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1 JOHDANTO 

Sosiaali- ja terveysala on jatkuvasti muutostilassa. Seuraava muutos on jo tu-

lossa, vaikka edellisestäkään ei ole vielä selvitty. Kymenlaaksossa organisaa-

tiomuutokset aiheuttavat päänvaivaa kaikille, niin esimiehille, työntekijöille kuin 

potilaillekin. Muutoksen keskellä on tärkeää tutkia psykososiaalisten kuormi-

tustekijöiden vaikutusta hoitotyössä tapahtuvaan muutosjohtamiseen, koska 

sitä on tutkittu vähän. 

 

Juha Sipilän hallituksen luoma hallitusohjelma, joka annettiin tiedoksi edus-

kunnalle 29.5.2015, puhuu vahvasti muutoksen läsnäolosta. Puheessaan stra-

tegisen hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa Sipilä korostaa uudistami-

sen unohtuessa jouduttavan leikkausten tielle. Suomi on eräänlaisessa taite-

kohdassa. Muutokset tuovat tullessaan uudistuksia ja samanaikaisesti olisi 

säästettävä rahaa. Muutokseen on löydettävä voimaa itsestämme, muuten ul-

kopuolinen voima sysää muutoksen päällemme. Uudistuminen ja muutos on 

pantu liikkeelle jo hallitusohjelmasta ja työskentelytavoista käsin. (Valtionneu-

vosto 2015a; Valtionneuvosto 2015b.) 

 

Opinnäytetyö tehdään Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:lle. Kotkassa Kos-

kenrinne ry on tuottanut yksityisenä palveluntuottajana ikäihmisille vuodesta 

1955 lähtien palveluja. Heidän kodeissaan Kotkansaarella, Metsolassa ja Kar-

hulassa asuu noin 200 ikäihmistä sekä erilaisten palvelujen piiriin kuuluu kot-

kalasia ikäihmisiä noin 600. (Koskenrinne s.a.) Toimintatavat ovat muuttuneet 

lyhyessä ajassa ja Koskenrinteen esimiehet kokee tarvitsevansa uusia näkö-

kulmia muutosjohtamiseen hoitotyössä.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten psykososiaalisia kuormitusteki-

jöitä voidaan hallita muutosprosessissa sekä miten esimiehet voivat omalla 

toiminnallaan vaikuttaa muutoksen vastaanottoon. Tavoitteena on luoda Kos-

kenrinne ry:n esimiehille tietoa muutoksen johtamiseen ja siihen miten psyko-

sosiaalisia kuormitustekijöitä voitaisiin hallita muutosprosessissa.  



6 

2 MUUTOS TYÖYHTEISÖSSÄ 

2.1 Muutosjohtaminen 

Ihmiset haluavat tulla johdetuiksi, koska se luo turvallisuuden tunnetta (Taski-

nen 2015, 159; Hackselius-Fonsén 2017, 13). Johtaminen koostuu pohjimmil-

taan vallankäytöstä ja arvovalinnoista. Tästä johtuen eettisyyttä on syytä poh-

tia johtamisen yhteydessä. Oikeudenmukaisuus liittyy tähän suurelta osin. Jo-

kainen meistä haluaa tulla kohdelluksi tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Edellä mainitut asiat korostuvat myös muutosjohtamisessa. Oikeudenmukai-

suuden käsite voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: saatavien hyödykkei-

den tasapuolisuus (esimerkiksi palkka), miten päätöksentekoprosessien ai-

kana menetellään sekä henkilökunnan kohtelun ja vuorovaikutuksen tasapuo-

lisuus. Tämä asia näkyy työntekijöiden näkökulmasta muun muassa oikeu-

denmukaisina palkkioina tehtyä työmäärää kohtaan, tasapuolisesti vietettynä 

aikana kaikkien työntekijöiden kanssa, vaikuttamismahdollisuuksina, kuulluksi 

tulemisena sekä kunnioittavana ja rehellisenä kohteluna. (Suutarinen 2010, 

190; Ahola 2011, 77; Pirinen 2014, 69; Taskinen 2015, 160–161.) 

 

Muutos on prosessi, jossa alkuperäinen tulee joksikin toisenlaiseksi aiempaan 

verrattuna. Sen vaikutukset voivat yltää myös sellaisiin asioihin, joihin ei ha-

luttu vaikuttaa sekä asioihin, joiden ei ajateltu kuuluvan muutoksen piiriin. 

(Ponteva 2010, 13, 42; Myllymäki 2017, 20.) Muutoksesta on tullut arkipäiväi-

nen asia, ja se koskettaa jokaista organisaatiossa työskentelevää sekä sidos-

ryhmiäkin. Esimiesten arki keskittyy nykyisin muutosjohtamiseen. Muutos ai-

heuttaa erilaisia reaktioita. Ne perustellaan järjellä ja koetaan tunteilla. Ihmi-

sellä on tarve kontrolloida ympärillä olevaansa. Tästä johtuen muutos, joka on 

tuntematon pelottaa ja aiheuttaa vastarintaa meissä. Avoin ja luottamukselli-

nen vuoropuhelu sekä ennakoiva viestintä ovat onnistuneen muutoksen avai-

met. (Mökkönen & Roos 2010, 126; Ponteva 2010, 9, 27; Suutarinen 2010, 

190; Ponteva 2012, 15–16, 28, 108; Pirinen 2014, 13–14; Hackselius-Fonsén 

2017, 20.)  

 

Muutosjohtajan on hyvä pohtia ja käydä keskustelua työntekijöidensä kanssa, 

eli ottaa työntekijät osaksi muutosta.  Miksi muutosta ollaan tekemässä? Tä-

hän liittyvään keskusteluun on käytettävä aikaa. Se auttaa ihmisiä 
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hyväksymään muutokseen johtavat syyt. Miten muutos tehdään? Esimies ker-

too konkreettisesti työntekijöilleen, mitä asioita on tehtävä saadakseen muutos 

vietyä läpi. Työntekijät tekevät suurimman muutostyön. Mitä tapahtuu muutok-

sen jälkeen? Käydään konkreettisesti lävitse, mitkä asiat ovat muutoksessa 

muuttuneet. Mitä hyvää muutoksella saatiin aikaan ja mihin asioihin on seu-

raavassa muutoksessa kiinnitettävä huomiota? Avoimella ja aidolla vuorovai-

kutuksella esimies saa työntekijät osallistumaan muutokseen ja sen valmiste-

luun. Esimies etsii myös tarvittavat tietotaidot työntekijöistään ja hyödyntää 

näitä muutoksessa. (Lahti 2008, 97; Rauramo 2008, 89–90; Mökkönen & 

Roos 2010, 130–131; Ponteva 2010, 23–25; Ponteva 2012, 24, 108–111; Piri-

nen 2014, 15, 19–20, 74.)  

 

Muutos ei koskaan kosketa vain yhtä asiaa, vaan se muuttaa laajasti useam-

paa osa-alueelta. Muutosjohtamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota itse asi-

oihin ja niiden lopputuloksiin, koska niistä ei ole varmuutta. Näihin asioihin 

puuttumalla ehkäistään muutosvastarintaa. (Hackselius-Fonsén 2017, 19.) 

Toiminnallisesti ihminen muuntautuu hyvin nopeasti, mutta ei ole kone. Omak-

sumiseen, tiedon saantiin ja toimintamallien tuomien kokemusten keruuseen 

kuluu paljon aikaa. Noin 2 vuoden kuluttua muutoksen aloittamisesta työnte-

kijä pystyy ennakoimaan tulevaa sekä toimimaan luontevasti. (Ponteva 2012, 

15; Hackselius-Fonsén 2017, 15.) 

 

Muutokseen mukaan lähteminen on helpompaa, jos sen tavoitteet ovat lähellä 

omia henkilökohtaisia tavoitteita. Se vaatii aina oman mukavuusalueen ulko-

puolelle lähtemistä. (Myllymäki 2017, 22.) Muutosinto on alulle paneva voima 

meissä jokaisessa. Esimies voi auttaa alaisiaan löytämään puuttuvan muu-

tosinnon. (Ponteva 2010, 18.) Avoin tiedottaminen asioista helpottaa muutok-

seen lähtemistä, koska se tekee asioista läpinäkyviä. Se lisää myös työnteki-

jän hallinnan tuntemusta ja vähentää muutokseen liittyviä epävarmuuden tun-

teita. Tiedottaminen auttaa työntekijää asennoitumaan muutokseen positiivi-

sesti. (Ponteva 2012, 23–24; Taskinen 2015, 159.) Muutoksen eri vaiheissa 

sitouttaminen on helpompaa, kun löytää jokaiselle työntekijälle sellaisen tehtä-

vän, jossa hänen omat jo olemassa olevat vahvuutensa tulevat käyttöön. (Piri-

nen 2014, 29-30.) 

 

Muutosjohtamisen kulmakivenä voidaan pitää tiedon lisäämistä. Huhuilta on 
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katkaistava siivet, joten muutosjohtaja kertaa useasti tosiasioita. Tietojen 

omaksumiseen on annettava riittävästi aikaa. (Pirinen 2014, 14; Myllymäki 

2017, 29.) Muutoksesta on syytä tehdä mahdollisimman läpinäkyvä ja valmis-

tella muutosta riittävästi. Yllättäen tulleisiin muutoksiin liittyy enemmän vastus-

tusta kuin yllätyksettömiin ja ennalta arvattaviin muutoksiin. (Rauramo 2008, 

89; Myllymäki 2017, 53.)  

 

Kokonaisuuden hahmottaminen on osa muutosta. Muutos voi epäonnistua, jos 

kokonaisuus jää hahmottumatta. Haasteena on yhdistää organisaation joh-

don, konsulttien ja henkilökunnan näkökulmat muutoksesta. Pieniin yksityis-

kohtiin juututaan liian helposti ja unohdetaan muutokseen liittyvä kokonaisuus. 

Kokonaisuuden hahmottamista helpottamaan voidaan käydä läpi tavoitteita, 

joiden vuoksi muutosta ollaan tekemässä. Ei riitä, että muutamat ihmiset tietä-

vät muutoksesta, vaan tieto kuuluu koko työyhteisölle. (Pirinen 2014; 48–55; 

Myllymäki 2017, 43, 55.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla on vahvasti vaikuttamassa eettisyys, joka on otettava 

myös huomioon johtamisessa. Työhön ja johtamiseen on vaikuttamassa asia-

kasorientaation vaativuus, perustehtävän inhimillinen luonne ja henkilöstön 

tietotaidon hyödyntäminen. Tämä vaatii johtajalta ihmissuhdeosaamista ja ris-

tiriitatilanteiden hallintaa sekä kykyä tulkita ja ratkaista erilaisia toiminnallisia 

osa-alueita, kuten esimerkiksi hallinnolliset tehtävät, organisointi ja talous. 

(Vartiainen & Ollila 2012, 92.) 

 

Työntekijät kaipaavat tukea. Sitä voi olla esimerkiksi: tiedollinen (esimerkiksi 

erilaiset koulutukset), osallistava (esimerkiksi oman työn suunnittelu), taloudel-

linen (esimerkiksi kannustavat työtodistukset) sekä psyykkisemotionaalinen 

tuki (esimerkiksi erilaiset keskusteluryhmät). Jokainen työntekijä kaipaa eri-

laista tukea ja esimiehen haasteena on tunnistaa jokaisen työntekijänsä yksi-

löllinen tuen tarve. Karkeasti voidaan yleistää, että työntekijät kokevat saa-

vansa liian vähän tukea esimiehiltään. Esimiehen läsnäolo näyttäytyy tässäkin 

asiassa isossa roolissa. Tietoisuus siitä, että voi hakeutua ammattilaisen 

kanssa keskustelemaan mieltä painavista asioista, auttaa jo itsessään. (Pon-

teva 2010, 68–72.) 

 



9 

2.2 Muutosvastarinta 

Muutokseen ja sen johtamiseen liittyy erilaisia tapoja suhtautua tilanteeseen. 

Pyrkimyksenä esimiehellä on reagoida kaikkiin mahdollisiin reaktioihin liittyen 

uuteen asiaan. Esimiehen tulisi kiinnittää huomio niihin, jotka pelkäävät uutta 

sekä muutosta, jotta mahdollinen muutokseen liittyvä vastavoima eli muutos-

vastarinta voitaisiin kääntää muutokselle myönteiseksi voimaksi. Aina tämä ei 

onnistu. Joidenkin henkilöiden muutosvastarinta voi jatkua aina muutoksen 

loppuun asti, eikä esimies pysty sitä täysin poistamaan. Yksi esimiehen teh-

tävä on siis tunnistaa ja tunnustaa muutosvastarinta. Muutosvastarinnan voi-

daan sanoa olevan ihmisten luonnollista käyttäytymistä muutosta kohtaan, jol-

loin se on myös helpompaa ymmärtää. (Lahti 2008, 96; Rauramo 2008, 87–

88; Pakkanen 2011, 21; Ponteva 2012, 20; Pirinen 2014, 97–98.) 

 

Muutoksen vastustaminen voi tapahtua tietoisesti tai tiedostamatta. Vastusta-

jien ajatukset on hyvä kääntää muualle, esimerkiksi johonkin tärkeään erityis-

tehtävään. Ryhmänpainetta voidaan tarvittaessa hyödyntää sekä negatiivi-

sessa, että positiivisessa mielessä vastustajaa vastaan. Viimeisenä keinona 

voidaan käyttää irtisanomisia ja erorahoja. (Myllymäki 2017, 39.) 

 

Muutosvastarinnan taustalla on esimerkiksi seuraavia asioita: tietämättömyys, 

ymmärtämättömyys, luottamuksen puute johtajia kohtaan, pelot, epäusko on-

nistumiseen, huono johtaminen tai johtamisen puuttuminen, epäusko muutok-

sen hyödyllisyyteen, turvattomuuden tunne, luottamuksen puute, haluttomuus 

ponnistella tai oppia uutta, koettu uhka omaa asemaa kohtaan ja kielteinen or-

ganisaatiokulttuuri. Taustalla olevien syiden selvittyä ollaan jo lähempänä rat-

kaisua. (Ponteva 2012, 20–21; Viitala 2013, 268; Pirinen 2014, 98–99.) Muu-

tos vaikuttaa yksilöiden asemaan ja työyhteisöön. Muutosvastarinta voi keskit-

tyä näihin asioihin, ei itse muutokseen. Tämä näkökulma on myös hyvä ottaa 

huomioon. (Ponteva 2012, 20.) 

 

Muutosvastarinta voidaan nähdä eräällä tavalla muutoksen hallintana. Muutos 

on jokapäiväinen asia, jolloin tärkeämpää pitäisi olla muutoksen hallitsemisen 

kuin vastustamisen. Esimiehen tärkein tehtävä on johtaa ja sen pitäisi tapah-

tua ihmisten reaktiot huomioimisen lisäksi tunteella, järjellä. Tämän lisäksi hä-

nen pitäisi myös pystyä vastaamaan ihmisten reagointiin. (Pakkanen 2011, 
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23.) 

 

Työilmapiirin huononemisen taustalta voi löytyä muutosvastarintaa. Se kulut-

taa niin työntekijöiden energiaa kuin motivaatiotakin. Muutosvastarinnan koh-

dalla korostuu avoin, rehellinen ja realistinen keskustelu ja nopea tiedottami-

nen. Ensin on tiedotettava omaa väkeä asiasta, minkä jälkeen voidaan siirtyä 

laajemmalle tasolle. Oikean tiedon puuttuessa eivät huhut, väärinkäsitykset, 

aiheettomat pelot ja luulot asioista hälvene. Rehellisesti on kerrottava myös 

keskeneräisistä asioista. Tärkeää on tässä korostaa, että tämän asian suun-

nittelu ja toteutus ovat vielä kesken. Jos esimies kokee muutosvastarinnan 

hallitsemisen ylitsepääsemättömänä haasteena, on hänen syytä kääntyä am-

mattilaisten puoleen asian tiimoilta. (Lahti 2008, 98; Pirinen 2014, 107; Pon-

teva 2012, 20–21.) 

 

2.3 Esimies muutoksessa 

Muutoksen onnistumisen kannalta esimiehen on oltava jämäkkä sekä johdon-

mukainen. Yleisesti oletetaan esimiehellä olevan riittävästi tietoa, taitoa ja asi-

antuntijuutta. Parhaimmillaan kaikki osapuolet hyötyvät muutoksesta. (Lahti 

2008, 97; Pirinen 2014, 61.) Esimiehen tehtävänä on näyttää suuntaviivoja ja 

saada aikaan muutos. Tarvittaessa esimies ohjaa eksyneitä työntekijöitä takai-

sin oikeaan suuntaan. Liika kontrollointi on syytä unohtaa johdettaessa muu-

tosta. Tärkeintä on edetä yhteistä päämäärää kohti ja korostaa saavutettuja 

konkreettisia saavutuksia. Haluttuihin saavutuksiin ei kuitenkaan aina päästä. 

Virheistä on tärkeää oppia. Kannustava ja rakentava palaute auttaa muutok-

sessa. Muutos opettaa ja antaa mahdollisuuden oppia itsestään uusia puolia. 

(Surakka 2008, 61; Pirinen 2014, 65–68.)  

 

Muutosjohtajalta vaaditaan selkeää näkemystä halutusta tavoitteesta ja sen 

taustalla olevista perusteluista. Esimies toimii tulevaisuuden taustoittajana ja 

tulkkina. Haasteeksi muodostuu kirkkaan näkemyksen puuttuminen. Tällöin 

muutoksen perustelu, päätösten tekeminen ja työntekijöiden ohjaaminen ja 

opastaminen muuttuvat hankalaksi. Oman haasteensa muutosjohtamiseen 

tuovat muutosvastarinta, perusteluita hakevat kysymykset ja esimiehen epä-

varmuus. (Hackselius-Fonsén 2017, 39.)  
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Esimiehen on oltava tarkkana käyttäytymisestään, sanattomasta viestinnäs-

tään ja siitä miten hän keskustelee työntekijöidensä kanssa esimerkiksi muu-

toksesta ja siihen liittyvistä asioista. Kriittinen suhtautuminen voi olla tiedosta-

matonta, mihin on syytä kiinnittää huomiota. Esimiehen ajatellessa muutok-

seen liittyvistä asioista negatiivisuuden kautta, hänen ulosantinsa on myös ne-

gatiivista. (Pirinen 2014, 68–69.)  

 

Esimiehen on tärkeää saada alaistensa luottamus. Tämä perustuu tuntemuk-

seen ennustettavuudesta. Luottamuksen saavutettuaan esimiehen on mahdol-

lista saada muutos läpi. Yksin yksilön luottamus ei riitä, vaan on saatava yh-

teisö ajattelunsa taakse. (Taskinen 2015, 159; Hackselius-Fonsén 2017, 48.) 

Muutoksen kannalta on tärkeää, että esimies näyttää alaisilleen, että hän on 

läsnä ja osallistuu muutokseen. Yksin tekemisen muutos ei riitä, ajatustason 

muutokset ovat sitäkin tärkeämpiä myös esimiestasolla. Esimiesten tulisi olla 

muutoksessa läsnä, jotta he pystyvät näyttämään esimerkkiään alaisilleen ja 

ottamaan heidät mukaan muutokseen? Heidän osallistuminen muutokseen 

viestii työntekijöille, että hän on motivoitunut ja halukas muutokseen. Vähäi-

nenkin aika on tärkeää, kunhan sen käyttää aktiivisesti alaistensa kanssa. 

(Ponteva 2010; 27–28; Jabe 2010, 134; Pirinen 2014, 17–18.)  

 

Esimiesten valmiuksien kehittämisen tulisi olla monipuolista. Usein kehittämis-

toiminnassa keskitytään vain tiedollisten taitojen kehittämiseen ja unohdetaan 

esimiehen vertaistuen tarve. Tähän liittyy myös se, että esimiehet kokevat ole-

vansa hyvin yksinäisiä. Hajallaan olevassa organisaatiossa nämä tunteet ko-

rostuvat. Enenevissä määrin on siirrytty verkossa käytäviin palavereihin, joi-

den aiheet ovat hyvin rajattuja ja vapaalle keskustelulle harvemmin jää aikaa. 

(Ponteva 2010, 68, 78; Mäkelä ym. 2013, 70.) 

 

Kannustava, peräänantamaton, inhimillinen, reilu ja myönteinen esimies aut-

taa työntekijöitään pääsemään läpi muutoksen. Positiivisuus asiassa kuin asi-

assa kantaa pitkälle. Tämä on huomattu jo monien tutkimusten valossa. (Pon-

teva 2010, 30, 114; Ponteva 2012, 29.) 

 

Muutoksessa olisi tärkeää huolehtia kehittymisestä ja kehittämisestä. Muutok-

sen kannalta se on ainoa tapa selviytyä. Esimiesten kannattaa avoimesti 
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kuunnella alaistensa kehittämisehdotuksia ja mahdollisuuksien mukana toteut-

taa niitä. Alaiset tietävät parhaiten, miten työtä voisi kehittää ja mikä voisi on-

nistua. Jokainen ajatus ei välttämättä tule heti käyttöön, mutta esimiesten kan-

nattaa jättää ne alitajuntaan pohdittavaksi, niiden käyttämisen hetki voi ilmetä 

yllättävissä tilanteissa. (Ponteva 2010, 67–68.) Dyerin (2018, 120) mukaan ih-

misten pitäisi pitää tasapaino siinä, kuinka paljon ihmiset puhuvat ja kuuntele-

vat. Ihmisillä on korvia kaksi kappaletta ja vain yksi suu. Tästä johtuen pitäisi 

siis kuunnella kaksi kertaa enemmän mitä puhua. 

 

Viestinnässään esimiehen on tärkeää hyödyntää kuukausi- ja viikkopalave-

reja, joissa mahdollisimman paljon työntekijöitä on paikalla yhdellä kertaa. 

Niissä on tarkoituksena käydä yhteisesti läpi tulossa olevia ja parhaillaan 

käynnissä olevia asioita. Yhtä tärkeinä viestinnän kanavina voidaan pitää esi-

merkiksi kahvitaukoja ja kehityskeskusteluja, mutta on tärkeää muistaa, että 

ne eivät korvaa muuta viestintää. (Viitala 2013, 269.) 

 

2.4 Työyhteisö muutoksessa  

Työyhteisössä vallitseva yhteishenki vaikuttaa työskentelyyn. Jokainen tietää 

roolinsa ja samoista työtehtävistä ei synny kilpailua. Oma työ hoidetaan laa-

dukkaasti ja huolellisesti. Toiminnan kehittäminen on helpompaa, kun jokainen 

työntekijä on kiinnostunut sekä motivoitunut omaan työhönsä. (Hackselius-

Fonsén 2017, 22.) 

 

Työyhteisön koko on huomioitava suunniteltaessa muutosta. Pienelle työyhtei-

sölle ei voi asettaa liian isoja ja ylioptimistisia tavoitteita. Resursoinnin tulee 

olla realistisessa linjassa sen kanssa mitä voidaan saavuttaa. (Pirinen 2014, 

18–19.) 

 

Yhteistyökykyinen tiimi koostuu ihmisistä, jotka tukevat toinen toisiaan ja aut-

tavat alisuoriutuvia työntekijöitä selviämään tilanteesta. Vallalla tällaisessa tii-

missä on tekemisen ja onnistumisen tunne. (Pirinen 2014, 29; Valtionkonttori 

2007/2015.) Tiimin toimivuus mitataan vaikeina hetkinä. Yhteishenki pysyy tii-

missä hyvänä vaikeasta tilanteesta huolimatta ja alaiset puhaltavat yhteen 



13 

hiileen, vaikka ulkopuolelta luodaan suuriakin paineita. (Pirinen 2014, 31.) 

 

3 PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT 

Yleisellä tasolla maailma on ollut muutoksessa, joka on myös koskettanut työ-

elämää. Tämä on johtanut siihen, että psykososiaaliset kuormitustekijät ovat 

lisääntyneet merkittävästi. Tästä konkreettisina esimerkkejä ovat jatkuvat kes-

keytykset (esimerkiksi lääkkeenjaossa), liiallinen työmäärä, vuorotyö, työyhtei-

sön toimimattomuus tai vuorovaikutusongelmat. Tärkeä merkitys työhyvinvoin-

nille ja jaksamiselle on monipuolisuudella, jaksotuksella ja tauotuksella. Muu-

tosta yritetään vastustella vetoamalla kiireeseen. Kiireinen ihminen on riski. 

Kiire harvemmin on todellista mitattua kiirettä. Se on jokaisen henkilökohtai-

sesti koettu tila. Kiireen lisääntyessä myös työn laatu ja ihmissuhteet siirtyvät 

toisarvoisiksi. (Rauramo 2008, 55–56; Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 

2017.) 

 

Työhön liittyvä kuormitus sopivassa määrin on hyvä asia. Psykososiaalista 

kuormitusta, joka koetaan negatiivisena, ilmenee esimerkiksi, kun on kiire ja 

työn määrään liittyy tunne siitä, että tehdyllä työllä ei ole mitään merkitystä. 

Alisuoriutuminen aiheuttaa samanlaisia tuntemuksia. Suurelta osin psykososi-

aaliset kuormitustekijät liittyvät organisaatioon, työyhteisön toimintatapoihin ja 

prosessien ominaisuuksiin. Näitä asioita ovat esimerkiksi epäselvä ja puutteel-

linen tiedonkulku sekä puutteelliset sijaisjärjestelyt. Liiallinen kiire ja tiukat ai-

kataulut vaikuttavat henkilökunnan jaksamiseen (muun muassa lisääntyvillä 

sairaslomilla ja lyhyemmillä työurilla). Esimies on avainasemassa tunnista-

maan näitä asioita ja puuttumaan niihin. (Ojanen & Törönen 2012, 4–5; Työ-

suojeluhallinnon verkkopalvelu 2017; Työturvallisuuskeskus s.a.) 

 

Työn luonteeseen ja työtehtäviin liittyvillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn 

kuormittavuuteen liittyviä tekijöitä. Haitallista kuormitusta voivat aiheuttaa esi-

merkiksi yksitoikkoinen työ, jatkuva valppaana olo, työn sirpaleisuus, työn laa-

dulliset vaatimukset. Näiden lisäksi jatkuva keskeyttely, liiallinen tietomäärä, 

kohtuuton vastuu sekä toistuvat vaikeat vuorovaikutustilanteet asiakkaiden 

kanssa aiheuttavat kuormitusta. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2017.) 

 

Liiallinen tai liian vähäinen työmäärä voivat aiheuttaa työn järjestelyihin liittyviä 
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kuormitustekijöitä. Lisäksi työajoista johtuvat haittatekijät, joihin liittyy vuoro-

työskentely, yötyö, työaikaan kuulumaton runsas matkustaminen, työn sidon-

naisuus ja liikkuva aiheuttavat kuormitusta. Epäselvät työtehtävät ja tavoitteet 

työlle sekä puutteet työvälineissä tai työolosuhteissa luovat omat haasteensa. 

Nämä asiat liittyvät kokonaisuutena työhön ja työn suunnitteluun, sen jakami-

seen ja työn tekemisen edellytyksistä huolehtimiseen. (Työsuojeluhallinnon 

verkkopalvelu 2017.) 

 

Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä haitallisia kuormitustekijöitä 

ovat esimerkiksi työskentely yksin, toimimaton työyhteisö tai vuorovaikutus, 

sosiaalinen tai fyysinen eristäminen. Tähän liittyvät myös huono tiedonkulku, 

häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu, esimiehen tai työtovereiden puutteelli-

nen tuki tai tasapuolisen kohtelun vastainen tai syrjivä kohtelu. (Työsuojeluhal-

linnon verkkopalvelu 2017; Työturvallisuuskeskus s.a.) 

 

Psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa tärkeintä on palautuminen työpäi-

västä. Tämä hidastuu erityisesti keski-iässä. Oleellisena osana palautumista 

koetaan uni ja sen laatu sekä terveelliset elämäntavat. Työntekijöiden sosiaali-

nen ja psyykkinen hyvinvointi ilmenee monin tavoin työntekijöissä sekä työyh-

teisössä yhteisesti. Hyvin järjestellyt ja tekijälleen sopivasti mitoitetut työt tun-

tuvat mielekkäältä ja riittävän haastavilta. Siinä on mahdollista oppia uutta ja 

jää halua kehittymiselle. Edellä mainitut sekä kiireen hallinta, vaikutusmahdol-

lisuuksien lisääminen ja kannustavan työilmapiirin vahvistaminen ovat keskei-

simmässä osassa psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tärkeä mer-

kitys jaksamiseen ja hyvinvointiin on työn monipuolisuudella, jaksotuksella 

vaativimpiin ja helpompiin sekä tauotuksilla. Näillä pyritään ehkäisemään voi-

makasta väsymystä ja pitämään yllä hyvää työvirettä koko päivän. (Työturvalli-

suuskeskus s.a.) 

 

Esimiestehtävissä toimivat ovat avainasemassa havaitsemassa erilaisia on-

gelmia työyhteisön keskuudessa. Ongelma pitäisi pyrkiä poistamaan mahdolli-

simman nopeasti sekä ryhtyä työoloja parantaviin toimiin ja työkyvyn edistämi-

seen. (Työturvallisuuskeskus s.a.) 

 

Työnantaja on vastuussa suunnitellessaan ja mitoittaessaan työtä työnteki-

jöidensä henkisistä ja fyysisistä edellytyksistä. Tämän tarkoituksena on välttää 
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terveydellisiä haittoja tai mahdollista vaaraa. Työnantajan on oltava tietoinen 

mahdollisista työhön liittyvistä kuormitustekijöistä ja mahdollisuuksien mukaan 

poistettava tai vähennettävä niitä. Työturvallisuuslaki on määrittelemässä 

suuntaviivoja tähän. Seuranta on avainasemassa, kun halutaan selvittää sekä 

yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön tilaa. Näitä seurantakeinoja voi 

olla esimerkiksi kehityskeskustelut, erilaiset työpaikkapalaverit, työterveys-

huollon erilaiset terveystarkastukset, työhyvinvointi- ja työilmapiirikyselyt ja 

osaamiskartoitukset työntekijöille. Eri lähteistä saatu tieto auttaa työnantajaa 

saamaan kokonaiskuvan työntekijöidensä psykososiaalisista oloista. Tärkeää 

on kannustaa työntekijöitä puuttumaan huomaamiinsa epäkohtiin ja mahdolli-

suuksien mukaan kehittämään toimintaa parempaan suuntaan (Ojanen & Tö-

rönen 2012, 5.) 

 

Haitallinen työperäinen stressi eli niin sanottu haitallinen psykososiaalinen 

kuormitus ilmenee monin eri tavoin. Työntekijälle oireet ilmenevät aluksi esi-

merkiksi ärtyneisyytenä, hermostuneisuutena ja univaikeuksina. Muulle työyh-

teisölle tilanne ilmenee esimerkiksi käytöksen muuttumisena ja työn tekemi-

sen hidastumisena. Tilanteen edetessä oireetkin muuttuvat esimerkiksi ilme-

nee muistivaikeuksia, monenlaisia fyysisiä oireita (esimerkiksi verenpaine ja 

syke kohoaa) ja virheitä tapahtuu tavanomaisessa päivittäisessä työssä aiem-

paa enemmän. (Ojanen & Törönen 2012, 6.) 

 

Työntekijöiden hyvinvointiin ei auta yksittäisen työntekijän asioihin puuttumi-

nen, vaan yhteinen asioiden parantaminen on avainasemassa. Keinoina tähän 

voi olla esimerkiksi työn ja työnhallinnan kehittäminen. Oikeudenmukaisuuden 

ja tasapuolisuuden tärkeyttä on korostettu monissa kohdissa, ja se korostuu 

myös psykososiaalisissa kuormitustekijöissäkin. Ylimmän johdon tulee kartoit-

taa esimiesten valmiudet puuttua esimerkiksi haitallisiin työoloihin sekä kehit-

tää työoloja työhyvinvointia tukeviksi. Päämäärät ja kehittämistavoitteet autta-

vat esimiehiä toimimaan samalla tavoin koko organisaation sisällä, jolloin jo-

kainen työntekijä tulee kohdattua tasavertaisesti ja käytännöt ovat yhtenäiset. 

(Rauramo 2008, 79; Ojanen & Törönen 2012, 6.) 

 

Lainsäädäntö on omalta osaltaan määrittelemässä sitä mitä velvollisuuksia 

työnantajalla on psyykkisen sekä fyysisen työhyvinvoinnin osalta. Enenevissä 

määrin korostuu hyvä työnantajamaine. Sen voidaan sanoa olevan 
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jonkinasteinen tae osaavalle sekä sitoutuneelle työvoiman saannille sekä py-

syminen nykyisessä työvoimatilanteessa. (Ojanen & Törönen 2012, 8.) Työtur-

vallisuuslaissa (23.8.2002/738) on asetettu työntekijän turvallisuuteen ja työ-

terveyteen liittyvistä asioista. Tähän liittyy esimerkiksi riittävä perehdyttäminen 

ja määräyksien ja ohjeiden noudattaminen. Työterveyshuoltolaki 

(21.12.2001/1383) muun muassa edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja 

toimintakykyä eri työuran vaiheissa.  

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITEET JA TUTKI-

MUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

avulla, miten psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita muutostilan-

teissa sekä selvittää, miten esimiehet voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa 

muutoksen vastaanottamiseen. Tavoitteena on luoda Koskenrinne ry:n esi-

miehille tietoa muutoksen johtamiseen ja siihen, miten psykososiaalisia kuor-

mitustekijöitä voitaisiin hallita muutostilanteissa. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Miten esimies voi omalla toiminnallaan vaikuttaa muutoksen vastaanot-
tamiseen?  

 
2. Miten psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita muutosproses-

sissa? 
 

 

5 KIRJALLISUUSKATSAUS 

5.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena on tutkia aiempaa tutkimustietoa halu-

tusta aiheesta. Tämän avulla on tarkoitus luoda kokonaiskuva aihealueesta tai 

asiakokonaisuudesta. Kirjallisuuskatsauksen tekovaiheessa on tärkeää huo-

mioida mihin tarkoitukseen sitä ollaan luomassa. Jonkun toisen tutkijan täytyy 

pystyä toistamaan katsaus. (Suhonen ym. 2016, 7.) 

 

Kirjallisuuskatsauksia tehdään monista eri näkökulmista ja syistä. Tästä joh-

tuen on olemassa erilaisia katsaustyyppejä. Pääsääntöisesti ne jaetaan 
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kolmeen tyyppiin: kuvailevat katsaukset, systemaattiset kirjallisuuskatsaukset 

ja määrilliset meta-analyysit ja laadulliset metasynteesit. (Suhonen ym. 2016, 

8.) 

 

Tähän opinnäytetyöhön on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Sitä voi-

daan käyttää itsenäisenä menetelmänä ja se on yleisesti käytetty kirjallisuus-

katsauksen tyyppi. Se soveltuu tähän tutkimukseen sopivana, koska sitä voi-

daan käyttää tutkimuksessa itsenäisesti ja systemaattisuuden vaatimus on 

huomattavasti väljempi. Tutkimus perustuu tutkimuskysymyksiin ja tuottaa ai-

neistosta kuvailevaa ja laadullista kokonaisuutta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

mielletään yleiskatsaukseksi, jossa ei ole tiukkoja tai tarkkoja sääntöjä. Se on 

aineistolähtöistä ja ymmärtämiseen pyrkivää aihekokonaisuuden kuvausta. 

Tutkimuskysymykset voidaan muodostaa laajoina sekä löyhempinä kuin esi-

merkiksi systemaattisessa katsauksessa. Katsauksen vaiheita ovat seuraavat: 

tutkimuskysymyksen muodostaminen, aineiston valinta, kuvailun rakentami-

nen sekä tuotettujen tulosten tarkastelu. (Salminen 2011, 6; Kangasniemi ym. 

2013, 291–292.) 

 

5.2 Kirjallisuuskatsauksen aineisto, hakuprosessin kuvaus ja aineiston 

analyysi 

Tutkimusta aloitettaessa muodostettiin sisäänotto- ja poissulkukriteerit (tau-

lukko 1), jotka rajaavat sitä millaisia alkuperäistutkimuksia käytetään. Koe-

hakuja varsinaista hakuprosessia varten aloitettiin tekemään kesäkuussa 

2019. Nämä antoivat suuntaviivoja varsinaisia hakuja varten, jotka tehtiin ke-

sän 2019 aikana.  

 

Lähteiden haussa on hyödynnetty Medicia, Google Scholaria ja Finnaa. Läh-

teiksi on hyväksytty väitöskirjat, ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt 

sekä pro gradu -tutkimukset. Lähteet ovat vuosilta 2016– 2019. Hakusanoina 

on käytetty seuraavia sanoja: muutosjohtaminen, hoitotyö, hoitotyössä, psyko-

sosiaaliset kuormitustekijät, psykososiaalinen kuormitus, johtaminen, kuormi-

tus, psykososiaalinen kuormitus ja erilaisia sanakatkaisuja, joita olivat muutos-

joht*, hoitot*, psykosos* sekä kuorm*. Haussa saadut otannat esitelty taulu-

kossa 2.  
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Tutkimusten valikointi aloitettiin tarkastelemalla ensin otsikkotasolla sopivat ai-

neistot. Tämän jälkeen valikoiduista luettiin tiivistelmät, jotka rajasivat lisää so-

pivia tutkimuksia. Seuraavaksi tutkimuskysymyksiin vastauksia etsittiin ja koot-

tiin avainsanoja muistilapuille, joiden avulla oli helpompaa muodostaa koko-

naisuuksia ja aloittaa abstrahointia eli tulosten käsittelemistä. Valitut tutkimuk-

set on esitetty liitteessä 1. Samasta asiasta kertovat avainsanat koottiin ryh-

miin, joista muodostui alakategoriat. Näitä alakategorioita yhdisteltiin jälleen 

yhteen muodostaen yläluokkia. Tätä ryhmittelyä jatkettiin niin pitkälle kuin se 

oli järkevästi mahdollista. 

 

Muutosjohtamista on tutkittu paljon työntekijöiden kannalta, esimiesten kan-

nalta tutkittuja tutkimuksia oli hieman vähemmän. Hakuprosessin aikana näkö-

kulmana pidettiin muutosjohtamista ja psykososiaalisissa kuormitustekijöissä 

nimenomaan esimiesten kannalta. Mukaan otettiin myös tutkimuksia, joissa 

tutkittu esimiesten ja työntekijöiden kannalta. Näissä painotettu esimiesten nä-

kökulmaa. Osaa tutkimusta on hyödynnetty molemmissa tutkimuskysymyk-

sissä.  

 

Monet tutkimukset löytyivät usean eri hakukoneiden ja hakusanayhdistelmien 

avulla. Monissa hakukoneissa ja hakusanayhdistelmillä esiintyvät tutkimukset 

on esitetty vain kertaalleen hakujen aikana, joka rajaa hieman hakutulosten 

toistuvuutta. Tuloksia hyväksyttiin myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolelta, 

muun muassa on hyödynnetty bioanalyytikko (YAMK), tradenomi (YAMK) 

sekä kauppatieteiden kandidaattien tekemiä tutkimuksia.  
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Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Julkaisukieli suomi Julkaisukieli muu kuin 

suomi  

Julkaistu 2016–2019 Julkaistu ennen vuotta 

2016 

Tutkimukset kokonai-

suudessaan elektroni-

sessa muodossa ja 

maksuttomia 

Maksulliset aineistot, 

Manuuaalista hakua vaati-

vat aineistot 

Pro gradu -tutkimukset, 

väitöskirjat ja ylemmän 

AMK opinnäytetyöt 

Muut kuin pro gradu -tutki-

mukset, väitöskirja, ja 

ylemmän AMK opinnäyte-

työt 

Tutkimus esimiesten 

näkökulmasta 

Tutkimuksissa muu kuin 

esimiehien näkökulma 

Vastaavat tutki-

muskysymyksiin 

Eivät vastaa tutki-

muskysymyksiin 

 

Taulukko 2. Hakutaulukko 

Tietokanta Hakusanat Ra-

jaukset/Osu-

mat 

Haulla 

saadut 

tulokset 

Valitut 

otsikon 

perus-

teella 

Valitut 

tiivistelmän 

perusteella 

Medic  

24.8.19 

johtaminen 

and hoitotyö 

kaikki kielet 

kaikki julkaisu-

tyypit vuosiväli 

2016-2019 

vain koko-

teksti 

19 4 1 

Finna  

24.8.19 

muutosjohta-

minen and 

verkossa saa-

tavilla, kieli 

74 14 7 
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hoitotyö and 

esimies 

suomi, ai-

neisto väitös-

kirja pro gradu 

ylemmän 

AMK-opinnäy-

tetyö valmistu-

misvuosi 

2016-2019 

Melinda 

21.8.19 

psykoso-

siaalinen 

kuormitus 

kieli suomi, 

julkaisuvuosi 

2016-2019 

3 1 1 

Finna 

24.8.19 

psykoso-

siaalinen 

kuormitus 

verkossa saa-

tavilla, kieli 

suomi, YAMK-

opinnäytetyöt 

pro gradut väi-

töskirjat val-

mistumisvuosi 

2016-2019 

10 1 1 

Finna 

24.8.19 

muutosjohta-

minen and 

esimies 

verkossa sa-

tavilla, kieli 

suomi, YAMK 

opinnäytetyö 

pro gradu väi-

töskirja, val-

mistumisvuosi 

2016-2019 

296 16 6 

 

Tutkimusaineistojen analysoinnissa on paljon hyödynnetty sisällönanalyysiä. 

Kootun aineiston analysointi sovellettiin tässä tutkimuksessa induktiivisen eli 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Induktiivista lähestymistapaa kuva-

taan aineiston pelkistämisenä ja pelkistettyjen ilmaisujen ryhmittelynä. Pelkis-

tetyt ilmaisut ryhmitellään alaluokkiin ja näiden ryhmien yhdistämistä jatketaan 

niin pitkälle kuin se on mahdollista. Ryhmälle annetaan siis yhteinen nimittäjä, 

joka kuvaa hyvin luokan yhteistä tekijää. Tässä vaiheessa tapahtuu jo aineis-

ton abstrahointia eli käsitteellistämistä (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3– 7). 
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6 TULOKSET 

Tulokset esitetään tutkimuskysymyksittäin. 

 

6.1 Esimiehen toiminnan vaikutukset muutoksen vastaanottamiseen 

Tutkimustulosten mukaan muutoksen johtaminen vaatii monialaista 

osaamista. Esimiehen tulee tukea alaisiaan psyykkisellä ja sosiaalisella 

tasolla. Tutkimuksissa käy ilmi, että muutosjohtamisessa esimiehen olisi hyvä 

osallistaa, mukaanottaa ja sitouttaa muutokseen (Arholahti 2017; Kallio 2017; 

Laurila 2017; Majamäki 2017; Pihlajamäki ym. 2017; Yli-Tainio 2017; Helenius 

2018; Lehmusvirta ym. 2018; Vilhunen 2019). Osallistamalla henkilökuntaa 

muutokseen muutosvastarinta vähenee, motivaatio kasvaa ja työ koetaan 

mielekkäänpänä (Laurila 2017). Esimiehen tehtävänä on selkiyttää itselleen 

tulossa oleva muutos ja saada alaiset mukaan kohti yhteistä päämäärää 

(Lonka 2018). Hänen tulee hyödyntää koko henkilöstöä muutoksessa ja 

miettiä heidän kanssaan toimintatapoja, joiden kautta päästäisiin haluttuun 

lopputulokseen (Laurila 2017; Majamäki 2017). Sitouttamisen yksi osa-alue 

Pihlajamäen (2017) mukaan on saada henkilökunta huomaamaan muutoksen 

positiiviset puolet.  

 

Yllämainittujen lisäksi esimiehen on tärkeää kannustaa, tukea, innostaa ja mo-

tivoida alaisiaan kohti muutosta (Laurila 2017; Yli-Tainio 2017; Helenius 2018; 

Lehmusvirta ym. 2018). Longan (2018) mukaan esimiehen on tärkeää saada 

henkilökunta oivaltamaan ja lähtemään kohti tulevaa muutosta. Hänen on va-

lettava uskoa alaisiinsa siitä, että he selviytyvät nyt ja tulevaisuudessa (Laurila 

2018). Yli-Tainion (2017) mukaan esimies sitouttaa työntekijöitään muun 

muassa olemalla läsnä, antamalla palautetta, ottamalla alaisiaan mukaan 

muutokseen sekä luomalla hyvää yhteishenkeä työyhteisöön.  

 

Tutkimuksissa tuodaan esiin esimiehen antama tuki alaisille (Laukkanen 2016; 

Kallio 2017; Majamäki 2017; Yli-Tainio 2017; Helenius 2018; Lonka 2018; 

Vilhunen 2019). Majamäen (2017) mukaan ylhäältä alaspäin tuleva tuki osoit-

taa kunnioitusta alaisia kohtaan. Kallion (2017) mukaan tueksi riittää muun 

muassa keskustelu, läsnäolo ja perustelut päätetyille asioille. Vilhunen (2019) 

kertoo myös konkreettisen tuen yhteydessä läsnäolosta. Läsnäolo on koettu 
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myös yleisesti muutosjohtamisessa esimiehen tärkeäksi työkaluksi (Arholahti 

2017; Majamäki 2017; Yli-Tainio 2017; Helenius 2018; Järveläinen 2018; 

Lehmusvirta ym. 2018; Pihlajamäki ym. 2019; Vilhunen 2019). Tieto siitä, että 

esimies on fyysisesti ja henkisesti saatavilla helpottaa alaisia (Laurila 2017; 

Majamäki 2017). Mahdollisuuksien mukaan esimiehen olisi myös tärkeää 

konkreettisesti osallistua päivittäiseen hoitotyöhön (Laurila 2017).  

 

Esimiehen pitää ensin perustella itselleen muutos. Perusteltuaan itselleen 

muutoksen hän voi siirtyä toimimaan muutosta kohti. (Pihlajamäki 2017.) 

Tämän jälkeen siirrytään kertomaan alaisilleen muutoksesta, mikä muuttuu ja 

mikä säilyy ennallaan (Yli-Tainio 2017). Hän markkinoi muutosta alaisilleen 

kertomalla muutoksen taustat, hyödyt ja perustelemalla miksi muutokseen ry-

hdytään (Laurila 2017). Yli-Tainio (2017), Hiiros (2017), Arholahti (2017) Pihla-

jamäki ym. (2017) Helenius (2018) ja Kallio (2017) korostavat tutkimuksissaan 

myös alaisille perustelemisen tärkeyttä.  

 

Muutokselle on annettava riittävästi aikaa (Laukkanen 2016; Arholahti 2017). 

Muodostettava selkeä ja realistinen aikataulu siitä, mitä ollaan tekemässä. An-

nettaessa aikaa vältetään tietoähkyä. (Laurila 2017.) Asioihin tutustuminen, ni-

iden sisäistäminen ja hyväksyminen vievät aikaa (Laurila 2017; Helenius 

2018;). Ihanteellinen tilanne sisäistämisen kannalta olisi, ettei muutoksia olisi 

liian useaa peräkkäin vaan annettaisiin aikaa (Laurila 2017). 

 

Esimies toimii esimerkkinä alaisilleen (Majamäki 2017; Yli-Tainio 2017; Hele-

nius 2018; Lehmusvirta ym. 2018;). Hän seisoo sanojensa takana ja tietää, 

mitä ollaan tekemässä (Majamäki 2017). Esimerkkinä toimimisen lisäksi es-

imies priorisoi, organisoi ja koordinoi (Yli-Tainio 2017). Muutoksen selkiyt-

täminen antaa lisää työkaluja esimerkkinä toimimiseen (Lehmusvirta ym. 

2018). Tämän lisäksi esimies myös selkiyttää ylemmän johdon visiota alaisille 

pureskelemalla tietoa pienempii osiin (Laurila 2017; Pihlajamäki ym. 2017; He-

lenius 2018; Vilhunen 2019). Alaisten kanssa on myös hyvä läpikäydä 

muutoksen vaiheita, jotta he ymmärtävät mitkä asiat muuttuvat ja mitkä py-

syvät ennallaan (Laurila 2017; Lonka 2018;). Selkiyttäessään muutosta esi-

miehen on tärkeää keskittyä myös motivointiin kohti muutosta (Laurila 2017).  
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Palautteen anto ja sen vastaanottaminen on yksi muutosjohtamisen osa (Hii-

ros 2017; Kallio 2017; Laurila 2017; Pihlajamäki ym. 2017; Helenius 2018; 

Lehmusvirta ym. 2018). Yhteisen palautteen antamisen lisäksi on 

hyödynnettävä myös henkilökohtaista palautteen antoa ja kehityskeskusteluja 

(Laurila 2017; Majamäki 2017). Esimiehen on tärkeää harjoitella ottamaan 

vastaan kritiikkiä ja negatiivista palautetta esimerkiksi alaisiltaan (Lehmusvirta 

ym. 2018). Saavutettuja tuloksia on esimiehen syytä nostaa esille ja iloita 

niistä yhdessä työntekijöiden kanssa (Vilhunen 2019).  

 

Esimiehet eivät toimi täysin yksin. He voivat aina tarvittaessa pyytää apua 

omalta esimieheltään tilanteisiin, joita eivät osaa tai hallitse. (Merikanto 2016; 

Yli-Tainio 2017; Helenius 2018.) Arholahden (2017) tekemässä tutkimuksessa 

käy ilmi, että oman ylemmän esimiehen tuki on koettu tärkeänä. Esimies toimii 

viestin viejänä ylemmän johdon ja alaisten välillä. Hän selkiyttää, miten ylin 

johto liittyy muutokseen ja kertoo alaisten näkemyksistä ylemmälle johdolle. 

Työyhteisön ongelmakohtia on helpompi käsitellä ylemmän johdon kanssa. 

(Laurila 2017; Lonka 2018).  

 

Esimiehen oletetaan toimivan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkia 

alaisiaan kohtaan. (Laukkanen 2016; Hiiros 2017; Laurila 2017; Majamäki 

2017; Lehmusvirta ym. 2018.) Laurila (2017) antaa esimerkin tasapuolisesta 

kohtelusta. Esimiehen olisi tärkeää huolehtia tasapuolisesta työmäärästä 

alaistensa kesken. Jokainen on yksilö. Esimiehen tulisi huomioida jokainen 

työntekijä ja heidän tunteensa yksilöllisesti. 

 

Tasapuoliseen kohteluun liittyy myös informointi. Esimieheltä odotetaan 

alaisten ajan tasalla pitämistä. Hän myös kertoo missä vaiheessa muutosta 

ollaan menossa. (Laukkanen 2016; Kallio 2017; Majamäki 2017; Pihlajamäki 

ym. 2017; Yli-Tainio 2017; Helenius 2018; Lonka 2018.) Monesti tiedotetaan 

vain silloin kun jotakin on tapahtunut. Esimiehen olisi muutostilanteissa hyvä 

muistaa informoida siitä, ettei mitään ole tapahtunut. (Laurila 2017.) Infor-

moinnissa on hyvä huomioida aikataulua. Esimies puntaroi sen, että millä ai-

kataululla hän informoi mitäkin asioita. (Lonka 2018.) 

 

Viestintä nousi tuloksissa yhdeksi tärkeimmäksi muutosjohtamisen osaksi (Ar-

holahti 2017; Kallio 2017). Sitä pitää toistaa riittävän usein ja sen 
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tarkoituksena on pitää kaikki alaiset ajan tasalla muutoksen eri vaiheista (Lau-

rila 2017; Helenius 2018; Lehmusvirta ym. 2018). Viestinnässä tärkeää huomi-

oida mahdollisimman laajasti kaikki viestinnän eri keinot, muun muassa viikoit-

taiset pikakokoukset, kasvokkain ja sähköpostitse tapahtuva viestintä. Huomi-

oitava kuitenkin, että ei käytetä vain sähköisiä viestinnän muotoja.  Kasvok-

kain tapahtuvassa viestinnässä alaisilla mahdollisuus kysyä. Toisaalta kuiten-

kin esimerkiksi sähköpostilla esimies tavoittaa mahdollisimman paljon alaisi-

aan, jos yksiköt kaukana toisistaan tai tehdään vuorotyötä. (Arholahti 2017; 

Laurila 2017; Yli-Tainio 2017; Helenius 2018; Lehmusvirta ym. 2018; Lonka 

2018.) Laurila (2017) väitöskirjassaan kertoo, että viestintä olisi hyvä saada 

esimieheltä suoraan eikä erilaisia sähköisiä viestintäkanavia käyttäen. 

Viestintä tulisi olla suunnitelmallista, perusteltua ja siihen olisi varattava 

riittävästi aikaa (Laurila 2017; Lehmusvirta ym. 2017; Järveläinen 2018; 

Vilhunen 2019.) Esimiehen tulisi kiinnittää myös huomiota siihen, mistä puhuu 

ja milloin puhuu asioista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että viestintä 

tavoittaa kaikki. (Arholahti 2017; Helenius 2018.) Mahdollisuuksien mukaan 

viestinnän tulisi tapahtua ennakoivasti (Arholahti 2017; Laurila 2017). 

Viestinnän tulisi olla vuoropuhelua esimiehen ja alaisten välillä (Laukkanen 

2016). 

 

Vuorovaikutus on yksi muutosjohtamisen tärkeä osa (Kallio 2017; Majamäki 

2017; Järveläinen 2018; Lonka 2018; Vilhunen 2019). Majamäki (2017) 

korostaa hyviä vuorovaikutustaitoja. Esimies on avainasemassa luomassa 

avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä työyhteisöön (Lehmusvirta ym. 2018). 

Hänen on annettava tilaa alaisilleen kysyä (Helenius 2018). Kahdenkeskeisiä 

keskusteluja ei tule unohtaa yhteisen viestinnän rinnalla (Lehmusvirta ym. 

2018). Kuunteleminen on keskustelun rinnalla yhtä tärkeää (Kallio 2017; 

Lehmusvirta ym. 2018; Vilhunen 2019). Esimiehen tulee kysyä ja kuunnella 

alaistensa mielipiteitä. Päätösvalta pysyy kuitenkin esimiehellä, mutta kuul-

emalla alaisiaan hän pystyy vähentämään muutosvastarintaa. (Arholahti 2017; 

Hiiros 2017; Laurila 2017.)    

 

Muutosvastarinnan hyväksyminen on esimiehen yksi tehtävä muutosjohtamis-

essa. Työyhteisössä ilmenevään muutosvastarintaan tulee puuttua. Korjaavat 

toimenpiteet on syytä aloittaa haluttuun lopputulokseen päästäkseen. Huhuilta 

tulee katkaista siivet ja paneutua riittävään viestintään, jotta tulevaisuudessa 
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päästään paremmin puuttumaan ja ehkäisemään muutosvastarintaan. (Laurila 

2017; Lonka 2018.)  

 

Muutosagenttia on hyvä hyödyntää muutoksen läpiviennissä. Hän on 

muutokseen positiivisesti suhtautuva työntekijä, joka omalla 

muutospositiivisuudellaan auttaa myös muun työyhteisön kannustamisessa 

muutosta kohti esimiehen lisäksi. (Laurila 2017; Pihlajamäki ym. 2017; Hele-

nius 2018.) 

 

Perusarjen sujumisesta muutoksen taustalla on tärkeää huolehtia. Pe-

rustehtävän eli hoitotyön asiakkaiden kanssa tulee sujua entiseen tapaan 

muutoksesta huolimatta. (Laurila 2017; Yli-Tainio 2017; Lehmusvirta ym. 

2018.) Perustehtävän onnistumiseen liittyy vahvasti riittävät henkilöstöresurs-

sit, joista esimies vastaa. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävää henkilökun-

tamäärää joka vuorossa. (Laukkanen 2016; Arholahti 2017; Laurila 2017; 

Pihlajamäki 2017; Yli-Tainio 2017; Helenius 2018; Lehmusvirta 2018; Lonka 

2018). Helenius (2018) korostaa myös sitä, ettei työyhteisössä olisi 

muutoksen aikana hirveästi vaihtuvuutta.   

 

Esimiehet kokevat oman kouluttautumisen tärkeänä (Laukkanen 2016; Ar-

holahti 2017; Kallio 2017; Helenius 2018; Lonka 2018; Merikanto 2018). 

Tärkeää huolehtia myös alaisten ohjaamisesta koulutuksiin (Arholahti 2017; 

Laurila 2017; Pihlajamäki 2017; Lonka 2018; Vilhunen 2019). Koulutusten 

lisäksi esimiesten on perehdyttävä itse muutokseen, jotta voivat perehdyttää 

ja opastaa alaisiaan esimerkiksi uusia työtehtäviä varten (Laurila 2017; Hele-

nius 2018). Helenius (2018) korostaa myös sitä, että työntekijöiden olemassa 

olevaa osaamista ja voimavaroja tulee hyödyntää muutoksessa.  

 

6.2 Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta 

Muutosprosessissa on hyvä huolehtia hyvinvoinnista. Omaan hyvinvointiin liit-

tyvät riittävä uni, liikunta, lomat sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Esimiehiä 

kannustetaan jättämään työasiat työpaikalle ja hankkimaan mielekästä 

tekemistä kotiin. (Laukkanen 2016; Laurila 2017; Huhta 2018; Niekka 2019.) 

Oman työhyvinvoinnin lisäksi on tärkeää tarkastella sitä yleisellä tasolla. Työil-

mapiiristä ja positiivisista ihmissuhteista on tärkeää huolehtia myös töissä. 
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(Laukkarinen 2016; Huhta 2018; Niekka 2019.) Niekka (2019) kannustaa 

keskittymään positiiviseen. Työn hallittu tauottaminen auttaa jaksamaan 

töissä. Mielenkiintoisten ja miellekkäiden työtehtävien tekeminen auttaa jaksa-

maan töissä. (Huhta 2018.) Kehityskeskustelujen hyödyntäminen oman esi-

miehen kanssa on tärkeää (Laukkanen 2016). Työn kiertoa voidaan myös 

hyödyntää (Lonka 2018).  

 

Huolehdittaessa ajankäytöstä kiinnitetään huomiota siihen, että aikaa on 

riittävästi työtehtävien suorittamiseen ja muutoksen läpivientiin. Informaatiotu-

lvaa on myös mahdollisuuksien mukaan vältettävä. (Laukkanen 2016; Laurila 

2017; Huhta 2018.)  Työajan tulee olla realistisessa suhteessa annettuun 

työmäärään nähden. Ajan tulee siis riittää tehtävien suorittamiseen, jotta esi-

miehelle ei tule tunnetta, että aika ei riitä. (Laurila 2017; Lonka 2018.) Kiirettä 

tulee myös välttää (Laukkanen 2016; Laurila 2017; Huhta 2018; Niekka 2019).  

 

Ajankäyttöön liittyy myös rauhallinen työympäristö. Työtilan tulisi olla rauhal-

linen ja työn tekemisen keskeytyksiä tulisi välttää. Jokaisella tulisi siis olla 

työrauha. (Laukkanen 2016; Huhta 2018; Lonka 2018; Niekka 2019.) Esi-

miehen ei tarvitse aina olla saatavilla (Niekka 2019). Lonka (2018) 

tutkimuksessaan on selvittänyt esimiehien kokevan riittämättömyyden tunnetta 

siitä, etteivät he voi olla aina saatavilla.  

 

Huhdan (2018) mukaan havaittuun kuormitukseen on syytä puuttua ja pyrkiä 

vähentämään sitä. Hyvä olisi myös kuormituksen sietokykyä kasvattaa. Avoin 

keskustelu työpaikalla psykososiaalisesta kuormituksesta auttaisi osaltaan 

puuttumaan siihen.  

 

Psykososiaalisen kuormituksen välttämisen kannalta yhtenä osa-alueena on 

osata kieltäytyä töistä. Palkan ja työmäärän olisi myös oltava tasapainossa. 

(Laukkanen 2016; Huhta 2018; Niekka 2019.) Näiden lisäksi työmäärän tulisi 

olla realistinen. Yhdelle esimiehelle ei tulisi koota liikaa palavereja, jotka vievät 

aikaa. Näiden lisäksi haasteena koetaan jatkuvat vaatimukset ylemmältä 

johdolta. Vastuualueita tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa esimiesten kes-

ken, niin ettei yksi esimies olisi vastuussa kaikesta. (Laukkanen 2016; Laurila 

2017; Niekka 2019.) 
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Työtehtäviä tulee suunnitella ja keskittyä olennaiseen (Huhta 2018; Niekka 

2019). Longan (2018) mukaan työtehtävien suunnittelu on hankalaa, kun mo-

nilta eri tahoilta tulee samanaikaisesti työtehtäviä. Siihen liittyy myös työnhal-

linnan puute. Laukkanen (2016) kertoo toisarvoisten töiden vievän aikaa varsi-

naisilta töiltä. Niekan (2019) mukaan pitäisi pyrkiä ennakoimaan. Esimiehen 

tulisi suunnitella läsnöoloa alaisilleen, milloin vastata sähköposteihin ja hoitaa 

muita paperitöitä. Kaaokselle ei tulisi antaa valtaa. 

 

Itselle tulisi selvittää oma rooli työyhteisössä ja luottaa siihen, että pärjää an-

netuissa työtehtävissä sekä hyödyntää itsellä olemassa olevaa tietotaitoa. 

(Huhta 2018; Niekka 2019.) Haasteen tähän luo ristiriitaiset odotukset eri 

tahoilta (Laukkanen 2016). Longan (2018) mukaan muutoksessa riittämät-

tömyyden tunne on tavallista. Hän myös kertoo toimenkuvan menevän ajoit-

tain yli esimiehen osaamisen. Laukkanen (2016) kertoo, että 51 % esimiehistä 

kokevan vastuualueidensa selkeyden melko hyväksi.  

 

Esimiesten on hyödynnettävä saatavilla olevaa tukea. Näitä ovat esimerkiksi 

ylempi johto ja kolleegat. (Niekka 2019.) Huhta (2018) kertoo pro gradussaan, 

että esimiehiä helpottaa tieto siitä, että he eivät ole yksin ja apua on saatavilla.  

 

Psykososiaalinen kuormitus on yksilön kokemus. Yksilön persoona vaikuttaa 

myös koettuun kuormitukseen. Kaikki eivät siis kuormitu samalla tavoin, ja se 

on syytä ottaa huomioon tarkasteltaessa psykososiaalista kuormitusta. (Huhta 

2018.) 

 

Esimiehen tulee omata hyvät kommunikaatio ja ihmissuhdetaidot (Niekka 

2019). Avoin keskustelu auttaa pääsemään asian ytimeen. Kommunikaation 

tulee olla selkeää ja kaikkien osapuolten kannalta tasapuolista. Huomiota tu-

lee myös kiinnittää vuorovaikutuksen toimivuuteen. (Huhta 2018.) 

 

7 POHDINTA 

7.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

Tutkimustulosten mukaan esimies selkiyttää muutoksen ensin itselleen ja tä-

män jälkeen markkinoi sen alaisilleen. Hänen on tärkeää hyödyntää 
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muutoksessa koko työyhteisö ja perustella heille mitä ollaan tekemässä, mitkä 

asiat muuttuvat ja mitkä pysyvät ennallaan ja mitä tapahtuu muutoksen jäl-

keen. Muutoksen selkiyttäjänä toimiminen kuvaa hyvin esimiehen roolia muu-

toksessa. Tulokset ovat samankaltaisia aikaisemman tiedon kanssa. (Lahti 

2008, 97; Rauramo 2008, 89–90; Mökkönen & Roos 2010, 130–131; Ponteva 

2010, 23–25; Ponteva 2012, 24, 108–111; Pirinen 2014, 15, 19–20, 74.) Alai-

sen näkökulmasta ajateltuna selkeänä muutoksen näkevä esimies on uskotta-

vampi kuin esimies, joka on epävarma edessä olevasta muutoksesta. Asioi-

den selkeys itselle luo itsevarmuutta asian suhteen, jolloin puhujanakin on vai-

kuttavampi.  

 

Esimiehen tulee kohdella kaikkia alaisiaan jokaisella osa-alueella oikeuden-

mukaisesti ja tasapuolisesti. Esimerkiksi informaation tulee saavuttaa kaikki, 

tähän voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköisiä viestintäkanavia. Kuukausi- ja 

viikkopalavereidenkin hyödyntäminen on tärkeää, mutta hoitajien työn ollessa 

vuorotyötä se ei välttämättä tavoita kaikkia työntekijöitä. Kehityskeskusteluissa 

voidaan antaa täsmäiskuna informaatiota. Aikaisempaan tietoon verrattuna 

nämä tulokset ovat samankaltaisia. (Suutarinen 2010, 190; Ahola 2011, 77; 

Viitala 2013, 269; Pirinen 2014, 69; Taskinen 2015, 160–161.) 

Oikeudenmukaisuuden näkökulma voidaan ottaa esille esimerkiksi 

viestinnässä. Kaikkien tavoittaminen muodostaa varmasti hoitoalalla paljon 

haasteita. Kyseessä on kuitenkin kolmivuorotyö, jossa kaikki eivät ole sama-

naikaisesti paikalla. Sähköposti tavoittaa parhaiten jokaisen työntekijän, mutta 

haasteeksi muodostuu suuri sähköpostiviestien määrä. Voitaisiin pohtia, onko 

oikeudenmukaista, että osa henkilökunnasta kuulee asiat suoraan esimieheltä 

oltuaan työvuorossa. Voitaisiin myös olettaa, että jatkoinformaation vastuu 

muulle työyhteisölle jää valitettavan usein kuulleelle henkilökunnalle. Tulisi 

myös pohtia, onko esimies tässä asiassa asettanut henkilökuntansa 

oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen järjestykseen. 

 

Muutosjohtamisessa yksi tärkeimmistä asioista on ajan antaminen, joka nousi 

niin aikaisemman tiedon valossa kuin tutkimustuloksissa esille. Tärkeää muo-

dostaa realistinen aikataulu halutusta muutoksesta. Mahdollisuuksien mukaan 

esimiehen tulisi välttää liiallisen tiedon antamista liian lyhyessä ajassa. Asioi-

den sisäistäminen vie aikaa ja samoin sisäistämisen jälkeen tapahtuva asioi-

den saattaminen käytäntöön. (Ponteva 2012, 15; Hackselius-Fonsén 2017, 
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15.) Voitaneen ajatella, että työntekijänä kaipaa monien muutosten keskellä 

aikaa sisäistää asiaa. Esimiehillä varmasti on suuria haasteita aikatauluttami-

sessa, varsinkin kun ylemmältä johdolta saapuu jatkuvasti uusia toimintaoh-

jeita ja asioita, joista alaisten olisi tärkeää tietää.  

 

Esimiehen fyysistä läsnäoloa korostettiin tutkimustuloksissa, että aikaisem-

man tiedon valossa. Läsnä ollessaan esimiehet pystyvät paremmin sitoutta-

maan alaisiaan muutokseen. Läsnä ollessaan esimies voi toimia esimerkkinä 

alaisilleen. (Ponteva 2010; 27–28; Jabe 2010, 134; Pirinen 2014, 17–18.) Täs-

säkin varmasti monet esimiehet kokevat haasteita. Tulisi pohtia, miten esimies 

jakaa jo kiireistä työaikaansa myös alaisilleen olemalla heille läsnä. Uskoak-

semme esimiesten työpäivät koostuvat nykypäivänä kokouksista ja erilaisista 

palavereista sekä johdollisista tehtävistä.  

 

Huhuilta siipien katkaisu nousi esille sekä teoriaosuudessa että kirjallisuuskat-

sauksen tutkimustuloksissa. Huhut lähtevät helposti liikkeelle, kun asiat ovat 

epäselviä ja ihmismieli helposti alkaa luomaan omia mielikuviaan asioista, 

jotka ovat vieraita ja epäselviä. Näiltä mielikuvilta on tärkeää esimiehen kat-

kaista siivet ja kertoa, miten asiat oikeasti ovat. (Lahti 2008, 98; Ponteva 

2012, 20 – 21; Pirinen 2014, 107; Myllymäki 2017, 29.) Voitaneen pohtia mi-

ten tällaiset huhut pääsevät esimiesten korviin ja kertovatko alaiset esimiehil-

leen kuulleensa huhuja. Voitaneen ajatella, että esimiesten on varmasti kaik-

kein helpoin puuttua tällaisiin huhuihin olemalla läsnä ja kuulemalla omin kor-

vin asioita. Voitaneen ajatella, että alaiset osaavat harvemmin tunnistaa huhut 

alaiset ja todellisen tiedon, varsinkaan jos todellista tietoa ei ole.  

 

Vuorovaikutuksella ja viestinnällä on myös siis iso rooli muutosjohtamisessa. 

Vuorovaikutus, viestintä ja kuuntelu nousivatkin tutkimustuloksissa melko 

isolle painoarvolle muihin verrattuna. Yksin ei riitä, että esimies kertoo mitä ta-

pahtuu ja mitkä asiat muuttuvat vaan hänen on myös tärkeää kuulla alaisiaan 

mitä heillä on sanottavaa muutokseen liittyen. Muutos on pitkä prosessi, jossa 

tarvitaan kaikkia. Edellä mainitut asiat nousivat niin teoriaosuudessa kuin tu-

loksissa esille. (Mökkönen & Roos 2010, 126; Ponteva 2010, 9, 27; Suutari-

nen 2010, 190; Ponteva 2012, 15–16, 28, 108; Pirinen 2014, 13–14, 68 - 69; 

Hackselius-Fonsén 2017, 20.) Esimiesten olisi tärkeää käyttää riittävästi aikaa 

vuorovaikutukseen ja viestintään alaistensa kanssa. Tärkeää olisi kuitenkin 
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se, että ei annettaisi liikaa informaatiota kerralla. Esimiehet kuitenkin toimivat 

avainasemassa ylemmän johdon ja työntekijöiden välissä. Voidaan ajatella 

alaisten kaipaavan esimieheltään tietoa muutoksesta. Samanaikaisesti alaiset 

kaipaavat vastavuoroisuutta esimieheltään, että heillä on myös aikaa kuun-

nella.  

 

Esimiesten tulisi aikaisemman tiedon ja tämän tutkimuksen mukaan välttää kii-

rettä. Ajoittain se on erittäin hankalaa. Ylemmältä johdolta tulee paljon erilaisia 

työtehtäviä ja vaatimuksia, jolloin esimiehen on hankalaa keskittyä perustehtä-

vänsä tekemiseen. Vastuuta pitäisikin mahdollisuuksien mukaan jakaa, joko 

esimiesten kesken tai mahdollisuuksien mukaan työntekijöille, eikä yksin esi-

miehelle. Joissakin tilanteissa esimiesten on hyvä kieltäytyä esitetyistä työteh-

tävistä, jotta eivät uuvu työmääränsä alle. Esimiehet ovat avainasemassa 

puuttumassa havaittuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja vähentämässä 

sitä. Tärkeää tutkimustulosten mukaan on myös kasvattaa kuormituksen sieto-

kykyä. (Rauramo 2008, 55–56; Ojanen & Törönen 2012, 4–5; Työsuojeluhal-

linnon verkkopalvelu 2017; Työturvallisuuskeskus s.a.) Ongelman voisi kuvi-

tella ratkeavan aikatauluttamisella, mutta uusia työtehtäviä, joita ylempi johto 

asettaa, ei voi ennustaa. Voidaan ajatella esimiehiltä vaadittavan siis myös 

paineensietokykyä kaiken muun lisäksi. Ensimmäinen askel psykososiaalisen 

kuormituksen vähentämisessä on havaita kuormitus.  

 

Palautuminen töistä koettiin tärkeänä niin aikaisemman tiedon pohjalta kuin 

tutkimustuloksissakin. Näitä osa-alueita ovat muun muassa riittävä uni, miele-

käs tekeminen työn ulkopuolella, lomat, työn ja vapaa-ajan tasapaino. Työpäi-

vän hallittu tauottaminen koettiin myös molemmissa tärkeänä. Työssä jaksa-

mista auttavat myös mielekkäät ja mielenkiintoiset työt haastavien ja puudutta-

vien töiden välillä. Mahdollisuus työnkiertoon auttaa myös jaksamaan töissä. 

Päästessään uuteen ympäristöön ihminen näkee asiat uudessa valossa. (Työ-

turvallisuuskeskus s.a.) Omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää, 

koska toimitaan ihmisten kanssa vaikuttaen heidän terveyteensä. Voidaan siis 

ajatella, että työasioiden jättäminen työpaikalle on avainasemassa työssä jak-

samisessa. Ottaessasi työasioita kotiin, työ- ja vapaa-ajan raja hälvenee. Esi-

miesten tulisi siis varmasti olla itsekkäitä ja ajoittain ajatella vain itseään. 

Elämä ei uskomuksien mukaan koostu ainoastaan työstä, on paljon muutakin. 

Mediassa harvemmin puhutaan esimiesten kuormittumisesta. Työntekijöiden 
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huonoista työoloista puhutaan melko usein, varsinkin muutokset ovat läsnä. 

Voidaan pohtia, pitäisikö esimiesten työoloja tuoda laajemmin julkisuuteen. 

Työn ja vapaa-ajan erottamisen lisäksi tulisi huolehtia työpäivän aikaisista tau-

oista, mutta välttää turhaa häiritsevää keskeyttelyä.  

 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimusta tehtäessä on noudatettu Tutkimustieteellisen neuvottelukunnan 

(s.a.) eettisiä ohjeita, joihin kuuluvat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tark-

kuus niin tutkimustyössä kuin tulosten tallentamisessa ja esittämisessä kuin 

tutkimuksien arvioinnissa. Tutkijalla ei ole ollut ennakko-oletuksia tai omakoh-

taisia kokemuksia aiheesta. Tiedonhankinta on toteutettu avoimesti, puolueet-

tomasti ja ilman ennakko-oletuksia. Lähdeviitteet on kirjattu asianmukaisella 

tavalla kunnioittaen alkuperäistä tutkimuksen tekijää. Tutkimuslupa on hankittu 

asianmukaisesti ja toimitettu tarvittaville tahoille allekirjoitettuna. Vuorovaiku-

tus on ollut työn tilaajan ja ohjaavan opettajan kanssa melko aktiivista. Mah-

dolliset tietosuojariskit on huomioitu opinnäytetyötä tehdessä.  

 

Aineiston käsittelyllä voidaan vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tutki-

muksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien apukysymys-

ten avulla: Miten tutkimuskysymyksiin on vastattu? Onko aineiston käsittely ja 

vaiheiden kuvaus läpinäkyviä, jotta ne olisivat toistettavissa? Luotettavuutta 

parantaa, että työllä on enemmän kuin yksi tekijä. Sitä lisää myös se, että hyö-

dynnetään yksityiskohtaista ja havainnollistavaa aineiston käsittelyn kuvaa-

mista. Joissakin tutkimuksissa on haastavaa osoittaa läpinäkyvyyttä, koska 

tulkinnallisuus vaikuttaa haluttuun tulokseen. (Kangasniemi ym. 2016, 91.) 

 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi luotettavuuteen ja tarkistettavuuteen vaikut-

taa olennaisesti aineistojen keruu, niiden käsittely ja asianmukainen julkaisu. 

Kirjallisuuskatsauksen virheiden määrää vähentää ja luotettavuutta lisää huo-

lellinen suunnittelu, selkeä hakuprosessi ja sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

sekä laadun arviointi. (Kuula 2006, 22.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymyksiin on vastattu asianmukaisesti, rea-

listisesti sekä ilman ennakko olettamuksia. Aineistonkäsittely on tehty lä-

pinäkyvästi ja toistettavasti. Havainnollistavia kuvaajia (taulukoita) on 



32 

hyödynnetty työssä. Edellä mainittujen asioiden lisäksi luotettavuutta lisää se, 

että sisäänotto- ja poissulkukriteerit on valittu harkiten ja ne ovat pysyneet sa-

mana koko työn ajan. Tutkimukseen on valittu alkuperäistutkimuksia, mikä vai-

kuttaa luotettavuuteen positiivisesti. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää vain 

yksi tutkija, hänen huono kielitaito, maksullisten lähteiden käyttämättömyys, 

saatavuus internetissä ja ensikertalaisuus tutkimuksen tekijänä. 

 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Muutosjohtaminen vaatii esimiehiltä paljon. Esimiesten tulisi muutosjohtami-

sessa kiinnittää huomiota viestintään, tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen 

kohteluun sekä olemalla läsnä alaisilleen. Tavallisen arjen tulisi myös sujua 

muutoksen keskellä. Edellä mainittujen lisäksi esimiehen tulisi havaita psyko-

sosiaalista kuormitusta ja puuttua siihen sekä huolehtia omasta hyvinvoinnista 

ja jaksamisesta. 

 

Jatkotutkimusehdotuksia: 

 

1. Miten esimiehet kokevat psykososiaaliset kuormitustekijät muutospro-

sessissa?  

 

2. Kokevatko esimiehet psykososiaalisia kuormitustekijöitä?  

 

3. Saavatko esimiehet riittävästi koulutusta muutosjohtamiseen? 

 

4. Miten esimiehet kokevat muutosjohtamisen?  
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Liite 1 
Tutkimustaulukko 
 

Tutkimuksen bib-
liograafiset tiedot: te-
kijä(t), tutkimuksen 
nimi ja julkaisutiedot 
(milloin, missä tehty ja 
julkaistu?) 

Aineiston ja tutkimus-
menetelmän kuvaus 

Keskeiset tutkimustulokset 

Arholahti, H. 2017. Esi-
mies muutosten johta-
jana ikäihmisten palve-
luiden- ja terveyden-
huollon yksikössä tee-
mahaastattelututkimus 
kokemuksista ja aja-
tuksista Haminassa. 
Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu. Ter-
veyden edistäminen. 
YAMK opinnäytetyö. 

Teemahaastattelu ja 
aineisto analysointiin 
sisällön analyysilla  

Esimiehet uransa aikana 
kokeneet monta muutosta. 
He kertoivat olevansa hy-
vin muutosmyönteisiä. 
Muutosjohtaminen esi-
miesten mukaan luonnolli-
nen ilmiö. Muutokseen liit-
tyy vastarintaa usein, joka 
koettiin kuuluvaksi asiaksi 
muutokseen. Sen hallin-
nassa tärkeintä tavoittei-
den ja muutostarpeiden 
avaaminen yksikö sekä 
ryhmätasolla. Viestintä ko-
ettiin tärkeänä osana mu-
tosjohtamista. Siinä nähtiin 
paljon haasteita ja kehitty-
mistarpeita. Korostettiin oi-
kea-aikaisuutta ja rehelli-
syyttä.  

Helenius, P. 2018. Lä-
hiesimiesten ja hoito-
työntekijöiden muutos-
johtamiskokemus koti-
hoidossa. Metropolia 
ammattikorkeakoulu. 
Sosiaali- ja terveysalan 
johtaminen. YAMK 
opinnäytetyö. 

Teemahaastattelu 
analyysi induktiivista 
eli laadullista sisäl-
lönanalyysiä käytäen 
ja tiedonanatajaryh-
mien kokemukset 
muodostivat yhden ai-
neistolähtöisen ana-
lyysin 

Muutoksen johtamisessa 
esimies keskeisessä roo-
lissa. Hän toimii suunnan-
näyttäjänä. Onnistuneen 
muutosjohtamisen tekijöinä 
korostettiin mm. avoin, 
ajantasainen ja perusteltu 
muutosviestintä (joka ko-
rostaa asiakasnäkökul-
maa), riittävä aika suunnit-
teluun ja hyväksymiseen 
sekä hyvä perehdytys ja 
koulutus. Henkilökunnan 
osallistaminen muutokseen 
edistää muutoksen onnis-
tumista. Muutosmyönteis-
ten henkilöiden hyödyntä-
minen koettiin myös eteen-
päin vievänä tekijänä. 
Ylemmän johdon tuki koet-
tiin myös tärkeänä. 

Hiiros, M. 2017. Muu-
tosjohtaminen erikois-
sairaanhoidon 

Sähköinen strukturoitu 
kyselylomake, aineisto 
analysoitiin 

Osastonjohtajat arvioivat 
muutosjohtamisen olevan 
hyvää. Johtamisessa 
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osastonhoitajan 
työssä. Laurea ammat-
tikorkeakoulu. Ter-
veys- ja hyvinvointipal-
veluiden kehittäminen 
ja johtaminen. YAMK 
opinnäytetyö.  

kvantitatiivisesti IBM 
SPSS Statistics 22 -
ohjelmalla 

korostuu osastonhoitajien 
mukaan eettisen johtami-
sen osaaminen. Palautteen 
antamisessa ja palkitsemi-
sessa koettiin vaihtele-
vuutta ja sen koettiin toteu-
tuvan heikosti. Huomiota 
tulisi kiinnittää säännölli-
seen palautteen antami-
seen työsuorituksista. Hoi-
totyön johtaminen osana 
osastonhoitajana työtä ko-
ettiin toteutuvan hyvin, toi-
minnan arviointiin liittyvät 
ja arviointimenetelmien 
käyttö vaihtelevat. Ylihoita-
jan johtamistoiminta hyvä-
tasoista, mutta toiminta ko-
ettiin etäisenä ja toiminnan 
sisältö ei ollut yleisesti tun-
nettua.  

Huhta, M. 2018. Itse-
ohjautuva työn johta-
minen ja psykososiaa-
linen kuormitus. Tam-
pereen yliopisto. Hal-
lintotiede. Pro gradu -
tutkielma. 

Kvalitatiivinen haastat-
telututkimus ja aineis-
ton analyysi teoriaoh-
jaavalla sisällönana-
lyysillä 

Psykososiaaliseen kuormi-
tukseen voidaan vaikuttaa 
johtamisella. Suurimpina 
kuormitustekijöinä aineis-
tossa pidettiin työn keskey-
tymistä ja keskittymisen 
harhailua. Sosiaaliselle toi-
mivuudelle laitettiin myös 
paljon arvoa. Avointa vuo-
rovaikutusta ja itseohjautu-
vuuden mahdollistaminen 
olivat tärkeimmät toimet 
kuormitustekijöiden vähen-
tämisessä.  

Järveläinen, A. 2018. 
Muutosjohtaminen 
Sote-alalla – syste-
moitu kirjallisuuskat-
saus. Metropolia am-
mattikorkeakoulu. So-
siaali- ja terveysalan 
johtaminen. YAMK 
opinnäytetyö. 

Systemoitu kirjalli-
suuskatsaus, aineisto 
analysoitiin aineisto-
lähtöisellä sisäl-
lönanalyysillä. 

Muutosprosessissa neljä 
vaihetta: muutoksen tar-
peen toteaminen, suunnit-
telu, toteuttaminen ja saa-
dun muutoksen ylläpitämi-
nen. Esimies tutkimuksen 
mukaan on vastuussa 
mahdollisten konfliktien 
tunnistamisessa ja positiivi-
sesta hallinnasta. Muutos-
johtamiseen tarvitaan 
laaja-alaista osaamista. 
Esimies on suuressa vas-
tuussa muutoksesta mm. 
kehittäessään työtä ja työ-
yksikköä tehostavia palve-
luja ja parantamalla niiden 
laatua.  
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Kallio, M. 2017. ”Vain 
muutos on pysyvää” 
hoitotyön johtamis-
osaamisen tärkeimmät 
tekijät muutoksessa – 
systemaattinen kirjalli-
suuskatsaus. Hämeen 
ammattikorkeakoulu. 
Sosiaali- ja terveysalan 
johtaminen, kriisityö. 
YAMK opinnäytetyö. 
 
 

Tutkimusmenetelmät: 
teoreettinen tutkimus 
ja systemaattinen kir-
jallisuuskatsaus, ana-
lysointi sisällön ana-
lyysin avulla 

Katsauksen mukaan tär-
keimmiksi tekijöiksi koettiin 
vuorovaikutus, vaikeinta 
sekä johtamistaidot. Näillä 
koettiin olevan merkitystä 
hoitotyön johtamisosaami-
sen muutoksessa. Muita 
tekijöitä ovat seuraavat: 
muutoksen suunnittelu, 
reagointi, hallinta, seuranta 
ja yhteistyö. Johtopäätök-
senä: hoitotyön johtamis-
taidoilla on merkitystä hoi-
totyön johtamisosaamiseen 
muutostilanteissa. Johta-
mistaitoihin kuuluvat: hen-
kilöstöhallinto, arvot, työn 
johtaminen, osaamisen 
johtaminen, eettinen toi-
minta, muutosvastarinnan 
kohtaaminen, sitouttami-
nen sekä vakiinnuttaminen. 
Tulosten mukaan myös 
vuorovaikutuksella viestin-
nällä on suuria merkityksiä 
hoitotyön johtamisosaami-
sen muutoksessa. 

Laukkanen, K. 2016. 
HUSin osastonhoita-
jien kokemuksia johta-
misesta ja työhyvin-
voinnista organisaa-
tiomuutoksessa. Met-
ropolia ammattikorkea-
koulu. Kliininen asian-
tuntija. YAMK opinnäy-
tetyö. 

Sähköinen kyselytutki-
mus, aineisto analy-
soitiin SPSS-ohjelmaa 
apuna käyttäen, avoi-
met vastaukset analy-
sointiin sisällönanalyy-
sillä 

Suurin osa koki pystyvänsä 
vaikuttaa omaan työhönsä 
ja tekemään itsenäisiä 
päätöksiä. Lähes puolet 
kokivat muutokset kieltei-
senä asiana ja kolmannes 
taas myönteisenä. Karke-
asti muutos on lisännyt 
kaikkea muuta paitsi palk-
kaa. Vastine tehdystä 
työstä koettiin vähäiseksi. 
Muutoksessa toimiminen 
vaatii sujuvaa tiedottamista 
ja työntekijöiden osallista-
mista muutokseen (mm. 
suunnittelun osalta). Oma 
esimies kokettiin tärkeim-
mäksi tueksi esimiehille, 
joita haastateltiin.  

Laurila, M. 2017. ”Me 
ollaan kaikki samassa 
veneessä ja soudetaan 
yhdessä samaan 
suuntaan” Esimiesten 
ja henkilöstön käsityk-
siä hyvästä 

Aineisto kerättiin avoi-
mia kysymyksiä sisäl-
tävällä elektronisella 
lomakkeella, aineisto 
analysoitiin fenomeno-
grafisella menetel-
mällä 

Muutosjohtaminen vaatii 
esimieheltä jatkuvaa tasa-
painoilua erilaisten, osittain 
vastakkaisten ja yhtä aikai-
sesti läsnäolevien esimie-
hen toimintaan kohdistu-
vien odotusten välillä. 
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muutosjohtajuudesta. 
Vaasan yliopisto. Liike-
taloustiede. Väitöskirja. 

Tulosten perusteella kehi-
tettiin muutosjohtajuuden 
paradoksaalisuutta luon-
netta havainnoiva metafori-
nen kompassimalli. Tässä 
kuvataan sitä, miten esi-
miehet ja henkilökunta piti-
vät tärkeänä ihmisten joh-
tamista organisaatiomuu-
toksessa.   

Lehmusvirta, M., & 
Wessman, T. 2018. 
Muutosjohtamisen työ-
kalu PHHYKY:n geriat-
risen osaamiskeskuk-
sen ja kuntoutuksen 
tulosalueen esimie-
hille. Lah-den ammatti-
korkeakoulu. Sosiaali- 
ja terveysalan kehittä-
minen ja johtaminen. 
YAMK opinnäytetyö. 

Learning cafe ja ryh-
mätyöskentelynä to-
teutettu SWOT-ana-
lyysi, aineistoa analy-
soitu teemoittain 

Onnistunut muutos on en-
sisijaisesti riippuvainen esi-
miehen toiminnasta. Koh-
tele alaisia yksilöinä, oikeu-
denmukaisesti ja toimi esi-
merkkinä, viestii tehok-
kaasti ja innostaa ja kan-
nustaa henkilöstön mu-
kaan toimintaan. Läsnä-
oloa ja avointa ilmapiiriä 
korostettiin.  

Lonka, A. 2018. Hoito-
työn johtaminen muu-
toksessa – lähijohta-
jien haastattelututki-
mus. Itä-Suomen yli-
opisto. Terveystietei-
den tiedekunta. Pro 
gradu -tutkielma. 

Teemahaastattelu ai-
neiston analyysi sisäl-
lönanalyysin avulla 

Organisaatiomuutoksen li-
säksi on muuttunut henki-
löstön ja toiminnan johta-
minen, toimintaympäris-
tössä on tapahtunut muu-
toksia sekä kehitystä ja it-
sensä johtamiseen on kes-
kitytty. Henkilöstön koulut-
tautuminen on koettu posi-
tiivisena asiana. Potilasläh-
töisessä ja strategisessa 
johtamisessa koettiin haas-
teita erityisesti ajatellen 
moniammatillista yhteis-
työtä. Kehitettäviä asioita 
nousi esille suunnittelu ja 
jalkauttaminen käytäntöön 
seurannan ja arvioinnin nä-
kökulmasta.  

Majamäki, M. 2017. 
Terveydenhuollon 
muutosjohtaminen; 
Esimiesvalmiuk-sien 
ABC. Hämeen ammat-
tikorkeakoulu. Sosiaali- 
ja terveysalan kehit-
tämi-nen ja johtami-
nen. YAMK opinnäyte-
työ.  
 
 

Integroitu kirjallisuus-
katsaus, analysointi 
induktiivisella sisäl-
lönanalyysillä luokitel-
len aineisto tutkimus-
kysymykseen sopi-
valla tavalla  

Tulokset osoittavat tervey-
denhuoltoalan esimiesten 
tarvitsevan laaja-alaista 
osaamista muutoksia joh-
taessaan. Esimiesten omi-
naisuudet ja valmiudet ja-
kautuvat henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin sekä eetti-
siin ominaisuuksiin ja am-
matillisiin valmiuksiin. Muu-
tosjohtaminen terveysalalla 
vaatii erityisesti 
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suunnitelmallisuutta, koko-
naisuuksien hallintaa ja tu-
kemista. Vuorovaikutustai-
tojen ja vastuullisuuden 
koetaan olevan suuressa 
roolissa.  

Merikanto, S. 2016. 
Muutosjohtaminen 
kuntaorganisaa-
tiossa/Case Riihimäki. 
Hämeen ammattikor-
keakoulu. Liiketoimin-
nan kehittäminen. 
YAMK opinnäytetyö. 

Kyselytutkimus Muutostilanteita on tullut 
enemmän ja epätietoisuus 
siitä, miten näissä tulisi toi-
mia on myös lisääntynyt. 
Kaivataan entistä enem-
män tukea omalta esimie-
heltä.  

Niekka, H. 2019. Hoi-
totyön esimiesten psy-
kososiaalinen kuormi-
tus. Hämeen ammatti-
korkeakoulu. Sosiaali- 
ja terveysalan johtami-
nen, kriisityö. YAMK 
opinnäytetyö. 

Integroitu kirjallisuus-
katsaus aineiston ana-
lyysi sisällönanalyysin 
avulla 

Esimiehet kokevat monelta 
eri taholta tulevaa psyko-
sosiaalista kuormitusta. 
Jotkin näistä kuormitusteki-
jöistä tulevat eri tahoilta ja 
ne voivat liittyä osittain toi-
siinsa. Vähentäviksi teki-
jöksi nimettiin mm. riittävä 
tuki, henkilökohtaiset omi-
naisuudet, omaan työhön 
liittyvä hallinnan tunne, 
työn ja vapaa-ajan tasa-
paino sekä sosiaaliset teki-
jät. 

Pihlajamäki, T., & Ta-
vast, K. 2017. Muutos-
johtaminen Lean.ajat-
teluun siirtymisessä. 
Tampereen ammatti-
korkeakoulu. Sosiaali- 
ja terveysalan johtami-
nen. YAMK opinnäyte-
työ. 

Teemahaastattelu Koulutusten määrä ja muu-
tosjohtamisen keinot koet-
tiin positiivisena asiana. 
Keinoja olivat mm sitoutta-
minen, informointi, arviointi 
ja muutosvastarinnan hal-
linta. Muutosagentteja hyö-
dynnettiin muutoksen ai-
kana.  

Vilhunen, K. 2019. 
Muutoksessa johtami-
nen – Esimiesten ko-
kemukset muu-tosjoh-
tamisen keinoista päi-
vittäisessä työssään. 
Savonia ammattikor-
keakou-lu. Sosiaali- ja 
terveysalan kehittämi-
sen ja johtamisen kou-
lutusohjelma. YAMK 
opinnäytetyö. 

Sähköinen puolistruk-
turoitu webropol-ky-
sely ja aineisto analy-
soitiin kvalitatiivisen 
tutkimusmenetelmän 
ja induktiivisen sisäl-
lönanalyysin keinoin 

Muutosjohtaminen koettiin 
positiivisena asiana esi-
miesten keskuudessa. Jat-
kuva muutos hyväksytty 
osaksi päivittäistä johta-
mista. Esimiehet ymmärtä-
vät tärkeän roolinsa muu-
toksen johtamisessa. He 
myös kokevat, että henki-
löstön tukemisella, viestin-
nällä ja vuorovaikutuksella, 
esimerkkinä olemisella on 
suuri merkitys. Edellä mai-
nittuja esimiehet käyttivät 
aktiivisesti johtaessaan 
muutosta. He kokivat 
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tarvitsevansa onnistumisen 
tueksi konkreettista tukea 
johtamiseen sekä sosiaa-
lista tukea ja vuorovaiku-
tusta ylemmältä johdolta.  

Yli-Tainio, M. 2017. 
Osastonhoitajan muu-
tosjohtamisen osaa-
miskartta Raaseporin 
vanhuspalveluissa. Tu-
run ammattikorkea-
koulu. Sosiaali- ja ter-
veysalan kehittäminen 
ja johtaminen. YAMK 
opinnäytetyö. 

Kehittämisprojekti Tavoitteena oli kuvata 
osastonhoitajan muutos-
johtamista. Tulosten perus-
teella laadittiin osastonhoi-
tajan mutosjohtamisen 
osaamiskartta osastonhoi-
tajien ja heidän esimies-
tensä käytettäväksi. 
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                         Liite 2 
Sisällönanalyysi muutosjohtamisesta 

 
 
  
      
      

pelkistetty ilmaisu alakategoria yläkategoria yhdistävä katego-
ria 

alaisten kohtelu sosiaalinen tuki tuki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esimiehen toimin-
nan vaikutukset 
muutoksen vas-
taanottamiseen 

tiedottaminen  

keskustelu 

kuuntelu 

viestintä 

perustelu psyykkinen tuki 

ajan antaminen 

tuki 

läsnäolo 

palaute + palkitse-
minen 

selkiyttää muutosta 

esimerkkinä toimi-
minen  

oman esimie-
hen/ylemmän joh-
don hyödyntäminen  

työstää ilmenneitä 
tunteita 

hyväksyntä muutosvastarinnan 
vähentäminen 

hyväksyy ja sallii 
erilaiset tunteet 

hyväksyy muutos-
vastarinnan 

huhuilta siipien kat-
kaisu 

puuttuminen 

riittävä viestintä 

muutosagentti muutosagentin hyö-
dyntäminen 

henkilökunnan riit-
tävyys 

henkilökuntaresurssit arjen hoitotyön toi-
minnan varmistami-
nen henkilökunnan vaih-

tuvuuden välttämi-
nen 

turvaa perustehtä-
vän tekemisen 

perustehtävän onnis-
tuminen 

koulutautuminen koulutus osaamisen varmis-
taminen perehdyttäminen perehdytys 

olemassa olevan 
tietotaidon hyödyn-
täminen 

osaamisen hyödyn-
täminen 

osallistaminen mukanotto muutok-
seen 

kannustaminenkohti 
muutosta mukaanotto  

sitouttaminen 

motivointi kannustus 

innostaminen 
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                  Liite 3 

Sisällönanalyysi psykososiaalisista kuormitustekijöistä 

 

pelkistetty ilmaisu alakategoria yläkategoria yhdistävä kategoria 

riittävä uni oma työhy-
vinvointi 

työhyvinvoin-
nista huolehti-
minen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
psykososiaalisten 
kuormitustekijöiden 
hallinta 

liikunta 

lomat 

työn ja vapaa-ajan tasa-
paino 

hyvä työilmapiiri työhyvin-
vointi työn tauottaminen 

kehityskeskustelut 

kokousten määrä ajankäytöstä 
huolehtimi-
nen 

työrauha 

kiireen välttäminen 

ei tarvitse olla aina saata-
villa 

keskeytysten välttäminen 

aikaa töiden tekemiseen 

vältä informaatiotulvaa 

puututaan jo syntyneeseen 
kuormitukseen 

kuormituk-
sen hallinta  

työn hallinta 

kuormituksen sietokyvyn 
kasvattaminen 

ei liikaa töitä (yhdistä sa-
maan sano ei) 

realistinen 
työmäärä 

työmäärän ja palkan tasa-
paino 

vastuun jako 

työskentelyn suunnittelu työn suunnit-
telu aikataulutus ja priorisointi 

työn hallinta 

itseen luottaminen itseluottamus itsensä johta-
minen riittämättömyyden tunteen 

hallinta 

tuen hyödyntäminen (yh-
distä riittävä ja saatavilla 
oleva tuki ja et ole yksin) 

ylemmän 
johdon tuki 

oman roolin selkiyttäminen 

kuormittumisen subjektiivi-
nen kokemus 

yksilöllinen 
kokemus 

persoonan vaikutus koet-
tuun kuormitukseen 

keskustelu läsnäolo vuorovaikutus 

kuuntelu 


