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Esipuhe
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mitään. Voi hyvin olla, että joku toinen olisi kokenut samat asiat hyvinkin eri tavalla. Siteeraan
tekstiäni: ”Yhden ihmisen kokema oikeudenmukaisuus on toisen kokemana hirmuinen vääryys.”
Kirjan ensimmäinen osa kuvaa työympäristöihin liittyviä asioita oman työurani kautta. Vähän
nolottaa kertoa asioista minä-muodossa, mutta en oikein osannut muullakaan tavalla saada tätä
havainnolliseksi ja loogiseksi. Toinen ja kolmas luku kuvaavat työurani varrelta julkaisematta
jääneitä ajatuksia ja pieniä kirjoituksia hyvin yleisellä tasolla.
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1. TYÖHYGIEENIKON URA
1.1. TYÖURA 1970-2002
Kesäisin
1970-luvun
alkupuolella
opiskelin
Turun
yliopistossa.
Yritin
mahdollisuuksieni mukaan tehdä töitä myös kotitilallani. Maataloudessa kevättyöt
tehtiin toukokuussa, heinätyöt kesä-heinäkuun vaihteessa ja elonkorjuutyöt
elokuun lopulla. Muulloin aikaa jäi töissäkäymiseen muualla. Tein monena kesänä
kotitilan töitä myös viikonlopputöinä tai yliopiston loputtua ja ennen kesätöiden
alkua. Elonkorjuun hoitaminen sijoittui aikaan, jolloin kesätyöt oli tehty ja opiskelut
eivät vielä olleet alkaneet. Kaiken keskellä meneillään oli aina tenttiin lukeminen.
Kävin monena kesänä töissä Turun Kodinrakentajilla. Erityisen hankalana työnä
muistan mineraalivillalastien purkamisen rautatievaunuista ja villapaalien
siirtämisen varastotilan ullakolle. Mineraalivillapaalit eivät painaneet paljoakaan,
mutta mineraalivillapöly oli ongelmallista. Siihen aikaan villapaaleja ei oltu
muovitettu kuin keskeltä. Yritimme pitää pölysuojainta, mutta hikoilun takia se oli
hyvin hankalaa. Terävät villapiikit tarttuivat vaatteisiin ja pistelivät ihoa. Säilytin
vaatteita jossakin nurkassa muista esineistä erillään. Silloin ei puhuttu
syöpäriskistä, enemmänkin koettiin vain, että työ mineraalivillan kanssa oli hyvin
epämiellyttävää. Nykyään villapaketit ovat kokonaan muovitetut, joten edellä
mainittua ongelmaa ei enää ole. Villapölylle altistutaan vasta rakennuskohteessa.
Valmistuin luonnontieteiden kandidaatiksi vuonna 1975. Luk tutkielmani käsitteli
Fourier-muunnosten konvoluutio-ominaisuuksia ja tähtäsi kiinteän olomuodon
fysiikan kiderakenteiden parempaan ymmärtämiseen. Vuonna 1976 sain graduni
valmiiksi. Pro gradu työni käsitteli kylmämuokkauksessa metalliseen wolframiin
syntyviä kidevirheitä ja niiden analysointia röntgendiffraktiotekniikalla. Fysiikan
loppuvaiheissa olin erikoistumassa röntgenmetallurgiaan, mutta siitä ei kuitenkaan
tullut minulle elämänuraa. Tällaisia työpaikkoja ei oikein ollut auki juuri sillä
hetkellä ja armeijan käynti katkaisi minulta ajatukset röntgenmetallurgin urasta.
Tosin
pääsin
varusmiespalveluksen
erikoisupseerikoulutukseen
juuri
röntgenmetallurgian
osaamisellani.
Armeijaa
odotellessani
tein
joitakin
röntgendiffraktometrisiä tutkimuksia ohuiden kultakalvojen kiderakenteista dosentti
Sulo Seitsosen ja FK Pentti Inkisen kanssa. Asia liittyi myös tyhjiöhöyryrystykseen
(sputtering), joka laite oli laitokselle hankittu..
Syksyllä 1976 astuin varusmiespalvelukseen Karkialammelle Mikkeliin. Tiesin jo
mennessäni, että minua odotti erikoisupseerikoulutus, mutta alokasaika oli
täsmälleen sama kuin kenellä tahansa nuorella miehellä. Alokasajan jälkeen meillä
erikoisupseeriksi koulutettavilla oli kahden viikon reservialiupseerikurssin korvike,
minkä jälkeen meidät kuljetettiin reserviupseerikouluun Haminaan neljänteen
komppaniaan. Saimme RUK:ssa tavanomaisen
kiväärijoukkueen johtajan
koulutuksen, vaikka tiesimme, ettei meistä kukaan todellisuudessa palvelisi
kriisiaikana joukkueen johtajana. Komppaniassamme palveli insinöörejä, fyysikkoja,
kemistejä, pappeja, lakimiehiä ja toimittajia. RUK:ssa tuli kokeiltua omia rajojaan
mm. valvomisen ja yrittämisen suhteen. Siellä oppi tulemaan viikon toimeen
muutaman tunnin pätkittäisillä yöunilla ja toimimaan jotenkin järkevästi monta
päivää intensiivisessä tilanteessa peräkkäin.
Suunnilleen puolet eli noin 5,5 kuukautta varusmiesajasta olimme upseerikokelaita
ja teimme enemmän ja vähemmän siviilikoulutuksemme mukaista työtä. Oma
kohteeni oli asevarikko Haapajärvellä, silloinen Asevarikko 8, mihin oltiin
rakentamassa kranaattien tarkastuslinjaa. Syynä tarkempaan tarkastukseen ja
uuden tarkastuskohteen rakentamiseen oli, kun oli tapahtunut pari onnettomuutta,
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missä tykin kranaatti oli räjähtänyt putkessa kranaatin lähtökiihdytyksen aikana ja
haluttiin selvittää, johtuiko vika räjähdysaineen valuvaiheessa tulleesta virheestä,
räjähdysaineen kutistumisesta tai jostakin muusta syystä. Siksi kokelastyöni
aiheena oli juuri tämän asian selvittäminen. Tein työtäni Haapajärvellä ja
puolustusvoimien tutkimuskeskuksessa Lakialassa. Samassa yhteydessä tein monia
muitakin töitä, mm. kirjoitin ohjeita röntgenkuvien kehittämiseksi, laskukoneiden
käyttämiseksi sekä metallirakenteisiin syntyneiden vikojen ultraäänitutkimusten
kehittämiseksi.
Osallistuin myös joihinkin varusmiesten johtajatöihin mm. palopäällikkönä,
päivystäjänä, etsintäpartion johtajana sekä räjäyttelimme komppanian vääpelin
kanssa parina lauantaipäivänä lenkkipolulta kiviä sytyslankaa ja TNT:tä käyttäen.
Näin nykyisenä työsuojeluihmisenä muistan, kuinka röntgentarkastuslinjan
röntgensuojausta tehtäessä valettiin lyijyä varsin huolettomasti enkä usko, että
nykyisin vastaavalla tavalla lyijytöitä saisi tehdä.
Nykyään ei myöskään varusmies saisi tehdä sellaisia töitä, mitä pääsin tekemään.
Käsittelin trinitrotolueenia eli TNT:tä eri olomuodoissa, tein pienimuotoisia TNTvaluja sekä röntgenkuvasin kylkimiinoja. Säteilyn suhteen olin ammattilainen eli
minulla oli kaikki tarvittavat säteilyturvakeskuksen luvat ja oikeudet, mutta
räjähdysaineiden käsittelyssä olin amatööri. Oppia ja itseluottamusta aika kuitenkin
runsaasti antoi. Samoin monet myöhemmät puolustusvoimien kontaktit ja
puolustusvoimien tapa toimia tulivat tutuiksi. Lakialassa käydessäni asuin
Tampereella Vatialassa silloisessa ilmatorjuntarykmentin tiloissa.
Kotiuduin Haapajärveltä vänrikkinä syyskuussa 1977, olin etsinyt töitä ja lähettänyt
papereita työpaikkailmoitusten perusteella. Olin myös hakenut fysiikan assistentin
paikkaa Turun yliopistosta. Työpaikoista ei ollut kuulunut mitään ja ajattelin
elättäväni itseni syksyn marjoja poimimalla kotitilallani tai panemalla pystyyn
broilerikanifarmin. Kuitenkin kotiuduttuani seuraavana päivänä soi puhelin ja sain
kuulla, että minut oli valittu Työterveyslaitokseen apulaistutkijaksi Fysiikan
osastolle Vantaalle. Aloin käydä töissä Martinlaaksossa, missä fysiikan osasto silloin
sijaitsi. Minulla oli ensimmäisen kerran oma työhuone, mihin kaikki oli ystävällisesti
laitettu valmiiksi kyniä ja kumeja myöten. Siihen aikaan kaikki työt tehtiin käsin
kirjoittamalla tai kirjoituskoneella. Sihteeri tai konekirjoittaja kirjoitti tekstin
puhtaaksi.
Ensimmäiset työni Työterveyslaitoksella olivat melu- ja tärinäanalyysejä sekä
tietokoneohjelmien rakentamista Tektronix-koneelle. Taisin saada myös muutaman
lausunnon kirjoitetuksi. Tektronixin käyttöön minua opasti Kalevi Nieminen ja
meluanalyyseihin Jukka Starck ja Matti Hoikkala. Kävin tekemässä ensimmäiset
työpaikkakäynnit, joista muistiini on jäänyt hautakivivalmistamo sekä laivatelakka.
Jukka Starck teki väitöskirjaansa tärinästä ja siksi kävimme mittaamassa
käsityökalujen melua ja tärinää. Fysiikan osastolla tehtiin tutkimustoimintaa eikä
niinkään tavoitteena ollut palvelutoiminta, joten työssä oli mahdollisuus keskittyä
ohjelmointiin ja analysointeihin.
Kului pari kuukautta ja minulle ilmoitettiin, että minut oli valittu työhygieenikon
toimeen Oulun aluetyöterveyslaitokselle, mihin sitten päätin siirtyä lähinnä
paremmin palkatun toimen takia. En tiedä, teimmekö aikanaan oikein vai väärin,
mutta Ouluun päätimme muuttaa helmikuun alusta 1978. Oulussa aloitin työni
työhygieenikkona
käymällä
erilaisilla
työpaikoilla.
Paperiteollisuutta,
metalliteollisuutta, kaivosteollisuutta sekä elintarviketeollisuutta kiersimme
ahkerasti Oulun ja Lapin läänin alueilla. Lapin loputtomat hiljaiset tiet ja talven
pakkaset
tulivat
tutuiksi.
Tarkemmmaksi
erikoistumisalueekseni
tulivat
lämpöoloihin
liittyvät
kysymykset
ja
vähän
myöhemmin
Oulun
aluetyöterveyslaitoksen erikoistumisalue kylmätyö. Palvelutyönä tein kuitenkin
laidasta laitaan fysikaalisten tekijöiden selvityksiä.
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Aloittelin Oulussa tutkimustoimintaani jälkikaiunnan, pesuloiden lämpöolojen sekä
kylmäsuojausmahdollisuuksien alueella. Eksoottisin paikka oli Rautaruukilla
Raahessa oleva kaasuhöyläystyö, missä kaasuhöyläyksellä paikattiin ja höylättiin
teelmiin valuissa tulleita vikoja, liikuttiin sulien metallilammikoiden vieressä ja
arvioitiin
työntekijöiden
kuumakuormitusta.
Jossakin
vaiheessa
olimme
käynnistämässä poromiesten terveyteen liittyvää tutkimustoimintaa. Olin
rakentamassa telemetristä monikanavaista mittausjärjestelmää, millä sittemmin
selviteltiin poromiesten iholämpötiloja sekä melu- ja tärinäaltistusta toisesta
moottorikelkan reestä, kun tutkittava poromies ajoi omaa kelkkaansa
tavanomaisella tavalla. Puolustusvoimien kanssa teimme myös selvityksiä mm.
Rovajärvellä, Vuosangassa, Rovaniemellä, Lohtajalla ja Oulussa Hiukkavaarassa.

Kuva 1. Poromiestutkimusta ja työvälineitä. Vasemmalla poromies ja oikealla etelän mies
Sain
valmiiksi
erikoistyöhygieenikon
tutkinnon
vuonna
1980
vaikkakin
tyydyttävästi. Siihen aikaan erikoistyöhygieenikon tutkintoa varten oli aivan
hirvittävästi kirjallista materiaalia eikä kenelläkään ollut mitään mahdollisuutta
työpaineiden ohessa käydä kaikkea tenttiin tulevaa aineistoa läpi. Yritin viritellä
yliopistollisia jatko-opintojanikin, mutta Oulun yliopistosta ei oikein tahtonut löytyä
oikeita oppiaineita. Hannu Anttosen, Lauri Pyyn ja Juhani Hassin johdolla opin
kuitenkin paljon niin työhygieniasta kuin työnteosta yleensä.
Täytin 30 vuotta 1981 Oulussa. Katselin ympärilleni, löytyisikö jostakin vielä
parempaa työpaikkaa. Hain työpaikkoja yrityksistä mm. puolustusvoimilta ja
Kemiralta sekä Kuopion aluetyöterveyslaitokselta. Olin myös hakenut Tampereen
aluetyöterveyslaitoksen työhygieenikon tointa Esko Soraisen siirryttyä Kuopioon.
Kävin
haastattelussa
Tampereella
yöjunalla
viikonloppuna
Oulun
aluetyöterveyslaitoksen kylmäseminaarin suunnittelun ja toteutuksen vaivatessa
mieltäni. Istuin lauantai-aamuna pari tuntia Reino Laitisen ja Hannu Riipisen
haastateltavana ja lähdin jo puolelta päivin junalla takaisin Ouluun.
Tulin valituksi Tampereen aluetyöterveyslaitoksen työhygieenikon toimeen ja aloitin
huhtikuun alusta 1982 Tampereen kustannuspaikalla. Huhtikuussa 1982 tein pari
viikkoa töitä Tampereella mm. kouluttamalla työhygieenisten mittausten kurssilla ja
koko perheen voimin muutimme Tampereelle vapunpäivänä 1982. Olin jo
kohtalaisen kokenut työhygieenikko, mutta tutkijana olin vasta urani alkumetreillä.
Olin julkaissut muutaman tekstin ja käynyt parissa kansainvälisessä kokouksessa.
Halusin kuitenkin tehdä myös tutkimustyötä.
Vuodesta 1982 Tampereella alkoi itsenäisempi työurani. Oulussa olin tehnyt
merkittävimmän osan asioita, mitkä oli etukäteen yhdessä suunniteltu. Tampereella
fysikaalisen työhygienian kenttä oli täysin minun ja Syväojan Hannun hallussa.
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Tampereella ei ollut lainkaan samankaltaista suunnittelujärjestelmää kuin Oulussa.
Oli tietty tilauskanta ja tietty koulutuskysyntä, mikä piti täyttää. Sen lisäksi
katsoin, että alueeni vaatii tutkimustoimintaa. Kävinkin ensi töikseni tutustumassa
Tampereen teknillisellä korkeakoululla ja Tampereen yliopistolla minun toimiini
liittyvien alojen professoreihin ja tutkijoihin. Tarkoitukseni oli myös saada jatkoopintoni käyntiin, jotka sitten aloitinkin Tampereen teknillisen korkeakoulun
fysiikan laitoksella professori Gunnar Graeffen johdolla.
Tampereen aluetyöterveyslaitoksella oli tehty tekstiili- ja vaatetusteollisuuden eli
TEVA-teollisuuden laaja työoloselvitys, jota täydennettiin ompelutyön ergonomisilla
ja työhygieenisillä näkökohdilla. Puolustusvoimien kanssa käynnistimme aseiden
melututkimuksen, mistä riitti selviteltävää vuosikymmeniksi eteenpäin. Ensi alkuun
tutkimus
oli
hieman
kirosana
aluelaitoksella
tai
ainakin
joidenkin
aluetyöterveyslaitoksen henkilöiden mielessä, koska katsottiin, että palvelu ja
koulutus ovat keskeiset asiat aluetyöterveyslaitoksen toiminnassa ja tutkimus
kuului keskuslaitokselle. Tutkimusta pidettiin vähän hömpötyksenä, millä ei
niinkään ajateltu voitavan auttaa työntekijöiden olosuhteiden parantamisessa.
Nyttemmin ajatukset ovat muuttuneet ja kaikissa Työterveyslaitoksen yksiköissä
tehdään tutkimusta, palvelua ja koulutusta. Monipuolisuus, monitieteisyys ja
monialaisuus ovat voimaa.
1980-luvun alussa aloin tehdä myös sivutöitä ei välttämättä taloudellisista syistä,
vaan enemmänkin kiinnostuksestani opettamiseen ja uusiin asioihin. Olin
aikaisemmin sitoutunut pitämään työhygienian mittauskurssin Tampereen
teknillisellä korkeakoululla ja pian aloin pitämään myös työhygienian kurssia
yhdessä Salme Rantasen kanssa, kun edellinen kurssin pitäjä, professori Eero
Siltanen jäi eläkkeelle VTT:ltä.
Tampereen teknillisellä oppilaitoksella aloin opettamaan fysiikkaa, minkä koin
alkuvaiheen jälkeen tärkeäksi fyysikon ammattitaidon ylläpitämisen kannalta.
Aikaisempi ohjaajani Turun yliopistosta FM Pentti Inkinen soitti ja kysyi
kiinnostustani. Fysiikkaa opetin sitten ammattikorkeakoulussa aina 2010-luvun
puoleenväliin saakka eli lähes 30 vuotta. Fysiikka on ollut elämäni taustalla
keskikouluajoista lähtien ja on ollut hienoa saada kulkea fysiikan mukana
koululaisesta opiskelijan kautta opettajaksi. Olen pitänyt vahvuutenani myös sitä,
että Työterveyslaitoksen työssäni minulla on ollut mahdollisuus nähdä työelämää ja
sen fysikaalis-teknillisiä sovellutuksia koko työurani ajan. Koko ajan olen oppinut
fysiikasta uusia asioita sitä mukaa kun tieto on lisääntynyt.
Monena kesänä olen pitänyt tavoitteenani lukea muutaman fysiikan, tähtitieteen tai
jonkun muun aihetta sivuavan kirjan. Jos joku väittää, että fysiikkaan liittyvä tieto
ei muutu, on pahasti väärässä. Esimerkiksi universumimme syntyteoriat ovat
muuttuneet minun aikanani moneen kertaan. On keksitty mustat aukot ja
madonreiät. Maailmankaikkeuden ulottuvuudeksi on laskettu 14 tai 28.
Alkeishiukkastutkimus on hurjasti kehittynyt. On rakennettu säieteoriat, kvarkeista
ymmärretään paljon enemmän kuin aikaisemmin ja on rakennettu paljon teknisiä
sovellutuksia ja laitteita, mitkä hyödyntävät saatua uutta tietoa mm.
kvanttimekaniikkaa ja kvanttisähködynamiikkaa. Lasereiden ja tietotekniikan käyttö
on räjähdysmäisesti lisääntynyt.
Vuonna 1986 täytin 35 vuotta ja tentin fysiikan ja mittaustekniikan kirjoja
professori Graeffelle sekä professori Olli Aumalalle sekä suunnittelin pientaajuisen
melun tutkimuksia puolustusvoimien aseiden melun ja kuulonsuojaintutkimusten
kehittämiseksi. Rakensimme kummastusta herättäneen pientaajuisen melun
kammion, mihin mahtui vain pää surffikaulurin kautta. Jyrki Järvinen Kemiralta
ideoi kanssani kammiota monessa yhteydessä ja järjesti myös erään tuttunsa
rakentamaan varsinaisen kammion. Pientaajuisen melun tutkimushankkeisiin sain
kaverikseni silloisen teekkarin Juha Tikkasen, mistä sittemmin on tullut tohtori ja
parin mittalaitteita valmistavan yrityksen toimitusjohtaja. Kehittelimme siihen
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aikaan myös melukypärää, mistä Teppo Vienamo teki Taideteollisen korkeakoulun
lopputyön.
Kypärästä
valmistettiin
muutama
protokappalekin,
mutta
sarjatuotantoon se ei yltänyt.

Kuva 2. Pientaajuisen melun kammio ja melukypärän prototyyppi
Olin myös anonut ja saanut opiskelupaikan Kuopion yliopistoon työ- ja
ympäristötieteiden laitokselle professori Pentti Kalliokosken ohjaukseen, mutta en
koskaan saanut sinne mitään suoritetuksi. Vuonna 1988 sain valmiiksi tekniikan
lisensiaatin työni Tampereen teknilliselle korkeakoululle ja työ kosketteli juuri
edellä mainittua pientaajuista melua. Samalla sain valmiiksi tämän tutkinnon eli
olin tekniikan lisensiaatti olematta diplomi-insinööri. Ainoa insinöörinimike oli
minulla sotilaspassissani, missä työkseni ensi alkuun määriteltiin lataamoinsinööri.
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Kuva 3. Ylhäällä: työhuoneessani Tampereen aluetyöterveyslaitoksella 1984. Alhaalla vasemmalla:
panssarivaunututkimuksia tekemässä Parolassa 1988. Alhaalla oikealla: kertausharjoituksissa. Poikani
Lasse oli samaan aikaan varusmiehenä 2001
Vuodet 1987 - 1990 tehtiin kovasti töitä ja koettiin lamaa edeltävä kuohu ja itse
lama, joka vaikutti työterveyslaitoksenkin tilanteeseen siinä määrin, että yritimme
jatkossa ennakoida tilanteita niin, ettemme sortuisi seuraavan laman kourissa.
Tämän pohtimisessa käytimme Hannu Riipisen kanssa ajatusenergiaa. Tänä aikana
Työterveyslaitoksella oli vielä voimassa kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia, joiden
nojalla pääsin vierailemaan Budapestissa, Berliinissä ja Dresdenissä, Moskovassa ja
Varsovassa. Nämä matkat havainnollistivat tilannetta senaikaisessa Itä-Euroopassa
ja lisäsivät ymmärrystä näistä yhteiskuntajärjestelmistä. Samalla ne antoivat varsin
kirkkaan näkökulman siitä, kuinka alkeellisissa teknisissä olosuhteissa nämä
laitokset tekivät tutkimustyötään.
Vuonna 1991 keskellä lama-aikaa anoin ja sain toimivapaan Työterveyslaitokselta
siirtyäkseni lehtorin virkaan senaikaiseen Tampereen teknilliseen oppilaitokseen,
jota nykyään kutsutaan Tampereen ammattikorkeakouluksi. Minut oli valittu
virkaan näytöstunnin pitämisen jälkeen. Näytöstuntini aiheena oli väliaineen
vastus. Sain näytöstunnista hyvän arvosanan (4/5), kun esittelin pölyhiukkasten
ominaisuuksia, jäähdytyskennon ja rotametrin toimintaa ja muita tavanomaiseen
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väliaineen vastukseen liittyviä asioita. Tampereen teknillinen oppilaitos oli siihen
aikaan
valtion
koulu,
mutta
1990-luvulla
koulusta
alettiin
tehdä
ammattikorkeakoulua ja koulu siirtyi siinä yhteydessä Tampereen kaupungin
kouluksi.
Samana vuonna eli 1991 täytin 40 vuotta. Väitöskirjani oli vireillä, koin tehneeni
väsymykseen asti fysikaalista työhygieniaa eli 15 vuotta ja halusin vaihtelua. Työ
fysiikan opettajana osoitti, mitä Tekun opettajan työ on. Opettaja toistaa itseään eri
luokille, joutuu korjaamaan valtavan määrän erilaisia kokeita, tekee paljon töitä
opetustyön lisäksi ja senaikainen opettaja sai huomattavasti parempaa palkkaa kuin
Työterveyslaitoksen työhygieenikko. Siis verrattaessa lehtorin ja työhygieenikon
töitä vastassa oli plussia ja miinuksia. Laman jälkeen Työterveyslaitoksen toimintaa
tuli tehostaa ja tässä suhteessa teimmekin monia taloudellisen ja tehokkuuden
suhteen olevia kehitystoimenpiteitä. Työterveyslaitoksen tietovirta oli huikaisevan
paljon parempi kuin senaikaisen teknillisen oppilaitoksen. Lopuksi tietovirta ja
aluetyöterveyslaitoksen toiminnan kehittäminen olivat ne viimeiset tekijät, jotka
saivat minut tulemaan takaisin selvästi huonommin palkattuun Työterveyslaitoksen
työhygieenikon toimeen. Sittemmin myös ammattikorkeakoulujen tietopalvelua on
jouduttu voimakkaasti kehittämään. Hyvä niin.
Olin vuodet 1991 - 1994 lehtorin virassa, mitä virkaa hoidin päätoimisesti vain
yhden lukuvuoden 1991 - 1992. Teknillisellä oppilaitoksella ollessani sain
suoritetuksi myös teknillisten oppilaitosten opettajakoulutuksen ja sitä myötä sain
yliopettajan pätevyyden, mistä on minulle ollut paljon hyötyä kaikessa
opetustyössäni niin teknillisellä oppilaitoksella kuin Työterveyslaitoksellakin.
Opettajakoulutusta oli juuri voimakkaasti muutettu kasvatustieteen opinnoista
käytännön opettamisen kehittämiseen, mistä opetusharjoittelussa olleet kolleegani
sekä minä olimme erittäin tyytyväisiä. Opettajakoulutuslaitos kamppaili
voimakkaasti olemassaolostaan eivätkä monet opettajat tahtoneet sitä arvostaa.
Tosiasia kuitenkin on, että teknisen ja luonnontieteellisen koulutuksen saaneet ja
työelämässä pitkään olleet opettajat tarvitsivat ja tarvitsevat ehdottomasti
pedagogista näkemystä opetukseensa.
Viimeistelin väitöskirjaani, jonka sain takaiskujen jälkeen hyväksytyksi vuonna
1993, jolloin sain myös tekniikan tohtorin tutkinnon valmiiksi. Sinisilmäisyydessäni
ajattelin väitöskirjani yhdeksi tarkastajaksi tanskalaista akustiikan professoria,
mutta hän asettui vastustamaan väitöskirjaani perustuen Tanskan tiukkoihin
tohtorinvaatimuksiin. Kävimme ohjaajani Gunnar Graeffen kanssa muutaman
tiukan keskustelun tanskalaisen professorin kanssa vapun ympärilla 1992. Otin
aikalisän, otin huomioon esitetyn kritiikin ja kirjoitin väitöskirjani monelta osin
uudelleen. Tampereen teknillinen korkeakoulu esitti myös uusia tarkastajia, joiksi
valittiin dosentti Jussi Pekkarinen ja professori Matti Karjalainen. Lisäksi
käsikirjoituksen luki dosentti Eero Lampio professori Karjalaisen pyynnöstä. Uudet
tarkastajat olivat valmiit korjausten jälkeen hyväksymään väitöskirjan, jota pääsin
puolustamaan professori Kalevi Kalliomäkeä ja dosentti Jussi Pekkarista vastaan.
Väitöskirjani käsitteli pientaajuista melua ja sen torjumista teknillisillä keinoilla ja
kuulonsuojaimilla. Väitöskirja oli niin sanottu nippuväitöskirja asemelun ja
kuulonsuojaintutkimusten artikkeleista. Väitöskirjani oli Työterveyslaitoksen monien
väitöskirjojen tapaan hyvin kokeellinen, jolloin teoreettinen sekä mallintava osuus
oli niukahko. Samoin kysymys siitä, miten paljon tieteen rajoja on väitöskirjassa
siirretty eteenpäin, ei ehkä tullut riittävästi esiin. Kaikesta kritiikistä huolimatta
pystyin
kehittämään
kuulonsuojaimien
vaimennusominaisuuksiin
liittyvää
tietämystä, selvitimme monia asemeluun liittyviä parametreja ja riskejä sekä
veimme pientaajuisen impulssimelun ymmärrystä eteenpäin. Kaiken lisäksi olin
tehnyt kaikki jatko-opintoni työn ohella ja olin ollut vain lyhyitä aikoja virka- tai
toimivapaalla.
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Väitökseeni liittyi karonkka ja asiaankuuluvat juhlat, joita etukäteen kovasti
jännitin. Väitöstilaisuuden karonkassa pidin ensimmäisen julkisen puheeni, vaikka
luentoja olin pitänyt erilaisille kohderyhmille opiskeluajoista lähtien. Kaikki meni
kuitenkin hienosti ja näin jälkeenpäin voin todeta, että tohtorin tutkinnosta ja
väitöksestä on seurannut minulle monia eteenpäinmenon mahdollisuuksia. Vaikka
väitteleminen ei rahallisesti kannata, se kannattaa monilla muilla alueilla
tapahtuvien
mahdollisuuksien
parantumisten
myötä. Väitöskirja kaikkine
vaikeuksineen kehittää myös tutkijan näkemystä ja auttaa näkemään merkittävät
asiat myös työelämää kehitettäessä.
Työterveyslaitos huomioi tekniikan tohtorin tutkintoni nimittämällä minut
erikoistutkijan toimeen vuoden 1994 alusta, mutta töiden suhteen ei ollut
paljonkaan muutosten mahdollisuuksia, koska olin ainoa fysikaalisten tekijöiden
asiantuntija aluelaitoksellamme. Koin silloin ja olen edelleen samaa mieltä, että en
päässyt kehittymään ammatillisesti siinä määrin kuin olisin halunnut. Tämä johtui
siitä, että rutiinitöiden tekemiseksi en saanut mistään apua. Fysikaalisen
työhygienian merkitystä ei aluetyöterveyslaitoksellamme haluttu lisätä. Laman
jälkeisessä tilanteessa ei myöskään ollut työpaikkoja tarjolla, vaan kaikki pitivät
viimeiseen asti kiinni niistä työpaikoista, missä sillä hetkellä olivat.
Väitteleminen ja opinnot kehittivät tutkijan ammattitaitoa, jolloin julkaisutahtini
kiihtyi 1990-luvulla voimakkaasti. Minulle alkoi myös tulla pyyntöjä erilaisten
julkaisujen tekemiseksi mm. käsikirjoihin. Näin julkaisujeni määrä lisääntyi siinä
määrin, että saatoin hakea fysikaalisen työhygienian dosentuuria Tampereen
teknilliseltä korkeakoululta, jonka myös sain 1996, kun olin 45 vuotias. Sain
dosentuurini juhlallisessa kahvitilaisuudessa korkeakoululla, missä oli läsnä minun
lisäkseni
senaikainen
nyt
jo
edesmennyt
rehtori
Timo
Lepistö
ja
turvallisuustekniikan professori Markku Mattila. Ikävä piirre julkaisujeni teossa oli
vain se, että kirjoitin niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä loma-aikoina.
Kirjoittaminen on kuitenkin hyvin mielenkiintoista puuhaa ja auttaa jäsentämään
ajatuksia sekä hakemaan perusteita näkemyksille. Julkaisujen tekeminen hälvensi
myös rutiinitöiden puuduttavaa vaikutusta.
Vuosisata ja vuosituhat vaihtui. Pelättiin y2k katastrofia, mutta mitään
merkittävämpää
ei
tietokonemaailmassa
tapahtunut.
Työterveyslaitoksen
työrintamalla 1990-luvun loppupuoli osoitti jatkuvasti parantuvaa tuotannollista
tulosta, joka lopunperin tuli minun osaltani kuitenkin yli-, ilta- ja viikonlopputöiden
avulla. Tästä oli seurauksena lisääntyvä väsymys, jonka jäljet olivat näkyvissä
monilla elämäni alueilla.
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Kuva 4. Hawkin ohjaamossa tekemässä viestintäkokeita 2002
Vuonna 2000 sain tunnustusta työstäni, kun puolustusvoimien komentaja myönsi
minulle sotilasansiomitalin. Sain vastaanottaa mitalin puolustusvoimien ylilääkäri,
kenraali Timo Sahilta juhlallisessa tilaisuudessa. Syksyllä yllätyksekseni minulle
myönnettiin vapaussodan perinneliiton toimesta toinen kunniamerkki, Sininen risti.
Olin aikaisemmin 1990-luvun loppupuolella kirjoittanut esimiehilleni Tampereen
aluetyöterveyslaitoksella palkitsemisen tarpeellisuudesta yleisellä tasolla, mutta en
osannut kuvitellakaan, että puolustusvoimat palkitsi minua tässä mitassa. Olin
erittäin otettu työni saamasta arvostuksesta. Tosiasia on, että palkitseminen auttaa
kestämään. Se tarkoitus osaltaan myös sodassa tehtävällä palkitsemisella on. Jos
jotakin kritisoin omassa työyhteisössäni, juuri palautteen puuttuminen oli yksi
silmiinpistävä piirre. Tietysti palkitsemisessa ja rankaisemisessa on se piirre, että
kun yhtä kehuu, toiset kokevat että heitä haukutaan. Eli vanha sanonta harakan
nokan ja pyrstön tarttumisesta tervaan.
Sain lopulta vuonna 2000 työnantajani vakuutetuksi siitä, että saisin fysikaalisen
työhygienian palvelutoimintaan ylimääräisillä tuloilla palkattavan henkilön. Meillä
kävi onni, kun FM Jaana Jokitulppo saatiin meille rekrytoitua tähän työhön.
Innostukseni työhön lisääntyi, taloustavoitteiden takia otin enemmän töitä, mutta
samalla lisääntyi oma työmääräni vielä entisestään, kun pyrin kehittämään
osaamista ja vastaamaan hänen työpaikastaan tulevista taloudellisista lisävaateista.
Jaana osoittautui pystyväksi työhygieenikoksi ja hän pystyi hoitamaan kaikkea
tarvittavaa palvelu- ja koulutustoimintaa. Tämä antoi minulle mahdollisuuden
keskittyä vuonna 2003 aineistojeni analysoimiseen ja kansallisesti merkittävien
töiden julkaisemiseen. Pitkällä tähtäimellä tilanne kääntyi aluetyöterveyslaitoksen
toiminnan sekä omalta kannaltani voitoksi.
Työmatkani olivat myös lisääntyneet niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kävin vuonna
2001 Pohjoismaiden lisäksi Yhdysvalloissa, Englannissa ja Kosovossa. Kosovon
käynti pääjohtajan Jorma Rantasen ja puolustusvoimien työterveyshuollon
ylilääkärin kommodori Kyösti Lehtomäen kanssa oli alku toiselle ja kolmannelle
Kosovon käynnille vuonna 2002, jolloin Kosovon ja rauhanturvaajien ongelmat ja
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riskit tulivat tutuiksi. Erikoislaatuinen tehtävä Kosovossa oli selvittää suuren
metallitehtaan kemikaalit sekä mahdolliset riskit ja terroriteot, mitä näillä
kemikaaleilla voisi saada aikaan. Tämä selvittämiseksi teimme viikon Ilpo Ahosen
kanssa töitä paikanpäällä ja monta päivää sen jälkeen Suomessa. Toisaalta
selvitimme myös sitä, pystyisikö tehdasta saamaan käyntiin sotavuosien jälkeen.
Kävin myös puolustusvoimien ja puolustusministeriön edustajana Yhdysvalloissa,
Kööpenhaminassa ja Oslossa sekä olin mukana puolustushallinnon seminaareissa,
missä oli edustajia Yhdysvalloista ja Englannista.

Kuva 5. Rauhanturvaajien riskienarviointikäyntejä
Kaiken työmäärän keskellä saimme tehdyksi erilaisten työryhmien avulla kirjat
Pientaajuinen melu vuonna 1986, väitöskirjani 1993, Työympäristön kemiallisten ja
fysikaalisten riskien arvioimisesta vuonna 1999, Työympäristön säteilyistä ja
sähkömagneettisista kentistä vuonna 2000 sekä olin toimittamassa käsikirjoja
Workplace (volumes 1 and 2) vuonna 1997 sekä Radiation vuonna 2001. Sain
valmiiksi
muiden kanssa monia koulutusmateriaaleja, mm. työsuojelun
peruskurssikirjan uuden painoksen. Tampereella tein paljon yhteistyötä Salme
Rantasen kanssa ja kansainvälisten kirjojen toimittamisessa norjalaisen tohtori Dag
Brunen kanssa. Kirjojen lisäksi olin saanut tehdyksi 50 vuotiaana yli 200 artikkelia
ja julkaisua. Palvelutyöstä syntyi vuosittain yli 50 lausuntoa ja koulutusta pidin
siihen aikaan yli 300 tuntia vuodessa. Tämä oli liian suuri työkuorma. Vuonna 2002
positiivista oli myös, että työtäni myös arvostettiin nimittämällä minut vanhemman
tutkijan toimeen heinäkuusta 2002.
Elämänkokemusta oli kertynyt runsain mitoin, mistä oli paljon ammennettavissa.
Työni ja elämäni oli ollut erittäin mielenkiintoista ja suurimmalta osin onnistunutta.
Lähinnä työmääräni hallitsemisessa olin selkeästi epäonnistunut. Siinä oli minulle
haastetta seuraaviksi vuosiksi. Samalla viisauden kiteyttäminen olisi pitänyt syntyä
tästä rutiinityömäärän vähentymisestä. Tässä en joutunut hyväksikäyttämään
ketään, vaan pääsin tekemään näitä asioita omista aineistoistani ja omilla
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ansioillani. Tämä on ollut varsin harvinainen tilanne, mihin monella ei ole ikänä
mahdollisuuksia. Toisten olkapäällä ratsastamisesta on aina seuraamuksia.

1.2. VUODET 2002-2020
Vuonna 2003 jatkoin palvelussa ja tutkimuksessa vanhempana tutkijana
Tampereen aluetyöterveyslaitoksella. Edustin elämässäni ensimmäisen kerran
eduskunnassa
Työterveyslaitosta
sähkömagneettisten
kenttien
direktiiviehdotukseen liittyen. Sain myös toimia Pär Lundquistin vastaväittäjänä
väitöstilaisuudessa Uumajan yliopistolla. Väitöskirja käsitteli koulujen ja
oppilaitosten ääniolosuhteita. Työterveyslaitoksen tilanne oli vakaa, vaikka
laitoksella alettiin miettiä pääjohtajan vaihdosta ja sen myötä tapahtuvia
mahdollisia muutoksia. Palvelutoiminnassa riitti asiakkaita ja tutkimuksessa oli
kiinnostavia aiheita. Kävin myös loppuvuodesta puhumassa kaksi kertaa Latviassa
työhygieenisestä riskien arvioinnista.
Vuotta 2004 leimasi matka Kabuliin Afganistaniin, missä mietittiin rauhanturvaajien
riskejä. Afganistan oli vaarallisin paikka, missä olen käynyt rauhanturvatehtävien
riskejä selvittelemässä. Matkalla olivat mukana puolustusvoimien ylilääkäri Pentti
Kuronen ja työterveyshuollon ylilääkäri Kyösti Lehtomäki. Meno- ja tulomatkalla
yövyttiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Dubaissa, joka oli myös minulle uusi
vierailukohde. Olin myös monissa yhteyksissä puolustusvoimien riskeihin
yhdysvaltalaisen sotilasvierailun aikana ja Naton kokouksessa Uumajassa, missä
kerroin Kosovosta saamiani kokemuksia.

Kuva 6. Vasemmalla Afganistanin vuoria taustalla ja oikealla venematkalla Dubaissa.
Vuonna 2004 kenraali Pentti Kuronen väitteli Oulun yliopistossa. Olin mukana
väitöksessä ja karonkassa, koska olin ollut mukana tutkijana ja kirjoittajana
useimmissa hänen artikkeleissaan. Tilaisuudet olivat mieleenpainuvia ja professori
Ilmari Pyykkö arvioi väitöskirjaa lempeästi. Kysymyksessä oli lentomeluun liittyvien
tutkimuksien koonti, mistä esimerkkejä olivat hävittäjien ylilentojen aiheuttamat
kuulovaurioepäilyt, hävittäjien ylilennätykset sekä hävittäjälentäjien kuuloon
liittyvät selvitykset. Olimme tehneet Pentti Kurosen kanssa tutkimuksia 1980luvulta alkaen ja olin samalla saanut tutustua moniin tärkeisiin ilmavoimien osaalueisiin. Palvelussa vuosi jatkui edelleen vilkkaana.
Vuoden 2005 alussa toimin vastaväittäjänä kolleegalleni Esko Rytköselle
hammaslääkärin porien meluun ja tärinään liittyvästä tutkimuksesta. Väitös oli
mielenkiintoinen ja juhlava. Saman vuoden keväällä kävin rauhanturvaajia
katsomassa Bosnia Tuzlan alueella (Althea hanke). Eniten mieleen jäivät kerrostalot
ja niiden perustuksissa sekä kellareissa olleet kosteusvauriot. Samoin kävimme
maaseudulla katselemassa tuhoja ja jälleenrakennusta. Maa oli kaunis keväällä,
mutta miinavaaroja oli monissa paikoissa. Kantavana aiheena käynnillä oli
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henkisten kuormittavuustekijöiden arviointi rauhanturvatyössä, mistä sittemmin
kirjoitimme artikkelin sotilasalan lehteen.

Kuva 7. Bosniassa kappelin edustalla. Mukanamme vasemmalta lääkintämies, minä, Kyösti Lehtomäki ja
psykologi Riitta Ruotsalainen. Toisessa kuvassa majuri evp Heikki Vala Kirkon ulkomaanavusta,
paikallinen mummo ja minä.
Samana vuonna minulle lankesi vielä NIVA kurssi. First Russian Course on
Occupational Health Risk Assessment and Management Petroskoissa Venäjällä.
Jouduin sattumalta kurssin johtajaksi, mutta puhuin kurssilla useissa yhteyksissä
riskinarvioinnista
ja
tutustuimme
luoteisvenäläisiin
työsuojelutarkastajiin.
Petroskoissa oli vielä suomalaisillekin tuttuja muistomerkkejä, mm. Otto-Ville
Kuusisen patsas katselemassa Ääniselle, samoin Pietari Suuren patsas oli rannassa.
Matka oli mielenkiintoinen ja muistan, että saapuessani Suomeen, pohdinnat uuden
Työterveyslaitoksen organisaation miehityksestä ja tiimipäälliköistä olivat jo
alkaneet. Kävin Petroskoista tullessani Helsinki-Vantaan lentokentällä alustavan
keskustelun Hannu Anttosen kanssa omasta tulevaisuudestani.
Työterveyslaitoksen organisaatiomuutosta suunniteltiin moneen yhteyteen ja olin
voimakkaasti riskinarviointien puolestapuhuja. Yritimme myös rakentaa teemaa
työsuojelutoiminnan kehittämiseksi, mutta emme onnistuneet kokoamaan asiasta
toimivaa pakettia. Hain kahta päällikkyyttä riskinarviointitiimiin ja energiatiimiin.
Lopuksi minusta tehtiin energiatiimin eli fysikaalisten tekijöiden ja teknisten
ratkaisujen tiimin päällikkö. Riskinarviointitiimin päälliköksi valittiin LT Tiina
Santonen. Sain tiedon omasta valinnastani illalla saunaan, missä olin Suomen 3M
yrityksen vieraana. Tuleva tiimini poikkesi monista muista tiimeistä siinä, että
tiimiin sisältyi sekä tutkimusta että palvelua. Samassa yhteydessä alkoi selvitä,
että aluetyöterveyslaitokset lakkaavat olemasta omina yksikköinään ja niistä
tehdään toimipisteitä, joita hallinnoidaan valtakunnallisten tiimien toimesta ja
joissa aluejohtaja toimii johdon edustajana.
Minua pyydettiin loppuvuonna 2005 puolustusministeriön kokoukseen ampumaaseiden melu, missä oli everstejä Venäjän puolustusministeriöstä. Mieleeni jäi
venäläisen everstin toteamus, kun kysyimme haittaako ympäristömelu Venäjällä:
Venäjä on suuri maa eikä asekokeista ole haittaa väestölle. Toinen työ
puolustusvoimille ja siellä materiaalilaitokselle liittyi panssarimiesten päähineiden
kehittelytutkimuksiin, jonka loppuraportti valmistui vuoden lopulla. Päähinetyössä
ajettiin paljon uusilla CV-90-30 taisteluajoneuvoilla ja haettiin ratkaisuja vaunujen
kouluttajien melualtistumisen vähentämiseksi. Olin myös ollut aikaisemmin vaunun
CV-90-30 kehittämis- ja vastaanottotyöryhmässä, missä pohdimme vaunun
ominaisuuksia valmistajan edustajien kanssa.
Vuodet 2002 - 2005 olivat mielestäni innostavinta, monipuolisinta ja vaikuttavinta
aikaani Työterveyslaitoksella. Uuden organisaation rakentaminen vuodesta 2006
eteenpäin muutti työni toisella tavalla raskaaksi, ja entisille tärkeille asioille ei enää
jäänyt aikaa ainakaan hyvällä omallatunnolla.
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Vuonna 2006 jatkuivat edelleen ulkomaisten puolustusvoimien edustajien vierailut
(Singapore, Viro, pohjoismaat), joissa olin mukana lähinnä ääni- ja
riskiasiantuntijana. Melukysymykset olivat sopivan neutraali aihe muiden
keskustelujen lomassa, joka kiinnosti sotilasalan ihmisiä kaikissa maissa. Aihetta
sivuten
vuonna
2006
oli
myös
Mika
Oinosen
väitöstilaisuus
vastamelukuulonsuojaimista, missä toimin väitöskirjan esitarkastajana. Samoin
tarkastin Jukka Keräsen lisensiaatintutkimuksen Turun yliopistoon. Tänä vuonna
saatiin
päätökseen
ympäristöministeriön
hallinnoima
työryhmähanke
puolustusvoimien ampumaratojen maankäytöstä, jonka pysyvänä asiantuntijana
toimin koko hankkeen ajan ja kirjoitin mietintöön akustiikan alueen ydinasiat Asko
Parrin ja Sirkka-Liisa Paikkalan kanssa. Vuoden lopulle sattui pohjoismaisen
taistelujoukon
suunnittelukokous
Tukholmaan,
missä
riskinarviointi
oli
merkittävässä roolissa.
Tälle vuodelle osui myös Tampere-talossa järjestetty kokous Euronoise 2006, missä
olin
tieteellisen
toimikunnan
puheenjohtajana.
Varsinaisen
kokouksen
puheenjohtaja oli Johannes Hyrynen ja hänen kanssaan teimme merkittävän osan
kokouksen valmisteluista. Käytännön valmisteluissa olivat mukana myös Kari
Pesonen, Heikki Tuominen, Tapio Lokki ja Marko Antila. Tilaisuutta varten
suunnittelimme ohjelman, valmistelimme joukon puheita eri tilaisuuksiin sekä
järjestelimme iltatilaisuudet. Työtä oli paljon, mutta selvisimme tilaisuudesta
hienosti. Tilaisuudessa opin tuntemaan suuren joukon eurooppalaisia akustiikan
vaikuttajia, kokouksen jälkiantina meitä palkittiin myös vuonna 2007 parhaana
kongressina Tampereella vuonna 2006.
Vuosi 2006 oli varmaan urallani vaikein vuosi, koska uusi tiimini aloitteli
toimintaansa ja tiimin talous murehdutti minua kovasti. Tällöin alkoivat
univaikeuteni ja heräilin usein aamuyöstä pohtimaan asioita. Koin tiimin
aloittamisen ahdistavana, koska en saanut oikein minkäänlaista tukea toimintaani
mistään suunnasta. Samalla tavalla esimieheni tuntui tyrmäävän lähes kaikki asiat,
mitä yritin kokemukseni perusteella esittää. Vanhalla osaamisella ei ollut mitään
arvoa. Epävarmuuteni oli suurta. Harkitsin useaan otteeseen eroamista työstäni,
mutta tiimini takia yritin kuitenkin jatkaa päivä kerrallaan.
Vuodelle 2007 osui professori Jukka Starckin eläköityminen. Järjestin hänelle
läksiäiset, mistä sain runsaasti kritiikkiä pääjohtajien esitetyn huonon informaation
ja kohtelun takia ja siksi, että osaamiskeskus oli huonosti informoitu. Kuitenkaan
uudessa tilanteessa ei ollut mitään sääntöjä, joiden mukaan olisin voinut toimia.
Tilaisuus oli kuitenkin mielestäni onnistunut ja sinne tuli pääjohtajien Jorma
Rantasen ja Harri Vainion lisäksi runsaasti Jukan kolleegoita ja muita akustiikan
asiantuntijoita. Myös kenraali Pentti Kuronen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.
Tilaisuudessa kuultiin monia hienoja esitelmiä. Tilaisuuden suunnittelusta saamani
palaute aiheutti kuitenkin, että suhtauduin tiimipäällikkökaudellani hyvin varovasti
laitoksen tilaisuuksiin, mihin olisi pitänyt saada ylintä johtoa mukaan. Tämä on yksi
negatiivisen kritiikin seuraus yleisemminkin.
Vuosi 2007 oli toinen vuosi tiimini toimintaa, jonka edelleen koin vaikeana ja suurta
epävarmuutta aiheuttavana. Tiimini talous alkoi kuitenkin pyöriä suhteellisen hyvin,
tein
suunnitelmia
laboratoriotoiminnan
ja
kenttätoiminnan
tilojen
suunnittelemiseksi, aktiviteettini tutkimustoimintaan väheni selvästi, mutta
palvelutoiminta jatkui vilkkaana. Minulla oli edelleen paljon hyviä asiakkaita, joiden
kanssa oli kivaa tehdä töitä.
Tänä vuonna sain myös Tasavallan presidentin myöntämän kunniamerkin, Suomen
valkoisen ruusun ritarikunnan ritarimerkin, jota Reino Laitinen oli minulle hakenut
monta vuotta. Koin, että sain kunniamerkin 1990- ja 2000-luvun alkupuolen
toiminnoistani. Minut nimitettiin metrologian neuvottelukuntaan 2007 - 2010. En
kokenut toimintaa omakseni, enkä kiireitteni takia pystynyt osallistumaan
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kokouksiin siinä määrin kuin olisi tarvittu. Olen siitä pahoillani, mutta en kerta
kaikkiaan päässyt sillä saralla eteenpäin.
Ulkomaisista tehtävistäni minut kutsuttiin seminaarin "The First European Forum on
Effective Solutions for Managing Occupational Noise Risks, Lille (France) July 3-5
2007" yhden seminaarin puheenjohtajaksi, olin järjestelykomiteassa ja pidin
kokouksessa kaksi esitelmää. Samoin kävin Ankarassa Turkissa seminaarissa
"European Commission. Seminar on Health and Safety at Work", mihin minut
kutsuttiin fysikaalisten tekijöiden asiantuntijana.
Pääsin vielä kerran rauhanturvaajien riskejä tarkastelemaan tällä kerralla Libanoniin
vuonna 2007. Libanonin käynti oli mielenkiintoinen, vaikka teimmekin paikalla
kovasti töitä, mm. riskihaastattelujen analysointien merkeissä. Pääsimme myös
käymään Kiamissa, missä suomalainen sotilastarkkailija oli valitettavasti kuollut
vähän aikaisemmin. Samoin ajoimme Israelin vastaista rajaa pitkiä matkoja ja
tarkastelimme tukikohtia rajan pinnassa. Paluumatkalla vietimme päivän Beirutissa,
mikä oli myös hieno kokemus.
Pääsin Ruotsiin Ann Hedlundin väitöksen todistuslautakuntaan (Kunglika tekniska
högskolan, Tukholma) ja koin, että tämä antoi hieman arvostusta työn
houkuttelevuuteen liittyville aiheille myös Suomessa. Työn houkuttelevuutta
koskevaa asiaa yritimme ylläpitää mm. Työterveyspäivillä.
Tiimipäällikön tehtävistäni koin koko ajan epäonnistumisen tunnetta, mikä ahdisti
minua edelleen kovasti. Kuitenkin nämä ulkoiset tunnustukset pitivät minua
hengissä tehtävässäni ja yritin myös koko ajan lukea johtamisen kirjallisuutta
pärjätäkseni. Tilanne oli mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että tiimini jäsenten
kanssa tulin toimeen erinomaisesti, mutta haasteet ylhäältä vaivasivat koko ajan.
Kesälomasta tuli entistä tärkeämpi henkireikä palautumisen kannalta. Kuitenkaan
lomiani en osannut käyttää elpymisen kannalta riittävästi, vaan kirjoitin koko ajan
erilaisia artikkeleita ja mietintöjä.
Vuoteen 2008 osuivat johtamisen erityisammattitutkinnon kurssipäivät, jotka koin
tiimipäällikön työtäni avaavina ja tehtäviäni helpottavana opiskelujaksona. Puhuin
monessa yhteydessä ja olen edelleen samaa mieltä, että tämä kurssi auttoi
ymmärtämään esimiestyötä ja pelasti urani Työterveyslaitoksella. Samalla kurssi
antoi vertaistukea moniin Työterveyslaitoksen kurssilla olleiden kanssa. Kaiken
kaikkiaan koulutus oli minulle hyvin myönteinen kokemus, missä myös opin paljon.
Tähän vuoteen sattui siihenastisten lähimpien työkaverieni Hannu Riipisen ja Salme
Rantasen eläköityminen. Pidin alustuksen molemmissa tilaisuuksissa ja
riskinarviointityö väheni Salmen jäädessä pois. Trendi oli kyllä jo alkanut uuden
organisaation myötä vuonna 2006 ja myös erilaisten Työterveyslaitoksen
riskinarviointityöryhmien epäonnistumisten seurauksena. Toisaalta Esko Toppilan
kanssa aloimme pohtia maailmaa akustiikassa ja viedä eteenpäin melun
yhteiskunnallisen merkityksen ajatusmaailmaa, mistä aloimme puhumaan Hiljan
päivässä Vaasassa ja kansainvälisissä konferensseissa. Tällä aihealueella jonkun
täytyi toimia ja luontevimmin se tapahtui Työterveyslaitoksen puolelta.
Ympäristömeluun liittyen toimin Hannu Airolan lisensiaattityön tarkastajana ja
kritiikkiseminaarissa Helsingin yliopistolla.
Talous kuumentui 2007 - 2008 ja nämä olivat tiimin kannalta hyviä vuosia, jolloin
saimme myös monia hyviä tutkimushankkeita valmiiksi. Finavian lentokenttähanke
oli mielenkiintoinen, vaikka sen edistämiseen en paljon ehtinyt toimiakaan.
Talouden suhteen alkoi myös näkyä pilviä kansainvälisestä lamasta ja odottelimme,
minkälaisen
muodon
lama
saisi
Suomessa
ja
mitä
se
tarkoittaisi
Työterveyslaitokselle.
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Kirjoittelin vapaa-ajallani Aulis Laukkasen kanssa kirjaa "Suomen sodasta 1808 1809", jonka saimme valmiiksi joulun alla 2008. Kävin Pariisissa suuressa
akustiikan kokouksessa ja pidin siellä kaksi esitelmää. Kokous oli vain niin kiireinen,
ettei jäänyt paljon aikaa tutustua kaupunkiin. Tämä oli myös viimeinen tilaisuus,
missä edustin vuoden 2006 Euronoise konferenssia. Kokous oli valtava noin 5000
osallistujaa ja lähes 4000 esitelmää.
Vuonna 2009 läheisten verkostokumppanieni eläköityminen myös jatkui, kun
kommodori Kyösti Lehtomäki jäi eläkkeelle ja eversti Seppo Savolainen oli jo jäänyt
eläkkeelle hieman aikaisemmin. Kyösti jättäytyi sivuun lähes kaikesta työstä
eläköityessään, mutta Seppo Savolaisen kanssa olen tehnyt edelleen monia
kiinnostavia asioita puolustusvoimien toimintaan ja kuulonsuojeluun liittyen.
Vuoteen 2009 osui Jaana Jokitulpon väitöstilaisuus Kuopion yliopistossa, missä
työssä olin ollut myös mukana monin tavoin. Ilmari Pyykkö oli vastaväittäjä.
Tilaisuudesta jatkoimme Esko Toppilan saarelle Retsiin, missä seuraavan viikon
alussa pidimme tiimikokouksen.
Sain valmiiksi johtamisen erityisammattitutkinnon 2009, mistä olen ylpeä ja myös
siitä, että se auttoi ymmärtämään tiimipäällikön rooliani. Olin päättänyt pitää
säästölomiani kesällä ja onnistuinkin pitämään lomaa noin puolet suunnitellusta.
Loman esteeksi nousivat kiinnostavat NH90 helikopterien melu- ja tärinäselvitys,
vähähappisten tilojen lanseeraus Suomeen, 110 kV sähkökenttämittaukset,
riskinarviointi muuntamotöissä ja monet muut kiinnostavat asiat. Pekka Olkinuora
tuurasi minua hyvin hallinnollisten asioiden osalta, joten koin tilannetta vähän
helpottavampana kuin aikaisempina tiimipäällikön vuosinani.
Ampumaratameluun liittyen minut kutsuttiin puhumaan seminaariin "32nd
European shooting championships-EPSO 2009. Environmental Congress". Kroatiaan,
mikä oli mielenkiintoinen tilaisuus kuulla myös muiden maiden näkemyksiä
aiheesta. Muutenkin Kroatian historia Serbian, Kosovon ja Bosnia-Hertzegovinan
naapurina oli mielenkiintoinen matkakohde. Toimin Asko Parrin insinöörityön
tarkastajana. Työ käsitteli ampumaradan melun vaihtelua eri sääoloissa.

Kuva 8. Magneettikenttien mittausta 110 kV muuntoasemalla ja NH90 helikopterin ryhmäkuva mittausten
jälkeen.
Yllätykseni
oli
suuri,
kun
sain
kirjeen
korkeimman
hallinto-oikeuden
kansliapäälliköltä, missä he kysyivät kiinnostustani ympäristöasiantuntijaneuvoksen
sivutoimiseen virkaan vuosiksi 2009-2013. Selvittelin asiaa ja lainsäädäntöä, kävin
korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja kansliapäällikön haastateltavana ja
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katsoin,
ettei
tämänkaltaisesta
työtehtävästä
voi
kieltäytyä.
Annoin
myöntymykseni, tein anomuksen ja Tasavallan presidentti Tarja Halosen
allekirjoittama nimityskirja saapui sitten kesällä. Kävin vannomassa tuomarinvalan
ja tein töitä muutaman istunnon kanssa syksyllä ja siitä eteenpäin. Aihe on ollut
kiinnostava ja pohdinnat istunnoissa ovat olleet hyvin opettavaisia.
Loppuvuodesta 2009 sain vielä lisää tunnustuksia, kun minut ylennettiin
kapteeniksi ja olin ollut 30 vuotta töissä Työterveyslaitoksella. Loppuvuodesta lama
painoi kovasti päälle ja tiimissä emme päässeet tavoitteeseemme. Koko
Työterveyslaitoksella meni vielä huonommin ja sen seurauksena olimme
lomautettuna ensimmäistä kertaa laitoksen historiassa joulun ja uuden vuoden
välipäivät.
Sain urani kannalta merkittävimmät kirjat tehtyä 2000-luvulla. Varsinkin työn
terveysvaarojen tunnistaminen kirja herätti voimakkaasti ristiriitoja laitoksemme
sisällä eri ammattiryhmien välillä, mutta ulkopuolinen arvostelu kirjasta on ollut
vähäistä – enemmänkin kannustavaa. Toinen pitkään valmisteltu kirja
Ampumarataopas oli harrastuspuolella toinen merkittävä virstanpylväs. Koko 2000luvun minulla oli meneillään joku tai useampia kirjahankkeita. Seuraavassa
muutama esimerkki:
1. Riikonen, E., Kämäräinen, M., Lappalainen, J., Oksa, P., Pääkkönen, R.,
Rantanen, S., Saarela, K-L. & Sillanpää, J. (toim.): Työsuojelun perusteet.
Työterveyslaitos. Helsinki 2003. 184 s.
2. Säämänen, A., Heinonen, K., Pääkkönen, R. & Riipinen, H.: Osallistu,
havainnollista, kehitä. Toimintamalleja työympäristön kehittämiseen.
Työterveyslaitos, Helsinki 2004. 59s.
3. Asikainen, S., Halonen, T., Krootila, I., Pyy, O., Pääkkönen, R., Riissanen, J.,
Sillanpää, J., Tuunanen, P. & Aarrekivi, R.: Ampumarataopas.
Opetusministeriö, Liikuntapaikkajulkaisu 87. Suomen ampumaurheiluliitto.
Rakennustieto Oy, Helsinki 2005. 184 s.
4. Pääkkönen, R., Rantanen, S. & Uitti, J.: Työn terveysvaarojen
tunnistaminen. Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki
2005. 99 s.
5. Jaloniemi, R., Pääkkönen, R. & Parri, A.: Raskaiden aseiden ja räjähteiden
aiheuttaman
ympäristömelun
arviointi.
Puolustusvoimien
ohje.
Puolustusvoimat/Pääesikunta. Kotkan kirjapaino Oy Ab, Hamina 2005. 47 s.
6. Ahonen, I., Pääkkönen, R. & Rantanen, S.: Työhygieeniset mittaukset.
Työterveyslaitos, Helsinki 2007. 125 s.
7. Rantanen, S., Madetoja, S., Räikkönen, T., Pääkkönen, R., Liuhamo, M.,
Hanhela, R.: Työturvallisuus pienyrityksessä. Työterveyslaitos, Helsinki
2007. 109 s.
8. Starck, J., Kalliokoski, P., Kangas, J., Pääkkönen, R., Rantanen, S.,
Riihimäki, V. & Karhula A-L: Työhygienia. Työterveyslaitos, Helsinki 2008.
619 s.
9. Rantanen, S., Pääkkönen, R.: Työhygienia, kemialliset ja fysikaaliset tekijät.
Työsuojelujulkaisuja 86, Työsuojeluhallinto, Tampere. Multiprint, 2008. 109
s.
10. Laukkanen, A. & Pääkkönen, R.: Suomen sodasta 1808-1809. Omakustanne.
Tampere, Kirjapaino Jaarli, Hämeenlinna 2008. 112 s.
Olen saanut valtavasti tunnustusta työstäni, mistä olen hyvin tyytyväinen. Minua
on myös arvostettu ja palkittu kovasti tutkimuksen, koulutuksen kuin palvelunkin
alueella. Vaikeinta minulle ovat olleet johtamiseen kohdistetut odotukset,
epävarmuus ja huolet. Sivutoimet ovat pitäneet minua pystyssä niinä aikoina,
jolloin päätyössäni on ollut vaikeaa. Samoin asiakkaat ovat palautteillaan luoneet
sen viitekehyksen, joka on auttanut jaksamista. Omaan työyhteisööni olisin
toivonut paljon enemmän tuen ja vertaistuen mahdollisuuksia. Jäin aivan liian
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paljon yksin monien asioiden kanssa. Varmasti tämä johtui myös omista
luonteenpiirteistänikin ja erillisestä asiantuntemusalueestani. Mutta selvitty on!
Olen koko ikäni jännittänyt asioiden sujumista ja kuitenkin olen aina selviytynyt
minulle tulleista tehtävistä omasta mielestäni suhteellisen hyvin. Olen tyytyväinen
taaksepäin katsoessani. Huoli tulevaisuudesta on kuitenkin ollut minulle liiallista.
Nuorena minuun iskostunut pelko tulevaisuudesta on ollut ihan turhaa.
Enemmänkin olisi pitänyt pohtia erilaisia vaihtoehtoja, jos ensimmäiset vaihtoehdot
eivät toteudukaan. En varmaankaan ole ainoa näin kokeva ja siksi toivoisinkin, että
muutosjohtamiseen ja johtamisen kohteena olevien turvallisuuden tunteen
hallintaan pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota. Toisaalta on myös niin, että
muutosta johtavat kokevat myös kovaa ahdistusta ja pelkoa sekä ehkä jopa
huomaamattaan siirtävät sitä alaspäin organisaatiossa. Työterveyslaitoksen
pääjohtajaa Jorma Rantasta kunnioitan erityisesti siitä, että hänen aikanaan
epävarmuuksista huolimatta minä ainakin koin oloni paljon turvallisemmaksi kuin
Harri Vainion ja Hannu Anttosen aikana. Tietysti myös muutostarpeet olivat
erilaiset Jorma Rantasen kauden jälkeen.
Vuoden 2010 aikana sain kokoon jo yhteensä 400 artikkelia, julkaisua tai kirjaa,
joka oli minun mielestäni ihan riittävä elämäntyö jo sellaisenaan. Sen lisäksi olin
opettanut nuoria ammattiaineissa ja fysiikassa jo 30 vuotta ja pidin edelleen
mielelläni luentoja erilaisista aiheista mm. Tampereen teknillisellä yliopistolla,
Tampereen ammattikorkeakoululla ja Kiljavan ammattiopistolla. Palvelun osalta tein
noin 50 lausuntoa vuosittain. Launtojen saldoni lienee jossakin yli tuhannen
paikkeilla. Erityisesti vuoden 2009 lausunnot jäivät mieleeni, kun niissä saatoin
pohtia vähähappisten tilojen vaatimuksia, infrapunasaunan säteilyitä, viestintää
helikopterissa ja matkustajalentokoneessa, mikroskooppityön tärinää ja maaperän
tärinää.
Vuosi 2010 oli viimeinen vuoteni fysikaalisten tekijöiden tiimin päällikkönä, lama
painoi tulostamme edelleen alaspäin, mutta selviydyimme kunnialla kuitenkin
vuoden loppuun. Vuoden loppupuolella päätimme fuusioida tiimin suojaintiimiin,
jolloin muodostui uusi tiimi tekniset ratkaisut ja suojaimet, minkä tiimipäälliköksi
tuli Helena Mäkinen. Pekka Olkinuora ja minä siirryimme uusiin tehtäviin uuden
strategiakauden myötä.
Kun syksyllä 2010 tiimini toiminta oli loppumassa, mietin, palaisinko takaisin
vanhemmaksi tutkijaksi, kun minulla oli paljon vanhoja asiakkaita ja olisi ollut
helppo jatkaa palvelutyötä. Uskoin, että palvelutyössä Työterveyslaitoksella oli
tulevaisuutta, vaikka sitä oli laitoksellamme mielestäni väheksytty. Uskoin, että
tuon palvelutyön aika vielä palaa, mutta palvelutyötä on voimakkaasti kehitettävä
uusia tarpeita vastaavaksi. Samoin uskoin, että täytyy kehittää aivan uudenlaisia
palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Ajattelin, että tiimini voisi olla siinä
avainasemassa monellakin tavalla.
Joulukuussa 2010 pidimme Lappeenrannan lähellä tiimin lopettajaiset, muistelimme
vanhaa ja pohdimme tulevaa. Minulle tuli tunne, että olin jotenkin kuitenkin
onnistunut tiimin johtamisessa, vaikka koko ajan oli ollut monia vaikeuksia ja
haasteita. Sain myös vuoden tiimipäällikön kunnianosoituksen. Sain tiimiltäni
läksiäislahjaksi käsintehdyn puukon, mikä oli varsin miellyttävä lahja, kun minulle
on puukkoja kertynyt kymmenkunta monistakin syistä vuosien aikana.
Tunnustuspuukkoja olen saanut mm. RUKista ja Kosovosta.
Vuoden esimies 2009, puhe tiimin kokouksessa:
Esimies seisoo toisten olkapäillä. Sitä piirrettä pidän vastenmielisenä
esimiehelle. Haluaisin tehdä työtä omilla ehdoillani ja mieluummin
palvella tiimini jäseniä. Toisaalta esimiehen on yleensä valinnut
esimiehen esimies tai ryhmä esimiehen esimiehiä, joille pitää olla
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lojaali. Kysymyksessä on tyypillinen tilanne puun ja kuoren välissä.
Puuasiantuntijat sanovat sitä nilaksi. Esimies siis rämpii nilassa
näkemättä valoa, mutta on kuitenkin puuta ravitsevassa nesteessä.
Kun tiimiläiset joutuvat siihen mielenhäiriön tilaan, että arvostavat
esimiestä, siitä pitää olla kiitollinen, on syy mikä tahansa. Tässä
tapauksessa jouduin tällaisen myötätunnon kohteeksi, mistä olen
nöyrän kiitollinen. Ylpistymään tai turhan kuvittelemisen tilaan tässä
hommassa ei kyllä pääse. Tässäkin toimii tämä nilan periaate.
Esimiehellä on esimiehiä, joilla on myös esimiehiä. Vaikka monet
ajattelevat pääjohtajalla olevan vapauksia, niin hänellä niitä
päällystakkeja vasta onkin. Luulen, että suurin vapaus minulla oli
aikoinaan työhygieenikkona, vaikka en sitä silloin tajunnut. On tämä
tiimipäällikön homma kyllä mielenkiintoista, ei sen puoleen. Tässä saa
tehdä töitä halutessaan vuorokauden ympäri ja koko ajan on syyllinen
olo tekemättömistä töistä. Tutkija-aikaani verrattuna kesäloma tuntuu
kuitenkin enemmän lomalta, kun itseään ei enää jaksa lomalla
kehittää.
Johtaminen ja johtamisen hyvyys ovat tällä hetkellä avainsanoja.
Ihmisiä pitää johtaa hyvin. Olen sitä mieltä, että jokainen ihminen
ansaitsee mahdollisimman oikeudenmukaisen kohtelun. Se ei suinkaan
ole
helppoa
tai
yksinkertaista,
koska
toisen
mielestä
oikeudenmukainen kohtelu on toisen mielestä hirveä vääryys.
Tilanteisiin on vain mentävä tiedolla, taidolla ja sydämellä. Minusta
tunneäly kaipaisi paljon suurempaa huomiota kuin tällä hetkellä
ymmärretään. Uskon myös ihmisten positiiviseen kohteluun, vaikka
tiedän, että joudun aina joskus pettymään. Jos pitää valita hyvän ja
pahan väliltä, valitsen hyvän. Toisaalta olen sitä mieltä, että mikään ei
ole niin iljettävä kuin vanha optimisti. Viime aikoina yksi mottoni on
poliitikko Rosa Meriläiseltä lainattu: rinta rottingilla kohti uusia
nöyryytyksiä. Tämä on toteutunut niin hyvin viime aikoina.
Asiakasratkaisujen puolella meiltä tarvitaan palavaa halua ratkaista
asiakkaan ongelmia omista lähtökohdista tinkien. Kilpailu kovenee ja
virkamiesmäinen ajattelu johtaa laskevaan trendiin. Mutta itsestä
jokaisen pitää pitää huolta ja työhyvinvointi näkyy myös asiakkaille.
Ratkaisujen kehittämisessä tarvitaan hallinnollista otetta, loistavilla
ideoilla ei pärjää, jos niitä ei pysty kokoamaan hankkeiksi. Siinä työssä
yritän auttaa jatkossa myös fyysikoita parhaani mukaan. Puolueellinen
en kuitenkaan voi olla.
Tiedonvälittämisessä fyysikot tarvitsevat jonkinlaista uudistunutta
otetta. Tällä strategiakaudella yritimme parhaamme, mutta emme
oikein hyvin edistyneet, vaikka teimme voimakasta yhteistyötä mm.
JULKA-tiimin kanssa. Fysikaalisen puolen aiheet eivät vain olleet
median suosiossa.
Olin ollut valmistelemassa uutta strategiaa varsin näkyvästi ja työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin ulottuvuus oli minulle tuttua. Siksi hain teemajohtajan tointa 2011
- 2015 puolittain käskettynä ja yllätyksekseni johtaja Anna-Liisa Pasanen soitti
minulle sairaslomalle ja sanoi minun tulleen valituksi sairaudestani huolimatta. Hän
suhtautui minuun hyvin rakentavasti ja asiat etenivät hänen kanssaan parhaalla
mahdollisella tavalla. Hänen johtamismallinsa oli hyvin erilainen kuin Hannu
Anttosen ja se sopi minulle huomattavan paljon paremmin. Minusta uhkaileminen ja
pelottelu eivät ole nykypäivää, vaikka sillä saadaankin ihmisiä jopa ylittämään
itsensä. Minulla se ainakin johti yöllisiin heräämisiin ja liialliseen murehtimiseen.
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Syksyn rakentelimme sitten teemaa ja sen sisältöä ja samalla yritin hoitaa itseltäni
pois palvelutehtäviä sekä tiimin hoitamisjuttuja.
Sain keväällä 2011 tunnustuspalkinnon fysikaalisten tekijöiden työelämän
kehittämisestä. Sairauteni takia en pystynyt osallistumaan tilaisuuteen, mutta
lähetin sinne kuitenkin kiitospuheen. Olen saanut paljon erilaisia tunnustuksia,
joista olen nöyrän kiitollinen. Samoin olen pärjännyt ihmisten kanssa ilman
suurempia vihamiehiä (minun mielestäni), mikä on suuri siunaus.
Työelämän puolestapuhuja – puheenvuoro, 5.4.2011:
Nöyrä kiitos. Olin yllättynyt saamastani tunnustuksesta. Tunnustusta
haluan heti jakaa niihin työryhmiin ja asiantuntijoille, joiden mukana
olen saanut toimia. Melukysymyksissä on monia työryhmiä
yliopistoissa ja laitoksissa Suomessa ja ulkomailla, jotka ovat tuoneet
uutta näkökulmaa ja tiedonvaihtoa jo yli 30 vuoden ajalta. Tärinässä
meillä on kansallinen sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama
kampanja ja työryhmämme on selvittänyt monia käsiin kohdistuvaan
tärinään liittyviä asioita. Sähkömagneettiset kentät ja optiset säteilyt
ovat tällä hetkellä alue, missä koko ajan tarvitaan riskiviestintää ja
tiedottamista erilaisten epäilyjen hälventämiseksi. Kuumuus, kylmyys
ja vetoisuus vaivaavat edelleen suomalaisilla työpaikoilla. Koen olevani
piikkinä lihassa muistuttaessani, että edelleen fysikaaliset tekijät
edustavat kolmasosaa ilmoitetuista ammattitaudeista, olemme saaneet
vain vähän niiden määriä vähennetyksi, ja lähes kaikki fysikaaliset
tekijät vaikuttavat tapaturmien syntyyn. Toisaalta tieto fysikaalisista
tekijöistä on laajentunut ja monipuolistunut koko ajan. Nykyään
ymmärretään entistä paremmin, että monet tekijät kytkeytyvät
toisiinsa ja lopputuloksena on työhyvinvointia tai työpahoinvointia,
työkykyä tai sen puutetta. TyöTerveysTurvallisuus lehti on hoitanut
erinomaisella tavalla myös fysikaalisista tekijöistä tiedottamista koko
sen olemassa oloajan, mistä lehdelle ja sen toimitukselle lämmin
kiitos.
Mutta fysikaaliset olosuhteet ovat myös aistiemme aluetta kuulon,
näön, tunnon ja hajun välityksellä. Voimme luoda myös positiivista
elämän laatua nautittavalla ääniympäristöllä, puheella ja musiikilla,
miellyttävällä valaistuksella, fysiologisilla lämpöolosuhteilla, hermoja
rentouttavilla värähtelyillä, miellyttävällä infrapunasäteilyllä ja monin
muin tavoin. Tämä antaa meille voimaa ja kykyä kohdata uusia
haasteita ja epämukavuusalueita niin työssä kuin vapaa-aikana. Tämä
on käyttäjälähtöisten työympäristöjen perustaa ja Maslowin tarpeiden
hierarkian huippua. Fyysinen työympäristö voi olla merkittävä
voimaantumisen ja rentoutumisen lähde.
Suomalaisten työpaikkojen näkökulmaa pitää kuunnella herkällä
korvalla koko ajan. Teolliset työpaikat ovat olleet minun tukenani koko
työurani ajan jopa niin, että minulla on paljon hyviä tuttavia ja ystäviä,
jotka ovat syntyneet työasioiden kautta. Puolustusvoimat on toiminut
minun tukenani niin työssäni kuin reservissä koko työurani ajan. Olen
saanut etuoikeuden päästä selvittelemään niin sotilaan työtä,
rauhanturvaajien riskejä, aseiden meluja kuin tutkien säteilyitä.
Viranomaispuolella olen saanut tehdä työtä monien laajasti asioita
näkevien
ihmisten
kanssa
uusia
normeja
pohdittaessa
ja
sovellettaessa.
Erilaisten
näkökulmien
laaja
ja
kiihkoton
yhteensovittaminen on avainkysymys työelämän parantamisessa.
Siirryin tämän vuoden alusta Työterveyslaitoksella johtamaan teemaa
työpaikan
työhyvinvoinnin
ratkaisut,
missä
yhdistyy
työn,
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työturvallisuuden, työympäristön, työyhteisön, tuottavuuden ja monien
muiden aihealueiden säikeitä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuloksena
pitäisi syntyä työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksille
ja työntekijöille. Hallinnollisesti, teoriassa tai kirjoituspöydän takaa
nähtynä tämä on selkeää ja lähes helppoa, mutta työpaikan
näkökulmasta nähtynä tämän verkon kutominen aukottomaksi on
lähes mahdoton tehtävä, missä työpaikoilla on pitkä matka
kuljettavana. Ajan virrassa myös ismit eli esimerkiksi vaara-ajattelu,
riskiajattelu, työhyvinvointiajattelu, voimaantumisajattelu ja monet
muut ajattelut kestävät vain tietyn ajan ja vanhojen ajattelujen päälle
nousee uusia aiheita koko ajan. Esimerkiksi nyt jo lanseerataan
työelämään
tehokkuuden
rinnalle
innovatiivisuuden
käsitettä
suomalaisen kilpailukyvyn pelastajaksi. Muutos on pysyvää ja
muutosten kautta syntyy myös parempaa työelämää!
Vuoden 2011 työni oli teeman käynnistämistä, missä oli erilaisia kokouksia ja
projektisalkun haltuunottoa. Markku Aaltonen ja Tiina Santonen olivat merkittävänä
tukena minulle ja he edistivät työturvallisuutta sekä kemikaaliturvallisuutta
merkittävästi vuoden aikana. Hommat alkoivat syksyn mittaan vakiintua ja
vuodesta selvittiin kunnialla, meillä oli noin 50 hanketta, talous toteutui
suunnitellusti ja valmistelut teeman suurista asioista olivat meneillään. Sairauteni
takia en saanut matkustaa ulkomailla tai pitempiä matkoja kotimaassa, joten olin
lomallani pääasiassa Tampereella ja Ilmajoella.
Työrintamalla saimme palkatuksi teemaan tutkimusassistentin Raija Helénin, joka
vähensi rutiineja omassa työssäni ja mahdollisti viestinnän ja johtoryhmän
kokousten sekä erilaisten tapahtumien käytännön valmistelun minulta pois.
Toisaalta oma aikatauluni oli koko vuoden 2012 varsin tiukka, matkustin koko ajan
Tampereen ja Helsingin väliä ja töitä rästiintyi, joita sitten kesällä yritin jossain
määrin purkaa. Saimme kuitenkin asioita eteenpäin, valmistelimme työpaikkojen
työhyvinvoinnin tilannekatsauksen, saimme käyntiin työhyvinvointifoorumin asioita
ja pidimme syksyllä monia tilaisuuksia teeman nimissä. Teemaan satsattu resurssi
alkoi tuottaa tulosta.
Perustin keväällä 2012 oman toiminimen ja tein sen piikkiin joitakin
konsultointitöitä, vaikka en mainostanutkaan yritystäni. Se antoi kuitenkin
mahdollisuuden tehdä erilaisia harrastetyyppisiä töitä lähinnä insinööritoimistojen
sekä aseiden ja ampumaratojen puitteissa.
Vuoden 2012 syksy oli vilkasta työn tekemistä sivutoimineen. Valmistelimme
tutkimuspäivän sähkömagneettisista kentistä, teimme Soterkon tutkimuspäivän
säteilyistä ja kemiallisista tekijöistä sekä valmistelin seminaarin Työterveyspäiville.
Teema eteni siinä samalla. Hannu Anttonen jäi vuodenvaihteessa eläkkeelle ja pidin
hänen läksiäisissään puheenvuoron.
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Kuva 9. Hannun läksiäisistä
Vuosi 2013 tuli ja monet hankkeet jatkuivat ja käynnistyivät. Tammikuussa oli
työhygienian Seuran päivät Kuopiossa, pääsin EK-STTK päiville puhumaan
laivaristeilylle,
rakensimme
inhimillisen
irtisanomisen
prosesseja
sekä
viimeistelimme BAT raporttia ampumaradoista. Kävin tekemässä viimeisiä
palvelutöitäni Outokummulle Tornioon suurelle uudelle sulatolle ja pohdimme
tulevaisuuden työpaikkaa, johtamisen laatukriteereitä ja emootioita työssä.
Pääsin myös käymään Krakovassa Puolassa allekirjoittamassa Työterveyslaitoksen
puolesta Safera-sopimuksen. Pohdimme Juhani Kurosen väitöskirjaa, mikä
huipentui elokuussa väitökseen, missä toimin toisena vastaväittäjänä. Toukokuussa
järjestimme kansainvälisen Worklife seminaarin Siikaranta-opistolla, mikä onnistui
mielestäni hyvin, samoin pidin professori Leena Korpisen juhlaseminaarissa
keynote-esitelmän.
Kevätkautta leimasivat pohdinnat Työterveyslaitoksen rahoituksen supistumisesta,
mikä jäi auki kesälomille lähdettäessä. Sain kevään aikana päätöksen jatkostani
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosille 2013 - 2017 ja nimityskirjan
allekirjoittajaksi oli vaihtunut Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Loppusyksystä 2013 vastassa oli teemani väliarviointi, mistä selvisin mielestäni
kunnialla, samalla hahmottelimme uuden työsuojelutoiminnan ajatuksia sekä
teimme taustatyötä kansainväliselle arviointiryhmälle, joka saikin työnsä
päätökseen kesällä 2014. Työsuojelutoiminnan puolestapuhumiseni näkyi uudella
strategiakaudella 2015 - työpaikkayhteistyön painopistealueena. Tosin en
ymmärtänyt, miksei Työterveyslaitos käyttänyt hyväkseen ja kehittänyt kansallisia
työsuojeluorganisaatioita työsuojelun kehittämiseksi. Laitoksen sisällä oli monia
tavoiteryhmittymiä, jotka yrittivät vahtia toisiaan.
Lähdin ajatuksesta, että vuosi 2014 on minun viimeinen työvuoteni
Työterveyslaitoksella ja pidin siitä kiinni. Samassa yhteydessä tuli tieto siitä, että
Työterveyslaitoksen senhetkiset teemat lopetetaan vuoden 2014 lopussa ja
keväällä 2014 alettiin rakentaa seuraavan strategiakauden teemoja. Siinä todettiin,
että minun teemani ja työterveyshuollon teema pannaan yhteen sekä samalla
perustetaan neljä uudistavan toiminnan aluetta, joista arktisen työhyvinvoinnin ja
kemiallisten tekijöiden alueiden rakentamisessa olin keskeisesti mukana Hannu
Rintamäen ja Tiina Santosen kanssa. Samoin työstimme uutta teemaa Kari-Pekka
Martimon ja Markku Aaltosen kanssa. Teema hyväksyttiin ja johtajaksi valittiin
Tuula Oksanen, jonka kanssa tein loppuvuodesta muutaman kerran projektien
läpikäyntejä ja siirtopohdintoja.
Minut nimitettiin vuodeksi 2014 Työelämä 2020 valmisteluryhmään, missä oli
pääasiassa etujärjestöjen edustajia. Se oli mielenkiintoinen kokemus, vaikka
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vaikuttamiseni jäikin ryhmässä melko vähäiseksi. Opin kuitenkin tuntemaan
etujärjestöjen tapaa ajatella samoinkuin sitä, kuinka vaikeaa kansallisessa
työryhmässä on saada konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Loppuvuonna järjestin vielä
läksiäistilaisuudekseni yhteistyöseminaarin, minkä tavoitteena oli kertoa laajaalaisesti erilaisista yhteistyötahoista ja toiminnoista.
Syksyllä 2014 kävin myös puolustusvoimissa jäähyväiskäynneillä, mihin kokosin
esitelmiä työstäni puolustusvoimissa 1976 - 2014. Puolustusvoimat on minulle ollut
monella tavalla tärkeä alue sotilasalan työsuojelun kehittämisessä, viestinnän
kehittämisessä,
oman
sotilasurani
näkökulmasta,
puolustusvoimien
säteilyturvallisuuden neuvottelukunnan kautta sekä asiantuntijana erilaisissa
työryhmissä. Puolustusvoimien kautta olen myös päässyt tuote- ja laitekehitykseen,
hankintatoimintaan, laitteiden vastaanottoon ja moneen muuhun alueeseen, mihin
on muuten niin vaikeaa saada asiantuntemusta ja osaamista.
Vuoden 2015 vaihtuessa jäi vielä joukko rästitöitä ja kirjoituksia, joiden tekemiseen
kului tammi-, helmi- ja maaliskuu. Kirjoitin keväällä Eläkkeelle kirjaa, minkä
ajateltiin
tulevan
Työterveyslaitoksen
julkaisuna
ulos,
mutta
laitoksen
irtisanomisten takia jouduin tarjoamaan kirjaa kustantamoille. Aloin myös Venla
Räisäsen (nyk. Vauhtimini) ja Heli Koskisen mentoriksi, missä säilytin vähän
tuntumaa Työterveyslaitokseen. Perusperiaatteeni oli kuitenkin irtautua täysin
Työterveyslaitoksen operatiivisesta toiminnasta. Vasta sitten kevään koittaessa
pääsin vähän rauhoittumaan.
Minulla oli työurallani kymmenen ammattinimikettä, olen tehnyt yli 600 julkaisua,
pitänyt lukemattomia luentoja eri aiheista sekä kirjoittanut yli tuhat työhygieenistä
lausuntoa. Olen vaikuttanut yli kymmeneen väitöskirjaan ja niin edelleen. Olen
nöyrän ylpeä kaikesta siitä työstä, mitä olen saanut tehdä urani aikana.
Taulukko 1. Työura ja tutkinnot
Ammatit

Tutkinnot ja arvonimet

Apulaistutkija 1977, Työterveyslaitos Hki

Ylioppilas Ilmajoen yhteiskoulu 1970

Työhygieenikko 1978-82 TTL Oulu

FK ja FM Turun yliopisto 1976, fysiikka ym.

Erikoistyöhygieenikko 1982-1993 TTL Tre

Erikoistyöhygieenikko TTL 1980

Erikoistutkija 1994-2002 TTL Tre

TkL TTKK 1988, fysiikka

Vanhempi tutkija 2003-2005 TTL Tre

Teknillisten oppilaitosten opettajakoulutus
1993 Tre

Tiimipäällikkö 2006-2010 Työterveyslaitos

TkT TTKK 1993, fysiikka

Teemajohtaja 2011-2014

Dosentti TTKK 1996-2014, fysikaalinen

Työterveyslaitos

työhygienia

Yrittäjä Tmi Rauno Pääkkönen 2012-

Ympäristöasiantuntijaneuvos KHO 2009-2019

Erikoisasiantuntija A-Insinöörit

Johtamisen erityisammattitutkinto

Suunnittelu Oy 2015-

Kauppakamari 2009
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Taulukko 2. Väitöskirjoja
vuosi

Väitöskirjat

2000

Valtteri Hongisto, seinien ääneneristävyys, Aalto

2003

Pär Ljungvist, luokkahuoneen melu Ruotsi, Uumajan yo

2004

Pentti Kuronen, melu ilmavoimissa, OY

2005

Esko Rytkönen, melu ja tärinä hammaslääkärin työssä, Kuopion yo

2006

Mika Oinonen, vastamelukuulonsuojaimet, TTKK

2007

Ann Hedlund, työn houkuttelevuuden dynamiikka Ruotsi, KTH

2009

Jaana Jokitulppo, vapaa-ajan melu, KuY

2013

Juhani Kuronen käytävien akustiikka, LTY

2015

Tuomas Holma, sotilaiden kuulovammat, OY

2016

Taija Lahtinen, lentäjien viestintä, OY

2017

Karl Gummesson, huippualtistumisten hallinta Ruotsi, KTH

2017

Mika Jumpponen, tuhkalle altistuminen voimalaitoksissa, ISY

2019

Tarmo Koppel, sähkömagneettisten kenttien riskinhallinta, Tallinnan yliopisto

Kuva 10. Väitöskirjoja ja töiden tuloksia. Alakuva everstien pukuloistoa Pentti Kurosen karonkassa,
vasemmalta Hannu Isotalo, Juhani Tiili, Heikki Laapio ja Kyösti Lehtomäki
Työni myös jatkui, mutta hieman toisissa merkeissä. Kirjoitin erilaisia tekstejä,
konsultoin insinööritoimistoja, Tampereen teknillistä yliopistoa ja tein monia muita
töitä. Minulla oli aikaa keskittyä Korkeimman hallinto-oikeuden juttuihin. Samoin
käytin aikaa maatilani hoitoon. Pidimme myös Rauno Hanhelan kanssa NIVA
kurssin työhyvinvoinnista Tampereella 18.-21.5.2015, joka ei oikein saavuttanut
osallistujia, mutta kurssi kuitenkin pidettiin. Käytin paljon aikaani hakeakseni
ulkomaisia puhujia tilaisuuteen, kun monilla puhujilla oli rinnakkaisia houkutuksia
samanaikaisesti, mm. suuri konferenssi Norjassa.
Kesän 2015 aikana sain valmiiksi keskeneräiset Työterveyslaitokselle tarkoitetut
tekstit ja artikkelit ja tästä eteenpäin tein juttuja yritykseni tai Tampereen
teknillisen yliopiston nimissä. Syksyllä 2015 pidin luentosarjan TTY:llä, kävin KHOn
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istunnoissa, puuhailin maalla ja Timpurinkadulla. Syksyllä menin osapäiväiseksi
erikoisasiantuntijaksi A-insinöörit Suunnittelu Oy:hyn, missä olen tehnyt pieniä
hankkeita ja arvioinut joitakin muiden tekemiä töitä. En ehtinyt matkojeni takia
metsästämään tai metsänhoitotöihin. Kysyttyäni sain kuulla, että dosentuurini oli
lakkautettu vuodenvaihteessa 2014 - 2015. Kaikkiaan 18 vuotta dosenttina ja sen
lakkauttaminen ilman, että minulle kerrottiin mitään tuntui epäoikeudenmukaiselta.
Kuluja dosentuurista ei ole aiheutunut, joten en oikein hahmota, mitä noilla
lakkautuksilla haettiin. Ainakin se vaikutti sen, että yhteistyöhalu Tampereen
teknillisen yliopiston suuntaan sammui.
Loka-joulukuussa 2015 tein erilaisia kirjoitustöitä ja palvelutöitä. Syksyyn osui
Tuomas Holman väitöskirjan esitarkastus ja väitös oli joulukuussa Oulun
yliopistossa. Kirjoitin työhygienian tilannekuvaa, mistä keskustelu käynnistyi
laajemmin
STHS
päivillä
helmikuussa
2016.
Julkistimme
syksyllä
Työturvallisuuskeskuksen kanssa kirjoittamani työhygienian kirjasen, Turun
ammattikorkeakoulun kanssa teimmme kirjasen ”10 vastausta sähköherkkyydestä”
sekä lähettelin edelleen kustantajille ”Minäkö eläkkeelle” kirjan käsikirjoitusta.
Olen tyytyväinen 2010 luvun alkupuoliskoon ja minusta eläkkeelle jäämisenikin
sujui ajatellulla tavalla. Jatkossa varmaan joudun miettimään toiminimeni
palvelutöiden kehittämistä, kun kysyntä ei ole ollut ihan sitä, mitä etukäteen
ajattelin. Toisaalta eläkkeeni ja muut tuloni ovat hyvät, joten en näe taloudellisia
huolia. Työterveyslaitoksen tilanteen kehittymistä seurasin huolestuneena lähinnä
henkilöiden irtisanomisten kautta, mutta suoranaisesti en ollut enää mitenkään
kiinni laitoksen toiminnassa. Kalenterini rauhoittui, kiire ja stressi ratkaisevasti
vähentyivät vuonna 2015.
Vuosi 2016 toi tullessaan luentoja, kirjoitustöitä ja palvelutöitä. Keväällä tein
muutaman palvelutyön A-insinööreille, kesällä konsultoin ahkerasti ampumaratoja
sekä selvittelimme aseiden epäpuhtauspäästöjä ja syksyllä haulikoiden
melupäästöjä. Olin ahkerasti kotona työhuoneessani koneeni ääressä ja kirjoitin
monia asioita, mm. 2015 sain kasaan noin 40 artikkelia, jotka olivat jääneet
teemajohtajuuteni
aikana
pöydälle
ja
siis
rästiin.
Sain
myös
Työturvallisuuskeskuksen julkaisemaan eläkekirjani e-kirjana. Työhygienian
tilannekuva Suomessa ja siitä rakentuva kansainvälinen artikkeli olivat työn alla.
Kävin juhannuksen tienovilla 2016 Kööpenhaminassa Waset seminaarissa
Tampereen teknillisen yliopiston rahoilla, missä toimin yhden seminaarin
puheenjohtajana ja pidin kaksi esitelmää toisen eläköitymisestä Suomessa ja toisen
matkapuhelinten tapaturmariskeistä. Syksyllä toimin Oulun yliopistoon Taija
Lahtisen väitöskirjan esitarkastajana ja Taijan väitös oli joulukuussa 2016. Väitös
käsitteli lentäjien kuuloa ja viestintää ja se kokosi mielenkiintoisella tavalla yhteen
näitä asioita.
Vuosi 2017 käynnistyi hivenen rauhallisemmin kuin edelliset vuodet, kehittelimme
avoimien oppimisympäristöjen akustiikkaa, kävin puhumassa Suomen Työhygienian
Seuran
koulutuspäivillä
ja
pääsin
käymään
Berliinissä
opintokäynnillä
konserttisaleissa.
Saimme myös julkaistuksi Suomen työhygieniatilanteesta artikkelin JOSE-lehteen
ja kirjoittelin eräkirjaa. Artikkelien julkaisunopeus osaltani vähentyi, kun Leena
Korpinen muutti Joensuuhun. Pidän tätä julkaisumäärän vähentymistä hyvänä
asiana, koska julkaisuista ei enää ole minulle hyötyä. Artikkelien osalta alkoi olla
ensimmäinen vaihe elämässäni, jolloin voin rauhassa miettiä, mitä sanottavaa
minulla on julkaisujen muodossa vai kannattaako yleensäkään kirjoittaa
artikkeleita. Toisaalta pöytälaatikkokirjoittaminenkin auttaa pohtimaan asioita eri
näkökulmista.
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Sain yllätyksekseni kuulla, että Suomen työhygienian seura oli hakenut minulle
työympäristön erityisansiomitalia, minkä sain ministeri Pirkko Mattilalta syyskuussa
2017 kauniin elämänkertapuheen kera.

Kuva 11. Erityisansiomitalin myöntäminen ja tukijoukot, vasemmalta Arto Säämänen, Jaana Jokitulppo,
Timo Tuomi, Milja Koponen, minä, Heli Koskinen, Rauno Hanhela ja Mika Liuhamo.
Sain tilaisuuden olla Tukholmassa KTHn järjestämässä Karl Gummessonin
väitöksessä arviointilautakunnassa. Yritin kevään kuunnella paljon ruotsia,
pystyäkseni kommunikoimaan ja väitös sujuikin osaltani kohtuullisesti, kun elin
päivän ja väitöstilaisuuden pelkästään ruotsin kielellä.
Syksyllä 2017 olin vastaväittäjänä Mika Jumpposen väitöksessä Itä-Suomen
yliopistossa. Kustoksena oli tutkimusjohtaja Pertti Pasanen. Tein väitöstilaisuutta
varten paljon töitä, tilaisuus sujui hienosti ja siitä jäi minulle hyvät muistot,
toivottavasti muillekin. Tein väitöskirjaan liittyvät huomautukseni kirjan sähköiseen
versioon ja pidin sitä esillä kommentoidessani, mitä pidettiin kuulijaystävällisenä
väitöstilaisuudessa.
Vuoden 2018 alku oli hiljaisempaa ja ehdin kirjoitella artikkeleita, mm. ääniaseista
ja
uneen
vaikuttavista
äänistä,
jotka
myös
julkaistiin
vastaavasti
Sotilasaikakauslehdessä ja Ympäristö- ja Terveyslehdessä. Samoin kokosin
ilotulitusten äänistä artikkelia, joka tuli ulos loppuvuonna 2018. Vuoden 2018
aikana olin tekemässä Työturvallisuuskeskukselle aineistoja työturvallisuudesta
rengasalalla, mistä valmistui kirjanen ja melusta raportteja.
Saimme valmiiksi myös haulikoiden melupäästöä koskevan tutkimusraportin, jonka
Suomen ampumaurheiluliitto palkitsi ympäristöpalkinnolla vuonna 2019. Keväällä
2019 pääsin esitarkastamaan Tarmo Koppelin väitöskirjan ja olin myös hänen
vastaväittäjänsä
Tallinnan
teknillisessä
yliopistossa.
Väitöskirja
käsitteli
sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia ja riskinhallintaa. Väitös kulki vaarallisilla
vesillä todettujen ja luultujen terveysvasteiden suhteen, mutta kuitenkin pidin sitä
hyväksyttävänä. Palvelumittausten ja koulutusten suhteen vuosi 2019 oli varsin
vilkas ja monitahoinen. Suuremmat työt kohdentuivat sähkömagneettisiin kenttiin,
työhygieniaan, tärinään, meluun ja erilaisiin oppaisiin.
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Vuonna 2019 oli viimeinen vuoteni korkeimmassa hallinto-oikeudessa, koska
täytettyään 68-vuotta valtion virasta erotaan. Tein varsin paljon töitä KHOlle ja
järjestin sinne myös läksiäisikseni meluiltapäivän, missä pohdittiin ympäristölupien
meluasioita.
Jatkoin
kirjoittamista
ja
palvelutehtäviä
sekä
metsätilani
hoitotoimenpiteitä. Teetin metsänhakkuun ja paljon polttopuita sekä tein
taimikonhoitotöitä sekä jatkoin peltojeni ojien vesakoiden siivousta.
Kirjoitustöillä, luennoilla ja palvelutöillä näyttää edelleen olevan kysyntää, vaikka
jossakin välissä toivoisin saavani enemmän omaakin aikaa. Ehkäpä vuonna 2020
tilanne on rauhallisempi. Työterveyslaitokselta eläköidyttyäni olen keskittynyt
ympäristö- ja työympäristöasioihin enkä ole enää ollut missään hallinnollisissa
tehtävissä. Kokemustani ja osaamistani on käytetty enemmän kuin uskalsin
toivoakaan. Uudeksi alueeksi näyttää muodostuvan luentoni eläkkeelle siirtyville ja
eläkkeellä oleville, kun alan olla samassa tilanteessa luennolle tulevien kanssa.
Pidin syksyllä aiheesta koulutustilaisuuden ja aion pitää uusia keväällä 2020.
Samoin jatkossa käytän aikaa työhygieenisten mittarien arviointiin ja
kunnostamiseen yhdessä Kyösti Louhelaisen ja Esko Rytkösen kanssa. Toistaiseksi
yrittäjän työni on ollut niin intensiivistä, ettei tähän ole jäänyt aikaa.
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2. AIKA JA TYÖAJAN OLEMUS
2.1 ASETUSAIKA
Tehokkuusajattelu lähtee siitä, että ihminen pystyy työskentelemään jatkuvasti
täydellä teholla. Valitettavasti näin ei tosiasiassa ole. Kaikessa työnteossa on
miettimisaikoja. Tämä pätee siivoustöissä, rakennustöissä, prosessilaitteiden
säätötöissä, asennustöissä ja erityisesti luovassa työssä. Siis sekä käsityössä että
henkisessä työssä ja niiden yhdistelmissä on tavanomaista miettiä asiaa ennen
työsuoritusta sekä reflektoida asioita suorituksen jälkeen. Kouluttaminen on tästä
hyvä esimerkki. Luentoa suunnitellaan ensin koulutustapahtumaa suunniteltaessa,
sitten itse luennon sisältöä suunniteltaessa ja luennon pitämisen jälkeen pohditaan
luennon saamaa vastaanottoa, palautetta tai opettajat pohtivat omia
tuntemuksiaan luennosta, jotta kehittyisivät luennoitsijoina.
On tehtäviä, missä miettimisaikaa ei toiminnallisessa tilanteessa ole. Tämä
kuitenkin lähes aina harjoitellaan tai tehdään perusteelliset työohjeet
tämänkaltaisia tilanteita varten. Näin tapahtuu esimerkiksi poliisin, palomiehen,
sotilaan
tai
vartijan
tehtävissä. Etukäteisharjoittelu
on
tärkeää myös
vastuukysymysten kannalta, koska ”viivyttelyn” tai toisella nimellä miettimisajan
käyttämisestä voi olla ihmishenkiä vaarassa.
Sanotaan, että ihminen on yksikanavainen ja pystyy toimimaan vain yhden asian
kanssa kerrallaan. Tällöin muut näkökulmat jäävät huomiotta, jolloin päätös voi olla
liian kapea-alainen. Kokemus on harjoittelun kautta saatua asetteluaikaa. Kun
tietyt asiat on toistanut useita kertoja, miettimisaikaa ei enää tarvita niin paljon
kuin tehtäessä asiaa ensimmäisen kerran. Tästä on kysymys myöskin oppimisessa
ja ammattimaisessa työn tekemisessä.
Miten työ siis pitäisi suunnitella, että se olisi kokonaistehokas? Suunnittelu ja
reflektointi pitää ottaa mukaan työn kokonaissuoritukseen. Valitettavasti vain on
niin, että työsuoritteen ostajan mielessä on maksaa vain aktiivisesta työn
tekemisestä – ei suunnittelusta tai reflektoinnista. Tämä on helposti osasyynä myös
työntekijän ja työnantajan erilaisiin näkemyksiin siitä, mitä työn kokonaissuoritus
on.
Asetusaikaa on myös papereiden läpikäynti illalla työpäivän jälkeen, miettiminen
viikonlopulla saunaa lämmittäessä, luonnossa kävely, lenkkeily ja niin edelleen.
Omassa työssäni olen luonnostellut päässäni monia artikkeleita ja asiakkaiden
ongelmien ratkaisuja lenkillä, luontoretkillä, työmatkoilla autoa ajaessani tai
silittäessäni. Ristiriitaa tässä syntyy siitä, että monet edellä mainitsemistani ajoista
eivät ole lainkaan työaikaa. Käsityössä miettimiset on pakko tehdä työn edetessä,
mutta henkisen puolen ongelmat ja suunnittelut voi tehdä milloin hyvänsä. Monesti
tuntuu, että luovat ajatukset syntyvätkin perinteisen työajan ulkopuolella. Siis
uhraako työntekijä kallisarvoista vapaa-aikaansa tekemällä työtä? Näin se
useimmiten tapahtuu. Uusi tietoliikenne on vain entisestään pahentanut tätä
tilannetta jopa suorittavan työn osalta. Olen kirjoitellut artikkeleita työmatkoilta
tultuani illalla. Samalla olen käynyt monia reaaliaikaisia sähköpostikeskusteluja
monien työhönsä innostuneiden tutkijoiden kanssa aina puoleen yöhön saakka ja
ylikin.
Harmaa työaika on akateemisen ja toimistotyön ongelma, joka on viime vuosina
entisestään pahentunut työvoiman vähentämisten, työn kasautumisten, ihmistyön
hinnannousun sekä tietotekniikan (matkapuhelimet, tietokonepäätteet) myötä.
Mihin asti meillä on varaa tehokkuuden nimissä mennä?
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Kiinnostavat työt ovat kuin huumetta. Vaikuttavuuden lisääntyessä määrä alkaa
korvata laatua. Määrän edelleen lisääntyessä laatu alkaa vuorostaan kärsiä, koska
asetusaikaa ei jää. Samalla uhkaa loppuunpalaminen, koska ihminen ei aina näe
omia rajojaan. Tämä johtuu siitä, että jokaisen ihmisen kapasiteetti on erilainen ja
toiseksi ihmisten kokemus harjoittelemalla saatujen miettimisten kautta on aina
yksilökohtainen.

2.2 KIIRE
Nykyään kaikilla on kiire. Yksinkertaisen ajattelutavan mukaan tämä tarkoittaa,
että työtehtäviin on varattu liian vähän aikaa, jolloin työsuorite yritetään tehdä
nopeammin, kuin inhimillisesti on mahdollista. Kiire on sukua tehokkuudelle, jonka
mittari on työsuorite jaettuna suoritteen tekemiseen jaetulla ajalla.
Mistä kiire johtuu? Ilmeisesti johto, asiakas tai työntekijä on arvioinut resurssit
väärin. Tämä saattaa vuorostaan johtua siitä, että yritysten, asiakkaiden ja
sopimusten hinta on neuvoteltu liian tiukaksi suhteessa kokonaistyömäärään,
työnsuunnittelu on tehty liian tiukaksi, työntekijällä on aikavarkaita tai yleisesti
ottaen aikabudjetti ei ole realistinen. Aikabudjetin epärealistisuus voi johtua siitä,
että tietokoneen oikkuiluihin, koulutuksiin, siivoukseen ja arkistointiin, yrityksen
sisäiseen seurantaan tai muuhun näkymättömään ja tuottamattomaan toimintaan
ei ole budjetoitu aikaa.
Tutkimustehtävissä rahoittaja antaa nykyään yleensä vain osan tutkimukseen
haetusta rahamäärästä. Tästä seuraa, että kunnolla suoritettavaan tutkimukseen
täytyy saada työaikaresurssia muualta tai tutkijan täytyy ottaa tarvittava työaika
omasta vapaa-ajastaan. Tutkijan kunnianhimo ja tutkimukseen jo aikaisemmin
tapahtunut sitoutuminen luo tässä tilanteessa kiireelle taustan.
Työsuoritteen vaatima aika on esimerkiksi asiantuntijatyössä hyvin vaikeasti
arvioitava asia. Useimmat työntekijät haluavat tehdä työnsä kunnolla. Jos kunnolla
tekemiseen ei ole riittävästi aikaa, työn laatu kärsii ja työn tekijä rasittuu sekä hän
on tyytymätön työhönsä. Työtehtäviä pystyy tekemään huonosti jonkin aikaa,
mutta tilanne kostautuu myöhemmin työntekijän liiallisena väsymisenä, työpaikan
vaihtona tai muuna seurannaisilmiönä, mitä yritys ei osaa laskea kuuluvan kiireen
seuraamuksiin. Esimiehet voivat sitten vain ihmetellä, etteivät he ymmärrä, mikä
työntekijälle tuli. Resurssointi on viime kädessä johdon tehtävä. Työntekijällä on
käytettävissään vain oma resurssinsa eli vuoden työpanos vuodessa. Töihinsä
motivoituneet työntekijät yrittävät vielä tässäkin parantaa työsuoritustaan, ja
harmaata työtä tehdään nykyään hämmästyttävän paljon.
Asiantuntijatehtävissä toimiva työntekijä hankkii ja ottaa vastaan omat työnsä.
Ongelmana on vain se, että hänelle kuuluvia tehtäviä ei yleensä kukaan muu hoida,
jolloin tehtävät on hoidettava tai jätettävä hoitamatta. Jos tehtävät jäävät
hoitamatta, koetaan, että työt on tehty huonosti.
Esimiehet myös näkevät, että on tehtävä vain tuottavia töitä. Toisaalta
asiantuntijatehtävissä kansallisesti tai kansainvälisesti vaikuttavat työt eivät ole
niin tuottavia, kuin rutiininomaiset työtehtävät. Tässä on toinen ristiriita, missä
piilee kiireen siemen, kun työntekijä yrittää selviytyä vaikuttavista ja tuloa
tuottavista työtehtävistä ristiriitaisten vaatimusten paineissa.
Rutiinitehtävissä työn suunnittelu onnistuu usein suhteellisen hyvin. Toki
kiiretilanteita voi syntyä esimerkiksi sairastumisten, onnettomuuksien tai
odottamattomien seisokkien takia. Asiantuntijatehtävissä suunnittelun epävarmuus
on huomattavan suuri, koska luovan työn raamittaminen on vaikeaa. Näistä syistä
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johtuu, että esimerkiksi valtion ja kuntien työntekijät oireilevat, kun lisäksi valtio ja
kunnat pyrkivät supistamaan työntekijämääriään koko ajan.
Mistä siis kiire kertoo? Ainakin on kysymys työntekijän ja johdon huonosta
työnsuunnittelusta.
Lisäksi
asiakkaiden,
tuottavuuden,
rahoittajien
ja
vaikuttavuuden ristiriitaiset paineet saattavat tilanteen sellaiseksi, että kiire ja
omasta selkänahasta tekeminen jää käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi.
Voiko kiireelle tehdä jotakin? Työntekijällä omien kykyjen realistinen arviointi,
työnantajalla realistinen resurssien raamittaminen ovat avainasioita. Nämä asiat
ovat kuitenkin niin helppoja todeta ja toisaalta hyvin vaikeita ratkaista
käytännössä.
Epävarmuus
työn
jatkumisesta, budjetin
taloustavoitteiden
toteutuminen, töiden vaikuttavuus ja monet muut vastaavat tekijät ahdistavat
tilanteen kiireen puolelle, vaikka hyvää tahtoa asiakkailla, työntekijällä, esimiehillä
ja muilla asioihin vaikuttavilla olisikin.

2.3 HÄIRIINTYMÄTÖN AIKA
Hyvä ja mielenkiintoinen työsuoritus edellyttää työhön keskittymistä ja
uppoutumista. Valitettavasti nykyisin tämä tavoite pyrkii pirstoutumaan enemmän
ja enemmän. Esimerkiksi tietotekniikan kehittyminen siihen suuntaan, että sillä voi
myös häiritä toisia ihmisiä, on lisääntynyt. Tekniikan seurauksena on tullut ns.
instant ihmisiä, joiden täytyy välittömästi ajatuksen saatuaan soittaa,
sähköpostittaa, faksata tai muuten tiedottaa asioistaan. Pahin keskeyttäjä on
matkapuhelin. Kuitenkin älypuhelinten myötä puhelimen käyttö on muuttunut niin,
että puhelimilla soitetaan paljon vähemmän, mutta niillä lähetetään sähköposteja,
tekstiviestejä tai ollaan erilaisilla keskustelupalstoilla. Samoin puhelimella
seurataan uutisia, urheilua jopa katsellaan elokuvia.
Keskittymistä heikentää myös se, että ihmisillä on entistä enemmän samanaikaisia
asioita menossa pöydällä ja mielessä. Siksi ei ole lainkaan ihme, vaikka osa asioista
tiedostamattomasti tai tietoisesti unohtuu. Tähän vaikuttaa luonnollisesti
informaatiotulvan räjähdysmäinen lisääntyminen. Eräs keskittymistä lisäävä
ominaisuus onkin olennaisen erottaminen epäolennaisesta. Tulevaisuudessa on
entistä jyrkemmin ja kylmemmin erotettava tärkeältäkin tunnnettuja tietoja
sähköiseen tai mekaaniseen roskakoriin.
Mitä häiriintymättömän ajan turvaamiseksi pitäisi tehdä? Puhelin ja sähköposti
tarjoavat mahdollisuuden vastaanottajan käytön valintaan. Siis pane puhelin kiinni
ja lue sähköposti vain kerran päivässä. Mielestäni matkapuhelimen käyttäjiäkin
pitäisi opettaa tämänkaltaiseen toimintaan. Hätäpuheluita varten on omat
viranomaisensa. Tuskin kukaan edellyttää, että sähköpostiin vastattaisiin
reaaliajassa. Työkavereita varten voit laatia tarpeenmukaiset vastaanottoajat, jos
työkavereiden hallitsemattomat vierailut muodostuvat ongelmaksi. Keskittymistä
heikentävät asiat pitää poistaa pöydältä.
Vaikeampi kysymys on kapasiteetin ylikuormittumisesta johtuva keskittymiskyvyn
alentuminen. Jokaisen ihmisen kapasiteetti on erilainen ja kapasiteetti on
sidonnainen muun elämäntilanteen vaatimaan kuormitukseen. Jos kapasiteetti on
ylikuormittunut, keskittymiskyky on myös huonontunut ja työn laatu on
heikentynyt. Omien rajojen löytäminen ei ole helppoa, mutta unohtelemiset,
turhautumiset, pienistä asioista tapahtuvat ärsyyntymiset ennustavat kapasiteetin
ylikuormitusta. Tässäkin täytyy muistaa, että ihminen tarvitsee niin sanotun
tehollisen työajan lisäksi asioiden mietintä- ja käsittelyaikaa, mikä tavallisesti
tehdään valitettavasti vapaa-ajalla. Kalenteriin pitää pystyä jättämään löysempää
aikaa asioiden miettimisen, tietokonehäiriöiden, arkistointien, sisäisten seurantojen,
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matkalaskujen ja monien hallinnollisten asioiden takia. Tärkeää on oman ajan
hallinnan tunne.
Jos vastakkain on asiakaspalvelu ja oma häiriintymätön toiminta, varmasti on
olemassa kompromisseja, jolloin voidaan hoitaa molempia osuuksia kaikkia
tyydyttävällä tavalla. Etätyö on eräs vaihtoehto keskittymistä vaativien töiden
tekemiseksi. Etätyön määrä onkin lisääntynyt, mutta valitettavasti se ei kaikkiin
töihin sovellu.

2.4 LAATUAIKA
Ahdistus
syntyy
tekemättömistä töistä, kiireestä sekä huolehtimisesta.
Työelämässä on pohdittu kiirettä ja tekemättömien töiden painetta, mutta
ylihuolehtimiseen liittyvät kysymykset, loputon yksityiskohtien läpikäynti sekä
informaatiotulva ovat jääneet vähemmälle. Tulevaisuuden ohjeeksi pitäisikin luoda
esimerkiksi seuraavankaltaisia lauseita: ”Viisailla ei ole kiire”, ”Elä vain tätä
päivää”, ”Tyyneys löytyy merkityksestä”, ”Irtaudu yksityiskohdista” ja ”Löydä
itseytesi”.
Tehokkuudesta seuraa myös paradokseja. Mitä paremmin teet työsi, Sinulle tulee
enemmän ja enemmän tehtäviä, jotka ovat kaikki hyvin merkittäviä. Jossakin
vaiheessa usealle tulee seinä vastaan. Mahdottomasta tilanteesta seuraa
masennus, mistä pääsee vain irti etäisyyttä ottamalla ja huolehtimisesta
luopumalla. Irtautuminen oravanpyörästä on avainsana.
Kun siis uusia tärkeitä tehtäviä tulee, vanhoista tehtävistä pitää päästä irti tavalla
tai toisella. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi upseerin tai myyntimiehen
ammatit, missä tyypillisesti vaihdetaan tehtäviä noin viiden vuoden välein.
Huonosta päästä on tässä suhteessa ovat asiantuntijan työt, missä pätevyys ja
tunnettuisuus polarisoi enemmän ja enemmän yleistä mielenkiintoa päteviä
asiantuntijoita kohtaan. Asiantuntijaorganisaatioissa pitäisi muistaa, että sielun
kasvamiseksi kiireen on vähennyttävä. Tässä tullaan johtamiseen niin työnantajan
kuin asiantuntijankin osalta, koska johtaminen on resurssien hallintaa. Toinen
johtamiseen liittyvä avainkysymys on ihmisten henkisen kasvun arviointi ja
vaaliminen. Nämä ovat todella vaativia tehtäviä varsinkin kun johtajat yleensä
tarkastelevat vain talouskysymyksiä ja budjetin toteutumista. Toisaalta hyvin
voivat ja tasapainoiset ihmiset tuottavat sen sijaan, että työtä tehtäisiin
vastenmielisesti ja sairaspoissaolot katkovat töiden suorittamista.
Olin itsekin jossakin vaiheessa työnarkomaani, jolle tuli seinä vastaan. Sain paljon,
mutta
menetin
myös
paljon.
Sieluni
ei
päässyt
kasvamaan,
mutta
tuottovaatimukseni lisääntyivät koko ajan. Raha lisäsi kiirettä, mutta ei
vaikuttavuutta eikä mielen tasapainoa. Nuorena piti saada työtä ja sen myötä
tuottoja. Vanhemmiten töitä ja tuottoja oli tarjolla enemmän kuin ehti tehdä. Oman
työn hinnan nostaminen rajasi köyhemmät kysyjät pois ja lisäsi reklamaatioita,
mutta ei lisännyt vaikuttavampia töitä. Kiivasrytmisen viikon jälkeen asiat pyörivät
päässä ja asioille piti saada prosessointiaikaa. Tunnollisuus lisäsi työtaakkaa myös
viikonlopuksi, jolloin prosessointiaikaa ei myöskään jäänyt. Saunan lämmittäminen,
luonnossa liikkuminen, auto- ja junamatkat luovat prosessointimahdollisuuksia,
jotka ovat välttämättömiä mielen tasapainon löytämiseksi. Nämä ovat yhtä tärkeitä
kuin varsinaiset työsuoritukset ainakin silloin, kun pitäisi saada ajattelulla hyviä
tuloksia.
Mitä tiukemmat vaatimukset itselleen asettaa, sitä enemmän aikavarkaita ilmestyy.
Asiantuntijaorganisaatioissa on paljon tilanteita, missä yksityiskohtia tai vähemmän
tärkeitä töitä ei pysty kenellekään delegoimaan. Uuden työntekijänkään
palkkaaminen ei välttämättä auta, koska asiantuntijuuden kasvu kestää monta
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vuotta. Uusi työntekijäkään ei välttämättä ole kiinnostunut tekemään töitä samalla
tavalla kuin vanhempi asiantuntija, vaan haluaa luoda oman uransa omalla
tavallaan. Ei siis ole ihme, jos organisaation vaatimiin asioiden hoitotapoihin tai
vaikkapa sisäisiin kokouksiin ei ole kiinnostusta.
Mitä siis on laatuaika minulle, työnantajalle tai asiakkaalle? Kun työnantaja vaatii
työntekijän aikaa, hänen täytyisi muistaa, että resurssien hallinta on sekä
työntekijän että työnantajan hallinnassa – ei yksin työnantajan tai työntekijän. Jos
työnantaja ei anna työntekijöiden kasvaa tehtäviensä kautta, työpaikan
vaikuttavuus ei lisäänny. Asiantuntijoilla pitäisi aina olla venymisvaraa, koska vain
se mahdollistaa tarttumiseen ajankohtaisiin asioihin ja nopeisiin reagointeihin
(esimerkiksi Myyrmäen pommi oli tällainen asia minun työssäni). Jos asiantuntija
jatkuvasti joutuu reagoimaan kiireisiin ja äkillisiin asioihin viikonlopputyöllä, ollaan
kestämättömässä tilanteessa. Vaikeissa kysymyksissä myös väsyminen estää
hyvien ratkaisujen syntymisen.
Asiakas haluaa yleensä suoritteen, joka on tarkoituksenmukainen hänen
ongelmaansa nähden. Paras laatu ei suinkaan ole ainoa ratkaisu, vaan ainakin
ensimmäisessä vaiheessa keskitason laatu voi olla optimaalista niin työn kuin
taloudenkin suhteen.
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3. TYÖYMPÄRISTÖ JA SEN KOKEMINEN
3.1. MITÄ ON FYSIKAALINEN TYÖHYGIENIA?
Olen tehnyt koko työurani fysikaalista työhygieniaa. Nämä sanat ovat tavalliselle
ihmiselle kummallisia ja harhakäsityksiä on runsaasti.
Ensinnäkin, mitä on työhygienia? Hygienia-sanan miltei jokainen mieltää
puhtauteen ja bakteerien poistamiseen. Työhygienia tarkastelee kuitenkin
työympäristöstä työntekijän terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista,
arviointia ja torjuntaa. Tällaisia haittaavia tekijöitä ovat kemialliset, fysikaaliset ja
biologiset tekijät. Kemiallisiin tekijöihin kuuluvat ilman epäpuhtaudet; työilmassa
olevat pölyt ja kaasut sekä kemikaaleista ihon kautta tulevat kosketusvaikutukset.
Fysikaalisia tekijöitä ovat taas melu, tärinä, säteilyt, valaistus, lämpöolot ja
ilmastointi. Biologisia tekijöitä ovat esimerkiksi homeet, punkit ja muu elävä
materiaali, joka voi vaarantaa ihmisen terveyttä. Työhygieenisten tekijöiden
vaikutukset
näkyvät
ammattitauteina,
esimerkiksi
ihottuma, lyijykuume,
asbestoosi, kuulovaurio ja tärinätauti.
Fysikaaliset tekijät ovat siis akustisia värähtelyjä niin kuin melu ja tärinä, säteilyn
lajeja (ionisoiva, ultravioletti, sähkömagneettiset kentät), tai termisten tekijöiden ja
paineen aiheuttamia (kylmä, kuuma, virtaukset, ilmastointi). Perusta fysikaaliselle
työhygienialle on siis fysikaalisten tekijöiden ymmärtämisessä ja hahmottamisessa.
Merkittävänä lisänä on kuitenkin lääketieteellinen tieto siitä, mitä nämä fysikaaliset
tekijät voivat vaikuttaa ihmiselle. Fysikaalisen työhygienian asiantuntija tarvitsee
fyysikon perustiedot, lääketieteellisen fysiikan perusteet sekä teknistä tietoa
prosesseista, mittaustekniikoista, torjuntateknologiasta ja työelämästä yleensä.
Tärkeää on kokemusperäinen tieto siitä, miten kysymyksiä hoidetaan suomalaisilla
ja ulkomaisilla työpaikoilla, jotta osattaisiin suhteuttaa tilanne oikein.
Työhygienia pyrkii siis tunnistamaan työntekijöille vaaraa aiheuttavia tekijöitä ja
sen jälken arvioimaan, voiko näistä tekijöistä aiheutua haittaa. Arviointia tehdään
riskinarviointimenetelmiin
perustuen,
työhygieenisillä
mittauksilla,
altistusarvioinneilla, biologisilla testeillä ja monilla muilla tavoilla. Altistuminen ei
myöskään kerro sanana välttämättä mitään. Altistumisella tarkoitetaan tavallisesti
ilmassa olevan haitallisen aineen tai energian pitoisuuden tai intensiteetin ja
altistusajan yhdistelmää. Työhygieniassa ammattitauti saattaa aiheutua yhdestä
tunnin altistuksesta tai toisissa taudeissa sairaus saattaa tulla esimerkiksi 30
vuoden altistuksen jälkeen. Sairauden syntymiseen vaikuttaa luonnollisesti
haitallisen aineen pitoisuus ja kyseisen aineen myrkyllisyys. Esimerkiksi yksi ainoa
kiväärin laukausääni voi vaurioittaa ampujan kuulon pysyvästi.
Tärkeintä kuitenkin on arvioida ja selvitellä niitä mahdollisuuksia, joita
haittatekijöiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi voidaan tehdä. Tavallisesti
puhutaan
työhygieenisistä
torjuntamenetelmistä.
Näitä
ovat
esimerkiksi
prosessimuutokset,
haittojen
leviämisen
rajoittaminen,
ilmastointi,
työmenetelmämuutokset, automatisointi, henkilökohtaiset suojaimet ja niin
edelleen. Tapaturmatutkimuksen tapaan tällöin puhutaan työhygieenisestä riskien
hallinnasta.
Tehtäväkenttä on laaja, varsinkin, kun työhygieenistä tarkastelutapaa sovelletaan
ennen käytetyn teollisuusympäristön lisäksi toimistomaisissa ympäristöissä, vapaaajan työtehtävissä, ravintoloissa eli kaikkialla, missä tehdään työtä.
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Työhygieeninen
toiminta
on
osa
työn
ja
työympäristön
kehittämistä
taloudellisemmaksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi. Näistä laajennuksista
seuraa, että työhygieniaa tekevälle tulee varsin mittavia vaatimuksia, jotta hän
pystyy antamaan vaikutuksensa tähän hyvin monialaiseen, monitieteelliseen ja
monipuoliseen kehitystyöhön. Aikaisemmin vaateet olivat enemmänkin todettujen
haittojen toteamisessa ja haittojen torjumisessa, mutta parhaimpiin työympäristön
kehittämistuloksiin
päästään
jo
työympäristön
suunnitteluvaiheessa.
Suunnitteluvaihe edellyttää laaja-alaista näkemystä.

3.2. MIKSI VANHEMPI VÄSYY TYÖHÖN?
Suomen sotien jälkeinen ikäluokka eli vuosina 1945-1950 syntyneet henkilöt ovat
siirtyneet eläkkeelle 2005-2015. Työpaikoilla kahvihuonekeskusteluisssa pohditaan
eläköitymiseen liittyviä kysymyksiä ja ollaan henkisesti irtautumassa työelämästä.
Yleinen piirre on väsyminen työn tekemiseen. Tästä näkökulmasta katsoen
ihmetyttää poliitikoiden ja kansantalouden kannalta katsovien halu saada ihmiset
tekemään työtä esimerkiksi 67 - 70 vuotiaiksi. Ristiriita vallitsee kansantalouden
tarpeiden ja seniorityöntekijöiden välillä.
Miksi seniorit haluavat pois työelämästä? Miksi koetaan niin suurena odotuksena
eläkeiän lähestyminen? Työn kiire ja henkinen kuormittavuus koetaan selvästi
lisääntyneen 1990-luvulla. Työn rakenne on muuttunut selväpiirteisestä
monimutkaisemmaksi.
Vallan
ja
vastuun
käsitteet
ovat
hämärtyneet.
Verkostoituminen on lisännyt sumeutta. Informaatiotulva on käsittämätön, jolloin
tunnollinen työntekijä kokee riittämättömyytensä. Seniorikansalaisen kokemusta ei
arvosteta. Muutoksella ja dynaamisuudella on itseisarvo, vaikka sen avulla ei
päästäisikään parempiin tuloksiin.
Meille vanhemmille työntekijöille arvona on ollut tehdä työt hyvin ja saada niistä
aikaan näkyvää tulosta. Jos työ ei onnistunut tai jos se onnistui erittäin hyvin,
koimme oikeutenamme saada siitä jostakin palautetta. Aikaisemmin pidettiin
hyvänä sellaista työntekijää, joka oli työhönsä sitoutunut jopa siinä määrin, että
uhrasi omaa vapaa-aikaansa, jotta sai aikaiseksi hyvän tuloksen.
Uuden työn ajatuksena on tehdä työtä vähemmän siihen sitoutuen ja vain
työnantajan ajalla. Kokemuksen arvo näyttää olevan vähentynyt joustavuuden
kustannuksella. Kokemusta tärkeämpää näyttää olevan kyky uudistua nopeasti
työn laadunkin kustannuksella. Yhä useammin törmää huonolaatuiseen työhön niin
henkisen kuin fyysisenkin työn alueilla. Omalla ajalla tehty työ on kielteinen asia
niin työnantajan kuin työyhteisönkin näkökulmasta. Työn mielekkyys ei nouse
esiin,
vaan
loputon
suorittamisen
tarve
lisääntyy
jokaisen
vuoden
taloustavoitteissa. Mielestäni näiden tekijöiden negatiivinen vaikutus vanhempien
työntekijöiden kokemaan työn mielekkyyteen on varsin selkeä. Toisaalta
digitaalinen viestintä on vienyt rajoja työajoilta, jolloin reagointia tarvitaan niin työkuin vapaa-ajalla. Samoin globalisaatio vaikuttaa niin, että aina toisten työaikana
on toisten vapaa-aika.
Työn muuttuminen on tosiasia, ja se on peruuttamatonta. Me emme saa takaisin
vanhoja hyviä aikoja. Informaatiotulva on tullut jäädäkseen. Siinä tärkeintä on
osata erottaa olennainen tieto epäolennaisesta. Internetissä voi kulkea tiedon
lähteillä päiväkausia löytämättä olennaisia asioita. Kunnollisen ja luotettavan tiedon
hakemiseksi kokeneiden asiantuntijoiden apu on edelleenkin korvaamatonta. Monet
tuntuvat unohtaneen tämän asian. Tämä alkaa näkyä esimerkiksi opinnäytetöissä
sekä insinööritoimistojen ja asiantuntijalaitostenkin työotteessa. Kun lisäksi
toimistotyökalujen (kopiokoneet, faksit, tietokoneet) toimintavarmuus on huono, ei
ole ihme, että kiinnostus työhön on huono.

36
Tietotekniikka. Työpaikoilla rakennettiin käyttäjäepäystävällisiä systeemeitä, millä
työstämme kerättiin aikaisempaa enemmän detaljitietoa, mistä ei saatu
käytännössä lainkaan palautetta eikä niillä näyttänyt olevan suoraa yhteyttä työn
sisältöön tai edes työn laatuun. Työtilausten syöttö järjestelmiin ja laskutukset
vievät aivan liikaa aikaa. Välillä syntyy voimakas tunne siitä, ettei ketään kiinnosta
varsinainen työ ja sen tulokset, vaan johtamisessa kiinnostavat vain hallinnon
työkalut ja niiden toimivuus tai toimimattomuus. Seniorityöntekijä kokee nämä
järjestelmät työn tekemisen esteinä pikemminkin kuin työn tekemisen helpottajina.
Toisenlaisiakin esimerkkejä on. Esimerkiksi monien mittareiden keräämän tiedon
purkuohjelmat samoinkuin internetissä olevat hallinnolliset järjestelmät ovat todella
hyödyllisiä ja käyttäjäystävällisiä.
Järjestelmät. Töiden tekemisen rinnalle on tuotu erilaisia työhön liittyviä
järjestelmiä
ja
ohjelmia.
Tällaisia
ovat
esimerkiksi
laatujärjestelmät,
johtamisjärjestelmät,
tulosohjausjärjestelmät,
toimintaohjelmat,
työohjeet,
laatuohjeet ja niin edelleen. Mitään näitä vanhoiksi käyneitä järjestelmiä ei
poisteta, vaan otetaan uusia ja uusia käyttöön. Vanhoilla työntekijöillä on vanhojen
järjestelmien painolasti, mikä on kokemuksen mukanaan tuoma haittavaikutus.
Minunkin muistissani on tilanne, kun siirryin opettamaan teknilliselle oppilaitokselle
1980-luvulla. Silloin siellä oli rehtori, toimistosihteeri, vahtimestari ja palkanlaskija,
joiden kanssa asioin. Kun tarkastelen tilannetta 2000-luvulla, samassa paikassa
taitaa olla yli 100 erilaista hallinnon ammattilaista, jotka ylläpitävät kaikenlaisia
systeemeitä ja järjestelmiä. Taitaa olla niin, että hallintoon liittyviä henkilöitä on
enemmän kuin varsinaista substanssityötä tekeviä.
Sähköposti on siunaus ja kirous. Sähköposti on siitä hyvä väline, että siihen voi
reagoida
silloin,
kun
siihen
on
aikaa.
Negatiivisena
piirteenä
sähköpostijärjestelmissäkin ovat niin sanotut instant viestien lähettäjät, jotka
odottavat välittömiä reagointeja omiin viesteihinsä. He eivät tajua, että monille
asiantuntijoille saattaa kertyä jopa satoja sähköpostiviestejä päivässä, ja niissä
jokaisessa saatetaan edellyttää ainakin puolen tunnin selvittelyä. Tämä on
mahdoton tehtävä, joten kenenkään ei pidä ihmetellä, jos et saa vastausta
sähköpostiviestiisi heti. Samanlainen tilanne on matkapuhelimien kiireisten
soittajien suhteen. Välittömiä vastauksia ei kannata toivoa, jos asiantuntijan päivä
on täynnä kokouksia. Sekä tietotekniikka että uudet viestijärjestelmät aikaansaavat
kiirettä ja henkistä kuormitusta, mikä vaikeuttaa suunnitelmallista työntekoa.
Vanhemmille työntekijöille ja asiantuntijoille on lisäksi kertynyt suuri
asiakasverkosto, mikä generoi vuosi vuodelta lisääntyvän määrän herätteitä. Ei
pidä ihmetellä, jos tähän loputtomaan kierteeseen väsyy.
Kaikista edellä mainituista asioista seuraa, että varsinaiseen tuottavaan työhön jää
aikaa vähemmän ja vähemmän.

3.3. VIIKKO VANHEMMAN TUTKIJAN ELÄMÄSTÄ SYYSKUUSSA 2002
3.3.1 Maanantai
Menen aamulla töihin puoli kahdeksaksi. Kirjoitan muutaman viikonlopulla tulleen
sähköpostiviestin vastauksen ja käyn aamukahvilla. Ajattelen, että minulla on hyvin
rauhallinen
aampupäivä,
jolloin
saan
tehdyksi
rästitöitä
sekä
pystyn
valmistelemaan
tulevan
viikon
töitä.
Alan
kirjoittamaan
lausuntoa
ultraviolettisäteilystä, mutta työ keskeytyy jatkuvasti puhelimeni soimiseen.
Asiakkaat kyselevät mittauksista ja työhygieenisistä asioista, kun olen ollut
edellisen viikon poissa työpaikaltani kertausharjoituksissa Itä-Suomessa. Lausunto
jää kesken ja lähden lounaalle, minkä aikana vastaan myös pariin puheluun.
Kriittisin puhelu koskee erään viestijärjestelmän perusdatan huonoa laatua, minkä
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vuoksi osa datan keruusysteemistä ja data täytyy koota uudelleen. Soitan
samantien kaksi puhelua, missä käynnistän rakennustyön ja asioiden hallinnollisen
organisoinnin.
Lounaan jälkeen yritän koota lausuntoa edelleen, mutta puoli yhdeltä kiiruhdan
vieraitani vastaan. He ovat tulossa kello yhdeltä alkavaan melumallin
esittelytilaisuuteen, mihin alammekin kokoontua hyvissä ajoin ennen yhtä. Ehdin
vaihtaa vieraitteni kanssa kuulumisia ennen kuin tilaisuus alkaa. Seuraavat kaksi
tuntia kuluvat, kun insinööritoimiston edustajat esittelevät melumallia ja käymme
siitä keskustelua. Kun tilaisuus päättyy ja insinööritoimiston edustajat lähtevät,
jään vielä keskustelemaan asiasta asiakkaidemme kanssa. Samassa yhteydessä
suunnittelemme lopulliseen muotoon seuraavaksi päiväksi suunnitellun melumallia
tarkentavan
melumittausjärjestelyn
sekä
valmistelemme
ja
kalibroimme
mittausjärjestelmät. Kokoamme mittauksiin liittyvän muun tarvikkeiston ja
mittauskaluston valmiiksi kuljetuskärryille.
Kiiruhdan neljäksi ammattikorkeakoululle, missä opetan meluntorjuntaa englanniksi
kansainväliselle oppilasjoukolle seuraavat kolme tuntia. Keskustelemme äänen
avulla tehtävistä laskelmista. Ammattikorkeakoululta ajan vielä työpaikalleni
viimeistelemään huomisen mittauskaluston pakkauksen sekä luen ja kommentoin
sähköpostini. Ehdin kotiini noin yhdeksäksi illalla.

3.3.2 Tiistai
Puoli
kahdeksalta
aamulla
pakkaamme
auton
ja
lähdemme
ajamaan
mittauskohteeseen. Olemme perillä noin kello yhdeksän ja pidämme pikaisen
suunnittelukokouksen paikan päällä. Puoli kymmeneltä lähdemme varmistelemaan
mittauspaikat, ajamme harhaankin ja pääsemme syömään sämpylän kahvin kanssa
yhdeltätoista. Kiireisen kahvin jälkeen rakennamme mittausjärjestelmät ja ajamme
mittauskohteisiin, joita on aina kuusi samanaikaista mittauskohdetta kerrallaan.
Ulkona on jo syksyisen kylmä. Olen hyvin tyytyväinen, että varasin itselleni
lämpimän takin ja muutenkin pukeuduin raskaasti. Tuuli puhaltaa jo syksyisen
viiltävästi. Pidämme yhteyttä radiopuhelimilla ja matkapuhelimilla. Toiminta sujuu
sotilaallisen täsmällisesti niin kuin sotilasalaan kuuluu.
Seuraavat neljä tuntia teemme mittauksia, vaihdamme paikkaa ja teemme uudet
mittaukset. Neljän jälkeen olemme tehneet työmme, kokoamme kaluston autoon ja
lähdemme ajamaan takaisin Tampereelle. Käymme matkan varrella katsomassa
lähes autiota turistinähtävyyttä ja tulemme Tampereelle noin klo 18. Puramme
tavarat, viimeistelen ultraviolettisäteilylausunnon, luen sähköpostin ja lähden
vähäksi aikaa kotiin. Käyn vielä vieraitteni kanssa päivällisellä, mistä pääsen kotiin
iltakymmenen jälkeen.

3.3.3 Keskiviikko
Tulen töihin kahdeksaksi väsyneenä edellisestä päivästä vaikka en ottanut
päivällisillä pisaraakaan alkoholia. Alamme purkaa edellisenä päivänä kerättyjä
mittaustuloksia digitaalinauhoilta analysaattoreille. Käytämme siihen aamupäivän.
Hoitelen samalla juoksevia asioita, mm. meluntorjuntaohjelman työsuunnitelmaa,
hankesuunnitelmia ja edellä mainittua ultraviolettisäteilyä koskevaa lausunnon
allekirjoitusta ja laskutusta. Samalla käyn muutaman puhelinkeskustelun
asiakkaiden kanssa työhygieenisistä ongelmista. Käyn työkaverini kanssa
pikakokouksen erään hankkeen suunnittelemiseksi. Tulosten purkamisessa tulee
kiire, emmekä ehdi syödä ennen lähtöämme Riihimäelle.
Ajamme Riihimäelle ja tuskailemme Hämeenlinnan moottoritien katkaisua ja
kiertämiseen menevää lisäaikaa. Ehdimme kuitenkin Riihimäellä käydä pikaisesti
kahvilla ennen mittausten alkua. Teemme mittaukset ja arvioimme tehtyjä
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meluntorjuntatoimenpiteitä. Meluseinän reikälevy ei toimi, vaan pohdimme sen
korvaamista verkolla tai ainakin sellaisella levyllä, missä reikä-peltisuhde on
selvästi suurempi. Käymme kahvilla ja ajamme takaisin Tampereelle.
Olemme Tampereella jo puoli viisi, matkan aikana joudun siirtämään
puhelinkeskustelun perusteella iltapäiväksi suunnitellun kokouksen perjantaiksi ja
pidän toisen kokouksen viiden ja kuuden välillä. Jatkamme myös tulosten purkua
nyt myös Riiihimäen mittauksista, jonka saamme kohtalaiseen tilaan noin
kahdeksan maissa illalla. Valmistelen vielä seuraavan päivän alustuksen, hoidan
sähköpostia ja pääsen lähtemään kotiin noin yhdeksän maissa.

3.3.4 Torstai
Menen töihin aamulla kahdeksaksi ja pidämme aamutuimiin kokouksen suunnitellun
hankkeen kyselystä kahdeksan ja yhdeksän välillä. Aika loppuu osaltani ja joudun
lähtemään kesken kokouksen Helsinkiin. Menomatkalla on hyvä tilaisuus hoitaa
puhelinviestejä. Keskustelen tulevista mittauksista sekä sovin arviointikäynnistä
suurehkolle tehtaalle perjantaiksi. Tehtaalle tekemämme kustannusarviota oli
pidetty liian kalliina ja emme saa työtä. He kuitenkin haluavat minun arviointini ja
torjuntaan tähtäävän osuuteni, mutta eivät mittauksia.
Puolelta päivin aloitamme tärkeän kokouksen Helsingissä ja pääsen vuorollani
ääneen. Mietin puheenvuoroani odotellessani mahdanko jännittää, mutta kaikki
sujuu kuitenkin osaltani täysin rutiinilla. Joudun vastailemaan kysymyksiin, mutta
selviydyn omasta mielestäni melko hyvin. Kenraali, joukko everstejä ja muut
vaikuttavat tyytyväisiltä.
Käyn vielä toisessa kokouksessa ja pääsen lähemään takaisin Tampereelle vasta
illalla seitsemän junalla. Kävelen Tampereella rautatieasemalta työpaikalleni,
valmistelen ja pakkaan perjantain laukkuni, otan työpaikan auton ja ajan oman
autoni työpaikan talliin. Olen kotona vasta kymmenen jälkeen.

3.3.5 Perjantai
Lähden ajamaan tehtaalle ennen puoli kahdeksaa ja olen asiakkaani luona
yhdeksältä. Aamulla on ensimmäinen yöpakkanen ja mietin ajaessani, onko tiellä jo
mustaa jäätä. Tehtaalla on minua odottamassa viiden hengen delegaatio
tehdaspäällikköä myöten. Keskustelu on hyvähenkinen ja tavoitteet tulevat esiin
selvästi. Tehtaalla demonstroidaan haitan syntyä, saan mielestäni joitakin
ajatuksia.
Pohdimme
työpaikan
aikaisemmin
toteuttamia
meluntorjuntatoimenpiteitä sekä käymme katsomassa muutoksen kohteena olevaa
hallia ja arvioimme sen melulähteitä. Uskon, että pystyn kirjoittamaan järkeviä
toimenpide-ehdotuksia.
Käyn juttelemassa työterveysasemalla tutun työterveyslääkärin kanssa, missä
pohdimme
muutaman
yhteisen
asiakasyrityksemme
asioita.
Samalla
suunnittelemme paria tulevaisuuteen tähtäävää hanketta. Työterveysasema
ilmoittaa halukkuutensa osallistua suunnittelemiini hankkeisiin. Olen hyvin
tyytyväinen näihinkin keskusteluihin. Lähden ajamaan takaisin Tampereelle
puolelta päivin ja tuskailen massiivisten tietöiden aiheuttamaa liikenteen
puuroutumista. Pääsen kuitenkin työpaikalleni yhden jälkeen ja saan vasta toisen
kerran tällä viikolla eteeni kunnollisen lämpimän lounasruuan. Se on nautinto.
Käyn iltapäiväkahvin jälkeen työkavereideni kanssa tulevia töitä. Kolmelta tulee
vieras ja pidämme kokouksen, mikä jäi pitämättä keskiviikkona. Käytämme aikaa
tulevan suunnitelman viimeistelyyn yli tunnin, jona aikana saan puhelimen
välityksellä pyynnön parista viikonlopun aikana tehtävästä työstä. Työt ovat
kohtalaisen pieniä, joten uskon ehtiväni ne hoitamaan.
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Viiden maissa pääsen huokaisemaan ensimmäisen kerran ja huomaan olevani tosi
väsynyt. Teen vielä joitakin rutiinijuttuja ja lähden kotiin kuuden jälkeen. Illalla
rojahdan sohvalle, nukun siinä kymmeneen ja menen sitten suoraan nukkumaan.

3.3.6 Lauantai
Lauantai-aamuna luen kotona minulle viikon aikana tullutta työpostia, silitän ja
pesen vaatteita ja menen töihin noin yhteentoista. Seuraavat viisi tuntia teen
intensiivisesti seuraavalla viikolla ruotsalaisten, VTT:n ja laitokseni välisessä
seminaarissa alustuksia, joita siellä pidän. Olen tyytyväinen esitelmieni runkoihin,
kun saan ne tehdyksi rauhassa ilman että työ koko ajan keskeytyy.
Neljältä käymme vaimoni kanssa ruokaostoksilla. Kotiin tultuani katselen elokuvaa
ja kirjoitan samalla kannettavalla tietokoneellani työsuojelupiirin yhteishankkeen
suunnitelmaa sekä alan kirjoittamaan tätä viikon kertomusta työstäni. Käyn myös
läpi tulostamiani sähköposteja.

3.3.7 Sunnuntai
Luen aamulla illalla korjaamani meluntorjuntatutkimuksen suunnitelman ja tulostan
sen
puhtaaksikirjoitusta
varten.
Kirjoitan
ensi
viikon
seminaarin
avauspuheenvuoroni ja kirjoitan tekstit melututkimusten arviointia varten.
Valmistelen muutenkin seminaaria ja sen yhteenvetoa. Teen pari pientä juttua
asiakkailleni sekä etsin lainsäädäntöä lentomelusta.

3.3.8 Mitä tästä kaikesta jäi?
Jouduin taas jälleen kerran toteamaan, että viikosta muodostui lähes
kestämättömän raskas. Viisikymppisenä ei enää tahdo olla energiaa viedä tällaisia
viikkoja läpi. Huomasin erityisesti perjantai-iltana, että olin aivan poikki, enkä
jaksanut muuta kuin nukkua. Lisäksi viikkoa varjosti edellisen viikon
kertausharjoitus, jolloin lepääminen jäi myös tavanomaista huonommaksi. Onneksi
viikonlopulla pystyin palautumaan vaikka teinkin rästitöitä.
Yli 70 tunnin työhön liittyvien viikkojen lisäksi ei jää lainkaan vapaa-aikaa eikä
palautumista viikolla ehdi tapahtua. Onhan tietysti niin, että niin sanotun virallisen
työajan osuus on huomattavasti pienempi, kun esimerkiksi opetustyö, matka-ajat
ja lounaat ja päivälliset poistetaan työajastani. Jos nämä ajat poistetaan, jää jäljelle
reilusti yli neljäkymmentä tuntia, joiden päälle työhön tulevaa matka-aikaa oli noin
15 tuntia.
Lisäksi viikosta jäi rästitöitä varmaankin parikymmentä tuntia, joiden osuus
kasvattaa huonoa omaatuntoa ja aiheuttaa lisäpaineita. Täytyy yrittää hoitaa näitä
jossakin välissä. Minun pitäisi pystyä varaamaan vähintään yksi päivä viikosta
toimistotöille, mutta se ei tahdo onnistua. Jos joku kadehtii tätä työtä, toivotan
lämpimästi tervetuloa kokeilemaan. Toisaalta työ on hyvin vaihtelevaa, vaikuttavaa
ja työllä on merkitystä. Ei kai tätä muuten jaksaisikaan.
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3.4. KOVAN JA RISTIRIITAISEN TUTKIMUSTIEDON VIEMINEN
ASIAKKAALLE
3.4.1 Voimalinjan aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät
Voimayhtiön päällikkö soitti ja kertoi saaneensa nimeni teknilliseltä korkeakoululta.
Hän kysyi olisinko halukas käymään selvittelemässä erään voimajohdon lähellä
olevan maatalon sähkö- ja magneettikenttiä. Vähän epäröiden suostuin samalla
ihmetellen, mikseivät teknillisen korkeakoulun tutkijat olleet lähteneet asiaa
tutkimaan. Soitin maatilan isännälle ja sovin käynnin. Menin mittaamaan
varustautuneena hyvin monenlaisilla mittareilla. Selvittelin kenttiä isännän ja
emännän kanssa sekä tutustuin mahdollisimman huolellisesti tilan pää- ja
maatalousrakennuksiin.
Käynnin yhteydessä isäntä ja emäntä olivat hyvin vakuuttuneita siitä, että
voimalinja oli aiheuttanut emännälle epämääräisiä oireita mm. päänsärkyä, huonoa
oloa ja sydänoireita. Hänen käydessään muualla olivat oireet helpottuneet. He
olivat siirtyneet asumaan rivitaloon toiselle alueelle, mutta oireet eivät olleet
muuttuneet. Kesällä rouva oli sitten siirtynyt asumaan kesämökille poikansa
kanssa, jolloin hän oli kokenut oireidensa helpottuneen. Emäntä kertoi käyneensä
useilla lääkäreillä ja Kelan arvioinneissa ilman, että syytä oireisiin olisi löytynyt.
Kelan testeissä hän sanoi saaneensa huonon olon eikä hän kertonut haluavansa
enää jatkotutkimuksiin. Talon isännällä ei ollut minkäänlaisia oireita. Sähkölle
herkistyneiden tyypillisiä iho-oireita rouva ei kuvannut. Rouva koki tuntevansa
huonoa oloa voimalinjojen lähellä sekä sähkölaitteiden luona. Sekä rivitaloasunto
että mökki olivat sähköistetyt. Kulkuvälineissä matkustamista hän ei pitänyt
epämiellyttävänä.
Kirjoitin asiasta lausunnon, missä todettiin, ettei mittaustulosten mukaan ylitetty
minkään kohteen osalta ohjearvoja ja mitatut kentän voimakkuudet olivat
tavanomaisia tämänkaltaisissa tiloissa. Voimalinja ei aiheuttanut talossa tai talon
pihapiirissä yleiseen altistukseen nähden kohonneita kentänvoimakkuuksia.
Keskustelimme runsaasti sähköyliherkkyyteen liittyvistä asioista. Kuvasin myös
lausunnossa edellä mainitut isäntäväen oireet. Lisäksi lääkärikonsultaationi
perusteella kirjoitin päänsärkyyn, huonoon oloon ja sydänoireisiin liittyviä
yhtymäkohtia havaintojeni perusteella mm. perunantuotannon hajuihin, kosteuksiin
ja nestekaasutrukin mahdollisiin häkäpitoisuuksiin. Toisena ajatuksena epäilin myös
staattisien työtehtävien tai ergonomisten ongelmien mahdollisuuksia.
Lausunnon saatuaan isäntä soitti minulle uhkailusoiton, missä hän haukkui minut
alimpaan kastiin, käski lopettaa työnteon laitoksessa, uhkaili Karpolla yms. Kun
pysyin kannassani ja lausunnossani, hän soitti esimiehelleni ja uhkaili samaan
tyyliin ehdottaen erottamistani sekä lopuksi oli itkenyt avoimesti tilanteensa
toivottomuutta. Esimieheni meni lupaamaan, että selvittäisimme, voitaisiinko
hänen hyväkseen tehdä jotain. Esimieheni tuli keskustelemaan kanssani ja esitti,
että kääntyisin poliklinikkamme puoleen viedäksemme asiaa eteenpäin. Kävin
puhumassa asiasta ja lähetin heille aineiston. Poliklinikkamme ei kuitenkaan tehnyt
asian hyväksi mitään.
Noin kuukauden kuluttua näistä vaiheista kauppa- ja teollisuusministeriön
virkamies soitti minulle ja kehui lausuntoani hyvin kirjoitetuksi ja erittäin
asialliseksi. Hän kertoi saaneensa lausuntoni käsiinsä voimayhtiön päälliköltä.
Tässä tapauksessa maatilan henkilöt kokivat ilmeisesti voimakasta vääryyttä syistä,
joita voi vain arvailla. Toiselta puolelta asiasta vastaava ministeriö koki, että asioita
oli käsitelty oikein. Voimayhtiön edustajat ovat myös olleet asioiden käsittelyyn
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tyytyväisiä ja vastanneen nykytiedon tasoa sekä osittain tuoneen heille myös uutta
tietoa.

3.4.2 Keittiön kohina
Pienehkön yrityksen toimitusjohtajan rouva soitti ja kysyi voisinko käydä
katsomassa heidän asuntonsa keittiöstä kuuluvaa häiritsevää kohinaa. Menin ja
mittailin, kävin suuren talon kellarissa ja yläkerrassa ja totesin, että melu oli
erittäin heikkoa, noin 25 dB. En itsekään oikein kyennyt kuulemaan keittiössä
mitään, mutta rouva sanoi kuulevansa kohinaa ollessaan keittiössä. Isäntä ei
sanonut kuulevansa keittiössä mitään. Ensimmäiset epäilyni kiertyivät keittiön alla
olevassa kellarissa sijainneisiin talon lämmitysjärjestelmän koneisiin, joiden
vaimentamisesta keskustelimme ja ehdotin joitakin toimenpiteitä.
Isäntäväki oli hyvin ystävällistä ja tarjosi kahvit olohuoneessa. Siinä
keskustellessamme jotenkin tuli puheeksi, että mielenterveyden järkkyminen voisi
saada aikaan erilaisten äänien kuulemista. Lisäsin tähän, että aivan terveet ihmiset
saattavat kuulla ääniä, joiden alkuperä on fysiologinen eikä asiassa ole mitään
kummallista. Havainnollistin sitä, kupusuojainten ja juomalasin avulla. Tämä oli
rouvalle aivan uusi tieto, ja hän kysyi varovasti, voisiko hänen ikäisellään olla
tällainen mahdollisuus. Myönsin tilanteen ja menimme yhdessä ulos kuuntelemaan
talon pihamaalle, missä oli aivan hiljaista. Hän sanoi kuulevansa keittiön kohinaa
muistuttavaa ääntä myös pihamaalla. Arvelin, että asiaan saattaisi liittyä
pienitaajuinen tinnitus. Emäntä jäi asiaa miettimään ja isäntä lupasi tehdä myös
lämmitysjärjestelmään liittyvät korjaustoimet. Emäntä lupasi käydä vielä korva-,
nenä- ja kurkkutautien lääkärin vastaanotolla.
Asia jäi siihen. Noin viikon kuluttua kotiini tuotiin kukkalähetys yritykseltä, joten
ilmeisesti olin osunut tinnitusasiassa oikeaan kohtaan. Työhön liittyvän normaalin
laskutuksen he olivat hoitaneet aikaisemmin.

3.4.3 Jarrutuskoneistoon liittyvä meluselvitys
Tilaaja soitti eräänä päivänä ja kertoi, että kiireellisesti täytyisi selvittää
jarrutusjärjestelmään liittyvä melutilanne, koska heidän oma organisaationsa ei
siihen kyennyt. Tilaaja myönsi jälkeenpäin lausuntoamme koskevassa muistiossa,
että tarkkaa kustannusarviota työstä ei voitu etukäteen tehdä, mutta kuitenkin
noudatettiin STM:n vahvistamia taksoja. Jarrutuskoneiston arvo oli kuitenkin
miljoonia, joten tutkimus oli tärkeä ja sen sanottiin vaikuttavan ratkaisevasti
toimituksista kilpailevien markkinatilanteeseen.
Teimme selvityksen ja annoimme lausuntomme asiasta. Tilaaja kiirehti asiaa
useaan otteeseen sekä lähes puuttui jo työn aikana saatuihin tuloksiin sekä halusi
hyvin nopeasti ennakoivia arvioita tuloksista. Tilaaja esitti kuitenkin lausunnon
luettuaan, että lausunto on vasta mittaustulosten kokoelma eikä varsinainen
lausunto. Tilaaja kritisoi voimakkaasti useita saatuja mittaustuloksia, vaikka
tilaajien edustajia oli useita paikalla valvomassa tilannetta koko ajan.
Mittausasetelma oli myös pääosin tilaajan suunnittelema.
Tilaaja kritisoi myös voimakkaasti laskumme suuruutta, jonka perusteet ja synnyn
selvitimme tilaajalle. Erittäin epämiellyttäväksi asian tässä suhteessa teki se, että
tilaaja kysyi toisen työterveyslaitoksen osaston johtavan henkilön mielipidettä
laskun suuruudesta, jolloin toisen osaston edustaja esitti laskun olevan suuri
tuntematta tilannetta ja tehtyä työtä!
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Tilaaja esitti näillä perusteilla, että lausunnossa on asiavirheitä tai epätarkkuuksia
siinä määrin, että olisi syytä tinkiä laskun loppusummasta. He totesivat, että
asiasta on syytä neuvotella.
Keskustelin asiasta esimiehieni kanssa ja laadin vastineen. Harkitsin asiaa vielä
työtovereitteni kanssa ja päädyin esittämään tilaajalle kokousta, missä pohdittaisiin
tilannetta. Tilaaja suostui kokoukseen, mihin osallistui noin kymmenen tilaajan
edustajaa sekä tilaajan paikalle kutsuma tilaajan lakimies. Olin paikalla ainoana
työterveyslaitoksen edustajana ja koin kyllä melkoista painetta jo siitä, ettei kukaan
työterveyslaitoksella nähnyt tarpeelliseksi mitenkään tukea osallistumistani esimerkiksi juridista tai hallinnollista apua olisin kovasti halunnut kokoukseen. Näin
jälkeenpäin ajatellen kyllä esimiesten tehtävänä on tukea alaisiaan ja tulla mukaan
tämänkaltaisiin kokouksiin. Tiimipäällikkönä ja teemajohtajana myöhemmin itse
menin mukaan vaikeisiin tilanteisiin. Tilaajan lakimieheltä kysyttiin edellä
mainittuja kritiikin kohteita ja lausunnon juridista sisällön riittävyyttä, jolloin
lakimies totesi, ettei lausunto olennaisesti poikennut asiantuntijalaitosten
lausuntojen sisällöistä. Tämä oli ensimmäinen helpotukseni asian edetessä.
Seuraavaksi lähdettiin pohtimaan lausuntoni sisältöä kohta kohdalta kritiikkiin
perustuen. Olin valmistautunut huolellisesti ja tilaajan edustajat joutuivat
perääntymään useimpien kohtien osalta. Joitakin pieniä epätarkkuuksia löytyi, jotka
lupasin korjata lopulliseen lausuntoon osittain tukeakseni kompromissihenkeä.
Myöskään tilaajan kritisoimaan laskun vähentymiseen ei löytynyt perusteita, vaikka
kritiikki tuntui todella kovalta ehkäpä juuri toisen työterveyslaitoksen osaston
kannanoton vuoksi. Kokoukseen kuluneet resurssit vastasivat suunnilleen samaa
luokkaa kuin tekemämme työ (senaikaisena laskutusarvona 1983 noin 20 000 mk).
Tilanteen vaikeus kuitenkin selkiintyi tilaajan edustajille. Tästä kuitenkin seurasi,
että melukysymykset "unohtuivat" asian jatkokäsittelyistä, missä jatkossa
painopisteiksi nousivat toimintavarmuus, tehokkuus ja rahakysymykset.
Jälkipuintina kävin tilaajan edustajan kanssa päivällisellä, jolloin esiin nousivat
taustalla olleet voimakkaat ennakko-odotukset tiettyjen tulosten toteutumisesta.
Kun sitten tulos ei vastannutkaan odotettua mm. meluun liittyvien monimutkaisten
laskentamenetelmien takia, pyrittiin kaikin käytettävissä olevin keinoin nollaamaan
tilanne. Samalla tietysti yritettiin myös nollata syntyneet kustannukset. Nuorelle
tutkijalle tilanne oli melkoisen tiukka paikka, joka jätti jälkensä tulevaan
toimintaankin, vaikkakaan merkittäviä virheitä toiminnastani ei löydettykään. Jäi
myöskin vaikutelma, että nuoren tutkijan avulla haluttiin käydä sellainen taistelu,
mihin ei ollutkaan perusteita.

3.4.4 Kulttuurierot
Varsinkin
tuotekehitystyössä
olin
jatkuvasti
tekemisissä
ulkomaisten
laitetoimittajien kanssa. Tällöin voi joutua erilaisten kulttuuriongelmien kanssa
tekemisiin, joista seuraavassa kaksi esimerkkiä.
Japanilaisten erään alan koneiden vastaanottovaatimuksiin olemme suomalaisen
suuren yrityksen kanssa rakentaneet meluvaatimukset. Ainakin tämän japanilaisen
yrityksen kulttuurissa heijastuu aasialainen kasvojen menetyksen pelko. Tämä
ilmenee silloin, jos laitetoimittajan laite ei täytä asetettuja vaatimuksia. Olin
vastaanottamassa tällaista konetta, emmekä saaneet konetta mitenkään
vaatimusten
mukaiseksi.
Kokoonnuimme
neuvotteluun
suomalaisten
suunnittelijoiden ja japanilaisten laitetoimittajien kanssa. Suomalaisen yrityksen
edustajien mukaan melun ylittyminen oli pienehkö eikä olisi aiheuttanut
lisävaateita suomalaisen tilaajan taholta. Kuitenkin japanilainen laittoimittajan
esimies veti minut sivuun kokouksen päätyttyä ja esitti hyvin vakavan
vetoomuksen siitä, että yrittäisin keinolla millä hyvänsä saada laitejärjestelmän
vaatimusten mukaiseksi lausunnossani. Keskustelimme seuraavaksi suomalaisen
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tilaajan kannalta asiasta, jolloin tilaajakin halusi, että jatkotoiminnan turvaamiseksi
tuloksiin tehtäisiin laskennallisia korjauksia siten, että lausunnossa tilanne näyttäisi
olevan kunnossa. Pääsimme lukumäärä- ja taustakorjauksilla tilanteen hallintaan,
jolloin kriisi laukesi, vaikka perimmäinen melun ylittymisen syy ei ollut muuttunut
miksikään. Perimmäisenä syynä ongelmaan oli käsitykseni mukaan japanilaisen
laitetoimittajan edustajien ja heidän yhtiönsä henkilöstön välinen kasvojen
menettämisen pelko. Rahaongelmat eivät missään vaiheessa olisi olleet ongelma,
vaikka laitetoimittaja olisi joutunut maksamaan suomalaisittain katsoen
merkittävän sakon.
Suomalainen suuren sotilasalan laitejärjestelmän ostaja oli yhteydessä suuren
yhdysvaltalaisen laitetoimittajan pieneen osatoimittajaan, jolloin ongelmaksi nousi
se, että suomalaisten mielestä tämä pieni laite suuressa kokonaisuudessa ei
toiminut. Yhdysvaltalaiset suhtautuivat varsin yliolkaisesti suomalaisten ja
vastaavan ongelman kanssa painivien sveitsiläisten vaatimuksiin ja väittivät kaiken
olevan kunnossa. Kun oltiin pattitilanteessa, suomalainen taho kääntyi puoleeni ja
kysyi voisinko jotenkin selvitellä asiaa. Tutustuin ongelmaan ja lähdimme tekemään
mittauksia. Tein mittauksista englanninkielisen lausunnon sekä rakensin
demonstraation. Suomalaiset laitejärjestelmän ostajat kävivät sitten esittelemässä
Yhdysvalloissa materiaalini. Kun suomalaisten esitys loppui, laitetoimittaja totesi
kylmästi heidän tietävän ongelman ja jo työskentelevän asian korjaamiseksi.
Ilmeisesti suomalaiselle ostajalle yritettiin viimeiseen asti myydä huonosti toimivaa
järjestelmää ja vasta ulkopuolisen konsultin laatimalla virallisella lausunnolla ja
demonstraatiolla laitemyyjä joutui reagoimaan asiaan. Tästä myös seurasi
osatoimittajan kiinnostuksen lisääntyminen suomalaiseen osapuoleen, jolloin
ilmeisesti suomalaiset ovat pääsemässä tuotekehityksen testausvaiheen eturiviin.
Tilanne ei välttämättä kuvaa kulttuurieroja, koska taustalla voi olla yleinen
myynninedistäminen lähes keinoista välittämättä. Kuitenkin yhdysvaltalaiseen
kuvaan kuuluu se, että tehty laite on viimeiseen asti hyvä. Vasta selvien näyttöjen
perusteella tilanne muuttuu.

3.4.5 Mitä opimme?
Kovan ja ristiriitaisen tutkimustiedon perillesaattamisessa olennaista ovat yleiset
konsultin ominaisuudet mm. kokemus ja ikä, konsultaation status, koulutus,
ammattillinen tunnettuisuus, erityisasiantuntemus sekä liike-elämän tuntemus.
Kokemus on joskus kovaa hankittaessa, mutta sen avulla pärjää jatkossa. Vuosien
saatossa olen yhä enemmän yritettänyt asettautua asiakkaan asemaan ja
kuulostella hänen kannaltaan asioita. Samalla yleensä avautuu kokonaisnäkemystä.
Joskus tilanne kuitenkin väistämättä kärjistyy - toimimmepa sitten miten hyvänsä.
Useimmiten kuitenkin tilanteet etenevät rationaalisella tavalla ja konsultin
luonteenpiirteillä on luonnollisesti omat merkityksensä kriisien syntymisessä.
Ristiriitaisen ja kovan tiedon eteenpäin viemisessä on usein se tilanne, että täytyy
tehdä jokin merkittävä päätös. Päätökseen liittyvät taustatiedot ovat puutteelliset
ja perustuvat vain senhetkiseen tietoon. Tästä seuraa, että jälkiviisautta syntyy
helposti, kun jälkikäteen saadaan parempaa tietoa. Tästä saattaa myös seurata,
että epäilyn piikki käännetään myös asiassa mukana olleisiin konsultteihin.
Koen itse selvinneeni melko vähällä 40 vuoden aikana työskenneltyäni erilaisten
yritysten ja ihmisten kanssa. Isoja ja pieniä virheitä olen luonnollisesti tehnyt. Olen
aina uskonut kovaan työntekoon ja asioiden selvittämiseen, millä olen uskonut
pärjääväni. Kovan ja ristiriitaisen tiedon kuljettamisessa saa kuitenkin aina
varautua erilaisiin henkisiin pistoihin. Varsinkin suuret taloudelliset intressit
saattavat painostaa epäeettisiin tilanteisiin. Esimerkiksi eräs materiaalintoimittaja
yritti vaikuttaa minuun, että yrittäisin keksiä heidän tuotteestaan sellaisen
ominaisuuden, millä he pääsisivät myyntitilanteessa kakkostilalta ykköstilalle.
Erityisen kannustavana olen kuitenkin kokenut ne palautteet, joiden sisältönä on
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ollut: emme uskoneet asiasta saatavan mitään irti, mutta kuitenkin
yrityksessämme asia on edennyt syystä tai toisesta. Konsultin rooli on myös usein
taustavaikuttajan rooli. Aivan äskettäin saimme erään laitteen tuotekehitystä
merkittävästi tehneinä huomata, että aivan muut henkilöt esiintyivät julkisuudessa
laitteen tuotekehittelijöinä. Konsultille on kuitenkin pääasia, että asia etenee, ellei
ole suoranaisesta varkaudesta kysymys.
Edellä olevissa esimerkeissä heijastuu joitakin tilanteita saada välttämättä ennalta
toivottuja tuloksia. Jos tulokset eivät vastaa odotuksia varsinkin henkilötasolla
saattaa seurata rajujakin reaktioita. Yrityksen tasolla asioihin yleensä pyritään
suhtautumaan rationaalisemmin. Tarvittaessa kuitenkin epäedulliset tulokset
unohtuvat - ja korostetaan niitä asioita, mitkä ovat hyvin.
Lakimiehen apua olisin omasta mielestäni tarvinnut muutaman kerran, mutta
työterveyslaitokselta sellaista apua ei helposti saanut. Luontevaa myös olisi
joissakin tiukoissa tilanteissa, että olisin voinut mennä kokouksiin lakimiehen
kanssa. Useimmiten tilanne on sellainen, että näissä kokouksissa lainopillista tukea
saan työn tilaajan lakimieheltä, jolloin työterveyslaitoksen edustajana olen
heikoilla. Vaikeissa tilanteissa konsultti on yleensä yksin ja saattaa jopa käydä niin,
että erilaisten painostuskeinojen kautta konsultin omat esimiehetkin pyrkivät
vaikuttamaan tilanteeseen. Joskus konsultti saatetaan jopa pyrkiä uhramaan
tavoitteiden edistämiseksi.

3.5. ASUMINEN JA NAAPURIT
Työ- ja asumisympäristön palvelutöissä tuli ajoittain vastaan epäselviä valituksia
asumiseen liittyvistä ympäristötekijöistä. Tämänkaltaisia asioita taitaa tulla vastaan
uran jossakin vaiheissa lähes kaikille. Näissä joutuu pohtimaan varsinaisen
fysikaalisen ympäristön ja asukkaan vuorovaikutusta sekä sitä, kummalle puolelle
ongelma oikein muodostuu.
Ensimmäinen tapaus minun urallani oli valitus kerrostalohuoneiston vetoisuudesta.
Menimme huoneistoon työkaverini kanssa ja aloimme keskustelemaan ongelmasta.
Huoneiden lämpötilat, ilman suhteelliset kosteudet sekä ilman liikkeet olivat aivan
tavanomaisia. Siihen aikaan en vielä osannut kunnolla pohtia ihmisten omia
herkkyyksiä lämpöolosuhteille. Selityksemme siitä, että emme huomanneet mitään
epätavallista huoneistossa, ei tuntunut menevän mitenkään perille. Kirjoitimme
lausunnon ja asia jäi.
Seuraava vähän samantyyppinen tapaus tuli vastaan, kun taloyhtiön puolelta tuli
pyyntö käydä eräässä huoneistossa, missä talon emäntä sanoi naapurin
säteilyttävän häntä. Varustauduin käyntiä varten erilaisilla säteilymittareilla ja
menimme lääkärin kanssa häntä tapaamaan. Käynnillä rouva toisti suunnilleen
saman tarinan, minä mittasin kaikilla mittareilla eikä sieltä mitään epätavallisia
säteilyitä löytynyt. Taaskaan selityksemme eivät tilannetta auttaneet, vaan tällä
kertaa vedottiin siihen, että käynnin aikana ei säteilytetty ja varmaan naapuri oli
nähnyt, kun tulimme vieraisille huoneistoon. Jututettuamme pitempään jotenkin
alkoi tuntua siltä, että rouva epäili olemattomia, mutta meidän selityksemme ei
tässäkään tilannetta muuttanut miksikään ja varmaan hän kääntyi jatkossa
seuraavan asiantuntijan puoleen.
Koin raskaina tapaukset, missä asunnossa oli sairastuttu ja asukas halusi selvittää
ja varmistella, että asunto itsessään ei ollut sairauksien syy. Nykyään tämä tulee
esille voimakkaasti sisäilma- ja homeongelmaisissa asunnoissa. Arvioinnit niissä
ovat vaikeita. Eräs tämänkaltainen minulle tullut tapaus oli, missä talon rouva oli
sairastunut vakavasti syöpään ja haluttiin selvittää, ettei omakotitalossa ole mitään
syövän aiheuttajia, jotka liittyisivät säteilyyn. Tässä tapauksessa asia oli kulkenut
jostakin syystä työsuojelutarkastajalle, joka halusi minun käyvän paikalla
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arvioimassa
tilannetta.
Kävin
ja
mittasin
sekä
arvioin
kaikenlaisia
säteilymahdollisuuksia, mutta mitään ei löytynyt. Kirjoitin lausunnon ja asia jäi.
Vaikka työhygieenikkona en mitään löytänytkään, ehkä asukkaille saatu tieto toi
helpotusta. Epäilyt ovat vain usein niin syvällä, että helposti haetaan vielä monia
muitakin mielipiteitä.
Kävin kerran töistä lähtiessäni myös eräässä kerrostalossa, missä rouva oli sitä
mieltä, että naapuri pölyttää hänen huoneistoaan roiskerapatun katon pienistä
rakosista. Mitään havaittavaa pölyä tai hajua huoneistossa ei voinut havaita eikä
epäilyni auttanut asian hoitamisessa. Lisäksi minua säälitti, kun rouva oli yrittänyt
laittaa liimaa tuhansiin rakosiin huoneiston katossa, ja katto alkoi muistuttaa
pienikokoista tilkkutäkkiä. Kun rouva taisi olla yli 80-vuotias, oli tainnut käydä suuri
onni, ettei rouva ollut pudonnut jakkaralta tilkitessään kattoja.
Edellä mainittujen tapausten kaltaisia tilanteita sattui uralleni varmaan 10 - 20,
joista kaikista ei ole jäänyt muistikuvaa. Tilanne oli usein paranoidinen eikä
havainnointien tai mittarien perusteella löytynyt epäilyille perusteita. Asioiden
yhteydessä tuli usein ilmi, että kohteessa oli käynyt terveystarkastaja,
sosiaaliviranomainen, henkilö mielenterveystoimistosta sekä poliisi eikä mikään
taho ollut löytänyt oikein mitään.
Toisentyyppisiä kokemuksia tuli vastaan kummallisista ääni-ilmiöistä, jotka
vaivasivat ihmisiä. Tällaisia olivat esimerkiksi peltikatolle sateen aiheuttamat äänet,
ilmastointijärjestelmän viheltävä ääni, infra- ja ultraäänet, satunnaisesti korviin
kuuluvat äänet ja niin edelleen. Ympäristöstä tulevina ääninä kuvaillaan usein
mopojen tai kovaäänisiä autojen ohiajoja. Samoin aura-autot, jätteiden keruuautot,
postinjakajat ja monet muut aiheuttavat reaktioita. Esimerkkinä muistan erään
rivitalon, missä unihäiriöiden takia selvitettiin makuuhuoneen äänitasoja monena
yönä ilman, että löydettiin oikein mitään. Vaikea kohta näissä oli ehdottaa
korvalääkärillä käyntiä, jotta mahdolliset korvasairaudet tai korvien soiminen
saataisiin suljettua pois. Oli tapauksia, joissa asia ratkesi tähän, mutta usein
asukkaat suhtautuivat epäileväisesti ehdotukseen tarkistaa kuulemiseen liittyviä
asioita. Nykyään on tullut erilaisia peiteääniratkaisuja, joilla voi hakea apua
esimerkiksi unen aikaisiin todellisiin tai koettuihin häiriöihin.
Äänien kuuleminen näyttää pelottavan joitakin ihmisiä ja äänet voivat olla peräisin
ympäristöstä, rakennuksen rakenteista, teknisistä järjestelmistä sekä myös
fysiologisia ääniä tai tinnitusta. Asia on vaikea ja moniulotteinen ja tutkijan pitäisi
pyrkiä arvioimaan tilannetta ennakkoluulottomasti, vaikka joskus syy löytyy ja
joskus ei. Usein on kokemukseni mukaan myös niin, että esimerkiksi vain yksi
perheestä kuulee näitä ääniä ja muut eivät. Muistan tapauksen, missä talon isäntä
kuuli uudessa omakotitalossaan ääniä ja erityisesti yöaikaan. Paikalla kävi useita
konsultteja ja asiaa selviteltiin monella tavalla niin melun kuin sähkömagneettisten
kenttienkin osalta. Kun minun kohdallani haluttiin pureutua ultraääneen, järjestin
perheelle kuulemistilaisuuden, missä soitin aika voimakasta ultraääntä ja näytin
mikrofoniin kytketyltä analysaattorilta, että ääntä oikeasti oli, kun minä en
pystynyt kuulemaan mitään. Osoittautui, että talon noin 12-vuotias tytär pystyi
kuulemaan ultraääniä aina 25 kHz saakka, mutta kukaan muu perheestä ei kuullut
ultraääniä yli 16 kHz.
Hieman samantyyppinen ongelma syntyi, kun eräässä perheessä oli asennettu
alakerran makuuhuoneeseen hiirikarkoitin, joka lähetti ultraääntä. Kun lapsenlapset
tulivat yökylään, he eivät saaneet unta, kun he kuulivat ultraääntä, mitä
vanhemmat ja isovanhemmat eivät pystyneet kuulemaan lainkaan.
Yhteen aikaan kävin katsomassa monien ravintoloiden yläpuolella oleviin
huoneistoihin kantautuvia ääniä ja erityisesti musiikkiääntä. Pisin tällainen
valituskierre oli 18 vuotta. Paitsi musiikkimelua, karaokea tai muuta musiikkia,
myös tuolien siirtelyistä johtuneet runkoäänet, ravintolan ulkopuolella asiakkaiden
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kovaääninen puhe tai huudot saattoivat olla selvitysten kohteena. Joskus vessoista
kantautuvat äänet aiheuttivat häiriöitä.
Edellä olevan perusteella on monia epäilyksen aiheita ympäristössämme ja epäilijät
hakevat syitä kokemilleen asioille. Jos saadaan selvitetyksi, että ääni, säteily tai
pöly jostakin lähteestä aiheuttavat koetut asiat, usein tilanne laukeaa. Sen sijaan,
jos asia kääntyy ihmisen fysiologisiin tai henkisiin ominaisuuksiin, alkaa tulla
epäluuloisuutta. Usein vielä selvät fysiologiset perusteet hyväksytään, mutta
henkisen puolen asioissa on paljon ennakkoluuloja. Tässä tullaan myös tieteiden
välisiin asioihin, koska työhygieenikko edustaa luonnontieteellistä osaamista, mutta
häntä ei välttämättä hyväksytä arvioimaan esimerkiksi psykofysikaalisia tekijöitä.
Toisaalta psykofysikaalisiin tekijöihin perehtyneitä psykologeja ei oikein ole. Näistä
syistä näitä asioita tuotiin Työterveyslaitoksellekin, kun käytettävissä oli eri alojen
asiantuntijoita.
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3.6. ALASAJON ALKU
Viisi päivää tutkijan ja työnarkomaanin elämästä, missä yhtäkään virallista
työnantajan työpäivää ei kulunut.

3.6.1 Lähtötilanne
Se alkoi perjantaina puolelta päivin ollessani kirjoitusvapaalla ja mennessäni
mielestäni ihan tavanomaiseen kokoukseen. Kokoonnuimme ja aloimme
keskustelemaan. Olin väsynyt ja vähän turhautunutkin, kun en pitänyt asiaa kovin
tärkeänä mielestäni monien tärkeämpien asioiden painaessa koko ajan päälle.
Emme päässeet järjestelmällisesti käymään asioita läpi, mutta kävimme
keskustelua tuottavuudesta, kiireestä, kalenterin liiasta täyttymisestä ja monista
muista asioista. Huomasin, että kritiikki kohdistui useimmiten minuun ja minun
tapaani tehdä työtä. Yritin puolustautua ja kuunnella, jolloin esimiehemme vielä
sanoi, etteikö asia liikuta minua lainkaan. Koin asian kovana pistona.
Esimiehemme kävi talousraamin läpi ja koin asian epäoikeudenmukaisena ja
protestoin. Lisäksi esitimme työkaverini kanssa, että talousseuranta ei antanut
mahdollisuutta todelliseen tilanteen arviointiin. Lisäksi sain vastaani tutkimuksen ja
koulutuksen epäselvän tilanteen. Seuraavaksi datan käsittelyn vaatima tuntimäärä
ei vastannut todellisuutta ja laskutusta. Esimieheni totesi, että voimme yhteisellä
päätöksellä poiketa kustannusarviosta, mutta koin, että juuri minä olin poikennut
asioista aina huonompaan suuntaan. Koin, että työpaikkatuntemustani ja
realismiani ei lainkaan ymmärretty.
Lisäksi tuli esiin, että työtoverini ja esimiehemme olivat keskustelleet asioista
useita kertoja ilman, että minä tiesin mitään koko asiasta. Asia herätti välittömästi
varsin paranoidisia ajatuksia ja ajattelin, että jonkun on täytynyt raskaasti valittaa
jostakin minun tekemisistäni esimiehellemme ja nyt asioita oltiin tuomassa minulle
yhteisvoimin. Koin tilanteen pitkälle eskaloituneena ja uhkaavana. Tämä asia nosti
karvani pystyyn ja kykyni ajatella objektiivisesti hävisi siinä yhteydessä. Kun vielä
lisäksi esitettiin, etteivät muut tee eräälle minun tärkeälle asiakkalleni lainkaan
töitä, henkinen sietokykyni loppui sillä kertaa. Loppuaikana käyttäydyin aika
konemaisesti enkä enää juuri jaksanut asioita arvioida. Kokous päättyi.

3.6.2 Alasajon käynnistyminen ja tilanteen hyväksyminen
Kokouksen jälkeen hoidin erään kiinalaisen vieraani asioita hänen kanssaan noin
tunnin ja hänen lähdettyään iltapäivän kokouksen asiat alkoivat iskeä päälle.
Henkinen paini itseni kanssa alkoi. Mietin asioita koko perjantai-illan. Menin
nukkumaan, en saanut unta ja heräsin horteista aamuyöllä harhaisiin ja demonisiin
ajatuksiin pohtimaan kokouksen asioiden syitä ja taustoja. Yöllä asiat tuntuivat
pahoilta. Luonnostelin joitakin lauseita työvihkooni.
Paranoidisten asioiden herättämänä koin, ettei minulle oltu kerrottu kokouksessa
todellisia syitä kokemiinsa asioihin. Samoin jäin voimakkaasti pohtimaan, miksi
asioista oli neuvoteltu useita kertoja, mutta minulle ei kukaan ollut vaivautunut
kertomaan mitään. Koin voimakasta turhautumista siitä, että minulle asetetuista
vaatimuksista, joita olin viimeiseen asti yrittänyt viedä eteenpäin, yhtäkkiä
luovuttiin kokonaan. Lisäksi aloin ajatella ja vähitellen hyväksyä, että omakin
tilanteeni oli muuttunut huonompaan suuntaan, ja epätoivoisen yrittämisen
palkaksi sain kauniisti piilotellun ja suunnitellun kokonaisvaltaisen kritiikin kaikkea
sitä vastaan, mitä olin yrittänyt edistää. Totesin, että tässä tapauksessa minun
henkilökohtaiset ja työnantajan tavoitteet olivat nyt samansuuntaiset, mutta
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kokonaan ristissä sen kanssa, mitä olin yrittänyt tehdä ja mitä minun oli mielestäni
käsketty tehdä. Olin siis umpikujassa. Koin, että olin epäonnistunut työssäni, jonka
olin kokenut minulle niin tärkeänä. Olin pohjalla, mistä pitäisi päästä nousemaan
ylöspäin. Olin hakenut kritiikin taustoja, mutta tilanne oli edelleen kovin sumea
minulle.
Menin lauantai-aamulla aikaisin töihin ja aloin kirjoittaa muistiota kokouksesta,
missä
lähdin
luonnostelemaan
toimenpiteitä
asioiden
korjaamiseksi.
Perusperiaatteiksi muotoutui tutkimuksen osalta, ettei yhtäkään uutta hanketta
rakenneta ja noin puolesta hankkeista irtaudutaan heti. Palveluissa päädyin
jakamaan työt uudella tavalla. Koulutustyönjakoa en jaksanut miettiä. Koin, että
viimeiset kymmenen vuotta olin epätoivoisesti yrittänyt edistää työnantajani asioita
ja nyt sai riittää. Suunnilleen itkien jouduin toteamaan, että tutkimus, joka oli
toimintani sielu, on vedettävä täysin alas. Kaikki ne asiat, joita minä olin ajatella
tehtäväkseni kevään aikana, olivat jääneet tekemättä.
Näin ainoaksi vaihtoehdoksi, että palvelutyö jatkuu kolmasosalla supistettuna,
tutkimus menee puolen vuoden kuluessa lähes nollille, teen sivutoimena minulle
kaksi tärkeää tutkimusta, jonka jälkeen lähden puolen vuoden toimivapaalle
pohtimaan tilannetta ja yritän hakea jostakin voimaa aloittaa uudelleen puhtaalta
pöydältä tässä tai jossakin muussa työpaikassa. Olin vähän levollisempi ja menin
lauantai-illalla nukkumaan.
Heräsin sunnuntai-aamulla viideltä muutaman tunnin horteen jälkeen ajatukseen,
että ehkäpä työtoverini kuitenkin ajattelivat hyvää. Menin kannettavalle koneelleni
ja tuhosin muistiosta suunnilleen liuskan negatiivisia arviointeja pois. Jatkoin
kuitenkin aina välillä kyyneleet silmissä muistion kirjoittamista ja menin jatkamaan
kirjoitustyötä töihini sunnuntai-aamulla, kun kehtasin mennä työpaikalleni. Nyt tein
enää stilisointeja ja yritin miettiä asioita työtovereideni ja esimiehemme kannalta.
Yritin arvioida myös, miten he kokevat asioita. Otin vieläkin heitä arvostelevia
asioita pois tekstistä, kopioin tekstin ja panin kopiot postilaatikkoihin suljetussa
kuoressa. Lopun sunnuntain tein niitä asioita, mitkä olivat välttämättömiä
seuraavan viikon toteuttamiseksi ja yritin olla ajattelematta asiaa.
Maanantai-aamuna ja lomapäivänäni menin kokoukseen korkeakoululle, missä
erään professorin kanssa pohdimme suunnitelmaa korkeakoulun hankkeeksi. Olin
niin allapäin ja väsynyt, että tulin sanoneeksi suunnitelmistani häipyä nykyistä
työstäni. Hän tarjosi minulle heti työpaikkaa ja pyysi loppuvuodeksi hänelle töihin.
Sanoin, että ensi vuoden kesästä alkaen saattaisin harkita, mutta haluan ensin
hoitaa nykyisen tutkimukseni alasajon. Työpaikan tarjoaminen oli kuitenkin
positiivinen asia ja ele. Tiedän, että hän oli tosissaan. Ajoin Helsinkiin ja istuin
iltapäivän kahdessa kokouksessa pohtimassa muita asioita. Illansuussa kävin
tuttavani kanssa keskustelemassa ja koin erityisen hyvänä, kun saatoin purkaa
mielessäni olevia asioita. Samoin ilmeisesti ystäväni koki omien asioidensa
läpikäymisen hyvänä. Illalla myöhään ajoin vielä jännittyneenä Helsingistä töihini,
nähdäkseni, oliko muistiooni reagoitu. Esimiehemme oli vastannut ja antanut
positiivista palautetta, joten koin pienen helpotuksen.
Tiistai-illalla aloin pohtimaan asioita vielä kerran kaikkien kokemusten valossa,
mutta en keksinyt mitään merkittävää muutettavaa, ainoastaan työ oli jo asioiden
tarkentamista ja yksityiskohtien miettimistä. Istuin illalla monta tuntia ulkona
terassilla kotonani ja tein surutyötä.

3.6.3 Tulevaisuus
Tuntui helpottavalta. Työnantajani menettää varmasti tuloja, suoritteita ja
vaikuttavuutta. Epävarmuutta tulee siitä, miten esimiehemme esimies asian näkee.
Uskon, että se työtaakkani, jota olen vetänyt, on nujerrettavissa ja se on pakko
nujertaa. Samalla uskon, että muiden tavoitteet tullaan saavuttamaan. Se, mitä
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eniten suren, on kaiken sen tutkimuksen alasajo, mikä oli minulle niin tärkeää.
Surutyötä joudun varmaan tekemään pitkään jatkossakin. Samoin tulevaisuuteni
muuttui epävarmemmaksi, mutta samalla siihen tulee vapausasteita lisää. Näyttää
myös siltä, etten sittenkään pala loppuun, vaikka sitä välillä pelkäsin kovastikin.
Omituisten rintakipujen takia kävin rasitustestissäkin, mutta onneksi ongelmia ei
löytynyt. Olisihan sekin kivaa, että joskus jatkossa olisi vapaa-aikaakin ja joskus
voisi hengittää vapaammin.
Olen onnellinen tilanteesta, missä sekä työtoverini että esimiehemme näyttivät
tukevan tämänkaltaista kehitystä. Toivoin, ettei asiasta jäänyt säröjä
vuorovaikutuksiimme. Olin tyytyväinen siitä, että pystyin tekemään niinkin
selväpiirteiset toimenpidelinjaukset. Itseni kohdalta huomasin tosin, että minun oli
todella vaikea hyväksyä tilanne sellaisena niin kuin se esitettiin. Toisaalta ajattelin,
että kun on viimeiseen asti taistellut näkemystensä puolesta ja kaikki romahtaa, on
se kova paikka kenelle hyvänsä. Pahinta näin jälkikäteen olivat ne kohtuuttomat
epäilykset toisten henkilöiden vaikuttimista, joita jäin miettimään. Niiden
todenperäisyyttä en koskaan saa enkä haluakaan tietää, mutta uskon ja toivon,
että suurin osa epäilyksistäni oli täysin perusteettomia ja niiden synty liittyi
huonosti nukuttuihin öihin.

3.6.4 Kolme kuukautta alasajon aloittamisesta
Välillä kaikki tuntui toivottomalta, välillä koin jotain innostusta. Olin muuttunut
huomattavasti kriittisemmäksi kaikille asioille, mitä toiset esittivät. Oman
työyhteisöni tavoitteet ja omat tavoitteet tuntuivat eriävän enkä kokenut saavani
ymmärrystä. Monena iltana jaksoin vain itkeä pienistäkin vastoinkäymisistä.
Toisaalta sain uskoa toimintaani tehdessäni asiakastyötä. Elämäni tuntui välillä
täysin mahdottomalta.
Työasioissa olen kertonut tilanteestani yhteistyökumppaneilleni ja olen todennut,
etten ensi vuonna tee uusia hankkeita. Yhteistyökumppanini ovat olleet yllättävän
ymmärtäväisiä ja ovat hyväksyneet toimeni. Joitakin uusia hanke-esityksiä on
tullut, mutta olen torjunut päättäväisesti uusia hankkeita. Palvelu- ja
koulutuspuolen alasajo on vielä miettimättä, mutta koulutuksen suhteen olen
tehnyt rajauksia siinä, etten opeta peruskursseilla enkä anna yrityksille luentoja
perusasioissa. Palvelupuolella mietin mahdollisen keikka-avun organisoimista. Olen
päättänyt nostaa hintaani järkeistääkseni työmäärääni.
Olen käynyt keskusteluja myös siitä, että käynnistäisin kokonaisvaltaisemman
pohdinnan riskien arvioinnista ja hallinnasta, mistä minulle on kerrottu keskustellun
ylintä johtoa myöten. Olen sitä mieltä, että myös riskien analysoimisessa on
runsaasti tehtäviä eikä riskien hallinta voi olla meilläkään koko totuus, vaikka
minulle niin kerrotaan. Etenkin kemiallisessa työhygieniassa, ergonomiassa,
henkisessä kuormittavuudessa ja koulutuksessa riskien arviointikin on vasta
alkutekijöissään.
Kaikesta huolimatta minulla oli syvä epäily toimintaedellytyksistäni ja
mahdollisuuksistani. Sain kuitenkin näillä toimenpiteillä uusia vapausasteita. Tämä
antoi
minulle
mahdollisuuden
uusiin
näköaloihin
sekä
mahdollisiin
muutostilanteisiin regoimiseen, joita laitoksen ulkopuolella saattaa avautua. Sisällä
syvyydessä eli kuitenkin epäilys siitä, saisinko aikaa pitää etätyöjaksoni vai
kaatuisiko kaikki taas työkuormiin.

3.7. ITSENSÄ VOITTAMINEN
Olen pukenut frakin päälleni kotona ja vaimoni vie minut korkeakoululle. Menen
hermostuneena korkeakoulun ravintolan kabinettiin odottamaan. Sinne tulevat
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jonkun ajan kuluttua väitökseni kustos sekä molemmat vastaväittäjäni. Olen
tilannut kabinettiin hieman kevyttä ruokaa ja alamme vaivautuneesti syömään
keskustellen niitä näitä. Olen melkoisen hermostunut ja jännittynyt, vaikka minulla
on runsaasti kokemusta erilaisista tilaisuuksista. Onhan tämä kuitenkin minun
ainutkertainen ja oma väitöstilaisuuteni. Syömme ja odottelemme tilassa noin
tunnin. Sitten lähdemme kävelemään muodostelmassa luentosaliin. Sali on täynnä
ihmisiä, jotka nousevat seisomaan sinne tullessamme. Asetumme paikoillemme.
Katselen salissa monia minulle tuttuja ihmisiä ja järjestelen paperini ja materiaalini
valmiiksi. Käymme läpi väitöstilaisuuden vaatimat vuorosanat ja aloitan
avauspuheenvuoroni. Itseni voittamisen kannalta tilanne ja suurin osa
jännittämisestäni on ohi.
Olin etukäteen ajatellut väitöstilaisuuteni olevan kauhistuttava kokemus. Jännitin
sitä etukäteen kovasti. Vaikka asiatasolla tunsin ja tiesin asiat hyvin, alku jännitti.
Siksi alkujännitys kulminoitui ravintolan kabinettiin ja tilanteeseen ennen väitöksen
alkua. Kun nämä oli ohitettu, tilanne oli käsissäni ja hallinta palasi. Olin jälleen
kerran voittanut itseni, vaikka etukäteen väitöstilaisuus oli tuntunut lähes
mahdottomalta. Tämänkaltainen itsensä voittaminen luo positiivista energiaa ja
antaa itsetuntoa. Jouduin kuitenkin etukäteen kamppailemaan ja tekemään paljon
työtä itseni kanssa sekä ajattelin, uskallanko viedä asioita edes väitökseen asti.
Uskon, että monet saattavat jättää elämänsä tai uransa kannalta tärkeitä asioita
saavuttamatta, kun eivät uskalla voittaa itseään. Näin on käynyt joidenkin asioiden
suhteen myös omalla kohdallani.
En ole koskaan pitänyt juhlista. Jostakin syystä olen aina jännittänyt niitä.
Nuorempana reagoin tähän jännittämiseen ns. kahvikuppineuroosilla ja muillakin
jännittämisen tavoilla. Olen muutaman kerran jättänyt menemättä mielestäni
jännittäviin tilanteisiin. Vanhemmiten olen tottunut tilanteisiin ja en enää kiinnitä
niihin
niin
paljon
huomiota. Ehkäpä itsensä voittaminen
on
tuonut
omanarvontuntoa. Kysymys ei välttämättä ole itsensä voittamisesta vaan
enemmänkin tilanteisiin tottumisesta. Toisaalta, jos joku tilanne riittävästi inhottaa,
miksi sitten ehdoin tahdoin pitää osallistua. Etukäteisarvioinnissa pohditaan hyviä
ja huonoja puolia, niin kuin asioita harkitessa yleensäkin.
Voiko itsensä voittaminen olla huono asia? Menettääkö siinä jotain? Ainakin
kysymys on tilanteista, missä ahdistuu. Ahdistuminen on tuskallista. Kehittyäkseen
täytyy sietää tuskaa, mutta samalla menettää itsestään jotain. Ilmeisesti itsensä
voittamisessa on joku kohtuus. Ei liene järkevää koko ajan taistella itseään
vastaan, mutta joskus se on terveellistä. Varsinkin negatiivisten tekijöiden
poisoppiminen luo positiivisen lopputuloksen.
Ensimmäiset luentoni ja puheeni erilaisissa tilaisuuksissa olivat minulle vaikeita.
Kuitenkin vähitellen kokemukseni myötä olen oppinut hallitsemaan tilanteet ja
nykyisin luentojen pitäminen on minulle jopa miellyttävää. Kun aloittelin
englanninkielisten luentojen pitämistä, epäilyt siitä, ettei kielitaitoni riitä, pakottivat
minut monesti voittamaan itseni. Vanhenemisessa on se hyvä puoli, että on
läpikäynyt monia tilanteita ja selviytynyt niistä. Sitä sanotaan kokemukseksi, mistä
nautin täysillä nykyään. Näen oman kokemukseni kautta monien minua
nuorempien ihmisten tuskan taakse ja yritän omalta osaltani luoda tähän tuskaan
helpotusta.
Itsensä voittamista on myös vihan ja tunteiden hallinta. Tietyissä tilanteissa
ihmisen pitää hallita tunteensa, mutta tunteiden patoaminen on epäterveellistä ja
johtaa pitkällä aikavälillä ongelmatilanteisiin. Tunteita ja viettejä vastaan taistelu
voi olla myös varsin epätoivoista työtä. Kun ongelmiaan on yrittänyt sietää
muutaman vuoden, alkaa tuntua masennus ja toivottomuus. Tässä kokemus taas
kääntyy kielteisten asioiden puolelle. Luulen, että nimenomaan miehet eivät oikein
tunnista tunteitaan ja viettejään, jolloin tapahtuu masentumista tai rajuja
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ylilyöntejä. Tietysti näihin on monia syitä, mutta osatekijöistä asiat yleensä
koostuvat.
Itsensä voittamisen eräs vastakohta on itsensä hyväksyminen. Minusta meidän
pitää antaa anteeksi itsellemme ja olla armollisia paljon nykyistä enemmän.
Tyytymättömyys itseensä käynnistää itsensä voittamispohdintaa sekä muutakin
toimintaa. Itsensä hyväksymistä pitäisi nykyistä enemmän suosia. Mehän olemme
kaikki erilaisia ihmisiä niin fyysisten kuin henkistenkin virheidemme ja
puutteidemme osalta.
Itsensä voittaminen on tahtojen taistelua. Toisaalta haluaa ja toisaalta ei. Voi vain
kuvitella, minkälaista itsensä voittamista esimerkiksi kuoleman vaarassa
toimiminen vaatii sotatilanteessa. Ilmeisesti naiselle synnyttäminen saattaa olla
itsensä voittamisen paikka. Ilmeisesti itsensä voittaminen on parhaiten
ymmärrettävissä lyhytaikaisena ja kertaluonteisena tapahtumana. Jos itsensä
täytyy voittaa päivä toisensa jälkeen, tapahtuu uupuminen, masennus ja jatkuva
tyytymättömyys. Onnellisessa tilanteessa syntyy tottumista, jolloin itsensä
voittaminen on kerta kerralta helpompaa.
Miten itsensä kanssa taistelu voi olla niin vaikeaa? Emmekö pysty vain tekemään
päätöstä ja pysymään sen takana. Itsensä voittamisen taistelu lähtee vaihtoehtojen
miettimisestä, epäonnistumisen riskien pohtimisesta sekä yrittämisen ja
periksiantamisen taistelusta. Tilanteiden hallitsemattomuus, siitä seuraavat pelot
sekä tunteen ja järjen ristiriita voivat olla alkusyitä. Ihmisen rikkauteen kuuluu,
että asioita voi tarkastella monesta näkökulmasta.
Eroaako itsensä voittaminen jotenkin miesten ja naisten elämässä? Sanotaan, että
miesten on purtava hammasta, tunteita ei saa näyttää ja miehen täytyy kestää.
Naisen sallitaan purskahtaa itkuun, nainen voi antaa periksi ja naisen pitää näyttää
tunteensa. Onko tässä eroavuutta ja jos on, mitä siitä seuraa? Onko liian rohkeaa
väittää, että osittain näistä syistä naiset elävät keskimäärin 10 vuotta miehiä
pitempään, he tekevät huomattavasti vähemmän itsemurhia kuin miehet ja niin
edelleen. Onko siis itsensä voittaminen liian kovaa leikkiä miehillekin pitkällä
aikavälillä? Äsken julkaistiin tutkimus, missä nuorten 30 - 40 vuotiaiden naisten
todettiin tutkimuksessa voivan huonosti. Onko tämä seurausta naisten
miehistyneistä otteista niin työssä kuin kotonakin?
Aikaisempina vuosikymmeninä miesten oli selvittävä. Selviämisen vaihtoehto oli
syrjäytyminen. Tänä päivänä miehille hyväksytään epäonnistumisia ilman että koko
elämä luhistuu. Tässä yleisessä epävarmuuden lisääntymissä saattaa olla myös
aineksia miesten elämän laadun paranemiseksi. Sen sijaan naisten tavoitellessa
tasa-arvoisuutta vaaraksi muodostuu, että naiset omaksuvat myös niitä
miehisyyteen liittyviä stressaavia ja negatiivisia asioita, joita miesten maailmaan on
kuulunut. Ehkäpä tämäkin kokeiluvaihe täytyy tehdä.
Me kaikki kamppailemme itsemme kanssa - joku enemmän joku vähemmän.

3.8. TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUTYÖN KEHITTÄMINEN
Työsuojelu on lakisääteinen työhyvinvoinnin ja tuottavan toiminnan tukijalka ja
alusta, mistä emme voi tinkiä niukkoinakaan aikoina. Kun työturvallisuuteen
arvioiden mukaan panostetaan työpaikoilla yhteensä noin miljardi euroa vuodessa,
on tarpeen selvittää, mitä tuolla rahalla saadaan aikaan ja olisiko
työsuojelutoimintaa
tehostettavissa.
Voidaan
perustellusti
ehdottaa,
että
työsuojelua ajanmukaistetaan ja kehitetään työpaikoilla työpaikan omasta toimesta,
ja työsuojelutyötä uudistetaan ja tuetaan asiantuntijaorganisaatioiden toimesta.
Ovatko työsuojeluorganisaatiot rakennemuutosten ja muuttuvien töiden alueella
ajan tasalla, eli toimitaanko työpaikoilla todella työsuojelun kehittämiseksi ja
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edelleen laajemmin työhyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseksi? Entä
mikä on tilanne pk-työpaikoilla?
Työsuojelun alkuperäinen tavoite oli toiminta työn ja työolojen turvallisuuden ja
työntekijän terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. On tullut paljon uusia
käsitteitä, kuten työkyky ja työhyvinvointi sekä työelämän laatu. Samoin ajatukset
työympäristö-sanan
hahmotuksesta
ja
merkityksestä
vaihtelevat
paljon.
Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla ja yhteisillä työpaikoilla edistää työnantajan
ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Yhteistoiminta mahdollistaa sen, että työntekijät
osallistuvat ja vaikuttavat työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien
asioiden käsittelyyn.
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 309 000 yritystä, joilla on yhteensä
340 000 toimipaikkaa. Yli kymmenen hengen toimipaikkoja on 24 000. Näissä tulee
olla työsuojeluvaltuutettu, -päällikkö, kaksi varavaltuutettua. Lisäksi yli
kahdenkymmenen hengen toimipaikoissa (9 000 kpl) tulee olla myös
työsuojelutoimikunta, jossa edellä mainittujen lisäksi on yleensä vähintään kaksi
muuta jäsentä. Lisäksi pienissä yrityksissä (285 000 kpl) vähintään yksi henkilö
tekee työsuojelua. Yritysten työsuojelupanostuksen arvo on näin laskien yhteensä
noin 0,7 mrd € vuodessa. Työpanoksena tämä tarkoittaa noin 15 000
henkilötyövuotta. Julkinen sektori mukaan lukien voidaan puhua noin yhden
miljardin euron vuosittaisesta työaikapanostuksesta työsuojeluun eli yhteensä
puhutaan noin 20 000 henkilötyövuoden panoksesta.
Keskusteluissa on usein pohdittu, että työpaikkoihin kohdentuva työsuojelun
lainsäädäntö on suhteellisen hyvällä tolalla, mutta rakennemuutokset ja muuttuva
työ luovat uusia vaatimuksia. Enemmän kuitenkin painopiste on ajatteluissa siinä,
että työpaikoilla ei sittenkään olla lainmukaisessa työturvallisuustilanteessa. Vaikka
tietoa on, tahto ja taidot puuttuvat.

Tahto

Tieto

Taito

Kuva 12. Työsuojelun kehittäminen työpaikalla: tietoa on, mutta onko tahtoa ja taitoa?

3.9. ALAISTAIDOISTA
Rauno Pääkkönen ja Sari Käpykangas
Alaistaidoista ja johtamisesta on
paljon kirjallisuutta, joka pohjautuu
sosiaalipsykologian tai työyhteisötutkimusten näkemyksiin, mutta myös konsulttien
kokoamiin aineistoihin (Keskinen 2005, Silvennoinen ym. 2006, Käpykangas 2013).
Niissä määritellään alaistaitoja mm. vuorovaikutustaitojen, työhön sitoutumisen,
asennoitumisen, esimiehen ja työntekijän välisen yhteistyön ja monen muun
ulottuvuuden kautta. Alaistaitojen rinnakkainen käsite on organisaatiokansalaisuus,
joka tarkoittaa hyvää työyhteisön jäsenyyttä. Organisaatiot ovat muuttuneet
hierakkisista lokeroista sameiksi ja joustaviksi lonkero- ja matriisiorganisaatioiksi,
jolloin tässäkin suhteessa tarvitaan hyviä alaistaitoja. Seuraavassa yritämme
laajentaa alaistaitoajattelua organisaatioissa ja niiden rajapinnoilla.
Työuran aikana toimitaan usein sekä työntekijänä että johtamistehtävissä.
Työuralla törmää monenlaisiin asiakkaisiin, työyhteisöihin, esimiehiin ja
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työtovereihin. Toisten ihmisten näkökulman ymmärtämistä tarvitaan paljon.
Alaistaitojen kirjoituksissa käsitellään niukasti asiakkaiden ja työntekijöiden välistä
rajapintaa. Asiakasrajapintaa ei ole liitetty kirjallisuudessa alaistaitoihin, mutta
asiakasymmärrys (Seppänen, ym. 2014, Korhonen, ym. 20011, Arantola, ym 2009)
nykyisessä verkostoituneessa maailmassa on hyvin tärkeää. Monissa ammateissa
asiakasverkostot ovat tärkein yhteisö, kun oma työyhteisö on toissijainen tai omaa
työyhteisöä ei edes ole (kuva 13).

Asiakasyhteisöt

Työyhteisö

Yrityksen toiminta

Oma työ ja osaaminen

Alainen

Alaistaitojen rajapintoja
Kuva 13. Alaisena olemisen rajapintoja
Pitäisikö alaistaitoasia kääntääkin työntekijän taidoiksi tai yhteisötaidoiksi (työ-,
yhdistys- ja asiakasyhteisöt). Onko enää järkevää pohtia vain esimies-alais-akselia,
pitäisikö olla asiantuntija-asiakas tai yrittäjä-asiakas. Entä henkilöillä, joilla on
monta työpaikkaa ja asemaa samanaikaisesti, kuten: yrittäjä, toisen yrityksen
työntekijä, luennoitsija, maanviljelijä ja eläkeläinen. Tästä tullaan moniulotteiseen
tehtävänkuvaan, missä kaikissa pitää olla erilaisia yhteisötaitoja.
Yksi työyhteisötaitojen tärkeä alue on kuuntelemisen taito. Valitettavasti on usein
niin, että kun status organisaatiossa nousee, kuuntelemisen kyky näyttää
heikentyvän vaikka pitäisi olla päinvastoin. Päätöksiä ei pidä tehdä mielivaltaisesti
vaan muita kuunnellen. Työelämässä on myös haasteellisia tilanteita. Pelolla
johtaminen lamaannuttaa tiimin tai jopa organisaation. Pelon ympäristössä on
vaikea kerta toisensa jälkeen olla avulias, myötätuntoinen ja rakentava, jos
jokaisella yrityksellä tuntuu, että matto kiskaistaan jalkojen alta pois. Johtajatkin
ovat alaisia. Monet kuvittelevat, että johtajana voi tehdä asioita toiveidensa
mukaan, mutta itsenäisintä työ voi olla esimerkiksi asiantuntijana.
Nykyinen tehokkuusajattelu lähtee siitä, että kaikkien kyvyt työpaikalla on saatava
käyttöön. Alaisen rooli ei ole enää passiivinen ohjeiden toteuttaja, vaan alaisen
täytyy osaltaan kantaa yritystä eteenpäin ja kehittää omaa tekemistään. Jokaisen
työntekijän pitäisi toimia yrittäjämäisesti ja hänen tulisi ymmärtää, mistä palkka
muodostuu ja mitä on hänen liiketoimintansa kokonaisuuden osana. Myös
liikkuvassa työssä työntekijän vastuu ja päätöksenteko korostuvat.
Alaistaitoja on myös tiivistetty monin tavoin. Esimerkiksi Richard Kelley on koonnut
luettelon siitä, miten työntekijä erottuu työpaikalla hyvällä tavalla (Taulukko 3).
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Taulukko 3. Alaisen avaintaidot (Kelley 1998)
Richard Kelley: Alaisen 9 avaintaitoa:

1. Henkilökohtainen
aloitteellisuus,
valmius
hakea
uusia
polkuja
organisaatioiden valkoisilta alueilta
2. Verkostoituminen, kyky luoda henkilöiden verkosto, jotka voivat tuoda
apua erityistarpeisiin
3. Itsensä johtaminen, kyky pysyä organisaation kriittisellä polulla, mistä
saadaan lisäarvoa
4. Näköalan
pitäminen
koko
ajan
eli
yrityksen
kokonaiskuvan
hahmottaminen
5. Oman persoonan laittaminen sivuun ja tehokkaan työn tekeminen
esimiesten ja muiden auttamisessa
6. Kyky vaikuttaa tehokkaasti muihin yrityksessä, jotta tavoitteisiin
päästään
7. Ryhmätyön voiman hyväksikäyttö
8. Organisaation taidot; pitää löytää yrityksen vahvuuksia asioiden
edistämiseen
9. Esitystaidot, pitää pystyä vaikuttamaan oikeisiin tahoihin
Silvennoisen ja Kauppisen (2006) esiin nostamia alaistaitojen elementtejä ovat
muun muassa yritystä tukeva asenne, positiivinen näkökulma, luottamuksen
rakentaminen,
esimiehen
toiminnan
parempi
ymmärrys,
joustavuus,
yhteistyövalmius, ratkaisujen tarjoaminen ongelmien sijaan, lupausten pitäminen ja
erimielisyyksien kohtaaminen niin esimiehen kuin työyhteisönkin suhteen. Nämä
kaikki ovat hyviä näkökulmia, joita kannattaisi yrittää muistaa arjen paineissa ja
työn tiimellyksessä. Tärkeä asia on luottamus, kun puhutaan alaistaidoista,
varsinkin esimiehen luottamus alaiseen. Ilman sitä on vaikea kuvitella, että
työntekijällä olisi mahdollisuuksia edetä.
Oma työ pitää hoitaa hyvin, mutta samalla pitää katsoa ja arvostaa myös
esimiehen työtä ja toimintaa. Johtamiskoulutuksessa sama korostuu niin, että oma
tiimi ja työyhteisö ovat tärkeitä, mutta samalla pitää katsoa jossain määrin myös
seuraavaa tasoa. Esimerkiksi tiimipäällikölle johtoryhmässä vaikuttaminen on yhtä
tärkeää kuin tiimin toimivuus ja oman asiantuntemusalueen hoitaminen. Katsetta
pitää kohdistaa samanaikaisesti moneen suuntaan.
Tärkeintä alaisena on kuitenkin keskittyä työn tekemiseen ja työn tehokkuuteen
sekä tuottavuuteen. Mikään ei korvaa ainutlaatuista osaamista organisaatioissa.
Kannattaa myös huomata, että yrityskulttuurit ja työyhteisöt ovat ainutlaatuisia,
jolloin ei ole olemassa yhtä ja ainutta tapaa toimia työntekijänä. Toisessa
yrityksessä työntekijät voivat laukoa sellaisia asioita toisilleen ja esimiehille, mikä
ei tule kysymykseenkään toisessa yrityksessä. Erot voivat syntyä luottamuksesta,
esimiestyöstä tai vaikkapa ryhmän huumorintajusta.
Alaistaitoja tarvitaan myös harrastuksissa ja yhdistystoiminnassa. Yhdistyksissäkin
hyviin alaistaitoihin kuuluu, että tehtäviä pyritään jakamaan mahdollisimman
monelle, jolloin kaikki halukkaat pääsevät myös kehittämään yhdistyksen
toimintaa. Ajatusmalli voi myös olla, että kun jäsenet eivät ole yhdistyksen
”palkansaajia” vaan maksavat jäsenmaksun, he voivat myös vaatia maksun
vastineeksi hallitukselta mitä tahansa ja ilmaista tyytymättömyytensä miten
tahansa. Silloin unohtuu se, että hallituksella on yhdistyksen jäseninä oikeus
siihen, että harrastustoiminta on heillekin voimaannuttavaa sen lisäksi että he
hoitavat yhteisiä asioita.
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3.10. MILLÄ PERUSTEELLA RATKAISET ASIOITA?
Törmään usein tieteen ja käytännön väliseen kuiluun. Sanotaan, että päätösten
pitää perustua tutkittuun tietoon. Valitettavasti tutkittua tietoa ei aina ole, mutta
ratkaisuja on tehtävä. Päätöksiä tekevillä ei aina ole taitoa soveltaa tieteellisin
perustein koottua tietoa. Tieteellisten mallien ja tulosten soveltaminen käytännön
ongelmiin voi vaatia huomattavia kustannuksia ja asiantuntijatyötä. Toisaalta
tutkijoiden tuottamaa tietoa ei arvosteta tai tutkijoiden tuottama tieto on niin
”tieteellistä”, ettei sitä voi edes soveltaa käytäntöön. Tällöin joudutaan pohtimaan,
kuinka paljon toiminnanharjoittajalta voidaan edellyttää.
Kysymys nousee myös siitä, mikä on viranomaisten tai viranomaisohjeiden rooli.
Esimerkiksi rakentamisessa, sisäilmasto-ongelmien sekä kemikaaleista oireilevien
henkilöiden kanssa joudutaan pohtimaan sitä, mitä asiasta tiedetään, miltä oireita
kokevista tuntuu ja mitä asioiden korjaamiseksi ollaan valmiita tekemään.
Tieteellinen tieto nojaa arvioituihin, toistettavissa oleviin tutkimustuloksiin, jotka
ovat varmennetut tilastotieteellisesti. Sanomalehtien sivuilla saatetaan esittää
väitteitä, jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua. Erityisesti internetiin on alkanut
ilmestyä epämääräisillä perusteilla julkistettuja juttuja. Miten asiaan perehtymätön
selviytyy tässä tiedon viidakossa, kun asiantuntijatkin ovat asioista eri mieltä?
Hieman lohtua tuo se, että lehtiin on alkanut tulla faktantarkistuspalveluita, joilla
lehdet arvioivat ja tarkastelevat juttujensa todenperäisyyttä. Kuitenkin väitteille jää
edelleen runsaasti sijaa.
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Olen huomannut, että tutkijoillakaan ei aina ole kykyä soveltaa saamiaan
tutkimustuloksia käytäntöön. Toisella puolella ovat käytännön ihmiset, joiden
mielestä tieteellisesti tuotettu tieto saattaa olla käytäntöön soveltumatonta. Olen
joutunut vastaanottamaan arvostelua, että esimerkiksi tekemämme opas on ollut
floppi siitä tiedosta mitä on. Käytäntöön soveltuvan oppaan kirjoittaminen on
vaikeaa, mutta minun mielestäni välttämätöntä ja arvokasta työtä. Tutkija voi
”paeta” tieteen tarkkuuteen tai täydellisyyteen, mutta opasta tehtäessä on pakko
soveltaa asioita ja hyväksyä epävarmuuksia sekä kestää eri suunnista (esimerkiksi
etujärjestöt) tulevaa arviointia. Hyvän oppaan pitää kestää aikaa ja muutoksia.
Ongelma on myös siinä, että hyväksytään tiedoksi perustelemattomia väitteitä.
Tilanne tulee jatkossa entisestään monimutkaistumaan, koska media tuo
markkinoille yhä nopeammin ja herkemmin tietoa, millä media ja tuotteet myyvät
itseään. Huomaamaton tarkoitushakuisuus lisääntyy ja mediassa käytetään yhä
enemmän ”tuotesijoittelua”. Epävarma tieto pitäisi tarkistaa luotettavasta
lähteestä. Luotettavia lähteitä ovat esimerkiksi tahot, joilla ei ole taloudellisia
riippuvuussuhteita tietoa, väitteitä tai tuotteita myyviin tahoihin.
Jopa media on lähtenyt keskustelemaan totuuden jälkeisestä ajasta mm.
politiikassa. On havaittu, että eri lähteistä julkistetaan tarkoituksella tietoa, millä
yritetään vaikuttaa mielipiteisiin. Puhutaan kybersodankäynnistä, missä totuus
uhrataan ensimmäiseksi. Tutkimuksessa on tähän asti ajateltu olevan puolueeton
referointijärjestelmä tieteellisillä lehdillä. Open access ajattelu taloudellisista syistä
kuitenkin horjuttaa tätä ajattelua siinä mielessä, että julkaisemisen kynnys saattaa
alentua, kun julkaisun tekijä lähestyy lehteä ja on valmis rahoittamaan lehden
kustannuksia ja lehtiyhtiön voittoa. Samoin internetiin voi viedä julkaisuja ilman
minkäänlaista kynnystä tai vertaisarviointia. Tästä kaikesta seuraa, että ihmisten
arviointikykyyn on panostettava jatkossa entistä enemmän. Samanaikaisesti myös
puolueettomien asiantuntijoiden arviointeja pitäisi lisätä. Ongelmaksi tässä saattaa
myös muodostua se, että asiantuntijoillakin on erilaisia sitoumuksia taloudellisista
syistä, jolloin saattaa syntyä epäily puolueellisuudesta arvioinneissa.
Olen tehnyt arviointityötä yli parikymmentä vuotta eri lehdille Suomessa ja
ulkomailla. Vaikutelma tästä työstä on, että usein tutkijat kirjoittavat tiukasti
pitäytyen omaan erikoiskysymykseensä ja sitä kautta yrittävät viedä tiedettä
eteenpäin. Näin pitää tietysti olla, mutta toivoisin, että ainakin johdannossa tutkija
uskaltaisi katsoa asiaa hieman laajemmin, jolloin tutkimuksen viitekehys voisi
paremmin avautua. Aikaisemmin itsekin hieman ylenkatsoin kirjoituksia, missä
yritettiin kertoa asioista laajemmin eikä päästy varsinaiseen asian fokukseen. Näin
vanhempana olen oppinut ymmärtämään näitäkin näkökulmia, vaikka nämä usein
tuntuvat juuri kokemuksen mukanaan tuomilta mielipiteiltä, joiden arvostusta olen
edellä yrittänyt vähentää. Tämä vahvistaa näkemystä, että yhtä ainoaa ja oikeaa
totuutta on vaikea löytää.

3.11. TYÖSUOJELUN JA TYÖYMPÄRISTÖTYÖN HISTORIAA
Tulin työympäristökysymyksiä selvittämään Työterveyslaitokselle vuonna 1977
vastavalmistuneena
fyysikkona.
Muistan
alkuajoilta
vastakkainasettelun
työntekijäpuolen ja työnantajapuolen välillä. Ratkaisuehdotukset olivat myös silloin
melkoisen idealistisia ja periaatteellisia, jolloin selkeisiin ratkaisuihin oli vaikeata
päästä. 1970 - 1980-luvuilla työympäristöselvitysten pääpaino kohdistui mittauksiin
ja tulosten arviointiin. Valmiuksia oli silloin lähinnä henkilökohtaisten suojainten
kehittämisessä ja käyttämisen tehostamisessa sekä jossain määrin työtapojen
kehittämisessä niin, että altistuminen olisi pienempää. Silloin ajatuksia ja
kokemuksia nostettiin esiin mm. Ehkäisevän työhygienian seminaareissa. Vasta
1990 - 2000 luvuilla alkoi esiintyä erilaisia muitakin ympäristön kehittämiseen
liittyviä käytännönläheisiä ratkaisuja ja ymmärrys todellisista mahdollisuuksista
esimerkiksi kohdeilmanvaihdon, prosessimuutosten, kotelointien tai erilaisten
päästöjen vähentämiseksi tutkittiin ja sovellettiin. Ympäristöpuolella on jo pitkään
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sovellettu BAT-periaatetta (Best Available Technology), mitä ehkä olisi pitänyt
enemmän miettiä myös työympäristöasioissa.
Edellä kuvasin trendejä yleisellä tasolla, mutta työpaikkojen eroavuudet näissäkin
asioissa ovat valtavia. On työpaikkoja, missä työympäristöä ja työsuojelua on
ajateltu hyvin vähän ja toisessa päässä on yrityksiä, jotka ovat tehneet kaiken
mahdollisen työntekijöiden, johdon ja asiakkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi.
2010-luvulla osani oli toimia työhyvinvoinnin edistäjänä ja sen jälkipuoliskolla
palasin henkisesti takaisin ympäristö- ja työympäristötyöhön. Työhyvinvointi on
alun perin henkisen hyvinvoinnin osa-alue, mutta käsitettä haluttiin laajentaa myös
työympäristökysymysten ja työturvallisuuden alueille. Se ei kuitenkaan istunut
siihen hyvin ja sittemmin on vähän palattu vanhaan ajatukseen, että työhyvinvointi
on tutkimusaiheena enemmän psykologien ja henkisen puolen aihemaailmaa.
Käytännön elämässä taas kaikki työpaikoilla työsuojelun eteen tehtävä työ edistää
työhyvinvointia, jolloin sen alle kuuluu myös työterveyshuolto ja työturvallisuus.
Termiä työsuojelu pidetään vanhanaikaisena, ja on mielenkiintoista nähdä, miten
tämä käsitemaailma muuttuu tulevina vuosina. Kuitenkin käsitemaailman
kehityksestä riippumatta työympäristötyötä tehdään työpaikoilla ja sille riittää
tilausta jatkossakin. Esimerkiksi kemian alueella Stoffenmanager ja REACH sekä
meluntorjunnassa mallinnustyökalut edustavat digitaalimaailman työkaluja.
Vähitellen työympäristön ja työturvallisuuden osalta on tapahtunut kehitystä siihen
suuntaan, ettei asenteilla heti tyrmätä uudistamisajatuksia. Henkilökohtaiset
suojaimet ovat kehittyneet ja digitaalitekniikkaa sovelletaan enenevässä määrin
myös erilaisten teknisten ratkaisujen tehokkuuden hallinnassa. Eläkeläisenä ja
yrittäjänä minulla on mahdollisuus tehdä tai ottaa kantaa myös työsuojelun alueelle
kuuluvassa tuotekehitystyössä, mihin uskoisin Suomella edelleen olevan paljon
potentiaalia. Tosin viime aikoina tätäkin tuotantoa on siirtynyt halvemman
työvoiman maihin.
Ajat ovat muuttuneet ja ymmärrys on lisääntynyt, mutta työympäristössä on
edelleen paljon ratkaisemattomia ongelmia, mihin kytkeytyy myös asenteellisia ja
koulutuksellisia puutteita. Pääsin arvioimaan Ruotsissa väitöskirjaa ja väitöstä,
missä oli selvitetty epäpuhtaushuippuja, työsuojelun tietämystä, motivaatiota
työsuojeluun ja työsuojelukoulutuksen vaikuttavuutta. Väitöskirja antoi tästä
kehyksestä hyvän kuvan Pohjoismaisesta tilanteesta. Varsinkin pienyritysten
suhteen tilanne on kuitenkin vaikea monissa maissa.
Minua on pitkään kiinnostanut suunnittelun ja työympäristön haittojen torjunnan
välinen suhde. Olemme yrittäneet lanseerata työsuojelua suunnittelijoille ja
suunnittelua työsuojelutyötä tekeville. Joskus näkyy positiivisia pilkahduksia, mutta
yleistä yhteistä ymmärrystä on vaikea saavuttaa. Varmasti syytä kehittämisen on
kaikilla tahoilla.

3.12. TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN
Lähes koko työurani ajan olen yrittänyt kehittää työympäristöjä tavalla tai toisella.
Ensin pyrittiin löytämään sellaisia asioita, mistä voisi aiheutua vaaraa tai haittaa
terveydelle, sitten pohdittiin, mitä näille tekijöille voisi tehdä. Periaatteellisella
tasolla työympäristön parantamisen toimintaa jaotellaan kuvan 14 mukaisesti
haitan syntymisen, leviämisen ja altistumisen hallinnan avulla.
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Kuva 14. Työympäristön haittatekijöiden torjunnan periaatteet (Työhygienia 2008).
Käytännössä tilanne on selvästi monimutkaisempi ja tapauskohtaisempi.
Prosessimuutoksia ei ole helppoa toteuttaa, kun prosessia on kehitetty esimerkiksi
satojen henkilötyövuosien resursseilla. Tilan ja altistumisen ominaisuuksia ei ole
helppo muuttaa. Kysymys on myös asenteista. Ongelma kristallisoituu tosiasiaan,
että työympäristön kehittäminen pitäisi tehdä integroidusti kaiken muun toiminnan
kanssa, jotta sillä olisi toimivuuden edellytykset.
Minua kiusaa hieman nykyisessä työsuojelukeskustelussa se, että lähdetään
liikkeelle työsuojelun tai työympäristön kehittämisen ehdoilla ja unohdetaan muut
näkökohdat. On hyvä, että työpaikoilla ovat työsuojeluun paneutuneet ihmiset,
jotka muistuttavat näistä näkökulmista, mutta heidän ehdoillaan asia ei etene.
Kukaan ei halua vaarantaa kenenkään työntekijän terveyttä tai aiheuttaa hänelle
haittaa, mutta painopiste on toiminnassa ja toiminnasta saatavassa hyödyssä.
Muuten ei olisi koko yritystäkään. Minusta tässä on työympäristön kehittämisen
kärkiajatus.
Lisäksi työympäristön kehittäminen on riippuvainen yrityksen tilanteesta (Kuva 15).
Olemassaolostaan kamppaileva yritys pyrkii pärjäämään kaikin mahdollisin keinoin,
tavanomaisilla yrityksillä työympäristön kehittäminen on yksi toiminta muiden
joukossa ja vain erikoistapauksissa asia nousee näkyvästi esille. Kolmas
yritysryhmä eli ne, jotka katsovat lisäävänsä kilpailukykyään huippuun viritetyillä
työntekijöiden työhyvinvoinnilla, ovat lähinnä luovaa työtä tekeviä ja innovoivia
yrityksiä. Usein monet pienyritykset saattavat kuulua luokkaan a tai b.
Tuotannolliset yritykset kuulunevat useimmiten luokkaan b.
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Työhyvinvoinnin määrä

Yritykset, jotka
katsovat
lisäävänsä
kilpailukykyään
huippuunsa
viritettyjen
työntekijöiden
työhyvinvoinnin
avulla

Tavanomaiset
yritykset
Yritys kamppailee
olemassaolostaan

Kuva 15. Yritysten jaottelua selviämistilanteen perusteella.
Työturvallisuuden merkitys suunnittelussa mietityttää. Suunnittelijat joutuvat
ottamaan huomioon paljon erilaisia näkökohtia. Valitettavasti suunnittelijatkaan
esimerkiksi tilasuunnittelussa eivät aina riittävästi tiedä (tai ymmärrä), millaista
toimintaa tilaan tulee ja mitä työympäristöriskejä toimintaan sisältyy. Toisaalta
työturvallisuusihmiset eivät pysty olemaan kaikissa suunnittelukokouksissa, jolloin
asioita jää huomaamatta. Tilanne paljastuu usein vasta silloin, kun prosessi tai
toiminta käynnistyy. Esimerkiksi melu, käryt, pölyt tai hajut saattavat alkaa haitata
vasta
käyttövaiheessa.
Koeajoissakaan
näitä
ei
välttämättä
huomata.
Käynnistymisvaiheessa tilanteen korjaaminen voi muodostua haasteelliseksi myös
siksi, että rahoitus on jo käytetty, jolloin kehittämiseen ei enää haluta investoida.
Työympäristö muuttuu esimerkiksi niin, että etä- ja matkatyö lisääntyy. Työntekijät
saattavat työskennellä kaukana yrityksen pääkonttorilta, jolloin työsuojelu ei ”yllä”
työpaikoille, vaan vastuuta siirtyy näissäkin asioissa työntekijöille. Työntekijä
saattaa työpäivän, työviikon tai työkuukauden aikana tehdä varsin erilaisia töitä,
jolloin altistuminen voi vaihdella paljonkin. Palvelutyötä tekevät henkilöt saattavat
altistua pitkiäkin aikoja asiakkaidensa työympäristöissä.
Työpaikoilla on edelleen työturvallisuuden vastaisia asenteita. Edelleen kuulee
sanottavan: meluille ei voi mitään, käryjä tällä alalla on aina ollut, tämä on pölyistä
työtä ja niin edelleen. Asioille saattaa olla mahdollista tehdä paljonkin ja monesti
melko vähäisillä kustannuksilla, kun ennakkoluulottomasti ajatellaan asioita.
On myös huomattava, että altistushuippuja ja vaarallisia altistumisia saattaa syntyä
yllättäen. Tämä puolustaa sitä, että työhygieenistä asiantuntemusta pitää
kansallisesti ylläpitää, jolloin päästään mahdollisimman nopeasti tarttumaan
ongelmiin. Työterveyshuollolla pitäisi olla toimivat ja nopeat yhteydet työhygienian
asiantuntijoihin. Henkilökohtaiset suojaimet kehittyvät koko ajan. Erityisesti
sähköisiä ominaisuuksia, joustavuutta ja ergonomiaa on paljon kehitetty, mutta
niilläkin ovat omat rajoituksensa.
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Usein työympäristön kehittäminen koetaan hankalana, eikä siihen etenkään
pienissä
yrityksissä
ole
pätevyyttä
ja
muita
resursseja.
Voidaanko
työympäristöriskinhallintaa ”mallintaa” siten, että eri tyyppisille ja kokoisille
yrityksille olisi selkeitä ja ymmärrettäviä toimintamalleja tarjolla? Miten yritykset
tunnistaisivat ne tilanteet, joissa ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttö on
tarpeen? Tunnistamatta jäävien vaaratekijöitten aiheuttamia riskejä on mahdotonta
hallita. Kemikaaliriskinhallintaan on Työterveyslaitoksella kehitteillä tasoajatteluun
ja benchmarkingiin perustuva, sidosryhmien yhdessä hyväksymä toimintamalli.
Joskus asia voidaan hoitaa halvemmin ja tehokkaammin riskien hallinnan kautta
kuin analysoimalla uudelleen ja uudelleen altistumis- ja terveystietoa. Yritysten
osalta eniten työhygieenisiä haasteita on teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta
sisäympäristöongelmia esiintyy paljon toimistomaisissa ympäristöissä niin
yksityisellä puolella kuin julkishallinnossakin. Lisäksi uusi trendi mm. julkisella
puolella on rakentaa tai muuttaa vanhoja toimistotiloja monitilaratkaisuiksi, mikä
haastaa mm. tilojen ilmanvaihdon, ääniympäristön ja lämpöolosuhteiden hallinnan.
Rakentamiseen liittyy usein mm. melu- ja pölyongelmia sekä erilaisten
liuotinaineiden käyttöä. Siivouskemikaalit aiheuttavat paljon iho-ongelmia alan
yrityksissä. Ehkäpä yrityksiä voisi kritisoida siitä, että tyydytään huonoihin
olosuhteisiin ja työympäristöihin.

3.13. TYÖELÄMÄN MUUTOS
Työelämän muutoksesta käydään paljon keskustelua. Kärjistyneitä mielipiteitä
esitetään. Esimerkiksi teollisen toiminnan loppuminen Suomessa, robottien
vaikutus työllisyyteen, tekoäly, ihmisten perustoimeentuloturva ja monet muut
asiat halutaan nostaa esiin, kun tulevaisuuden työelämästä keskustellaan. Mikä on
todellisuus vai onko todellisuutta edes löydettävissä?
Työelämän muutokset ovat usein hitaita ja ne saattavat kestää vuosikymmeniä.
Esimerkiksi maataloudesta toimeentulonsa saavien määrä on hitaasti vähentynyt,
mutta kuten liikkuessamme huomaamme, pellot ovat edelleen viljeltyjä. Samoin
metsänhoidon teoriat ja käytännöt ovat muuttuneet, mutta metsiä hoidetaan,
hakataan ja metsien merkityksestä Suomelle käydään edelleen vilkasta
keskustelua.
Teollisuudesta vähenee työvoimaa, mutta väitteet teollisuuden loppumisesta
Suomessa ovat liioiteltuja. Suurteollisuus on jossain määrin vähentynyt, mutta
pienyrittäjien ja mikroyrittäjien määrä on lisääntynyt huimasti. Tähän asti
yhteiskunnassamme suurimmat ryhmät ovat olleet palkkatyöntekijät, yrittäjät,
työttömät sekä lapset ja vanhukset. Jatkossa vanhusten määrä lisääntyy,
palkkatyöntekijöiden määrä vähenee, yrittäjien ja erityisesti pienyrittäjien määrä
lisääntyy. Lisäksi mukaan tulevat projekteissa työskentelevät, vapaaehtoistyötä
tekevät sekä kaikenlaisia töitä elääkseen haalivat ihmiset. Varmaan eräs
tulevaisuudessa pärjäävä työntekijä on monitaituri, joka osaa tehdä erilaisia töitä.
Esimerkiksi naapurini maalla osaa tehdä kaikenlaisia rakentamiseen liittyviä asioita
ja
toinen
naapurini
metallitöitä.
Siis
pienyritysmaailman
teema
on
vuorovaikutukseen pohjautuva ajattelu, mikä ei ole ollenkaan uutta.
Toimialoittain muutoksia tapahtuu, joskin hitaasti. Yllätyksiäkin löytyy, esimerkiksi
viimeisen laman aikana 2010 - 2016 rakentaminen oli voimakasta ja tulee olemaan
mielenkiintoista nähdä, missä toimialoilla työllistymisen kasvu talouden noustessa
eniten vaikuttaa (kuva 16). Näitä tilastoja vuosittain tarkasteltaessa 2010-luvulla ei
ole tapahtunut radikaaleja muutoksia, vaikka tiedotusvälineissä tai mediassa
ajoittain toisin väitetään. Suurimmat työllistävät alat ovat sosiaali- ja
terveyshuolto, teollisuus, kauppa ja liike-elämän palvelut. Sote-uudistuksessa
yhtenä tavoitteena on alalla olevien työllisten rajaaminen esimerkiksi tietoteknisin
keinoin.
Jos tarkastellaan yrityksiä niiden työntekijämäärien luokkien perusteella,
mikroyrityksiä on yli 93% ja muille kokoluokille jää alle 7 %. Täytyy kuitenkin
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muistaa, että mikroyritykset (1-9 h) työllistävät 342 000 henkilöä, pienyritykset
(10-49 h) 302 000 henkilöä, keskisuuret yritykset (50-249 h) 256 000 henkilöä
sekä suuryritykset (yli 250 h) edelleen eniten eli 469 000 henkilöä (kuva 17).
Mikro- ja pienyritysten määrä on jatkuvasti lisääntynyt ja näyttää lisääntyvän
jatkossakin. Keskikokoisten ja suurten yritysten tarjoamat työpaikat vähenevät
hitaasti.

Työlliset toimialoittain 2016
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Kuva 16. Työlliset toimialoittain vuonna 2016.
Koulutusta tarvitaan edelleen Suomessa, julkinen hallinto, pankki- ja
vakuutustoiminta, jätehuolto, kauppa, rakentaminen, maa- ja metsätalous,
kuljetus, sosiaali- ja terveydenhuolto eivät voi loppua niin kauan kuin Suomessa
elää ihmisiä. Kysymys on rakennemuutoksesta, joka voi olla nopeaa ja
voimakastakin, mutta perusrakenteet tulevat säilymään jossakin muodossa.
Innovatiivisuuden osalta pitäisi pyrkiä lisäämään kehityspanostuksia, koska
luovuudessa ja kehittämisessä Suomen kaltaisella maalla on hyvät edellytykset.
Suomessa on hienoja esimerkkejä historiassaan kuten Nokia ja metalliteollisuus,
mutta meillä on myös paljon oppimista kuten esimerkiksi ruotsalaiset kauppaketjut
(IKEA, H&M). Teollisuuden, kaupan ja rakentamisen alueilla Suomessa tarvittaisiin
runsaasti lisää monipuolisia ja ennakkoluulottomia yrityksiä. Samoin pien- ja
mikroyritysten pitäisi pystyä tehokkaaseen verkostoitumiseen ja globalisoitumiseen.
Suomessa on työnantajapula.
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Kuva 17. Suomen yritysrakenne 2015. Lähde Suomen yrittäjät ja Tilastokeskus 2015.
Yritysten sisällä muutos pitäisi nähdä eri toimijoiden näkökulmasta. Olen ollut
muutaman organisaatiomuutoksen pyörteissä, mistä seuraavassa muutama
ajatukseni ja kokemukseni (kuva 18). Hyvät muutokset pitäisi aloittaa yrityksen
strategian pohdinnalla ja sieltä nähdä muutoksen mahdollisuudet. Kun strategian
osalta asia on pohdittu valmiiksi, pitää miettiä, mitä muutos käytännössä
tarkoittaa, jolloin tullaan niihin toimenpiteisiin, mitä johdon ja esimiesten pitää
tehdä. Tässä vaiheessa syntyy asioita, mistä pitää tiedottaa ja esimiehet sitouttaa,
jotta yrityksen sisäinen kitka jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Nykyään ylhäältä
sanellut muutokset jäävät helposti kuolleeksi kirjaimeksi, koska ihmiset
mieluummin jatkaisivat hyväksi kokemiaan töitä vanhoilla asenteillaan. Tällöin
seurauksena on vain johdon etääntyminen aktiivisesta toiminnasta.

Kuva 18. Organisaation muutos
Seuraavassa vaiheessa pitää kuunnella myös työntekijöitä sekä mielellään myös
asiakkaita ja toiminnan kohteena olevia tahoja. On myös muistettava, että
strategiasta ja uusista toiminnan lanseeraamisesta kuluu aikaa ennen kuin asiat
jalkautuvat käytännön toiminnaksi yrityksen lattiatasolla. Valitettavasti monissa
yrityksissä muutokset seuraavat toisiaan niin nopeassa tahdissa, etteivät
muutokset koskaan ehdi jalkautua ja taas johto etäännyttää itsensä käytännön
töistä. Muutoksen jalkauttamisen jälkeenkin yrityksessä on muutoksista johtuvia
pyörteitä ja turbulensseja, jotka saattavat olla merkittäviä muutoksen
onnistumiselle.
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Kun näinä aikoina muutoksiin kytkeytyy irtisanomisprosesseja, missä menetetään
paljon yrityksen hiljaista tietoa, ei ole ihme, että monissa yrityksissä saatetaan
aloittaa yrityksen toiminta ikään kuin ”puhtaalta pöydältä” ja kaikkien motivaatio
kärsii kolauksia. Liian nopeasti muuttuvista yrityksistä poistuu pätevää ja osaavaa
työvoimaa, kun he kokevat työnsä ja olemisensa yrityksessä uhatuiksi.
Edellisen perusteella pidän luonnollisena sitä, että ihmiset perustavat pienyrityksiä
ja toimivat yksinyrittäjinä, koska tilanteiden hallinta on silloin paremmin omissa
käsissä. Tilanne oli aivan toinen 1900-luvulla, kun keskisuurten ja suurten yritysten
sisäiset muutokset saattoivat olla pieniä tai harvinaisia ja työpaikan saanti
yrityksestä saattoi tarkoittaa sitä, että työpaikka oli turvattu eläkeikään saakka.
Ymmärrän kuitenkin hyvin, että muutoksia organisaatioissa on nykyään lähes
välttämätöntä toteuttaa, koska ympäröivä maailma muuttuu niin nopeasti ja
yrityksen pysähtyneisyyttä käytetään hyväksi kilpailijoiden, työntekijöiden,
asiakkaiden ja monien muiden toimesta.

3.14. YKSINYRITTÄJÄN HYVINVOINTI
Yksinyrittäjä tai elinkeinonharjoittaja joutuu tarkastelemaan toimintaympäristöään
samalla tavalla kuin suuremmissakin yrityksissä tehdään (kuva 19). Siihen kuuluu
mm. taloutta, toimintaa, markkinointia ja tulevaisuuden pohdintaa. Asioiden
pohjalla on myös yrittäjän turvallisuus ja terveys. Asiakkaat saattavat kontrolloida
turvallisuutta mm. työturvallisuuskortin tai suojainvaatimusten kautta, mutta
yrittäjän on itse huolehdittava omasta terveydestään.

Kuva 19. Mikroyrityksen päivittäinen johtaminen ja toimintaympäristö

Asiakassuhteiden kehittyminen kulkee myös omia polkujaan. Yrittäjällä voi olla
tuttavuuksia tai niitä tulee vähitellen luottamuksen lisääntyessä (kuva 20). Usein
tapahtuu niin, että pienistä yksittäisistä töistä luottamus kasvaa merkittävämpiin
tehtäviin, kuten kuvassa esitetään. Näissä asioissa sosiaalisuudella ja palvelun
laadulla on suuri merkitys. Pitäisi pyrkiä tekemään hieman enemmän kuin mitä
asiakas toivoo.
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Kuva 20. Luottamuksen lisääntyessä myös tehtävien laatu, määrä ja sisältö kehittyvät
Yrittäjien tapaturmissa merkittävin syytekijä ovat henkilön
tapahtuneet onnettomuudet. Esimerkki työturvallisuudesta ja
yksinyrittäjän elämässä:

liikkumisessa
työsuojelusta

1. Autoilla ja työkoneilla ajaminen
2. Bensiinien, öljyjen, nestekaasun, akkuhappojen ja rasvojen kanssa tuhraaminen
3. Työpaikkakäynneillä yritän toimia turvallisesti ja kuunnella isäntien ääntä
4. Voimassaoleva Työturvallisuuskortti ja Valttikortti tunnistamista varten
5. Työkalut, mittarit ja laitteet mielestäni kohtuullisessa kunnossa
6. Olen hankkinut tarvittavat suojaimet ja työvaatteet
7. Työhuoneeni sekava ja mukava ja koneeni toimivat hyvin
8. Kirjanpitäjäni hoitaa stressiä pois niin maa- ja metsätalouden kuin
toiminimenikin osalta
9. Henkiseltä puolelta kotona keskittyminen pieni haaste, mutta sama
työpaikoillakin
10. Yritän pitää huolta näkökyvystäni ja sokeritasapainosta, kuntopuolta voisi
kehittää
Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa yrittäjän itsensä hyvinvointiin ja
työympäristön vaikutuksiin. Oman hyvinvoinnin osatekijöitä ovat itsensä
hyväksyminen, positiiviset suhteet muihin ihmisiin, autonomia, ympäristön hallinta,
elämän tarkoitus ja henkilökohtainen kasvu. Työn tai työpaikan tekijöitä ovat työ ja
sen sisältö, työ ja työn ja kodin vuorovaikutus, työn tarkoitus ja tavoite sekä
johtaminen ja valvonta.
Yksinyrittäjä tekee usein töitä kotona. Jos et asu yksin, sovita vuorokautesi
kumppanisi aikatauluihin. Kun kumppanilla on menoa, kannattaa tehdä töitä. Lähde
kotoa tekemään töitä muualle, jos työnteko ei tunnu luistavan. Herää aikaisin ja
yritä tehdä töitä heti päivän aluksi. Tarkkaile jaksamistasi ja fyysistä olotilaasi
jatkuvasti. Pidä koti siistinä, koska työpaineissa myös kotiasiat voivat nostaa
stressitasoa.
Sairaudet ja oman elämän haasteet tulevat usein vastaan viimeistään iän
lisääntyessä. Tärkein väestön toimintakykyä heikentävä ja ennenaikaista
kuolleisuutta aiheuttava sairausryhmä nykyisin ovat krooniset kansantaudit: sydänja verisuonisairaudet, hengityselinten sairaudet, syövät, tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet, mielenterveyden häiriöt ja nopeasti yleistyvä diabetes. Runsaalla 40
prosentilla aikuisista on ainakin yksi pitkäaikainen sairaus.
Sepelvaltimotauti
vaivaa
erityisesti
miehiä
ja
on
suurin
yksittäinen
kuolemantapauksen aiheuttaja. Naisia piinaava ja eniten kuolemia aiheuttava
sairaus on edelleen rintasyöpä. Miesten että naisten tilastoissa heti
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sepelvaltimotaudin ja rintasyövän jälkeen ovat alkoholista johtuvat kuolemat.
Tähän kuuluvat humalassa hukkuminen, humalassa ajetut kolarit, alkoholin
vaikutuksen alaisena sattuneet tapaturmat ja kaikki, jossa alkoholi on ollut
mukana.

3.15. ASEMA JA OSAAMINEN
Luin tutkijana ollessani mielenkiinnolla yhdysvaltalaisen kenraalin Colin Powellin
muistelmia. Siitä jäi mieleeni lause, joka oli työhuoneeni ilmoitustaululla monta
vuotta: älä sido asemaasi ja minuuttasi yhteen. Jos menetät asemasi, minuutesi ei
häviä. Minusta tämä oli viisasta ajattelua. Monet jäävät miettimään asemaa ja
minuutta työelämän muutoksissa. Samoin voi käydä työelämän ja muun elämän
rajapinnoissa.
Huomasin työelämässä, että asema kytkeytyy sanojen painavuuteen. Tällöin
aseman muuttuessa alaspäin, niin kuin nykyään usein tapahtuu, viestinnän
painoarvo vähenee. Minä ja siis minuuteni ei ole aseman muutoksissa huonontunut
tai parantunut, vaan henkilökohtaisesti olen edelleen yhtä viisas tai tyhmä kuin
aikaisemminkin. Viimeistään eläkkeelle jäätyään havaitsee aseman menetyksen
mukanaan tuomat muutokset. Julkaisuja ei saa lehtiin, kukaan ei ole kiinnostunut
sanomisista ja välillä syntyy tunne, että kaikella kovalla työllä saadulla
kokemuksella ja osaamisella ei ole enää käyttöä. Näin sen pitää osittain ollakin.
Tästä kannattaisi kuitenkin käydä enemmän julkista pohdintaa.
Johtajalla on tietovirta ja asiantuntijat paremmin käytettävissään kuin tavallisilla
työntekijöillä, joten tätä kautta johtajalla pitäisi olla laajempi näkemys. Jos ei ole,
hänen pitäisi tehdä työtä sen hankkimiseksi. Siinä mielessä asemalla ja osaamisella
on yhteys. Esimerkiksi yritykset hakevat asioissaan asiantuntijoikseen merkittäviä
kansallisten laitoksien asiantuntijoita, koska ajatellaan, että näiden laitosten
asiantuntijat ovat ikään kuin tiedon lähteillä ja heidän sanomisensa kautta saadaan
asiasta viimeisin ja jopa toimintapoliittisesti painavin sisältö. Minusta tässä ei ole
mitään väärää, kunhan muistetaan, että osaaminen asioissa ratkaisee.
Minusta Suomessa käytetään mediassa liikaa samoja asiantuntijoita, joiden
viesteihin kyllästyy ja joilta ei enää löydy uutta sanottavaa. Suomessa olisi paljon
potentiaalia uusiin ja tuoreisiin näkökulmiin, joita pitäisi hyödyntää enemmän.
Varmaan mediassa kuitenkin pelätään tuntemattomien ihmisten kutsumista
haastateltaviksi siksi, että ei tiedetä, miten he pärjäisivät tällaisissa tilanteissa.
Syntyy itse itseään ruokkivan median kehä. Tuntuu oudolta nykyinen suuntaus,
että toimittaja haastattelee toista (erikois-) toimittajaa, joka popularisoi asiaa
tuntevien kannanotot. Samoin olen huomannut, että päivälehtien mielipidesivuilla
esiintyvät hämmästyttävän usein samat kirjoittajat, jolloin mielipiteet eivät edusta
vallitsevia mielipiteitä, vaan lehden suhteen aktiivisten ihmisten mielipiteitä.
Hyvään asemaan pyritään, jotta päästään vaikuttamaan asioihin. Vaikka kokisi
sitten olevan väärällä paikalla, siitä on vaikea luopua. Valta sokaisee ja
valitettavasti hyvässä asemassa oleva toimii eri tavalla kuin toimisi muuten. Tämä
on vaikea yhtälö ja jokaisen hyvässä asemassa olevan toivoisi aina välillä
suhteellistavan näkemyksiään ja asenteitaan. Minusta hyvä tapa on kierrellä
yrityksensä työpaikoilla ja kuunnella, mitä asioista ajatellaan. Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Englannissa ja Suomessakin pyöri jossakin vaiheessa ohjelma ”Pomo
piilossa”, missä johtajat menivät tekemään tavallisten työpaikan ihmisten kanssa
töitä. Minusta tämä oli hyvää suhteellistamista, ja useimmat työntekijät totesivat,
että on hyvä, että heitäkin joskus ihan oikeasti kuullaan. Varmasta tämän kaltaista
tarvetta olisi paljon enemmän kuin mitä tapahtuu.
Keskustellaan myös siitä, että liian usein pystyvimmät asiantuntijat siirtyvät
esimiehiksi ja sekaantuvat sieltä asiantuntijoiden töihin. Asiantuntija ei välttämättä
osaa johtaa, eivätkä kaikki johtajat ole asiantuntijoita. Periaatteessa johtaminen ja
asiantuntijuus ovat kaksi eri asiaa. Olen kiitollinen siitä, että esimiesasemaan
siirtyessäni pääsin johtamiskoulutukseen, mikä pelasti minun urani esimiehenä.

66
Johtamiseen kuuluu mm. toiminnan järjestäminen, henkilöstöstä huolehtiminen,
talouden seuranta, ylemmän johdon kuuntelu ja strategian noudattamiseen liittyvät
asiat. Johtaja edustaa joukkoaan ja joutuu joskus puhumaan sellaisistakin asioista,
missä hän ei ole paras asiantuntija.
Sain aikoinaan kritiikkiä myös siitä, että tulin johtamaan väärällä osaamisella, millä
tarkoitettiin sitä, että fyysikko ei ymmärrä psykologiaa, biologiaa tai kemiaa.
Varmasti näin onkin, mutta johtajan pitäisikin sitten kuunnella näiden
asiantuntemusalojen edustajia ja asiantuntijoiden pitäisi kertoa näistä asioista
johtajalleen. Valitettavasti lähes kaikilla on taustallaan joku osaamisalue tai sitten
johtaja on saanut ”vain” johtamiskoulutusta. Lopullista vastausta näihin
kysymyksiin ei ole, vaan jokaisessa valintatilanteessa hakijoista pyritään
valitsemaan paras.
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Takakansi
Tämä kirja on kuvaus ajalta 1970 - 2020 koetun työelämän kautta.
Alussa kuvataan kirjoittajan elämänkertaa, mistä ponnistetaan fysiikan
ja työhygienian maailmaan sekä edelleen työelämän muutoksiin ja
trendeihin.
”Esimiehellä on esimiehiä, joilla on myös esimiehiä. Vaikka monet
ajattelevat pääjohtajalla olevan vapauksia, niin hänellä niitä
päällystakkeja vasta onkin. Luulen, että suurin vapaus minulla oli
aikoinaan työhygieenikkona, vaikka en sitä silloin tajunnut. Esimies
saa tehdä töitä halutessaan vuorokauden ympäri ja koko ajan on
syyllinen olo tekemättömistä töistä. Tutkija-aikaani verrattuna
kesäloma tuntuu kuitenkin enemmän lomalta, kun itseään ei enää
jaksa lomalla kehittää.”
Hyvä ja mielenkiintoinen työsuoritus edellyttää työhön keskittymistä ja
uppoutumista. Keskittymistä heikentää myös se, että ihmisillä on
entistä enemmän samanaikaisia asioita menossa pöydällä ja mielessä.
Siksi ei ole lainkaan ihme, vaikka osa asioista tiedostamattomasti tai
tietoisesti unohtuu. Tähän vaikuttaa luonnollisesti informaatiotulvan
räjähdysmäinen lisääntyminen. Eräs keskittymistä lisäävä ominaisuus
onkin olennaisen erottaminen epäolennaisesta. Tulevaisuudessa on
entistä jyrkemmin ja kylmemmin erotettava tärkeältäkin tuntuvia
tietoja sähköiseen tai mekaaniseen roskakoriin.
”Ristiriitaisen ja kovan tiedon eteenpäin viemisessä on usein se
tilanne, että täytyy tehdä jokin merkittävä päätös. Päätökseen liittyvät
taustatiedot ovat puutteelliset ja perustuvat vain senhetkiseen tietoon.
Tästä seuraa, että jälkiviisautta syntyy helposti, kun jälkikäteen
saadaan parempaa tietoa. Tästä saattaa myös seurata, että epäilyn
piikki käännetään myös asiassa mukana olleisiin konsultteihin.”
Työn tekemisen pitää olla tehokasta eikä tunteille saa useinkaan jättää
tilaa.
”Tehokkuusajattelu lähtee siitä, että ihminen pystyy työskentelemään
jatkuvasti täydellä teholla. Valitettavasti näin ei tosiasiassa ole.
Kaikessa työnteossa on miettimisaikoja.”
”Olin etukäteen ajatellut väitöstilaisuuteni olevan kauhistuttava
kokemus. Jännitin sitä etukäteen kovasti. Vaikka asiatasolla tunsin ja
tiesin asiat hyvin, alku jännitti. Siksi alkujännitys kulminoitui
ravintolan kabinettiin ja tilanteeseen ennen väitöksen alkua. Kun nämä
oli ohitettu, tilanne oli käsissäni ja hallinta palasi. Olin jälleen kerran
voittanut itseni, vaikka etukäteen väitöstilaisuus oli tuntunut lähes
mahdottomalta. Tämänkaltainen itsensä voittaminen luo positiivista
energiaa ja antaa itsetuntoa.”

