuur in, 

jossa esimerkiksi pienten torkkujen ottaminen on täysin hyväksyttävää turvallisuuden 

parantamiseksi.  

2.7.3 FRM-mallit (Fatigue Risk Management) 

Milloin yrityksen tulee erityisesti miettiä väsymysriskin hallintaa? WorkSafe Victoria 

(2020, s. 11) tiivistää tarpeen olevan korkea tilanteissa, joissa väsymys tunnistetaan 

vaaratekijäksi erityisesti tehtävissä, joissa tarvitaan herkeämätöntä kykyä keskittyä, olla 

valppaana ja tehdä kriittisiä päätöksiä turvallisuuskriittisissä tehtävissä. NSC:n (2017b, s. 

5) mukaan noin 32 % työnantajista raportoi väsymyksestä aiheutuneita tapaturmia ja 

läheltä piti -tilanteita työpaikallaan ja puolestaan Onnettomuustutkintakeskuksen (2004, 

s. 41) mukaan joka viides turvallisuuskriittisissä ja valppautta vaativassa 

merenkulkutehtävissä oli kokenut läheltä piti -tilanteita väsymyksen takia. WorkSafe 

Victoria (2020, s. 11) painottaa väsymyksenhallinnan olevan tarpeellinen keskittymisen 

kohde jos nykyisessä turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa sitä ei käsitellä 

millään tavalla tai todetaan nykyisten keinojen hallita työntekijän väsymystä olevan 

riittämättömiä. Esimerkiksi työaikatauluissa ja -järjestelyissä sekä työn vaatimuks issa 

ilmenevät muutokset ovat tilanteita, joissa kokonaisvaltainen työtehtävien ergonominen 

uudelleentarkastelu on tarpeen ja väsymys on huomioitava osatekijänä osana muutoksen 

riskienarviointia.  

Väsymysriskin hallintaan voidaan hyödyntää Dawsonin ja McCullochin (2005, s. 369) 

viidestä eri tasosta koostuvaa toimintamallia, joka on luotu pääasiallisesti univajetta ja 

siitä johtuvaa väsymystä vastaan työaikajärjestelyiden ja unen saannin näkökulmasta. 

Mallin käyttökelpoisuus on tehty väsymyksen kannalta turvallisuuskriittisiä ajotehtäviä 

varten, jossa auton kuljettaja voi väsyneenä olla vaaraksi itselleen, ulkopuolisille ja 

omaisuudelle. NSC:n (2017c, s. 3) mukaan 48 % kuljettajista tunnistaa univajeen 

pääasialliseksi väsymyksen aiheuttajaksi. Dawsonin ja McCullochin (2005, s. 369) 

muodostaman mallin ensimmäisellä tasolla muodostetaan käsitys työaikojen ja -
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järjestelyn vaikutuksesta nukkumismahdollisuuksiin kuten vuorotyön, ylityön tai 

työtuntien ajoittuminen luontaiseen unirytmiin. Ensimmäisen tason tarkoitus on siten 

ennaltaehkäistä väsymystä mahdollistamalla riittävä palautuminen vuorojen välillä ja 

mahdollisuudella nukkua riittävästi. Toisella tasolla varmistetaan, että työntekijä on 

palautunut ja nukkunut riittävästi subjektiivisen arvion tai jopa dokumentoidun unen 

mittausdatan keinoin. Kolmannella tasolla havainnoidaan henkilön käytöstä ja etsitään 

väsymykseen yhteydessä olevia tunnuspiirteitä kollegoiden ja valvovien esimiesten 

toimesta, kuten runsas haukottelu ja hidas reagoiminen ärsykkeisiin. Myös työntekijän 

oma subjektiivinen havainnointi ja raportointi väsymyksen merkeistä on oleellista tällä 

tasolla. (Dawson & McCulloch, 2005, s. 369) 

 Muita väsymyksen henkilölle itselleen ja muille näkyviä tunnuspiirteitä ovat Laivuoren 

ja Tuovisen (2021) mukaan esimerkiksi apaattisuus, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys, 

huonotuulisuus, muistiongelmat, hetkittäiset näköhäiriöt ja alhainen motivaatio tarttua 

tehtäviin. Dawson ja McCulloch (2005, s. 369) mainitsevat kolmannella tasolla 

käytettävän väsymyksenhallinnan reagoivia keinoja arvioidun riskin suuruuden 

perusteella kuten vuorojärjestelyn muutokset tai jopa siirtäminen vähemmän riskialttiis i in 

tehtäviin. Neljäs taso keskittyy väsymyksestä johtuvien tai siihen epäsuorasti liittyvien 

tapaturmien ja läheltä piti-tilanteiden raportointiin, jossa toimiva 

turvallisuusraportointijärjestelmä on avainasemassa. Viidennen tason tarkoituksena on 

analysoida aiempia turvallisuushavaintoja ja läheltä piti-tilanteita, jotta voidaan selvittää 

onko aikaisempien tasojen väsymyksen kontrollikeinoista jokin epäonnistunut tai 

tarvitaanko uusia keinoja vastaavanlaisten tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Viidenne ltä 

tasolta havaitut kehityskohteet viedään takaisin ensimmäisten tasojen käytäntöihin ja 

toimenpiteisiin. (Dawson & McCulloch, 2005, s. 369, 379)  

Matthews ym. (2012, s. 495) ottavat esiin väsymysriskin hallintaan tarkemman mallin 

(ks. Kuva 2), joka huomioi työtuntien ja kehon kellon lisäksi muita työn järjestelyn 

ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin liittyviä seikkoja, jotka liittyvät väsymykseen ja siitä 

muodostuvaan riskiin. Mallissa muodostetaan näiden tekijöiden pohjalta laaja 

kokonaiskuva kaikista väsymykseen vaikuttavista tekijöistä, jotka riippuvat tarkastelun 

kohteena olevasta työtehtävästä. Mallissa ei erikseen erotella kaikkia keinoja hallita 

väsymystä, vaan pikemminkin pureudutaan sitä aiheutuvien tekijöiden tunnistamiseen ja 

niiden hallintaan ennaltaehkäisevästi. Malli on sovellettavissa useampaan toimialaan, 
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vaikka se onkin suunniteltu teollisuuden operaattoritehtäviin, joissa mahdollisuus 

tapaturmille ja mittavillekin omaisuusvahingoille on suuri. Tarkastelu alkaa voimassa 

olevasta tai suunnitellusta työaikataulusta, joka määrittelee yksilön vuorokausirytmiä, 

vapaa-aikaa ja kokonaisvaltaisesti hereillä olon aikaväliä. Työaikataulua tarkastellaan siis 

siitä näkökulmasta, miten se mahdollistaa työn ja vapaa-ajan tasapainon ja unensaannin 

sekä palautumisen mahdollisuuksia. Työn aikana tapahtuvaa palautumisen 

mahdollisuutta tarkastellaan myös tarpeellisen tauotuksen ja jopa vuoron aikana 

tapahtuvien nokosten osalta. Seuraavaksi vuororytmiä voidaan tarkastella pidemmällä 

aikavälillä palautumisen, unen ja työssä kuormittumisen kannalta. Tähän kuuluu 

vuorojärjestelyn analysointia mm. mahdollisen vuorokierron, ylitöiden ja vuoron 

ajoittumisen luontaisen unirytmin suhteen, jonka perusteella on mahdollista muodostaa 

tehtävälle väsymysprofiili. Väsymysalttiusprofiilin mukaan on mahdollista tehdä 

muutoksia työn vaatimuksiin ja ajoitukseen, jotka ehkäisevät väsymyksen esiintymistä ja 

siitä aiheutuvia riskejä. Väsymysalttiusprofiiliin huomioidaan Matthewsin ym. (2012, s. 

495) mukaan myös operaattorin henkilökohtaisia tekijöitä ja farmakologisia vaikutuks ia. 

Farmakologisilla tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi piristeiden kuten kofeiinin vaikutusta, 

joka voi olla Laivuoren ja Tuovisen (2021) mukaan sekä keino väsymystä vastaan että 

myös negatiivinen vaikuttaja unen laatuun liian myöhään nautittuna. Matthewsin ym. 

(2012, s. 495) mukaan mallissa väsymykseen vaikuttavat henkilökohtaiset kuormittavat 

tekijät ovat mahdolliset motivaatio-, uni-, terveys- ja suoritusongelmat. Ulkoisia työn 

fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä kuten valaistustasoa, melua, työtahtia, 

aikataulupainetta ja työn fysiologiaa tarkastellaan myös väsymysprofiilia luodessa. 

Työtehtävän väsymysalttiusprofiilin (ks. Kuva 2) perusteella voidaan ennustaa, miten 

yksilön kognitiiviset toiminnot kuten keskittymiskyky, valppaus, päätöksenteko ja 

reagointi muuttuvat väsymystekijöiden seurauksena ja millaisen riskin se muodostaa 

suoritettavassa tehtävässä. Määritetyn riskin perusteella voidaan kohdistaa 

hallintakeinoja prosessin alkuvaiheeseen kuten työn aikataulutukseen ja vuoron 

järjestelytoimiin sekä väsymystä kasvattaviin kuormitustekijöihin. (Matthews ym., 2012, 

s. 495)  
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Kuva 2. Työtehtävän väsymysriskin määrittäminen väsymysalttiusprofiilin avulla. 

Muokattu lähteestä Matthews ym. (2012, s. 494) 

Väsymysriskin arvioimisessa voidaan käyttää monen kaltaisia työkaluja ja tekniiko ita. 

Yleinen tapa arvioida ja priorisoida riskejä, on riskimatriisin hyödyntäminen. Queensland 

Government (2020, s. 13) mallintaa väsymysriskin arviointiin tehtyä riskimatriisia Kuvan 

3 mukaisesti, jossa riski muodostuu tehtävässä ilmenevän väsymyksen 

todennäköisyydestä ja sen aiheuttaman seurauksen vakavuuden perusteella. 

Todennäköisyys määritetään väsymyksen tunnistamisen lähteiden perusteella mm. työn 

luonteesta, kuormitustekijöistä ja yksilöllisistä tekijöistä samaan tapaan kuin Matthewsin 

ym. (2012, s. 494) väsymysalttiusprofiili (ks. Kuva 2). Seurausten suhteen arvioidaan 

kaikki vaaralle altistuvat tahot, mahdolliset vammat tai hengenvaara, taloudelliset 

seuraukset, potentiaalisesta virheestä seuraavat ketjureaktiot, nykyiset hallintakeinot sekä 

aiemmat onnettomuus- ja tapaturmatutkinnat. (Queensland Government, 2020, s. 13) 

Riskit luokitellaan luokkiin matala, kohtalainen, korkea ja äärimmäinen (ks. Kuva 3).  
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Kuva 3. Väsymysriskin arviointimatriisi. Muokattu lähteestä Queensland Government 

(2020, s. 13). 

Väsymysriskin hallitsemisen keinot seuraavat näitä määriteltyjä riskiluokkia. Matalan 

riskin suhteen lisättäviä keinoja väsymyksenhallintaan ei tarvita. Kohtalaisessa riskissä 

väsymyksen hallitseminen yksilön omien reagoivien keinojen avulla kuten esimerk iks i 

lisätauotus ja työtehtävien vaihtelu katsotaan riittäväksi hallintametodiksi kohtalaisen 

riskin suhteen. Korkean riskin suhteen tarvitaan lisääntynyttä työntekijö iden 

väsymystilan ja oireiden valvontaa ja mittausta sekä järeämpiä reagoivia keinoja 

minimoida riskiä esimerkiksi Lalin ja Graigin (2001) sekä Matthewsin ym. (2012, s. 15–

18) mainitseman virheisiin puuttuvan automaation ja teknologian avulla. Äärimmäisen 

väsymysriskin suhteen tehtävä tulisi keskeyttää välittömästi tai sitä ei tule toteuttaa. Jos 

äärimmäinen väsymysriski todetaan tehtävän ja työntekijän suhteen esimerk iks i 

monitoroinnin tuloksena, tulee henkilö siirtää pois äärimmäisen riskin tehtävästä. Työtä 

tulee äärimmäisten riskien kohdalla suunnitella ergonomisesti uudelleen, jotta riskitasoa 

voidaan laskea. (Queensland Government, 2020, s. 14) 

WorkSafe Victorian (2020, s. 4) mukaan turvallisuuskriittisten työtehtävien sekä niihin 

liittyvien kuormitustekijöiden tunnistaminen ovat lähtökohtia väsymysrisk ien 

hallinnassa. Työntekijöiden tietoisuuden lisääminen ja kouluttaminen palautumisen 

keinoista töissä ja vapaa-ajalla, ovat äärimmäisen tärkeitä väsymyksen 

ennaltaehkäisemisessä ja siihen reagoimisessa. Mattilan ja Pääkkösen (2015, s. 15) esiin 

nostaman riskienhallinnan vaiheet ovat havaittavissa myös WorkSafe Victorian (2020, s. 
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11–12) ja U.S. Department of Transportationin (2013, s. 16–18) riskienhallinnan 

malleissa väsymysriskin suhteen: 

1. Työtehtävien- ja olosuhteiden tunnistaminen, joissa väsymys voi muodostaa 

merkittävän vaaratekijän 

2. Datan kerääminen ja analysointi 

3. Potentiaalisten vaaratekijöiden tunnistaminen 

4. Riskien arviointi ja priorisointi 

5. Riskienhallintakeinojen määrittäminen ja niiden implementointi 

6. Riskienhallintakeinojen vaikutusten monitorointi 

 

 
 

Kuva 4. Väsymysriskin hallintaprosessi. Muokattu lähteestä U.S. Department of 

Transportation (2013, s. 24) 

Väsymysriskien tunnistamisessa tärkeää on ymmärtää mihin kaikkiin tehtäviin ja keihin 

väsymystä aiheuttavat tekijät ja riskit kohdistuvat. Työtehtävän ja väsymyksen 

aiheuttamaa riskiä on hyödyllistä pohtia esimerkiksi siitä näkökulmasta, että mitä voi 

tapahtua työntekijän nukahtamisen tai tarkkaavaisuuden herpaantumisen seurauksena. 

Väsymykseen altistavia tekijöitä etsitään ja tunnistetaan monipuolisesti työntekijään, 

työolosuhteisiin, työaikoihin, työn kuormitukseen ja järjestelyyn sekä organisatoris i in 

tekijöihin kuten raportointiin liittyvistä tekijöistä (WorkSafe Victoria, 2020, s. 11; U.S. 

Department of Transportation, 2013, s. 16–18; Queensland Government, 2020, s. 14). 

Väsymyksenhallinnan prosessissa (ks. Kuva 4) on tärkeää arvioida työtehtävien riskitaso 
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riskienarviointivaiheessa ja ymmärtää kuinka suuren riskin väsymys voi tietyssä 

tehtävässä aiheuttaa. Vaihe voidaan ajatella samaan tapaan kuin Matthewsin ym. (2012, 

s. 494) väsymysalttiusprofiilin määrittäminen (Kuva 3). Näin ollen väsymyksen 

tunnistamisen datalähteistä (ks. Taulukko 2) voidaan priorisoinnin perusteella kohdistaa 

sekä ennaltaehkäiseviä että reagoivia väsymyksenhallinnan toimenpiteitä niihin, jotka 

muodostavat suurimman odotetun riskin. (U.S. Department of Transportation, 2013, s. 

16–18, 24; WorkSafe Victoria, 2020, s. 11) Malli huomioi monipuolisesti väsymyksen 

syy-seuraussuhteita ja tarjoaa väsymyksenhallintaan sekä reagoivia että 

ennaltaehkäiseviä keinoja kaikille väsymysriskien hallinnan osa-alueille.  

Riskienhallintaa tehdään WorkSafe Victorian (2020, s. 30) mukaan neljän eri osa-alueen 

perusteella: Työn kuormitus ja olosuhteet, vuoron järjestely ja suunnittelu, yksilölliset 

tekijät sekä organisatoriset tekijät, jotka liittyvät turvallisuusjohtamisen käytäntöihin. 

Näitä osa-alueita voidaan hyödyntää riskienhallinnan vaiheissa tunnistamaan 

väsymysriskejä, arvioimaan niitä ja määrittämään keinot riskien kontrolloint i in. 

Hallintakeinoja on tärkeää myös monitoroida niiden vaikutusten arvioimiseks i. 

(WorkSafe Victoria, 2020, s. 30–35) Näihin neljään osa-alueeseen liittyvät tekijät tuo 

esiin myös Murray ja Thimgan (2016, s. 252) toteamalla niiden olevan oleellis ia 

väsymysriskien hallinnassa ja myös onnettomuuksien jälkeisessä juurisyytutkinnassa. 

Riskienarvioinnissa on arvioitava väsymyksestä aiheutuvien 

vaaratilanteiden/vaaratekijöiden tapahtumatodennäköisyys ja seurausten kuten 

vammojen, sairauksien, kuoleman, tai taloudellisten menetyksien vakavuus. 

Riskienarvioinnissa tulee yksittäisten tapauksien lisäksi ottaa huomioon myös 

mahdollisesti pienen riskin toteutumisesta seuraavat tapahtumaketjut, jotka voivat 

potentiaalisesti johtaa vakaviin seurauksiin. Riskienarvioinnin ei tarvitse aina olla 

hienostunut tai analyyttinen prosessi, vaan riippuen riskistä se voi olla yksinkertaises t i 

esimiehen ja työntekijän välistä keskustelua väsymykseen liittyvistä riskeistä. (WorkSafe 

Victoria, 2020, s. 11–16) NSC:n (2017a, s. 18) suositusten mukaan väsymyksen riskit 

tulisikin sisällyttää työturvallisuusjohtamisen arjen normaale ihin 

turvallisuuskeskusteluihin työntekijöiden kanssa. Toisaalta työn luonteen henkilö- ja 

omaisuusvahinkoriskit voivat olla sellaisia, jotka vaativat laajempaa riskianalyys iä 

erilaisten riskienhallintatyökalujen avulla (WorkSafe Victoria, 2020, s. 11–16).  
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Riskien arvioinnin ja priorisoimisen jälkeen seuraava askel on määrittää tehokkaimmat 

ennaltaehkäisevät ja reagoivat riskinkontrollointitoimenpiteet. Tässä vaiheessa on 

hyödyllistä tarkastella mitä keinoja väsymyksenhallintaan on mahdollisesti aiemmin 

käytetty ja miten niitä voidaan kehittää. (WorkSafe Victoria, 2020, s. 22) 

Riskinkontrollointitoimenpiteiden implementointia ja niiden vaikutuksia turvallisuuteen 

arvioidaan mm. turvallisuushavaintojen, laatuvirheiden, poissaolojen ja työntekijö iden 

väsymyksen itseraportointien pohjalta, jotta varmistetaan toimenpiteiden toimivuus 

(WorkSafe Victoria, 2020, s. 11–16, 22; U.S. Department of Transportation, 2013, s. 16–

18). Työntekijöiden konsultoiminen toimenpiteiden tehokkuudesta on tärkeä keino 

riskinhallintatoimenpiteiden monitoroinnissa, koska heiltä saa kehittävää palautetta.  

On tiedostettava, että jokaisessa tehtävässä ja työpaikassa on uniikkeja tunnuspiirte itä, 

jotka vaikuttavat väsymysriskeihin ja mahdollisuuksiin hallita niitä, mutta systemaatt inen 

malli tarjoaa hyvän pohjan väsymyksestä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkorisk ien 

hallinnalle. Toimenpiteistä on suunniteltava ketjutettuja siten, että jos aikaisemp i 

hallintakeino ei toimi, seuraava hallintakeino toimii. Toisinsanoen jos väsymystä 

ennaltaehkäisevä keino epäonnistuu, niin reagoiva keino toimii ja riskiä voidaan 

vähentää. (WorkSafe Victoria, 2020, s. 11–16, 22) WorkSafe Victorian (2020, s. 16) 

tarjoamassa mallissa määritellään myös vastuualueita ja rooleja väsymykseen liittyvien 

riskien hallinnassa, joka painottaa yhteistyötä työnantajan, työntekijöiden, 

työterveyshuollon sekä ergonomian ja työturvallisuusasiantuntijoiden kanssa. 

Työnantajan tulee heidän mukaansa tarjota väsymysriskiin liittyvää tietoa, ohjeistusta ja 

koulutusta keinoista hallita väsymystä niille työntekijöille, joihin se suurimmalla 

todennäköisyydellä vaikuttaa.  

Kouluttautuminen aiheesta on tarpeellista sekä työntekijöille että turvallisuudesta 

vastaaville esimiehille ylemmän tason johtajat mukaan lukien. Väsymyksen riskeistä ja 

hallintakeinoista tulee järjestää työntekijöille tarkemmin koulutusta, joka käsittelee 

tarkemmin luontaista vuorokausirytmiä ja unta, mahdollisen vuorotyön vaikutuks ia, 

väsymyksen aiheuttamia oireita, oman väsymyksen arviointia ja raportointia sekä 

palauttavia keinoja työajalla ja vapaa-aikana (Murray & Thimgan, 2016, s. 149; 

WorkSafe Victoria, 2020, s. 16). Turvallisuusvastaavien esimiesten tulee puolestaan 

kouluttautua tunnistamaan väsymyksen syitä työpaikalla ja työtehtävissä, ymmärtämään 

väsymyksen seurauksia ihmisen kognitiiviseen toimintaan sekä muodostamaan ja 
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implementoimaan väsymysriskien hallintakeinoja (WorkSafe Victoria, 2020, s. 24; 

Murray & Thimgan, 2016, s. 149). Tätä tietoa voidaan jakaa yhteistyössä 

työterveyshuollon kanssa, joka voi myös omalla seurannallaan tunnistaa väsymykseen 

liittyviä tekijöitä ja toimia datanlähteenä mahdollisesti väsymykseen liittyvistä 

työntekijöiden terveysongelmista. Lisäksi työnantajan on monitoroitava esimerk iks i 

esimiehen toimesta väsymyksen oireita sen osalta kriittisimmissä työtehtävissä osana 

normaalia päivittäistä turvallisuusjohtamista. Työnantajan väsymyksenhallinnan 

menettelytavoissa on keskityttävä WorkSafe Victorian (2020, s. 11–16) sekä Murrayn ja 

Thimganin (2016, s. 4) mukaan seuraaviin: 

- Menettelytavat väsymyksestä ilmoittamiseen 

- Datalähteet ja menettelytavat väsymyksen merkkien tunnistamiseen 

- Väsymykseen puuttuminen ennaltaehkäisevillä ja reagoivilla hallintakeinoilla 

- Henkilöstön työssä kuormittumisen analysointi ja seuranta 

- Työntekijöiden ja turvallisuusvastaavien koulutus ja asiantuntijoiden 

konsultointi väsymyksen oireista, riskienarvioinnista ja hallintakeinoista 

- Hallintakeinojen valvonta ja kehitys osana normaalia turvallisuusjohtamista 
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3 TUTKIMUSMATERIAALI JA -MENETELMÄT 

3.1 Tiedonkeruumenetelmät 

Tämän tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä kirjallisuuskatsauksessa kerätyn 

tutkimustiedon lisäksi käytettiin haastatteluja. Toteutetut haastattelut olivat 

puolistrukturoituja haastatteluja, jotka Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan määritellään 

haastatteluina, joissa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat ilman valmiita 

vastausvaihtoehtoja tarjoten haastateltavalle mahdollisuuden vastata kysymyksiin 

vapaasti omin sanoin. Puolistrukturoitu haastattelu valittiin haastattelumenetelmäks i, 

jotta tietoa saatiin kerättyä jokaisesta kysymyksestä mahdollisimman laaja-alaisesti ilman 

tiukkaa vastausvaihtoehtojen rajausta.  

3.2 Materiaali 

Haastattelut kohdistettiin If Vahinkovakuutuksen seitsemälle suurasiakasyrityksille eli 

Tilastokeskuksen (2022) mukaan yli 250 henkilöä työllistäville yrityksille. Lisäksi 

haastateltiin kahta asiantuntijatahoa, jotka osallistuvat onnettomuuksien, työtapaturmien 

ja vahinkojen tilastoimiseen sekä tutkimiseen. Asiakasyrityksiä käsitellään tutkimuksessa 

nimettöminä ja niihin viitataan ainoastaan operoimansa toimialan perusteella. 

Asiakasyritykset toimivat merenkulun, satamaoperoinnin, valmistavan teollisuuden, 

metsä- ja rakennusteollisuuden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialoil la. 

Haastatteluissa ei käsitelty yrityksen kaikkia toimintoja ja työtehtäviä, vaan keskitytt iin 

haastateltavan omalla vastuualueella oleviin toimintoihin ja tehtäviin. Kaikilla 

asiakasyrityksien haastateltavilla oli paljon kokemusta työturvallisuuteen liittyvistä 

asioista ja he vastasivat vastuualueidensa turvallisuusjohtamisesta ja riskienarvioinnista 

sekä niiden kehittämisestä. Haastattelut toteutettiin etäyhteyden välityksellä ja 

haastattelun rungoksi muodostettiin noin kolmestakymmenestä pääkysymyksestä 

koostuva lista kysymyksiä (ks. Liite 1) ja tarkentavia kysymyksiä tukemaan 

pääkysymysten ymmärtämistä ja tukemaan kysymyksen pohdintaa monesta eri 

näkökulmasta.  
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Haastateltavista asiantuntijatahoista Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) mm. koordinoi 

työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa, ylläpitää tilastoja 

työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä toteuttaa työpaikkaonnettomuustutkintaa. 

TVK:n haastateltavan rooliin kuului onnettomuustutkinnan ja tilastoanalyti ikan 

johtaminen. Toisena haastateltavana asiantuntijatahona toimi Onnettomuustietoinstituutt i 

(OTI), joka mm. koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkintaa riippumattomasti ja pyrkii 

edistämään liikenneturvallisuuden kehittämistä. Onnettomuustietoinstituutin 

haastateltavan rooliin kuului liikenneonnettomuuksien tutkimisen hallinnointi ja 

koordinointi liikenneturvallisuustutkijana. Etäyhteyden välityksellä toteutettuihin 

asiantuntijahaastatteluihin muodostettiin kymmenestä kysymyksestä koostuva 

haastattelurunko (ks. Liite 2). Kysymyslistan tarkoituksena oli ohjata haastattelun kulkua, 

mutta haastattelut olivat luonteeltaan vapaamuotoisia ja keskustelevia, jolloin yhteen 

kysymykseen tarjottu vastaus vastasi välillä muihinkin kysymyksiin.  

Asiakasyrityksien haastatteluissa tarjottiin johdanto henkilö- ja omaisuusvahinkojen sekä 

väsymyksen määritelmiin, jotta kysymykset ymmärrettiin oikeassa kontekstissa. 

Väsymyksen määritelmän ohella nostettiin esiin myös vireystilan käsite, jotta siitä 

heräävät ajatukset tulevat myös esille haastattelun aikana. Kysymysten aihealueet sekä 

asiakasyrityksien että asiantuntijoiden haastatteluihin muodostett iin 

kirjallisuuskatsauksessa hankitun taustatiedon, tutkimuskysymysten ja tutkimuksen 

tavoitteiden pohjalta. Asiakasyrityksien kysymysten aihealueet käsittelivät yrityksen 

työtehtävien työolosuhteita ja kuormitustekijöitä, työaikaa ja työn järjestelyä, 

väsymyksen huomiointia riskienhallinnassa ja vahinkotutkinnassa sekä väsymysrisk in 

tunnistamista ja hallintakeinoja. Haastatteluissa pyrittiin keräämään tietoa siitä milla is ia 

väsymyksestä aiheutuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoriskejä yrityksissä esiintyy ja onko 

yrityksellä väsymysriskiä lisääviä käytäntöjä ja olosuhteita. Lisäksi haastatteluil la 

kartoitettiin millaisia ennaltaehkäiseviä ja reagoivia väsymysriskin hallintaan soveltuvia 

keinoja sekä ideoita asiakasyrityksiltä löytyy. Haastattelutilaisuudet olivat kestoltaan 

keskimäärin 1,5 tuntia. Asiantuntijoiden haastatteluissa kerättiin tietoa väsymyksen 

selvittämisestä ja tunnistamisesta osana vahinkojen tutkimista sekä sen merkittävyydestä 

onnettomuuksien taustalla. Lisäksi kysymyksillä kartoitettiin ennaltaehkäiseviä ja 

reagoivia keinoja hallita väsymykseen liittyviä riskejä turvallisuusjohtamisessa. Sekä 

asiakasyrityksien että asiantuntijoiden haastattelujen tarkoituksena oli saada vastauksia 

tämän työn tutkimuskysymyksiin ja osatavoitteisiin. 
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3.3 Aineiston analyysi 

Asiakasyrityksien haastatteluista kerätty aineisto jäsenneltiin haastattelujen jälkeen siten, 

että saatuja vastauksia kerättiin kolmeen eri osa-alueeseen haastattelurungon (Liite 1) 

mukaisesti, koska annetut vastaukset olivat laajoja ja käsittelivät samanaikaises t i 

useampaa eri osa-aluetta. Osa-alueiden aineistosta kerättiin johdannossa määriteltyyn 

työn kolmeen tutkimuskysymykseen sekä osatavoitteisiin vastaavaa tietoa. Aineisto on 

analysoitu toimialoittain ja osa-alueittain jaoteltuna seuraavasti: väsymyksen huomio int i 

asiakasyritysten turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa, väsymykse stä 

aiheutuville riskeille altistavat tekijät asiakasyrityksissä sekä väsymysrisk in 

tunnistaminen ja hallintakeinot. Asiantuntijoiden vastaukset käsitellään yhdessä osassa 

ilman erillistä osa-alueisiin jaottelua.  

Haastatteluista kerätyn aineiston sisältö analysoidaan deduktiivisella päättelylogiika l la, 

joka Galen ym. (2013, s. 3) mukaan tarkoittaa laadullisen tutkimuksen aineiston 

analysointia aiemman teorian pohjalta. Tämän työn tapauksessa aineistosisä l lön 

deduktiivinen päättelylogiikka pohjautuu kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn tietoon 

väsymyksestä, väsymyksen aiheuttamista henkilö- ja omaisuusvahinkoriskejä 

aiheuttavista tilanteista, väsymyksen tunnistamisesta ja hallinnasta osana 

turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa sekä tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja 

osatavoitteisiin.  
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4 TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten vastaukset muodostetaan hyödyntäen 

kirjallisuuskatsauksessa hankittua tutkimustietoa väsymyksenhallinnasta osana 

turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa sekä If Vahinkovakuutusyhtiön 

suurasiakasyrityksille ja sidosryhmien asiantuntijatahoille toteutettujen haastattelujen 

vastauksia hyödyntäen.  

4.1 Suurasiakasyrityksien haastattelut 

Asiakasyrityksien vastaukset esitetään toimialoittain jäsenneltynä selkeyden vuoksi, 

mutta on huomioitava ettei yleistyksiä voida tehdä vastausten perusteella koskemaan 

kaikkia toimialalla toimivia yrityksiä. Haastattelutulokset esitetään tutkimuskysymyksiä 

mukaillen, jossa kappaleesta 4.1.1 etsitään vastauksia ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen, kappaleesta 4.1.2 toiseen tutkimuskysymykseen ja kappaleesta 

4.1.3 kolmanteen tutkimuskysymykseen. Kaikista näistä kappaleista etsitään vastauksia 

myös tutkimuksen osatavoitteisiin.  

4.1.1 Väsymyksestä aiheutuvien omaisuus- ja henkilövahinkoriskien merkittävyys 

Kaikissa haastatelluissa yrityksissä vaikutti olevan vakaa turvallisuusorganisaatio ja 

selkeät vastuualueet turvallisuuden edistämisessä ja riskienhallinnassa yrityksen eri 

toimintojen välillä, johon osallistuu ylin johto, turvallisuus- ja työsuojelupäällikö itä, 

työsuojeluvaltuutettuja ja -varavaltuutettuja, työnjohtajia ja esimiehiä sekä työntekijö itä. 

Eräiden rakentamisen ja metsäteollisuuden toimialoilla toimivien yritysten edustajien 

mukaan turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan painopiste on siirtynyt enemmän 

ihmiskeskeisemmäksi ja työntekijöihin kohdistuvia terveysvaikutuksia paremmin 

arvioivaksi toiminnaksi, joissa turvallisuus käsitetään vapaa-ajan ja työn turvallisuuden 

yhdistelmänä. Merenkulun, satamaoperoinnin, valmistavan teollisuuden ja 

metsäteollisuuden aloilla tunnistettiin turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä, joissa 

väsymys voi aiheuttaa merkittäviäkin omaisuus- ja henkilövahinkoja. Kaikissa 

haastatteluissa tunnistettiin tilanteita, joissa väsymyksestä aiheutuu riskejä joko 

omaisuudelle tai henkilöille. Yleisesti väsymyksestä aiheutuvien vaaratilante iden 

todennäköisyys arvioitiin haastateltujen toimesta pieneksi tai kohtalaiseksi.  
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Rakennusteollisuus 

Rakennusteollisuudessa ja tarkemmin asfalttitöiden parissa toimiva yrityksen toiminto ei 

tulkinnut väsymyksen aiheuttavan erityistä vahinkoriskiä, mutta tunnisti tehtävien 

vaativan valppautta ja keskittymistä johtuen liikenteen seassa työskentelemisestä 

raskaiden työkoneiden parissa. Omaisuus- tai henkilövahingoissa väsymys ei ole ollut 

selkeänä myötävaikuttavana tekijänä haastateltavan mukaan ainakaan kymmenen vuoden 

ajalta. Henkilövahinkojen suhteen riskin tulkittiin olevan suurempi kuin 

omaisuusvaurioiden, mutta voimassa olevien turvallisuuskäytäntöjen katsotaan laskevan 

väsymyksestä aiheutuvien vahinkoriskien todennäköisyyttä vähäiseksi. Väsymystä ei 

tunnistettu yrityksessä varsinaiseksi ongelmaksi, mutta kuitenkin riskinarvioint ia 

vaativaksi tekijäksi, josta tulee puhua avoimesti työpaikalla ja turvallisuuspalavereissa.  

Merenkulku 

Yrityksessä tiedostetaan omaisuusriskien olevan laivoissa satojen tuhansien eurojen 

mittakaavassa. Merenkulussa jäänmurtotehtävät ovat työluvanvaraista erityisosaamista ja 

valppautta vaativa tehtävä, jossa väsymys voi johtaa virheisin vaarantaen kalliit alukset, 

aiheuttaa ympäristölle vahinkoa ja pahimmassa tapauksessa kohdistaa vaaraa 

ihmishengille. Toisaalta yritys koki väsymyksen aiheuttaman riskin todennäköisyyden 

yleisesti pieneksi voimassa olevien hallintakeinojen johdosta, mutta väsymys tunnistett i in 

hyvinvointiin vaikuttavaksi asiaksi etenkin toimiston puolella Covid-19 pandemian 

aikana. Väsymys ei ole noussut esiin viimeaikaisissa vahingoissa tai läheltä piti-

tilanteissa myötävaikuttavana tekijänä.  

Satamaoperointi 

Satamaoperoinnissa nosturin- ja lukinkuljettajat sekä vetomestarityö tunnistett i in 

turvallisuuskriittisiksi työtehtäviksi johtuen painavien ja arvokkaiden materiaa lien 

liikuttelusta kalliilla useiden tuhansien ja jopa miljoonien eurojen laitteistolla. Jos niiden 

suhteen sattuu esimerkiksi törmäyksiä, sillä voi olla todella merkittäviä taloudellis ia  

seurauksia kun mukaan lasketaan korjaukset ja toiminnan keskeytykset. Satojen 

työkoneiden ja useiden nosto- ja purkutöiden seurauksena väsymys tunnistettiin henkilö-  

ja omaisuusriskiä lisääväksi tekijäksi kyseisissä tehtävissä.  
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Väsymyksestä aiheutuvaa riskiä pidettiin tehtävien toimintaympäristössä mahdollisena, 

muttei kuitenkaan erityisen todennäköisenä. Tarkkaavaisuuskykyä ja huolellisuutta 

pidettiin tärkeinä ominaisuuksina töiden turvallisessa suorittamisessa. Väsymys oli ollut 

tunnistettuna tekijänä yhdessä työmatkan onnettomuudessa rattiin nukahtamisen 

johdosta, josta seurasi sekä henkilö- että omaisuusvahinko. Väsymystä ei oltu 

työpaikkaselvitysten mukaan nostettu esiin työhyvinvointiin tai tuottavuuteen 

vaikuttavana ongelmana. Avoimuutta painotetaan väsymyksestä puhumisessa ja siitä 

ilmoittamisessa samaan tapaan kuin muistakin työhön vaikuttavaista vaaratekijöistä. 

Metsäteollisuus 

Metsäteollisuuden yrityksessä tunnistettiin tehdasolosuhteisiin liittyviä riskejä, joista 

haastateltava mainitsi prosessinhallintaan liittyvän väsymyksen vaikutuksen inhimillis i in 

virheisiin muodostavan ison riskin ihmisille ja omaisuudelle. Erityisesti prosessin ylösajo 

tunnistettiin turvallisuuden kannalta kriittiseksi tehtäväalueeksi, jossa inhimillisten 

virheiden seurauksia pyritään kitkemään myös prosessiturvallisuuden varotoimilla.  

Valppauden suhteen haastateltava mainitsi työntekijöiden käyttävän ja hallitsevan monia 

laitteita samanaikaisesti, mikä voi vaikuttaa kykyyn keskittyä. Omaisuusriskit voivat 

realisoitua myös toimiston puolella tarkkaavaisuuden herpaantumisen myötä siten, että 

asiakas saa väärään aikaan väärää tuotetta tai jokin tärkeä seikka jää huomaamatta 

toimitusketjussa. Yrityksessä oli sattunut yksi ojaan ajaminen työmatkalla, jossa väsymys 

voitiin tunnistaa vahingon pääasialliseksi aiheuttajaksi. Väsymys miellett i in 

haastateltavan mukaan työhyvinvointiin vaikuttavana ongelmana enemmän 

toimihenkilötehtävissä, joissa palautuminen voi jäädä lyhyeksi. 

Valmistava teollisuus 

Valmistavassa teollisuudessa toimivassa yrityksessä tulitöiden teko, konekuljetukset sekä 

tehtaan sisäiset siirrot trukki-liikenteen ja automatisoitujen kuljetusvaunujen seassa 

tunnistettiin tehtäviksi joissa väsymyksen aiheuttamat häiriöt tarkkaavaisuudessa ja 

keskittymisessä voivat aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja. Väsymysriskiä pidettiin 

yrityksessä isojen vahinkojen osalta epätodennäköisenä, mutta kuitenkin täysin 

mahdollisena. Väsymystä ei käsitetty yrityksessä ongelmana, mutta tunnistett i in 
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kuitenkin työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. Yhdessä tapauksessa 

huonosti nukkuneen työntekijän keskittymisen herpaantuminen tunnistettiin johtaneen 

vahingon syntymiseen. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Toisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla toimivassa yrityksessä tehtiin 

sairaanhoidollisia tehtäviä ja hoiva- sekä kuntoutustehtäviä vanhusten, 

mielenterveyspotilaiden ja vammaisten hoivayksiköissä. Toisessa samalla toimiala l la 

toimivassa yrityksessä tehtiin lisäksi myös työtehtäviä lastensuojeluyksiköissä. 

Molemmissa yrityksissä väsymys tunnistettiin henkilö- ja omaisuusvahinkorisk iä 

aiheuttavaksi tekijäksi työssä ja työmatkalla tapahtuvan autoilun osalta ja erityises t i 

yövuorojen jälkeen. Tarkkaavaisuutta ja muistamista vaativina tehtävinä esiin nostettiin 

lääkkeiden antaminen vaadittavine annostuksineen juuri tietyille henkilöille, joissa 

väsymyksestä aiheutuvat virheet voivat johtaa henkilövahinkoihin. Yksi näkökulma 

missä väsymys voi aiheuttaa henkilövahinkoriskin kasvavan väkivallan uhan suhteen oli 

väsymyksen vaikutus työntekijän käyttäytymiseen ja erityisesti väsyneen lisääntynyt 

ärtyneisyys, mikä voi aiheuttaa negatiivisia reaktioita yksikköjen asukkaissa. 

Omaisuusvahinkojen osalta riskiä pidettiin pienenä, mutta henkilövahinkoja 

mahdollisena. Toinen yrityksistä arvioi väsymyksestä aiheutuvia riskejä kohtalaiseksi.  

Molemmissa yrityksissä inhimillisten virheiden rooli kuvailtiin isoksi johtuen 

ihmisläheisestä työstä. Toisaalta toisen yrityksen mukaan vahinkoilmoitusten 

taustasyiden läpikäymisen tarkkuus riippuu yksikön johtajasta. Toisessa yrityksistä 

läheltä piti-tilanteet ovat vasta viime aikoina tulleet raportoiduiksi ja 

turvallisuuspoikkeamien taustojen selvittäminen jää haastateltavan mukaan ohjeistuks ista 

huolimatta välillä liian pinnalliseksi. Väsymyksen osuutta lääkehoitoon liittyvi in 

virheisiin ei oltu suoranaisesti raportoitu, mutta virheiden on todettu liittyvän 

tarkkaavaisuuden herpaantumiseen ja unohduksiin. Haastateltava arvioi noin 70 % 

lääkepoikkeamista johtuvan unohduksista. Toisessa yrityksessä ei oltu törmätty 

väsymykseen turvallisuuspoikkeamien taustatekijänä ja toinen haastateltava mainits i 

yksittäisiä poikkeamia, joissa työntekijä oli ilmoittanut olleensa väsynyt. Toisaalta 

kummassakaan yrityksessä väsymyksen roolia ei huomioitu vahinkojen tutkinnoissa, 
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vaan väsymyksen mahdollinen vahinkoon myötävaikuttava rooli nousee esiin vain 

työntekijän ilmoittaessa siitä.  

Molemmat sosiaali- ja terveyspalvelujen yritykset tunnistivat väsymyksen olevan 

työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttava ongelma johtuen yksiköissä tehdystä 

kolmivuorotyöstä ja esiintyvästä psykososiaalisesta kuormituksesta. Toisessa yrityksessä 

väsymyksestä puhuttiin paljon ja työntekijät tuovat sitä esille sekä työterveyshuollon että 

esimiesten kautta. Toisessa yrityksessä pohdittiin onko väsymyksestä ilmoittaminen 

työkulttuurissa tabu josta ei uskalleta puhua tai vaihtoehtoisesti onko väsymys helpost i 

sivuutettava aihe, josta ei tajuta ilmoittaa ja puhua työturvallisuuden kontekstissa. 

Väsymysriskien hallintaan ei ole järjestetty koulutuksia, mutta psykososiaalisten riskien 

suhteen koulutusta on ollut, jossa väsymyskin on noussut esille. Puolestaan toisessa 

yrityksessä väsymyksestä tai vireystilasta ei varsinaisesti ilmoiteta tai puhuta, vaan 

enemmän esiin on noussut pidempiaikaista työssä uupumista. Väsymys nousee kuitenkin 

teemana esiin työvuorosuunnittelun ja työvuoroergonomian yhteydessä, vaikkei 

väsymysriskien hallintaan ole tarjottu koulutusta. Yrityksen menettelytapoihin kuuluu 

kuitenkin työntekijöiden vireystilan seuraaminen esimiehen toimesta.  

4.1.2 Väsymyksestä aiheutuvien riskien ja niitä lisäävien tekijöiden tunnistaminen 

Jokaisesta haastateltavasta yrityksestä löytyi väsymykselle altistavia työolosuhteita sekä 

fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Yleisimmät fyysiset kuormitustek ijät 

olivat yksipuoliset työskentelyasennot, fyysinen voimankäyttö huonoissa asennoissa sekä 

kesäajan korkea lämpötila. Psykososiaalisista kuormitustekijöistä eniten esiintyi korkea 

valppaus- ja tarkkaavaisuusvaatimus työtehtävien turvallisessa suorittamisessa. Työajan 

ja vuorojärjestelyn suhteen työpäivien pituudet vaihtelivat yritysten välillä 8 tunnista 12 

tuntiin. Yritysten välillä esiintyi eriäviä tulkintoja työaikamuotojen vaikutuks ista 

työntekijöiden vireystilaan. Työvuorojen alkamisajoissa ja vuorojen säännöllisessä 

kierrossa oli eroavaisuuksia etenkin teollisuuden alan yritysten ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen yritysten välillä. Kuudessa seitsemästä yrityksestä vuorot kiersivät 

kellon ympäri joko kolmivuorotyönä tai pidemmän 12 tunnin työajan kaksivuorotyönä. 

Väsymyksen kannalta epäedullisia työaikoja ja työtunteja oli havaittavissa merenkulussa 

ja satamaoperoinnissa, joissa toteutetaan turvallisuuskriittisiä työtehtäviä. 
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Epäsäännöllistä kolmivuorotyötä esiintyi molemmissa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yrityksissä.  

Rakennusteollisuus 

Inhimillisillä tekijöillä kerrottiin olevan suurin rooli vahinkojen taustalla ja juurisyitä 

vahinkojen ja läheltä piti-tilanteiden osalta pyritään selvittämään 5 WHYs-analyys in 

avulla, jolla selvitetään tapahtuneen syy-seuraus-suhteita ja juurisyitä, mistä myös 

väsymyksen mahdollinen osuus voi nousta esille. Asfalttityössä tunnistettiin fyysisen 

työn kuormittavuutta ja melua liikenteen seassa työskennellessä. Sesonkiluonteisen työn 

vuoksi lämpö osoittautuu kesällä haasteelliseksi työolosuhteeksi, minkä takia 

työvuorojen aloitukset voivat vaihdella pahimman helteen mukaisesti. Psykososiaalis ina 

kuormitustekijöinä asfalttityössä ja tiemerkinnässä esiin nousivat korkea 

tarkkaavaisuuden ja valppauden taso liikenteen seassa. Työ ei ole monotonista alueiden 

vaihtumisen takia, mutta työ voi olla haastateltavan mukaan kognitiivisesti kuormittavaa 

työskennellessä usean eri näyttöpäätteen parissa ollen samalla valppaana 

työympäristöstään. Sesonkikauden aikana järjestetään kuormitustekijöitä selvittäviä 

työpaikkaselvityksiä kolme kappaletta. Lisäksi työterveydenhuollon asiantuntevuutta 

hyödynnetään määräaikaistarkastuksissa, joissa tulee ilmi jos jotkin ryhmät tai yksilöt 

kuormittuvat erityisesti työmaalla ja erityisistä syistä.  

Yrityksessä tehtävä asfalttityö on sesonkiluonteista kesän ajan ja sitä tehtiin keskeytyvänä 

2- tai 3-vuorotyönä tiettyjen ryhmien tehdessä myös pelkkää yövuoroa. Säännöllinen 

työaika oli 6 kk sesongin aikana 10 tuntia ja työntekijöille suunnitellut tunnit toteutuivat 

pääsääntöisesti suunnitellusti. Yövuoroa enemmän tai säännöllisesti tekevät ryhmät 

otettiin tarkempaan tarkasteluun riskien osalta. Työntekijöille on tarjottu yrityksessä 

mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa esittämällä toiveita esimiehelle, joka 

työaikataulun laatii. Asfalttityön sesonkiluonteisuuden vuoksi ylityöt olivat yleisiä ja 

suunniteltuja ja henkilöstön kerrottiin tekevän niitä mielellään. Ylityötunteja seurattiin 

yrityksessä kuitenkin tarkasti, koska niiden on havaittu välillä kuormittavan samoja 

henkilöitä. Poissaolojen paikkaamiseen tai ylitöiden kierrättämiseen ei tehdä erillistä 

analyysiä siitä osuvatko ne jo valmiiksi paljon töitä tekeville henkilöille. Työryhmästä 

puolen kerrottiin olevan matkatyössä ja puolen työskentelevän kiinteillä alueilla, mikä 

aiheutti riskiä 10 tunnin lepoajan täyttymisestä heillä, jotka ajavat vapailta toiselta 
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paikkakunnalta takaisin työmaalle. Työntekijöiden lepoajan kuvailtiin täyttyvän muuten 

hyvin ja alle 10 tunnin lepoajat kuvailtiin satunnaisiksi, mitkä voivat johtua työntekijän 

omasta toiminnasta tai harvinaisemmista konerikoista. Palautumisen huomiointi tuli 

suoraan työaikalain vaatimuksista. Palautumista pyrittiin edistämään tekemällä 

järjestelyjä pidempien matkojen suhteen matkustamalla lentokoneella auton sijasta ja 

tarjoamalla tilanteen salliessa työntekijöille pidennettyjä viikonloppuja.  

Merenkulku 

Tutkittaessa omaisuus- ja henkilövahinkoja väsymyksen mahdollinen rooli voidaan 

tunnistaa tarkastelemalla vahingon kellonaikaa, tehtyjä työtunteja ja työn kuormittavuutta 

tapahtuneen aikana, mikä voi kertoa väsymyksen mahdollisesta roolista tapahtuneessa. 

Väsymyksestä ei ole ollut haastateltavan mukaan tarvetta puhua viime aikoina 12 tunnin 

vuoroon ja 12 tunnin vapaaseen siirryttäessä. Väsymys oli ollut aiemmin enemmän 

tapetilla kun merenkulussa kuljettajilla oli 6 tunnin vuoro ja 6 tuntia vapaata, jolloin 

palautumisaika jäi syklissä lyhyemmäksi. Inhimillisten tekijöiden osuus vahinkojen ja 

läheltä piti-tilanteiden taustalla arvioitiin suhteellisen pieneksi merenkulussa ja 

suurimman osan kerrottiin aiheutuvan laitteistoon liittyvistä vioista ja häiriöistä.  

Laivankorjauksen työtehtävissä esiintyi fyysistä työtä huonoissa asennoissa ja pienissä 

tiloissa. Korjaajat altistuvat kuumalle ja melulle, mikä on huomioitu yrityksen 

riskienarvioinnissa ja huonoihin työskentelyasentoihin keskittyvällä kampanjalla, jolla 

kuormitusta pyritään vähentämään. Jäänmurtotehtävissä psykososiaalis ina 

kuormitustekijöinä mainitaan korkean valppauden ja tarkkaavaisuuden tason 

ylläpitäminen sekä yksintyöskentely ja tiedon prosessointi. Merenmittaustehtävät ja 

usean näyttöpäätteen ääressä työskentely kuormittavat myös kognitiivises t i. 

Psykososiaalista kuormittavuutta analysoidaan ja esimiehiä koulutetaan aiheesta. 

Väsymys on ollut yksi osa psykososiaalisen kuormituksen koulutuksissa. 

Kuormitustekijöiden selvittämistä, joista väsymystä voi nousta esiin tehdään 

viranomaisten toimesta merenkulun ollessa vahvan sääntelyn alla olevaa toimintaa. 

Kuormitus luo isompia riskejä maalla tapahtuvissa työtehtävissä, joissa ei ole niin paljon 

säädöksiä. Fysioterapeuttia on hyödynnetty yrityksessä jokaisen työpisteen ja 

kuormittavien työasentojen analysoinnissa. Työterveydenhuollolla on iso rooli 
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kuormitustekijöiden hallinnassa ja selvittämisessä ja heidän kanssaan tehdään runsaasti 

kuntotarkastuksia, joissa väsymyksen oirehdintaa voi tulla eteen.  

Merenkulun jäänmurtotehtävissä väsymys oli aiempina vuosina noussut enemmän esille 

6 tunnin työn ja palautumisajan kierrolla, mikä on nykyisin korvattu vireystilan ja 

palautumisen kannalta edullisemmalla 12 tunnin työllä ja 12 tunnin vapaalla, koska 

työntekijöiden tulee saada nukutuksi minimissään 8 tuntia ennen työsuoritetta. Lepoajan 

tulee olla mielellään 12 tuntia, koska tehtävät vaativat hyvän vireystilan. Yhdessä laivassa 

lepoajan mainittiin jäävän alle 10 tuntiin johtuen työntekijöiden omasta rytmistä josta he 

haluavat pitää kiinni. Yrityksessä tiedostetaan sen negatiiviset vaikutukset terveydelle ja 

vireystilalle, mutta rytminvaihdosta ei voida väkisin määrätä.  

Laivalla työskennellään 10 päivää putkeen, mutta myös vapaapäiviä on työjakson jälkeen 

10 päivää. Laivalla ei voi vaikuttaa omiin työaikoihinsa, koska työtehtävissä tulee mennä 

tiettyyn vahtiin. 12 tunnin työvuoro on järjestetty suunnitelmallisella ja tehokkaalla 

tauotuksella, mikä takaa säännöllisen työajan toteutumisen. Jäänmurtotehtävissä o li 

tauottaja, joka päästää työntekijän rauhassa keskeytymättömälle tauolle. Poissaolojen 

paikkaamisen suhteen yrityksessä pyritään välttämään tuurausten osumista samoille 

työryhmille ehkäisten kuormitusta ja väsymystä sekä edistämään tasapuolista työn 

jakautumista. Haastateltava nosti esiin esimiehen osaamisen ja roolin tuurausten 

tasapuolisessa jakamisessa. Ainoaksi tilanteeksi, jossa esiintyy epäsäännöllisiä työpäiviä 

ja -aikoja mainitaan viiden vuoden välein tehtävät telakoinnit, joissa työajat sekoittuvat 

epäsäännölliseksi. Muiden tehtävien osalta työtä tehdään pääsääntöisesti normaalina 

päivätyönä. Väylänhoitajien mainittiin työskentelevän isolla alueella ja tekevän 

ajomatkoja autolla läpi Suomen. Väylänhoidon tehtävissä tulee ajoittain tarpeita 

rekrytoida ihmisiä lisää ja perusteellisella resurssien suunnittelemisella myös 

työkuormituksesta aiheutuvaa väsymystä on mahdollista torjua. Työn ja vapaa-ajan 

tasapainon koetaan toteutuvan hyvin merenkulkijoilla, mutta konttorin puolella 

työskentelevillä työn ja vapaa-ajan tasapaino voi häiriintyä kun tulee olla saatavilla myös 

vapaa-aikana.  

Satamaoperointi 
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Väsymyksen roolin tunnistamiseen ja analysoimiseen osana omaisuus- ja 

henkilövahinkotutkimuksia ei ole tällä hetkellä järjestelmällistä metodia käytössä, millä 

kartoitettaisiin väsymyksen roolia tapahtuneessa. Väsymyksen rooli nousee esiin 

pääasiallisesti osallisena olleiden työntekijöiden ilmoittaessa siitä. Suurimman osan 

vahingoista ja läheltä piti-tilanteista kerrottiin johtuvan inhimillisistä virheistä suorasti tai 

epäsuorasti jos jokin vaaratekijä on jäänyt huomaamatta, tilanne on arvioitu väärin tai 

tilanteeseen on reagoitu väärällä tavalla. Työnjohdon vastuulla on tehdä perusteellinen 

juurisyytutkinta, mutta sen arvioitiin jäävän välillä liian pinnalliseksi. 

Satamaoperoinnissa ja ahtaajatyössä on voimaa vaativia tehtäviä yksipuolis issa 

työskentelyasennoissa ja kesän helteet tulkitaan työolosuhteiden osalta 

kuormitustekijäksi varsinkin konttikurottajan työssä, jota tehdään lasikopista käsin. 

Kuumuuden osalta lakisääteinen lisätauotus ja lisätty nesteytys ovat käytössä lämmöstä 

aiheutuneen uupumisen ja väsymyksen vastakeinoina. Talvella ei ole pakkasrajaa, mikä 

altistaa työntekijöitä myös kylmyydelle. Psykososiaalista kuormitusta on koettu ja siitä 

on ilmoitettu yrityksessä esimiehille. Häiriötekijöitä keskittymiselle mainitaan esiintyvän 

työtehtävissä. Tietyissä ahtaajan työtehtävissä työskennellään useampien 

näyttöpäätteiden parissa. Toimistotyön puolella mainitaan olevan työskentelypaine tta 

ison työmäärän vuoksi, mitä pyritään jakamaan tasaisemmin ihmisten kesken. Työn 

kierto on havaittu hyväksi keinoksi psykososiaalisen kuormituksen hallintaan 

ahtauspuolella, missä keskittymisen herpaantuminen ja kuormituksesta väsyminen 

johtavat tapaturma-alttiuden kasvamiseen. Kuormitustekijöiden vaikutuks ia 

analysoidaan vuosittaisissa työpaikkaselvityksissä ja tarpeen mukaan tehtävissä 

ergonomiaselvityksissä. Aloite tehdä ergonomiaselvitys voi tulla esimerk iks i 

työsuojeluvaltuutetulta ja selvityksiin otetaan mukaan tarvittaessa fysioterapeutt i. 

Työterveys on haastateltavan mukaan aina mukana työsuojelukokouksissa ja sen rooli on 

merkittävä kuormitustekijöiden analysoinnissa.  

Ahtaajatyössä tehtiin 2-vuorotyötä ja 3-vuorotyötä useammalla järjestelytavalla. 2-

vuorotyössä tehtiin joka neljäs lauantai lauantaivuoro, jossa esiintyi vuoronvaihtoa 

iltavuorosta lauantaiaamuksi. Kolmivuorotyön osalta työaika oli 8 tuntia ja vuorokierto 

myötäpäivään kiertävä 5-vuoro (AA-II-YY---). Niin kutsuttu 5-vuororytmi otettiin 

käyttöön paremman palautumismahdollisuuden takia. Yksi ryhmä teki edelleen hitaalla 

kierrolla, joka koostui neljästä aamu-, iltaa- ja yövuorosta sekä kuudesta vapaasta. 
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Yrityksessä tiedostetaan hitaan kierron negatiiviset puolet, minkä takia kevyimmäksi 

kierroksi tunnistettuun nopeaan ja myötäpäivään kiertävään vuorojärjestelmään ollaan 

siirrytty. Yhdelle hitaalla kierrolla työskentelevälle ryhmälle ollaan suositeltu vireyst ilan 

ja palautumisen kannalta parempaa kiertoa. Yrityksessä ollaan mietitty 12 tunnin 

työpäivää ja kiertoa vaihtoehtona nykyiselle, mutta sen on tulkittu saatavilla olevan tiedon 

mukaan olevan jaksamisen ja keskittymisen kannalta epäedullinen vaihtoehto yrityksen 

työtehtävissä. Yrityksessä aamuvuorot aloitetaan perinteisesti ja totutusti klo 06, mikä voi 

väsyttää erityisesti pitkää työmatkaa tekeviä kun palautumisaika voi jäädä alle 10 tuntiin. 

Yrityksessä oltiin keskusteltu aamuvuoron aloituksen siirtämisestä alkavaksi klo 07, mikä 

helpottaisi aamusta ilmenevää väsymystä ja pitkää työmatkaa tekeviä, mutta klo 06 

alkavaan ollaan totuttu useiden vuosien ajan. Markkinointiosastoa lukuun ottamatta 

varsinaista matkustustyötä ei esiinny, mutta riskiksi tunnistetaan pitkien työmatkojen ja 

vuorojen yhdistelmä.  

Aamuvuorot on tunnistettu rankimmiksi vuoroiksi varsinkin nuorempien työntekijö iden 

osalta. Yrityksessä tehtiin ylitöitä asiakkaan tilaamana ja ne olivat viikoittaisia. Ylitöiden 

myötä oli mahdollista, että työpäivän aikana voi esiintyä myös 16 tunnin tuplavuoroja, 

eikä 8 tunnin yöunet ja tarpeellinen lepoaika tule joissain tilanteissa täyteen. Ylityön rooli 

mainitaan haastavana, koska se on tarpeellista toiminnan kannalta, mutta tunnistetaan 

myös väsymykselle altistavaksi riskiksi. Ylityöt aiheuttivat siten myös poikkeamia 

suunniteltujen ja toteutuneiden tuntien välille. Ylitöiden kierrätykseen on käytössä 

laskuri, jolla ylitöitä kierrätetään tasapuolisesti ja joka huomioi jo tehdyt työtunnit. 

Henkilöstöresursoinnin ja työkuormituksen jakamiseen yrityksellä on käytössä 

tilapäisahtaajia joiden käyttöä lasketaan tarkasti viranomaisten toimesta. Kesälomakaudet 

ovat resursoinnin osalta haastavia ja varsinkin turvalliseen työskentelytapaan 

perehdyttäminen lyhyessä ajassa nostettiin esiin huolenaiheena. Työntekijät eivät voi 

yrityksessä vaikuttaa omiin työaikoihinsa esimerkiksi joustavuuden tai lyhyempien 

työpäivien osalta. Toimihenkilöillä on käytössään liukumat, joita voi käyttää joustavasti. 

Käytäntönä on ollut ylityön korvaaminen vapaavalintaisesti rahallisena tai vapaapäivien 

muodossa ja lisäksi pekkaskertymä on yksi vaihtoehto vapaiden suhteen. Vuorokierron 

valintaan on vaikutusmahdollisuus ja ikäryhmittäin on mahdollisuus 54-vuoden iässä 

tehdä pelkkää aamuvuoroa.  

Metsäteollisuus 
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Inhimillisillä virheillä kuvattiin olevan valitettavan suuri rooli vahinkojen ja läheltä piti-

tilanteiden taustalla ja virheet tarkkaavaisuudessa ja havaitsemiskyvyssä nousivat esiin 

yleisimpinä virheeseen altistavana ominaisuutena. Yrityksessä käytetään 5 WHYs-

metodin johdannaisena niin kutsuttua yhdeksän M:än (9 Miksi-kysymystä) tekniikkaa 

selvittämään sattuneiden vahinkojen taustat ja olosuhteet, mitkä vahingon mahdollistivat. 

Vahinkojen tutkinnoissa yhtenä kysymyksenä kartoitetaan miten työntekijä on nukkunut 

edellisenä yönä, mikä kertoo väsymyksen mahdollisesta vaikutuksesta. Lisäksi 

väsymyksen mahdollista osuutta tapahtuneessa etsitään katsomalla vuoron ajankohtaa ja 

vahingon takana olevia työtunteja.  

Metsäteollisuudessa fyysisen voimankäytön kerrottiin olevan lyhytaikaista ja 

apuvälineiden määrän korkea fyysisen kuormituksen vähentämiseksi. Fyysisest i 

yksipuoliset työskentelyasennot on huomioitu myös toimiston puolen työssä. 

Työkipeymiä on tullut yrityksessä vastaan edellisten selvitysten yhteydessä ja kaksi 

tapaturmaa oli sattunut lähiaikana huonon työskentelyasennon johdosta. Helteet on koettu 

väsyttäväksi kesäaikana, jolloin lisätauottamisesta puhuttiin paljon ja esimiehen roolista 

järjestää tarpeellinen tauotus kussakin tehtävässä. Tärinää esiintyy trukkikuskien työssä, 

mutta tärinää vaimentavat penkit on otettu käyttöön. Melutaso on korkea tietyissä tehtaan 

osissa, mutta kuormitus jää sen osalta vähäiseksi vain lyhytaikaisen melualtisuksen takia.  

Psykososiaalisen kuormituksen osalta prosessinvalvonta koetaan yksipuoliseksi ja 

monotoniseksi työksi. Psykososiaalisista kuormitustekijöistä toteutetun kyselyn mukaan 

suuren tietomäärän prosessointi nousi esiin painetta lisäävänä kuormitustekijänä. Aihe 

koskettaa myös toimiston puolta joissa liian suuri työkuorma ja vaativa työ on johtanut 

myös irtisanoutumisiin. Haastateltava nosti esiin yhteyden omaisuusvahinkoihin siitä 

näkökulmasta että jos kokenut työntekijä joutuu irtisanoutumaan liiallisen työmäärän ja 

kuormituksen takia, osaamattomuuden ja psykososiaalisesti kuormittavan työn 

yhdistelmä johtaa helpommin virheisiin. Muutokset työssä ja työn järjestelyssä olivat 

kuormitustekijöitä, jotka nousivat edellisessä kartoituksessa esiin. Fyysisiin ja 

psykososiaalisiin kuormitustekijöihin liittyen toteutetaan kyselyitä aika ajoittain ja 

ergonomiaa on viime aikoina korostettu yrityksessä. Psykososiaalisten 

kuormitustekijöiden selvittäminen koettiin yrityksessä haasteelliseksi johtuen niiden 

yksilöllisen kokemisen eroavaisuuksista. Psykososiaalista kuormitusta pohditaan 

yhteistyössä työterveydenhuollon asiantuntevuuden kanssa, joka tekee säännöllises t i 
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kuormitustekijöihin liittyviä kyselyitä. Väsymys on noussut niissä esiin, mutta pienellä 

roolilla. Asiantuntijoiden näkemystä voisi haastateltavan mukaan käyttää enemmän. 

Psykososiaaliset kuormitustekijät on huomioitu kuitenkin yrityksen käyttämässä 

riskienarviointijärjestelmässä.  

Yrityksessä tehdään 12 tunnin aamu- ja yövuoroja. Töitä tehdään neljä päivää, joiden 

jälkeen vapaita on 5 täyttä vapaapäivää. Yrityksen sairaspoissaolojen mainitt i in 

pienentyneen siirryttäessä 12 tunnin vuoroihin ja töihin lähtöjen vähentyminen on koettu 

työntekijöiden keskuudessa positiiviseksi asiaksi. Vireystilaan 12 tunnin työpäivät on 

koettu vaikutuksiltaan paremmaksi. 12 tunnin työpäivän päälle tulee harvoin venytettyä 

työpäivää ja suunnitellut tunnit toteutuvat pääasiallisesti. Työntekijät voivat vaikuttaa 

omiin työaikoihinsa sopimalla itsenäisesti vuoronvaihdot ja vapaat tarpeen tullessa, 

minkä lainmukaisuuden esimies tarkistaa. Työpäivien venymistä on havaittavissa 

enemmän toimihenkilöiden tehtävissä, joissa esiintyy välillä myös työmatkustamista. 

Yrityksessä on matkustamisen varalle käytäntö, jossa matkustamista seuraavana päivänä 

voi tehdä etätöitä palautumisen edistämiseksi. Toimihenkilöiden suhteen ylitö iden 

mainitaan olevan jatkuvasti lakisääteisellä ylärajalla ja kuormittumisen suurta. 

Toimihenkilöillä työt voivat seurata kotiin häiriten työn ja vapaa-ajan tasapainoa. 

Yrityksessä ollaan pyritty välttämään henkilöille soittamista vapaa-ajalla, mutta toisaalta 

viestinnän on koettu työarkea helpottavanakin asiana.  

Turvallisuushavainnoissa on nostettu esiin myös henkilöstön aliresursointi tehtaiden 

häiriötilanteissa. Henkilöiden kuormittumisessa on paljon osastokohtaista vaihtelua, mikä 

on tullut esiin kuormitustekijöitä koskevassa kyselyssä. Asiantuntevuutta vaativissa 

tehtävissä on havaittu tiettyjen työntekijöiden kuormittuvan paljon. Esimiehen osaamisen 

rooli nostetaan esiin poissaolojen tuurausten ja ylitöiden kierrättämisen suhteen tärkeänä 

asiana, millä kuormitusta voitaisiin jakaa paremmin. Tarpeellinen lepo ja palautuminen 

pyritään varmistamaan 12 tunnin vuorokierrolla ja pitkillä vapailla, mutta vuositta iset 

huoltoseisokit tunnistetaan tilanteeksi, joissa lepoaika jää todella pieneksi. Rajana 

lepoajalle huoltoseisokkien aikana on pidetty 7 tuntia, jolloin on huomattu työntekijö iden 

voimakasta väsymyksen oireilua. Haastateltavan mukaan huoltoseisokin väsymykseen 

liittyviä riskejä ei ole arvioitu tai huomioitu tarpeeksi hyvin.  

Valmistava teollisuus 
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Inhimillisiä virheitä esiintyy vahinkojen taustalla ja niillä arvioitiin olevan iso rooli. 

Vahinkojen taustatekijöinä kerrottiin olevan keskittymisen herpaantumista ja 

ongelmatilanteiden ratkaisutilanteita, joissa ollaan poikettu turvallisista toimintatavo ista 

ja rutiineista. Työhön vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä pyritään Human Factor- työkalun 

avulla huomioimaan paremmin yrityksen viestinnässä ja turvallisuustarkastelussa. 

Yrityksessä ei nykyisin kartoiteta väsymyksen mahdollista roolia sattuneiden vahinkojen 

taustalla ja se tunnistetaan turvallisuusjohtamisen ja riskienarvioinnin kehityskohteeks i. 

Haastateltavan mukaan yrityksessä on mietitty voiko vahingon tutkinnan yhteydessä 

kysyä työntekijältä esimerkiksi unen määrää vahinkoa edeltävänä yönä. Aikaikkunaa on 

otettu aikaisempien vahinkojen tutkinnassa huomioon analysoimalla onko tapahtuma 

sattunut tuotantoaikataulun ja kiirekuormituksen tai mahdollisesti verensokerin vaihtelun 

seurauksena esimerkiksi ennen tai jälkeen ruokatauon, jossa Human Factor-ajattelu on 

tullut vahvasti esille. Vahingon taustalla ollutta ylityön määrää on joskus tullut esille.  

Valmistavassa teollisuudessa ja konepajatoiminnassa esiintyy uuvuttavaksi ja 

väsyttäväksi koettuna olosuhteena myös kesän kuumuus eritoten hitsaustyössä, mikä on 

tunnistettu lisätauotusta vaativaksi. Fyysinen voimankäyttö ei ole tuotannon työtehtävissä 

pitkäaikaista, mutta silti toistuvaa liikettä. Psykososiaalista kuormitusta nostettiin esiin 

enemmän toimihenkilöiden osalta joilla työ voi olla kognitiivisesti kuormittavaa. Myös 

kokeneempien työntekijöiden kuormitusta nostettiin esiin, koska heillä on paljon 

tietotaitoa ja sen myötä vastuuta. Valvomon omaista työtä tai näyttöpäätteiden ääressä 

valppautta vaativaa työtä ei esiinny kuormittavana tekijänä. Fyysisten ja 

psykososiaalisten kuormitustekijöiden osalta yrityksen tavoitteena oli tehdä vuositta inen 

selvitys, mutta datamäärän käsittely koettiin haasteelliseksi johtaen kahden vuoden välein 

tehtäviin selvityksiin. Henkilöstökyselyissä väsymys ei ole noussut esille kuormittavana 

tekijänä, vaan työn keskeytykset ja monien asioiden yhtäaikainen huomiointi ja 

tekeminen, mikä koetaan kognitiivisesti kuormittavaksi. Työterveydenhuoltoa käytetään 

ongelmien löytymisen jälkeen apuna hallintakeinojen miettimiseksi ja viiden vuoden 

välein järjestetään työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys.  

Huolto ja toimiston puoli tekevät yrityksessä päivävuoroa, mutta tehtaalla tehdään 

keskeytyvää 2-vuorotyötä aamussa ja illassa ja satunnaisesti viikonloppuylitö itä. 

Haastateltavan mukaan väliaikaiset puutteet ja tavaran toimitusajat vaativat varastolta 

myös yövuoron tekemistä, minkä vaikutusta vireystilaan on arvioitu. Vuorojen pituus on 
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säännöllinen 8 tuntia ja työpäivät harvoin venyvät. Satunnaisten viikonloppuylitö iden 

suhteen vuoron pituus on myös 8 tuntia. Aamuvuoron aloitusaika on aikainen klo 05:30. 

Ylitöitä pyritään rajoittamaan siten, ettei peräkkäisiä ylityöviikonloppuja kerry tietyil le 

henkilöille, mitä esimies seuraa tuntikertymistä. Toimihenkilöt ja tuotannon työntekijät 

voivat myös joustavasti tehdä tunteja sisään salojärjestelmän avulla ja pekkaskertymä 

ohjataan käytäntönä pitämään vapaapäivien muodossa, eikä ottamaan rahana. 

Matkustavaa työtä kotimaassa tekevät pääsääntöisesti tuotekouluttajat ja myyjät, joiden 

suhteen esiin nostettiin pitkien päivien altistavan väsymyksestä aiheutuviin 

liikenneonnettomuusriskeihin. Toimihenkilöillä on kuitenkin mahdollista suunnite l la 

työmatkansa siten, että lepoa saa seuraavan päivän. Yrityksessä tunnistetaan 

vuoronvaihdot sunnuntai- illasta maanantaiaamuun tilanteiksi, joissa ei ehdi nukkua 

kahdeksaa tuntia tai levätä yhteensä kymmentä tuntia. Tilanteiden mainitaan olevan 

kuitenkin harvinaisia. Tuotannon esihenkilöiden psykososiaalisessa kuormituksessa 

yhtenä esiin nousseena asiana oli vapaa-ajalla tapahtuva viestintä, mihin ei ole ohjeistusta 

olemassa. Ajanhallinnasta ja työasioiden syrjään jättämisestä vapaa-ajalla on ollut 

puhetta, mutta sitä tapahtuu välillä häiriten vapaa-ajan ja työn tasapainoa.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Molemmissa haastateltavissa yrityksissä esiintyi fyysisesti vaativaa työtä huonoissa 

asennoissa esimerkiksi asiakkaiden siirto- ja nostotehtävissä. Kuormitusta pyritään 

vähentämään sähköisillä apuvälineillä kuten nostureilla ja työskentelyergonomiaa 

käsittelevillä koulutuksilla. Lisäksi molemmissa yrityksissä nostettiin esiin kuumat 

työskentelyolosuhteet kesäisin, minkä vaikutus työntekijöiden vireystilaan ja 

jaksamiseen tunnistetaan ja hallitaan tarjoamalla viilennysmahdollisuuksia. Toinen 

yrityksistä mainitsi melua esiintyvän tietyissä yksiköissä. Fyysistä kuormitusta ei koeta 

ongelmalliseksi tekijäksi kummankaan yrityksen vastausten perusteella. 

Psykososiaalinen kuormitus nostettiin esiin työn kuormittavuuden pääosa-alueena 

molemmissa yrityksissä. Yksikön johtajilla on kognitiivisesti vaativaa työtä usean eri 

järjestelmän parissa, mikä tunnistetaan kuormittavaksi. Hoitajilla esiintyy 

yksintyöskentelyä, ison tietomäärän käsittelyä ja suurta vastuuta yksiköstä ja sen 

asukkaista. Toinen yrityksistä mainitsi valppautta vaativia tehtäviä olevan paljon 

lastensuojelun puolella. Valppaus ja tarkkaavaisuus ovat tärkeitä lääkkeiden antamisessa. 

Työtehtävien mainitaan olevan kuitenkin monipuolisia. Psykososiaalisia ja fyysis iä 
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kuormitustekijöitä selvitetään yhteistyössä työterveydenhuollon kanssa toisessa 

yrityksessä 3 vuoden ja toisessa 3–5 vuoden välein, joissa väsymyksen rooli voi nousta 

myös esille.  

Molemmissa yrityksissä tehdään hoitotehtävissä 3-vuorotyötä ja toisessa lisäksi 2-

vuorotyötä. Vuorot eivät ole kuitenkaan säännöllisen kierron mukaisia, vaan työtä 

tehdään epäsäännöllisesti. Aamuvuorot alkavat molemmissa yrityksissä klo 07. 

Molempien yritysten haastateltavat mainitsivat joidenkin tekevän matkatyötä yleensä 

hallinnon ja päällikkötason tehtävissä. Heille on mahdollistettu joustavaa työaikaa, jolloin 

työmatkalta palatessaan on mahdollista pitää etäpäivä tai aloittaa työt tavallista 

myöhemmin. Omaan työaikaan vaikuttaminen on ollut pidetty asia. Toinen Sote-

yrityksistä mainitsi vuoronvaihtojen illasta aamuun olevan yleinen tapa, johon vaikuttaa 

työntekijöiden autonominen vuorosuunnittelu. Silloin lepoaika jää alle 10 tuntiin ja 

riittävän unen määrän saanti on haastavampaa. Iltavuorosta aamuvuoroon siirtymis istä 

pyritään kyseisessä yrityksessä eroon. Autonominen vuorosuunnittelu tarkistutetaan 

toisessa yrityksessä esimiehellä, joka arvioivat onko vuorolista ergonominen kun taas 

toinen yritys ei arvioi vuorolistan ergonomisuutta, vaan ne tarkistetaan lähinnä 

työehtosopimusrikkeiden suhteen. Toisen yrityksen työehtosopimus esti alle 11 tunnin 

lepoajalla olevat vuoronvaihdot, mitkä ovat rankkoja ja työntekijöitä väsyttäviä.  

Riittävän palautumisen varmistaminen riippuu henkilöstön tarpeesta ja molemmat 

yritykset tunnistivat aliresursoinnin väsyttävänä ongelmana. Vapaapäivien osalta 

yksittäisistä vapaapäivistä pyritään eroon, jotta työn kuormituksesta palautumiselle jäisi 

enemmän aikaa, mutta se on haastavaan toteuttaa epäsäännöllisessä vuorotyössä. 

Henkilöstöresurssien niukkuutta oli paikattu toisen yrityksen tapauksessa 

vuokratyövoimalla, joiden työaikoja ei kunnolla edes tiedetty. Työntekijän vastuuta 

miettiä myös itse vastaanottamansa työn määrä nostettiin esiin. Toinen yrityksistä nosti 

esiin joidenkin työkykyongelmaisten kohdalla riittävän palautumisen varmistamisen, 

joka toisaalta näyttäytyy muiden lisäkuormituksessa ja väsymyksessä. 

Kokonaistyötuntien kertymää rajoitetaan yrityksessä kolmen viikon ajanjaksolta 125 

tuntiin, millä pyritään ehkäisemään työssä uupumista ja väsymystä.  

Toisessa yrityksistä yövuoron vaikutuksia ja riskejä on arvioitu riskienarvioinneissa ja 

työpaikkaselvityksissä esimerkiksi seuraamalla tiiviimmin paljon yövuoroa tai pelkkää 
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yövuoroa tekeviä yhdessä työterveydenhuollon kanssa. Toisessa yrityksessä jaksotyön 

kerrottiin olevan yleisempää kolmivuorossa, jolloin väliin tulee välivuorojak in. 

Epäsäännöllisyydestä johtuen suunniteltujen ja toteutuneiden tuntien välillä voi olla 

paljon vaihtelua ja vuorolista muuttuu suunnitellusta. Koronaviruspandemia koettiin 

rankkana kuormitusjaksona molemmissa yrityksissä, jolloin hoitoalan työntekijät ovat 

kokeneet väsymystä. Vuorotyön haitat on tunnistettu, mutta varsinaisia arviointeja sen 

vaikutuksesta vireystilaan ja turvallisuuteen ei olla tehty. Epäsäännöllisiä ja pitkiä 10 

tuntia ylittäviä vuoroja tehdään molemmissa yrityksissä säännöllisesti yövuoroissa sekä 

ylitöiden myötä. Ylitöitä mainittiin toisessa yrityksessä olevan viikoit ta in 

henkilöstöresurssien ollessa vähäisenä. Ylitöiden kierrättämisen suhteen ei ole varsinaista 

lainsäädännön ulkopuolelta hyödynnettävää menettelytapaa käytössä. Toinen yrityksistä 

nosti esiin yksikönjohtajien ja esimiesten seuraavan työtunteja ja ylitöiden tasapuolista 

kierrättämistä henkilöstön kesken. Toinen yrityksistä oli pohtinut miten työasioiden 

hoitaminen vapaa-ajalla vaikuttaa yksikössä jaksamiseen, mikä voi olla ongelma heillä, 

joilla on suurin riskialttius työssä. Toisessa yrityksessä oli työasioiden viestintään liittyvä 

ohjeistus jonka mukaan työasioita ei saisi hoitaa vapaa-ajalla häiriten työn ja vapaa-ajan 

tasapainoa ja rikkoen vaitiolovelvollisuutta.  

4.1.3 Väsymysriskin huomiointi turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa 

Tämän osa-alueen kysymyksissä käsiteltiin väsymyksen tunnistamista ja haastateltavien 

yritysten käytössä olevia hallintakeinoja hallita väsymystä ennaltaehkäisevästi tai 

reagoivasti. Yrityksiltä kartoitettiin lisäksi ideoita väsymyksen parempaan huomioint i in 

riskienarvioinnissa ja turvallisuusjohtamisessa ja jo käytössä olevia hallintakeinoja 

koottiin yhteen haastattelun lopussa.  

Rakennusteollisuus 

Yleisellä tasolla yrityksen edustaja ei kokenut, että töihin saavuttaisiin usein väsyneenä, 

vaikka sille altistavia tekijöitä olikin tunnistettu. Keskeytymättömiä taukoja pidetään 

työryhmäkohtaisesti ja lisäksi työntekijöille on mahdollisuus pitää pieniä lisätaukoja 

tarpeen mukaan. Työmaan liikkuva luonteen vuoksi keskeytymättömien taukojen 

mahdollistamiseksi on käytössä huoltoauto, johon työpisteeltä on mahdollista poistua. 

Parhaana ennaltaehkäisevänä keinona väsymysriskien hallitsemiseen haastateltava nostaa 
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esiin avoimen keskustelun ja väsymyksen huomioimisen yhtenä vaaratekijänä 

riskienarvioinnissa. Työmatkoihin sisältyvät väsymysriskit on myös muistettava ottaa 

huomioon. Työaikojen ergonominen järjestely ja niiden suunniteltavuus sekä 

majoituskäytännöt ja sen tarjoaminen puolelle reissutyötä tekeville ovat myös tärkeitä 

keinoja edistää palautumista ja riittävän unen määrän saantia. Kuumien kesäolosuhte iden 

aikana töiden aloitusta aikaistamalla lämmön aiheuttamaa uupumusta ja vireyst ilan 

heikentymistä voidaan rajoittaa. Lisäksi valaistukseen panostaminen hämärässä parantaa 

työn laatua ja turvallisuutta sekä ylläpitää parempaa vireystilaa. Joustavuus työajoissa ja 

pidempien viikonloppujen tarjoaminen pitkistä vuoroista ja erityisesti yövuoroista 

palautumiseen nostettiin esiin varteenotettavana ennaltaehkäisevänä keinona.  

Reagoivina keinoina kun väsymystä huomataan esiintyvän yrityksessä käytettiin 

puuttumisen lisäksi keskustelua vuoron aikana myös yksin työskennellessä 

radiopuhelinten avulla, jotka myös toimivat turvallisuuden kannalta tärkeinä 

kommunikoinnin kanavina. Työryhmää on yritetty saada kierrättämään työtehtäviä, mikä 

toimisi reagoivana keinona väsymystä vastaan. Lisätaukojen pitäminen ja torkkujen 

ottaminen esimerkiksi yövuoron aikana ovat sovittavissa esimiehen kanssa työntekijän 

arvioidessa omaan työskentelyyn sisältyvän riskin suureksi voimakkaiden 

väsymysoireiden takia. Ennen työn aloitusta ja työpäivän aikana työryhmän mukana 

kulkeva lähiesimies tekee työkunnon ja vireystilan arviointia. Väsymykseen tulee 

haastateltavan mukaan puuttua jos voimakkaita väsymysoireita huomataan ja esimiehen 

kanssa on keskusteltava lepäämään pääsystä. Erillistä raportointikäytäntöä tai 

menettelytapaa ei ole, vaan raportointi tapahtuu suullisesti.  

Haastateltavan mukaan turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa voidaan kehittää 

huomioimaan ja hallitsemaan väsymyksestä aiheutuvia riskejä paremmin puhumalla 

jokaisen työntekijän kanssa avoimesti aiheesta, jolloin sitä osataan tunnistaa ja sen varalle 

voidaan suunnitella toimenpiteitä. Väsymyksestä uskalletaan puhua kokouksissa ja sitä 

onkin nostettu esille myös työterveydenhuollon toimesta henkilöstölle suunnatuil la 

tietoiskuilla, jotka ovat liittyneet tauotukseen ja vireystilan tukemiseen. Pelkästään 

väsymysriskejä koskevaa koulutusta ei ole ollut, mutta väsymys on teemana noussut esille 

osana työturvallisuuskoulutusta ja - perehdytyksiä. Riskienarviointi on yhteistyötä, jossa 

henkilöstön tietoisuus väsymykseen liittyvistä riskeistä on avainasemassa. 

Turvallisuuskulttuuria tulee muuttaa siihen suuntaan, ettei ole häpeällistä myöntää 
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olevansa väsynyt ja uskalletaan puuttua kaikkiin turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin. 

Väsymys on riskienarviointia vaativa vaaratekijä, jonka monitorointi ja valvonta ovat 

avainasemassa osana normaalia riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista.  

Merenkulku 

Merenkulun jäänmurtotehtävät kuvailtiin hektiseksi työnkuvaksi, jossa monotonisuuteen 

tai tylsistymiseen liittyvä väsymys on harvinaista. Lepoaikojen ja tauotuksen keinoin 

ehkäistään töihin saapumista huonolla vireystilalla, eivätkä työntekijät haastateltavan 

näkemyksen mukaan saavu töihin väsyneenä. Lepoaikojen seuranta on myös käytössä 

laivalla. Keskeytymättömien taukojen varmistamiseksi kaikkein kriittisimmissä 

tehtävissä toimiville työntekijöille kuten jäämurtajille, on korvaava työntekijä 

paikkaamaan palauttavien taukojen ajaksi. Veneenajon tehtävissä voi esiintyä tilante ita, 

jolloin tauolle pääsee vasta veneen rantautumisen jälkeen. Väsymyksestä aiheutuvien 

vaarojen todennäköisyyttä yritetään merenkulun yrityksessä pienentää ja riskejä 

ennaltaehkäistä matalan kynnyksen väsymyksestä ilmoittamisella ja avoimella 

kulttuurilla, jossa ketään ei rankaista väsyneenä olemisesta. Avoin puhuminen 

väsymyksestä ja siihen liittyvistä riskeistä on tärkeää sen hallinnan ja tunnistamisen 

kannalta. Väsyneenä kriittisiä tehtäviä ei tule edes toteuttaa, minkä takia ajoaikaa 

vaihdetaan herkällä kynnyksellä. Tehokas tauottamiskäytäntö, 12 tunnin lepoaika ja 10 

päivän vapaapäivät toimivat väsymyksen ennaltaehkäisemisen keinoina. Vireyst ilan 

ylläpitämiseen järjestetään yrityksessä myös unikouluja yhtenä ennaltaehkäisevänä 

keinona. Esimiehille ja työntekijöille on tarjottu koulutusta väsymyksen puheeksi 

ottamisesta ja sen tunnistamisesta. Perehdytyksessä on esimerkiksi käyty läpi 

väsymyksestä aiheutuvia riskejä liittyen jäänmurtajan kuljettamiseen ja työvuoron 

tauottamiseen vireystilan hallitsemiseksi. Väsymyksen kerrottiin nousevan myös esiin 

merenkulun työsuojeluvastaaville suunnatuilla psykososiaalisen kuormituksen 

luennoilla. 

Lisätauottamisesta tai virkistävien torkkujen ottamisesta reagoivana keinona 

väsymykseen ei ole ollut yrityksessä toistaiseksi tarvetta keskustella, mutta voimakkaiden 

väsymysoireiden ilmetessä tulee ottaa yhteys päällikköön, jolloin lisätauotuksesta 

voidaan tilanteen mukaan sopia. Väsymystä monitoroidaan päällikön toimesta, joka voi 

myös ottaa tarvittaessa ohjat työntekijän ollessa liian väsynyt työtehtävän turvalliseen 
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suorittamiseen. Väsymyksestä ilmoitetaan matalalla kynnyksellä ja vaihtojen yhteydessä 

kollega seuraa aloittavan työntekijän vireystilaa ja työkykyä. Jos toisen huomataan olevan 

voimakkaasti väsynyt, kyseisen työntekijän työtehtävän suorittaminen tulee estää ja 

väsymykseen puuttua. Työterveyslääkärin kanssa on ollut keskustelua myös älylaitte iden 

hyödyntämisestä väsymyksen ja palautumisen arvioimisessa. Kaikilla komentosillo il la 

on käytössä ns. kuolleen miehen kytkin, joka antaa herättävän hälytyksen jos työntekijä 

ei ole aktiivinen tiettyyn aikaan.  

Haastateltavan mukaan väsymyksen parempi huomiointi riskienhallinnassa ja 

turvallisuusjohtamisessa vaatii työkulttuurin muuttamista siihen suuntaan, että se 

mielletään vaaratekijänä eikä sitä katsota läpi sormien tai hehkuteta kunnianarvoisena 

asiana työpaikalla. Työntekijöillä on myös oma vastuu panostaa vapaa-ajan 

mielekkyyteen, koska yksityiselämän ongelmat voivat heijastua töissä väsymyksenä. 

Työnantajan tulisi puolestaan huomioida työntekijän yksityiselämän muutokset ja tukea 

avointa keskustelukulttuuria työntekijöiden kanssa väsymykseenkin liittyvistä asioista, 

jotta työpaikalla voidaan keskittyä töihin, eivätkä vapaa-ajan asiat ole liikaa mielessä 

häiritsemässä keskittymistä. Turvallisuusajattelu tulisi myös laajentaa koskemaan vapaa-

aikaa ja normaalia arkea, jotta väsymyksenhallinnan keinot ovat käytössä myös työpaikan 

ulkopuolella.  

Satamaoperointi 

Satamaoperoinnin ahtaajatyössä aamuheräämiset tunnistetaan väsyttäväksi ja 

rankimmaksi, jolloin työntekijät varmasti saapuvat väsyneenä ajoittain töihin. 

Tauottaminen hoidetaan porrastetusti työtehtävissä, jotka eivät voi pysähtyä, jotta kaikki 

voivat pitää taukonsa ilma keskeytyksiä ja palautua työpäivän aikana. Työpisteen 

ulkopuolisina taukotiloina työntekijät voivat hyödyntää ruokalaa ja sosiaalitiloja. 

Nosturinkuljettajan tehtävässä työn tauotus on järjestetty kahden tunnin työsuoritteilla ja 

kahden tunnin tauolla, jossa työntekijä voi halutessaan ottaa torkut. Ennaltaehkäiseviä 

väsymyksenhallintakeinoja ovat satamatyöskentelyssä vuorojärjestelyn parantaminen 

nopean kierron komivuorotyöhön ja tauotettu työ kriittisissä nosturinkuljetta j ien 

työtehtävissä sekä porrastettujen taukojen mahdollistaminen myös keskeytymättömässä 

työssä. Työntekijöiden vapaa-aikaa ja terveellisiä elintapoja tuetaan yrityksen toimesta 
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tarjoamalla virkistyspalveluita vapaa-ajan liikuntaan. Varastoon on hankittu myös 

parempi valaistus tukemaan työn laatua ja vireystilan ylläpitämistä.  

Varsinaista ohjeistusta virkistävien reagoivien lisätaukojen pitämiselle ei ole, mutta 

esimerkiksi nukkuminen on hyväksyttyä ja sovittavissa esimiehen kanssa voimakkaiden 

väsymysoireiden lievittämiseksi. Ahtaustyöt aloitetaan työnjohtajan työnjaolla, jossa 

vireystilan ja väsymyksen arviointia voisi tapahtua, mutta sitä ei tehdä vakiintuneena 

käytäntönä. Alkoholin vaikutuksen alaisena olemista arvioidaan kollegojen ja esimiesten 

toimesta, mutta voimakkaita väsymysoireita ei samaan tapaan arvioida tai seurata. 

Haastateltava nosti esiin työtehtävän keskeyttämisen tai estämisen väsymyksen takia 

näyttävän oudolta. Vireystilan arviointi on pääosin työntekijän oman arvioinnin varassa 

ja tulee ilmoittaa jos ei voi suorittaa työtehtävää liiallisen väsymyksen takia, jolloin 

työntekijä tulisi ohjata työterveydenhuoltoon soveltuvien hallintakeinojen 

määrittämiseksi. Työnkierto on yksi hyödynnetty reagoiva keino väsymyksenhallintaan, 

mikä on mahdollista tehdä esimiehen kanssa sopimalla jos työntekijä tuntee itsensä 

väsyneeksi tai ei pysty keskittymään.  

Väsymys ei nouse usein esille keskusteluissa, vaan enemmän puhutaan ahtaajan työn 

kierrosta. Väsymykseen liittyvää koulutusta ei ole tarjottu, mutta aihetta käydään läpi 

psykososiaalisen kuormituksen koulutuksissa ja työntekijöiden kanssa 

työterveydenhuollon kartoituksien yhteydessä. Lisäksi yrityksessä on käytäntönä pitää 

töistä-kotiin-keskusteluja, joissa käsitellään vaaratilanteiden arviointia kuten väsymystä 

ja kotimatkaa. Yrityksellä on ollut ideana osaamisenhallinnan testaaminen, missä 

kartoitettaisiin hallitseeko työntekijä työtä ja konetta rutiininomaisesti, mikä vaikuttaa 

riskienarviointikykyyn ja niiden hallintaan. Haastateltavan mukaan siinä voitais iin 

käsitellä myös väsymystä ja siihen liittyvien vaarojen tunnistamista ja vaikutusta omaan 

työhön.  

Metsäteollisuus 

Työaikojen muutoksen 12 tunnin työpäiviin on haastateltavan mukaan tuonut virkeyttä 

töihin saapumiseen ja nykyisin ei olla tunnistettu väsyneenä töihin tulemista. 

Toimihenkilöpuolella ilmiö on enemmänkin havaittavissa. Keskeytymättömien taukojen 

pitäminen pyritään varmistamaan lähtökohtaisesti kaikille ja taukoa on mahdollista 
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viettää poissa työpisteeltä esimerkiksi työpaikkaruokalassa. Työntekijät voivat vapaasti 

määrittää taukojensa ajankohdan, mikä voi keskeytymättömässä prosessissa olla välillä 

haastavaa. Yrityksessä on pyritty ohjaamaan työntekijöitä terveelliseen taukokulttuur i in 

esimerkiksi painottamalla terveellisen syömisen tärkeyttä varsinkin yövuorossa. 

Metsäteollisuuden tehdastyöympäristössä väsymyksenhallintaan soveltuvina 

ennaltaehkäisevinä keinoina pidetään vuorokierron muuttamista 12 tunnin kiertoon 

pidemmillä vapailla, vapaamuotoista tauotusta, joustavaa työaikaa sekä koulutuks ia 

väsymykseen ja kuormitustekijöihin liittyen. Valvomotyössä on mahdollista palautua 

paljon työn kuormituksesta ja työkierto on järjestetty siten, ettei kuormittavimpia tehtäviä 

saa tehdä 12 tuntia putkeen. Turvallisuuskeskustelut, joissa väsymys nousee esille sekä 

kuormitustekijöiden selvitykset yhdessä työterveydenhuollon kanssa antavat eväitä 

väsymyksen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Yrityksessä pyritään myös tukemaan 

työntekijöiden vapaa-ajan hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja tarjoamalla 

virkistyspalveluita, millä voidaan ennaltaehkäistä väsymyksen todennäköisyyttä.   

Yrityksessä oli ollut käytössä erillisiä lepohuoneita taukojen ja esimerkiksi torkkujen 

ottamiseen yhtenä keinona reagoida vuoron aikaiseen väsymykseen, mutta ne eivät 

saaneet työntekijöiden keskuudessa juurikaan kannatusta. Työnkuvasta riippuen nykyis in 

lisätaukoja ja torkkuja voi työpäivän aikana ottaa syklisessä työnkuvassa ja siihen ollaan 

pyritty kannustamaan voimakkaiden väsymysoireiden ilmaantuessa. Toisaalta 

työntekijöiden ja esimiesten kesken työpäivän aikaisesta nukkumisesta on ristiriita is ia 

näkemyksiä. Reagoivana keinona työryhmät vaihtelevat työtehtäviä itsenäises t i 

tiheimmillään jopa 2 tunnin sykleissä, mikä on vaatinut yritykseltä panostusta 

moniosaamiseen ja syväosaamiseen. Yksintyöskentelyn suhteen yrityksessä ollaan 

keskusteltu teknologisista ratkaisuista, jotka ilmoittaisivat muille työntekijän 

reagoimattomuudesta työpisteellään. Työntekijän väsymystilan arviointia ei ole 

esimiesten toimesta, koska esimiesalueet ovat laajoja. Vireystilan arviointi tapahtuu 

työntekijän omasta tai kollegan toimesta, mutta siitä ei varsinaisesti ilmoiteta. Jos 

huomataan voimakkaita väsymyksen oireita, työntekijän pääsy koneiden lähelle ja 

riskialttiisiin valppautta vaativiin töihin tulisi estää ja mieluummin siirtää esimerk iks i 

valvomon puolelle lepäämään. Yrityksessä painotetaan työntekijö iden 

turvallisuusvastuuta paitsi omasta myös työkaverin turvallisuudesta.  
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Väsymyksestä uskalletaan haastateltavan mukaan puhua avoimesti ja keskustelu tapahtuu 

yleisimmin vuoroesimiehen kanssa. Keskustelujen aiheina ovat olleet mm. vastuu 

työmatkan ajamisesta siten ettei lähdetä ajamaan huonossa vireystilassa, vaan 

mieluummin ajetaan tiensivuun nukkumaan hetkeksi. Väsymys nousee esille 

työturvallisuusperehdytyksissä keskusteltaessa 12 tunnin vuoroista. Väsymys ja 

vireystila ovat myös välillä luentojen teemana vuoden aikana. Turvallisuuskeskusteluissa 

vireystilan vaikutukset muistamiseen, tiedon prosessointiin ja ihmisen kognitiivis i in 

ominaisuuksiin ovat olleet teemana kyseisissä keskusteluissa. Haastateltavan mukaan 

väsymystä ei huomioida tai tunnisteta vielä tänä päivänä tarpeeksi osana yrityksen 

riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamisessa tulisi alkaa 

tilastoimaan myös jaksamisen loppumiset ja uupumukseen sairastumiset työtapaturmina, 

mikä herättäisi organisaation ylempää johtoa työn kuormitukseen paremmin. 

Sairaspoissaolojen analysointia tulisi tarkentaa selvittämään niiden taustat ja väsymyksen 

roolia paremmin. Työaikojen mukauttaminen ja yksilöllisemmät ratkaisut ovat myös 

hyviä keinoja väsymyksenhallintaan. Työuupumusten osalta tulee huomioida niiden 

taloudelliset vaikutukset, mikä voi herättää ihmisiä ehkäisemään niitä aloittaen 

lyhytaikaisemman väsymyksenhallinnasta ehkäisten pidempiaikaista uupumista, jolloin 

voidaan säästää paljon rahaa käytettäväksi tarpeellisiin kohteisiin.  

Valmistava teollisuus 

Valmistavassa teollisuudessa toimiva yritys nosti esiin väsyneenä töihin tulemista 

esiintyvän marginaalisesti, jota kuullaan välillä esimiehiltä. Kaikilla mainittiin olevan 

mahdollisuus pitää rauhassa keskeytymättömiä taukoja yrityksen kahvilan tiloissa. 

Tärkeimmäksi ennaltaehkäiseväksi keinoksi mainitaan väsymyksestä tiedottaminen ja 

puhuminen siten, että väsymystä osataan arvioida ja tunnistaa siihen puuttumisen 

edellytyksenä. Työkulttuurin tulee olla sellainen että väsymyksestä uskalletaan rohkeasti 

ilmoittaa inhimillisenä ja hyväksyttävänä asiana. Väsymys koettiin asiaksi josta voidaan 

puhua, mutta sitä ei välttämättä muisteta huomioida työn arjessa. Väsymysrisk ien 

hallintaan liittyvää koulutusta ei ole vakiintuneena osana työturvallisuusperehdytystä, 

mutta yrityksen henkilöstöhallinnossa työskentelevä työhyvinvointispesialisti puhuu 

koulutuksissaan unen merkityksestä työntekijöille.  



85 

 

Tarpeellinen tauottaminen, työn joustavuus ja varhainen puuttuminen ovat tärkeitä 

ennaltaehkäiseviä keinoja torjua väsymyksen vaikutuksia ja sille altistumista. Työn 

luonne on monipuolinen ja tehtävät haastavia, mikä ennaltaehkäisee tylsistymistä ja 

rutiininomaisuutta. Varsinaista työnkiertoa ei yrityksessä tehdä päivittäin, mutta tehtäviä 

vaihdetaan eri työpäivinä kuormituksen jakamiseksi. Yrityksessä on myös panostettu 

valaistusolosuhteisiin, millä voidaan vaikuttaa työntekijöiden vireystilaan. 

Haastateltavan mukaan kirkasvalolamppujen hyödyntäminen voi olla varteenotettava 

reagoiva ja ennaltaehkäisevä keino aamuvuoroissa ja iltavuoroissa pitämään vireyst ilaa 

yllä. Mahdollisuus lyhennettyihin työaikoihin tunnistetaan myös yhdeksi keinoksi 

arvioidessa työntekijöiden elämäntilannetta yksilöllisemmin. Ajatuksena on myös ollut 

aamuvuorojen aikaisen aloitusajankohdan siirtäminen myöhemmäksi, koska se ei sovi 

nuorempien sukupolvien rytmiin niin hyvin.  

Lisätauotus reagoivana keinona ehkäistä väsymystä on mahdollista ja työpisteeltä voi 

poistua esimerkiksi ulos tuulettumaan voimakkaiden väsymysoireiden ilmaantuessa tai 

muun tarpeen takia. Torkkujen ottamiselle työpäivän aikana ei ole erityistä paikkaa, mutta 

ne ovat työkulttuurissa hyväksyttävä keino ja sovittavissa esimiehen kanssa. Vireyst ilan 

ja jaksamisen arviointia tapahtuu väliaikaisen varastolla tehtävän yövuoron osalta, jossa 

toisen vireystilan arviointi on kollegojen vastuulla esimiesten ollessa pois paikalta. 

Yleisesti tietoista tai systemaattista väsymyksen arviointia ei ole, vaan se riippuu omasta 

tai kollegan arvioinnista ja eteenpäin ilmoittamisesta. Ilmoittaminen voidaan toteuttaa 

suullisesti tai olemassa olevan turvallisuushavaintoihin käytettävän järjestelmän kautta. 

Omista ja toisten väsymysoireista ollaan kannustettu ilmoittamaan jos esiintyy aitoa 

huolta omasta tai kollegan jaksamisesta tai vaihtoehtoisesti työn sujuvuus häiriintyy. 

Kollegat mainitaan esimiesten ohella arvokkaina henkilöinä väsymyksen tunnistamiseen 

ja arviointiin. Oikea menettelytapa jos jonkun kohdalla huomataan voimakka ita 

väsymysoireita, on haastateltavan mukaan estää väsyneen henkilön toiminta samaan 

tapaan kuin päihtyneen työntekijänkin tapauksessa ja raportoida asiasta esimiehe lle. 

Yrityksessä on mietitty tulisiko niissä tilanteissa myöntää voimakkaasti väsyneelle 

työntekijälle lepopäivä. Haasteeksi koetaan väsymyksen yksilöllisyys ja sen arvioiminen. 

Työntekijöiden yksilöllisyyttä on huomioitu viime aikoina paremmin ottamalla 

huomioon esimerkiksi perheelliset, joiden pienet lapset voivat valvottaa ja haitata 

riittävän unen saamista. Myös vanhempien työntekijöiden kohdalla voi olla 

terveysongelmia, minkä takia voidaan nukkua huonommin. Väsymykselle ja 
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motivaatiolle olisi mahdollista olla jokin mittari, jolla sitä voitaisiin seurata töihin 

tullessa. Teknologian kuten aktiivisuusrannekkeiden hyödyntäminen olisi haastateltavan 

mukaan hyvä keino väsymyksen arviointiin ja mittaamiseen, mikä auttaisi työntekijö itä 

itse tunnistamaan omaa vireystilaansa.  

Haastateltavan mukaan väsymyksen parempi huomiointi turvallisuusjohtamisessa vaatii 

työkulttuuria, jossa ei aina tarvitse jaksaa ja voi pyytää tarvittaessa apua ja päästä 

tukiverkoston piiriin. Puhuminen, avoimuus ja tietoisuus väsymyksen riskeistä ja 

hallintakeinoista ovat tärkeitä, jotta siitä voidaan raportoida ja osataan tunnistaa. 

Tällaisessa kulttuurissa väsymyksestäkin voidaan ilmoittaa rohkeasti ja hallintakeinoja 

voidaan kohdistaa yksilöllisemmin. Työterveydessä voidaan myös tukea vireystilaa ja 

palautumista sekä keskustella mahdollisimman paljon myös yksityiselämän asioista, jotta 

ne osataan ottaa myös työpaikalla huomioon. Vahinkojen tutkimuksissa tulee myös etsiä 

väsymykseen liittyviä tekijöitä, jotta ne tulevat käsiteltyä vahingon kokonaistilanteen 

hahmottamisessa.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Toinen yrityksistä tunnisti väsyneenä töihin tulemisen olevan yleinen ilmiö, josta myös 

puhutaan, mutta toisessa mainittiin väsyneenä töihin tulemista esiintyvän enemmänk in 

aamuvuorojen puolella. Molemmissa haastatelluista yrityksistä tauot yksiköissä kuuluvat 

työaikaan ja niitä pidetään työn ohessa ja keskeytyksiä ilmenee, jolloin palveluasukka ita 

lähettyvillä olevista taukotiloista joutuu poistumaan asiakkaan tarvitessa. 

Yksikkökohtaisesti esillä on ollut taukojen porrastamista, jotta kaikilla olisi mahdollisuus 

poistua työpisteeltä ja pitää tauko rauhassa, mutta henkilöstövajaus tekee tauotuksesta ja 

työpäivän aikaisesta palautumisesta haastavaa. Toisen yrityksen pyrkimyksenä on 

kodinomaisuus tarkoittaen taukojen pitämistä yksiköissä yhdessä asukkaiden kanssa, 

mutta ongelmana on ettei se silloin ole työstä irti olevaa aikaa, vaan jatkuvaa työtä 

työpisteellä. Toisen yrityksen haastateltava nosti ettei keskeytymättömien taukojen 

pitäminen onnistu lastensuojeluyksikössä, koska ruokailu tapahtuu läsnäolevana lasten 

kanssa. Kuitenkin yksikön asukkaiden kanssa sekä vanhus- että lastensuojelun puolella 

esiintyy tilanteita, joissa pelkkä oleminenkin luetaan osaksi työtehtäviä ja hengähtäminen 

sekä rentoutuminen on mahdollista päivän aikana. Ennaltaehkäisevinä keinoina hallita 

väsymykseen liittyviä riskejä on ergonomiseen vuorosuunnitteluun pyrkiminen myös 
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autonomisessa vuorosuunnittelussa, työn riittävä tauotus ja porrastaminen 

mahdollisuuksien mukaan sekä työpäivän aikainen palautuminen. Vapaapäivien 

suunnittelussa tulisi pyrkiä peräkkäisiin vapaapäiviin edistämään palautumista ja 

ennaltaehkäisemään väsymystä. Työn kuormituksen jakaminen tasaisesti on myös 

huomioitava seikka väsymyksen ennaltaehkäisyssä. Yhteistyö työterveydenhuo llon 

kanssa nähdään tärkeänä väsymyksen tunnistamisessa ja hallintakeinojen määritte lyn 

yhteydessä. Toinen yritys nosti esiin myös työntekijöiden vapaa-ajan virkistäytymisen 

tukemisen kulttuuriseteleillä olevan yksi keino.  

Molemmissa yrityksissä työn luonne estää väsymykseen reagoivana keinona 

lisätauottamisen tai torkkujen ottamisen. Lisätauottaminen on järjestettävä kuitenkin 

kesäisin kuumissa työskentelyolosuhteissa. Yövuorossa yksin työskentelevä päivystävä 

työntekijä on vastuussa koko yksiköstä, jolloin virkistävien torkkujen ottaminen ei ole 

mahdollista tai suotavaa. Joissakin yksiköissä kerrotaan olevan kirkasvalolamppuja 

käytössä väsymyksen ennaltaehkäisyyn ja siihen reagointiin. Voimakkaan väsymyksen 

arviointia ei tehdä kummassakaan yrityksessä systemaattisesti tai aktiivisesti, vaan 

todennäköisempää on väsyneen henkilön ilmoittaminen kotiin jäämisestä ja vapaapäivän 

ottamisesta voimakkaasti väsyneenä. Toinen yrityksestä mainitsi kotiin lähettämisen 

olevan soveltuva reaktio vain todella voimakkaassa väsymyksessä jos hereillä pysyminen 

on haasteellista, eikä turvallinen tai laadukas työskentely ole enää mahdollista. Työn 

vaihtelua ja kiertoa reagoivana keinona ei esiinny, koska työnkuvien kerrotaan olevan 

monipuolisia ja erilaisia, mikä ehkäisee monotonisuutta. Toisessa yrityksessä työn 

mukautusta tehdään havaittaessa esimerkiksi yövuorojen kuormittavan tiettyjä 

työntekijöitä ja arvioita pyydetään työterveydestä. Jos uupumista havaitaan laajemmin 

yksiköissä, niin laajempaa koulutusta ja keinojen määrittelyä on tehtävä. Molemmissa 

yrityksissä painotettiin väsymyksen puheeksi ottamisen tärkeyttä, jotta sitä voidaan 

tunnistaa ja arvioida. Yrityksissä ohjeistetaan puuttumaan ja ilmoittamaan omaan ja 

kollegan työhön vaikuttavista ongelmista puheeksi ottamisen avulla.  

Riskienhallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa tulee kiinnittää molempien yritysten 

haastateltavien mukaan jatkossa enemmän huomioita yhtenä vaaratekijänä muiden 

joukossa, jotta siihen voidaan puuttua. Puheeksi ottaminen on ensimmäinen askel 

väsymyksen tunnistamiseen ja hallintaan. Väsymyksen riskejä ja hallintaa koskeva 

koulutus mainitaan avaintekijänä työntekijöille ja johtohenkilöstölle tunnistamaan 
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väsymyksen vaikutuksia ja määrittelemään soveltuvia hallintakeinoja sitä vastaan. 

Riskienarviointi nähdään väsymyksen osalta tarpeellisena, ettei esimerkiksi yövuoron 

jälkeen lähdetä viemään lastensuojelun yksikössä lapsia kouluun, vaan tehtävän suorittaa 

virkeämpi aamuvuorolainen. Töitä tulee jakaa siten että kriittisimmät tehtävät ja vastuut 

suoritetaan vain virkeänä ja väsymykseen uskalletaan puuttua työpaikalla turvallisuutta 

vaarantavana asiana. Kuljetustehtävissä ja lääkehoidossa olevia riskejä on arvioitava 

myös väsymyksen vaikutuksien suhteen ja sen rooli otettava mukaan myös vahinkojen 

tutkinnan yhteydessä. Molemmat yritykset nostivat esiin että väsymys on huomioitava 

paremmin sosiaali- ja terveyspalvelujen turvallisuusjohtamisessa.  

4.2 Sidosryhmien asiantuntijahaastattelut 

Asiantuntijatahojen vastaukset esitetään yhdessä osa-alueessa kappaleessa 4.2, joista 

etsitään vastauksia kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen sekä tutkimuksen 

osatavoitteisiin. Haastatteluissa käsiteltiin väsymystä onnettomuustutkinnan 

näkökulmasta.  

4.2.1 Väsymyksen tunnistaminen ja huomiointi onnettomuuksien tutkimisessa 

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) 

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan kuolemaan johtaneissa tapaturmissa korostuu 

ajoittain poikkeavaa turvallisuuskäyttäytymistä, mihin väsymys voi olla vaikuttavana 

tekijänä. Väsymyksen kerrotaan olleen mahdollisena myötävaikuttavana tekijänä osassa 

kuljetusalan tehtäviin liittyvissä onnettomuuksissa esimerkiksi taustalla olevien pitkien 

työtuntien perusteella ennen onnettomuutta. Väsymyksen todetaan olevan 

myötävaikuttava tekijä inhimillisten virheiden taustalla. Tarkkaavaisuutta ja valppautta 

vaativat tehtävät kuten ajaminen ja rutiininomaiset tehtävät esimerkiksi yövuorossa 

nostetaan esiin psykososiaalisina kuormitustekijöinä, joissa väsymys muodostaa riskiä. 

Väsymyksen todetaan olevan turvallisuuskriittisissä tehtävissä kuten ilmailussa 

tarkemmassa käsittelyssä, jolloin sen minimointiin ja ehkäisyyn keskitytään erilais in 

keinoin, mutta muissa tapauksissa väsymystä tai vireystilan merkitystä ei huomioida sen 

tiedostamisesta huolimatta riittävällä tasolla, eikä väsymyksestä aiheutuvien riskien 

varalle ole yleisesti järjestelmällisiä menettelytapoja. Väsymystä harvoin käsitellään 
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yritysten turvallisuusperehdytyksissä ja aihetta vain sivutaan yleisesti psykososiaalisten 

kuormitustekijöiden selvittämisen yhteydessä.  

Väsymys on haastateltavan mukaan merkittävä tekijä, jota aina yritetään selvittää 

onnettomuuksien taustalta. Tapaturmien tutkinnan osalta väsymyksen roolia haluttais i in 

selvittää enemmän, mutta kuolemaan johtaneissa tapaturmissa se osoittautuu 

haasteelliseksi, koska vahingon uhrilta ei voida saada tietoa. Väsymykseen 

suhtautuminen ja sen esille nostaminen vaihtelee yksilöittäin ja myös yrityskulttuur in 

mukaan, mikä vaikuttaa sen tunnistamiseen ja esille tuomiseen, jolloin väsymyksen roolin 

selvittäminen yritysten kanssa voi osoittautua haastavaksi. Väsymyksen roolin esiin 

nouseminen riippuu siitä, mitä tekijöitä huomataan nostaa esille riskitekijö inä. 

Väsymyksestä tulee olla tapaturmassa vahvaa näyttöä, jotta sitä voidaan pitää 

perusteltuna myötävaikuttavana tekijänä vahingon taustalla. Väsymyksen rooli 

vahinkojen taustalla voi tulla esiin analysoidessa vahinkoa Human Factor-mallin 

mukaisesti, jossa vahinkoon vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä selvitetään systemaattises t i. 

Esimerkiksi kellonajat, työtunnit, peräkkäiset yövuorot, aikataulu- ja tuotantopaine sekä 

poikkeavat toimintatavat rutiininomaisissa tehtävissä voivat viitata väsymyksen tai 

alkoholin vaikutuksen rooliin onnettomuuden taustalla. Tärkeäksi väsymystä 

ennaltaehkäiseväksi keinoksi nostetaan yritysten avoin kulttuuri väsymykse stä 

puhumiseen, jolloin sitä uskalletaan ja osataan nostaa esiin kaikkia hyödyttävänä toimena. 

Tietoisuutta väsymykseen liittyvistä riskeistä tulisi lisätä turvallisuusperehdytyksissä ja 

turvallisuuteen liittyvissä keskusteluissa, jotta niitä osataan tunnistaa ja tuoda esille koko 

henkilöstön toimesta. Työterveydenhuolto mainitaan tärkeäksi kumppaniks i 

hallintakeinojen muodostamisen osalta.  

Onnettomuustietoinstituutti 

Väsymystä käsitellään liikenneonnettomuuksien tutkinnan yhteydessä yhtenä 

mahdollisena myötävaikuttavana taustatekijänä tapahtumaketjussa. Väsyneenä ajamaan 

lähteminen riittämättömällä levolla ovat esimerkiksi tilanteita, joissa väsymys muodostaa 

riskitekijän. Tilanteet, joissa väsymyksestä muodostuu riskitekijä ovat joko 

nukahtamiseen liittyvää seurausta välittömänä riskitekijänä tai taustariskitekijänä, joka 

selittää välittömän riskin syntymistä. Väsymys voi olla taustatekijänä esimerk iks i 

ohjausvirheessä, havaintovirheessä tarkkaavaisuuden herpaantumisessa tai hitaammassa 
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reagoinnissa. Haastateltava nosti esiin tilaston vuosilta 2016–2020 kuolemaan johtaneista 

liikenneonnettomuuksista, joista on poisluettu sairaskohtaukset. Nukahtaminen oli 

aktiivisena tekijänä noin 7 %:ssa onnettomuuksia ja myötävaikuttavana taustatekijänä 

väsymys todennettiin tutkintaselostukseen asti noin 14 %:ssa onnettomuuksista. Väsymys 

oli ollut vaikuttava tekijä siis noin viidennessä onnettomuuksista. Aiempiin tutkimuks iin 

viitaten nostettiin esiin noin 2–30 % liikenneonnettomuuksista johtuneen osittain 

väsymyksestä, minkä vaihteluväli kertoo väsymyksen roolin selvittämisen 

haasteellisuudesta. Väsymystä on vaikea esimerkiksi mitata tai valvoa toisin kuin 

alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista ja väsymyksen taso ja taustatekijät vaihtelevat 

yksilöittäin paljon. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ei voida myöskään kysyä 

uhrilta lisätietoja. Väsymystä lisäävinä kuormitustekijöinä nostetaan esiin yksilön 

ajoterveyteen liittyviä seikkoja kuten huono ruokavalio ja aterian jälkeinen ajaminen, 

riittämätön lepo sekä psykososiaalisista tekijöistä ajamisen monotonisuus, yksin 

ajaminen ja epäsäännölliset vuorot, jotka vaikuttavat vireystilan ylläpitoon. Raskaan 

liikenteen kuljettajien kerrotaan myös raportoineen mikronukahtamista työtehtävissään.  

Väsymyksen roolia osana onnettomuutta selvitetään samaan tapaan kaikissa 

onnettomuuksissa järjestelmällisellä menetelmällä, jossa selvitetään kuljettajan taustoja 

mukaan luettuna uni ja sairaudet mahdollisimman laajasti. Raskaan liikenteen 

väsymysonnettomuuksissa on tehty analyysia ajoajan pituudesta, työjaksoista ja 

vuorokausilevon pituudesta. Myös vuorokaudenaika ja iltapäiväväsymys otetaan 

huomioon, minkä rooli on noussut myös esille onnettomuuksissa. 

Onnettomuustutkimisessa tehdään väsymyksen mahdollisesta roolista ajoittain myös 

olettamia tutkijoiden kokemukseen pohjautuen muiden tekijöiden kuten alkoholin 

vaikutuksen puuttumisen ja ajolinjojen perusteella tehtyjen päätelmien viitatessa 

väsymykseen. Väsymyksen osuudesta on oltava näyttöä, mutta joskus sen roolia ei voida 

sulkea selkeästi pois. Yritysten osalta läheltä piti-tilanteista olisi hyödyllistä raportoida 

tarkemmin ja perusteellisemmin myös niiden taustatekijöiden selvittämisessä.  

Reagoivina keinoina torjua väsymyksestä aiheutuvia onnettomuuksia mainitaan 

ajoneuvotekniikan kehittyminen ja yleistyminen kuten erilaiset kaistavahtijärjestelmät ja 

teknologia, joka tarkkailee kuskin käytöstä ja varoittaa poikkeavuuksista. Myös 

tieympäristöön lisättyjen tärinäraitojen reunoilla ja keskiviivalla on oletettu vähentäneen 

liikenneonnettomuuksia. Tutkintalautakunnan parannusehdotuksia raskaaseen 



91 

 

liikenteeseen olivat mm. ajoteknologian lisääminen, ajojärjestelijän vastuu seurata 

lepoaikoja ja valistettava kuskeja riittävästä levosta ja aterioinnin vaikutuksesta 

vireystilaan. Haastateltavan mukaan ennaltaehkäisevänä keinona tärkeää on koulutus ja 

valistus liittyen väsymyksestä aiheutuviin riskeihin, jota tulisi lisätä. Suomalaisessa 

työkulttuurissa aiemaan verrattuna väsymys nousee enemmän aiheena esiin, mutta sen 

vaikutusta työtehoon voisi huomioida enemmänkin. Valistusta ei ole vielä samaan tapaan 

kuin esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen vaaroista ja väsymystä ei 

käsitellä vielä samaan tapaan vaaratekijänä, vaikka lainsäädännössä väsyneenä ajaminen 

on kielletty ja ajo- ja lepoajoista annettu asetukset ammattikuskeille. Väsymyksestä 

vaikean käsiteltävän ja hallittavan riskitekijän tekee sen yksilöllisyys ja se jos siitä ei 

työpaikoilla puhuta tai oteta huomioon riskitekijänä, vaan väsymyksen kanssa on tapana 

vain pärjätä. Väsymyksen vaikutusta työskentelyyn tulisi korostaa enemmän, jotta se 

otettaisiin tosissaan ja huomattaisiin nostaa esiin. Tapaturmien suhteen väsymystä ei 

esimerkiksi selvitetä samalla laajuudella kuin liikenneonnettomuuksia.  
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5 POHDINTA 

Väsymys on tavallinen ja jokaiseen työelämässä vaikuttava tekijä. Tavallisuudestaan 

huolimatta sen huomiointi turvallisuusjohtamisessa ei vaikuta olevan itsestäänselvyys. 

Väsymyksen huomioinnin sivuuttaminen riskienhallinnassa voi johtua sen arkisuudesta 

tai sen vaikeaksi koetusta tunnistettavuudesta. Toteutettujen haastattelujen ja 

kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan vastata työn johdannossa asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin ja osatavoitteisiin. Vastaukset koottiin sekä kirjallisuuden että 

haastattelujen materiaalin perusteella tarpeeksi kattavien vastauksien ja laajan 

näkökulman varmistamiseksi.  

5.1 Merkittävien väsymysriskien tehtävät ja tilanteet 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voidaan vastata kirjallisuuskatsauksen lähteiden ja 

suuryritysasiakkaiden kappaleesta 4.1.1 sekä asiantuntijoiden kappaleesta 4.2.1 löytyvien 

haastatteluvastausten perusteella. Tilanteet, joissa väsymys voi merkittävästi suorasti tai 

epäsuorasti vaarantaa henkilöiden terveyttä tai yrityksen omaisuutta ja toimintaa esiintyy 

yrityksissä, joissa tehdään turvallisuuden kannalta tarkkaavaisuutta, nopeaa reagoint i, 

keskittymistä ja valppautta vaativia riskialttiita tehtäviä. Matthews ym. (2012, s. 197), 

Murray ja Thimgan (2016, s. 122) sekä Reiman ja Oedewald (2008, s. 2, 10) määrittelivät 

kyseisiksi väsymyksen kannalta riskialttiiksi toimialoiksi meriliikenteen, 

koneoperoinnin, teollisuuden prosessinvalvonnan, lennonjohdon, terveydenhuollon sekä 

raskaan liikenteen kuljetustehtävät. Näiltä toimialoilta löytyy tehtäviä, joissa väsymys voi 

johtaa laajamittaisiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin myös asiakasyrityks il le 

toteutettujen haastattelujen perusteella. Riski onnettomuuksille nousee kun kyseisissä 

tehtävissä on paljon väsymykselle altistavia elementtejä.  

5.1.1 Väsymyksen kannalta riskialttiit tehtävät 

Asiakasyritysten haastatteluista ilmeni tarkemmin missä tehtävissä ja miksi väsymyksen 

myötävaikutuksesta voi kohdistua merkittäviä riskejä omaisuudelle tai ihmisil le. 

Väsymys tunnistettiin merkittäviä riskejä mahdollistavana taustatekijänä jäänmurrossa, 

satamaoperoinnin ahtaajatyön nosturinkuljetuksessa, metsäteollisuuden 

prosessinvalvontatehtävissä, valmistavassa teollisuudessa sekä raskaan liikenteen 
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kuljetustehtävissä. Kaikki seitsemän haastateltavaa asiakasyritystä nostivatkin esiin 

Onnettomuustietoinstituutin ohella autolla ajamisen väsyneenä riskialttiiksi toiminnaks i. 

Onnettomuustietoinstituutin haastattelusta kävi ilmi, että väsymys on ollut vuosina 2016–

2020 vaikuttavana tekijänä noin viidennessä kuolemaan johtaneista 

liikenneonnettomuuksista. Jan ym. (2005, s. 1–3), Partinen ja Sulander (1999) sekä 

Löytty (2014, s. 36) painottivat väsymyksestä johtuvien onnettomuuksien olevan usein 

erityisen vakavia verrattuna muihin syihin eivätkä ne aina johdu voimakkaan väsymyksen 

aiheuttamasta nukahtamisesta, vaan myös virheistä ajamisen kannalta tärkeissä kyvyissä. 

Ajamisen onnettomuustilanteet liittyvät väsymykseen mm. havaintovirheiden, 

tarkkaavaisuuden herpaantumisen tai heikon reagointikyvyn myötä.  

Jäänmurrossa mahdollisissa laivavaurioissa voi olla kyse satojen tuhansien eurojen tai 

jopa miljoonien kustannuksista toiminnan keskeytyksineen tai henkilö- ja 

ympäristövahingoista jos iso onnettomuus pääsee tapahtumaan. Ahtaajatyön 

nosturinkuljetuksessa työskennellään useiden tuhansien ja jopa miljoonien arvoisilla 

laitteilla liikutellen arvokkaita materiaaleja vilkkaassa satamaympäristössä, jossa on 

mahdollisuus sekä omaisuus- että henkilövahingoille. Huolimattomuus ja 

tarkkaavaisuuden herpaantuminen kalliin laitteiston ja painavien taakkojen käsittelyssä 

voi pahimmassa tapauksessa johtaa toiminnan keskeytymiseen ja viivästymiseen sekä 

suuriin ylimääräisiin kustannuksiin tällaisessa toimintaympäristössä puhumattakaan 

ihmishenkien vaarantumisesta. Määritellessä tehtäviä, joissa väsymyksen heikentävät 

vaikutukset ihmisen suorituskykyyn voivat aiheuttaa suoria henkilö- ja 

omaisuusvahinkoja tulisi myös muistaa, minkä laitteiden/laitteiston operoinnin tai 

työvaiheiden yhteydessä tehdyt vahingot ja virheet voivat toiminnankeskeytyksiä ja 

suuria kustannuksia toimitusketjussa.  

Valmistavan teollisuuden haastateltava nosti esiin tehdasympäristön automatisoitujen 

kuljetinvaunujen ja trukkiliikenteen seassa työskentelyn sekä luvanvaraisten tulitö iden 

teon tehtävinä, joissa väsymys voi muodostaa merkittävän riskitekijän ja vaatii 

monitorointia. Metsäteollisuuden yrityksen haastateltavan mukaan prosessin ylösajossa 

tapahtuvat inhimilliset virheet voivat mahdollistaa henkilöitä ja omaisuutta vaarantavia 

tilanteita ja myös työskentely samanaikaisesti useiden laitteiden ja koneiden operoinnissa 

käsitetään väsymyksen näkökulmasta riskialttiina tehtävinä. Rakennusteollisuuden ja 

sosiaali- ja terveyspalveluiden haastateltavat eivät tunnistaneet tilanteita, joissa väsymys 
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voisi potentiaalisesti johtaa merkittäviin omaisuus- ja tai henkilövahinkoihin. Esiin 

kuitenkin nousivat liikenteen seassa työskentely ja lääkehoidon tehtävät, joissa 

väsymyksen seurauksena voi aiheutua henkilövahinkoja jos esimerkiksi keskittyminen 

herpaantuu.  

5.1.2 Väsymyksestä aiheutuvan riskin realisoituminen 

Turvallisuuskriittisissä työtehtävissä käytetään usein korkeaa teknologiaa ja laitteistoa, 

minkä tekniset vaatimukset ja monimutkaisuus tekevät työstä kuormittavaa. (Matthews 

ym., 2012, s. 197; Murray & Thimgan, 2016, s. 122; Reiman & Oedewald, 2008, s. 2, 10) 

Reimanin ja Oedewaldin (2008, s. 42) mukaan useilla turvallisuuskriittisillä toimialo il la 

tehdään monimutkaisiakin tehtäviä kellon ympäri ajoittuen myös vuorokausirytmin 

kannalta epäedulliseen aikaan, mikä altistaa työntekijän väsymykselle kasvattaen 

inhimillisen virheen todennäköisyyttä. Väsymyksen laskiessa Safe Work Australian 

(2013, s. 8) mukaan oleellisesti fyysistä ja kognitiivista suorituskykyä kasvattaa 

inhimillisten virheiden tapahtumataajuutta, mikä osoittautuu ongelmaksi työn turvallisen 

suorittamisen kannalta. Uehlin ym. (2014, s. 71) mukaan väsyneen työntekijän 

tapaturmariski kasvaa 62 %, mikä on todella merkittävä. Safe Work Australian (2013, s. 

8) mukaan tietyissä työn luonteissa väsymyksestä aiheutuvien riskien on todettu kasvavan 

kuten matkustustyö, sesonkityö, päivystävä työ, kutsutyö ja vuorotyö (erityises t i 

yövuoroa sisältävä). Jos riskialttiissa tehtävissä on kyseisiä työn luonteita, vaativat ne 

väsymysriskien tarkan huomioimisen.  

Mitkä ovat yleisiä henkilö- tai omaisuusvahingon riskin realisoitumisen todennäköisyyttä 

nostavia tilanteita kun ihmisen vireystila on laskenut? Inhimillisten toimintavirhe iden 

taustalla voivat olla Readin ym. (2021, s. 11), Kalakosken ym. (2015, s. 31) sekä Uehlin 

ym. (2014, s. 71) mukaan virheet tilanteen ja ympäristön tulkinnassa, motorisessa 

reagoinnissa, rutiineista poikkeamisessa, kommunikoinnissa, tarkkaavaisuudessa ja 

muistamisessa. Nämä virheet lisääntyvät väsymyksen vaikutuksesta. Asiakasyrityks ien 

ja Tapaturmavakuutuskeskuksen haastatteluissa korostuivat myös juuri muistamiseen, 

tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen, valppauteen ja turvallisuuskäyttäytymiseen liittyivät 

inhimilliset toimintavirheet. Inhimillisten virheiden osuus tapaturmien, läheltä piti-

tilanteiden ja vahinkojen taustalla mainittiin suureksi kaikissa paitsi merenkulun 

asiakasyrityksessä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toinen haastateltu yritys 
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nosti esiin lääkehoidossa tapahtuvista virheistä suurimman osan johtuvan unohduksista. 

Näiden toimintavirheiden takana Readin ym. (2021, s. 11) mukaan väsymys usein on 

merkittävänä tekijänä. Näin ollen väsymys muodostaa merkittävän vaaraa lisäävän 

tekijän jos näitä ominaisuuksia edellytetään työn turvallisessa suorittamisessa ja 

tehtävässä on potentiaalia laajamittaisiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin virheiden 

seurauksena.  

Poikkeava turvallisuuskäyttäytyminen onnettomuuteen johtavana tekijänä on osa-alue, 

johon väsymys vaikuttaa ottaen huomioon riskinottamisen ja riskeistä 

piittaamattomuuden Flanaganin (2014) mukaan lisääntyvän väsyneillä yksilöil lä. 

Valmistavan teollisuuden ja metsäteollisuuden haastateltavat toivatkin esiin 

häiriötilanteiden selvittämisen olevan tapaturma-altis tapahtuma, joissa turvallis ista 

työskentelytavoista poikkeamista voi tapahtua helpommin ja riskinottokyky nousee. Näin 

ollen poikkeavat tilanteet ja häiriöt työn sujuvuudessa ovat tilanteita, joissa väsymys 

heikentää ihmisen turvallisuuskäyttäytymistä ja kykyä reagoida muutoksiin turvallise l la 

lähestymistavalla. Onnettomuustietoinstituutti nosti haastattelussaan esiin väsymyksen 

moninaisia taustatekijöitä ja syitä, jotka onnettomuusriskin suuruuteen voivat vaikuttaa.  

Fyysisistä tekijöistä kuljettajien ajoterveydessä kuten sairauksien osalta uniapnea ovat 

riskiä nostavina tekijöinä kuten myös huono ruokavalio ja ajaminen syömisen jälkeen. 

Ajoterveyteen liittyvät tekijät kuten väsymys on tiedostettava merkittävinä 

vaaratekijöinä, vaikkei kyse olisikaan kuljetusyrityksistä tai varsinaisista työtehtävistä, 

koska usein henkilöstö kulkee autolla töihin ja takaisin kotiin. Asiakasyritysten ja 

Onnettomuustietoinstituutin haastatteluistakin kävi ilmi väsymyksen myötävaikutukset 

onnettomuuksiin työmatkaliikenteessä esimerkiksi pitkän työvuoron tai aterioinnin 

jälkeen. Ajotehtäviin liittyvät väsymyksen vaikutukset voi samaan tapaan ottaa huomioon 

myös muissa valppautta ja tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Väsymys ei aina 

kohdista merkittävää suoraa turvallisuusriskiä työtehtävissä, mutta sen vaikutukset 

käyttäytymiseen voivat näkyä esimerkiksi väkivallan uhkan kasvussa tietyissä 

työtehtävissä kuten yksi sosiaali- ja terveyspalvelujen haastateltavistakin nosti esiin 

hyvänä huomiona, mikä osoittaa väsymyksen voivan olla välittömän riskitekijän lisäksi 

myös välillinen tekijä. WorkSafe Victorian (2020, s. 6) sekä Tasdelenin ja Ozpinarin 

(2020, s. 200) mukaan väsymys voi näkyä alentuneena empatiakykynä ja ärtyneisyytenä, 

mikä voi lisätä väkivallan uhkaa ihmisläheisessä työssä. Vaikka riskienhallinnassa 
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toimenpiteet ja resurssit pyritäänkin kohdistamaan priorisoidusti suurimpien riskien 

tilanteisiin ja tehtäviin, niin väsymyksen vähentämiskeinot ja riskien rajoittaminen 

kannattaa ottaa huomioon myös alemman riskin tehtävissä työhyvinvoinnin ja työn 

tuottavuuden edistämiseksi.  

5.2 Väsymysriskien järjestelmällinen tunnistaminen 

Toiseen tutkimuskysymykseen voidaan vastata kirjallisuuskatsauksen lähteiden pohjalta 

ja suuryritysasiakkaiden kappaleesta 4.1.2 sekä asiantuntijoiden kappaleesta 4.2.1 

löytyvien haastatteluvastausten tulosten perusteella. Asiakasyritysten ja asiantuntijo iden 

haastattelujen perusteella näyttää siltä että väsymys koetaan haastavana tunnistettavana 

ja sen mahdollinen rooli tulee usein sivuutettua turvallisuuspoikkeamien kuten henkilö -  

ja omaisuusvahinkojen sekä läheltä piti-tilanteiden tarkastelussa. 

5.2.1 Väsymystä lisäävien tekijöiden tunnistaminen 

Väsymysriskien tunnistamiseksi on tunnistettava kaikkein riskialttiimmat tehtävät, joissa 

inhimilliset toimintavirheet voivat johtaa laajamittaisiinkin vahinkoihin. Väsymystä 

voidaan järjestelmällisesti tunnistaa työtehtävän suhteen analysoimalla väsymykseen 

myötävaikuttavia ja siihen liittyviä kuormitustekijöitä. Asiakasyrityksien haastatteluissa 

yleisimmiksi fyysisiksi ja työolosuhteisiin liittyviksi kuormitustekijöiksi mainitt i in 

yksipuoliset työskentelyasennot, fyysinen voimankäyttö epäergonomisissa asennoissa ja 

kesäajan korkea lämpötila. Psykososiaalisista kuormitustekijöistä korostuivat korkea 

valppauden ja tarkkaavaisuuden vaatimus tehtävissä sekä ajoittainen ylityö ja vuorotyö, 

jota tehtiin kaikissa haastatelluista yrityksistä. Myös työn suuri kognitiivinen vaativuus 

nousivat esille merenkulun ja metsäteollisuuden yritysten haastatteluissa. Yleisesti ottaen 

enemmän ongelmallisemmaksi koettiin psykososiaalinen kuormittuminen ja sen 

hallitseminen. Haastattelujen havainnot kuormitustekijöistä ovat yhdenmuka is ia 

kirjallisuudessa esiintyvään väsymykseen liittyvien kuormitustekijöiden kanssa, koska 

Partonen (2020), WorkSafe Victoria (2020, s. 4) sekä Mattila ja Pääkkönen (2015, s. 65) 

nostivat yleisimpinä väsyttävinä tekijöinä esiin monotonisuuden tarkkaavaisuutta ja 

valppautta vaativissa tehtävissä, korkean työtahdin, melun, suuren tiedonkäsitte lyn, 

huonon valaistuksen, korkean tai kylmän lämpötilan, pitkät vuorot sekä vuorotyön joka 

ajoittuu ihmisen vuorokausirytmiä vastaan tilanteina, joissa väsymyksestä aiheutuvat 
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riskit kasvavat. Myös Onnettomuustietoinstituutin haastattelussa psykososiaalinen 

kuormitus ja erityisesti monotonisuus sekä yksin työskentely nostettiin esiin väsymyksen 

riskiä nostavina kuormitustekijöitä.  

WorkSafe Victoria (2020, s. 13, 30) painottaa työtehtävien tarkastelua ergonomian 

näkökulmasta, jossa ihmisen toimintaa kuormittavat tekijät tehtävässä otetaan laajasti 

huomioon. Tämä fyysisen ja psykososiaalisen kuormittumisen analysoiminen auttaa 

tunnistamaan väsymykselle ja sen riskeille altistavia tilanteita. Haastatelluissa yrityks issä 

kuormitustekijöitä selvitettiin vaihtelevalla taajuudella työpaikkaselvityksien yhteydessä  

yleisimmin noin vuoden tai kahden vuoden välein yhteistyössä työterveydenhuo llon 

kanssa. Väsymystä oltiin tunnistettu selvitysten perusteella metsäteollisuuden, 

valmistavan teollisuuden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen haastateltavissa yrityksissä, 

mutta se ei ollut noussut esiin isona ongelmana. Työterveydenhuolto mainitaan 

Queensland Governmentin (2020, s. 15) toimesta tärkeänä yhteistyökumppanina 

tunnistamaan väsymyksestä aiheutuvia riskejä terveysselvitysten pohjalta, millä 

huomioidaan ne työntekijät yksilöllisemmin, joilla on suurin riski väsyä ja kuormittua 

työssä johtaen kasvaneeseen vahinkoriskiin. Asiakasyrityksien haastatteluista kävi ilmi, 

että tietyille työntekijöille oli esimerkiksi sovellettu mukautettua työaikaa iän, sairauksien 

tai vuorotyöhön soveltuvuuden pohjalta, mikä toimii esimerkkinä yksilöllisestä 

huomioimisesta väsymysriskin tunnistamisessa.  

Härmän ym. (2002, s. 147) mukaan yö- ja aamuvuoroa tekevillä voidaan havaita 

voimakasta akuuttia ja kroonista väsymystä ja Partonen (2020) toteaakin 

vuorotyöntekijöillä ja erityisesti yövuoron tekijöillä tapaturmariskien olevan suurempi 

kuin päivävuorolaisten. Väsymyksen vaikutuksia työntekijän vireystilaan voidaan 

tunnistaa ja arvioida eri vuorokiertoja tarkastelemalla, joista Murrayn ja Thimganin 

(2016, s. 5) mukaan parhaita ovat myötäpäivään kiertävät vuorokierrot kunhan 

Williamsonin ym. (2011) mukaan vuorojen pituus ei ylitä 12 tuntia. Toisaalta 

metsäteollisuuden asiakasyrityksen mukaan 4 päivän 12 tunnin vuorokierrot pitkillä 

kuuden päivän vapailla oltiin havaittu nostaneen työntekijöiden vireystilaa, mutta 

satamaoperoinnin asiakasyrityksen arvio samanlaisen työaikamuodon soveltamisesta oli 

ettei se sovellu ahtaajien työtehtäviin. Karhulan ym. (2016, s. 61) mukaan turvallisuuden 

tasossa ei olla havaittu merkittäviä eroja 8 tunnin ja 12 tunnin myötäpäivään kiertävien 

vuorokiertojen välillä, vaikka 12 tunnin kierron on joissakin tapauksissa todettukin 
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lisänneen työntekijöiden vireyttä ja palautumista verrattuna 8 tunnin nopeisiin 

vuorokiertoihin. Karhulan ym. (2016, s. 61) sekä WorkSafe Victorian (2020, s. 32) 

mukaan erityisesti yksitoikkoisessa tai kuormittavassa työssä pidemmillä vuoroilla on 

kuitenkin ihmisen vireystilaa heikentävä vaikutus, mikä lisää onnettomuusriskiä. Samaa 

johtopäätöstä tukevat myös Matthews ym. (2012, s. 343) ja NSC (2017c, s. 3). Näin ollen 

väsymyksen vaikutuksia on tunnistettavissa vuorotyöstä ja erityisesti jos kierto on pitkillä 

työtunneilla ja Partosen (2020) mukaan hidas tai taaksepäin kiertävä vuorokierto. 

 Työaikamuodon vaikutuksia vireyteen huomioitiin merenkulun, satamaoperoinnin, 

rakennusteollisuuden, metsäteollisuuden sekä valmistavan teollisuuden haastateltavissa 

yrityksissä arvioimalla esimerkiksi yövuoroon sisältyviä riskejä ja seuraamalla yövuoron 

tekijöitä tarkemmin työterveydessä. Vuorokierron yhteydessä tulee tarkastella myös 

palautumisaikojen toteutumista ja mahdollisuutta. Matthewsin ym. (2012, s. 343), 

Härmän ym. (2019, s. 4) ja WorkSafe Victorian (2020, s. 32) mukaan väsymysoireet 

lisääntyvät henkilöstöllä kun 48–50 tunnin rajapyykki ylitetään viikkotunne issa 

heikentäen palautumismahdollisuuksia ja lisäävän kroonista väsymystä. Riittävän unen 

saannin häiriintyminen voi tapahtua myös epäsäännöllisessä vuorokierrossa siten, että 

epäergonomisten vuoronvaihtojen myötä palauttavaa lepoaikaa ei tapahdu, vaikka sen 

pitäisi Partosen (2020), Murrayn ja Thimganin (2016, s. 145) sekä Härmän ym. (2019, s. 

13) mukaan olla vähintään 11 tuntia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen haastateltavista toinen 

mainitsi epäergonomisten vuoronvaihtoja tapahtuvan hoitoalalla esimerkiksi iltavuorosta 

aamuvuoroon. Epäergonomisia vuoronvaihtoja lyhyellä alle 10 tunnin lepoajalla esiintyi 

valmistavan teollisuuden, rakennusteollisuuden, metsäteollisuuden sekä 

satamaoperoinnin haastateltavien mukaan myös aika ajoittain mm. ylitöiden jälkeen, 

pitkien työmatkojen ja laajojen huoltotöiden seurauksena.  

Onnettomuustietoinstituutin haastattelun mukaan raskaan liikenteen 

väsymysonnettomuuksissa on ollut tunnistettavissa pitkää työjaksoa, ajoajan pituutta sekä 

vuorokausilevon niukkuutta onnettomuuksien taustalla. Vuorokierron lisäksi 

väsymyksen vaikutuksia voidaan tunnistaa eri kellonajoista, joiden tiedetään lisäävän 

väsymyksen todennäköisyyttä ihmisen vuorokausirytmistä johtuen. Akuuttia väsymystä 

ilmenee U.S. Department of Transportationin (2013, s. 2) ja Onnettomuustietokeskuksen 

(2004, s. 3) mukaan eniten ihmisen luontaisen rytmin mukaisesti klo 00–06 välisenä 

aikana. Tällöin väsymys vaikuttaa ihmisen virhekäyttäytymisen alttiuteen eniten. Näin 
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ollen johtopäätöksenä voidaan todeta että kaikkein riskialttiimpia tehtäviä olisi hyvä 

välttää yövuoron aikana, mikäli mahdollista tai monitoroida työn suorittamista ja 

työntekijän vireyttä sekä työkykyä ennen tehtävää ja tehtävän aikana. 

Onnettomuustietoinstituutin ja valmistavan teollisuuden asiakasyritysten haastateltavat 

tunnistivat lisäksi iltapäiväväsymyksen ja erityisesti aterioinnin jälkeisen ajan riskiä 

lisäävänä tilanteena.  

5.2.2 Väsymyksen roolin selvittäminen turvallisuuspoikkeamien taustalla 

Väsymyksestä aiheutuvien riskien tunnistamiseen ja arviointiin voidaan hyödyntää 

Mattilan ja Pääkkösen (20145, s. 20), WorkSafe Victoria (2020, s. 13), Queensland 

Governmentin (2020, s. 15) ja U.S. Department of Transportationin mukaan yrityksen 

sisäistä materiaalia kuten poissaolot, henkilöstökyselyt, tapaturmatilastot ja 

turvallisuushavainnot. Väsymyksen mahdollisen roolin tunnistaminen 

turvallisuuspoikkeamien taustalla on tärkeää vastaavanlaisten tapahtumien 

ehkäisemiseksi ja vahinkoriskien rajoittamiseksi. Esimerkiksi inhimillisten tekijöiden 

selvittäminen järjestelmällisenä tapana osana omaisuus- ja henkilövahinkoa tai läheltä 

piti -tilannetta oli vakiintuneena käytäntönä Onnettomuustietoinstituutin, 

Tapaturmavakuutuskeskuksen sekä rakennus-, metsä- ja valmistavan teollisuuden 

yritysten esiin nostamana hyödyntäen mm. Human Factor-työkaluja sekä 5 WHYs- ja 9 

WHYs-metodeja juurisyiden selvittämiseen. Näin väsymyksen rooli voi tulla esille 

olettaen että se osataan ottaa esille huomioitavana tekijänä. Haastatelluissa 

asiakasyrityksissä väsymystä oli osittain noussut esiin henkilöstökyselyiden ja 

työterveyden tekemien selvitysten yhteydessä, mitkä ovat hyviä keinoja saada tietoa 

henkilöstön kokemasta väsymyksestä ja vireystilan alenemisesta työtehtävissä.  

Ongelmana esiin nousi väsymyksen roolin sivuuttaminen riskienhallinnassa ja 

turvallisuuspoikkeamien tutkimisessa jos siitä ei yleisesti puhuta vaaratekijänä tai siihen 

liittyvää koulutusta ja tiedotusta ei esiinny työpaikalla mm. perehdytyksessä, 

turvallisuuskeskusteluissa ja työterveyden infoissa, jolloin väsymyksen rooli ei tule 

raportoiduksi turvallisuuspoikkeamiin. NSC:n (2017c, s. 3) tutkimusten perusteella 93 % 

teollisuus-, rakennus- ja kuljetusalojen työnantajista mieltää väsymyksen 

turvallisuusriskinä, mutta työntekijöistä 72 % käsittää väsymyksen turvallisuutta 

vaarantavana tekijänä, mistä on tehtävissä johtopäätös aiheen merkittävyyden 
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painottamisen tarpeesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toinen haastateltava nostikin esiin 

että väsymystä voi esiintyä ja olla turvallisuuspoikkeamien taustalla, mutta se ei nouse 

esiin jos siitä ei työpaikalla puhuta tai ole ohjeistettu huomioimaan. Spesifist i 

väsymyksen aiheuttamista riskeistä ei oltu järjestetty koulutusta missään haastatelluista 

yrityksistä, mutta väsymys ja vireystila olivat teemoina nousseet esille välillä 

turvallisuuskeskusteluissa, työterveyden infoissa, HR:n koulutuksissa ja 

psykososiaalisten riskien koulutuksen yhteydessä. Väsymyksen ja vireystilan rooli ei 

kuitenkaan ollut suurimmassa osassa haastatelluista yrityksistä osana 

työturvallisuusperehdytystä. Väsymyksen käsittelyn mainitt i in 

asiakasyrityshaastatteluissa olevan mahdollista työterveyden puolelta, mutta sitä ei voi 

katsoa riittäväksi kosketuspinnaksi väsymyksen mieltämiseen riskinä, koska työntekijät 

eivät yleisesti ole tekemisissä työterveyshuollon kanssa kuin aika ajoittain. Tästä johtuen 

asian huomioiminen ei tartu silloin kovin suurella todennäköisyydellä osaksi omaa 

turvallisuuskäyttäytymistä. Jos väsymyksen vaikutuksista ja hallintakeinoista lisätään 

tietoisuutta työpaikan arjen turvallisuustoiminnassa, henkilöstön on mahdollista tiedostaa 

ja sisäistää väsymyksen syitä sekä vaikutuksia omaan toimintaan.  

Näin ollen omatoimista riskinarviointia väsymykseen liittyvistä riskeistä on mahdollista 

tehdä ja tuoda esille myös esihenkilöiden tietoon esimerkiksi ennen riskialtti iden 

työtehtävien suorittamista. Tietoisuuden ja valistuksen lisääminen väsymyksen 

vaikutuksista omaan toimintaan palvelee myös vahinkojen tutkimisen näkökulmasta . 

Väsymyksen roolia ei järjestelmällisesti huomioitu kuin yhdessä haastatelluista 

asiakasyrityksestä turvallisuuspoikkeamien analyysien yhteydessä, vaan väsymyksen 

rooli nousi esille lähinnä työntekijän siitä itse ilmoittaessa. Murray ja Thimgan (2016, s. 

249) painottavatkin turvallisuuskulttuurin tärkeyttä raportoinnin ja ilmoittamisen 

onnistumisessa, jotta omaan toimintaan vaikuttavista vaaratekijöistä ollaan tietoisia ja 

niistä uskalletaan raportoida ilman pelkoa nolostumisesta tai negatiivisesta 

suhtautumisesta ilmoittamiseen. Väsymyksestä puhuminen koettiin haastatelluista 

asiakasyrityksistä yleisesti hyväksyttäväksi aiheeksi, mutta kolmessa asiakasyrityksessä 

pohdittiin onko väsymyksestä ilmoittaminen tai puhuminen joko tabu tai tekijä, jota ei 

vain huomata miettiä vahinkojen taustojen selvittämisen yhteydessä.  

Turvallisuuspoikkeamien tutkimisessa merenkulun haastateltavassa yrityksessä 

väsymyksen roolia selvitettiin kartoittamalla tapahtuman kellonaika, edeltävä työmäärä, 
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unen määrä ja tieto työntekijän kuormittuneisuudesta, mitkä voivat kertoa väsymyksen 

osuudesta asiaan. Myös metsäteollisuuden haastateltava mainitsi yhden kysymyksen 

olevan työntekijän unen määrä ennen tapahtunutta vahinkoa, millä väsymys pyritään 

huomioimaan mahdollisena myötävaikuttavana tekijänä. Onnettomuustietoinstituutin 

haastattelussa ilmeni, että väsymys huomioidaan järjestelmällisesti osana 

onnettomuuksien tutkintaa tehden analyysia mm. ajoajan pituudesta, vuorokausilevosta, 

aterioinnin vaikutuksesta, vuorokaudenajasta sekä kuljettajan terveydentilasta, josta voi 

löytyä taustalla olevia ja väsymykseen vaikuttavia sairauksia. Onnettomuustietoinstituutt i 

nosti esiin haastattelussaan väsymyksen voivan olla välitön tai välillinen riskitek ijä 

esimerkiksi suoran nukahtamisen tai mikronukahtelun seurauksena tai vaikuttaen 

välillisesti ihmisen kykyyn muistaa, reagoida tai havainnoida johtaen toimintavirheeseen. 

Turvallisuuspoikkeamien kuten vahinkojen, tapaturmien ja läheltä piti -tilante iden 

käsittelyssä voidaan väsymyksen myötävaikuttavan roolin selvittämisessä keskittyä 

Taulukossa 3 oleviin asioihin.  

Taulukko 3. Väsymyksen mahdollisen myötävaikuttavan roolin selvittäminen 

turvallisuuspoikkeaman taustalta.  

Tarkastelun kohde Väsymyksen roolista kertova tekijä 

Inhimillinen virhe 

Virheet 

 Reagoimisessa 

 Muistamisessa 

 Tarkkaavaisuudessa 

 Huolellisuudessa 

 Valppaudessa 

 Poikkeava turvallisuuskäyttäytyminen 

Sairaudet ja lääkitykset 

 Unihäiriöt (esim. uniapnea) 

 Akuutit sairaudet (flunssa) 

 Vireystilaan liittyvät sairaudet (esim. diabetes) 

 Väsymystä lisäävät lääkkeet (esim. kolmiolääkkeet) 

Arvio ja muiden arviot osallisen/osallisten 

vireystilasta 
 Runsas haukottelu 

 Ärtyneisyys 

 Mikronukahtelu tai ”pilkkiminen” 

 Raskas ateriointi ennen sattunutta 

 Kertominen väsymystilasta 

Unen määrä  Alle 7 tunnin yöunet edeltävänä yönä 

 Viikon aikainen univaje 

Kellonaika  Sattunut klo 02–06  

 Sattunut vuoron lopussa 

 Sattunut aamuvuoron alussa 

Työtunnit 

 Ylityö 

 Yli 12 tunnin työpäivä 

 Viikkotuntimäärä yli 48 h 

 3-vuorotyö hitaana tai taaksepäin kiertävänä 

 Peräkkäisiä tai pitkiä yövuorojaksoja 
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Palautumisaika 

 Alle 10 tuntia palautumista edellisestä vuorosta 

 Pitkä työmatka 

 Epäergonominen vuoronvaihto 

 Epäsäännöllinen tai keskeytyvä tauotus 

Työn kuormitustekijät 

 Monotonisuus 

 Korkea kognitiivinen kuormitus 

 Korkea valppausvaatimus 

 Huono valaistus 

 Pitkäaikainen oleskelu kylmässä tai kuumassa 

 Toistuvat tai yksipuoliset toistoliikkeet 

 

Kuten Onnettomuustietoinstituutin haastattelusta kävi ilmi, jos väsymyksen 

myötävaikuttavaa roolia ei voida selkeästi sulkea pois, se voidaan kirjata siihen 

viittaavien tekijöiden kuten ajolinjojen ja jarruttamisen perusteella mahdolliseks i 

myötävaikuttavaksi tekijäksi. Samankaltaista menettelytapaa olisi järkevä käyttää myös 

yrityksien turvallisuuspoikkeamien käsittelyyn, jotta väsymyksen mahdollinen 

epäsuorakin rooli tulee huomioitua ja tarvittavia toimenpiteitä voidaan tehdä rajoittamaan 

vaaratilanteiden todennäköisyyttä. Mitä enemmän Taulukossa 3 esiintyviä asioita löytyy 

turvallisuuspoikkeaman taustalta, sen todennäköisemmin väsymyksellä on ollut rooli 

sattuneessa.  

Onnettomuustietoinstituutin ja Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan väsymyksen 

osuutta on vaikea tunnistaa ja selvittää kuolonuhreja vaatineissa onnettomuuksissa, mutta 

molemmat nostivat esiin väsymyksen tiedostamisen ja sen tunnistamisen yleisest i 

tarvitsevan laajempaa huomiota ja selvittämistä esimerkiksi yrityksien tapaturmien 

tutkimisessa. Väsymyksen tunnistaminen ja arviointi nostettiin esiin haasteellisena 

toteutettavana sekä asiantuntija- että asiakasyrityshaastatteluissa. 

 Arviointia työntekijöiden vireystilasta ja työkyvystä tehtiin vakiintuneen käytäntönä 

ainoastaan kahdessa haastatelluista yrityksistä. Työntekijän itsearviointi ja kollegat 

todettiin tärkeinä väsymyksen arviointiin ja tunnistamiseen. Toisaalta U.S. Department 

of Transportationin (2013, s. 2) mukaan itsearvio omasta väsymyksen tasosta voi olla 

usein vääristynyt. Näin ollen kollega tai esimies voivat paremmin tunnistaa suorituskykyä 

ja turvallisuutta vaarantavaa käyttäytymistä. 
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5.3 Riskienhallinnan hyvät käytännöt väsymysriskien hallintaan 

Toiseen tutkimuskysymykseen voidaan vastata kirjallisuuskatsauksen väsymysrisk ien 

hallintaa koskevien lähteiden pohjalta ja suuryritysasiakkaiden kappaleesta 4.1.3 sekä 

asiantuntijoiden kappaleesta 4.2.1 löytyvien haastatteluvastausten tulosten perusteella. 

Sekä asiakasyritykset että asiantuntijat nostivat haastatteluissa esiin avoimen 

väsymyksestä puhumisen ja asiasta tiedottamisen ja kouluttautumisen tärkeänä 

ennakoivana keinona siihen, että väsymys käsitetään yhtenä riskienarviointia ja hallintaa 

vaativana vaaratekijänä. 

5.3.1 Väsymys osaksi riskienhallintaa 

NSC:n (2017a, s. 18) mukaan väsymyksen tulisi olla normaali keskittymisen kohde osana 

arjen riskienarviointia ja työturvallisuuden käytäntöjä. Haastatteluihin perustuva lla 

johtopäätöksellä väsymystä kohdeltiin merkittävänä riskitekijänä ja systemaattises t i 

hallittiin vain yhdessä asiakasyrityksessä, jossa toteutettiin turvallisuuskriittiseks i 

luokiteltavia tehtäviä. Muilla haastateltavilla väsymys huomioitiin osittain ja tietyillä osa-

alueilla riskinä, mutta ilman suunnitelmallisia ja vakiintuneita hallintakeinoja tai 

varsinaista työntekijöiden vireystilan monitorointia. Aiheen puheeksi ottaminen ja 

tietoisuuden lisääminen on ensimmäinen askel väsymykseen liittyvässä 

riskienarvioinnissa, mikä ei WorkSafe Victorian (2020, s. 11–16) mukaan aina tarvitse 

olla kompleksinen ja analyyttinen prosessi, vaan sen sijaan myös yksinkerta inen 

keskustelu työntekijöiden kanssa heidän työtehtäviinsä sisältyvistä riskeistä ja niiden 

tunnistamisesta on tärkeää.  

Dawsonin ja McCullochin (2005, s. 369–379), Matthewsin ym. (2012, s. 495), WorkSafe 

Victorian (2020, s. 11–12) ja U.S. Department of Transportationin (2013, s. 16–18) 

väsymysriskien hallinnan mallit on tehty pääosin koskemaan tiettyä toimialaa. Niissä on 

kuitenkin hyvin paljon samankaltaisuuksia ja samoja painotettavia tarkastelun kohteita, 

jotka voidaan tiivistää kuuteen eri vaiheeseen Taulukon 4 mukaisesti.  

Taulukko 4. Väsymysriskien hallinnan vaiheet. Koottu lähteiden Dawson & McCulloch 

(2005, s. 369–379), Matthews ym. (2012, s. 495), WorkSafe Victoria (2020, s. 11–12) ja 

U.S. Department of Transportation (2013, s. 16–18) pohjalta.  
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1. Kriittisten tehtävien tunnistaminen 

 Tehtävät, joissa väsymys ja sen myötä heikentynyt suorituskyky 
muodostaa merkittävän vaaratekijän ihmisille tai omaisuudelle 

 Keskittymisen, reagoimisen, muistamisen ja tarkkaavaisuuden 
vaatimuksia tehtävän turvallisessa suorittamisessa 

2. Datan kerääminen ja analysointi 

 Työkaluja ja menettelytapoja väsymyksen ilmenemisestä 
ilmoittamiseen 

 Sisäiset datalähteet kuten turvallisuuspoikkeamat, laatuvirheet, 
työterveydenhuollon data, tehtävien kuormitustekijöiden selvittäminen, 

henkilöstökyselyt, yksilölliset tekijät 
 

3. Vaaratilanteiden ja tekijöiden tunnistaminen 

 Työntekijöiden ja turvallisuusvastaavien kouluttaminen väsymyksen 
oireista, vaikutuksista ja tunnistamisesta 

4. Riskien arviointi ja priorisointi 

 Väsymyksen ja siitä aiheutuvien omaisuus- ja henkilövahinkojen 
tapahtumatodennäköisyyden ja seurausten kuten vammojen, 
sairauksien, kuolemien tai taloudellisten menetyksien arviointi 

 Yksittäisten riskitekijöiden lisäksi huomioidaan myös laajemmat 
tapahtumaketjut 

 Työntekijöiden osallistaminen riskienarviointiin omien tehtäviensä 
osalta 

5. Hallintakeinojen määrittäminen ja käyttöönotto 

 Väsymyksen syy-seuraus-suhteiden tarkastelu 

 Ennaltaehkäiseviä ja reagoivia hallintakeinoja työn kuormitukseen ja 
olosuhteisiin, työajan ja vuoron järjestelyyn, yksilöllisiin tekijöihin sekä 
turvallisuusjohtamisen käytäntöihin 

 Hallintakeinojen ketjuttaminen siten, että ensimmäisen epäonnistuessa 
seuraavat toimivat (Ennaltaehkäisevä  Reagoiva) 

6. Hallintakeinojen monitorointi 

 Hallintakeinojen toimivuuden arviointi ja kehittäminen 

 Hallintakeinojen vaikutuksien arviointi turvallisuuspoikkeamien, 
laatuvirheiden, poissaolojen ja työntekijöiden ilmoitusten pohjalta 

 

5.3.2 Suositellut keinot ja malli väsymysriskien hallintaan 

Ennaltaehkäisevinä hallintakeinoina haastatteluista ja kirjallisuudesta löytyi vapaa-ajan 

ja terveellisten elämäntapojen tukemista, ylitöiden tasapuolista kierrättämistä, 

monitaitoisuuden kehittämistä, säännöllisiä lepotaukoja, kuormittavimpien työtehtävien 

pituuden rajoittamista, työntekijöitä osallistavaa vuorosuunnittelua, vapaapäivien 

optimaalista ajoittamista, työaikojen ja työaikamuotojen muutokset vireystilaa tukevaksi, 

tiivis työterveysyhteistyö, väsymykseen ja vireystilaan liittyvä kouluttaminen sekä 

työkyvyn monitorointi. Vapaa-ajan osalta asiakasyritysten kanssa keskusteltiin myös 
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työn ja vapaa-ajan rajapinnasta ja siitä, tulisiko työasioita hoitaa työajan ulkopuole l la, 

johon ei vaikuttanut löytyvän varsinaista ohjeistusta tai selkeää kantaa. Koska stressin 

tiedetään vaikuttavan yöuneen ja palautumiseen, on työasioiden hoitaminen ja jatkuva 

tavoitettavissa olo myös luokiteltavissa väsymystä lisääväksi tekijäksi. Yrityks issä 

tulisikin miettiä selkeät raamit sille, missä tilanteissa työpaikan asioihin reagoiminen on 

välttämätöntä ja missä ei, jotta vapaa-ajan laatu olisi mahdollisimman stressitöntä ja 

palauttavaa.  

Monitaitoisuus ja työtehtävien hallinta nousivat esiin satamaoperoinnin ja 

metsäteollisuuden haastateltavien kanssa yhtenä näkökulmana ennaltaehkäistä myös 

väsymyksen riskejä muiden hyötyjen ohella. Mitä enemmän monitaitoisuutta työpaikalla 

on, sen enemmän työtehtäviä voi kierrättää ehkäisten kumuloituvaa kuormitusta 

rankimpien ja vaativimpien tehtävien kohdalla. Lisäksi korkea osaamistaso ja oman 

työtehtävän hallinta auttaa selviämään ongelmatilanteista paremmalla tietämykse llä, 

jolloin väsymyksestä kohonnut riskinottokyky tai taipumus huolimattomuuteen eivät 

vaikuta niin paljoa.  

Ergonomiaan keskittyminen voidaan lukea myös osaksi väsymysrisk ien 

ennaltaehkäiseviä toimia. Russ ym. (2013, s. 802–803) sekä Dul ym. (2012, s. 4) 

määrittelevät ergonomian arvioivan ja uudelleensuunnittelevan tehtäviä, teknologiaa, 

prosesseja ja vuorovaikutuksia sosio-teknisen järjestelmän sisällä sen suorituskyvyn ja 

turvallisuuden maksimoimiseksi. Näin ollen ergonomiaan keskittyminen 

työturvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa on suositeltua inhimillisistä tekijöistä 

johtuvien poikkeamien kuten väsymyksen ymmärtämiseksi ja hallitsemiseks i. 

Suunnittelemalla tehtävien sisältöä ja vähentämällä esimerkiksi tarvetta ihmisen ja 

koneiden väliselle vuorovaikutukselle, voidaan vähentää niitäkin tilanteita, joissa 

ihminen operoi koneen parissa väsyneenä. Täten vältetään osaa potentiaalis ista 

riskitilanteista. Lisäksi omaisuusvahinkoja on mahdollista vähentää keskittymällä 

ergonomiaan, koska ergonomia pyrkii vähentämään poikkeavuuksia työn laadussa 

poistamalla häiriöitä ja vähentämällä työntekijöiden kuormitusta (ks. Neumann ym., 

2016).  

Reagoivina keinoina haastatteluista ja kirjallisuudesta nousivat esiin työtehtävien 

kierrätystä ja tehtävien vaihtamista, lisätaukojen pitämistä, kirkasvalolamppujen käyttöä, 
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voimakkaaseen väsymykseen puuttumista toiminnan estämisellä sekä reagoivan 

automaation käyttöönottoa. Teknologiaa käytettiin vain merenkulun asiakasyrityksessä 

apuna tunnistamaan työntekijän sairaskohtauksesta tai esimerkiksi nukahtamisesta 

johtuvaa epäaktiivisuutta niin kutsutun kuolleen miehen kytkimen avulla . 

Onnettomuustietoinstituutin mukaan raskaan liikenteen kuljettajien ajotehtävissä 

hyödynnettävä ihmisen käyttäytymistä ja siihen liittyvistä poikkeavuuksista ilmoittavan 

teknologian yleistymisellä voidaan rajoittaa myös väsymyksestä aiheutuvien 

onnettomuuksien todennäköisyyttä. Näin ollen kaikissa riskialttiissa tehtävissä tulisi etsiä 

myös teknologisia ratkaisuja avuksi tunnistamaan ihmisen poikkeavaa toimintaa 

työtehtävässään. Asiakasyrityshaastatteluissa esiin nousikin älylaitteiden hyödyntämisen 

mahdollisuus, joilla on mahdollista mitata palautumista sekä unen määrää ja laatua apuna 

arvioimaan ja kehittämään omaa vireystilaa. Tämä on varteenotettava ratkaisu kaikkein 

tapaturma-alttiimmissa ja kriittisimmissä tehtävissä valvomaan työntekijöiden työkykyä.  

Voimakkaaseen väsymykseen reagoimisen osalta Matthews ym. (2012, s. 15–18) sekä 

Dawson ja McCulloch (2005, s. 369) suosittelevat vapauttaa työntekijä riskialttiin työn 

suorittamisesta. Lisäksi tulisi varmistaa palautuminen ennen seuraavaa vuoroa 

vuorojärjestelyyn tehtävillä muutoksilla.  

Asiakasyritysten haastatteluissa yhtenä ehdotettuna toimintatapana voimakkaiden 

väsymysoireiden ilmaantuessa riskialttiissa työssä tulee lopettaa työnteko ja ilmoittaa 

asiasta esimiehelle sekä mahdollistaa kyseenomaiselle työntekijälle vapaapäivä 

seuraavalle päivälle. Näin voidaan ehkäistä väsymyksen kumuloitumista. Työterveyden 

piiriin ohjaamista myös suositeltiin, jotta väsymyksen taustalla olevat mahdolliset 

pitkäaikaiset ongelmat selviävät. Ennaltaehkäisevien ja reagoivien keinojen tulisi olla 

ketjutettuja siten, että reagoivat keinot ovat sen varalle kun akuuttia väsymystä ilmenee 

ennaltaehkäisevistä keinoista huolimatta. Esimerkiksi vaikka riittävä palautumisa ika 

olisikin varmistettu suunnittelemalla vuorot ergonomisesti, mutta yksityiselämän 

vaikutuksien takia unen määrä ja palautuminen on jäänyt lyhyeksi ennen työvuoroa, niin 

vuoron aikana on mahdollista hallita vireystilaa lisätauotuksen, kirkasvalolampun tai 

pienten torkkujen keinoin ehkäisten toimintavirheitä.  

Väsymyksestä aiheutuvien omaisuus- ja henkilövahinkoriskien varalle voidaan 

kirjallisuuskatsauksen lähteistä erityisesti WorkSafe Victorian (2020, s. 31–35) ja 
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kaikkien haastatteluissa ilmenneiden hallintakeinojen ja ideoiden perusteella muodostaa 

malli (Taulukko 5), joka käsittelee väsymysriskin tunnistamista, riskienarviointia ja riskin 

minimointiin pyrkiviä toimenpiteitä. Hallintakeinot ja toimenpiteet ovat väsymysrisk ien 

hallinnan vaiheiden (Taulukko 4) hallintakeinojen määrittelyyn ja käyttöönottoon 

suositeltuja keinoja. Väsymyksestä aiheutuvia riskejä lisääviä tekijöitä on koottu 

kappaleen 2.5 sekä asiantuntija- että asiakasyrityshaastatteluissa ilmenneiden vastausten 

perusteella.  

Riskien kontrollointitoimenpiteet on koottu taulukoihin kirjallisuuskatsauksen 

kappaleissa 2.7.1 ja 2.7.2 esitettyjen ennaltaehkäisevien ja reagoivien hallintakeinojen 

sekä WorkSafe Victorian (2020, s. 8, 16–21) esittämien hallintakeinojen perusteella työn 

kuormitukselle ja olosuhteille, työajan ja vuoron järjestelylle, yksilöllisille tekijöille sekä 

turvallisuusjohtamisen käytännöille. Huomioitavaa on ettei malli ole spesifi tietyil le 

toimialoille, tehtäville tai yrityksille, vaan yleinen kokoelma kirjallisuudessa ja 

haastatteluissa ilmenneistä keinoista tunnistaa ja hallita väsymyksestä aiheutuvia riskejä 

työpaikalla. Malli on hyvä lähtökohta arvioida ja saada suuntaa antavia ja todetusti 

väsymyksen vaikutuksia hillitseviä hallintakeinoja väsymyksen aiheuttamia riskejä 

vastaan ja tarkentaa niitä kohdistetusti työtehtäviin, joissa mahdollisuus henkilö- ja 

omaisuusvahingoille voi olla suuri inhimillisten toimintavirheiden myötä.  

Työn kuormituksessa ja olosuhteissa huomioidaan työn fyysisiä ja kognitiivis ia 

vaatimuksia ja kuormitustekijöitä, joiden tiedetään olevan yhteydessä väsymykse lle 

altistumiseen. Kuormitustekijöiden analysoinnissa on hyödyllistä käyttää apuna 

esimerkiksi työterveyden apua kuten asiakasyritysten haastatteluistakin kävi ilmi. 

Työajan ja vuoron järjestelyssä ja suunnittelussa tarkastellaan työn kestoa, aikataulutusta 

ja vuoron kiertoa, jotka oleellisesti vaikuttavat palautumismahdollisuuksiin ja sitä myötä 

väsymyksen ilmenemiseen.  

Yksilöllisten tekijöiden suhteen on huomioitu vain kirjallisuudessakin esiintyvät 

tärkeimmät kuten elämäntyyli, terveys ja uni, koska väsymysriskiin vaikuttavia 

yksilöllisiä tekijöitä on olemassa äärettömän paljon. Huomioitavaa on, että eri osa-

alueiden tekijöiden väliltä löytyy myös riippuvuussuhteita kuten Kuva 2 osoittaa pitkien 

työtuntien ja terveyden välillä. Esimerkiksi yksilöllisissä tekijöissä mainittu matalaa 

väsymysriskiä edistävä tekijä, työn ja vapaa-ajan tasapaino ei voi toteutua, ellei työn 
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vaatimukset ja ajallinen kesto ole sitä mahdollistavia. Turvallisuusjohtamiseen liittyvien 

tekijöiden suhteen käsitellään yrityskulttuurin ja johtajuuden roolia väsymysrisk in 

hallinnassa ja tuodaan esiin tiedottamisen ja koulutuksen merkitys sekä työntekijöille että 

esimiehille tärkeänä lähtökohtana väsymyksen tunnistamisessa ja mahdollisuudessa 

hallita siitä aiheutuvia riskejä. 

Taulukko 5. Väsymysriskin arviointi- ja hallintamalli.  

Väsymysriskin 

tunnistaminen 

Riskinarviointi Riskin kontrollointi 

 

Työn kuormitus 
ja olosuhteet 

Matala riski Korkea riski Toimenpiteet 

Rasittavat 

toistoliikkeet 

 Vaativat vähän 
fyysistä voimaa 

 Ei pitkäaikaista 
fyysistä 
voimankäyttöä 

 Runsas fyysinen 
voimankäyttö 

 Toistuvaa 
voimankäyttöä koko 
vuoron tai työjakson 
ajan 

 Työn ergonominen 
uudelleensuunnittelu 

 Apuvälineiden lisääminen 

 Työtehtävien vaihtelu vuoron aikana 

 Taukojen lisääminen 

Yksitoikkoinen 

työ 

 Tehtäviä voi vaihtaa 
vuoron tai työjakson 
aikana 

 Monotonisuutta 
lyhyillä intervalleilla 

 Vähäinen vaihtelu 

 Pitkäaikaisesti samaa 
työtä 

 Tehtävien vaihtelu tai kierrättäminen 
vuoron aikana sovituissa sykleissä 

 Moniosaamisen edistäminen 

 Työnkuvan monipuolistaminen 

 Lyhyiden taukojen lisääminen 
säännöllisten taukojen lisäksi 

Keskittyminen ja 

valppaus 

 Keskittymistä noin 
15-20 minuutin 

sykleissä 

 Tauot ilman 
keskeytyksiä 

 Voi poistua työ-
pisteeltä 

 Pitkän aikavälin 
keskittymistä vaativat 

tehtävät 

 Keskeytyvät 
epäsäännölliset tauot 

 Melun ja häiriöäänien vähentäminen 

 Mahdollisuus poistua työpisteeltä 
taukojen ajaksi esimerkiksi taukoja 

porrastamalla 

 Näyttöpäätteiden visuaaliseen 
miellyttävyyteen panostaminen 

 Virheisiin reagoiva teknologia 

Kognitiivinen 

kuormitus  

 Korkea osaamistaso 

 Esimiesten tuki 

 Järjestelmät ja 
automaatiota apuna 

työssä 

 Kuormitus 
lyhytaikainen 

 Kompleksisuus 

 Vähäinen kokemus 

 Vähäinen tuki 

 Suuri vastuu 

 Pitkäjaksoinen 
kuormitus 

 Häiriö-tilanteiden 
selvittäminen 

 Liiallinen tai liian 
vähäinen kuormitus 

 Työn kompleksisuuden vähentäminen 

 Järjestelmäautomaation lisääminen 
tiedonkäsittelyyn 

 Kattava perehdytys ja tuen tarjoaminen 

 Yhtäjaksoisen kognitiivisen 
kuormituksen rajoittaminen työpäivän 
aikana 

Valaistus  Kirkkaat työskentely-
olosuhteet 

 Hämärät 
työolosuhteet 
tarkkuutta vaativassa 

työssä 

 Kirkkaan valaistuksen lisääminen 
tukemaan vireystilaa ja työn laatua 

 Kirkasvalolampun hyödyntäminen 
erityisesti aamu- ja yövuorojen aikana 

Lämpötila  Neutraali 
huoneenlämpö 

 Mahdollisuus 
viilentyä tai 
lämmitellä tasaisin 

väliajoin altistuttaessa 
kuumuudelle tai 
kylmyydelle 

 Työpisteen korkea 
lämpötila tai kylmyys 

 Pitkäaikainen 
altistuminen kuumalle 
tai kylmälle ilman 

viilennyksen tai 
lämmittelyn 
mahdollisuutta 

 Viilennys- ja lämmityslaitteiden 
hankinta taukotiloihin tai työpisteeseen 
kuumissa tai kylmissä olosuhteissa 
työskenteleville 

 Fyysisesti kuormittavan työn 
välttäminen pahimman helteen aikana 

  Tauotuksen lisääminen kuumissa tai 
kylmissä olosuhteissa työskenteleville 

 Kuumassa työskenteleville tarjottava 
kivennäis- ja nestetasapainoa 
ylläpitävää juomaa  
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Väsymysriskin 
tunnistaminen 

Riskinarviointi Riskin kontrollointi 

 

Työaika ja 

vuorojärjestely 

Matala riski Korkea riski Toimenpiteet 

Viikkotunnit        ≤ 40 tuntia        > 50 tuntia 
 

 Työn suunnittelu ilman ylityön 
tarvetta 

 Ylitöiden tasapuolinen kierrättäminen 
työntekijöiden välillä 

 Tarvittavien henkilöstöresurssien 
mitoitus 

  Keskiarvoisen viikkotuntien 

rajoittaminen alle 48 tuntiin 

Työtunnit + 

työmatka 

 ≤ 9 tuntia  > 13 tuntia  Ylityön rajoittamisen huomiointi 
pitkää työmatkaa tekevillä 

  Koulutus väsyneenä työmatkan 
ajamisen riskeistä 

Työvuoron kesto  ≤ 8 tuntia  > 12 tuntia  Vuoron rajoittaminen ylityöt mukaan 
luettuna 12 tuntiin 

Vuorosuunnittelu  Ennustettava 
työaikataulu ja 
työmatkojen 
ajankohta 

  Vakiomäärä tunteja 

  Henkilöstöllä 
mahdollisuus 
vaikuttaa omiin 
työaikoihin ja -
tunteihin 

 Peräkkäisiä 
vapaapäiviä 
palautumiseen 

 Epäsäännöllinen 
työaika 

  Lyhyen varoitusajan 
muutokset 

 Huono työajan 
ennustettavuus 

  Työmatkoja tai 
työmatkustusta ei 
huomioida työajan 
suunnittelussa 

 Korkea 
tuotantopaine tai 

sesonkivaihtelu 

 Yksittäisiä 
vapaapäiviä keskellä 
viikkoa 

 Vuorolistan suunnittelu pidemmälle 
aikavälille 

 Prosessi yllättävien poissaolojen 
korvaamisen varalle 

 Vuorosuunnittelu yhdessä 
työntekijöiden kanssa 

  Matkatyön huomioiminen 
työaikataulussa 

 Kertyneet vapaat ohjataan pitämään 
vapaana rahan ottamisen sijaan 
 

Vuorokierto  Päivävuoro ≤ 8 
tuntia 

  2-vuorotyö ≤ 8 h 

 Kolmivuorotyö 

  Taaksepäin kiertävä 
vuorokierto 

 Hidas kierto 

  Epäsäännölliset 
tunnit  

 Vuorokierron muuttaminen eteenpäin 
kiertäväksi taaksepäin kiertävien 
sijasta 

 Eteenpäin kiertävä kolmivuorokierto 8 
tunnin työajalla (esim. AA-II-YY---) 

 Säännöllisten työtunnit tukemaan 
palautumisen rytmittämistä 

Vuoron ajoitus  Päivävuoro, vuoron 
aloitus klo 07 
jälkeen 

 Iltavuoron 
loppuminen 

alkuillasta 

 Yövuoro 

 Vuoron loppuminen 
klo 02–06 välillä 

 Aloitus- ja lopetusajankohtien 
siirtäminen ihmisen luontaisen rytmin 
mukaisesti esimerkiksi klo 06  07 

 Riskialttiiden tehtävien välttäminen 
aamuvuoron alussa ja yövuorossa klo 

02–06 

 Yksintyöskentelyn välttäminen klo 
02–06 

Yövuoro  ≤ 3 peräkkäistä 
yövuoroa 

  Vähintään 2 päivän 
vapaapäivä 

yövuorojen jälkeen 

 > 3 peräkkäistä 
yövuoroa 

  Alle 48 tuntia 
palautumisaikaa 

peräkkäisten 
yövuorojen jälkeen 

 Pitkät yövuorojaksot 

 Peräkkäisten yövuorojen rajoittaminen 
kolmeen 

 Yövuorojen minimointi 

 Vähintään 2 päivän palautumisen 
varmistaminen yövuorojen jälkeen 

 10–20 min torkkutauko vireystilan 
palauttamiseksi 

 Kirkasvalolamppu vuoron alussa 

 Kirkkaat työskentelyolosuhteet 

 Mahdollisuus vaihdella työtehtäviä 

 Mahdollisuus sosialisoitua yövuoron 
aikana 

 Mahdollisuus normaalin yöunen 
vapaajaksoihin vuorokiertojen jälkeen 

 Paljon yövuoroa tekevien tarkempi 
seuranta työterveydessä ja riskialttiissa 
töissä 

 Tarkempi työkyvyn valvonta yöllä 
erityisesti riskialttiissa tehtävissä 



110 

 

Palautumisaika 
vuorojen välissä 

 > 12 tuntia  < 10 tuntia  Palautumisaikaa varattava vähintään 
12 tuntia vuorojen välille 

 Äkillisten muutosten välttäminen 
työaikataulussa 

 Epäergonomisten vuoronvaihtojen 
rajoittaminen ja vuorosuunnitelmien 

ergonomisuuden tarkistaminen 

 Ohjeistus työn ja vapaa-ajan 
rajapinnan kiinnipitämisestä eli 
työasioita vältetään vapaa-aikana 

Työn aikainen 

tauotus 

 Riittävät ja 
säännölliset tauot 

 Mahdollisuus 
poistua työpisteeltä 

 Keskeytymättömät 
tauot 

 Mahdollisuus 
lisätaukoihin 

fyysisesti tai 
kognitiivisesti 
kuormittavassa 
työssä 

 Epäsäännölliset ja 
lyhyet tauot 

fyysisesti tai 
kognitiivisesti 
kuormittavassa 

työssä 

 Keskeytyvät tauot 

 Ei mahdollisuutta 
poistua työpisteeltä  

 Taukotilojen tarjoaminen työpisteen 
ulkopuolelta 

 Lyhyiden lisätaukojen lisääminen 
kognitiivisesti kuormittavaan työhön 

 Venyttelytauot fyysisesti 
kuormittavaan työhön 

 Taukojen porrastaminen 
keskeytymättömyyden 

varmistamiseksi 

 Viihtyisät taukotilat 

 

 

Väsymysriskin 

tunnistaminen 

Riskinarviointi Riskin kontrollointi 

 

Yksilölliset tekijät Matala riski Korkea riski Toimenpiteet 

Elämäntyyli  Työn ja vapaa-ajan 

tasapaino 

 Aikaa palautua, nukkua ja 
sosialisoitua 

  Aktiivinen elämäntyyli 

 Työ ja vapaa-aika 

epätasapainossa 

 Arki pyörii työn 
ympärillä 

 Vapaa-ajan 
epäaktiivisuus 

 Joustavan työajan mahdollistaminen 

 Työajan yksilöllisempi mukauttaminen 

 Työntekijöiden harrastustoiminnan ja 
aktiivisuuden tukeminen 

 Joustojen ja kertyneiden vapaiden tasainen 
pitäminen 

Terveys  Terveellinen ruokavalio 

 Riittävä liikunta 

 Päihteiden kohtuukäyttö 

 Epäterveellinen 
ruokavalio 

 Vähäinen liikunta 

  Runsas päihteiden 

käyttö 

  Vammat ja uneen 
vaikuttavat sairaudet  

 Tasaisin väliajoin tapahtuva 
työterveystarkastus 

  Terveellisiin elämäntapoihin 
kannustaminen 

 Työterveydenhuollon tuki ja selvitykset 

 Tuki työn kuormitustekijöiden hallintaan 

 Satunnaiset päihdetestit 

Uni  Nukkuminen sijoittuu 
yöaikaan luontaisen rytmin 
mukaisesti 

 Säännöllinen unirytmi 

 Keskeytymätön 7–8 tunnin 
uni 

 Nukkuminen luontaista 
rytmiä vastaan 

 Epäsäännöllinen 
unirytmi 

 Alle 6 tuntia unta 
toistuvasti 

 Vuorojen sovittaminen luontaisen rytmin 
mukaan 

 Riittävän palautumisajan ja unen määrän 
mahdollistaminen työaikataulussa 

 Työterveysyhteistyö ja tiedottaminen 
riit tävän ja laadukkaan unen tärkeydestä 

 
 

 

 

Väsymysriskin 

tunnistaminen 

Riskinarviointi Riskin kontrollointi 

 

Turvallisuus-

johtamisen 

käytännöt 

Matala riski Korkea riski Toimenpiteet 

Tietämys 

väsymyksen 
oireista, 

vaikutuksista ja 

riskeistä 

 Laaja asiantuntijoiden ja 
tutkimustiedon käyttö 

 Esimiesten ja työntekijöiden 
kouluttaminen ja 
tietoisuuden lisääminen 

väsymyksen vaikutuksista 
työhön 

 Väsymyksestä aiheutuvat 
riskit  osana riskienarviointia, 

 Pelkkä lakisääteinen 
huomiointi 
hallintakeinoissa 

 Väsymystä ei käsitellä 
riskienarvioinnissa tai 

työturvallisuus-
toiminnassa 

  Ei tietämystä tai 
koulutusta väsymyksen-

 Työpaikan ergonomian ja sosio-teknisen 
järjestelmän tarkastelu ja kehittäminen 

 Ergonomian ja työterveyden 
asiantuntijoiden konsultointi 

 Ulkoisten tahojen tutkimusten 
hyödyntäminen 
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turvallisuusperehdytyksiä ja 
- keskusteluja 

hallinnasta työntekijöille 
tai esimiehille 

  Työntekijöiden ja turvallisuudesta 
vastaavien perehdyttäminen väsymyksen 
riskeistä ja hallintakeinoista 

 Väsymys otetaan osaksi normaalia 
riskienarviointia 

Systeemi 

väsymyksen 

tunnistamiseen ja 

raportointiin 

 Työntekijöiden ja esimiesten 
havainnointia voimakkaista 
väsymysoireista 

  Monia keinoja väsymyksen 
raportointiin ja 
tunnistamiseen yrityksen 

sisäisistä lähteistä 

 Vuosittainen 
kuormitustekijöiden 
selvittäminen ja analysointi 

 Teknologian hyödyntäminen 

 Ei vakiintunutta 
ilmoittamista tai 
havainnointia 
voimakkaista 
väsymysoireista 

 Väsymyksen 
vaikutukset ja sitä 
lisäävien tekijöiden 
sivuuttaminen 

riskienarvioinnissa 

 Kuormitustekijöitä 
analysoidaan 
harvemmin kuin 
vuosittain 

  Väsymystä ei pidetä 
vaaratekijänä 

 Työntekijöiden ja esimiesten vakiintunut 
väsymysoireiden ja työkyvyn tarkkailu 

 Voimakkaan väsymystason ja suorituskyvyn 
arviointi riskialttiimmissa tehtävissä 

 Teknologian hyödyntäminen väsymyksen 
tunnistamisen apuna 

 Väsymyksen roolin huomiointi sisäisissä 

turvallisuushavainnoissa 

 Inhimillisten tekijöiden (Human Factors) 
selvittäminen osaksi perusteellista 
vahinkojen juurisyytutkintaa 

 Väsymyksen sisällyttäminen osaksi 
henkilöstökyselyitä 

 Kuormitustekijöiden analysointi vuosittain 
tai t iheämmin yhdessä työterveydenhuollon 
kanssa 

Turvallisuus-

kulttuuri ja 

johtajuus  

 Vakiintunut turvallisuutta 
priorisoiva ja kehittävä 
kulttuuri sekä siihen 

sitoutunut johto ja henkilöstö 

 Yhteiset noudatettavat 
toimintametodit 

 Työn turvallisuuteen 
liit tyvistä ongelmista ja 

väsymyksestä uskalletaan 
puhua avoimesti 

 Turvallisuuteen ja sen 
kehittämiseen 
sitoutumaton johto ja 

henkilöstö 

 Välinpitämätön 
suhtautuminen yhteisiin 
toimintametodeihin 

 Turvallisuus-ongelmista 
ei puhuta tai uskalleta 
puhua avoimesti 

 Turvallisuuden promotointi ja 
työturvallisuuskäytäntöjen kehittämisen 
toimenpiteet 

  Ylemmän johdon vastuunottaminen 
turvallisuusasioista 

  Positiivisen ilmapiirin ja yhteishengen 
luominen 

  Tarvittavien muutosten resursointi 
väsymysriskien hallintaan 

 Hallintakeinojen nopea käyttöönotto 

 Avataan avointa keskustelua väsymyksestä 
työpaikalla 

5.4 Tulosten pohdinta 

Väsymys on määritelmänä haastava, koska sitä ei voida määritellä tietystä yhden syyn tai 

tiettyjen tekijöiden kombinaation aiheuttamana tilana, vaan siihen johtavia tekijöitä 

voidaan tunnistaa fyysisistä, psyykkisistä ja emotionaalisista tekijöistä ja niiden 

yhteisvaikutuksista, joita voi olla lukuisia. Tämän takia tässä tutkimuksessa väsymyksen 

käsitettä käsiteltiin riskitekijänä erottelematta sitä erikseen sen nimenomaisen fyysisen 

tai psyykkisen alkuperän aiheuttamiin riskitilanteisiin. Väsymys sekoitetaan Matthewsin 

ym. (2012, s. 19) ja Hockeyn (2013, s. 15–17) mukaan tylsistymiseen, stressiin, 

ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen tai fyysiseen epämukavuuteen, joita toisaalta 

esiintyy yhdessä väsymyksen kanssa sen seurauksena tai yhtenä taustatekijänä. Tämä 

näkyi myös haastatteluissa, joissa väsymyksen käsitteen yhteydessä nousi esiin 

työuupumukseen ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita, joilla toisaalta on vahva yhteys 

väsymystilaan.  

Väsymys on hyvin yksilöllinen ja kompleksinen tila, joka koetaan eri tavoilla riippuen 

yksilöstä. Esimerkiksi samat väsymystä aiheuttavat tekijät eivät vaikuta samalla tavalla 
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eri ihmisiin, vaan vaikutus voi vaihdella iän ja terveydentilan mukaan. Tämä yksilöllisen 

puolen huomiointi ja vaihtelu tekeekin väsymyksen ja sen taustatekijöiden tutkimisesta 

ja hallinnasta haastavaa. Sekä asiantuntija- että yrityshaastatteluistakin nousi haasteena 

esiin väsymyksen vaikea todentaminen ja tunnistaminen yksilötasolla. Yksilöll inen 

vaihtelu väsymyksen kokemisessa ja sen vaikutuksessa ihmisen suorituskykyyn on 

ongelma mietittäessä miten mahdollisesti riskialtis väsymystila voidaan tunnistaa. Jossain 

tehtävässä toinen suoriutuu paremmin väsyneenä kuin toinen ja siihen vaikutta vat mm. 

osaamistaso, ikä ja kokemus tehtävässä. Teknologiaa on nyt jo käytössä 

ammattiliikenteessä ja joissakin edistyneimmissä automalleissa tunnistamaan 

väsymyksen merkkejä ja ilmoittamaan kuskia niistä. Teknologiaa olisi hyödyllistä alkaa 

tulevaisuudessa enemmän hyödyntämään myös ajotehtävien ulkopuolella väsymyksen 

tunnistamiseen ja siihen reagoimiseen erityisesti turvallisuuskriittisissä tehtävissä joiden 

suorituskyvyn vaatimukset ovat korkeat niiden turvallisessa suorittamisessa.  

Väsymyksen vaikutuksista ihmisen suorituskykyyn löytyy laajasti tutkimustietoa. 

Ainakin voimakkaan väsymyksen yleiset tunnusmerkit ovat havaittavissa ja 

yleistettävissä, mikä tulisikin olla mukana päivittäisessä riskienhallinnassa ja 

työntekijöiden työkyvyn arvioimisessa, koska se on helpommin havaittavissa. Eli toisin 

sanoen jos työpaikalla havaitaan jonkun olevan silminnähtävästi väsyneenä hitain 

reaktioin ja silmät seisoen päässä, ei kyseisen henkilön tule suorittaa tehtäviä, joissa on 

mahdollisuus vahingoille. Sama pätee työmatkankin ajamiseen, jolloin tulisi olla 

vakiintuneena käytäntönä kohentaa vireystilaa nukkumalla kunnon torkut ennen kotiin 

lähtemistä. Mieluummin nukkua työpaikalla tai pysähtyneessä autossa entä vauhdissa 

ratissa.  

Jos kyseessä on turvallisuuskriittinen tehtävä tulee omien ja toisten väsymyksen merkkien 

valvonnan olla vakiintunut osa turvallisuuskäytäntöjä, sillä näin on mahdollista estää 

vakaviin vahinkoihin johtavia tapahtumaketjuja. Ongelma tuleekin kun pyritään 

tunnistamaan vähemmän voimakkaan väsymyksen tunnusmerkkejä, joka kuitenkin 

vaikuttaa ihmisen toimintaan ja turvallisuuskäyttäytymiseen aiheuttaen omaisuus- ja 

henkilövahinkoja aika ajoittain. Miten sitä voidaan parhaalla tavalla tunnistaa ja hallita? 

Tällöin tukeudutaan vahvasti ihmisen omaan kokemukseen siitä, milloin hän kokee oman 

väsymystasonsa vaikuttavan toimintaansa tietyssä tehtävässä riskiä nostavasti. Näin ollen 

koulutus ja valistus soveltuvista reagoivista ja ennaltaehkäisevistä hallintakeinoista on 



113 

 

paikallaan, jotta jokainen työntekijä voi itsenäisesti kohentaa omaa vireystilaansa ja 

torjua väsymyksen lisääntymistä. Ennaltaehkäisevien keinojen voidaan katsoa torjuvan 

sekä kroonisen että akuutin väsymyksen muodostumista ja niiden keinojen 

epäonnistuessa reagoivilla keinoilla voidaan vähentää työssä akuutisti ilmenevän 

väsymyksen aiheuttaman riskin todennäköisyyttä.   

Se, että väsymyksestä aiheutuvia riskejä on mahdollista hallita, on ensin tiedostettava 

väsymystä lisäävät tekijät työpaikalla, joihin lukeutuvat työn fyysiset ja psykososiaaliset 

kuormitustekijät. Väsymyksen yhteisvaikutusta työn muiden kuormitustekijöiden kanssa 

on tärkeää arvioida ja tarkastella koko sosio-teknistä järjestelmää siten, että väsymyksen 

vaikutukset saadaan minimoitua. Tarkastelussa tulee ottaa työtehtävien 

kuormitustekijöiden lisäksi huomioon yksilölliset tekijät kuten mahdolliset 

terveydentilan ongelmat ja unihäiriöt, mitkä voivat kuormitustekijöiden ohella vaikuttaa 

väsymyksestä aiheutuvaan riskiin. Kuormitustekijöiden hallinta yksinään saattaa vaatia 

yrityksiltä suuriakin ponnisteluja ja jopa yrityskulttuurisia muutoksia ottaen huomioon 

mahdolliset toimenpiteet työn uudelleensuunnitteluun, vuoron järjestelyihin, 

riskienhallintakäytäntöihin ja tauottamiseen liittyen. Tuotantoprosessien suunnittelu ja 

riittävä henkilöstöresurssien varmistaminen korostuvat myös, jotta esimerk iks i 

väsymysriskiin oleellisesti yhteydessä olevista ylitöistä on mahdollista päästä eroon.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuormitus on ollut esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa 

Covid-19 pandemian aikana ja sen jälkeen, mikä nousi esiin myös haastatteluiden 

yhteydessä huolena tarvittavan ylityön vaikutuksesta henkilöstön jaksamiseen. 

Tilanteessa, jossa on vain tultava toimeen aliresursoidulla henkilöstöllä, vaipuu helposti 

siihen asenteeseen ettei henkilöstön jaksamisen ja vireyden eteen ole paljoa tehtävissä.  

Tällöin on erittäin tärkeää keskittyä väsymyksen kumuloitumisen ja sen oireiden 

vähentämiseen vireystilaa kohentavilla keinoilla kuten esimerkiksi ylitö iden 

tasapuolisella kierrättämisellä ja taukojen porrastamisella.  

Yhteisöllisen työntekijöitä osallistavan vuorosuunnittelun puolesta puhutt iin 

suurimmassa osassa haastatelluista yrityksistä ja kirjallisuuden osalta Partosen (2020), 

Murrayn ja Thimganin (2016), Matthewsin ym. (2012) sekä Rosan (1995) toimesta. 

Työntekijöitä osallistava vuorosuunnittelu toimii yksinkertaisena mutta tehokkaana 

väsymystä ehkäisevänä keinona, koska työntekijöiden toiveet on helpompi sisällyttää 
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vuorojen ja työaikojen suunnitteluun mahdollistaen työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittamista, mikä on työntekijän palautumiselle erityisen tärkeää. Toisaalta 

työntekijöitä osallistavassa työaikojen suunnittelussa on oltava valvontaa sen varalle, ettei 

siinä esiinny palautumisen kannalta epäedullisia työaikoja, vaikka joku itse toivois ik in 

esimerkiksi paljon peräkkäisiä yövuoroja tai aamuvuoroja. Tämän vuoksi 

hallintakeinojen monitorointi esimiesten toimesta on tärkeää, jotta niiden väsymystä 

alentavat vaikutukset tulevat varmasti käytäntöön oikealla tavalla.  

Partosen (2020) mukaan epäterveelliseksi määriteltyjä taaksepäin kiertäviä tai hitaita 

vuorokiertoja on edelleen käytössä, vaikka niiden tiedetäänkin aiheuttavan unionge lmia 

ja haittaavan palautumisen mahdollisuuksia. Osassa haastateltavista yrityksistäkin oli 

edelleen käytössä työntekijän toiveiden mukaisia, mutta palautumisen ja vireyst ilan 

kannalta epäedullisia vuorokiertoja, vuoronvaihtoja tai työpäivien aloitusaikoja kuten 06 

alkavia työpäiviä myös riskialttiissa tehtävissä. Jos johonkin tiettyyn vuorokiertoon tai 

aloitusaikaan ollaan totuttu, saattaa siitä olla vaikea luopua. Toisaalta tehokkaan 

turvallisuusjohtamisen tehtävänä on suojella henkilöstöä, omaisuutta ja yrityksen 

toimintaa vaaratekijöiltä kitkemällä väsymykseen liittyviä riskejä nostavat epäedulliset 

vuorokierrot henkilöstön tottumuksesta tai toiveista huolimatta. Muutoksissa tulee 

olemaan aina kitkaa sekä työntekijän että työnantajan puolelta, vaikka tarkoitusperä 

olisikin hyvä ja turvallisuutta edistävä.  

Esimerkiksi tauotuksen lisääminen turvallisuuden edistämiseksi saattaa tuntua huonolta 

ratkaisulta, jos tuotantopaine on kova ja kiireen tuntu jatkuvasti läsnä työarjessa. 

Toisaalta väsymyksestä aiheutuvat riskit voivat laajuudeltaan olla sellaisia, jotka 

realisoituessaan aiheuttavat merkittäviä kustannuksia toimintaan ja toimitusketjuun tai 

vaarantavat pahimmassa tapauksessa ihmishenkiä. Tämän takia riskialttiimpien tehtävien 

tunnistaminen ja väsymyksen hallintakeinojen priorisointi niihin kannattaa. Väsymys voi 

johtaa suuriinkin välillisiin kustannuksiin toimitusketjussa ottaen huomioon että 

väsymyksestä johtuva tarkkaavaisuuden herpaantuminen voi esimerkiksi asiakasyritysten 

haastattelujen perusteella johtaa kalliin laitteiston vaurioitumiseen ja tuotannollisen 

toiminnan keskeytymiseen aiheuttaen myöhästymisiä asiakastilauksiin aina lopulta 

mainehaittoihin. Tämän tiedostaen merkittävä havainto onkin ettei väsymystä käsitetä 

asiakasyrityksien haastattelujen ja sen järjestelmällisen huomioinnin puutteen perusteella 

merkittävänä riskitekijänä, vaikka sen tiedetään varmuudella laskevan ihmisen 
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suorituskyvyn tasoa niin fyysisellä kuin kognitiivisellakin tasolla lisäten onnettomuuks iin 

johtavia inhimillisiä virheitä kuten havainnointi ja reagointi/reagoimattomuusvirhe itä . 

Asiantuntijahaastatteluissa kävi ilmi, että väsymys on merkittävä tekijä onnettomuuks ien 

taustalla, jota halutaan mielellään selvittää systemaattisesti samaan tapaan kuin muitak in 

vaaratekijöitä.  

Väsymys on toisaalta harvoin ainoa tekijä onnettomuuksien taustalla, mikä herättää 

kysymyksiä sen merkittävyydestä onnettomuuksiin johtavissa tilanteissa ja siitä, 

voidaanko sitä yleistää merkittäväksi riskitekijäksi, joka vaatisi laajempaa huomiota 

turvallisuusjohtamisessa. Toisaalta Onnettomuustietoinstituutin tilastojen mukaan jopa 

13 % raskaan liikenteen onnettomuuksista väsymys on ollut taustalla riskiä nostavana 

tekijänä. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskuksen (2004, s. 4) mukaan jopa 25 %:ssa 

meriliikenteenonnettomuuksista sekä Liun ym. (2013, s. 46) mukaan 12 %:ssa US Air 

Forcen lento-onnettomuuksista väsymys voitiin tunnistaa merkittäväksi osatekijäksi. 

Näiden suhteen on huomioitava asiantuntijahaastatteluissakin esiin nostettu ongelma 

väsymyksen tunnistamisesta jos osallisilta ei voida kysyä kuolemaan johtaneissa 

tapauksissa tai he eivät väsymyksen roolia muuten tuo esille. Näin ollen väsymyksen rooli 

onnettomuuksien taustalla on todennäköisesti yllä mainittuja lukuja vieläkin isompi, mikä 

perustelee sen merkittävyyttä ja ansaitsemaansa huomiota turvallisuusjohtamisessa.  

Väsymyksen merkittävyyden suhteen erikoista onkin, että esimerkiksi liikenteessä on 

edelleen sosiaalisesti hyväksyttävää ajaa väsyneenä, vaikka voimakasta väsymystä 

voidaankin verrata humalatilaan laskien reaktioaikaa, tarkkaavaisuutta ja nostaen 

riskinoton kynnystä johtaen heikkoon turvallisuuskäyttäytymiseen ja onnettomuuks iin. 

Löytty (2014, s. 52) toteaakin kuljettajien väsymyksen rattijuopumukseen verrattavissa 

olevana ongelmana tieliikenteen turvallisuudessa. Tästä huolimatta väsyneenä ajamisen 

riskeille ei kokemukseni mukaan ole läheskään yhtä laajaa kampanjointia tai se ei ole 

yleisesti tuomittavaa kuten alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen.  

Monilla työpaikoilla on vakiintuneena käytäntönä valvoa ja ehkäistä päihteiden 

vaikutuksen alaisena olemista työpaikalla, koska se muodostaa turvallisuusrisk in 

päihtyneelle henkilölle itselleen sekä muille. Toisaalta havaittavissa olevan todella 

voimakkaan väsymyksen riskejä ei kokemukseni ja asiakasyritysten haastattelujenkaan 

perusteella suurimmassa osassa yrityksistä tuotu erityisemmin esiin osana 
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turvallisuusperehdytyksiä. Esimerkiksi vuorotyöntekijän väsymyksestä alentunutta 

työkykyä ei valvota vakiintuneesti esimiesten ja kollegojen toimesta 

riskialttiimmissakaan tehtävissä. Toisaalta turvallisen käyttäytymisen valvonta voikin 

olla laajempi kokonaisuus, jonka alle väsymyksen oletetaan kuuluvan, minkä takia sitä ei 

erikseen ohjeisteta. Silloin se voi tulla helposti sivuutetuksi arkisuutensa puolesta, koska 

sitä ei pidetä samaan tapaan vaaratekijänä kuin vaikkapa päihteitä. Sen huomioinnin 

varmistamiseksi tietoisuuden lisäämistä väsymyksen roolista riskiä lisäävänä tekijänä 

tarvitaan enemmän työelämässä ja arjessa. Henkilöstö ei osaa ottaa väsymystä huomioon 

omassa ja muiden toiminnassa ellei sitä turvallisuuskulttuurissa tuoda esille.  

Väsymyksellä sen alkuperästä riippumatta voidaan todeta siis olevan merkittävä rooli 

onnettomuuksiin johtaneissa tapahtumaketjuissa varsinkin, jos kyseessä on 

turvallisuuskriittinen tehtävä ja organisaatio. Vaikkei yritys kuuluisikaan Reimanin ja 

Oedewaldin (2008, s. 4) määrittämiin turvallisuuskriittisiin organisaatioihin, on 

väsymystä hyödyllistä käsitellä osana riskienhallintaprosessia samaan tapaan kuin 

muitakin vaaratekijöitä, koska riski on läsnä myös työmatkoilla sekä heikentää työn 

tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia aiheuttaen turhia kustannuksia mm. 

sairauspoissaolojen muodossa. Asiakasyritysten haastatteluissa nousi esiin myös 

toimihenkilötehtävien kuormitus ja mahdollisuus väsymykseen ja virheisiin, mitkä voivat 

näkyä myös suorittavalla tasolla. Toimihenkilötehtäviä ja vähemmän riskialttiimp ia 

tehtäviä ei tulisikaan tyystin jättää ulkopuolelle väsymysriskien tarkastelusta, koska 

väsyneiden toimihenkilöiden virheet voivat realisoitua epäsuorasti omaisuusvahinko ina . 

Lisäksi monet kulkevat työmatkansa autolla, joka tulee ottaa huomioon työaikojen 

suunnittelussa ja tarpeellisen palautumisen varmistamisessa, ettei henkilöstön 

turvallisuus vaarannu myöskään varsinaisten työtehtävien ulkopuolella.  

Haastatteluissa vaihdettiin myös ajatuksia riittävän palautumisen ja unen mittaamisesta 

myös puettavan teknologian kuten älykellojen tai -sormuksien keinoin. Haasteeksi sen 

suhteen voi muodostua ajatus siitä, että kokisivatko työntekijät heidän yksityiselämäänsä 

puututtavan liikaa. Toisaalta kyseinen teknologia voisi toimia työntekijän oman 

väsymystilan itsearviointia helpottavana tekijänä ja hyödyttäisi kaikista kriittisimmissä 

tehtävissä, joissa olisi mahdollista antaa riskialtteimmat tehtävät suoritettaviksi heille, 

jotka ovat palautuneet paremmin jos joku on todennettavasti jäänyt todella vähäise lle 

palautumiselle nostaen vahingon riskiä.  
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Väsymys voidaan sivuuttaa helposti riskienhallinnasta, mikä oli huomattavissa osittain 

myös asiakasyritysten suhtautumisessa väsymykseen. Tätä perustelee se että vain yhdellä 

yrityksistä väsymyksen rooli oli huomioitu järjestelmällisesti ja osa-alueittain riskien 

arvioinnissa, työn järjestelyssä sekä turvallisuuspoikkeamien käsittelyssä. Asiantuntija-  

sekä asiakasyrityshaastatteluissa tuotiin esiin hyvänä huomioina ettei väsymys ole ainoa 

vahinkoon johtava komponentti, vaan usein omaisuus- ja henkilövahingot koostuvat 

useasta eri muuttujasta ja tapahtumasta, mikä voi selittää väsymyksen roolin ja 

vaikutusten jäämistä helposti muiden tekijöiden varjoon ja tulevan sivuutetuksi sen 

haastavan todentamisen tai mitattavuuden takia. Toisaalta jos tiedämme väsymyksen 

heikentävän fyysistä ja kognitiivista suorituskykyä, vaikuttavan ihmisen toimintaan 

tiettyinä vuorokaudenaikoina enemmän, lisääntyvän vuorotyössä ja esimerkiksi pitkien 

vaativien työjaksojen jälkeen, niin miksi sitä ei pyritä paremmin huomioimaan ja 

hallitsemaan rajaamalla tämän yhden komponentin eli väsymyksen vaikutusta siten 

laskien useastakin muuttujasta koostuvan vahingon kokonaistodennäköisyyttä? Sitähän 

riskienhallinta juurikin on että rajoitetaan niitä riskiä nostavia tekijöitä joita voidaan.  

5.5 Tulosten luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tärkeitä käsitteitä Puusan ym. (2020) mukaan 

ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Validiteetti koskee laadullisen tutkimuksen tapauksessa 

heidän mukaansa tutkittavan ilmiön eheyttä ja reliabiliteetti sitä voisiko kaksi arvioijaa 

päätyä samaan lopputulokseen kahdella eri tutkimusmenetelmällä. Hirsijärvi ym. (2015, 

s. 231) määrittelevät reliaabeliuden tutkimuksen kyvyllä välttää satunnaisia tuloksia siten, 

että se on toistettavissa. Kirjallisuuskatsaus ja haastattelut olivat toisiaan tukevia niiden 

tarkastellessa samoja aihe-alueita väsymyksestä aiheutuviin riskeihin ja hallintakeino ihin 

liittyen. Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin monipuolisesti kansainvälisiä ja suomalais ia 

lähteitä sekä unen, inhimillisten tekijöiden ja väsymysriskien yksittäisten tutkijoiden ja 

tutkijaryhmien lisäksi luotettavia työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen erikoistune ita 

instituutioita. Näin ollen lähdekirjallisuutta voidaan pitää luotettavana ja myös 

kirjallisuudessa esiin nousseet havainnot tukivat toisiaan johdonmukaisesti ilman 

merkittäviä ristiriitoja.  

On huomioitavaa reliabiliteetin suhteen tulokset olisivat todennäköisesti erilaisia pelkän 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta tehtynä tutkimuksena, koska haastatteluissa tuli ilmi 
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monipuolisesti havaintoja väsymysriskeistä ja yritystasolla sovellettavista olevista 

hallintakeinoista eri toimialoilla toimivien yritysten näkökulmasta sekä asiantuntijo iden 

ja onnettomuustutkinnan näkökulmasta. Erityisesti väsymyksen roolin selvittämisestä 

onnettomuustutkinnan yhteydessä, haastatteluista ilmeni todennäköisemmin enemmän 

sen tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyviä haasteita kuin yksittäis istä 

onnettomuustutkintaraporteista olisi välttämättä ilmennyt.  

Asiakasyrityshaastatteluissa (ks. Liite 1) käytettiin samaa haastattelurunkoa ja 

asiantuntijahaastatteluissa (ks. Liite 2) omaansa käsitellen kuitenkin samoja aihealue ita 

eli väsymyksen aiheuttamia tyypillisiä riskitilanteita, sille altistavia tekijöitä ja sen 

tunnistamista ja hallintaa osana turvallisuusjohtamista. Haastattelurunkojen kysymysten 

vaihtamisen myötä on toisaalta mahdollista päätyä erilaisiin huomioihin. Jokaisen 

haastateltavan kohdalla on lisäksi olemassa kysymysten tulkintaan liittyvää vaihtelua, 

mikä tarkoittaa havaintojen ja vastausten voivan muuttua jos haastateltavia henkilö itä 

vaihdettaisiin, koska haastatteluissa oli mahdollista vapaasti tuoda esiin omia näkemyksiä 

ja kokemuksia haastattelurungon vain ohjatessa haastattelun kulkua. Sillä kuinka paljon 

haastateltavat henkilökohtaisesti ovat väsymyksen aiheuttamista riskeistä olleet tietoisia  

ja miten he itse ovat suhtautuneet siihen vaaratekijänä, on vaikutusta annettuihin 

vastauksiin, vastausten luotettavuuteen ja niiden monipuolisuuteen. Kaikki 

asiakasyritysten haastateltavat olivat toisaalta oman vastuualueensa turvallisuudesta 

vastaavia ja turvallisuusjohtamisessa kokeneita henkilöitä sekä molemmat 

asiantuntijahaastateltavat koordinoivat tapaturmien ja onnettomuuksien tutkimista, mikä 

tukee haastatteluissa annettujen vastausten luotettavuutta. Koska asiakasyrityks i in 

kohdistuvia haastatteluja oli seitsemän ja asiantuntijahaastatteluja kaksi, niin annetut 

haastatteluvastaukset eivät ole suoraan yleistettävissä esimerkiksi kaikkiin tietyllä 

toimialalla toimiviin yrityksiin, vaan kertovat yritys- ja instituutiokohtaisesti väsymyksen 

huomioinnista riskienhallinnassa ja onnettomuustutkinnassa.  

5.6 Aiheet jatkotutkimukselle 

Kirjallisuudesta löytyi materiaalia väsymysriskien ehkäisyyn soveltuvan teknologian 

käytöstä, joka monitoroi ihmisen käyttäytymistä ja voi esimerkiksi antaa 

varoitusmerkkejä millä ehkäistään mikronukahtelua. Asiakasyritysten ja asiantuntijo iden 

haastatteluista päätellen kyseenomaiseen tarkoitukseen olevaa teknologiaa ei ole kovin 
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laajasti käytössä lukuun ottamatta lentoliikennettä, raskasta liikennettä ja edistyneempiä 

henkilöautoja. Olisi hyödyllistä tutkia millaisia teknologisia ratkaisuja on mahdollista 

ottaa laajemmin käyttöön myös muiden toimialojen riskialttiissa tehtävissä, joissa 

väsymys voi johtaa merkittäviin omaisuus- ja henkilövahinkoihin.  

Aihetta tulisi tutkia myös siitä näkökulmasta, miten väsymyksen jalkauttaminen osaksi 

yrityksen riskienhallintaa käytännössä tapahtuu.  Tutkimuksessa voisi nousta esille 

jalkauttamisprosessin hyötyjä ja haasteita pidemmällä aikavälillä. Tutkimus tarjoaisi 

arvokasta tietoa työturvallisuustason kehittymisestä sen jälkeen kun väsymys olisi otettu 

osaksi riskienhallintaa.  

Tulevaisuuden työelämän arvioidaan kehittyvän kognitiivisesti vaativammaksi fyysisen 

kuormituksen vähentyessä teknologian ja automatisoinnin kehittymisen seurauksena. 

Psykososiaaliset kuormitustekijät nousivat tämän tutkimuksen haastatteluissa esiin 

enemmän haasteena kuin fyysiset kuormitustekijät, mikä voi kertoa siitä että fyysiset 

kuormitustekijät ovat paremmin hallinnassa. Fyysisen työn ergonomiasta puhutaank in 

kokemukseni mukaan enemmän kuin kognitiivisen työn ergonomiasta. Tulevaisuuden 

työelämän vaatimukset mielessä pitäen kognitiivisesti vaativien töiden ergonomiaa olisi 

hyödyllistä tutkia enemmän ja keskittyä tutkimaan väsymyksen vaikutusten hallintaa  

kyseisissä tehtävissä. Aihe on jo nyt ja tulee olemaan relevantti ottaen huomioon 

työskentelyn monien eri käyttöjärjestelmien ja näyttöpäätteiden parissa. Näin ollen niiden 

suunnitteluun voisi keskittyä tarkemmin myös väsymyksen näkökulmasta.  
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6 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin väsymystä ja siitä aiheutuvien riskien hallintaa osana 

turvallisuusjohtamista. Tutkimuksen tavoitteena oli koota yhteen keinoja tunnistaa 

väsymystä lisääviä tekijöitä ja siitä aiheutuvia riskitilanteita, joiden varalle voidaan 

määritellä soveltuvia hallintakeinoja. Tutkimus toteutettiin laadullisena 

haastattelututkimuksena koostuen kirjallisuuskatsauksesta sekä haastatteluista 

seitsemälle eri toimialoilla toimivien yritysten turvallisuusvastaaville ja kahdelle 

tapaturma- ja onnettomuustutkintaa koordinoivalle asiantuntijataholle. Tutkimukse n 

johtopäätöksinä voidaan todeta seuraavaa:  

Tilanteita ja tehtäviä, joissa väsymys muodostaa merkittäviä riskejä henkilöille tai 

omaisuudelle ovat sellaisia, joissa vaaditaan tarkkaavaisuutta, keskittymistä, valppautta 

tai nopeaa reagointikykyä, koska väsymys heikentää kyseisiä ominaisuuks ia 

merkittävästi. Toimintavirheet yllä mainituissa ominaisuuksissa voivat johtaa 

laajamittaisiinkin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin tai yrityksen ja ulkopuolisten 

toimintaan negatiivisesti vaikuttaviin tapahtumaketjuihin. Toisin ilmaistuna kyseessä 

ovat tilanteet joissa ihmisen suorituskyvyn tulee olla terävänä, jotta tehtävät voidaan 

suorittaa vaarantamatta omaa tai muiden turvallisuutta. Niin kutsutut turvallisuuskriitt iset 

tehtävät kuten esimerkiksi lennonjohto, prosessinvalvonta, meriliikenne ja raskaan 

liikenteen kuljetustehtävät toimivat esimerkkeinä väsymyksen kannalta kriittis istä 

tehtävistä, joissa riski voi nousta suureksi jos tehtävissä tai tehtävää suorittavalla yksilö llä 

on paljon väsymystä lisääviä tekijöitä. Kyseiset riskialttiit ja turvallisuuden kannalta 

kriittiset tehtävät tulee selvittää tarkoin jokaisessa yrityksessä 

riskienhallintatoimenpiteiden priorisoimiseksi.  

Väsymys koetaan vaikeana tunnistettavana tekijänä. Väsymyksen riskiä nostavia 

vaikutuksia työtehtävässä voidaan tunnistaa tehtävän fyysisistä ja psykososiaalis ista 

kuormitustekijöistä, jotka ovat väsymystä lisääviä tekijöitä tai joiden hallintaan ihmisen 

väsymystila vaikuttaa oleellisesti. Yleisimmin työolosuhteista ja fyysis istä 

kuormitustekijöistä väsymystä esiintyy yksipuolisissa ja epäergonomis issa 

työskentelyasennoissa, toistuvissa voimankäyttötilanteissa sekä kylmässä että 

lämpimässä lämpötilassa. Psykososiaalisista kuormitustekijöistä väsymystä lisäävinä ja 



121 

 

kuormitustekijöiden hallintaa väsyneenä vaikeuttavina tekijöinä ovat korkean 

tarkkaavaisuuden, valppauden ja keskittymisen vaatimukset sekä kompleksinen 

kognitiivinen työ. Lisäksi erityisesti kolmivuorotyön ja ylitöiden on todettu lisäävän 

väsymyksestä aiheutuvia riskejä, koska ne heikentävät palautumisaikaa. 

 Kuormitustekijöitä on suositeltavaa selvittää yhteistyössä työterveydenhuollon ja 

työntekijöiden kanssa. Väsymyksen roolin tunnistaminen turvallisuuspoikkeamien 

taustalta on tärkeää tehdä vakiintuneena käytäntönä arjen turvallisuusjohtamisessa, jotta 

vaaratilanteita voidaan ennaltaehkäistä. Väsymyksen rooli osana vahinkoja voi nousta 

esiin mm. havaintomotoristen ja kognitiivisen suorituskyvyn virheiden, unen määrän, 

uneen vaikuttavien sairauksien, vuoron ajankohdan, palautumisajan tai poikkeavan 

turvallisuuskäyttäytymisen perusteella. Inhimilliset tekijät ja juurisyyt tulee selvittää 

perinpohjaisesti, jotta vaaratilanteisiin johtaneita tekijöitä kuten väsymystä ei tule 

sivuutettua. Väsymykseen liittyvien riskien tunnistaminen vaatii enemmän 

kouluttautumista ja tietoisuuden lisäämistä väsymyksen vaikutuksesta turvallisuuteen.  

Väsymystä tulee kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella kohdeltava riskienhallinnassa 

samaan tapaan vaaratekijänä kuin muitakin riskienhallintaa vaativia tekijöitä. Tuloksista 

ilmeni, ettei väsymystä yleisesti käsitetä merkittävänä hallintaa vaativana riskitekijänä 

vaikka sen yhteys onnettomuuksien syntyyn ja ihmisen toimintavirheisiin onkin ilmise lvä 

ja myös haastatteluissa tunnistettu. Väsymys on näin ollen tärkeä ottaa puheeksi 

työpaikalla riskitekijänä ja lisätä kaikkien tietoisuutta sen vaikutuksista ja hallinnasta , 

mikä edistää työturvallisuuden ohella työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Jos 

väsymysriskien hallintaan ei olla aiemmin keskitytty yrityksen turvallisuusjohtamisessa, 

se on tärkeää aloittaa heti.  

Väsymysriskien hallinnan vaiheet ovat kriittisten tehtävien tunnistaminen, datan 

kerääminen ja analysointi yrityksen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä, vaaratilanteiden ja 

tekijöiden tunnistaminen, riskien arviointi ja priorisointi, hallintakeinojen määrittäminen 

ja käyttöönotto sekä hallintakeinojen monitorointi. Hallintakeinot väsymyksen varalle 

voidaan jakaa ennaltaehkäiseviin ja reagoiviin keinoihin ketjutetusti siten, että jos 

ennaltaehkäisevät keinot eivät toimi, niin reagoiva keino toimii. Tehokkaita keinoja 

väsymyksen hallitsemiseksi ja riskien pienentämiseksi ovat mm. koulutuksen lisääminen, 
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vuorojärjestelyn muutokset, työtehtävien kierto, palautumisen tukeminen, avustavan 

teknologian käyttöönotto, palauttava tauottaminen ja tiivis työterveysyhteistyö.  
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LIITE 1 

Haastattelurunko asiakasyrityksille 

Yritys:  

Toimiala:  

Työntekijöiden määrä: 

Haastateltava ja tehtävä yrityksessä: 

Tämän haastattelun tarkoituksena on selvittää millaisia väsymyksestä aiheutuvia henkilö -  

ja omaisuusriskejä yrityksissä esiintyy. Nämä henkilö- ja omaisuusriskit voivat 

esimerkiksi olla tapaturmia, esimerkiksi työmatkaliikenteessä sattuvia onnettomuuks ia 

tai myös tilanteita, joissa henkilö- tai omaisuusvahinko aiheutuu jollekin toiselle 

toimijalle omalla alueella eli ns. vastuuvahinko. Tarkoituksena on kartoittaa kuinka 

väsymys huomioidaan osana päivittäistä työturvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa ja 

millaisia keinoja väsymyksestä aiheutuviin henkilö- ja omaisuusvahinkojen hallintaan on 

käytössä. Väsymyksen käsitteen ohella käytetympiä termejä voivat olla esimerk iks i 

vireystilan ja työssä jaksamisen käsitteet. Väsymys tulee tässä haastattelussa käsittä ä 

erillään pidempiaikaisesta uupumuksesta tai väsymysoireyhtymistä keskittyen nyt 

lyhyemmän aikavälin fyysisiin ja kognitiivisiin väsymyksen oireisiin, joita voidaan 

hallita ennaltaehkäisevillä ja reagoivilla yksilö- ja yritystason palautumiskeinoil la. 

Haastattelurungossa on 30 pääkysymystä ja niissä on myös tarkentavia kysymyksiä tai 

selityksiä tukemaan ajattelua eri näkökulmista. Jos hoksaa jotakin väsymysriskiin ja sen 

hallintaan liittyvää kysymysten ulkopuolelta, niin saa toki mainita.  

Ensimmäisessä osiossa käsitellään väsymyksen huomiointia yrityksen nykyisessä 

turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa sekä katsastetaan millaisia henkilö- ja 

omaisuusvahinkoriskejä väsymyksestä voisi potentiaalisesti aiheutua yrityksenne 

työtehtävissä.   
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Väsymyksen huomiointi turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa 

1. Miten kuvailisitte nykyistä 
työturvallisuusjohtamistanne ja 

riskienhallinnan käytäntöjä? Esimerkiksi 
turvallisuusjohtamisen vastuita ja rooleja, 

raportointikäytäntöjä ja käytetyt 
riskienhallintatyökalut.  

 

2.  Tehdäänkö yrityksessänne työtehtäviä, 
joissa väsymys voisi aiheuttaa merkittävän 

vahinkoriskin ihmisille tai omaisuudelle? 
Esimerkiksi turvallisuuskriittiset tehtävät 

(kuljetustehtävät, prosessinvalvonta, 
kriittisten signaalien tulkitseminen ja 
viestintä tai valppaana oloa ja suurta 

tarkkaavaisuutta vaativat työtehtävät) 

 

3. Millaisia ja kuinka merkityksellisiä 
omaisuus- ja henkilövahinkoja väsymyksestä 

voi aiheutua työpaikallanne? (Tapaturmat, 
laatuvirheet tai konerikot esimerkiksi 
tarkkaavaisuuden herpaantumisen myötä) 

Miten mahdollisena pidätte sitä, että teillä 
tapahtuu väsymyksen seurauksena vahinkoja 

omaisuudelle tai ihmisille? 

 

4. Tunnistatteko väsymyksen ongelmaksi, joka 
heikentää tuottavuutta ja työhyvinvointia 

työpaikallanne? 

 

5. Raportoidaanko/puhutaanko tai 
uskalletaanko teillä puhua 
väsymyksestä/vireystilasta/jaksamisesta 

normaalissa työarjessa työntekijöiden, 
työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon 

kanssa? Kuinka usein väsymys nousee esille 
esimerkiksi työturvallisuuskokouksissa tai -
palavereissa? 

 

6. Tarjoatteko työntekijöille ja turvallisuudesta 

vastaaville esimiehille koulutusta 
väsymykseen liittyvien riskien 

tunnistamisesta ja hallinnasta esimerkiksi 
työturvallisuusperehdytyksen yhteydessä tai 
muutoin yhteistyössä esimerkiksi 

työterveyshuollon kanssa?  

 

7. Millainen rooli inhimillisillä virheillä on 
yrityksessänne vahinkojen ja läheltä piti-

tilanteiden taustalla? Tuleeko läheltä piti-
tilanteita, tapaturmia ja vahinkoja kuitattua 

usein inhimillisen virheen piikkiin? Teettekö 
tarkempaa analyysia myös läheltä piti-
tilanteista niiden juurisyiden selvittämiseksi? 
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8. Onko väsymys ollut myötävaikuttavana 

tekijänä teillä sattuneissa tapaturmissa, 
vahingoissa tai läheltä piti-tilanteissa?  

  

9.  Miten väsymyksen aiheuttamat 

omaisuusvahinkoriskit otetaan huomioon 
riskienarvioinnissa ja sattuneiden vahinkojen 
tutkinnassa?  

 

10. Miten väsymyksen aiheuttamat 
henkilövahinkoriskit otetaan huomioon 
riskienarvioinnissa ja sattuneiden 

tapaturmien tutkinnassa?  

 

 

Tässä osiossa käydään läpi oleellisesti väsymykseen ja vireystilaan liittyviä työn fyysis iä 

ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja työolosuhteita.  

Työolosuhteet ja kuormitustekijät 

11. Tehdäänkö yrityksessä fyysisesti 
vaativaa työtä, jossa esiintyy 

fyysisiä ja työolosuhteisiin liittyviä 
kuormitustekijöitä? 

 

 

12. Tehdäänkö yrityksessä 

kognitiivisesti kuormittavaa työtä, 
jossa esiintyy psykososiaalisesti 
kuormittavia tekijöitä?  

 

13. Kuinka usein ja missä tilanteissa 
tarkastelette työtehtäviä 
ergonomisesti ja analysoitte 

tehtäviin liittyviä fyysisiä ja 
psykososiaalisia 

kuormitustekijöitä?  

 

 

Tässä osiossa käsitellään työajan pituutta ja vuorotyötä, mikä vaikuttaa työn ja vapaa-ajan 

tasapainon toteutumiseen ja sitä kautta ihmisen unirytmiin ja palautumismahdollisuuks i in 

ja väsymyksestä aiheutuvien riskien todennäköisyyteen. Esimerkiksi vuorojärjestelmien 

tapauksessa väsymysriskin todennäköisyyteen vaikuttaa vuorojen pituus ja kiertosuunta, 

vapaapäivien määrä ja vuoron ajankohta suhteessa luontaiseen vuorokausirytmiin.  

Työaika ja vuorojärjestely 
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14. Tehdäänkö työpaikallanne 

vuorotyötä tai kolmivuorotyötä ja 
millainen vuoro/työaikajärjestelmä 

teillä on käytössä? 
(Eteenpäin/taaksepäin kiertävä 
vuorojärjestelmä, työtuntien pituus) 

Mihin aikaan vuorot alkavat ja 
loppuvat? Arvioidaanko käytettävän 

työaikajärjestelmän vaikutuksia 
työntekijöiden vireystilaan?  

  

 

15. Kuinka yleistä on, että teillä tehdään 
pitkiä tai epäsäännöllisiä työvuoroja 

kuten 10 tuntia tai yli? 

  

16. Eroavatko toteutuneet tunnit 
tyypillisesti suunnitelluista tunneista? 

  

17. Tekeekö kukaan matkustustyötä 
säännöllisesti kotimaassa tai 

ulkomailla? 

 

18. Onko työpaikallanne tilanteita, joissa 
lepoaika työvuorojen välissä jää alle 

10 tuntiin?  

 

19. Miten riittävä palautuminen 
huomioidaan yrityksenne työaikojen 
suunnittelussa, viikkotunneissa ja 

vapaapäivissä? 

 

20. Miten työntekijät voivat vaikuttaa 
omiin työaikoihinsa? 

 

21. Raportoidaanko tai esitetäänkö 
johtajille usein huolenaihetta 

henkilöstön aliresursoinnista tai 
ylitöiden määrästä? 

 

22. Miten reagoidaan yllättävien 

poissaolojen tuurauksiin? Onko 
olemassa esimerkiksi prosessia, joka 
huomioi jo toteutuneen yksilöllisen 

työajan ja -kuormituksen? 

 

23. Onko teillä ohjeistusta työasioihin 
liittyvään viestintään työajan 

ulkopuolella?  

 

 

Tässä osiossa käsitellään väsymyksen tunnistamista ja käytössä olevia hallintakeinoja 

osana työarkea sekä kartoitetaan ideoita väsymyksestä aiheutuvien riskien hallintaan.  

             Väsymysriskin tunnistaminen ja hallintakeinot 
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24. Saapuvatko työntekijät usein 

väsyneenä töihin?  

 

25. Onko kaikilla mahdollisuus pitää 

keskeytymättömiä taukoja ja poistua 
työpisteeltä? 

 

 

 

26. Mahdollistaako nykyinen työkulttuuri 

lisätaukojen pitämisen ja esimerkiksi 
pienten torkkujen ottamisen 

voimakkaiden väsymysoireiden 
ilmetessä? 

  

27. Arvioidaanko/mitataanko 
työntekijöiden vireystilaa ja 

tarkkaavaisuuden tasoa ennen työn 
aloitusta ja työpäivän aikana? (Itse, 

esimiehen tai kollegoiden toimesta) 
Miten tulisi toimia jos havaitsee 
itsessään tai kollegassaan 

voimakkaita väsymyksen merkkejä? 
Kannustetaanko henkilöstöä 

ilmoittamaan työtä haittaavista 
väsymysoireista? Miten 
väsymyksestä voidaan esimerkiksi 

tällä hetkellä raportoida? 

 

 

28. Millaisia väsymyksenhallintaan 
soveltuvia ennaltaehkäiseviä keinoja 

teillä on käytössä?  

 

 

29. Millaisia väsymyksenhallintaan 

soveltuvia reagoivia keinoja teillä on 
käytössä?  

 

30. Millaisia keinoja on mahdollista 

hyödyntää väsymykseen liittyvien 
riskien tunnistamiseksi ja 
hallitsemiseksi yrityksessänne? Miten 

turvallisuusjohtamista ja 
riskienhallintaa voidaan kehittää 

huomioimaan ja hallitsemaan 
väsymyksestä aiheutuvia riskejä 
paremmin? 
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LIITE 2 

Asiantuntijoiden haastattelurunko 

Haastateltava ja rooli: 

1. Miksi ja millaisissa tilanteissa väsymyksestä 

voi muodostua merkittävä riskitekijä? 

 

2. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan tyypillisiä 

väsymystä lisääviä kuormitustekijöitä? 

 

- Fyysisiä -  

- Psykososiaalisia -  

3. Huomioidaanko väsymyksen roolia ja sen 

aiheuttamia henkilö- ja omaisuusriskejä 
näkemyksenne mukaan tarpeeksi: 

 

-  Lainsäädännössä -  

- Yritysten turvallisuusperehdytyksissä ja 

turvallisuuteen liittyvissä koulutuksissa 

-  

-  Onnettomuustutkinnoissa -  

- Suomalaisessa työkulttuurissa? -  

4. Miten väsymyksen mahdollinen rooli voidaan 
selvittää/nousee esiin osana 

onnettomuustutkimuksia ja 
turvallisuushavaintoja?  

 

5. Mitkä tekijät/asiat voivat viitata väsymyksen 

myötävaikuttavaan rooliin osana 
onnettomuuksia? 

 

6. Mitä haasteita väsymyksen tunnistamiseen 
liittyy? 

 

7. Kuinka merkittävä tekijä väsymys on 
onnettomuuksien taustalla? 

 

8. Millä ennakoivilla ja reagoivilla keinoilla 
väsymykseen liittyviä riskejä voidaan 
minimoida?  

 

9. Mikä tekee väsymyksestä vaikeasti käsiteltävän 

ja hallittavan riskitekijän? 

 

10. Miten väsymystä tulisi lähestyä päivittäisessä 

turvallisuusjohtamisessa? 
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