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Yhteistyö?

Terveyden edistäjät olettavat 

antavansa asiantuntijuutensa 

työelämän käyttöön yksilön 

kautta

• Ergonomian näkökulmasta 
on päästettävä irti  
yksilökeskeisestä 
hoitamisesta/ajattelusta

• On keskityttävä 
toimintaympäristön 
kehittämiseen yhteistyössä 
yritysten kanssa, että 
ennuste työkyvyn 
säilyttämiseksi ja 
työhyvinvoinnin 
edistämiseksi paranee

Työelämän kehittäjät 

olettavat kehittävänsä työtä 

irrallisena ihmisestä

• On tuotettava tietoa siitä, 

että toimintaympäristöön 

tehty kehitystyö on 

ergonomiaa

• Kehitystyö on aina jollain 

tavalla liitoksissa ihmiseen ja 

siten vaikutukset heijastuvat 

suoraan myös henkilöstön 

terveyteen, turvallisuuteen, 

työkykyyn ja 

työhyvinvointiin
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Jos työhyvinvointi tukee 

tuottavuutta niin,

mihin käyttäisit rahat, jos saisit 0,5 

Milj. työhyvinvoinnin 

parantamiseen?
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Lisää työhyvinvointia = 

lisää tuottavuutta?

• Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja 

tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja 

työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. 

Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja 

palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän 

elämänhallintaansa (Työterveyslaitos)

• Sama tiivistäen -> Hyvä työelämän laatu tuottaa 

onnellisia ja tyytyväisiä ihmisiä.

Teemu Suokko



• Työssä on tutkittu, määritelty ja sovittu, että tavoitteena on tehdä 

10 tuotetta päivässä valmiiksi

– Olet onnellinen ja tyytyväinen työssäsi

– Oletko myös tuottavampi ja teet

• jatkossa 12 tuotetta päivässä valmiiksi?
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Työhyvinvointi lisää tuottavuutta?



Kysymyksiä

• Tiedetäänkö, mitä tuotannosta on mahdollista saada?

• Työhyvinvointi näkökulmasta -> perustuuko tunteeseen?

• Voidaanko luottaa vain siihen?

• Saako asiakas tuotteen silloin, kun on sovittu?
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Ergonomia työn kehittäjänä

Kokonaissuoritus

Tuottavuus

Tehokkuus

Vaikuttavuus

Laatu

Joustavuus

Innovatiivisuus

Kilpailukyky

Ergonominen 
suunnittelu 

Toimintaympäristön 
sovittaminen ihmisille

Työhyvinvointi

Työkyky

Terveellisyys

Turvallisuus

Tyytyväisyys

Oppiminen

Kehittyminen

Mielihyvä
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• Menetelmät
• Apuvälineet
• Tuotteet

• Työympäristö

KEHITYSTOIMENPITEET KEHITYSTOIMENPITEET

Motivaatio

Vuorovaikutus

Ymmärrys

ERGONOMIA

• TUOTTAVUUS

• TYÖKYKY

• TYÖHYVINVOINTI

• KILPAILUKYKY

• BRÄNDI

• UUDET ASIAKKAAT

• TILAUKSET

YRITYS• Tyky-päivät
• Liikunta
• Terveysohjaus
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Mitä pitäisi kehittää ergonomian 
näkökulmasta?



Työalue kehittämisen jälkeen

• Samalla tuotantopanoksella 48,6 % 
suurempi tuotos

• Taloudellinen tuotto/vuosi 117 227€



Kuormitusmittauksen perusta

• Tuki- ja liikuntaelin sairauksia noin puolet kaikista sairauslomista

• Ikääntymisen vaikutukset
– Fysiologinen todellisuus

• Mitataan työtehtävissä haitalliset tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvat 
työasennot

• Työn kuormittavuuden näkyväksi tekeminen toimenpiteiden kohdistamiseksi

• Ergonomian edistäminen
– Organisatorinen

– Kognitiivinen

– Fyysinen

• Muokataan toimintajärjestelmää sopivaksi henkilöstön ominaisuuksille ja 
tarpeille
– Työympäristö

– Menetelmät

– Työpisteet

– Toiminta

– Osaaminen

• Ei pyritä muokkaamaan henkilöstön ominaisuuksia ja tarpeita sopivaksi 
toimintajärjestelmälle

• Yhteistyö, osallistaminen ja ennakointi
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Taakan vaikutus 

kuormittavuuteen

• Työn kuormituksen mittaamisessa taakan osalta käytetään 

kuormituskertoimia

• Yhdenmukaistaa taakan merkityksen arviointia riippumatta tehtävästä työstä

• Kappaleen, työkalun painon mittaaminen erikseen ei ole relevanttia

• Työn perusluonteeseen voi kuulua (hitsauskolvi, ruuviväännin, erilaiset osat yms.)

• Taakan käsittelyn kertoimet

• Kuormituskertoimet vaikuttavat työn kuormitustasoihin eri painoarvolla (1,0, 

1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0)

• Kuormituskerroin Min 0 max 100 %

• Asiantuntija arvioi taakan merkityksen suhteessa työn 

kokonaiskuormitukseen ja kuormitustasoihin
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Kuormitustasot

• Kuormitustasojen määritys = työalueen tai työtehtävän 

kuormitustaso

– Ei ole sidonnainen yksilön ominaisuuksiin

• Viisi portainen -> nollataso – nelostaso

• Kuormitustason määritys perustuu kuormituksen mittaukseen ja 

asiantuntijan arvioon työn kuormittavuudesta

• Antaa riittävän tiedon kuormituksesta toimenpiteiden 

suunnitteluun
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Kuormitusmittaus tavoitteet

• Ennakoiva työkyvyn hallinta

• Työn ja työympäristön kehittäminen kuormituksen 
vähentämiseksi

• Työtehtävien vaihto/kierto eri lihasryhmien kuormituksen 
tasaamiseksi

• Tuki- ja liikuntaelin sairauspoissaolojen vähentäminen

• Korvaavan työn kohdistaminen

• Suorituksen edistäminen
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Työtehtävien kuormittavuus 

(keskiarvot)

Teemu Suokko



Mitä voi päätellä
• Osakokoonpanossa kuormitus lähes optimaalista

– Kolmasosa verrattuna muiden alueiden kuormitukseen

– Mahdollista, että tukee hyvinvointia

• Haasteet

– Raskaiden osien käsittely hitsaamo

– Linjalla ohjaamon kokoonpano

• Kuutioksi hitsaaminen

• Kokoonpanolinja

– Työkierto –> Tuki- ja liikuntaelin sairauksien ennakointi

– Laatu -> Virheettömät ohjaamot -> 50% -> 85%

• Muutokset hitsaamossa ja kokoonpanossa
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Korvaavan työn vaikutus työntekijöiden 

sairauspoissaoloihin

• Sairaspoissaolot n. 2% matalammalla tasolla

• 2019 korvaavaa työtä 388 päivää (elokuu)

• Keskimäärin n. 2,5 henkilöä enemmän työssä, joilta saadaan työpanos 
yrityksen hyväksi

• Kustannussäästö 2019 -> 413*388=160 244€
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Yhteenvetoa
• Ergonomia on arvoneutraali

– ottaa näkökulman ympäristöön, menetelmiin ja järjestelmiin 
(toimintaympäristö)

– Standardia kehittämiselle ei ole olemassa

• Tärkein voimavara on myös rajoittava tekijä

• Haasteet ratkaistaan yhteistyössä samalla kertaa

• Tapauskohtaisesti kyettävä soveltamaan henkilöstöön ja 
toimintaympäristöön sopivia toimenpiteitä

• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi on ajatusta 
suunnattava toimintaympäristön kehittämiseen.
– Suoraa vaikuttamista yrityksen ja henkilöstön työn ja terveyden jatkuvuuteen

• Tuottavuus kasvattaa työhyvinvointia
– Osallistavan ergonomian avulla

• Tuottavuus ja kustannussäästöt
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Johtopäätökset

• Toimintaympäristön kehittämisen seurauksena on sekä 
yrityksen, että henkilöstön koettava hyötyvänsä 
muutoksesta, että tuottavuus ja työhyvinvointi voivat 
edistyä

• Kehittämisessä tarvitaan sosioteknistä
suunnistusvaistoa eli kykyä sovittaa sosiaalinen 
järjestelmä osaksi teknistä järjestelmää

• Sosioteknisen suunnistusvaiston omaksumisella 
voidaan tukea yrityksen kilpailukykyä, yksilöllistä 
työhyvinvointia ja henkilöstön työkykyä
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"Muuttuminen ei ole 

välttämätöntä, sillä 

selviytyminen ei ole pakollista" 
William Edwards Deming


