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The purpose was to examine the factors promoting and preventing 
empowerment in the work of occupational health (OH) nurses. The aim was to 
promote empowerment among them. This study was carried out as research-
based development activities.  

The data were collected using email interviews of OH nurses and their 
supervisors. The obtained data were analyzed using data-driven content 
analysis.  

According to OH nurses, their empowerment is promoted by self-management 
skills, good leadership, a well-functioning organization, workable internal and 
external cooperation, and personal competence. According to the supervisors of 
the OH nurses, the nurses’ empowerment is promoted by their self-
management skills, well-functioning organization and proficiency. The OH 
nurses reported that their empowerment is prevented by major demands at their 
work and a lack of support. The supervisors considered that the empowerment 
is prevented by a lack of support, a lack of an active work approach, excessive 
workload, and a lack of competence. 

Future OH nurses should already prepare for successful empowerment during 
their studies. Supportive leadership and well-functioning multiprofessional team 
work are highly significant for empowerment.  
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1. JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee työn hallintaa edistäviä ja estäviä tekijöitä työter-

veyshoitajan työssä. Työterveyshoitajan työhön liittyvien perusprosessien ym-

märtäminen on tärkeää, kun puhutaan työn hallinnasta työterveyshoitajan työs-

sä. Valtioneuvoston asetuksen 708/2013, 6 § mukaan työterveyshuollon toimin-

nan suunnittelun on perustuttava työpaikkaselvitykseen, jossa arvioidaan työs-

tä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen, 

kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä 

työkyvylle. Työpaikkaselvitys on tehtävä työterveyshuoltoa aloitettaessa, työpai-

kan työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa tai työterveyshuollon toiminta-

suunnitelman mukaisin määräajoin ja siitä on oltava kirjallinen raportti. Työter-

veyshuoltolain (21.12.2001/1383) 3. luvun, 11§ mukaan työnantajalla on oltava 

työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työter-

veyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja 

niistä johtuvat toimenpiteet ja sitä tulee tarkistaa vuosittain. 

 

Vaikka vastuu työterveyshuollon perusprosessien toteutumisesta on viime kä-

dessä työnantajilla, työterveyshuollon asiakasorganisaatiot kuitenkin odottavat 

ja arvostavat työterveyshuollon aktiivista ja aloitteellista roolia. Etenkin pienem-

pien organisaatioiden kohdalla työterveyshoitaja tyypillisesti käytännössä itse-

näisesti ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja sopii yhteistyössä heidän kanssaan työ-

paikkaselvitysten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmien teoista ja/tai päivi-

tyksistä. Työterveyshoitajan työhön kuuluu myös huolehtia, että esimerkiksi työ-

terveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjattuihin terveystarkastuksiin lähtee 

kutsut suunnitellun mukaan. 

 

Työn ollessa hallinnassa lakisääteiset työterveyshuollon toimet toteutuvat tyypil-

lisesti ajallaan tai ainakaan ne eivät jää tekemättä työterveyshuoltoon liittyvistä 

syistä. Työterveyshuollon tekemättömällä työllä on merkitystä myös työn tuotta-

vuuden näkökulmasta. Ripatti-Tulosen (2019, 30) opinnäytetyössä 84 % työter-

veyshoitajista koki työnsä aika ajoin kuormittavaksi liittyen resursointiin ja aika-

paineisiin. Alasoini, Järvensivu ja Mäkitalo (2012, 3, 5-6) tuovat esiin yleisen 

työelämän muutoksen ja työn muutosten ollessa nykyään jatkuvia korostuvat 
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taito keskittyä oleelliseen, suunnitella, organisoida ja hallita työtä. Samoilla lin-

joilla ovat Hyväri ja Vuokila-Oikkonen (2018, 13), joiden mukaan työntekijän 

työhyvinvointiin vaikuttaa se, miten työ on organisoitu ja Partanen-Salosto ja 

Karoskoski (2018, 65) todetessaan, että työhyvinvointia lisää kokemus työn hal-

linnasta. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työn hallintaan vaikuttavia tekijöitä työterve-

yshoitajan työssä on syytä selvittää, koska työn hallinnalla on vaikutusta työter-

veyshuollon lakisääteisten toimien toteutumiseen, työterveyshoitajan omaan 

työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Lisäksi on tarpeen löytää keinoja edistää 

työterveyshoitajien työn hallintaa. Erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat ne 

tekijät, joilla työterveyshoitaja voi itse lisätä omaa työn hallintaansa. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin yksityisellä työterveyshuollon palveluntuottajalla, jolla 

on Suomessa valtakunnallisesti 12 toimipistettä, 80 000 työterveyshuollon hen-

kilöasiakasta, 400 palkkasuhteista työntekijää sekä 800 ammatinharjoittajaa. 

Tämän organisaation toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja Keski-

Uudellemaalle, joten myös tämän opinnäytetyön sähköpostihaastateltavat ovat 

pääosin näiltä alueilta. 
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2 TYÖN HALLINTA JA TYÖTERVEYSHUOLTO 

 

 

2.1. Työn hallinta 

 

 

2.1.1 Työn hallinta ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Karasek (1979, 288) on luonut mallin työn hallinnasta ja vaativuudesta. Martimo 

ja Aro (2006, 110) ovat työstäneet tätä mallia, jossa työn hallinta muodostuu 

itsenäisyydestä työssä ja mahdollisuudesta käyttää monipuolista osaamista 

työssä. Se, miten työmäärä ja muut työn vaatimukset vaikuttavat työhyvinvoin-

tiin riippuu vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön. Jos yksilöllä on vaativa 

työ, mutta suuri työn hallinta, työ aktivoi ja motivoi. Jos työ vaatii paljon, ja työn 

hallinta on vähäistä, niin työ tuntuu kuormittavalta. Kivekäs (2018, 120) tuo 

esiin, että Karasekin vuonna 1979 julkaisema malli on työterveyshuoltoon liitty-

en eniten tutkittu malli liittyen työn hallintaan ja työn vaatimuksiin. Myöhemmin 

malliin on otettu vielä mukaan työssä koettu sosiaalinen tuki. 

 

Karasekin mallissa korostetaan vaikutusmahdollisuuksien merkitystä työn hal-

linnalle (Karasek 1979, 288; Martimo & Aro 2006, 110). Manojlovich, Spence ja 

Laschinger (2002, 588) tuovat myös esiin, että vaikutusmahdollisuudet lisäävät 

työn hallintaa. Myös Manka ja Manka (2016, 107) nostavat esiin työntekijän vai-

kutusmahdollisuuksien yhteyden työn hallintaan. Työntekijällä pitäisi olla myön-

teisiä keinoja vaikuttaa, kuten vapautta, itsenäisyyttä ja vaikkapa mahdollisuus 

vaikuttaa aikatauluihin. Jos tätä myönteistä mahdollisuutta ei ole, saattaa henki-

lö pyrkiä vaikuttamaan toisenlaisilla keinoilla, kuten negatiivisella käytöksellä 

toisia kohtaan. Tukea tälle käsitykselle antavat Van Bogaert ym. (2015, 9) tode-

tessaan, että vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat myönteisesti muiden etujen 

lisäksi ammatilliseen asenteeseen. Hochwälder (2007, 210–211) ja Wagner ym. 

(2010, 461) tuovat myös esiin, että vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ehkäi-

see työuupumusta.  

 

Parvikko (2010, 20) korostaa työn hallinnan kokemusta, joka vähentää koke-

musta työn kuormittavuudesta. Myös hän on samoilla linjoilla siitä, että työn hal-
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lintaa voidaan vahvistaa kasvattamalla vaikutusmahdollisuuksia työhön liittyviin 

asioihin, kuten mahdollisuuksia vaikuttaa jollakin tavalla esimerkiksi työaikoihin, 

työn määrään, työtahtiin tai siihen, millä tavalla töitä tehdään. Hän nostaa kor-

kealle myös sen, että työntekijällä on mahdollisuus saada tukea hankalissa työ-

tilanteissa, sillä se lisää työn hallinnan tunnetta. Lisäksi hän asettaa ikään kuin 

työn hallinnan perustaksi ymmärryksen työn perustehtävästä ja tavoitteista. 

 

Liiallinen byrokratia työpaikalla voi vähentää työn hallintaa (Kuokkanen ym. 

2013, 274). Työn hallintaa lisää se, että organisaatio tarjoaa henkilöstölleen 

mahdollisuuden olla mukana omaa työtä ja työyhteisöä koskevassa päätöksen-

teossa. (Casey, Saunders & O'Hara 2010, 30–31.) Tarnanen ja Tuomi (2018, 

131) tuovat esiin työhyvinvoinnin yhtenä kulmakivenä rohkeuden luoda uusia 

tapoja tehdä työtä sekä rohkeuden reagoida asioihin nopeasti yhdessä ja oppia 

yhdessä pelkäämättä epäonnistumista. Kuokkasen ym. (2013, 274) mukaan 

hankaluudet työpaikan ihmissuhteissa ja työyhteisön niukka keskustelu työasi-

oista vähentävät työn hallintaa.  

 

Kivekäs (2018, 120) jatkaa myös vaikutusmahdollisuuksien ja työn hallinnan 

yhteydellä tuomalla esiin, että työn hallinnalla tarkoitetaan työntekijän mahdolli-

suuksia vaikuttaa työhön liittyviin asioihin, kuten työn sisältöön tai olosuhteisiin. 

Työn kokonaisuuden organisointi ja osallistumismahdollisuus omaa työtä kos-

kevaan päätöksentekoon ovat oleellisia työn hallinnan kannalta. EK:n työkyky-

johtamisen mallissa (2011, 5, 15) työn hallintaan liitetään ajantasainen osaami-

nen ja sen kehittäminen, työn määrä ja ajanhallinta. Työkykyjohtamisen arvioin-

titaulukossa parhaalla tasolla oltaessa henkilöstö arvioi henkilöstökyselyssä 

työn hallinnan, merkityksellisyyden ja palkitsevuuden olevan laadukkaalla tasol-

la. 

 

Soini ym. (2002, 16) taas määrittelevät työn hallinnan vallaksi hallita työtä tai 

työympäristöä. Hyvä hallinta auttaa stressinhallinnassa ja vaikuttaa kokonais-

valtaisesti terveyteen. Kun työ on hallinnassa, työntekijä voi vaikuttaa joko itse 

toimintaan tai olosuhteisiin, joissa työtä tehdään työn tavoitteiden saavuttami-

seksi. Toimintaan vaikuttaminen voi olla esimerkiksi vaikuttamista toimintojen 

järjestykseen, suunnitteluun, toteutukseen, kestoon ja palautteen keräämiseen. 
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Joensuu (2014, 47, 56) on tutkimuksessaan tutkinut yleistä käsitystä, että suuri 

mahdollisuus työn hallintaan vähentää työntekijän riskiä sairastua stressiperäi-

siin sairauksiin. Hän tuo esiin, että työn hallinnan ulottuvuuksista työn monipuo-

lisuus ja päätösvalta työssä voivat vaikuttaa eri tavalla terveyteen. Suuri päätän-

tävalta oli yhteydessä lisääntyneeseen mielenterveyden häiriön tai sydänsai-

rauden riskiin. Hänen mukaansa näitä kahta työn hallinnan ulottuvuutta tulisikin 

tarkastella erikseen. Toisaalta päätäntävalta ja vaikuttamismahdollisuudet ovat 

hieman eri asia. Knardahl ym. (2017, 27) toteavatkin, että heikot vaikutusmah-

dollisuudet työhön lisäävät riskiä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, etenkin 

työn ollessa vaativaa. Heidän mukaansa työn hallinta on oleellisesti työkykyyn 

vaikuttava tekijä. 

 

Karasekin mallissa korostetaan myös osaamisen merkitystä työn hallinnalle 

(Karasek 1979, 288; Martimo & Aro 2006, 110). Kuokkanen ym. (2016, 4) ovat 

samoilla linjoilla eli heidänkin mukaansa se, että kokee olevansa ammatillisesti 

pätevä lisää työn hallinnan kokemusta. Kuokkasen ym. (2013, 273; 2014, 354) 

mukaan työn hallintaa edistää mahdollisuus monipuoliseen osaamisen käyttöön 

työssä. Edellä olevia tuloksia tukevat Savolainen, Kolonen, Salin ja Äimälä 

(2018, 84) todetessaan, että osaamisen kehittäminen edistää työn hallintaa se-

kä Manelius (2017, 64–65) nostaessaan työn hallinnan perustaksi ammattitai-

don ja sen jatkuvan kehittämisen. 

 

Herranen-Somero (2014, 14–19, 22–24) on tarkastellut Karasekin mallia suku-

puolittain yliopistomaailmassa. Miesten kokema työn hallinta oli suurempaa kuin 

naisilla. Molemmilla sukupuolilla psykososiaalista oireilua esiintyi eniten liittyen 

työn koettuun suureen määrään. Karasekin mallin mukaisestihan oireilun riski 

kasvaa työn vaatimusten lisääntyessä. Molemmilla sukupuolilla työn hallinta 

lisäsi hyvinvointia. Miesten kohdalla hyvinvointia lisäsi kuitenkin enemmän työn 

hallinta, kun taas naisten hyvinvointia lisäsi enemmän sosiaalinen tuki, jota he 

myös kokivat työssään miehiä enemmän. 

 

Rissanen (2011, 58–59) on pohtinut työelämän muutoksia Karasekin mallin 

kautta ja on tutkimuksessaan päätynyt siihen, että muutoksen aikana sen en-

nustettavuus vaikuttaa työn hallintaan. Vaikka muutokset olisivat jatkuvia ja nii-

hin on tavallaan totuttu, niin etenkin tiheät, ennakoimattomat ja isot muutokset 
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aiheuttavat haastetta työn hallinnalle. Jortama (2013, 54–58) toteaa myös sivu-

ten Karasekin mallia, että työn hallinta kohottaa tyytyväisyyttä työhön, kun taas 

työn kasvavat vaatimukset madaltavat työtyytyväisyyttä. 

 

Baillien, Cuyper ja Witte (2011, 200–201) ovat Karasekin mallin avulla tutkineet 

työn hallinnan vaikutusta työpaikkakiusaamiseen ja tulleet siihen tulokseen, että 

suuri työkuorma ja vähäinen työn hallinta kuluttavat työntekijän voimavaroja. 

Nämä tekijät aiheuttavat negatiivisia tunteita ja voivat altistaa ristiriitoihin, jopa 

työpaikkakiusaamiseen työyhteisössä. 

 

Kalliomäki-Levanto (2018) pohtii blogissaan jo 1970-luvulla julkaistua Karasekin 

mallia ja sen soveltumista tähän päivään, jossa työn tahti ja syklit vaihtelevat. Jo 

1970-luvulla puhuttiin työn vaatimuksista, joita voidaan säädellä työn hallinnan 

avulla. Hänen mukaansa hallinnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista, mut-

ta lisäksi on oleellista kiinnittää myös huomiota itse vaatimuksiin ja pyrkiä vai-

kuttamaan myös niihin. Lisäksi on hyvä ymmärtää, että kaikkiin asioihin ei voi 

itse vaikuttaa, esimerkiksi työn sidosryhmien toimintaan tai aikatauluihin. 

 

Martimo ja Aro (2006, 110) tuovat esiin, että Karasekin mallissa työn hallinta on 

työn piirteisiin liittyvä asia. Myös tämän opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyk-

sessä työn hallintaa lähestytään ensisijaisesti työn kautta. Työn hallintaa voitai-

siin lähestyä myös esimerkiksi levosta ja liikunnasta huolehtimisen kautta. Tätä 

lähestymistapaa ei kuitenkaan valittu tähän opinnäytetyöhön, koska lähestymis-

tapa on pääosin Karasekin mallin mukainen. Silti laajemman näkemyksen saa-

miseksi työn hallinnasta teoreettiseen viitekehykseen otetaan mukaan laajem-

minkin näkemyksiä työn hallinnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

 

Tässä opinnäytetyössä työterveyshoitajan työn hallinta määritellään lisäksi 

työssä oleelliseen keskittymisen, työn organisoinnin, suunnittelun ja toteutuksen 

taidoksi, joka näkyy siinä, että työpaikkaselvitykset tulevat tehdyksi ajallaan, 

työterveyshuollon toimintasuunnitelmat uusitaan ja päivitetään ajallaan sekä 

siihen kirjatut toimet (kuten terveystarkastuskutsut) toteutuvat ajallaan (kuvio 1).  
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KUVIO 1. Työn hallinta työterveyshoitajan työssä 

 

Karasek (1979, 289) käyttää työn hallinnasta englanninkielistä termiä job de-

cision latitude: Individual control at the work place. Tämän opinnäytetyön tie-

donhakujen yhteydessä löydetyt useimmat englanninkieliset terveydenhuolto-

alan artikkelit ja tutkimukset käyttivät työn hallinnasta termiä empowerment ja 

tätä käsitettä päädyttiin käyttämään myös englanninkielisessä tiivistelmässä. 

Kuokkasen ym. (2013, 267–268) mukaan empowerment-käsite on käännetty 

työn hallinnaksi, sisäiseksi työn hallinnaksi, voimaantumiseksi tai valtaistumi-

seksi. Kuokkanen ja Leino-Kilpi (2000, 236) tuovat esiin empowerment-

käsitteeseen liittyvät haasteet. Käsite pitää sisällään valtaa ja hallintaa, ja vaik-

ka sen käytöstä löytyy mainintoja jo 1600-luvulta, niin käsite on edelleen melko 

abstrakti. Käsite on pohjimmiltaan positiivinen ja viittaa enemmän ratkaisuihin 

kuin ongelmiin. Se on myös dynaaminen käsite, joka tarkoittaa myös hallinnan 

ja vallan jakamista ja jolla pyritään vahvistamaan ja tehostamaan sekä yksilön, 

että organisaation toimintaa.  

 

Kuokkanen ja Leino-Kilpi (2000, 237–239) ja Kuokkanen ym. (2013, 268) viit-

taavat kolmeen tärkeimpään teoriaan, joilla työn hallintaa voidaan tarkastella. 

Näistä ensimmäinen on rakenteellinen työn hallinta, toinen kriittissosiaalinen 

työn hallinta ja kolmas psykologinen työn hallinta. Kuokkanen ja Leino-Kilpi 

(2000, 237–238) tuovat esiin, että kriittissosiaalinen työn hallinta liittyy usein 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

Vuosisuunnitelma  

Työn suunnittelu ,  
aikataulutus ja toteutus 

Jatkuva 
vuosisuunnitelman 
seuranta ja päivitys 

Työt tehty ajallaan, 
palvelulupaukset 

asiakkaalle kunnossa, 
työ on tuottavaa 
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heikommassa asemassa olevien elinolojen parantamiseen. Rakenteellinen työn 

hallinta liittyy työn hallintaan, millä pyritään optimaalisesti jakamaan vastuuta. 

Yksilön työn hallintaa vahvistamalla pyritään lisäämään autonomiaa, työtyyty-

väisyyttä, työmotivaatiota ja sitoutumista organisaatioon. Työn hallintaa lisää-

mällä myös kannustetaan ottamaan vastuuta ja toimimaan samalla organisaati-

on tavoitteiden mukaisesti. Psykologinen työn hallinta kuvaa työn hallintaa yksi-

lön näkökulmasta, ja siihen liittyy henkilökohtaisen kehityksen prosessi. 

 

Kuokkanen ja Leino-Kilpi (2001, 274–276) ovat kehittäneet psykologiseen työn 

hallintaan liittyen työn hallintaa edistäviä ja estäviä tekijöitä kartoittavan mittarin 

laadullisessa tutkimuksessaan, joka tehtiin haastattelemalla 30 sairaanhoitajaa. 

He jakoivat työn hallintaa edistävät ja estävät tekijät viiteen osa-alueeseen, joita 

ovat moraaliset periaatteet, vahva persoona, asiantuntemus, suuntautuminen 

tulevaisuuteen sekä sosiaalisuus. Lisäksi Kuokkanen, Leino-Kilpi ja Katajisto 

(2003, 185) ovat todenneet, että työn hallintaa kokevan henkilön ominaisuuksiin 

terveydenhuoltoalalla liittyvät eettinen ja oikeudenmukainen toiminta, hyvä pai-

neensietokyky, joustava ja vastuullinen toimintatapa, korkea osaaminen ja tule-

vaisuusorientoitunut ajattelu sekä yhteisöllisyys. 

 

Kokenut tai vanhempi henkilö kokee suurempaa työn hallintaa. (Graf & Halfer 

2006, 153; Enberg, Stenlund, Sundelin & Öhman 2007, 174; Kuokkanen, Leino-

Kilpi & Katajisto 2012, 86; Kuokkanen ym. 2013, 276; Kuokkanen ym. 2016, 4.) 

Lähde ja Niemi (2018, 53) tuovat esiin, että perustehtävän selkeyttäminen on 

tärkeää, ettei työajasta kulu liikaa aikaa epäoleellisiin tehtäviin. Kokeneen työn-

tekijän voi olla helpompi tunnistaa, mikä omassa työssä on oleellista ja se aut-

taa työn hallintaan. 

 

Miller ja Rose (2010, 76–79) pohtivat organisaatioihin ja yksittäisiin ihmisiin liit-

tyvää hallintaa laajasti. Valvonnasta ja tiukasta kurista siirtyminen työntekijän 

kohteluun yksilönä ja autonomian lisääntymiseen 1980-luvulla on ollut iso muu-

tos työelämän pitkässä historiassa. Voidaan nähdä, että työntekijän mahdolli-

suus ohjata itseään voi auttaa myös organisaatiota sen tavoitteiden saavuttami-

sessa, mutta samalla se voi myös tuottaa työntekijälle henkilökohtaista iloa. 

Työtä tekevän ihmisen oma itseohjautumisen ja itsensäjohtamisen taito ovat 
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tärkeä osa työntekijän asiantuntijuutta ja yleisesti arvostettuja ominaisuuksia, 

jotka voivat vaikuttaa suotuisasti myös esimerkiksi uralla etenemiseen. 

 

Kuokkasen ym. (2016, 5) mukaan työhön sitoutuneisuus lisää työn hallintaa. 

Kuokkanen ym. (2013, 274) kertovat, että tulevaisuuteen suuntautumattomuus 

vähentää työn hallintaa. Tuomi (2018, 89–90) sivuaa tätä osuvasti todetessaan, 

että tyypillisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa työn kehittämisen mal-

leissa työn hallintaa lähestytään työhön liittyvänä haasteena. Kuitenkin joskus 

työn hallinnan haaste voi olla liittymättä juurikaan työhön tai siihen liittyviin teki-

jöihin, jolloin työhön kohdistuvat toimet eivät välttämättä ole mielekkäitä ratkai-

suja. Esimerkiksi väsymyksestä johtuva työn hallinnan haaste voi johtua valin-

noista tai tapahtumista työajan ulkopuolella. Myös tulevaisuuteen orientoitumat-

tomuuteen tai sitoutumisen puutteeseen voi liittyä työhön liittymättömiä syitä. 

 

Tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät kokevat suurempaa työn hallintaa. 

(Kuokkanen ym. 2013, 272–274.) Tarnanen ja Tuomi (2018, 6) käsittelevät työ-

hyvinvoinnin historiaa ja jo vuosikymmeniä sitten esille tullutta ajatusta, että tyy-

tyväinen työntekijä saa aikaan tulosta. Myöhemmin uusien tutkimustulosten 

myötä on pohdittu, että voisiko olla niin päin, että työn tuloksellisuus johtaa tyy-

tyväisyyteen. Voisiko sama asia liittyä työn hallintaan niin, että henkilö, jolla on 

hyvä työn hallinta, on tyytyväinen eikä niin päin, että työhönsä tyytyväinen aina-

kaan automaattisesti kokisi suurempaa työn hallintaa? 

 

Se, että esimies luottaa itsenäisen työskentelyn onnistumiseen lisää työn hallin-

taa (Kuokkanen ym. 2013, 273). Tätä tukevat Tarnanen ja Tuomi (2018, 131) 

todetessaan yhtenä työhyvinvoinnin punaisena lankana olevan hyvän esimies-

työn, joka hyväksyy eri henkilöille erilaisia keinoja toteuttaa työtä ja näin hallin-

nan tunne tulee vahvistetuksi. Savolainen ym. (2018, 74) toteavat myös, että 

työn hallinnan ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi esimiehen on tärkeää antaa alai-

selle mahdollisuus kantaa vastuu omasta työstään. Kuokkanen ja Leino-Kilpi 

(2000, 239) tuovat kuitenkin esiin, että työn hallinnan näkökulmasta työhön on 

tärkeää saada myös tukea.  

 

WHO:n (2018) mukaan työhön liittyvää stressiä voi ilmetä erilaisissa olosuhteis-

sa, mutta se yleensä pahenee jos työn hallinnassa tai suunnittelussa on haas-



14 

teita. Hakala, Harju, Manka ja Nuutinen (2010, 7) tuovat mukaan positiivisen 

näkökulman, jonka mukaan työn hallinta saa aikaan positiivisia tuntemuksia, 

kuten työn iloa ja imua. Kuikka-Paajasen (2015, 9, 12) mukaan työn hallintaan 

vaikuttavat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös tämän päivän työelämän 

ominaisuudet, kuten keskeytykset, nopea tehtävästä toiseen siirtyminen sekä 

kiire. Nämä voivat aiheuttaa haasteita muistille ja keskittymiskyvylle. Myös vaa-

timus monen tehtävän samanaikaisesta hallinnasta kuormittaa ja tämä voi aihe-

uttaa inhimillisiä virheitä. Edes kahden vaativaa ajattelua edellyttävän työn te-

keminen samaan aikaan ei onnistu. 

 

 

2.1.2 Työn hallinta osana elämänhallintaa 

 

Työn hallintaa voi myös pohtia osana elämänhallintaa. Martimo ja Aro (2006, 

110) nostavat esiin Antonovskyn teorian elämänhallinnasta, jossa elämänhallin-

nan tunteeseen vaikuttavat tapahtumat lapsuudessa, mutta se voi myös kehit-

tyä elämän aikana. Virtanen (2010, 148–153) kertoo, että Antonovsky ei ollut 

kiinnostunut siitä, miksi ihmiset sairastuvat vaan siitä, miksi he eivät sairastu. 

Antonovskyn mukaan se, että ihminen kokee elinympäristönsä ymmärrettäväksi 

ja hallittavissa olevaksi lisää vastustuskykyä haastavissakin olosuhteissa. Kor-

kea vastustuskyky on yksilöillä, jotka kokevat itsessään ja ympäröivässä maail-

massa tapahtuvat asiat ymmärrettävinä, ja uskovat voivansa toimia erilaisissa 

tilanteissa niiden vaatimalla tavalla ja kokevat tarvittavat toimet mielekkäinä. 

Tämä ns. vastustuskyky kehittyy Antonovskyn mukaan etenkin lapsuuden ja 

nuoruuden aikana, mutta myös varhaisilla työelämän vuosilla on ratkaiseva 

merkitys. Siihen vaikuttavat työpaikan ihmissuhteet, valitun ammatin arvostus, 

työtehtävien vaihtelevuus ja työn hallinta. 

 

Keltikangas-Järvinen (2008, 255–257) on samoilla linjoilla, että elämänhallinnal-

la tarkoitetaan yksilön uskoa siihen, että hän voi vaikuttaa elämäänsä ja sen 

olosuhteisiin, mikäli ne tuntuvat liian kuormittavilta. Olosuhteisiin voi pyrkiä vai-

kuttamaan suoraan tai esimerkiksi muuttamalla omaa tulkintaansa. Jos elä-

mänhallinta on suuri, ihmisellä on usko, että hän pystyy jollain tavalla vaikutta-

maan elämäänsä, eikä elämänkulku ole sattuman tai onnen varassa. Ihminen 

asettaa itselleen tavoitteita ja miettii, miten voisi ne saavuttaa. Elämänhallintaan 
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liittyy myös vastuu omista valinnoista. Jos elämänhallinta on suuri, ihminen ei 

hae omille epäonnistumisille syytä ulkoapäin, vaan näkee omien valintojensa 

vaikutuksen asioiden kulkuun. Toisaalta voi käydä rankaksi, jos kokee olevansa 

aina syyllinen omiin epäonnistumisiinsa. Ylistö (2006, 103) korostaakin positiivi-

sen elämänhallinnan merkitystä, eli sitä, että ihminen omilla toimillaan pyrkii 

saavuttamaan asettamansa tavoitteet. 

 

Elämänhallinta voi vaihdella eri elämänalueilla. Ihminen voi esimerkiksi hallita 

työtään, mutta ei vapaa-aikaansa. Hallinnan tunne voi myös olla hukassa tie-

tyissä kuormitustilanteissa. Toisaalta voidaan myös ajatella, että hallinnan lupa-

us ei ole realistinen, vaikka tarve hallita elämää on ihmisen perustarve. Realisti-

sempaa voisi ollakin puhua asioihin tarttumisesta, niiden suunnittelusta ja omien 

valintojen ja niiden seurausten välisestä ymmärryksestä, mieluummin kuin hal-

linnasta. (Keltikangas-Järvinen 2008, 252–253, 256–257.) 

 

Puukka (2013, 59) nostaa esiin, että heikko elämänhallinta aiheuttaa monia 

haittoja sekä yksittäisen ihmisen, että yhteiskunnan näkökulmasta. Kaikki kei-

not, joilla elämänhallinnan tunnetta voidaan vahvistaa ovat tarpeen. Näin ollen 

voidaan ajatella, että työn hallinta on elämänhallinnan osa-alue ja edistämällä 

työn hallintaa siitä hyötyy sekä työntekijä, että työyhteisö ja työnantaja. 

 

 

2.2 Työterveyshuolto  

 

 

2.2.1 Työterveyshuolto Suomessa 

 

Työterveyshuolto määritellään Työterveyshuoltolain (21.12.2001/1383) 1. luvun 

3 §:ssä ”työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenki-

löiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien 

ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, 

työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä”. Ui-

tin (2018, 14) mukaan työterveyshuolto käynnistyi Suomessa 1800-luvulla sai-

raanhoitoon painottuvalla tehtaanlääkärien työllä. Työterveyslaitos perustettiin 

toisen maailmansodan jälkeen ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sai tuek-
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seen 1970-luvulla Työterveyshuoltolain. Suomessa jokaisen työnantajan on jär-

jestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. Sairaudenhoidon saa 

liittää työterveyshuoltosopimukseen ja yhdeksällä työntekijästä kymmenestä 

onkin nykyään käytössä myös sairaudenhoidon palvelut osana työterveyshuol-

toa. 

 

Tilastokeskuksen (n.d.) mukaan Suomessa oli vuonna 2016 356 790 yritystä. 

Näistä yrityksistä 89,2 %:ssa oli alle 5 työntekijää. Suurin osa työterveyshuollon 

asiakasorganisaatioista on siis pieniä organisaatioita. Lappalaisen ym. (2016, 9) 

Työterveyshuolto Suomessa 2015 -kyselyn kohteena olivat kaikki työterveys-

palvelujen tuottajat Suomessa. Työterveyshuoltoahan tarjoavat Suomessa mm. 

terveyskeskukset, kunnalliset työterveyshuollon liikelaitokset, työnantajien omat 

työterveysasemat ja yksityiset lääkärikeskukset. Kyselyn vastausprosentti oli 93 

%. 

 

Suomessa alkoi 2000-luvun alussa työterveyspalvelujen tuottajarakenteen muu-

tos ja muutos jatkuu edelleen. Palveluntuottajien määrä on vähentynyt ja yksik-

kökoot ovat kasvaneet. Suomessa toimivien työterveyshuoltoa tarjoavien yksi-

köiden määrä väheni vuodesta 2010 vuoteen 2015 69 yksiköllä. Vuonna 2015 

näitä palveluja tarjosi yhteensä 406 työterveysyksikköä. Työterveysyksiköistä jo 

yli puolet oli lääkärikeskuksissa. (Lappalainen ym. 2016, 12.) 

 

Alasoini ym. (2012, 3, 5-6) tuovat esiin toisen ison muutoksen. Suomalainen 

työelämä on 2010-luvulla keskellä merkittävää muutosta. He tuovat esiin millai-

sina tilanteina ja haasteina tämä kehitys näkyy suomalaisten työn arjessa ja 

sen, miksi niihin on vaikea vastata perinteisin keinoin. He tuovat esiin, että työ 

on nykyään keskeneräisempää kuin aiemmin. Työpaikoilla on menossa jatkuva 

kehittämis- ja uudistustyö, jonka rinnalla perustyön kuitenkin pitäisi sujua. Ai-

emmin muutokset olivat ohimeneviä ja niiden jälkeen koitti taas pitempi ajanjak-

so normaalia, tasaista arkea. Tämä lähtökohdiltaan muuttunut tilanne haastaa 

monet työpaikkojen käytännöt ja aiheuttaa negatiivisia tunteita. Keskeneräiset 

muutokset ja jatkuvat työn keskeytykset työpaikalla aiheuttavat lisätyötä ja -

kuormitusta. Jos on tottunut työskentelemään vanhan mallin pelisäännöillä, työ 

voi tuntua vähemmän ymmärrettävältä ja työn hallinnan kokemus kärsii. Työn 

organisointi on entistä enemmän itsestä lähtevää ja se on haaste, jos oman 
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työn hallinnan ja rajaamisen valmiuksissa on paljon kehitettävää. Kaikkien ei ole 

myöskään helppo nähdä jatkuvaa muutosta mahdollisuutena ammatilliseen uu-

distumiseen. 

 

Alasoini ym. (2012, 26) nostavat esiin, että vuonna 2030 suomalaisen työelä-

män keskeisiä työterveystavoitteita ovat työn hallinnan ulottuvuudet, työn mie-

lekkyys, hallittavuus ja ennustettavuus. Tämä työelämän murros ja muutos kos-

kee luonnollisesti myös työterveyshuollossa tehtävän työn arkea ja nostaa työn 

hallinnan taidon korkealle. 

 

 

2.2.2 Työterveyshoitajan työ muutoksessa 

 

Työterveyshoitaja on Työterveyshuoltolain (21.12.2001/1383) 1. luvun 3 §:ssä 

tarkoittama työterveyshuollon ammattihenkilö, jolla on terveydenhoitajan päte-

vyys ja työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus eli Valtioneuvoston 

asetuksen (708/2013, 11 §) mukainen vähintään viidentoista opintopisteen laa-

juinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy 

työterveyshuollon tehtäviin. Terveydenhoitajan tutkinto ei siis suoraan anna pä-

tevyyttä toimia yli kahta vuotta työterveyshoitajan työssä. Rantanen (2018, 16) 

tuo esiin, että Suomessa on panostettu jo vuosikymmeniä työterveyshoitajiin, tai 

teollisuusterveyssisariin, kuten ammattinimike oli työterveyshuollon varhaisina 

vuosina. Itse asiassa Suomessa on 3 % maailman työterveyshoitajista, vaikka 

Suomessa on vain 0,6 promillea maailman väestöstä. 

 

Rissanen (2011, 37–38, 41, 47–48, 53, 57) on tutkinut 1970-luvulla voimaan 

tulleen Työterveyshuoltolain toteutusta viime vuosikymmeninä nimenomaan 

työterveyshoitajan työn perspektiivistä. Erityistä sairastumisen vaaraa olevat 

työt ja niiltä suojautuminen olivat 1980-luvulla työterveyshoitajan työn keskiös-

sä. Työtä tehtiin monesti yksin ja työterveyshoitajat alkoivatkin verkostoitua 

saadakseen tukea työhön. Työterveyshuolto ei ollut tuolloin asiakkaillekaan tut-

tua ja työterveyshoitajat toimivat ennaltaehkäisevän työterveyshuollon pionee-

reina. Työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset olivat melko vapaamuotoisia, 

mutta alkoivat systematisoitua vuosikymmenen lopulla. 1990-luvulla laman jäl-

keen yhteistyö työpaikkojen kanssa lisääntyi ja perustehtävien kuten terveystar-
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kastusten suorittaminen tuli edelleen systemaattisemmaksi. Terveystarkastuk-

sissa kiinnitettiin huomiota kuormitukseen ja työpaikkakäynneillä havainnoitiin 

ongelmia. 1990-luvulla tietojärjestelmät tulivat myös työterveyshoitajan työhön 

ja Hyvän työterveyshuoltokäytännön julkaiseminen kehitti toimintaa. 2000-

luvulla toiminta muuttui edelleen suunnitelmallisemmaksi ja sille asetettiin tavoit-

teita. Terveystarkastuksissa painottui työ ja voimavarojen tunnistaminen aiem-

paa enemmän. 2000-luvulla moniammatillinen tiimityö toi tukea työhön. 

 

Työterveyshoitajien määrä oli vuonna 2010 lähes samaa tasoa kuin vuonna 

2004. Kuitenkin samaan aikaan sekä henkilö- että sopimusasiakkaiden määrä 

on lisääntynyt. Työterveyshoitajaresurssiin on vaikuttanut ainakin se, että ai-

emmin työterveyshoitaja joutui ottamaan työssään kantaa enemmän esimerkiksi 

ergonomiaan tai työpsykologiaan liittyviin asioihin. Nykyään työfysioterapeuttien 

ja työterveyspsykologien määrän lisäännyttyä tämä osuus työterveyshoitajan 

työstä on vähentynyt. (Lappalainen ym. 2016, 17, 22, 76.) 

 

Joka tapauksessa tyypillistä suomalaiselle työterveyshoitajalle vuonna 2019 on, 

että hän työskentelee yhä isommassa yksikössä ja että hänellä on hoidossaan 

runsaasti pieniä organisaatioita ja henkilöasiakkaiden määrä on suurempi kuin 

menneinä vuosina. Teinonen (2014) tuo lisäksi esiin, että lähivuosina työterve-

yshoitajia on jäämässä eläkkeelle sankoin joukoin. 
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3 TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää työn hallintaa edistäviä ja estäviä 

tekijöitä työterveyshoitajan työssä. Opinnäytetyön tavoite on luoda opas työter-

veyshoitajien työn hallinnan lisäämiseksi ja edistää työterveyshoitajien työn hal-

lintaa. Tutkimuskysymykset ovat: Mitkä tekijät edistävät ja estävät työterveys-

hoitajan työn hallintaa työterveyshuollossa? Miten työterveyshoitaja voi lisätä 

omaa työn hallintaansa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS JA TULOKSET 

 

 

4.1 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 

 

Toikon ja Rantasen (2009, 14–16, 157–158) mukaan toimintatapaa koskeva 

kehittäminen voi koskea yhtä työntekijää tai koko organisaatiota. Kehittämistoi-

minnalla tavoitellaan sujuvampaa ja parempaa toimintaa kuin aiemmin on ollut. 

Lähtökohtaisesti tutkimuksellinen kehittämistoiminta on osallistavaa toimintaa, 

jolla yhteisöä rakennetaan ja muutetaan. Kriittisyys ja jopa kyseenalaistaminen 

voivat olla osa tutkimuksellista kehittämistä. Tutkimuksellisessa kehittämistoi-

minnassa tulokset eivät tyypillisesti perustu vain tehtyyn tutkimukseen, vaan 

niille haetaan näyttöä myös aiemmista tutkimuksista. Aiemmat tutkimustulokset 

voivat tukea tai kyseenalaistaa saatuja tuloksia. Tutkimuksellisessa kehittämis-

toiminnassa saatua tietoa ja sen käyttökelpoisuutta arvioivat myös tiedemaail-

man ulkopuoliset tiedon käyttäjät. 

 

Toikon ja Rantasen (2009, 56–62, 162) mukaan kehittämisprosessin ensimmäi-

seen vaiheeseen kuuluu perusteluja mitä ja miksi kehitetään. Usein tässä vai-

heessa kuvaillaan lähtötilanteen haastetta ja määritellään tavoitteita mahdolli-

simman täsmällisesti sekä kuvataan, miten tavoitteeseen aiotaan päästä. Toi-

seksi kehittämistoimintaan kuuluu kehittämistoiminnan organisointi, mikä perus-

tuu siihen, että kehittämistoiminnan tavoitteet on hyväksytty myös organisaation 

johdon tai mahdollisen rahoittajan taholta. Tässä vaiheessa siis organisoidaan 

kehittämistoiminnan käytännön toteutus. Kolmantena vaiheena kehittämistoi-

mintaan kuuluu kehittämistoiminnan toteutus, joka tyypillisesti joudutaan koh-

dentamaan rajattuun kohteeseen, vaikka kehitettäviä kohteita olisi enemmänkin. 

Kehittämisprosessiin kuuluu neljäntenä vaiheena toiminnan arviointi, jossa arvi-

oidaan onko kehittämistoiminnalla saavutettu sille asetettuja tavoitteita. Arviointi 

voidaan toteuttaa osallistavasti, jolloin siihen osallistuvat kehittämistoiminnan 

sidosryhmät. Tämä voi edistää yhteistä ymmärrystä, jota tarvitaan muutokses-

sa. Viides vaihe kehittämisprosessissa on tulosten levittäminen, mitä voidaan 

kutsua myös juurruttamiseksi ja se voi tapahtua myös varsinaisen kehittämis-

prosessin jälkeen. Tulosten levittämisessä ei kuitenkaan korostu pelkän valmiin 

tuotteen levittäminen, vaan yhdessä oppiminen, joka tapahtuu eri tahojen yhtei-
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sellä keskustelulla. Vilkan ja Airaksisen (2003, 51) mukaan toiminnalliseen 

opinnäytetyöhön liittyy aina konkreettinen tuotos, joka tässä opinnäytetyössä on 

opas työterveyshoitajien työn hallinnan lisäämiseksi. 

 

Kuviossa 2 on esitetty tutkimuksellisen kehittämistoiminnan vaiheet. Tämän 

opinnäytetyön osalta perusteluja kehittämiselle ja sitä, mitä kehitetään on kuvat-

tu luvuissa 1, 2.2. ja 3. Tämän kehittämistoiminnallisen opinnäytetyön organi-

sointia ja toteutusta on kuvattu alaluvuissa 4.2–4.7 ja arviointia ja levitystä ala-

luvussa 4.8. 

KUVIO 2. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan vaiheet mukaellen Toikko-

Rantanen (2009, 56–63) 

 

Myös Kemmisin ja Wilkinsonin (1998, 121–124) mukaan toimintatutkimuksella 

tavoitellaan toiminnan kehittämistä ja ennen kehittämistä tutkija perehtyy kehi-

tettävän asian nykytilaan. Tämän jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan prosessi, 

jolla pyritään kehittämään toimintaa. Parhaimmillaan toimintatutkimus on osallis-

tavaa toimintaa. Lopuksi toiminta arvioidaan. Usein toimintatutkimuksen kulku ei 

ole kuitenkaan näin yksiviivainen, vaan prosessi on joustava ja elää yksilöllises-

ti. 

 

Heikkilä, Jokinen ja Nurmela (2008, 21–24, 38, 41) ovat samoilla linjoilla siitä, 

että kehittämistyöllä on tarkoitus tutkimustulosten avulla kehittää työtä ja toimin-

taa. Kehittymistä voi tapahtua ilman tutkimustakin, mutta tutkimus tarjoaa perus-

teita kehittymiselle ja kehittämiselle, joka on aktiivista toimintaa. Kehittyminen 

ilman tutkimusta voi viedä asioita huonompaan suuntaan, kun taas kehittämis-

toiminnan on tarkoitus kehittää asioita parempaan suuntaan. Kehittämistoimin-

taan kuuluvat tyypillisesti heidänkin mukaansa kehittämistarpeen tunnistaminen, 

kehittämisen ideointi ja suunnittelu, toiminnan käynnistäminen ja toteutus, tulos-

ten kokoaminen ja levittäminen ja niiden arviointi. Tutkiva kehittäminen tervey-

Mitä ja 
miksi 

kehitetään 

Organi-
sointi  

 

Toteutus 
  

Arviointi Levitys 
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denhuollossa edellyttää pääsääntöisesti kehittämisalueen tuntemusta ja siinä 

on usein tavoitteena henkilökunnan ja organisaation osaamisen kehittäminen. 

 

 

4.2 Aineiston kerääminen 

 

Kehittämistoiminnan apuna voidaan käyttää erilaisia tiedonkeruumuotoja ja ana-

lyysiä voidaan tehdä sekä laadullisin että määrällisin metodein (Tuomi, J. 2019). 

Tässä opinnäytetyössä tiedonkeruumenetelmäksi valittiin laadullinen sähköpos-

tihaastattelu ja analyysimenetelmäksi laadullinen aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 63) kertovat sähköpostihaastattelusta, jossa 

tutkija lähettää sähköpostitse kysymykset haastateltavalle, joka vastaa kysy-

myksiin sähköpostitse ja tutkija voi tämän jälkeen kysyä tarkentavia kysymyksiä 

sähköpostitse. Sähköpostihaastattelulla pyritään lisäämään vuoropuhelua ver-

rattuna pelkkään kyselyyn. Valittu aineiston keruumenetelmä vastaa Vilkan 

(2015, 123–124) esittelemää lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välimuo-

toa. Lomakehaastattelu sopii käytettäväksi hyvin silloin, kun tavoitteena on saa-

da tietoa melko rajatusta teemasta (Vilkka 2015, 123).  

 

Empiirisiä tutkimuskysymyksiä muotoiltaessa otettiin huomioon Vilkan (2015, 

128–131) näkemys, jonka mukaan yleensä ei ole järkevää käyttää kysymyksiä, 

joihin vastata kyllä tai ei. Hänen mukaansa tutkittavaa voi hyvin pyytää kuvaile-

maan asioita. Yleensä yhdessä kysymyksessä on hyvä kysyä vain yhtä asiaa ja 

on pyrittävä käyttämään mahdollisimman yksiselitteisiä sanoja. Taustatietoa 

kerätään, sillä on oleellista tietää, millaista taustaa vasten vastaaja vastaa. 

Sähköpostihaastattelun kysymykset ovat kuvattuna liitteessä 2. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 63–64) mukaan pelkkiin kyselyihin liittyvänä on-

gelmana voi olla vastaamattomuus ja liian niukat vastaukset. Varsinaiseen ky-

selyyn vastaamisen jälkeisellä lisähaastattelulla on tarkoitus saada mahdolli-

simman paljon tietoa tutkittavasta aiheesta, vaikkei vastauksia tulisikaan run-

saasti. Kasvokkain tapahtuvaa haastattelua ei valittu aineiston keruumenetel-

mäksi ajan säästämiseksi. 
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Aineisto kerättiin opinnäytetyön tekijän oman organisaation 70 työterveyshoita-

jalta sähköpostitse lähteneillä haastattelukysymyksillä. Liitteessä 1 on haastatel-

taville lähtenyt saate, josta on poistettu organisaation tunnistetiedot. Mahdolli-

simman laajan näkemyksen saamiseksi työn hallintaan vaikuttavista asioista 

kysyttiin lisäksi valitun organisaation yhdeksältä työterveyshuollon esimieheltä 

heidän näkemyksiään työterveyshoitajien työn hallintaa edistävistä ja estävistä 

tekijöistä. Muistutuksia vastata sähköpostihaastatteluun lähetettiin yhden ker-

ran. Joiltakin vastaajilta kysyttiin tarkentavia kysymyksiä. Tyypillisellä lisäkysy-

myksellä haettiin tarkempaa tietoa, jos vastaus oli kovin niukka. Sähköposti-

haastattelun taustatietoja hyödynnettiin tulosten tulkintaa tehdessä Vilkan 

(2015, 131) tarkoittamalla tavalla eli tiedot auttavat hahmottamaan, millaista 

taustaa vasten haastateltavat puhuvat. Haastatteluun vastanneiden työterveys-

hoitajien taustatiedot ovat taulukossa 1. Sähköpostihaastatteluun vastasi 19 

työterveyshoitajaa ja kuusi esimiestä. 

 

TAULUKKO 1. Sähköpostihaastatteluun vastanneiden työterveyshoitajien taus-

tatiedot 

1. Kuinka pit-

kään olet työs-

kennellyt työter-

veyshoitajana 

Vastauk-

set (ky-

symys 1) 

2. Kuinka monta 

asiakasorganisaa-

tiota Sinulla on 

hoidossasi? 

Vastauk-

set (ky-

symys 2) 

Käytätkö vuosi-

suunnitelmaa 

Alle 1 vuotta  Alle 10 3 Kyllä 15 kpl 

1-5 vuotta 6 11–50 2 Ei 4 kpl 

Yli 5 vuotta. 13 51–99 7  

  Yli 100 7  

 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, 

koska se melko yksinkertaisena analyysimenetelmänä sopii hyvin aloittelevalle-

kin tutkijalle, joskin se tarjoaisi haastetta myös kokeneemmalle tutkijalle. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 106.) Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimusaineisto 

tiivistetään osiin luomalla alkuperäisilmaisuista pelkistetyt ilmaukset. Tätä työtä 

ohjaavat tutkimuskysymykset. Samalla karsitaan pois tutkimuskysymysten kan-
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nalta epäoleellinen sisältö. Tiivistämisen jälkeen tutkimusaineisto listataan. Sa-

maa ilmiötä kuvaavat ilmaukset ryhmitellään alaluokiksi. Luokittelua jatketaan 

yhdistelemällä alaluokkia yläluokiksi, jotka nimetään aineistosta nousevien ai-

heiden mukaan. Tämän jälkeen tuloksia tarkastellaan valitun teoreettisen näkö-

kulman ja aiemman tutkimustiedon avulla. (Vilkka 2015, 163–165, 170; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 90–94.) 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 81) mukaan tässä analyysimenetelmässä on 

haasteena se, että löytääkö tutkija objektiiviset havainnot tutkimusaineistosta, 

sillä tutkijan määrittelemät käsitteet ja valitut menetelmät sekä hänen ennakko-

luulonsa vaikuttavat lopputulokseen. Toisaalta jo haastattelukysymyksissä tulee 

Vilkan (2015,127) mukaan väistämättä esiin tutkijan käsitys tutkittavasta asiasta 

ja vaarana on, että vastaaja tunnistaa tämän ja se vaikuttaa hänen vastauksiin-

sa. Kuitenkin Vilkka (2015, 197–198) korostaa laadullisen tutkimuksen ainutker-

taisuutta ja sitä, että joka tapauksessa jokainen tutkija päätyy tutkimusaineistoa 

luokitellessaan ja tulkitessaan aina omaan ainutkertaiseen tulokseen, johon vai-

kuttavat muun muassa järjestelmällisyys, kurinalaisuus, teoreettinen perehty-

neisyys ja tutkimusaiheeseen liittyvä esiymmärrys. Tutkimusetiikan nimissä laa-

dullisessa tutkimuksessa onkin erityisen tärkeää kirjoittaa tutkimusraportti pe-

rustellen kaikki tutkimuksen vaiheet peilaten niitä aikaan, paikkaan ja kohde-

ryhmään. Luotettavuutta ja eettisyyttä käsitellään tässä opinnäytetyössä vielä 

omissa alaluvuissaankin. 

 

Tutkimusaineistoa lähdettiin analysoimaan luomalla alkuperäisilmaisuista pel-

kistetyt ilmaukset. Tutkimuskysymykset olivat koko ajan näkyvissä, ja pelkistetyt 

ilmaukset luotiin vain niistä alkuperäisilmaisuista, jotka vastasivat tutkimusky-

symyksiin. Tämän jälkeen aineistoa alettiin ryhmitellä ja nimetä samankaltaisille 

ilmaisuille alaluokkia. Lopulta alaluokat yhdistettiin yläluokiksi. Taulukossa 2 on 

esimerkki sisällönanalyysistä. Työterveyshoitajien ja esimiesten vastaukset ana-

lysoitiin erikseen. Työterveyshoitajien työn hallintaa edistäviin tekijöihin tuli 88 

pelkistettyä ilmausta, ja työn hallintaa estäviin tekijöihin 61 pelkistettyä ilmausta. 

Esimiesten vastauksissa oli 57 pelkistettyä ilmausta työn hallintaa edistävissä 

tekijöissä ja 55 pelkistettyä ilmausta työn hallintaa estävissä tekijöissä. 
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TAULUKKO 2. Esimerkki sisällönanalyysistä, työn hallintaa edistävät tekijät työ-

terveyshoitajan kuvaamana  

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Omatoiminen lähes päi-

vittäin tapahtuva työn ja 

kalenterin suunnittelu 2-

3 viikkoa eteenpäin 

Oma suunnitelmallinen 

työote 

Itsensä johtamisen taito 

 

 

4.4 Kokemuksia vuosisuunnitelman käytöstä 

 

Vuosisuunnitelma on excel, johon on vasempaan sarakkeeseen merkitty kaikki 

kyseisen työterveyshoitajan hoidossa olevat organisaatiot ja pystysarakkeeseen 

merkitään, milloin on tehty edellinen työpaikkaselvitys, milloin kelahakemus on 

tehty, mihin asti työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa ja toiminta-

suunnitelman päivitykselle on oma sarakkeensa, kuten myös terveystarkastus-

kutsuille. Vuoden alussa kyseisenä vuonna tehtävät työpaikkaselvitykset, uusit-

tavat toimintasuunnitelmat ja terveystarkastuksiin kutsuttavat merkitään väri-

koodilla esimerkiksi punaiseksi, ja sitä mukaa kun niitä saa tehtyä, ne muute-

taan mustaksi. Vuoden lopussa suunnitelmassa ei ole enää punaista, jos työ on 

saatu suunniteltua ja toteutettua suunnitellun mukaan. Vuosisuunnitelmasta on 

olemassa erilaisia versioita, mutta perusperiaate on edellä mainittu. 

 

Sähköpostihaastatteluun vastanneista 19 työterveyshoitajasta 15 käyttää vuosi-

suunnitelmaa. Työterveyshoitajat käyttävät vuosisuunnitelmaa, koska se auttaa 

suunnittelemaan omaa työtä niin, että se jakautuu tasaisesti pitkin vuotta. He 

kokevat, että muuten on hankala varmistaa, että asiat tulevat hoidettua ajoissa. 

Vuosisuunnitelma helpottaa työn organisointia ja hallintaa, auttaa näkemään 

tehdyt ja tekemättömät työt. Vuosisuunnitelma vähentää työn kuormitusta. Siitä 

koetaan olevan apua etenkin, jos hoidossa on paljon organisaatioita. Toisaalta 

isolla asiakkuudella on usein oma vuosikellonsa tai – suunnitelmansa. Ne työ-

terveyshoitajat, jotka eivät käyttäneet vuosisuunnitelmaa, kokevat, että asiat 

pysyvät hallinnassa muutenkin, tai että vuosisuunnitelmalle ei ole muutoin tar-

vetta tai se on vaan jostain syystä jäänyt toistaiseksi tekemättä. 
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4.5 Työn hallintaa edistävät tekijät 

 

 

4.5.1 Työterveyshoitajien vastaukset 

 

Työterveyshoitajien vastauksien alaluokat ja yläluokat ovat kuvattuna liitteessä 

4. Työterveyshoitajien vastauksista työn hallintaa edistävistä tekijöistä muodos-

tuvat yläluokat itsensä johtamisen taito, hyvä esimiestyö, toimiva organisaatio, 

toimiva sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä oma osaaminen (kuva 1). 

KUVA 1. Työn hallintaa edistävien tekijöiden (työterveyshoitajien vastaukset) 

yläluokat 

 

Yläluokka itsensä johtamisen taito sisältää alaluokat oma suunnitelmallinen työ-

ote, työajan hallinta ja oleelliseen keskittymisen taito. Alaluokka oma suunnitel-

mallinen työote sisältää kuvauksia oman työn suunnittelun taidosta ja tärkey-

destä sekä keinoista suunnitella omaa työtään. Näitä keinoja työterveyshoitajien 

mukaan ovat vuosisuunnitelma sekä erilaisten listojen ja muistutusten käyttö. 

He myös kokevat, että riittävän ajan varaaminen kirjallisille töille, kuten työpaik-

kaselvitysraporttien kirjaamiselle sekä asiakasviesteihin vastaamiselle auttaa 

työn hallinnan tunteen säilyttämisessä. Alaluokka työajan hallinta sisältää kuva-

uksia siitä, että työajan käytön itsenäinen suunnittelu auttaa työn hallinnassa. 

Lisäksi työn tauottamisen ja työajasta kiinni pitämisen nähdään auttavan työn 

hallinnassa. Alaluokka oleelliseen keskittymisen taito sisältää kuvauksia tavois-

Itsensä 
johtamisen     

taito 
Hyvä esimiestyö 

Toimiva 
organisaatio 

Toimiva sisäinen 
ja ulkoinen 
yhteistyö  

Oma osaaminen 
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ta keskittyä työhön, esimerkiksi hiljentää puhelin ja sähköposti keskittymistä 

vaativan työn ajaksi. Lisäksi tärkeänä nähdään se, että kykenee tunnistamaan 

ei-kiireelliset ja kiireelliset tehtävät toisistaan. 

 

Yläluokka hyvä esimiestyö sisältää alaluokat esimiehen tuki, sopiva työnmäärä, 

hyvä perehdytys ja työnantajan taito puuttua epäkohtiin. Alaluokka esimiehen 

tuki sisältää kuvauksia esimiehen kannustuksen ja tuen merkityksestä työn hal-

linnalle. Työterveyshoitajat kokevat, että työn hallintaa edistää se, että esimies 

vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin. He näkevät tärkeänä, esimies tuntee 

alaisensa vahvuudet ja heikkoudet. Alaluokka sopiva työnmäärä sisältää kuva-

uksia sopivasta, ei liian vähäisestä eikä varsinkaan liian suuresta työn määräs-

tä. Asiakasorganisaatioiden määrän pitäisi olla hallittava. Alaluokka hyvä pe-

rehdytys pitää sisällään kuvauksia riittävän perehdytyksen ja työhön opastuksen 

merkityksestä, joita selkeät prosessit tukevat. Alaluokka työnantajan taito puut-

tua epäkohtiin pitää sisällään kuvauksia siitä, että mahdollisiin ilmapiiriongelmiin 

tai epäasialliseen kohteluun ajoissa puuttuminen edistää työn hallintaa. 

 

Yläluokka toimiva organisaatio sisältää alaluokat toimivat työvälineet, organi-

saation joustavat toimintatavat, organisaation avoin keskustelukulttuuri ja toimi-

va yhteistyö ylemmän johdon kanssa. Alaluokka toimivat työvälineet pitää sisäl-

lään kuvauksia siitä, että toimivat ja hyvät työvälineet ja käytössä olevat kaa-

vakkeet sekä toimiva tietotekniikka auttavat työn hallinnassa. Alaluokka organi-

saation joustavat toimintatavat sisältää kuvauksia etätyömahdollisuuden vaiku-

tuksesta lisäämään joustavuutta ja omaa hallintaa. Alaluokka organisaation 

avoin keskustelukulttuuri pitää sisällään kuvauksia sen tärkeydestä, että johto 

kuuntelee työntekijöiden ideoita ja aloitteita ja kannustaa tekemään niitä ja yli-

päätään, että työnantaja kannustaa avoimeen keskusteluun ja luo mahdolli-

suuksia avoimelle keskustelulle. Alaluokka toimiva yhteistyö ylemmän johdon 

kanssa pitää sisällään näkemyksen, että ylemmän johdon näkyvyys ja se, että 

koetaan, että johto panostaa henkilöstön hyvinvointiin motivaation ja tuottavuu-

den lisäämiseksi edistää työn hallintaa. 

 

Yläluokka toimiva sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sisältää alaluokat työtovereiden 

tuki, toimivat vuorovaikutussuhteet ja hyvä työilmapiiri. Alaluokka työtovereiden 

tuki pitää sisällään kuvauksia siitä, että mukavat ja kannustavat työkaverit edis-
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tävät työn hallintaa. Myös se, että voi kysyä työasioista kollegalta, lisää työn 

hallintaa. Alaluokka toimivat vuorovaikutussuhteet pitää sisällään kuvauksia 

hyvän viestinnän ja kommunikoinnin merkityksestä työterveyshuoltotiimin sisällä 

ja myös asiakkaan kanssa. Selkeä työnjako työterveyshuoltotiimin sisällä edis-

tää työn hallintaa. Alaluokka hyvä työilmapiiri pitää sisällään kuvauksia hyvän 

työilmapiirin, tiimihengen ja me-hengen edistävästä merkityksestä työn hallin-

nalle. 

 

Yläluokka oma osaaminen sisältää alaluokat oma ammattitaito ja mahdollisuus 

kehittää omaa osaamistaan. Alaluokka oma ammattitaito pitää sisällään kuva-

uksia siitä, että työn hallintaa edistää, mikäli työterveyshoitaja tuntee oman 

työnsä sisällön ja hänellä on riittävä oma ammatillinen osaaminen. Alaluokka 

mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan pitää sisällään kuvauksia siitä, että 

työn hallintaa edistää, että työterveyshoitaja tuntee mahdollisuutensa kehittyä 

työssään ja hänellä on koulutusmahdollisuuksia. 

 

 

4.5.2 Esimiesten vastaukset 

 

Työterveyshoitajien esimiesten vastauksien alaluokat ja yläluokat ovat kuvattu-

na liitteessä 4. Työterveyshoitajien esimiesten vastauksista koskien työterveys-

hoitajan työn hallintaa edistävistä tekijöistä muodostuivat yläluokat itsensä joh-

tamisen taito, toimiva organisaatio ja ammattitaito (kuva 2). 
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KUVA 2. Työn hallintaa edistävien tekijöiden (työterveyshoitajien esimiesten 

vastaukset) yläluokat 

 

Yläluokka itsensä johtamisen taito sisältää alaluokat hyvä motivaatio, suunni-

telmallinen työote, työajan hallinta, oleelliseen keskittymisen taito ja hyvä orga-

nisointitaito. Alaluokka hyvä motivaatio sisältää kuvauksia siitä, että esimiesten 

mielestä työterveyshoitajan työn hallintaa lisää motivaatio perustehtävän suorit-

tamiseen, aktiivisuus ja asiakaslähtöisyys, halu ja innokkuus oppia uusia asioi-

ta, kyky toimia pysyvässä muutoksessa, oman työn arvostaminen ja tyytyväi-

syys omaan elämään yleisesti. Alaluokka suunnitelmallinen työote pitää sisäl-

lään kuvauksia siitä, että omatoimisessa työssä tarvitaan itsensä johtamisen 

taitoja, ja että monipuolinen suunnitelmallisuus auttaa työn hallinnassa. Hyvä 

vuosisuunnitelma nousee esiin tärkeänä tekijänä. Taito aikatauluttaa työtä ko-

rostuu. Alaluokka työajan hallinta pitää sisällään kuvauksia siitä, että ajanhallin-

nan taito, oikean pituisen ajan varaaminen kuhunkin työhön ja ajankäyttö suun-

nitellun mukaan edistää työn hallintaa. Alaluokka oleelliseen keskittymisen taito 

pitää sisällään kuvauksia siitä, että realistinen käsitys työstä, oleelliseen keskit-

tymisen taito ja kokonaisuuksien hahmottaminen edistävät työn hallintaa. Ala-

luokka hyvä organisointitaito pitää sisällään kuvauksia siitä, että taito priorisoida 

ja organisoida työtä edistää työn hallintaa. 

 

Itsensä 
johtamisen 

taito 

Toimiva 
organisaatio 

Ammattitaito 
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Yläluokka toimiva organisaatio sisältää alaluokat hyvä esimiestyö, toimiva sisäi-

nen yhteistyö, selkeät prosessit ja ohjeistukset sekä toimivat työvälineet. Ala-

luokka hyvä esimiestyö pitää sisällään kuvauksia siitä, että tuen saaminen esi-

mieheltä, kun sitä tarvitsee, esimerkiksi työn haasteellisissa tilanteissa, edistää 

työn hallintaa. Työn määrän tulee olla myös sillä tasolla, että se tukee työn hal-

lintaa. Alaluokka toimiva sisäinen yhteistyö pitää sisällään kuvauksia siitä, että 

hyvä ilmapiiri ja mahdollisuus kollegiaaliseen tukeen edistävät työn hallintaa. 

Tähän alaluokkaan kuuluu myös työterveyshuoltotiimin jäsenten tavoitettavuus 

ja yhteydenpidon sujuvuus, jotka edistävät työn hallintaa. Alaluokka selkeät 

prosessit ja ohjeistukset pitää sisällään hyvän perehdytyksen, selkeiden työter-

veyshuollon sopimusmallien ja perustoiminnan prosessien ja niihin liittyvän ma-

teriaalin, kuten kaavakkeiden merkityksen työn hallinnalle. Alaluokka toimivat 

työvälineet pitää sisällään kuvauksia käytössä olevien järjestelmien ja työväli-

neiden toimivuuden merkityksestä työn hallinnalle. 

 

Yläluokka ammattitaito sisältää alaluokat monipuolisen osaamisen käyttö ja hy-

vät it-taidot. Alaluokka monipuolisen osaamisen käyttö pitää sisällään kuvauksia 

riittävän ammattitaidon, mukaan lukien vuorovaikutustaidot ja yritystoiminnan 

tunteminen, merkityksestä työn hallinnalle. Alaluokka hyvät it-taidot pitää sisäl-

lään kuvauksia siitä, että hyvien it-taitojen merkitys työn hallinnalle korostuu 

nykyisin. 

 

 

4.6 Työn hallintaa estävät tekijät 

 

 

4.6.1 Työterveyshoitajien vastaukset 

 

Työterveyshoitajien vastauksien alaluokat ja yläluokat ovat kuvattuna liitteessä 

4. Työterveyshoitajien vastauksista työn hallintaa estävistä tekijöistä muodos-

tuivat yläluokat työn suuret vaatimukset, tekijät, joihin työterveyshoitajalla on 

vähäinen vaikutusmahdollisuus sekä tuen puute (kuva 3). 
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KUVA 3. Työn hallintaa estävien tekijöiden (työterveyshoitajien vastaukset) ylä-

luokat 

 

Yläluokka työn suuret vaatimukset sisältää alaluokat liian suuri työn määrä, en-

nakoimattomat työtehtävät, vaativat työtehtävät, muutosten aiheuttaman kuor-

mituksen vaikutus, perustehtävään kuulumattomien tehtävien tekeminen ja vies-

tintäkanavien ruuhkautuminen. Alaluokka liian suuri työn määrä sisältää kuva-

uksia liian suuren työn määrän ja kiireen työn hallintaa estävästä vaikutuksesta. 

Työn sujuminen edellyttää riittävää resurssia. Alaluokka ennakoimattomat työ-

tehtävät pitää sisällään kuvauksia asiakkaan tai työnantajan taholta tulevista 

ennakoimattomista työtehtävistä. Asiakas saattaa toivoa vaikkapa työpaikkasel-

vitystä nopealla aikataululla. Myös oman palveluhalukkuuden nähdään johtavan 

joskus tiukkoihin aikatauluihin. Lisäksi vaikka työn olisi suunnitellut hyvin, niin 

joskus ennakoimattomien työtehtävien vuoksi joutuu suunnitellun ajan käyttä-

mään muuhun työhön. Alaluokka vaativat työtehtävät pitää sisällään kuvauksia 

siitä, että työn suuret vaatimukset aiheuttavat työn hallinnan ongelmia etenkin, 

jos resurssit eivät ole kunnossa. Työn suuriin vaatimuksiin nähdään kuuluvan 

myös useat eri asiakkaat ja tiimit, joissa tehdään työtä. Alaluokka muutosten 

aiheuttaman kuormituksen vaikutus pitää sisällään kuvauksia siitä, että epäsel-

vyydet käytännöistä tiimin sisällä tai vaikkapa uuden asiakkaan kanssa aiheut-

tavat haastetta työn hallinnalle. Lisäksi työelämän jatkuvat muutokset kuormit-

tavat. Alaluokka perustehtävään kuulumattomien tehtävien tekeminen pitää si-

Työn suuret 
vaatimukset  

Tekijät, joihin 
työterveyshoitajalla 

on vähäinen 
vaikutusmahdollisuus 

Tuen puute  



32 

sällään kuvauksia työterveyshoitajan ydintehtäviin kuulumattomien tehtävien 

tekemisestä ja sen, että ne vievät aikaa perustehtävän suorittamiselta vaikeut-

taen työn hallintaa. Työn monipuolisuuden nähdään olevan toisaalta rikkaus. 

Alaluokka viestintäkanavien ruuhkautuminen pitää sisällään kuvauksia siitä, että 

usean eri viestintäkanavan käyttö vie aikaa ja hankaloittaa työn hallintaa. 

 

Yläluokka tekijät, joihin työterveyshoitajalla on vähäinen vaikutusmahdollisuus 

sisältää alaluokat toimimattomat työvälineet, asiakkaan sitoutumattomuus työ-

terveysyhteistyöhön, oma sairastuminen sekoittaa aikataulut ja työyhteisön 

muista jäsenistä johtuva työn viivästyminen. Alaluokka toimimattomat työväli-

neet pitää sisällään kuvauksia siitä, että tietokoneohjelmien hitaus tai toiminta-

häiriöt estävät työn hallintaa. Alaluokka asiakkaan sitoutumattomuus työterve-

ysyhteistyöhön pitää sisällään kuvauksia siitä, että asiakkaita voi joskus olla 

vaikea saada kiinni ja näin työtä ei saa suunniteltua. Asiakkaat voivat myös 

muuttaa suunnitelmiaan, mikä vaikuttaa työterveyshoitajan työn suunnitteluun. 

Alaluokka oma sairastuminen sekoittaa aikataulut pitää sisällään kuvauksia sii-

tä, että vaikka työn on suunnitellut, niin joskus oman sairastumisen takia näitä 

joutuu perumaan ja se taas sekoittaa työn suunnittelua. Alaluokka työyhteisön 

muista jäsenistä johtuva työn viivästyminen pitää sisällään kuvauksia siitä, että 

esimerkiksi tukipalvelujen mahdollinen resurssipula heijastuu työterveyshoitajan 

työhön, kun ei saa vastauksia kysymyksiin. Tiimin jäsenien kohdalla on sama 

ilmiö, eli työterveyshoitajan työ viivästyy ja työn hallinta heikkenee, jos tiimin 

jäsen ei ota kantaa asiaan pyydettäessä. 

 

Yläluokka tuen puute sisältää alaluokat tiimin tuen puute, epäselvät prosessit, 

perehdytyksen puute, esimiehen antaman tuen puute ja työtehtävien puutteelli-

set ohjeistukset. Alaluokka tiimin tuen puute pitää sisällään kuvauksia siitä, että 

tiimin tuen puute heikentää työterveyshoitajan työn hallintaa. Joskus myös tiimin 

edustaja saattaa antaa asiakkaalle epärealistisia lupauksia. Alaluokka epäselvät 

prosessit pitää sisällään kuvauksia epäselvien prosessien ja omaan työhön liit-

tyvien epäselvyyksien heikentävästä vaikutuksesta työn hallintaan. Alaluokka 

perehdytyksen puute pitää sisällään kuvauksia perehdytyksen ja koulutuksen 

puutteen heikentävästä vaikutuksesta työn hallintaan. Uusien työkalujen käyt-

töönoton tulisi olla hyvin opastettua. Alaluokka esimiehen antaman tuen puute 

pitää sisällään kuvauksia siitä, että esimiehen vastaamattomuus kysymyksiin 
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heikentää työn hallintaa. Jos esimies ei ymmärrä työn aiheuttamaa painetta, 

sekin heikentää työn hallintaa. Alaluokka työtehtävien puutteelliset ohjeistukset 

pitää sisällään kuvauksia uusista työtehtävistä ilman riittävää ohjeistusta. Mui-

hinkin työtehtäviin tulisi olla työohjeet. 

 

 

4.6.2 Esimiesten vastaukset 

 

Työterveyshoitajien esimiesten vastauksien alaluokat ja yläluokat ovat kuvattu-

na liitteessä 4. Työterveyshoitajien esimiesten vastauksista koskien työterveys-

hoitajan työn hallintaa estävistä tekijöistä muodostuivat yläluokat tuen puute, 

aktiivisen työotteen puute, työn kuormittavuus ja osaamisen puute (kuva 4). 

 

 

 

KUVA 4. Työn hallintaa estävien tekijöiden (työterveyshoitajien esimiesten vas-

taukset) yläluokat 

 

Yläluokka tuen puute sisältää alaluokat tiimin tuen puute, osaamista lisäävän 

tuen puute, epäselvät prosessit ja ohjeistukset ja toimimattomat työvälineet. 

Alaluokka tiimin tuen puute pitää sisällään kuvauksia siitä, että työn hallintaa 

heikentävät kollegiaalisen ja tiimin tuen puute sekä heikentynyt työilmapiiri. Työ-

terveyshuollon tiimin epäselvät roolit tai jopa puuttuva tiimityö voivat lisätä työ-

terveyshoitajan työnmäärää. Alaluokka osaamista lisäävän tuen puute pitää 

Tuen puute 
Aktiivisen 
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Työn 
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sisällään kuvauksia perehdytyksen puutteen ja ammatillisen täydennyskoulu-

tuksen puutteen työn hallintaa estävästä vaikutuksesta. Myös tiedon hankala 

löytäminen esimerkiksi intrasta heikentää työn hallintaa. Alaluokka epäselvät 

prosessit ja ohjeistukset pitää sisällään kuvauksia siitä, että puuttuvat sisäiset 

prosessit tai prosessien epäselvyys heikentävät työn hallintaa. Alaluokka toimi-

mattomat työvälineet pitää sisällään kuvauksia sähköisten työkalujen puutteista 

tai puuttumisesta ja niiden estävästä vaikutuksesta työn hallintaan. 

 

Yläluokka aktiivisen työotteen puute sisältää alaluokat suunnitelmallisuuden 

puute, työmotivaation puute ja oman aktiivisuuden puute. Alaluokka suunnitel-

mallisuuden puute sisältää kuvauksia siitä, että ilman suunnitelmallisuutta oma-

toimisuutta vaativassa työssä hallinnan tunne katoaa. Suunnitelmallisuuden 

puute ilmenee esimerkiksi vuosisuunnitelman puuttumisena, heikentyneinä or-

ganisoinnin taitoina ja huonona ajankäytön hallintana. Alaluokka työmotivaation 

puute pitää sisällään kuvauksia siitä, että työmotivaation ja sitoutumisen puute 

ja yleinen tyytymättömyys estävät työn hallintaa. Alaluokka oman aktiivisuuden 

puute sisältää kuvauksia siitä, että työn hallintaa estää omatoimisuuden puute. 

 

Yläluokka työn kuormittavuus sisältää alaluokat suuri työn määrä ja vaikutus-

mahdollisuuksien puute työn tekemisen tapoihin. Alaluokka suuri työn määrä 

pitää sisällään kuvauksia liian suuren asiakkuuksien tai henkilöasiakkaiden 

määrän heikentävästä vaikutuksesta työn hallintaan. Työn määrää lisäävät 

myös usean eri yhteydenpitokanavan käyttäminen ja yllättävät työtehtävät. Ala-

luokka vaikutusmahdollisuuksien puute työn tekemisen tapoihin pitää sisällään 

kuvauksia siitä, että vaikutusmahdollisuuksien puute heikentää työn hallintaa. 

Esimerkiksi etätyömahdollisuuden puuttuminen kapeuttaa työn tekemisen muo-

toja ja työn suunnittelun haasteet kasvavat, jos joutuu vaihtamaan työhuonetta 

tai tekemään työtä kirjallisessa tilassa, missä ei voi ottaa vastaan asiakkaita. 

 

Yläluokka osaamisen puute sisältää alaluokat perustehtävään kuuluvien tehtä-

vien osaamisvaje, puutteelliset it-taidot ja perustehtävään kuulumattomien työ-

tehtävien tunnistamisen vaikeus. Alaluokka perustehtävään kuuluvien tehtävien 

osaamisvaje pitää sisällään kuvauksia siitä, että monipuolisen ammattitaidon 

puute heikentää työn hallintaa. Alaluokka puutteelliset it-taidot pitää sisällään 

kuvauksia siitä, että puutteelliset taidot käyttää erilaisia tietokoneohjelmia hei-
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kentää työn hallintaa. Alaluokka perustehtävään kuulumattomien työtehtävien 

tunnistamisen vaikeus pitää sisällään kuvauksia siitä, että perustehtävän kan-

nalta epäoleellisiin asioihin keskittyminen heikentää työn hallintaa. 

 

 

4.7 Oppaan luominen 

 

Työterveyshoitajien työn hallintaa lisäävän oppaan alussa tuodaan esille perus-

teita työn hallinnan tärkeydelle toimintaympäristön muuttumisen näkökulmasta. 

Oppaan alussa esitellään myös luvussa 2 esille tuotuja aiempien tutkimuksien 

tietoja työn hallintaan vaikuttavista tekijöistä. Tämän jälkeen tämän opinnäyte-

työn tulokset jaettiin kolmeen osaan. Ensimmäiseen osaan tulivat tekijät, joilla 

tämän opinnäytetyön tulosten mukaan työterveyshoitajan esimies ja ylempi joh-

to voivat vaikuttaa työterveyshoitajan työn hallintaan edistävästi. Seuraavassa 

osassa ovat ne tekijät, joilla tämän opinnäytetyön tulosten mukaan työterveys-

hoitajan tiimi ja työyhteisö voivat edistää työterveyshoitajan työn hallintaa. 

 

Kolmannessa osassa ovat ne tekijät, joilla tämän opinnäytetyön tulosten mu-

kaan työterveyshoitaja voi itse edistää omaa työn hallintaansa. Tässä osassa 

on myös poimittu aineistosta käyttökelpoisiksi arvioituja käytännön vinkkejä työn 

hallintaan. Jokaisessa osassa on lisäksi opinnäytetyön lähdemateriaalin poimin-

toja otsikon lisätietoja alla. Näin kiinnostuneet voivat lukea aiheesta lisää. Opas 

on liitteessä 3. 

 

 

4.8 Oppaan arviointi ja levitys 

 

Opas julkaistiin toukokuussa 2019 työterveyshuollon palvelupäälliköiden pala-

verissa. Jalkautus työterveyshoitajien ja muiden työterveyshuollon tiimin jäsen-

ten käyttöön tapahtuu työterveyshuollon palvelupäälliköiden toimesta toimipis-

teiden palavereissa ja esimies-alaiskeskusteluissa. Heikkilä ym. (2008, 41) tuo-

vat esiin, että organisaation johdolla on oleellinen rooli kehittämistoiminnassa 

motivoida, ottaa mukaan ja sitouttaa kehittämiseen. Valitun jalkautustavan on 

tarkoitus tukea tätä organisaation johdon roolia kehittämistoiminnassa. 
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Palautetta esimiehiltä tuli jo toukokuussa 2019 ja sitä kerättiin heiltä vielä elo-

kuussa 2019. Useiden esimiehiltä saatujen palautteiden mukaan opas koettiin 

mielenkiintoiseksi, hyödylliseksi ja käytännönläheiseksi. Todettiin kuitenkin, että 

tässä oppaassa asioita käsitellään työterveyshoitajan työn hallinnan näkökul-

masta ja joskus voi olla tarpeen katsoa asioita jostakin muusta näkökulmasta. 

Arvioitiin, että opas toimii parhaiten keskustelun pohjana, esimerkiksi esimies-

alaiskeskustelussa. Opas nähtiin myös hyödylliseksi työkaluksi työterveyshoita-

jien itsenäiseen oppimiseen tukemaan ammatillista kasvua. 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen louk-

kausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2012, 6)- oppaan mukaan eettinen ja 

luotettava tutkimus on aina tehty hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Vilkka 

(2015, 41–42) avaa hyvää tieteellistä käytäntöä niin, että aiempi aiheeseen liit-

tyvä tieto on hankittu luotettavista lähteistä, siihen on perehdytty ja myös oma 

tutkimus on analysoitu huolella. Tutkimusetiikassa tulee huomioida rehellisyys, 

huolellisuus ja tarkkuus kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Vilkka (2015, 41–42) 

nostaa esiin tärkeänä tutkimuseettisenä asiana, että tutkijan tulee noudattaa 

eettisesti kestäviä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, mikä tarkoittaa sitä, 

että menetelmät ovat tiedemaailman hyväksymiä. Hän korostaa lisäksi rehelli-

sen ja vilpittömän toiminnan tärkeyttä. Tämän opinnäytetyön teolle on saatu 

lupa organisaation johdolta. Organisaation nimi päätettiin jättää mainitsematta, 

sillä arvioitiin, ettei sillä ole käytännön merkitystä opinnäytetyön kannalta. Käy-

tössä on ollut yleisesti korkeakouluissa hyväksytyt aineiston keruu- ja analyysi-

menetelmät. Kaikki esille tulleet tulokset on pyritty raportoimaan rehellisesti ja 

huolellisesti. 

 

Eettisyys lähtee jo aiheen valinnasta. Työn hallinta kiinnostaa opinnäytetyön 

tekijää, ja tämän opinnäytetyön avulla on mahdollista laajentaa ymmärrystä ai-

heesta. Sähköpostihaastatteluun osallistujat ovat vastaamalla haastatteluun 

antaneet saatteessa mainitun tietoisen suostumuksen käyttää vastauksia opin-

näytetyössä. Sähköpostihaastattelu toimi hyvin tässä opinnäytetyössä, koska se 

mahdollistaa isomman joukon haastattelun kuin esimerkiksi kasvokkain tapah-

tuva teemahaastattelu. Kaikilla opinnäytetyön organisaation työterveyshoitajilla 

ja heidän esimiehillään oli mahdollisuus tulla haastatelluksi. Lisäksi sähköposti-

haastattelu on melko vaivaton tapa ajankäytön näkökulmasta. Tässä opinnäyte-

työssä ajankäytön realiteetteihin kuuluu se, että tekijä tekee opinnäytetyötä ko-

kopäivätyön ohella. 
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Opasta tehdessä päätettiin hyödyntää kaikkia aineistosta nousevia tekijöitä, 

jolloin oppaaseen tulivat myös osiot, millä tavalla työterveyshoitajan työyhteisö, 

työterveyshuollon tiimit ja ylempi johto sekä lähiesimies voivat edistää työterve-

yshoitajan työn hallintaa. Tämä ei ollut alkuperäinen tutkimuskysymys, mutta 

opinnäytetyön tekijä päätyi Vilkan (2015, 180) hermeneuttisen kehän tapaan 

käymään avointa vuoropuhelua tutkimusaineiston kanssa ja ymmärryksen kas-

vaessa päätymään siihen, että on loogista hyödyntää myös näitä esille noussei-

ta asioita opinnäytetyössä. Oppaassa on kuitenkin pääpaino niillä tekijöillä, mi-

hin jokainen työterveyshoitaja voi itse vaikuttaa. 

 

Kaikkia opinnäytetyön välittömiä ja välillisiä kohderyhmiä on pyritty kohtelemaan 

kunnioittavasti, kuitenkin näkökulmana on työterveyshoitajan työn hallinnan 

edistäminen. Sähköpostista haastatteluaineisto hävitettiin heti, kun se oli siirret-

ty muualle nimettömänä. Tämä sähköpostihaastattelun aineisto ilman vastaajien 

tunnistetietoja säilytetään opinnäytetyön prosessin ajan. 

 

 

5.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Kylmä ja Juvakka (2007, 127, 129) kokoavat yhteen eri tutkijoiden näkemyksiä 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereiksi, joita ovat uskottavuus, vah-

vistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. Uskottavuudella he tarkoittavat sen 

varmistamista, että tulokset vastaavat tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

käsityksiä. Uskottavuutta on pyritty tässä opinnäytetyössä vahvistamaan vuoro-

puhelulla opinnäytetyöhön osallistuneiden henkilöiden kanssa. 

 

70 työterveyshoitajalla oli mahdollisuus vastata sähköpostihaastatteluun ja 

opinnäytetyön tekijä on heistä esimies 15 työterveyshoitajalle. Tämä on saatta-

nut vaikuttaa vastaamiseen ylipäätään tai vastausten sisältöön, sillä sähköpos-

tihaastattelussa tutkija pystyy yhdistämään vastauksen henkilöön. Kuitenkin 

kuten sähköpostihaastattelun saatteessa todetaan, kaikki vastaukset käsitellään 

nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Kenenkään vastaajan tiedot ei-

vät paljastu tuloksissa. 
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Kylmä ja Juvakka (2007, 129) liittävät vahvistettavuuden siihen, että toinen tut-

kija voi seurata prosessin kulkua riittävällä laajuudella. Luvussa 4 on pyritty 

avaamaan prosessia siten. Kylmän ja Juvakan (2007, 129) mukaan refleksiivi-

syyteen liittyy tutkijan tietoisuus omista lähtökohdistaan tutkijana. Tämä opin-

näytetyö toteutetaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä, ja 

tekijällä on vain vähän aiempaa kokemusta tutkimuksen teosta, mikä voi vähen-

tää opinnäytetyön luotettavuutta. Toisaalta opintojen aikana on ollut sekä teo-

riaopetusta että käytännön harjoituksia tutkimuksen teosta, mikä voi lisätä opin-

näytetyön luotettavuutta. Tämän opinnäytetyön tulokset eivät ole suoraan siir-

rettäviä muihin tilanteisiin, kuin Kylmä ja Juvakka (2007, 129) tarkoittavat. Kui-

tenkin tuloksia voitaneen hyödyntää soveltaen suomalaisessa työelämässä, 

työterveyshoitajan työn toimintaympäristössä. 

 

Vilkan (2015, 130) mukaan kohderyhmän ja toimintaympäristön tuntemus on 

oleellista laadullisessa tutkimuksessa. Tässä opinnäytetyössä tekijä tuntee työ-

terveyshuollon ja työterveyshoitajan työn arjen hyvin, mikä lisää opinnäytetyön 

luotettavuutta. Kuten alaluvussa 4.3 tulee esiin, Tuomen ja Sarajärven (2018, 

81) mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on haasteena se, että löy-

tääkö tutkija objektiiviset havainnot tutkimusaineistosta, sillä tutkijan määrittele-

mät käsitteet ja valitut menetelmät sekä hänen ennakkoluulonsa vaikuttavat 

lopputulokseen. Vilkka (2015, 156) korostaa lisäksi, että pelkkä tutkimusaineis-

tosta koottu tulos ei ole vielä tulos, ennen kuin se on peilattu aiempaan tutki-

mustietoon valitun näkökulman avulla. Lisäksi Vilkan (2015, 196) mukaan laa-

dullisessa tutkimuksessa toteuttaminen ja luotettavuus toteutuvat käsi kädessä. 

 

 

5.3 Tulosten tarkastelu 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää työn hallintaa edistäviä ja estäviä 

tekijöitä työterveyshoitajan työssä. Opinnäytetyön tavoite on luoda opas työter-

veyshoitajien työn hallinnan lisäämiseksi ja edistää työterveyshoitajien työn hal-

lintaa. Tutkimuskysymykset ovat: Mitkä tekijät edistävät ja estävät työterveys-

hoitajan työn hallintaa työterveyshuollossa? Miten työterveyshoitaja voi lisätä 

omaa työn hallintaansa? Aineisto saatiin 19 työterveyshoitajan ja kuuden työ-
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terveyshoitajan esimiehen sähköpostihaastattelulla. Aineisto analysoitiin aineis-

tolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. 

 

Työterveyshoitajien mukaan heidän työnsä hallintaa edistävät itsensä johtami-

sen taito, hyvä esimiestyö, toimiva organisaatio, toimiva sisäinen ja ulkoinen 

yhteistyö sekä oma osaaminen. Työterveyshoitajien esimiesten mukaan työter-

veyshoitajien työn hallintaa edistävät itsensä johtamisen taito, toimiva organi-

saatio ja ammattitaito. Työterveyshoitajien mukaan heidän työnsä hallintaa es-

tävät työn suuret vaatimukset, tuen puute sekä tekijät, joihin työterveyshoitajalla 

on vähäinen vaikutusmahdollisuus. Työterveyshoitajien esimiesten mielestä 

työterveyshoitajan työn hallintaa estävät tuen puute, aktiivisen työotteen puute, 

työn kuormittavuus ja osaamisen puute. 

 

Sekä työterveyshoitajien, että heidän esimiestensä vastauksissa korostuu työn 

hallintaa edistävänä tekijänä itsensä johtamisen taito. Sydänmaanlakka (2006, 

16) nostaa itsensä johtamisen kaiken johtamisen perustaksi. Syitä tälle löytyy 

työelämän nopeasta muuttumisesta ja organisaatioiden madaltumisesta. Jokai-

nen työntekijä joutuu ottamaan enemmän vastuuta ja johtamaan itseään. Siito-

nen (2014, 16–18) tuo esiin itsensä johtamisen tärkeyden nimenomaan työter-

veyshoitajan työssä. Työn organisointi ja suunnittelu sekä omien rajojen tunte-

minen auttavat hallitsemaan työtä. Työterveyshoitajien työn prosessit voivat olla 

pitkiä ja vaativat keskeneräisyyden sietoa, jota voi edistää työn organisoinnilla. 

 

Itsensä johtamisen taito on luonteva osa työterveyshoitajan työtä. Tämä myös 

korostaa ja muuttaa työterveyshoitajan työtä asiantuntijatyön suuntaan. Itsensä 

johtamista toteutetaan työterveyshoitajan työssä, mutta sen saaminen tietoi-

semmaksi osaksi työtä vaatii kuitenkin lisätyötä. Vertaistuki ja mahdollisuus it-

sensä reflektointiin sekä esimiesten roolin tukeminen itsensä johtamisessa voi-

sivat edistää itsensä johtamista. (Vestala 2018, 82–84.) Kujanen (2016, 83) ko-

rostaa myös, että itsensä johtaminen vaatii hyvää itsensä tuntemista, ja tuo 

esiin itsensä johtamisen hyötyjä: Positiivisuutta ja työn hallintaa, mutta itsensä 

johtaminen vaatii harjoittelua. 

 

Itsensä johtaminen vaatii myös konkreettista toimintaa työn tavoitteiden saavut-

tamiseksi (Jantunen 2010, 50). Itsensä johtamisen käytännön toimia ovat esi-
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merkiksi työajan hallinta ja oman työn suunnittelu (Engstrand 2017, 26). Mak-

konen ja Åberg (2019, 35) ovat tutkineet työterveyshoitajien kokemuksia itsensä 

johtamisesta työn hallintaan liittyen. Itsensä johtamiseen kuuluu oman osaami-

sen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen sekä työn suunnitteluun ja ajan-

hallintaan panostaminen. Nämä tekijät ovat samoja, jotka tulevat tässä opinnäy-

tetyössä esiin työn hallintaa edistävinä tekijöinä. 

 

Karasekin mallissa korostetaan vaikutusmahdollisuuksien merkitystä työn hal-

linnalle (Karasek 1979, 288; Martimo & Aro 2006, 110). Maneliuksen (2017, 66–

67) mukaan työn hallinnan tunne on suurempi, jos itsensä johtaminen nähdään 

positiivisena mahdollisuutena vaikuttaa omaan työhönsä. Työn hallinnan tunne 

taas heikkenee, jos painotetaan samaa asia toisesta näkökulmasta, eli koroste-

taan yksilön vastuuta työn suunnittelussa ja organisoinnissa. Mikäli työntekijä ei 

näe mahdollisuuksia vaikuttaa päivittäisen työn tekemiseen, ja silti työn suunnit-

telu työajan puitteissa on hänen vastuullaan, se voi kuormittaa. 

 

Jantunen (2010, 50) tuokin esiin juuri itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin väli-

sen yhteyden. Myös hän tuo esiin vaikutusmahdollisuuksien oleellisuuden. 

Myös kehittämisehdotusten pohdinta ja niiden esiin tuominen ovat osa oman 

työn johtamista. Karman (2016, 55) on samoilla linjoilla, hänen mukaansa mah-

dollisuus vaikuttaa työn sisältöön lisää työtyytyväisyyttä enemmän kuin työaika-

joustot. Kaartinenkin (2014, 40) nostaa esiin työssä koetun autonomian, joka 

auttaa jaksamaan työssä. 

 

Selkeät prosessit ja ohjeistukset edistävät työn hallintaa. Manelius (2017, 66–

68) tuo esiin, että laatujärjestelmään ja lainsäädäntöön perustuvat ohjeet luovat 

raamit työn tekemiselle, toisaalta sen voi nähdä myös työntekijän vähäisempä-

nä vaikutusmahdollisuutena omaan työhön. Työssä voi olla kuitenkin myös mui-

ta tapoja vaikuttaa, esimerkiksi työn järjestykseen ja aikataulutukseen vaikutta-

minen ja esimerkiksi etätyön valitsemalla voi vaikuttaa siihen, missä työtä tekee. 

Työn itsenäinen suunnittelu ja organisointi on hyvä nähdä positiivisessa valos-

sa, eli niin, että työterveyshoitajalla on paljon vaikutusmahdollisuuksia omaan 

työhönsä. Entistä tärkeämpää työn hallinta on muuttuvassa toimintaympäristös-

sä.  
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Asiantuntijatyössä voi käyttää omaa ammattitaitoa ja koulutuksessa opittuja 

menetelmiä joustavasti ja tehdä omia ratkaisuja. Omalla asenteellaan voi lisäksi 

vaikuttaa, eli keskittymällä niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa. Van Bogaert ym. 

(2015, 9) tuovat kuitenkin esiin, että vaikutusmahdollisuuksia kannattaa olla, 

jolloin ammatillinen asenne voi kehittyä suotuisaan suuntaan ja Wagnerin ym. 

(2010, 461) mukaan vaikutusmahdollisuudet vähentävät riskiä työuupumuk-

seen. Tässä opinnäytetyössä esille tuli myös se, että perustehtävään kuulumat-

tomat tehtävät heikentävät työn hallintaa. Erilainen automatisointi liittyen esi-

merkiksi erilaisiin kutsuihin tulee toivottavasti tulevaisuudessa helpottamaan 

työtä. Lisäksi suunnittelu, ajanhallinta ja joustavuus auttavat työn sujumisessa 

niin, että kaikki tärkeimmät työt kuitenkin tulevat tehdyksi. Liian tarkkaan määri-

telty työnkuva, kenen tahansa työterveyshuollon tiimin jäsenen kohdalla, voisi 

johtaa siihen, että pienet, mutta silti tärkeät työt jäävät tekemättä tai niiden te-

keminen ei ole sujuvaa. 

 

Valmentava johtaminen voidaan nähdä itsensä johtamisen johtamisena, sillä 

perinteinen johtaminen ei sovi asiantuntijoiden johtamiseen. Kujanen (2016, 69) 

kokoaa yhteen valmentavan johtajuuden ydintä. Valmentava esimies näyttää 

toiminnalle suunnan, asettaa tavoitteet ja seuraa tuloksia. Hän on läsnä ja kuun-

telee aktiivisesti sekä tukee ongelmanratkaisussa. Hänen johtamistyylinsä pe-

rustuu työntekijän vahvuuksien ja heikkouksien tuntemiseen, kuitenkin vah-

vuuksiin keskittyen. Ahosen ja Hasanin (2018, 36) mukaan valmentava johta-

juus edistää työntekijöiden työmotivaatiota ja organisaation avoimuutta. Vaini-

kan (2017, 28) mukaan valmentavalla johtamisella voidaan edistää myös työssä 

viihtymistä, työhön sitoutumista, työn hallintaa ja työhyvinvointia.  

 

Hyvä esimiestyö tulee esiin sekä työterveyshoitajien että heidän esimiestensä 

vastauksissa työn hallintaa edistävänä tekijänä. Maneliuksen (2017, 65–66) 

mukaan lähiesimiehellä on tärkeä rooli tuoda organisaation strategia osaksi ar-

kea. Työntekijän on oleellista tuntea oma perustehtävänsä ja nähdä se myös 

osana isompaa kokonaisuutta. Mikäli työntekijä ei hahmota näitä, huomio voi 

työssä kiinnittyä liikaa yksittäisiin epäkohtiin ja yksityiskohtiin. Epäasialliseen 

kohteluun tai muihin epäkohtiin puuttuminen on tärkeä osa esimiestyötä. Työn 

hallintaa edistää esimiehen tuki, joka toteutuu yksilöllisesti jokaisen työntekijän 

kohdalla, huomioiden esimerkiksi persoona, ikä, elämäntilanne ja erilainen tapa 
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oppia asioita. Corbally ym. (2007, 178) korostavat myös esimiesten tärkeää roo-

lia vahvistaa työntekijän uskoa omiin kykyihin, joka taas vahvistaa työn hallin-

taa. Kuokkanen ym. (2013, 273) kertovat, että työn hallintaa lisää kokemus siitä, 

että esimies uskoo itsenäisen työskentelyn menestyksekkyyteen. Sieloff (2004, 

250) korostaa tiimin ja esimiehen toimien tärkeyttä, aktiivisilla toimilla kunkin 

henkilön ja tiimin todellinen teho tulee näkyväksi. 

 

Sekä työterveyshoitajien, että heidän esimiestensä vastauksissa nousee esiin 

työn hallintaa edistävänä tekijänä toimiva organisaatio. Fineganin ja Laschinge-

rin (2001, 494–496) mukaan työntekijät, jotka kokevat työssään vaikuttamisen 

mahdollisuuksia ovat todennäköisesti sitoutuneempia työhönsä ja myös suhtau-

tuvat työnantajaansa myönteisemmin. Organisaation sisäinen luottamus kas-

vaa, kun työntekijän asiantuntijuuteen luotetaan ja hänelle annetaan vaikutus-

mahdollisuuksia työhön. Kuokkanen ja Katajisto (2003, 210) tuovat esiin, että 

työn hallintaa tukevat mahdollisuuksien luominen työn kehittämiselle ja uusille 

toimintatavoille, hyvä tiedonkulku ja tuki jokaisella organisaation tasolla. Casey, 

ym. (2010, 30–31) korostavat myös, että organisaatiotasolla omaa työtä ja työ-

yhteisöä koskevassa päätöksenteossa mukana oleminen lisää työn hallintaa ja 

työtyytyväisyyttä. Kuokkasen ym. (2014, 354) mukaan organisaation oikeuden-

mukainen tapa toimia ja mahdollisuus kehittää työtä lisäävät työn hallintaa. 

 

Työterveyshoitajien mukaan heidän työn hallintaansa estää työn suuret vaati-

mukset ja heidän esimiestensä mukaan työn kuormittavuus. Kuitenkin Karase-

kin mallin mukaan vaativa työ on hyvällä tavalla aktivoivaa ja motivoivaa, kun 

työhön on vaikutusmahdollisuuksia ja siinä voi käyttää laajasti omaa osaamis-

taan itsenäisellä otteella. Näistä tekijöistä muodostuu työn hallinta ja työhyvin-

vointi. (Karasek 1979, 288; Martimo & Aro 2006, 110.) Vaativa työ voi olla 

kuormittavaa työn hallinnan ollessa matalalla tasolla. Kun työn vaatimukset, 

kuten liian suuri työn määrä tai vaativat työtehtävät, tuntuvat liian suurilta on 

tärkeää ottaa asia puheeksi esimiehen kanssa.  

 

Perämäki (2016, 25–28) tuo esiin, että mitä enemmän työssä on aikapainetta, 

se lisää uupumisasteisen väsymyksen vaaraa. Vaikutusmahdollisuudet työhön 

ja esimerkiksi aikatauluihin vähentävät uupumisen riskiä, Karasekin mallin mu-

kaisesti. Lisäksi uupumiselta suojaa onnistunut työstä irrottautuminen vapaa-
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ajalla. Vapaa-ajan merkitys korostuu kiireisessä työelämässä, jossa työn vaati-

musten vähentäminen on usein vaikeaa. 

 

Etätyön koetaan lisäävän työn hallintaa. Manojlovichin ym. (2002, 588) mukaan 

työn hallinnalla ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä työhön pystytään li-

säämään tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä. Harju (2017) tuo esiin, että kiireises-

sä ja häiriötekijöitä sisältävässä työssä työn hallinnan kokemus voi heikentyä. 

Etätyö voi tällöin auttaa kokemaan työn hallintaa. Kun saa keskittyä työhön rau-

hassa, voi myös helpommin kokea työn imua ja intoa. Hallinnan tunteen koke-

minen on tärkeää ja sitä voi myös lisätä parantamalla omaa keskittymistään 

työhön, esimerkiksi hiljentämällä sähköpostin rajatuksi ajaksi. 

 

Työterveyshoitajan oma osaaminen ja ammattitaito edistävät työn hallintaa sekä 

työterveyshoitajien, että heidän esimiestensä mukaan. Karasekin mallissa ko-

rostuu ammattitaidon ja osaamisen monipuolisen käytön merkitys työn hallinnal-

le. (Martimo & Aro 2006, 110.) Osaamisen merkitystä vahvistavat Kuokkanen 

ym. (2013, 273; 2014, 354), joiden mukaan mahdollisuus käyttää omia yksilölli-

siä taitojaan ja mahdollisuus kehittää työtä lisäävät työn hallintaa. Kuokkasen 

ym. (2016, 4) mukaan työn hallintaa lisää usko omaan ammatilliseen pätevyy-

teen. Karmanin (2016, 55) mukaan työhön liittyvät itsenäiset päätökset vaativat 

osaamista ja ongelmanratkaisun taitoja. Manelius (2017, 64–65) korostaa edel-

lisen kanssa samassa linjassa, että työn hallinnan perustana ovat osaaminen, 

ammattitaito ja näiden ylläpitäminen. Lehto ja Torkki (2013, 34–36) kokoavat 

myös yhteen työterveyshoitajien osaamisvaateita alkaen lainsäädännön tunte-

misesta. Laaja-alaista osaamista vaativa työ edellyttää moniammatillisen osaa-

misen käyttöä.  

 

Riikilä (2015, 44–45) tuo esiin työterveyshoitajien kokemia osaamishaasteita, 

jotka liittyvät muuttuviin työkaluihin, muuttuvaan toimintaympäristöön, ja siihen, 

että monia tarpeellisia taitoja ei opi koulutuksessa, vaan työssä ollessa. Koski 

(2012, 62–64) tuo myös esiin muuttuvan työelämän mukanaan tuomat osaamis-

tarpeet työterveyshoitajan työssä, kuten kumppanuuden rakentaminen asiak-

kaan kanssa. Muita kehittämiskohteita olivat työterveyshoitajien välisen ryhmä-

dynamiikan edistäminen, vuorovaikutusosaaminen ja moniammatillisen yhteis-

työn kehittäminen sekä taito hakea tietoa itsenäisesti. Haaramäki-Kivelä (2011, 
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79–81) tuo esiin osaamiskartoituksen käytön osaamisen ja osaamisen johtami-

sen välineenä. Ideana siinä on tunnistaa substanssiosaamisen kehittämisalueet 

osaamiskartoituksen avulla ja sen perusteella tehdä kehittämissuunnitelma työ-

terveyshoitajien osaamisen edistämiseksi. 

 

Työterveyshoitajan hyvät it-taidot edistävät työn hallintaa. Parviainen, Federlay. 

Grenman ja Seisto (2017, 35) tuovat esiin, että digitalisaatioon liittyen useilla 

työpaikoilla tarvitaan taitoa sopeutua ja oppia uusia asioita. Vehkon ym. (2018, 

149–152, 158) mukaan tietojärjestelmiin liittyvät hitaudet ja toimimattomuudet 

aiheuttavat terveydenhuollon ammattilaisille stressiä, mutta eivät niin paljon kuin 

potilastyöstä tai ajoittaisesta ruuhkahuipusta aiheutuva rasitus. Kuitenkin työn 

sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta tietojärjestelmien vakauden ja käytettä-

vyyden parantaminen, ja usean kirjautumisen tilalle tuleva kertakirjautuminen 

ovat työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä. Lisäksi terveydenhuollon am-

mattilaisten antama palaute tulisi ottaa huomioon järjestelmien kehittämisessä. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksissa tulee esiin, että tiimityö voi olla sekä työn hal-

lintaa edistävä, että estävä tekijä. Aira (2012, 128) tuo esiin saman ilmiön, yh-

teistyö organisaation sisällä voi olla joskus jopa kuormitustekijä, joka ei tuo toi-

vottuja tuloksia ja vie aikaa muilta työtehtäviltä. Toisaalta taas yhteistyö par-

haimmillaan voi tuoda tuloksia, joihin ei yksin olisi päässyt suurellakaan vaivan-

näöllä. Yhteistyön hyötyjä voivat olla oman osaaminen ylläpito, yhteinen innos-

tus sekä oivallukset ja ongelmanratkaisu. Asiantuntijatyössä substanssiasioihin 

liittyen paras tuki ja apu saattaakin löytyä tiimistä, eikä esimieheltä. 

 

Toimiva yhteistyö edistää työn hallintaa. Aira (2012, 130–131) korostaa toimi-

van yhteistyön toteuttavan sille asetettuja tavoitteita. Toimivaa yhteistyötä ku-

vaavat toimiva vuorovaikutus, luottamus ja erilaisuuden hyödyntäminen sekä 

suunnitelmien konkretisoituminen toteutukseksi. On hyvä huomioida, että kaikki 

nämä tekijät eivät nouse tärkeään asemaan, jos niissä ei ole ongelmia. Haaste 

jollain osa-alueella voi kuitenkin olla jopa este yhteistyölle. Haastetilanteissa 

oleellista on miettiä, mikä juuri omassa haasteessa auttaisi yhteistyötä toimi-

maan. Engstrand (2017, 27) korostaa yhteisten pelisääntöjen tärkeyttä, jolloin 

asioista on yhteinen ymmärrys ja kaikkien on helpompi toimia yhdessä sovitulla 

tavalla. Työterveyshuollon tiimityössä on tärkeää tunnistaa kunkin jäsenen 
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osaaminen, jolloin tiimin jäsentä on helpompi konsultoida ongelmatilanteessa ja 

työyhteisössä oleva osaaminen tulee yhteiseen käyttöön. 

 

Savolaisen ym. (2018, 87) mukaan toimiva yhteistyö on tärkeää sujuvan ja tu-

loksekkaan työnteon takaamiseksi. Yhteistyö toimiessaan lisää koettua työtyy-

tyväisyyttä. Toimiva yhteistyö on jatkuva prosessi, joka vaatii aikaa, sitoutumista 

ja vastuun jakamista. Haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja yhteisellä pohdinnal-

la tai koulutuksella. Tätä vahvistavat Partanen-Salosto ja Karoskoski (2018, 65) 

tuodessaan esiin vertaistuen merkityksen työn hallinnan tunteen lisääjänä. Yksi 

hyvä osaamisen kehittämisen muoto onkin, että haasteista ja hankalista tilan-

teista keskustellaan työyhteisössä ja etsitään ratkaisuja yhdessä ja on luonnol-

lista, että jos niistä ei puhuta, se ei edistä työn hallintaa.  

 

Kuokkasen ym. (2013, 274) mukaan työpaikan ihmissuhteiden haasteet ja se, 

ettei muistakaan haasteista keskustella työpaikalla vähentävät työn hallintaa. 

Ripatti-Tulonen (2019, 39) tuo esiin saman haasteen kuin tämän opinnäytetyön 

tuloksissa, eli työterveyshoitaja tyypillisesti koordinoi tiimin työtä ja mikäli työter-

veyshoitaja ei saa vastauksia muulle tiimille esittämiinsä kysymyksiin hän voi 

luonnollisesti kokea, että yhteistyö ei ole toimivaa.  

 

Ripatti-Tulonen (2019, 44) on opinnäytetyössään selvittänyt työterveyshenkilös-

tön työn psykososiaalista kuormitusta. Resursointiin ja ajankäyttöön liittyen 

kuormitustekijöinä tulivat esiin mm. huoli liian pienistä resursseista, liiallinen 

työmäärä, ajankäyttöön liittyvät haasteet, koettu kiire, puutteellinen esimiehen 

tuki ja it-järjestelmiin liittyvät haasteet. Nämä tekijät ovat pitkälle samoja kuin 

tämän opinnäytetyön työn hallintaa estävät tekijät. Kivekäs (2018, 118) kuiten-

kin muistuttaa, että vaikka työ kuormittaa, niin työllä on myös positiivisia vaiku-

tuksia mielenterveydelle. Työ auttaa pitämään rytmin elämässä, tuo merkityk-

sellistä sisältöä ja vahvistaa itsetuntoa sekä tarjoaa kehittymisen mahdollisuuk-

sia ja mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta työyhteisöön ja myös koko yh-

teiskuntaan. 

 

Riikilä (2015, 51) toteaa, että on tyypillistä, että työterveyshoitaja hankkii itse 

ennaltaehkäisevään ja lakisääteiseen työterveyshuoltoon liittyvät tehtävät itsel-

leen. Työterveyshoitajat sopivat asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden 
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kanssa työtehtävistään, kuten työpaikkaselvityksen ja työterveyshuollon toimin-

tasuunnitelman teosta. Näin ollen taito suunnitella työtä on avaintekijä työn hal-

linnan ja sitä kautta työhyvinvoinnin kannalta. Ghaniyoun, Shakeri ja Heidari 

(2017, 27–28) korostavat, että työn hallinnasta ja sen suotuisista vaikutuksista 

pitäisikin tehdä näkyvämpi osa työpaikan arkea.  

 

Työterveyshoitajien työn hallinnan lisäämisellä pyritään tavoittelemaan Kuokka-

sen ja Leino-Kilven (2000, 237–238) esiin tuomia sekä yksilöä, että organisaa-

tiota koskevia hyötyjä. Yksilötason hyötyjä ovat kohonnut työtyytyväisyys ja 

työmotivaatio ja organisaatiokin hyötyy, kun motivoitunut ja tyytyväinen henki-

löstö toimii sitoutuneesti organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Luvussa 2 

tuotiin esiin työn hallinta osana elämänhallintaa. Heikko elämänhallinta aiheut-

taa haittoja sekä ihmiselle itselleen, että yhteiskunnalle (Puukka 2013, 59). Kel-

tikangas-Järvinen (2008, 255–257) kirjoittaa suuresta elämänhallinnasta, jolloin 

ihmisellä on tunne, että elämän tapahtumat eivät tapahdu itsekseen, vaan niihin 

pystyy itse vaikuttamaan. Ihminen voi asettaa itselleen tavoitteita ja laatia itse 

suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Samaa lähestymistapaa vaikuttamisen 

mahdollisuuksien ja omien aktiivisten toimien merkityksen suhteen voidaan pi-

tää tärkeänä myös työn hallinnan suhteen, osana elämänhallintaa.  

 

Kuokkanen ja Leino-Kilpi (2000, 239) toteavat, että koulutus, tuki ja informaatio 

lisäävät työn hallintaa, kun taas epävarmuus roolista ja odotuksista vähentävät 

työn hallintaa. Edelleen Trus, Suominen, Doran ja Razbadauskas (2011, 606) ja 

Kuokkanen ym. (2016, 8) toteavat, että menestyksekkääseen työn hallintaan 

kannattaisi valmistella ja valmistautua jo opiskeluaikana ja he korostavat myös 

tukea antavan johtamisen merkitystä työn hallinnalle. Yhteenvetona voidaan 

todeta, että monipuolisia toimia tarvitaan työterveyshoitajien työn hallinnan li-

säämiseksi. 

 

Sähköpostihaastatteluun vastasi 19 työterveyshoitajaa, joista 15 käytti vuosi-

suunnitelmaa ja 13 työterveyshoitajaa omasi enemmän kuin viisi vuotta työko-

kemusta työterveyshoitajana. Aiempien tutkimusten (Graf & Halfer 2006, 153; 

Enberg ym. 2007, 174; Kuokkanen ym. 2012, 86; Kuokkanen ym. 2013, 276; 

Kuokkanen ym. 2016, 4) mukaan kokemus lisää työn hallintaa. Saattaa olla, 

että tähän sähköpostihaastatteluun vastasi tyypillisimmin työterveyshoitaja, jolla 
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työ on hyvin hallinnassa kokemuksen ja suunnittelun taidon vuoksi ja joka nä-

kee omat vaikutusmahdollisuutensa työn hallintaan. Jatkossa olisikin syytä tut-

kia vähäisempää työn hallintaa kokevia työterveyshoitajia ja suunnitella tutki-

muksen tulosten perusteella esimerkiksi valmennusta työn hallinnan lisäämi-

seksi. Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia, miten asiakasorganisaatioiden määrä ja 

henkilöasiakkaiden määrä vaikuttavat työn hallintaan. Lisäksi olisi hyvä selvittää 

työn hallinnan kokemusta kiireajan ja rauhallisen ajan (tyypillisesti kesäkuukau-

det ja joulun aika) mukaan ja jälleen suunnitella ja toteuttaa valmennus työn 

suunnittelun taidon merkityksestä, jolla työtä saa tasattua paremmin ympäri 

vuoden. 

 

Jatkotutkimusaiheena olisi myös tarpeen selvittää ensimmäistä työterveyshoita-

jan paikkaa hakevan henkilön odotuksia ja käsityksiä työterveyshoitajan työstä 

ja sitten uudelleen esimerkiksi kahden vuoden työskentelyn jälkeen. Näitä tu-

loksia voisi hyödyntää esimerkiksi valmistuvien terveydenhoitajien kohdalla 

opintojen loppuvaiheessa kertomalla rehellisesti työterveyshoitajan työn vaati-

muksista. Näin terveydenhoitaja, joka ei koe näin itsenäistä työn suunnittelua 

vaativaa tehtävää omakseen, voisi hakeutua toisentyyppisiin terveydenhoitajan 

töihin. Tuloksia voisi hyödyntää myös rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja koulu-

tuksessa. 
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Liite 1. Sähköpostihaastattelun saate 

Opiskelen XX työni ohella Tampereen Ammattikorkeakoulussa ylemmän am-

mattikorkeakoulun tutkintoa Kliininen asiantuntija, työterveyshuollon syventävät 

opinnot.  

Opinnäytetyöni käsittelee työn hallintaa estäviä ja edistäviä tekijöitä työterveys-

hoitajan työssä. Työn hallinnalla tarkoitan sitä, että työpaikkaselvitykset tulevat 

tehdyksi ajallaan, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat uusitaan ajoissa ja 

päivitetään vuosittain. Lisäksi esimerkiksi työterveyshuollon toimintasuunnitel-

maan kirjatut terveystarkastuskutsut lähtevät ajallaan. Koko työelämän muutos-

ten ollessa nykyään jatkuvaa, taito keskittyä oleelliseen, suunnitella, organisoi-

da ja hallita työtä korostuu.  

Tämä kysely menee kaikille Yritys X:n työterveyshoitajille. Myös esimiehet saa-

vat oman kyselynsä. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdot-

taman luottamuksellisesti. Kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksissa. 

Vastattuasi kysymyksiin saatan kysyä vielä tarkentavia kysymyksiä. Vastaamal-

la tähän kyselyyn annat suostumuksesi vastauksesi käyttöön opinnäytetyössä-

ni. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa kaksi viikkoa.  
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Liite 2. Sähköpostihaastattelun kysymykset 

Taustatiedot 

1. Kuinka pitkään olet työskennellyt työterveyshoitajana? 

Vaihtoehdot: Alle 1 vuotta. 1-5 vuotta. Yli 5 vuotta. 

2. Kuinka monta asiakasorganisaatiota Sinulla on hoidossasi? 

Vaihtoehdot: Alle 10. 11–50. 51–99. Yli 100. 

3. Käytätkö vuosisuunnitelmaa? 

Vastaa kyllä tai ei. Kerro perustellen miksi käytät tai miksi et käytä. 

 

Empiiriset tutkimuskysymykset 

 

Kuvaile mahdollisimman tarkasti asioita, jotka mielestäsi edistävät omaa 

työn hallintaasi? 

Kuvaile mahdollisimman tarkasti asioita, jotka mielestäsi estävät omaa 

työn hallintaasi? 

 

Kysymykset esimiehille 

 

Kuvaile mahdollisimman tarkasti asioita, jotka mielestäsi edistävät työn 

hallintaa työterveyshoitajan työssä? 

Kuvaile mahdollisimman tarkasti asioita, jotka mielestäsi estävät työn hal-

lintaa työterveyshoitajan työssä? 

 



59 

Liite 3. Opas työterveyshoitajien työn hallinnan lisäämiseksi 1(4) 

 

 

 

 

 

 

 

      Jatkuu 
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Liite 3. Opas työterveyshoitajien työn hallinnan lisäämiseksi 2(4) 
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Liite 3. Opas työterveyshoitajien työn hallinnan lisäämiseksi 3(4) 
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Liite 3. Opas työterveyshoitajien työn hallinnan lisäämiseksi 4(4) 
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Liite 4 Opinnäytetyön tulokset ylä- ja alaluokittain  1(2)  

TYÖTERVEYSHOITAJIEN OMAT VASTAUKSET 

Työterveyshoitajien työn hallintaa EDISTÄVÄT 

tekijät 

Työterveyshoitajien työn hallintaa ESTÄVÄT 

tekijät 

Itsensä johtamisen taito  Työn suuret vaatimukset  

Oma suunnitelmallinen työote  Liian suuri työn määrä  

Työajan hallinta  Ennakoimattomat työtehtävät  

Oleelliseen keskittymisen taito  Vaativat työtehtävät  

Hyvä esimiestyö  Muutosten aiheuttaman kuormituksen vaikutus  

Esimiehen tuki  Perustehtävään kuulumattomien tehtävien teke-

minen  

Sopiva työnmäärä  Viestintäkanavien ruuhkautuminen  

Hyvä perehdytys  Tekijät, joihin työterveyshoitajalla on vähäinen 

vaikutusmahdollisuus  

Työnantajan taito puuttua epäkohtiin Toimimattomat työvälineet  

Toimiva organisaatio Asiakkaan sitoutumattomuus työterveysyhteis-

työhön  

Toimivat työvälineet  Oma sairastuminen sekoittaa aikataulut  

Organisaation joustavat toimintatavat  Työyhteisön muista jäsenistä johtuva työn viiväs-

tyminen  

Organisaation avoin keskustelukulttuuri  Tuen puute  

Toimiva yhteistyö ylemmän johdon kanssa  Tiimin tuen puute  

Toimiva sisäinen ja ulkoinen yhteistyö  Epäselvät prosessit  

Työtovereiden tuki   Perehdytyksen puute  

Toimivat vuorovaikutussuhteet  Esimiehen antaman tuen puute  

Hyvä työilmapiiri  Työtehtävien puutteelliset ohjeistukset  

Oma osaaminen   

Oma ammattitaito   

Mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan   

  

 Jatkuu 
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Liite 4. Opinnäytetyön tulokset ylä- ja alaluokittain   2(2) 

ESIMIESTEN VASTAUKSET 

Työterveyshoitajien työn hallintaa EDISTÄVÄT 

tekijät 

Työterveyshoitajien työn hallintaa ESTÄVÄT 

tekijät 

Itsensä johtamisen taito  Tuen puute  

Hyvä motivaatio  Tiimin tuen puute 

Suunnitelmallinen työote  Osaamista lisäävän tuen puute  

Työajan hallinta  Toimimattomat työvälineet  

Oleelliseen keskittymisen taito  Epäselvät prosessit ja ohjeistukset  

Hyvä organisointitaito  Aktiivisen työotteen puute  

Toimiva organisaatio   Suunnitelmallisuuden puute  

Hyvä esimiestyö   Työmotivaation puute  

Toimiva sisäinen yhteistyö  Oman aktiivisuuden puute  

Selkeät prosessit ja ohjeistukset   Työn kuormittavuus  

Toimivat työvälineet   Suuri työn määrä  

Ammattitaito  Vaikutusmahdollisuuksien puute työn tekemisen 

tapoihin  

Monipuolisen osaamisen käyttö  Osaamisen puute  

Hyvät it-taidot  Perustehtävään kuuluvien tehtävien osaamisvaje  

 Puutteelliset it-taidot  

 Perustehtävään kuulumattomien työtehtävien 

tunnistamisen vaikeus  

 


