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Tausta ja tavoitteet 

Luotsaus- ja kuljetustyö on psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavaa epäsäännöllistä vuorotyötä. Työtä 

tehdään kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. Yö väylällä -hankkeen tavoitteena oli selvittää 

Finnpilot Pilotage Oy:n luotsien ja luotsikutterinhoitajien työkuormitusta ja työstä palautumista, eri-

tyisenä painopisteenä työvuorojärjestelmän vaikutukset jaksamiseen, terveyteen ja työkykyyn. 

 

Menetelmät 

Työpaikkakäynneillä tutustuttiin luotsien ja luotsikutterinhoitajien työoloihin ja työn käytännön sisäl-

töön havainnointimenetelmin, lisäksi työntekijöitä ja esimiehiä haastateltiin.  

Työaikojen ergonomiaa eli työn ajoittumista ja pituutta eri vuorokauden aikoihin analysoitiin työ-

aikakirjanpidosta. Selvityksessä oli mukana kahdeksan asemaa, yhteensä kymmenen luotsia ja kah-

deksan luotsikutterinhoitajaa, jokaiselta kaksi työviikkoa. 

Vuorotyökyselyllä selvitettiin työaikajärjestelyihin liittyviä hyviä ja huonoja käytäntöjä sekä niiden 

vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tuloksia tarkasteltiin ammattiryh-

mittäin, luotsausalueittain, ikäryhmittäin ja luotsaustyökokemuksen mukaan. 

Kenttämittaukset koostuivat sekä kuormituksen, stressin ja palautumisen tutkimuksesta että vuoro-

työn vaikutuksista uni-valvetilaan ja vireyteen työssä. 

Stressiä ja työstä palautumista määritettiin mittaamalla kahden keskeisen stressiin sopeuttavan jär-

jestelmän toimintaa. Sykevariaatiorekisteröinneistä analysoitiin autonomisen hermoston tilaa, erityi-

sesti elimistön palautumista unen aikana. Sykevariaatiorekisteröinnistä analysoitiin myös fyysisesti 

kuormittavien työtehtävien aiheuttamaa energiankulutusta. Syljen kortisoli- ja amylaasimittauksilla 

määritettiin aivolisäkkeen ja lisämunuaisen kuoren välittämää hormonaalista ja aineenvaihdunnallis-

ta stressiä. Fysiologiset mittaukset tehtiin sekä työviikolla että vapaaviikolla: sykevariaatiomittauk-

set yhteensä kolmen vuorokauden ajan ja syljen hormonimittaukset kahden vuorokauden ajan. 

Liikeanturilla rekisteröitiin liikeaktiivisuutta, josta analysoitiin tiedot nukutun unen määrästä ja laa-

dusta työviikon ja vapaaviikon ajan. Unipäiväkirjaan merkittiin kaikki nukkumiset puolen tunnin 

tarkkuudella päivittäin ja koettu unen laatu. Työskentelyjen osalta merkittiin työn alkamis- ja lop-

pumisaika, arvio vireydestä työn alussa ja lopussa sekä työpäivän tavanomaisuus/poikkeavuus. Va-

paa-aika arvioitiin määrällisesti ja laadullisesti. 
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Aineisto 

Luotsien ja luotsikutterinhoitajien työhön tutustuttiin maalis–toukokuussa 2014 kuudella asemalla 

(Harmaja, Emäsalo, Kemi, Oulu, Turku-Utö ja Saimaa) sekä luotsinvälityksen toimintaan Katajano-

kalla.  

Vuorotyökysely tehtiin touko–kesäkuussa 2014. Sähköinen kysely lähetettiin kaikille 298 luotsille ja 

luotsikutterinhoitajalle. Kyselyyn vastasi 194 henkilöä (65 %), joista 123 luotsia (ml. luotsivanhin ja 

alueluotsivanhin) ja 71 luotsikutterinhoitajaa. Vastanneista 99 % oli miehiä, keski-ikä 50 vuotta 

(vaihtelu 23–64 v.) 

Kenttämittaukset tehtiin yhteensä 19 asemapaikalla alkaen elokuussa 2014 ja päättyen tammikuus-

sa 2015. 

Riittävä fysiologinen mittausaineisto saatiin 73 tutkittavalta, joista 42 oli luotseja ja 31 luotsikutte-

rinhoitajia. Mittausaineisto koostuu yhteensä 220 sykevariaatiomittausvuorokaudesta ja 145 sylki-

näytevuorokaudesta. 

Uni-valvetilan mittausaineistossa oli mukana 45 luotsia ja 32 luotsikutterinhoitajaa. Mittauspäiviä 

kertyi 1221, näistä työpäiviä oli 744, joissa tehtiin yhteensä 755 työvuoroa. Vapaapäiviä oli yhteen-

sä 433. Mitatut viikonpäivät jakautuivat tasaisesti eri viikonpäiville. Nukkumisjaksoja kertyi 1216 

kpl, näistä yli puolet nukuttiin asemalla ja kolmannes kotona.  

 

Tulokset 

Liikenteelliset ja maantieteelliset seikat määräävät, miten suoritteiden seuranta palkka- ja työmää-

rämielessä on järjestetty. Liikenteen ennakoimattomuus oli yhteinen tekijä kaikkialla, mutta jossakin 

ennustettavuus oli parempi. Haittaavia tekijöitä oli monenlaisia, esim. jääolot tai rajamuodollisuudet, 

myös samalla asemalla vahdit voivat olla hyvinkin erilaisia. 

Autonomian aste työjärjestelyjen tekemisessä vaihteli, samoin luotsinvälityksen rooli. Haastatellut 

pitivät mahdollisuutta järjestellä omaa tekemistä hyvänä asiana, mutta toisaalta se teettää paljon 

työtä niin luotseille kuin luotsikutterinhoitajillekin, alueesta riippuen. 

Enemmistö kyselyyn vastanneista koki työtoverivälit erittäin tai kohtalaisen hyviksi, eroja ammattien 

tai alueiden välillä ei juuri ollut. Puolet vastanneista koki saavansa tarvittaessa tukea ja apua esi-

mieheltä, alueittain kokemus vaihteli.  

Kyselyyn vastanneet pitivät luotsaustyötä enemmän henkisesti kuin fyysisesti kuormittavana. Haas-

tatteluissa fyysistä kuormitusta ei koettu erityisen ongelmalliseksi, paitsi huonojen kelien aiheutta-

man tärinän ja iskujen takia. Eniten tätä kuormitusta tulee luotsikutterinhoitajille. Hydrokopterikau-

della fyysinen kuormitus on vähän suurempaa kuin avoveden aikaan. Työstä huomattavan suuri osa 

joillakin alueilla on autoilua, usein pitkiä matkoja huonoilla teillä yöaikaan. Fysiologisten mittausten 
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perusteella fyysinen työkuormitus oli keskimäärin melko matalaa, mutta sisälsi korkeita, muutamia 

kertoja vuorokaudessa toistuvia kuormitushuippuja. 

Kyselyn mukaan eniten stressiä työssä aiheuttivat molemmissa ammateissa henkilöstön määrällinen 

riittämättömyys, aikataulujen ennakoimattomuus ja esimiehen johtamistapa, luotseilla keliolot ja 

luotsikutterinhoitajilla arvostuksen puute sekä työpaikan yhteistyön toimimattomuus. Mittauksissa 

hormonaalisesta stressistä kertovat kortisolin vuorokausikeskiarvo ja ilta-arvo olivat tyypillistä kor-

keampia, ja kohonneiksi luokiteltavia ilta-arvoja oli selvästi tavanomaista enemmän, verrattuna 

myös moniin tutkittuihin vuorotöihin. Fysiologiset tulokset eivät vapaaviikollakaan olleet kaikilta osin 

normaalitasolla. Viitteitä kasautuvasta stressistä siis näkyi. 

Kyselyyn vastaajien oma arvio nykyisestä työkyvystään oli keskimäärin 8,0 (asteikolla 0–10). Luot-

sikutterinhoitajien arvio työkyvystään oli keskimäärin hieman parempi kuin luotsien. Merkille panta-

vaa oli, että liki kolmannes luotseista ja neljännes luotsikutterinhoitajista arvioi työkykynsä alentu-

neen. Nuorimmalla ikäryhmällä oli paras työkyky, mutta työkykyarvio heikkeni selvästi luotsaus-

vuosien kertymän mukaan. 

Luotseilla työajaksi kirjataan varsinaiseen luotsaukseen käytetty aika. Luotsien viikkotyöaika vaihteli 

tarkastelluissa kirjauksissa 15–38 tuntia ja työvuoro oli keskimäärin 3 tuntia vaihdellen puolesta 

tunnista kuuteen tuntiin. Luotsikutterinhoitajilla kirjataan työajat kaikkien työtehtävien osalta. Luot-

sikutterinhoitajien viikkotyöaika oli keskimäärin 41 tuntia ja työvuoro oli keskimäärin 3 tuntia vaih-

dellen puolesta tunnista yhdeksään tuntiin. Työssä tehtyjen mittauksien perusteella työaika oli kes-

kimäärin 5 tuntia, vaihdellen puolesta tunnista lähes vuorokauteen. Työaikojen pituutta (työn alka-

misesta sen päättymiseen) pidettiin kyselyn perusteella yleisesti sopivana, samoin peräkkäisiä työ-

päivien ja vapaapäivien määrää.  

Työaikakirjauksissa 14–28 % työvuoroista alkoi tai päättyi myöhään yöllä tai varhain aamulla. Mit-

tauksissa saadut työajat luokiteltiin työn alkamis- ja päättymisajan perusteella päivätyöksi (klo 6–

21) ja yötyöksi (klo 21–6). Päivävuoroja oli 59 % ja yövuoroja 41 %, joten tulos poikkesi kirjaustu-

loksista. 

Enemmistö kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä ”viikko töitä – viikko vapaata” järjestelmään, koki 

voivansa vaikuttaa työaikajärjestelyiden ongelmien ratkaisemiseen ja arvioi, että henkilökohtaiset 

toiveet huomioitiin työaikajärjestelyissä. 

Kyselyssä enemmistö piti vuorokautisia lepoaikoja työviikolla sopivina ja kolmannes liian lyhyinä. 

Mittauksissa työviikon vapaan määrä arvoitiin riittäväksi ja vapaan laatu keskimäärin hyväksi. Luot-

sikutterinhoitajat pitivät vapaa-ajan riittävyyttä ja laatua parempana kuin luotsit. 

Lähes puolet luotseista ja yli puolet luotsikutterinhoitajista koki työaikajärjestelyjen häiritsevän pal-

jon tai melko paljon hyvinvointiaan. Vaikutusmahdollisuudet päivittäisiin työaikajärjestelyihin ko-

ettiin kapeiksi molemmissa ammateissa. 
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Kyselyyn vastanneista puolet arvioi sekä vireytensä että nukkumisensa olevan poikkeavaa. Ilmiö 

näyttäytyi niin työssä kuin vapaa-aikoina.  

Kyselyn perusteella unen pituus arvioitiin noin 7 tunniksi työpäivinä ja 8 tunniksi vapaapäivinä, arvi-

on vaihdellessa 4 tunnista 10 tuntiin. Mitattu unen pituus oli keskimäärin 6 tuntia eli sekä normaalia 

että arvioitua lyhyempi. Nukkumisen kirjo oli huomattava, unijaksot vaihtelivat alle puolesta tunnis-

ta lähes 14 tuntiin. Vapaapäivinä nukuttiin selvästi enemmän kuin työpäivinä, eron ollessa jopa 

2 tuntia.  

Oma arvio unen laadusta oli keskimäärin melko hyvä tai vähintään kohtalainen päiväkirjaseurannan 

perusteella. Liikeanturimittauksissa unen tehokkuus ja unen levottomuus olivat keskimäärin nor-

maaleja.  Vuorokausien pidempien unijaksojen unen laatu sykevariaatiomittauksen perusteella vai-

kutti normaalille. Kuitenkin koko vuorokauden aikaista autonomisen hermoston tasapainotilaa ku-

vaava muuttuja oli selvästi tavallista enemmän sympaattisen tonuksen eli stressireaktioiden puolel-

la. Tämä viittaa siihen, että palauttavaa unta ei saatu tarpeeksi ja pidemmän unijakson lisäksi nu-

kuttavat lyhyet unijaksot eivät olleet riittävän palauttavia.  

Kyselyn perusteella unihäiriöt olivat yleisiä työviikolla: nukahtaminen, unessa pysyminen ja herää-

minen olivat usein tai jatkuvasti pulmallisia ja korostuivat yötyön yhteydessä. Toisaalta unihäiriöt 

eivät tyystin hävinneet vapaalla tai lomalla.  

Kyselyssä luotsit arvioivat vireyden ja unen poikkeavuuksia keskimäärin hieman useammin kuin 

luotsikutterinhoitajat. Ammattien välillä unen määrissä ei ollut eroja kyselyn eikä mittausten perus-

teella. Mittauksissa luotsikutterinhoitajat arvioivat hieman enemmän unihäiriöitä ja hieman enem-

män voimakasta väsymystä työssä kuin luotsit.  

Puolet kyselyyn vastanneista koki usein tai jatkuvasti voimakasta väsymystä yötyön yhteydessä ja 

kolmannes arvioi väsymyksen vaikuttavan työssä suoriutumiseen. Lähes puolet vastanneista koki 

olevansa väsynyt myös vapaa-aikana.  

Väsymystä mitattiin unen ja valvomisen kertymien avulla. Unen ja valveen suhde kuvasti objektiivis-

ta väsymystasoa. Työn lopussa väsymystaso oli ”hälyttävä” (eli voimakasta univelkaa) viidennek-

sessä, ”pulmallinen” neljänneksessä ja ”kunnossa” puolessa tapauksista.  

Keskimäärin työpäivinä uni-valvesuhde oli positiivinen. Yksilölliset erot olivat isot viitaten, ettei ti-

lanne ollut aina myönteinen: uni oli lyhimmillään alle 3 tuntia työn alkaessa ja valvekertymä lähes 

17 tuntia työn päättyessä, jolloin uni-valvesuhde oli negatiivinen. Ammatti tai nukkuminen päiväsai-

kaan eivät erotelleet väsymystasoja. 

Subjektiivinen arvio vireystilasta työn alussa oli keskimäärin vireä ja työn lopussa hieman heikompi, 

vaihtelu kummassakin erittäin vireästä erittäin uneliaaseen. Yötyössä vireys oli selvästi heikompi 

kuin päivätyössä sekä työn alussa että lopussa.  
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Työn alkaessa voimakasta uneliaisuutta koki 6 % eli vireystila oli turvallisuuden kannalta huono. 

Työn lopussa enemmistöllä vireystaso oli normaali ja 15 % koki voimakasta uneliaisuutta. Oma arvio 

vireydestä oli selvästi mairittelevampi kuin laskennallinen väsymystaso.  

Ryhmävertailujen perusteella selvää yhtä vireyttä heikentävää syytä ei ilmennyt, vaan vireystila-

arviot vaihtelivat. Eniten voimakasta uneliaisuutta koettiin yövuoron lopussa ja yli 12 tunnin työru-

peaman jälkeen. Ammattien välillä vireydessä ei ollut eroja, mutta työn lopussa luotsit olivat vä-

syneempiä kuin luotsikutterinhoitajat.  

 

Tulosten tarkastelu 

Työajan ajoittuminen yön tunteihin eli normaaliin nukkumisaikaan on tärkein väsymyksen ja työ-

aikakuormituksen aiheuttaja, koska yötyötä edeltää riittämätön nukkuminen, pitkä valvominen ja 

yöllä työskennellään vireystilan ollessa heikoimmillaan. Tämä tilanne on selvä riskitekijä myös luot-

sauksessa. 

Työajan pituus on toinen merkittävä työaikakuormituksen aiheuttaja. Vaikka yksittäiset työvuorot 

ovat lyhyitä, työvuorojen ketjuuntuminen ja siten kasautuva työaika ja/tai toistuvat lyhyet vapaa-

jaksot sekä varsinaisen luotsauksen lisäksi tehdyt tehtävät, jotka eivät ilmene työaikakirjanpidosta, 

ylikuormituksen mahdollisuus on olemassa.  

Kyselyn tulosten perusteella huolenaiheiksi nousevat huono nukkuminen ja siitä seuraava väsymys 

työssä eritoten yöllä sekä toisaalta koettu alentunut työkyky. Työssä jaksamisen ja turvallisuuden 

näkökulmasta tulee huolehtia niin työympäristöstä (nukkumisolot), työntekijästä (elintavat) että 

työn organisoinnista (työn ja levon rytmitys) ja työyhteisöistä (henkilöstömäärä). 

Nukkumisten ja valvomisten perusteella määritetyt väsymystasot ovat riskirajalla jopa kolmannek-

sessa työpäivistä. Nukkumiseen käytetään liian vähän aikaa työpäivinä ja on tilanteita, jolloin henki-

lö ei ole tyydyttävästi levännyt työn alussa. Oma arvio vireystilasta vaikuttaa optimistiselta, kun 

verrataan väsymystason määritykseen. Työn ja levon järjestelyjä tulee parantaa, koska turvallisuus 

ja terveys ovat suoraan yhteydessä työaikajärjestelyihin ja palautumismahdollisuuksiin. 

Fysiologisten mittausten perusteella työ häiritsee stressiin ja palautumiseen liittyvien elinjärjestelmi-

en toimintaa. Palautuminen työstä voidaan luokitella korkeintaan kohtalaiseksi, ja parannuskeinoja 

on syytä etsiä. Fysiologiset mittaukset eivät kuitenkaan tällä aineistolla kerro mitkä tekijät työssä 

stressiä aiheuttavat ja haittaavat palautumista, tai ketkä erityisesti ovat riskiryhmässä. 

Unihäiriöt ovat yhteydessä myös elintapoihin ja terveyskäyttäytymiseen. Painonhallinnalla, ruokailu-

tottumuksilla sekä säännöllisellä liikunnalla on positiivisia vaikutuksia unen laatuun ja elimistön ky-

kyyn sopeutua ja palautua stressistä. Terveyden kannalta suositeltava kestävyyskunnon minimitaso 

8–9 MET riittänee työn fyysisistä vaatimuksista selviytymiseen, lisäksi on huolehdittava riittävästä 

lihaskunnosta sekä tasapainosta ja ketteryydestä. 
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