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Oulun yliopisto

Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimus 
ja opetus Oulun yliopistossa

2

TYÖHYVIN-

VOINTI JA 

TUOTTAVUUS

Yhteiset työpaikat

Integroitu HSEQ-

johtaminen

Työnteon uudet 

muodot

Työjärjestelmien 

suunnittelu ja 

johtaminen

Osallistuva 

suunnittelu

Taloudelliset 

vaikutukset

Kyvykkyyksien 

kehittäminen

Arto Reiman / Älykkäät kaupungit seminaari 6.5.2021

Human resources 

management

Kestävät organisaatiot ja 

yhteiskuntavastuullisuus

Technology and 

human factors at 

work

Työturvallisuuden ja 

työhyvinvoinnin perusteet

Master of Safety –

täydennyskoulutus (OBS)

Inhimilliset 

tekijät

Toimen-

piteiden 

vaikuttavuus

Työturvallisuuskortti 

kaikille TTK:n opiskelijoille

Työhyvinvointikortti

Johtaminen
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Teoriassa Suomessa vallitsee 

yhteisymmärrys 

työhyvinvoinnin yhteyksistä 

tuottavuuteen ja  

suorituskykyyn. Tätä yhteyttä 

on myös tuotu esille eri 

tahojen toimesta…

…mutta ymmärretäänkö 

yhteyttä kuitenkaan 

todellisuudessa?
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… silti edelleen usein joudutaan 
perustelemaan henkilöstön 
työturvallisuuden, työterveyden ja 
työhyvinvoinnin kehittämistoimia…

Miksi näin?

4
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Liikkeelle perusteista… 
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.. Do

something, 

do more, 

do betterLaw

/lait ja 

säädökset

Humanitarianism

/hyvää tekevä, 

hyväntahtoinen

Costs

/kustannukset

Nykyisin käytettyjä käsitteitä 

esimerkiksi: Yhteiskuntavastuu, 

eettisyys, terve organisaatio, 

kestävä päätöksenteko…

Provosoiden kysyen; 

nähdäänkö näissä 

konfliktia yrityksen 

ydintehtävien 

kanssa?

• Brauer RL. 1994. Safety and health for engineers, Van Nostrand Reinhold, NY.

• ILO. Decent work: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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Työn arjessa moni muukin asia vaatii huomiota… ja 
hyvinvointi saattaa jäädä taka-alalle?
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…työhyvinvoinnin hyötyjen perustelu voi 
olla haastavaa…
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• Prof. Jan Dul’n (Rotterdam School of Management) esityksen 

pohjalta ERGO2030-seminaarissa Helsingissä 10.11.2021
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…vaikka ne selvästi näkyvätkin työpaikkatasolla 
haastaen yksilöitä ja työyhteisöjä… 
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Väestötieteellinen 

muutos – Kulttuurien 

kohtaaminen työpaikoilla

Teknologian 

kehittyminen – Robotit 

työkavereina?

Vanhat työt häviävät, 

uudenlaisia tilalle -

Yksilöltä vaaditaan 

enemmän luovuutta 

Mikä on yksilön kyky ja 

osaamistaso toimia näissä 

muutostilanteissa?

Arvokäsityksen muuttuminen –

Merkitseekö työ enää samalla 

tavalla tuleville 

Elinikäinen oppiminen –

Yksilön pitää pystyä 

päivittämään osaamistaan

Hybridiopetus – Uusia 

osaamishaasteita, uusia 

työympäristöhaasteita?
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Työn ”harmaa alue” on nykyään        

todella laaja…

Mutta mihin vastuullisuus lopulta 
ulottuu?
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Employee 

sharing

Job sharing ICT-based 

mobile work

Platform work
Casual work

Gig work

Voucher-based 

work

Collaborative 

employement Portfolio 

work

Informal 

caregiving

Miten työ määritellään nyt ja 

tulevaisuudessa (vs. 

työnteon uudet muodot)?
• The Cambridge University 

Press (n.d.) states that work is 

“an activity, such as a job, that 

a person uses physical or 

mental effort to do, usually for 

money” (Definition A1), 

• Oxford University Press (n.d.) 

characterises it as “mental or 

physical activity as a means of 

earning income; employment” 

(Definition 1.1).

Grantees

• Eurofound. 2020. Labour market change. New forms of employment:2020 update: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20027en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20027en.pdf
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Osallistu-
misen

mahdollis-
taminen

Riskien 
arviointi

ajan 
tasalla Tt/thv-

havaintojen
kerääminen

Tt/thv-
osaaminen 

kuntoon
Tt/thv-

toimijoiden 
asema 

kunnossa

Oikeat
mittarit

Toisten 
syyttäminen

Pinnalliset
tutkimukset

Vahinkojen
"aliraportointi"

Puutteellinen
tiedonkulku

Resurssien
puute

Ristiriitaiset
tavoitteet

Välin-
pitämättömyysMuutos-

vastarinta

Kehittäminen vaatii systemaattisia toimenpiteitä…

Lähijohtajien 
osaaminen

”yhteisen työpaikan” 
ymmärtäminen
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…kykyä sietää hidasteita ja esteitä…
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Ymmärrysmuuri

Muutostarve ei ole konkretisoitunut 

muutoshaluksi

Visiomuuri

Ne joiden tulisi viedä visiot ja 

strategiat käytäntöön eivät 

ymmärrä niitä

Johtamisen muuri

Esimiesten muutostarve ei ole 

konkretisoitunut muutoshaluksi

Prosessimuuri

Avainprosesseja ei ole 

suunniteltu strategisten 

avaintekijöiden 

käytäntöönvientiin

Ihmismuuri

Henkilökohtaisia tavoitteita, 

koulutusta ja tiedonhallintaa ei 

ole kytketty strategian 

implementointiin

Muutoksen 

läpivieminen 

vaikuttavasti

• Tutk.prof. Jari Kaivo-ojan (Turun yliopisto/tulevaisuuden 

tutkimuskeskus) esitystä mukaillen
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…sekä kyvykkyyksiä muutosten hallintaan…
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Ymmärtää, 

että työ voi 

vaatia uutta 

osaamista + 

kyky tunnistaa 

uusia riskejä…

Ymmärtää 

mistä saadaan 

uutta 

pääomaa; 

rekrytoimalla/ 

kouluttamalla/ 

ostamalla… 

Ymmärtää omat 

prosessit 

syvällisesti ja 

hyödyntää uutta 

tietoa 

kehittämiseen… 

Ymmärtää 

hyödyntää 

olemassa olevia 

resursseja, tarjota 

mielekkäitä 

tehtäviä/haasteita

… 

• Teece DJ. et al. 1997. Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strateg. Manag. J. 18: 509-533: 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7%3C509::AID-SMJ882%3E3.0.CO;2-Z

• Lin H-F et al. 2016. How dynamic capabilities affect adoption of management innovations. J. Bus. Res. 69(2): 862-876: 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.004

• Reiman ym. 2021. ERGO 2030 – tiekartta ihmisen huomioimiseen suunniteltaessa ja sovellettaessa uutta teknologiaa 

teollisuudessa. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisuja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-560-0

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.004
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-560-0
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Toisaalta on hyvä muistaa, että olemme olleet murroksissa 
viimeiset vuosisadat…
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2020-luvulla: vastuullisuus, 

hyvinvointitieto (quantified

employee)……

1940-luvulla: Human factors

tutkimus…

1910-luvulla: Taylorismi 

(tieteellinen liikkeenjohto), 

työntutkimus…

1990-luvulla: työhyvinvointi, 

terveys ja hyvinvointi,  

työelämän laatu…

1800-luvun alussa: Teollinen vallankumous: 

teollisten tuotantomenetelmien mullistus…

1800-luvun lopulla: Toinen teollinen 

vallankumous: sähkö ja polttomoottorit……

1960-luvulla: Kolmas teollinen vallankumous: 

mikroelektroniikka, automaatio…

2000-luvulla: Neljäs teollinen vallankumous: 

”Industry 4.0”: Digitalisaatio, älykkäät tehtaat…

Viides teollinen vallankumous… kuudes teollinen 

vallankumous….

1970-luvulta: 

ergonomiastandardit, 

toimistoergonomia…

Aihepiirin tutkimusta ja opetusta OY:ssa (TTK) 1980-luvulta lähtien
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Mikä meitä sitten kuormittaa 
ja millaista on sopiva 
kuormitus?
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Piirteitä suomalaisesta työelämästä
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Huomio perusasioihin – riskien arviointi 
kunniaan!
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• Kuormitustekijät voivat olla 

subjektiivisesti ja objektiivisesti 

mitattavia.

• Kuormitus voi olla ali- tai 

ylikuormitusta

• Liiallinen (tai liian alhainen) 

työkuormitus tai liialliset 

kuormitustekijät aiheuttavat 

työntekijässä kuormittuneisuutta 

(lyhyt- ja pitkäaikaista)

• Psyykkisen (psykososiaalisen) 

kuormituksen ja stressin 

käsitteitä käytetään usein 

synonyymeina

• Nollakuormitus ei ole 

mahdollista
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”Insinöörin” holistinen näkemys työhyvinvointiin 
auttaa ehkä ymmärtämään kokonaisuutta… 
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• Turvalliset työvälineet

• Toimivat työ- ja suojavälineet

• yms.

• Fyysisen työympäristön 

turvallisuus Siisteys ja 

järjestys

• Työhyg. altisteet

• yms.

• Työyhteisön tuki

• Vastuuhenkilöt

• Opastus ja perehdytys

• Toimivat 

tietojärjestelmät 

• yms.

• Turvalliset ja 

ergonomiset 

työskentelytavat

• Ymmärrys oman työn 

merkityksestä

• yms.

• Työkyky ja terveys

• Työ- ja vapaa-ajan 

tasapaino

• Väsymys ja sen hallinta

• yms.

• SFS-EN ISO 6385:2016 Työjärjestelmien ergonomiset 

suunnitteluperiaatteet: 

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/

961860.html.stx

• Carayon P. 2009. The Balance Theory and the Work

System Model…Twenty Years later. International J. 

Hum-Comp. Int.25(5): 313-327: 

https://doi.org/10.1080/10447310902864928

• Smith M & Carayon-Sainfort P. 1989. A balance

theory of job design for stress reduction. International 

J. Ind. Erg. 41(1): 67-69: https://doi.org/10.1016/0169-

8141(89)90051-6

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/6/961860.html.stx
https://doi.org/10.1080/10447310902864928
https://doi.org/10.1016/0169-8141(89)90051-6
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-

Fysiologiset ja 

psykososiaaliset

stressitekijät, tapaturmat, 

onnettomuudet, 

laatuhäiriöt, materiaali- ja 

ympäristövahingot yms.

+

Tuottavuus, laatu, 

turvallisuus, työkyky, 

työhyvinvointi, 

sitoutuneisuus yms. 

…vaikuttaen aina organisaation
tuottavuuteen saakka

Makrotason 

vaikutteita

- Megatrendit

- Kansantalous

- Sosiaaliset 

järjestelmät ja 

valinnat

- Lait ja säädökset

- …

Mesotason 

vaikutteita

- Työpaikan 

kulttuuri

- Kilpailukyky

- Asiakkaat

- Yhteiskunta-

vastuu

- …
• Reiman A & Väyrynen S. 2018. Holistic well-being and sustainable organizations - A review and 

propositions. Int. J. Sust. Eng. 11(5), 321-329: https://doi.org/10.1080/19397038.2018.1474397

• Carayon P & Smith MJ. 2000. Work Organization and Ergonomics. Appl. Ergon.  31 (6): 649-662: 

https://doi.org/10.1016/S0003-6870(00)00040-5

https://doi.org/10.1080/19397038.2018.1474397
https://doi.org/10.1016/S0003-6870(00)00040-5
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…mutta osataanko (enää) nähdä työn ja 
vapaa-ajan eroa?

19

TYÖ-

HOLISMI?

DIGITALISAATIO JA 

TEKNOLOGIOIDEN 

KEHITTYMINEN 

MAHDOLLISTAA 

PALJON

Työt tulevat kotiin – ehtiikö 

palautua?

Ymmärrys omasta jaksamisesta 

lisääntyy – osataan mitata, 

osataanko tulkita?

Onko kykyä ja aikaa oppia 

riittävästi uutta ja sopeutua 

muutokseen?
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… tunnistaa juurisyitä…
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Miksi siivoajan kunto 

ei kohoa, vaikka työ 

sisältää runsaasti 

liikkumista päivän 

aikana?

• Professori Andreas Holtermannin keynote-

puheesta NES-konferenssissa Tanskassa 

elokuussa 2019 
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…ja löytää kestäviä ratkaisukeinoja?
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Oppi 1: 

Riittävästi 

dataa 

työstä ja 

proses-

seista

Oppi 2:

Oikeat 

sidos-

ryhmät 

mukaan

Oppi 3:

Miksi 

mutta 

myös 

MITEN?

Analyysivaihe: 

tilastot, 

dokumentit, 

havainnointi, 

haastattelut, 

yms.

MIKSI?

Ratkaisuvaihe: 

osallistuva 

suunnittelu

MITEN?

Kekkonen P & Reiman A. 2019. Schools and kindergartens as shared workplaces –

An analysis of the work ability management challenges of the meal and cleaning 

service employees. Work 64(1), 161-173: https://doi.org/10.3233/WOR-192966

https://doi.org/10.3233/WOR-192966
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Ihmisen mukainen suunnittelu ei ole (aina) 
helppoa… tai ainakin se vaatii vaivannäköä
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• Suunnittelun tavoitteet monesti liian teknisiä 

• Tilaajan/työpaikan ja suunnittelijan/toimittajan 

kommunikointi rajoittunutta

• Epäselvyyttä vastuista, kun suunnittelijoita/toimittajia 

on useita (kuka vastaa työpisteistä, huolto-oloista, 

käyttöliittymistä, työympäristötekijöistä, 

käyttökoulutuksesta jne.)

• Henkilöstön yhteistyö (osallistuminen) riittämätöntä 

(kiire, vaikeus organisoida)

• Suunnittelussa tarvittavat tiedot hankalasti 

löydettävissä – ja vaikeaselkoisia

• Palaute suunnittelijoille puutteellista – ei ohjaa 

parempaan 



University of Oulu

Fyysinen ergonomia
• ihmisen fyysinen toiminta
• sovelletaan fyysisen työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja 

työmenetelmien suunnittelussa

Kognitiivinen ergonomia
• järjestelmät
• käyttöliittymät
• ihminen tiedon käsittelijänä
• sovelletaan järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja 

ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa

Organisatorinen ergonomia
• teknisen ja sosiaalisen järjestelmän toiminta
• sovelletaan henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja 

työaikajärjestelyjen suunnittelussa sekä tuotannon, toiminnan 
laadun ja yhteistyön kehittämisessä

Ketkä Suomessa edustavat näiden osa-

alueiden asiantuntemusta?

Harva 

osaa 

näitä 

kaikkia…

Yhteis-

työtä 

tarvitaan!

Työn kehittäminen vaatii monenlaista 
osaamista…
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…kykyä ymmärtää ihmisen mahdollisia 
rajoja…
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‘our capacity to 

digest and 

interpret data 

has not 

developed to

keep pace with 

the machines’* 

• Hollnagel E & Cacciabue PC. 1999. Cognition, Technology & Work: An Introduction. Cogn. Technol. Work 1(1):1–6: 

https://doi.org/10.1007/s101110050006 (*)

• de Winter JCF & Hancock PE. 2021. Why human factors science is demonstrably necessary: historical and 

evolutionary foundations, Ergonomics, 64(9):1115-1131: https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1905882

https://doi.org/10.1007/s101110050006
https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1905882


Oulun yliopisto

…sekä ymmärrystä siitä mihin työ on 
menossa
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• Onko teknologiaosaaminen 

kunnossa?

• Osataanko tunnistaa 

uudenlaisia työterveys- ja -

turvallisuusuhkia

• Millaisia muita turvallisuuden 

(security) tarpeita tulee eteen?

• Työstä voi kerätä monenlaista 

suoritusdataa – miten 

hyödynnetään eettisesti 

oikein?

• Onko varmasti osaavaa 

henkilöstöä nyt ja 

tulevaisuudessa?

• Miten tuetaan osaamisen 

kehittämistä?

• Miten varmistetaan työpaikan 

eri toimijoiden välisen 

luottamuksen säilyminen?

• Onko kykyä vastata 

monimutkaistuviin tehtäviin?

• Omataanko riittävää kognitiivista 

esim. uusien teknologioiden 

hyödyntämiseen?

• Osataanko toimia 

vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa?

• Osataanko johtaa omaa 

toimintaa?

• ERGO2030-ryhmän (Reiman ym.) katsausartikkeli: https://mfg40.fi/human-

factors-and-ergonomics-in-the-industry-4-0-context/

https://mfg40.fi/human-factors-and-ergonomics-in-the-industry-4-0-context/
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Tunnistettuja tulevaisuuden haasteita

26

• Lindholm M, Reiman A, 

Väyrynen S. 2019. 

Työturvallisuuden haastava 

tulevaisuus. Kurkistuksia 

megatrendeihin. 

Tapaturmavakuutuskeskuks

en julkaisuja: 

https://www.tvk.fi/tietopalvel

u-ja-julkaisut/tvkn-

julkaisusarjat/

https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tvkn-julkaisusarjat/
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Väitöskirjoja ja diplomitöitä

27

• Tusher, Mehedi (2021) Employee health and well-being in the 
circular economy context – a systematic review (UOulu)

• Leinonen, Suvi (2021) Resilience in supplier management in 
energy industry (HSEQ cluster)

• Saari, Matti (2021) Occupational safety management in an 
alliance shaped construction project (NRC/Raide-Jokeri)

• Tiihonen, Tuomas (2021) Developing a competitive advantage 
in a company providing agency work (OPSET)

• Jormalainen, Aleksi (2020) Consent management in data 
ecosystems for well-being at work (CGI)

• Kukkonen, Joel (2020) Safety realization and safety culture in 
the factory port environment (SSAB)

• Hakala Jesse (2019) Safety culture at international nuclear 
power plant construction project case: Fennovoima Hanhikivi 
1 project site (Fennovoima)

• Lehtonen Laura (2019) Mechanical risks in reciprocating 
engine power plants – Findings from observations and 
interviews (Wärtsilä)




