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1

Johdanto

Metropolia-ammattikorkeakoulu piti YAMK opinnäytetöiden kick-off työelämä- ja hankepäivän 24.10.2018. Tilaisuudessa eri organisaatioiden yhteyshenkilöt esittelivät aiheita,
joista opiskelijat voisivat tehdä opinnäytetöitään. Olin marraskuussa 2018 sähköpostitse
yhteydessä yhteyshenkilöön ja kyselin tarkemmin aihetta opinnäytetyölle, joka liittyisi
hoitotyön johtamiseen. Yhteyshenkilön kanssa aihe tarkentui johtajien kuormittuneisuuden tutkimiseksi. Tämän jälkeen aihe esiteltiin ylihoitajakokouksessa, josta löytyi opinnäytetyöstä kiinnostunut ylihoitaja. Fysioterapian ylihoitaja kertoi alaistensa viestittäneen
hänelle työstä johtuvaa kuormittuneisuutta, erityisesti psykososiaalista kuormittuneisuutta. Täten opinnäytetyön aihealueeksi varmistui lähiesimiesten kokema psykososiaalinen kuormittuneisuus.
Tämän opinnäytetyön yhteistyökumppani on sosiaali- ja terveystoimialan kuntoutuspalvelut. Kuntoutuspalvelut ovat osa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelua, joka huolehtii
muun muassa lyhytaikaisesta ja kuntouttavasta sairaalahoidosta, geriatrisista palveluista
ja kuntoutuspoliklinikkapalveluista sekä fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluista ja veteraanikuntoutuksesta (Arvo 2019). Olen sairaanhoitajaopiskelijana työskennellyt lomaaikoina kyseisessä organisaatiossa sairaanhoitajan sijaisena. Tällä hetkellä työskentelen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä leikkaussalihoitajana ja kokemusta lähiesimiestyöstä on kertynyt vajaan kahden vuoden verran apulaisosastonhoitajan sijaisuuden hoitamisesta.
Työntekijöiden työkuormittuneisuus on tärkeä aihealue, sillä lähivuosina sosiaali- ja terveysalalta moni lähtee eläkkeelle. Tähän haasteeseen on vastattu lisäämällä 2000-luvulla koulutuspaikkoja ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja
yliopistoissa. Uusien työntekijöiden kouluttaminen ei yksin riitä takaamaan alalle riittävää
työvoimaa. Tästä syystä onkin pidettävä huolta jo alalla työskentelevistä ammattilaisista.
(Laine ym. 2011: 14.) Psykososiaalisilla työolotekijöillä on vaikutusta, kun työntekijän
harkitsee lähtöä ennenaikaiselle eläkkeelle. Työssä jatkamisen kannalta kokemus työn
henkisestä rasittavuudesta on merkittävin psykososiaalisista työolotekijöistä. Tästä
syystä voidaan todeta, että psykososiaalisen työympäristön kehittäminen ja työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden ennaltaehkäisy ja vähentäminen ovat keinoja vähentää
ennenaikaiselle eläkkeelle hakeutumista ja pidentää työntekijöiden työuria. (Vartia – Hirvonen 2012: 79.)
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Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden stressin tuntemukset ovat yleisempiä kuin muilla
työssäkävijöillä. Vuoden 2009 kunta-alan työolobarometrin mukaan sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevät pitivät työtään henkisesti raskaampana kuin muut kunnan toimialueet. (Laine ym. 2011: 112.) Vuoden 2016 Kunta10- tutkimuksessa 33% yli-/osastonhoitajista ilmoitti työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn (Kunta10-tutkimus 2016).
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita ja työnantajan onkin oma-aloitteisesti
vältettävä tai vähennettävä työn kuormitustekijöitä, joista voi olla vaaraa tai haittaa työntekijän terveydelle. Keskeistä on työn vaarojen selvittäminen ja arvioiminen. Ilman sitä
tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimia ei voida tunnistaa eikä toteuttaa. Hyviä keinoja seurata kuormitusta ovat esimerkiksi kehityskeskustelut ja henkilöstökyselyt. (Tunnistaminen ja arviointi. 2019.)
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Teoreettiset lähtökohdat

Teoreettinen viitekehys kerättiin hakemalla julkaisuja, suosituksia, oppaita ja kirjoja, jotka
käsittelivät yleisesti psykososiaalista työkuormitusta ja työn kuormittavuutta. Hakuja tehtiin Helmet-kirjastojen ja Metropolian kirjaston aineistosta sekä työturvallisuuteen keskittyvien laitosten internet-sivustoilta. Terveydenhuollon lähiesimiesten psykososiaalista
kuormittuneisuutta selvitettiin hakemalla aikaisempaa tutkimustietoa Metcat, PubMed,
CINAHL ja Medic -tietokannoista. Lisähakuja tehtiin vielä Google Scholar- tietokannasta.
Tämän lisäksi löytyneiden tutkimusten ja julkaisujen lähdeluetteloista etsittiin manuaalisesti sopivia tutkimuksia tähän opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyöhön valittiin suomeksi ja englanniksi kirjoitettuja julkaisuja. Haku rajattiin
koskemaan vain osastonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia. Opinnäytetyöhön valittiin
2000- luvulla julkaistut artikkelit ja pro gradu- tutkielmat. Tietoa haettiin käyttämällä hakusanoja lähiesimies, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, psykososiaalinen kuormitus, työkuormitus, kuormitus, työhyvinvointi, stressi ja nurse manager, head nurse, work
load, work welfare, strain, stress.
2.1

Työturvallisuuden lähtökohdat

Työtyöturvallisuuslain ensimmäisessä pykälässä sanotaan; “Tämän lain tarkoituksena
on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita
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työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.” (Työturvallisuuslaki 738/2002 §1). Laki velvoittaa työnantajaa
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomioon on otettava työhön, työoloihin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan tulee jatkuvasti tarkkailla työympäristöä,
työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä lisäksi tarkkailla toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. (Kämäräinen 2009a: 16.)
Työsuojelun tehtäviin kuuluu ylläpitää ja edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja
työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja työympäristössä.
Työsuojelun käsitteistön piiriin kuuluu nykyisin myös hyvä työympäristö, joka käsittää
työturvallisuuden ja työterveyden lisäksi myös henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. (Kämäräinen 2009b: 8.) Henkinen hyvinvointi saadaan aikaiseksi silloin, kun työ on sopivasti
kuormittavaa, työ on mielekästä, työympäristö on toimiva, työjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja esimiestoiminta on laadukasta. Henkinen hyvinvointi sisällytettiin työsuojeluun kuitenkin vasta 1980-luvulta lähtien. (Soini 2009: 74.)
2000-luvulla Euroopassa on käynnistetty lukuisia ohjelmia ja hankkeita työperäisen
stressin ja työväkivallan ehkäisemiseksi sekä työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseksi työpaikoilla. Stressi ja väkivalta työssä ovat terveydelle haitallisia riskitekijöitä.
Kesäkuussa 2008 Brysselissä pidetyn korkean tason konferenssissa hyväksyttiin mielenterveyssopimus, jossa tarkastellaan mielenterveyttä työssä. Taustalla on työelämän
psykososiaalisia riskejä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen. Työhön liittyvä
kuormitus voi olla joko haitallista tai hyödyllistä. Liiallinen tai hallitsematon kuormitus on
kuitenkin terveysriski, kun taas sopiva tai optimaalinen kuormitus voi olla monenlaisen
hyvän, oppimisen ja työssä kehittymisen lähde. (Parvikko 2010: 15.)
2.2

Psykososiaalinen työkuormitus

Työn tekeminen aiheuttaa ihmiselle aina kuormitusta, mutta kuormittuminen on myös
tarpeellista ja lisää työn tekemisen mielekkyyttä. Yli- ja alikuormittuneisuus sen sijaan on
haitallista ja heikentää työntekijän hyvinvointia. (Soini 2009: 77; Työturvallisuuskeskus
2011: 61.) Työn psyykkisiin kuormitustekijöihin lukeutuvat kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat ihmisen mieleen itse työssä, työympäristössä ja muissa työolosuhteissa. Sosiaaliset
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kuormitustekijät liittyvät psyykkisiin kuormitustekijöihin ja näitä kuormitustekijöitä aiheuttavat työprosessit, työn organisointi, vuorovaikutus, työyhteisö, vastuu, osaaminen ja
työtahti. (Työturvallisuuskeskus 2011: 61.)
Työturvallisuuskeskus (2011: 62) listaa kuormittaviksi tekijöiksi liiallisen työmäärän, kiireen, epäselvät tavoitteet, jatkuvan uuden oppimisen tai vastaavasti työstä ei opi mitään
uutta, keskeytykset ja liian suuren vastuun. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu (2019) on
jakanut psykososiaaliset kuormitustekijät kolmeen kategoriaan, joita ovat työn järjestelyihin-, työn sisältöön- ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät
(kuvio 1).

Kuvio 1. Psykososiaaliset kuormitustekijät. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu 2019)

Työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät ovat sidoksissa itse työhön ja sen organisointiin. Liian vähäinen työmäärä samoin kuin liian suuri työmäärä aiheuttavat haitallista
kuormitusta. Kuormitusta aiheuttavat kohtuuton työn aikataulutus sekä hankalat työajat.
Lisäksi työajan ulkopuolelle menevä matkustaminen ja liikkuva työ ovat kuormittavia tekijöitä. Puutteelliset työvälineet ja työolosuhteet sekä epäselvyydet tavoitteissa, vastuissa, työnjaossa ja tehtävänkuvassa kuormittavat mieltä. (Psykososiaaliset kuormitustekijät. 2019.)
Työn sisältöön liittyvät kuormitustekijät ovat sidoksissa työn luonteeseen ja työtehtäviin.
Työn yksitoikkoisuus ja sirpaleisuus kuormittavat samoin kuin jatkuvasti valppaana olo.
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Hallittava tietomäärä voi olla suuri ja vastuuta voi olla kohtuuttoman paljon. Kuormitusta
aiheuttaa työlle asetetut laadulliset vaatimukset, työnteon keskeytykset ja toistuvat hankalat vuorovaikutustilanteet asiakkaiden kanssa. Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen
liittyvää kuormitusta voivat aiheuttaa yksintyöskentely, sosiaalisesti tai fyysisesti eristettynä olo sekä huono yhteistyö ja vuorovaikutus. Tiedonkulussa voi olla ongelmia ja työntekijän kohtelu voi olla epäasiallista. Häirintä ja syrjintä sekä puuttuva tuki työkavereilta
tai esimieheltä kuormittavat mieltä. (Psykososiaaliset kuormitustekijät. 2019.)
Haitallinen työkuormitus voi aiheuttaa työntekijälle terveysongelmia, jos työntekijä ei
pääse palautumaan kokemastaan työkuormituksesta. Työkuormitus näkyy erilaisina fysiologisina tuntemuksina, väsymyksenä, stressinä, työuupumuksena ja masennuksena.
(Työturvallisuuskeskus 2011: 62; Soini 2009: 77.) Stressi voi ilmetä ahdistuneisuutena,
jännittyneisyytenä, levottomuutena ja unihäiriöinä ja voi pitkään jatkuessaan johtaa työuupumuksen. Työuupumus on vakava haitallisen työkuormituksen ilmentymä, joka ilmenee kokonaisvaltaisena väsymyksenä. Työuupumuksesta johtuva väsymys ei helpotu
levolla. (Soini 2009: 78.) Työuupumukseen liittyy kyynisyys ja työhön sitoutumisen väheneminen (Työturvallisuuskeskus 2011: 62; Soini 2009: 78). Masennuksen oireita ovat
pitkittynyt väsymys, vakava mielialan lasku, ruokahalun muutokset, uniongelmat, syyllisyyden tunteminen, mielenkiinnon häviäminen ja itsetuhoiset ajatukset (Työturvallisuuskeskus 2011: 62). Haitallinen työkuormitus aiheuttaa sairauspoissaoloja (Työturvallisuuskeskus 2011: 62) ja pahimmillaan työkyvyttömyyttä (Soini 2009: 78).
Parvikon (2010: 15) mukaan psykososiaalisen kuormittuneisuuden arvioinnissa tärkeää
on yksilön kokemus asiasta. Joku kokee kuormituksen itselleen haitallisena, kun taas
toinen voi pitää kuormitusta haastavana ja kiinnostavana. Tulkintaan vaikuttavat yksilön
itseluottamus ja luottamus kykyynsä selviytyä tilanteesta. Lisäksi työpaikan käsitys hyvästä ja huonosta, onnistumisesta ja epäonnistumisesta, vaikuttavat yksilön käsitykseen
kuormituksesta.
2.3

Terveydenhuollon lähiesimies

Terveydenhuollon lähiesimiehiä ovat osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Osastonhoitaja huolehtii osaston lähiesimiestehtävistä yksin tai hänellä voi olla työparina apulaisosastonhoitaja. Opinnäytetyössä mukana olevalla kuntoutuspalvelun yksiköllä kahdella osastonhoitajalla on työparina apulaisosastonhoitaja. Kuntoutuspalvelulla on use-
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ampi palvelupiste. Yhden palvelupisteen alla voi olla monta terveysasemaa. Osastonhoitajat jakavat aikansa näiden työpisteiden kesken ja ovat osan viikosta etäesimiehinä.
Osatonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja eivät työskentele samassa työpisteessä vaan
ovat jakautuneet eri työpisteisiin. (Arvo 2019.)
Kuntoutuspalvelujen osastonhoitajan tehtävänkuvaan kuuluu henkilöstöresursseista
huolehtiminen, työn sisällön kehittäminen ja muutosten johtaminen, viestintä ja yhteistyö
muiden toimijoiden kanssa sekä taloudesta huolehtiminen. Osastonhoitaja vastaa ja raportoi oman yksikkönsä toiminnan laadusta ja toimintaa ohjaavien säädösten noudattamisesta sekä toiminnan taloudellisuudesta omalle esimiehelleen, joka on kuntoutustoiminnan ylihoitaja. Keinoja toiminnan valvomiseen ovat toimintasuunnitelman- ja kertomuksen laadinta, kliinisen- ja hallinnollisen työn dokumentointi ja toiminnan laadun ja
taloudellisuuden arviointi. Osastonhoitaja huolehtii henkilöstöresursseista laatimalla ehdotuksia henkilöstön hankkimiseksi ja uusien virkojen perustamiseksi ja on mukana rekrytointiprosessissa. (Arvo 2019.)
Tehtävänkuvaan kuuluu päivittäisestä työnjohdosta vastaaminen ja oman henkilöstön
osaamisen arvioiminen sekä kehittäminen koulutustarvetta arvioimalla ja koulutusanomuksia puoltamalla. Henkilökunnan työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen on osa työnkuvaa. Yhteistyöhön ja tiedottamiseen kuuluu palaverien ja koulutusten järjestäminen omassa työyhteisössä ja organisaatiossa sekä palvelujen ostajien, ulkopuolisten organisaatioiden, yhteisöjen ja ammattiryhmien kanssa. Osastonhoitaja jakaa tietoa sähköpostitse, osallistumalla neuvotteluihin ja tiedotustilaisuuksiin sekä levittämällä tiedotteita. Taloudesta huolehtimiseen eli hallinnollisiin tehtäviin kuuluu budjetin
seuranta, talousarvion suunnittelu ja -seuranta, laskujen seuranta, apuväline- ja tarvikehankinnat, sijaisten hankkiminen, työsopimukseen vaadittavien tietojen kokoaminen ja
välittäminen työsopimuksen tekijälle, vuosilomien järjestäminen, virkavapausjärjestelyt
sekä erilaisten käyttäjätunnus-, avain- ja henkilökuvahakemusten teko. (Arvo 2019.)
Joissakin yksiköissä työskentelee osastonhoitajan kanssa apulaisosastonhoitaja. Apulaisosastonhoitajien työhön kuuluu osastonhoitajan kanssa kehittää toimintaa, huolehtia
henkilöstöstä ja yhteistyöstä ja viestinnästä muiden kanssa. Apulaisosastonhoitaja luo
edellytyksiä työn kehittämiselle ja arvioi työnohjauksen tarvetta. Hän on mukana tukemassa ja kannustamassa henkilökuntaa heidän omassa työssään sekä tarpeen vaatiessa ohjaa ja neuvoo. Uuden työntekijän perehdytys tai perehdytyksen järjestäminen
kuuluu joissakin yksiköissä apulaisosastonhoitajan vastuulle. Apulaisosastonhoitaja on
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mukana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden varmistamisessa. Tietyissä yksiköissä työvuorojen laadinta, toteutusten ajo sekä seuranta on siirretty apulaisosastonhoitajan tehtäväksi. (Arvo 2019.)
2.4

Psykososiaalinen työkuormitus terveydenhuollon lähiesimiehillä

Työyhteisöllä on vaikutusta lähiesimiesten psykososiaaliseen kuormittumiseen. Rodhamin ja Bellin (2002: 8) mukaan Ihmissuhteilla, epäasiallisella käytöksellä ja kommunikoinnilla on vaikutusta esimiesten stressiin. Ristiriidat ja ongelmat työyhteisössä ja siitä
johtuva huono työilmapiiri laskevat lähiesimiesten työhyvinvointia. Puuttuminen työyhteisössä esiintyviin konfliktitilanteihin ja epäasialliseen käytökseen on henkisesti raskasta.
(Kouvalainen 2007: 60; Latvanen 2008: 31–32; Haukka 2009: 58; Shirey – McDaniel –
Ebright – Fisher – Doebbeling 2010: 84; Udod – Care 2013: 72; Eskelinen 2016: 46.)
Latvasen (2008: 46) mukaan konfliktien ratkominen vie aikaa ja energiaa ja esimiehet
saattavat pohtia konflikteja vielä työpäivän jälkeenkin.
Ylemmän johdon etäisyys työn arjesta aiheuttaa kuormittumista. Lähiesimiesten mukaan
johdolla ei ole kokemusta ja ymmärrystä käytännön työstä ja arjen realiteeteista. Tämä
näkyy heidän mukaansa organisaation asettamissa tavoitteissa ja vaatimuksissa. Johdolla ei aina myöskään riitä ymmärrystä henkilökunnan tarpeille. Työ on yksinäistä ja
omalta esimieheltä kaivataan enemmän tukea ja palautetta. (Mäkelä – Kanste – Nikkilä
2007: 17; Latvanen 2008: 32; Haukka 2009: 62; Kouvalainen 2007: 63; Udod – Cummings – Care – Jenkins 2017a: 35; Udod – Cummings – Care – Jenkins 2017b: 161.)
Lähiesimiehen asema ja heihin kohdistuvat odotukset kuormittavat lähiesimiesten
mieltä. Kuormitusta aiheuttaa vaatimukset työyksikön toiminnan tehokkuudesta, laadukkuudesta, turvallisuudesta ja taloudellisuudesta. (Shirey ym. 2010: 84; Udod – Care
2013: 73–74.) Asemansa vuoksi lähiesimiehet saavat osakseen arvostelua ja kritiikkiä
työyhteisöistään. Monet kokevatkin työskentelevänsä ”puun ja kuoren välissä” hoitaessaan työtehtäviään. Esimiehet pyrkivät pitämään työntekijöidensä puolta, mutta työyhteisön suunnalta heidät nähdään enemmin työnantajan edustajina kuin osana työyhteisöä. (Shirey ym. 2010: 84; Udod ym. 2017a: 36.) Lähiesimiehen ja henkilökunnan keskinäisen luottamuksen puute pahentaa lähiesimiesten stressiä (Latvanen 2008: 48).
Terveydenhuollon lähiesimiehet kantavat huolta oman työyhteisönsä jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Monet lähiesimiehet kantavat huolta resurssien riittävyydestä ja erityisesti
huoli henkilökunnan riittämisestä koetaan kuormittavana. Lähiesimiehet rasittuvat, kun
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he joutuvat alati miettimään saadaanko joka työvuoroon riittävästi henkilökuntaa tai saadaanko sijaista puuttuvan työntekijän tilalle. (Mäkelä ym. 2007: 18; Kouvalainen 2007:
69; Latvanen 2008: 31; Haukka 2009: 57; Shirey ym. 2010: 84; Udod – Care 2013: 71;
Udod ym. 2017a: 33; Udod ym. 2017b: 161.) Henkilökuntapula aiheuttaa työyhteisössä
kiireettä, ylikuormitusta, uupumista ja laskee työntekijöiden työtyytyväisyyttä (Haukka
2009: 57; Udod – Care 2013: 71). Pätevien sijaisten puuttuessa esimiehet saattoivat
siirtyä esimiestehtävistään kliiniseen työhön (Kouvalainen 2007: 55; Latvanen 2008: 34).
Kouvalainen (2007: 55) huomauttaa joidenkin esimiesten kokevan tarpeellisena säilyttää
kontakti käytännön hoitotyöhön. Tällöin esimies pystyy myös paremmin seuraamaan työyhteisön toimintatapoja ja tarpeita. Kuitenkin kliinisen työn tekeminen voi myös lisätä
stressiä, jos omat esimiestyöt pääsevät sillä aikaa kasaantumaan.
Terveyenhuollon lähiesimiehet työskentelevät organisaatioissa ja työyksiköissä, joihin
kohdistuu lisääntyvässä määrin muutospaineita. Jatkuvat uudistukset ja työssä tapahtuvien muutoksien jalkauttaminen työyhteisöön koetaan henkisesti raskaaksi ja siihen joudutaan käyttämään runsaasti työaikaa. (Kouvalainen 2007: 58; Latvanen 2008: 48; Udod
ym. 2017a: 35–36; Udod ym. 2017b: 161.) Kouvalainen (2007: 58) kuvaa lähiesimiesten
jäävän usein melko yksin suunnittelemaan ja toteuttamaan muutosten läpiviemistä yksiköissään. Muutokset työssä vaativat terveydenhuoltohenkilökunnalta myös täydennyskouluttautumista. Tämä aiheuttaa haasteita esimiehille, joiden on vaikea mahdollistaa
henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin työntekijäpulan vuoksi. (Mäkelä ym. 2007: 18;
Latvanen 2008: 31; Haukka 2009: 58.) Organisaatiossa voi olla meneillään useampia
muutoksia tai projekteja samaan aikaan, mikä lisää kiireettä sekä uusien asioiden sisäistämisen ja oppimisen tarvetta (Latvanen 2008: 30).
Työnmäärä ja sen hallinta ovat kuormitustekijöitä, sillä työtä on paljon ja tehtäväkenttä
on laaja. Töitä ei saa tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja työtehtävät kasaantuvat, jolloin tekemättömät työt kuormittavat mieltä. (Rodham – Bell 2002: 7; Mäkelä ym. 2007:
18; Kouvalainen 2007: 54; Latvanen 2008: 47; Shirey ym. 2010: 84; Eskelinen 20616:
45.) Keskeneräiset asiat voivat pahimmillaan johtaa työpäivien venymiseen (Mäkelä ym.
2007: 17; Udod – Care 2013: 74). Työaikaa kuluu akuuttien asioiden hoitamiseen, jolloin
suunniteltuja töitä joudutaan priorisoimaan tai laittamaan sivuun (Kouvalainen 2007: 54;
Udod – Care 2013: 74; Udod ym. 2017a: 34). Lisäksi Rodham ja Bell (2002: 7) havaitsivat työnteon keskeytysten aiheuttavan kuormitusta.
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Psykososiaalista kuormitusta aiheuttaa myös vähäiset vaikutusmahdollisuudet. Organisaatiota ja työtä koskevat päätökset tehdään ylemmillä tahoilla eikä osastonhoitajilla ole
paljoakaan mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. (Mäkelä ym. 2007: 17; Eskelinen 2016: 45.)
Mäkelä ym. (2007: 17) nostavat esiin esimerkiksi osastonhoitajien olemattomat vaikutusmahdollisuudet budjetin laatimiseen. Tiukka talous ja budjetissa pysymisen vaatimukset laskevat osastonhoitajien työtyytyväisyyttä (Eskelinen 2016: 45: Udod – Care 2013:
71). Budjetissa ei välttämättä ole riittävästi rahaa hoitotyön välineisiin (Haukka 2009: 65–
66) eikä sijaisten rekrytoimisen tarpeeseen ole varauduttu riittävästi (Latvanen 2008: 31;
Udod – Care 2013: 71).
Psykososiaalinen kuormituksella on vaikutusta lähiesimiesten psyykkiseen ja fyysiseen
terveyteen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen (Udod ym. 2017b: 162; Shirey ym. 2010:
88–89). Psyykkisiä oireita ovat masennus (Udod ym. 2017b: 162), ärsytys, levottomuus,
ahdistus, mielialavaihtelut, hallitsemattomuuden tunne työssä sekä henkinen väsymys
(Shirey ym. 2010: 88). Udod ym. (2017b: 162) kertovat työasioiden pyörivän lähiesimiesten mielessä vielä työpäivän jälkeenkin. Lisäksi lähiesimiesten on kuormituksen vuoksi
vaikea pukea omia tunteitaan sanoiksi. Fyysisiä oireita ovat uniongelmat (Udod ym.
2017b: 162; Shirey ym. 2010: 89), väsymys sekä verenpaineiden nousu (Shirey ym.
2010: 89). Psykososiaalinen kuormitus vaikuttaa negatiivisesti työskentelyyn laskemalla
tuottavuutta, hidastamalla työskentelyä, vähentämällä työnteon tarkkuutta tai vastaavasti
lisäämällä tarttumista epäolennaisiin asioihin työssä (Shirey ym. 2010: 89). Jaksamattomuuden ja ajan puutteen vuoksi liikuntaa vähennetään. Kuormittumisella on yhteyttä ylipainoon ja painonlaskuun (Udod ym. 2017b: 162). Väsymys näkyy vähentyneenä sosiaalisena kanssakäymisenä muiden kanssa (Shirey ym. 2010: 88). Pahimmillaan omaa
stressiä puretaan perheeseen ja puolisoon (Udod ym. 2017b: 162).

3

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon lähiesimiesten näkemyksiä psykososiaalisesta työkuormituksesta heidän omasta näkökulmastaan tarkasteltuna. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisäksi kuvata psykososiaalisen kuormituksen vaikutusta esimiehiin. Tavoitteena on löytää konkreettisia tekijöitä, jotka heikentävät lähiesimiesten työssä jaksamista. Työnantaja saa tietoonsa minkälaista työstä johtuvaa
kuormitusta lähiesimiehillä esiintyy, jolloin työnantaja voi miettiä keinoja sen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.
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Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:
1. Minkälaista työstä johtuvaa psykososiaalista kuormitusta terveydenhuollon lähiesimiehillä esiintyy?
2. Miten psykososiaalinen kuormitus vaikuttaa lähiesimiehiin?
Tutkimuskysymykset on muodostettu aikaisemmasta kirjallisuudesta ja tutkimuksista.
Esimiesten psykososiaalisen kuormituksen tutkiminen on tärkeää, sillä esimiehet kokevat työnsä usein henkisesti raskaammaksi kuin muut työntekijät. Esimiestyössä esiintyy
haitallista kiirettä, työaika ei riitä työn tekemiseen, työtä ja vapaa-aikaa on vaikea erottaa
toisistaan, työpäivät ovat katkonaisia ja informaatiota tulee liikaa. Mitä enemmän esimiehellä on alaisia, sitä raskaampana työtä pidetään. Esimiehet pelkäävät työuupumusta
muita palkansaajia enemmän. (Kontiainen 2006, 171.)

4

Opinnäytetyön toteutus

Tässä opinnäytetyössä kuvataan fysioterapian lähiesimiesten kokemaa psykososiaalista
työkuormitusta. Lähestymistavaksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusote, joka
soveltuu käytettäväksi silloin, kun ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä ja kun halutaan lisätä ymmärrystä tutkittavasta aiheesta (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 65–74; Toles – Barroso 2014: 95–97).
4.1

Aineiston keruumenetelmä

Tämä opinnäytetyö on tutkimusotteeltaan laadullinen. Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään mitattavuuden sijaan näkemään asiat toisen ihmisen perspektiivistä ja tuomaan
ilmi yksilöiden omakohtaisia kokemuksia asioista (Maltby – Williams – McGarry – Day
2010: 50; Toles – Barroso 2014: 95–97). Tarkoituksena ei myöskään ole pyrkiä yleistämään tutkittavaa aihetta (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 67; Maltby ym. 2010:
50). Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2017: 67) mukaan tästä syystä otos voi olla
harkinnanvarainen ja tutkittavaksi valikoidaan henkilöitä, jotka edustavat tutkittavana olevaa aihetta mahdollisimman hyvin.
Opinnäytetyön tiedonantajiksi valittiin fysioterapian lähiesimiehet, sillä he ovat viestittäneet omalle esimiehelleen työstä johtuvaa psykososiaalista kuormittuneisuutta. Arvo
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(2019) kertoi kaikkien työyksiköiden vastaavan kunta10- tutkimukseen. Koska lähiesimiehiä työskentelee näissä yksiköissä alle kymmenen, heidän vastauksiaan ei raportoida erikseen, vaan ne liitetään koko työyhteisön vastauksiin. Tällöin ei työhyvinvointikyselystä saada luotettavasti eroteltua juuri lähiesimiesten kokemuksia kaikkien kyselyyn vastanneiden kokemuksista. Paras tapa selvittää lähiesimiesten kokemaa työkuormittuneisuutta on kysyä siitä heiltä itseltään.
4.2

Aineiston keruu

Ylihoitaja lähetti sähköpostitse alaisilleen kutsun (liite 1) opinnäytetyöhön osallistumisesta kaksi kertaa syyskuussa 2019. Kutsu lähetettiin yhdeksälle fysioterapian osastonhoitajalle ja apulaisosastonhoitajalle, joista kuusi osallistui haastatteluihin. Osallistumaan
halukkaiden kanssa sovittiin haastattelu heidän valitsemanansa ajankohtana ja heidän
valitsemassaan paikassa, joka oli yleensä heidän oma työhuoneensa tai muu rauhallinen
tila. Kaikille haastatteluun osallistuville lähetettiin sähköpostitse teemahaastattelurunko
(liite 2), jotta he saivat etukäteen tutustua tarkemmin haastattelun aiheeseen. Aikaa
haastattelua varten varattiin tunnista puoleentoista tuntiin, ja lähiesimiehet saivat ylihoitajansa luvalla käyttää työaikaa haastatteluun osallistumiseen. Kaikki haastattelut olivat
yksilöhaastatteluja. Haastattelut toteutettiin kahden kuukauden aikana syksyllä 2019.
Aineisto kerättiin teemahaastattelua käyttäen. Teemahaastattelu on niin sanottu puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastattelun aihepiirit (liite 2) ovat tiedossa. Haastattelutilanteessa keskustellaan näistä aihepiireistä eli teema-alueista, mutta tarkat kysymykset
ja kysymysten tietty järjestys puuttuu. (Hirsjärvi – Hurme 2008: 47–48; Tuomi – Sarajärvi
2018: 87–88.) Teemahaastattelu valittiin menetelmäksi, koska sen avulla haastateltava
pääsi puhumaan varsin vapaamuotoisesti ja se antoi haastateltavalle mahdollisuuden
esittää omia mielipiteitä aiheesta (Eskola – Suoranta 2005: 86–88).
Tuomi ja Sarajärvi (2018: 85–88) nostavat esiin teemahaastattelun joustavuuden aineiston keruumenetelmänä. Haastattelija voi toistaa kysymyksen ja pyytää tarkennusta esitettyihin vastauksiin. Haastattelun aikana oli mahdollista muuttaa etenemisjärjestystä
vastausten perusteella sekä palata takaisin jo käsiteltyyn teemaan, jos haastateltavalle
tuli mieleen lisättävää aiheeseen. Koska kysymysten tarkka sanamuoto puuttuu, haastattelutilanteessa voi tarvittaessa auttaa haastateltavaa ymmärtämään kysymys muuttamalla kysymyksen sanamuotoa. Esimerkiksi kysyttäessä mikä aiheuttaa psykososiaalista kuormitusta työssä, haastattelija saattoi kysyä, mikä aiheuttaa stressiä työssä.
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4.3

Aineiston analyysi

Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitukset purettiin litteroimalla eli kirjoittamalla haastattelut tekstiksi. Kaikki haastattelut litteroitiin kokonaan, mutta analyysin kannalta epäoleelliset täytesanat, kuten ”tota” ja ”niinkun”, jätettiin kirjoittamatta. Litteroidut tekstit analysoitiin käyttämällä induktiivista sisällönanalyysiä. Tuomi ja Sarajärvi (2018: 122) mainitsevat sisällönanalyysin tarkoituksena olevan saada tiivistettyä kerätty tieto selkeään ja
ymmärrettävään muotoon. Induktiivinen sisällönanalyysi on aineistosta lähtevää analyysiä, jolloin kategoriat muodostetaan kerätystä aineistosta eikä aikaisemmat teoriat, havainnot ja tiedot ohjaa analyysiä (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 167).
Sisällön analyysi alkaa etsimällä aineistosta ilmauksia ja kokonaisuuksia, jotka vastaavat
tutkimuskysymykseen. Alkuperäisilmaukset pelkistetään jättämällä niistä tutkimuskysymyksen kannalta epäoleellinen tieto pois. Yhdestä lausumasta voidaan saada useampikin pelkistetty ilmaus. Pelkistyksen jälkeen seuraa aineiston klusterointi eli ryhmittely,
jossa aineistosta haetaan samankaltaisuuksia. Samaa asiaa kuvaavat pelkistetyt ilmaukset yhdistetään omaksi ryhmäksi, josta muodostuu alaluokka. Alaluokka nimetään kuvaamaan ryhmän sisältöä mahdollisimman tarkasti (Liite 3). (Tuomi – Sarajärvi 2018:
122–124.)
Luokittelua jatketaan yhdistelemällä alaluokkia yläluokiksi (Liite 4). Tämän jälkeen yläluokkia yhdistelemällä saadaan muodostettua pääluokkia (Taulukko 1). Lopuksi pääluokat yhdistetään yhdistäväksi luokaksi, joka liittyy tutkimuskysymykseen. Aineisto pyritään
saamaan haastatteluista ryhmittelyn eli klusteroinnin kautta käsitteellisempään ja teoreettisempaan muotoon, mitä kutsutaan aineiston abstrahoinniksi. (Tuomi – Sarajärvi
2018: 124–126.)
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Taulukko 1.

Esimerkki pääluokan Aikaan liittyvä kuormitus muodostumisesta.

Alaluokka

Yläluokka

Pääluokka

Ajan saaminen

Aikarajat

Ajanhallinta
Aikaan liittyvä kuormitus

Ajan riittäminen

Keskeytykset työssä
Työajankäyttö
Työpäivän suunnittelu

5
5.1

Tulokset
Terveydenhuollon lähiesimiesten psykososiaaliset kuormitustekijät

Terveydenhuollon lähiesimiehillä psykososiaalinen kuormitus muodostui viidestä osaalueesta, joita olivat aikaan liittyvä kuormitus, muutoksiin liittyvä kuormitus, työyhteisöön
liittyvä kuormitus, työmäärään ja tuen saantiin liittyvä kuormitus sekä työtehtäviin liittyvä
kuormitus. Aikaan liittyvä kuormitus koostui ajanhallinnasta ja työajankäytöstä. Muutoksien vaikutus ja uuden asian hallinta muodostivat muutoksiin liittyvän kuormituksen. Työyhteisöön liittyvä kuormittuneisuus sisälsi osaamisen työyhteisössä, toimivan työyhteisön varmistamisen, työyhteisön hyvinvoinnin sekä henkilökuntatilanteen. Työmäärään ja
tuen saantiin liittyvään kuormitukseen kuului työmäärän hallinta sekä työn jakaminen ja
tuen saanti. Työtehtäviin liittyvä kuormitus piti sisällään työtehtävien hoitamisen hallinnan ja esimiehen roolin (kuvio 2).
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Terveydenhuollon lähiesimiesten psykososiaaliset kuormitustekijät
I
Muutoksiin liittyvä kuormitus

Työyhteisöön
liittyvä kuormitus

Työmäärään
ja tuen saantiin liittyvä
kuormitus

I

I

I

I

Ajanhallinta

Muutoksien
vaikutus

Osaaminen
työyhteisössä

Työmäärän
hallinta

Työajankäyttö

Uuden asian
hallinta

Toimivan työyhteisön varmistaminen

Työn jakaminen ja tuen
saanti

Aikaan liittyvä kuormitus

Työtehtäviin
liittyvä kuormitus
I
Työtehtävien
hoitamisen hallinta
Esimiehen
rooli

Työyhteisön
hyvinvointi
Henkilökuntatilanne

Kuvio 2. Terveydenhuollon lähiesimiesten psykososiaaliset kuormitustekijät

5.1.1

Aikaan liittyvä kuormitus

Ajanhallinnan kuormittavuus näkyi ajan saamisen haasteena, ajan riittämättömyydestä
kaikkien työtehtävien hoitamiseen hyvin sekä aikapaineena saada asiat tehtyä aikarajaan mennessä. Esimiehet kokivat saavansa liian vähän aikaa tiedon jakamiseen, uusien
käytäntöjen jalkauttamiseen ja henkilökunnan koulutuksista huolehtimiseen. Uudet käytännöt muuttivat työtä ja uuden tiedon ja uusien työtapojen ohella työtä muuttivat myös
organisaatiomuutokset ja uudet käyttöjärjestelmät. Osastoilla oli käytettävissä useimmiten yksi tunti kerran viikossa osastokokousta varten, eikä silloinkaan koko henkilökunta
ollut paikalla. Lähiesimiehillä ei aina ollut mahdollisuutta lisätä osastokokousten määrää
tarpeen tullen.
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”mä kyllä saan sen tiedon, mut se että veis ne henkilökunnalla ja nimenomaan niin, että
sitä pystyis vähän pureskelemaan, että se ei ois sillä lailla kalvosulkeiset, niin siihenhän
nykyään on tosi vähän aikaa”
”…koulutukset läpi, niin kyllä sitä joutuu oikeesti sit miettiin, et mistä tähän revitään se
aika”
Esimiehet kuormittuivat käytettävissä olevan ajan riittämisestä. Aikaa pitäisi olla työtehtävien tekoon, uusiin asioihin perehtymiseen, rekrytoimiseen, kokouksiin ja kanssakäymiseen henkilökunnan kanssa. Työtehtävien vaatima aika vaihteli ja ajan jakaminen
monen asian kesken sai aikaan tunteen siitä, että oli jäljessä joissakin työtehtävissä.
Ajankäytön rajallisuuden vuoksi tiettyjä asioita joutui priorisoimaan, jolloin muille asioille
oli vähemmän aikaa. Kokouksia oli paljon ja monesti niihin osallistuminen vaati liikkumista paikasta toiseen, mikä myös kulutti aikaa.
”et se ajan, oman ajan löytäminen niihin tehtäviin”
”pitäis ehtiä ehkä perehtymään vielä enemmän siihen vielä ennen kuin sen jalkauttaa
sinne tai tuo esille, aika tulee vastaan”
Moniin projekteihin ja tehtäviin liittyivät aikarajat. Henkilökunta oli koulutettava tietyn ajan
sisällä samoin kuin uudet toimintamallit oli saatava käyttöön tiettyyn päivämäärään mennessä. Kiireellinen tehtävä saattoi tulla eteen yhtäkkiä ja pahimmillaan aikataulullisia tehtäviä tuli paljon tai niitä oli meneillään yhtä aikaa useampi.
”niinku tän vuoden loppuun mennessä, niin siihen on asetettu aina ihan päivämäärä takarajoja, mitä pitäisi henkilökunnan kanssa käydä läpi”
”sieltä tulee sitä semmoista deadlinea aika nopeessa tahdissa”
Työajan käyttöön liittyi työpäivän suunnittelu ja työnteon keskeytyminen. Työpäivän
suunnittelu tehokkaaksi oli ajoittain haasteellista. Esimiehellä ei välttämättä ollut heti selkeää kuvaa työpäivänsä tavoitteista, ja työpäivän järjesteleminen mahdollisimman tehokkaaksi oli tästä syystä joskus hankalaa. Työpäivä ei sujunut suunnitellulla tavalla,
sillä sähköposti, lisätehtävät tai kiireelliset tehtävät muuttivat työpäivän kulkua.
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”joskus on vaikea sit täyttää se päivä loogisesti, järkevästi”
”jos sä meet vähänkin katsomaan sitä sähköpostia, niin sit se pakka monta kertaa leviää,
et sä oot suunnitellut et sä teet nämä asiat näin, ja sit sieltä alkaakin tulla semmosta,
mikä on muka just nyt pakko hoitaa”
Työajan tehokas käyttö keskeytyi monesta eri syystä. Työntekijä tuli juttelemaan työasioista tai muista asioista, tuli puhelu tai sähköposti, tai liikkuminen paikasta toiseen katkaisi työpäivän. Keskeytykset kuormittavat erityisesti siitä syystä, että ne veivät usein
työntekoa taaksepäin. Keskeytyksen takia joutui aloittamaan uudestaan asioiden tekemisen ja keskeytys katkaisi ajatustyön.
”se päivä katkeaa monta kertaa, ja se vie aikaa, ja sit sä alat aina uudestaan tekeen
jonkun asian”
”työntekijä muuten vaan tulee juttelemaan mukavia ja silloin tuntuu totta kai aina siltä et
”nyt ei vaan pysty tähän”, mut sit kuitenki se ajatus jo keskeytyy niin. Sit sitä kuitenkin
kuuntelee ja juttelee. Mikä varmasti on hyvä työyhteisön kannalta, mut oman työn kannalta, niin se aina on sit askel taaksepäin”
Lähiesimiehet kokivat aikaan liittyvistä kuormitustekijöistä työnteon keskeytykset ja ajan
saamisen vaikeuden työtehtävien tekoon stressiään pahentavana. Stressiä pyrittiin helpottamaan vetäytymällä omaan työhuoneeseen tai sulkemalla työhuoneen ovi, jolloin
keskeytyksiä tuli vähemmän. Stressiä helpottivat myös etäkokoukset, sillä liikkumiseen
käytettävä aika säästyi muuhun tekemiseen. Mahdollisuus suunnitella itse oman työajan
käyttö, ajan varaaminen kalenterista omille työtehtäville, omien aikarajojen luominen työtehtäville, työn lopettaminen työajan puitteissa, ajan saaminen kokouksille ja lomien pitäminen helpottivat kuormittuneisuutta.
5.1.2

Muutoksiin liittyvä kuormitus

Muutoksiin liittyvä kuormitus koostui muutoksien vaikutuksesta ja uuden asian hallinnasta. Muutoksia työhön toi organisaation ja sen rakenteiden muuttuminen. Tällöin muuttuivat organisaatiota koskevat tiedot, asiakkaiden kanssa tehtävän työn järjestely ja sen
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toteutus. Rakenteiden muuttumisen lisäksi lähiesimiesten työtä muuttivat uudet toimintamallit, uudet järjestelmät ja uudet työtehtävät. Kuormittuneisuutta aiheuttivat muutospaineet ja muutosten runsas määrä.
”on tää digitalisaatioaika ja on muuttuvat rakenteet ja organisaatiot ja on tämmöiset liikkuvat työtavat ja niin se (työ) on jatkuvassa muutoksessa”
”muutosten paineet, et toimintamalli, erilainen toimintamalli pitäisi ottaa käyttöön kaikessa”
Erilaiset muutokset eivät koskeneet ainoastaan lähiesimiesten työskentelyä, vaan organisaatiomuutokset ja uudet toimintamallit ja -järjestelmät näkyivät myös työntekijöiden
arjessa. Muutosten läpiviemisen suunnittelu ja niiden jalkauttaminen työyhteisöön aiheuttivat kuormitusta lähiesimiehille. He pohtivat miten parhaiten saada työntekijät kiinnostumaan projekteista ja muutoksista sekä miten muutokset saataisiin parhaiten otettua
käyttöön.
”uusia asioita ja sitten niitten jalkauttaminen tänne kentälle”
”se on nimenomaan sitä mitä kaikkien fysioterapeuttien pitäis omaksua ja huomata et
miten hyvä systeemi tää uus systeemi on”
Muutosten vaikutus herätti huolta ja kysymyksiä työyhteisöissä. Uudet toimintamallit ja
uudet järjestelmät mietityttivät lähiesimiesten lisäksi myös työntekijöitä. Organisaatiomuutosten ja rakenteiden muuttumisen myötä työyksikköihinkin tuli muutoksia. Erilaiset muutokset eivät aina olleet työntekijöille mieluisia. Lähiesimiehenä osastonhoitajat ja
apulaisosastonhoitajat olivat kuulemassa ja vastaamassa työntekijöiden huolenaiheisiin
ja tyytymättömyyteen muutosten vaikutuksista.
”meillä on nää isot terveys- ja hyvinvointikeskusmallimuutokset ja tulee perhekeskusta
ja apotti rupee jo siellä kurkistelemaan, se herättää hirveesti ihmisissä kysymyksiä ja
semmoista huolenaihetta”
”psykososiaalinen kuormitus liittyy lähinnä muutostilanteisiin, isoihin muutostilanteisiin,
jotka koskettaa paljon henkilökunnan sijoittumiseen liittyviä asioita”
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Uuden asian hallinta koostui uusista asioista ja uuden asian sisäistämisestä. Uudet työtehtävät ja projektit, työn digitalisoituminen ja organisaatiomuutokset olivat lähiesimiehille uusia asioita. Muutoksien ja uusien asioiden sisäistäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen vaati oman aikansa. Kuormittuneisuutta aiheutti erityisesti se, että uutta
asiaa tuli paljon ja jatkuvalla syötöllä.
”tässähän on hirveesti meneillään paljon uusia tämmöisiä projekteja tällä hetkellä, mitkä
on semmoisia mitkä on itsellekin vielä uusia asioita”
”sitä ajattelee, et tänä vuonna ei varmaan voi tulla ihan yhtä paljon uutta kuin viime
vuonna, mutta aina vaan tulee ja voi tulla enempi uusia asioita, mutta toisaalta se on
kivaa, varsinkin jos se on fiksua, mutta välillä sitä vaan on ehkä turhan paljon”
Vaikka asioiden muuttuminen kuormittikin lähiesimiehiä, muutokset koettiin myös stressiä helpottavana. Muutosprosessit saattoivat olla aikaa vieviä ja hankalia, mutta muutoksiin liittyi toive jotain parempaa kohti menemisestä.
5.1.3

Työyhteisöön liittyvä kuormitus

Työyhteisöön liittyvää kuormitusta aiheutti osaaminen työyhteisössä, toimivan työyhteisön varmistaminen, työyhteisön hyvinvointi ja henkilökuntatilanne. Osaaminen työyhteisössä muuttui, kun tuli uusia työntekijöitä tai työntekijöitä jäi eläkkeelle. Kokeneen työntekijän jääminen eläkkeelle huoletti lähiesimiehiä, sillä eläköitymisten myötä työyhteisöstä poistui osaamista. Työyhteisöihin kaivattiin eri-ikäisiä ihmisiä sekä erilaista osaamista ja kokemusta. Uuden työntekijän tai vastavalmistuneen kohdalla kesti aikansa, ennen kuin he selviytyivät työstään itsenäisesti. Ajoittain lähiesimiehet törmäsivät tilanteeseen, missä uusi työntekijä ei vastannut odotuksia.
”sitten vielä lisäksi uusia ihmisiä töissä”
”tää osaamisen, se kanssa vähän huolestuttaa, kun näin monta jäi eläkkeelle”
Toimivan työyhteisön luominen sekä ylläpitäminen oli lähiesimiehille erittäin tärkeää,
mutta myös kuormittavaa. He kantoivat huolta erityisesti työyhteisön ilmapiiristä. Lähiesimiehet pyrkivät luomaan työyhteisöihinsä hyvän työkulttuurin, jossa työtä tehtiin järjestelmällisesti ja kaikilla olisi selkeä näkemys työn tavoitteista. Ilmapiiriltään avoin ja
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turvallinen työyhteisö, jossa työntekijä voi kokea tulevansa kuulluksi, oli monen lähiesimiehen tavoitteena. Selkeä johtajuus, toimivat tiimit ja hyvät kokouskäytännöt auttoivat luomaan toimivan työyhteisön.
”just se sen kulttuurin luominen siihen yksikköön”
”mä koetan saada sellaista avointa ilmapiiriä aikaiseksi”
Toimiva työyhteisö pyrittiin ylläpitämään huolehtimalla ilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvistä asioista. Lähiesimiehet pyrkivät olemaan perumatta ennalta sovittuja tapaamisia
työntekijöidensä kanssa, sillä sen koettiin heikentävän lähiesimiehen ja työyhteisön yhtenäisyyttä. Ongelmia työyhteisöön aiheutti epäasiallinen käyttäytyminen. Lähiesimiehet
kokivat velvollisuudekseen saada työntekijät käyttäytymään asiallisesti. Lähiesimiehille
kuormittavia olivat tilanteet, joissa työntekijät eivät tulleet keskenään toimeen sekä henkilökunnan ongelmat, jotka vaikuttivat koko työyhteisöön.
”yhteiset pelisäännöt on tehty, niin niiden noudattaminen, jotta se olis reiluu kaikille työntekijöille, niin se mua kans välillä huolettaa ja sillä tavalla vähän rassaa”
”ihmiset riitelee keskenään, niin ne on mulle aika haasteellisia, että aattelee miten nää
ei nyt tuu toimeen keskenään, et miten mä en esimiehenä nyt saa tätä porukkaa pysymään jotenkin ruodussa”
Lähiesimiehet pyrkivät toimillaan varmistamaan työntekijöidensä jaksamisen ja hyvinvoinnin työyhteisössä. Työolosuhteita helpotettiin mahdollisuuksien mukaan erilaisilla
työntekoa keventävillä hankinnoilla sekä ottamalla huomioon työntekijöiden henkilökohtaisia asioita. Henkilökunnan työhyvinvoinnin ylläpitäminen hankalissa tilanteissa koettiin
tärkeäksi tehtäväksi. Lähiesimiehet kertoivat joutuvansa puuttumaan työntekijöidensä
kohtaamaan kohteluun. Resurssipulan vuoksi työntekijät olivat törmänneet tilanteisiin,
joissa heistä oli haluttu apukäsiä toiselle ammattiryhmälle. Lähiesimiehet kuvailivatkin
olevansa ajoittain ”puun ja kuoren välissä” odotusten ja tarjottujen palvelujen kanssa.
”henkilökohtaset tämmöiset, vaikka kriisejä kotona tai jotakin, niin sit se vaikuttaa tänne
työyhteisöön, ja yrittää esimiehenä sit helpottaa niillä konsteilla mitä pystyy tekemään”
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”miten saada pidettyä se henkilöstön työhyvinvointi tällaisissa tilanteissa, kun esimerkiksi
vaikka haukutaan”
Huoli henkilökunnan hyvinvoinnista rasitti lähiesimiehiä, ja he käyttivätkin aikaa työntekijöidensä jaksamisen selvittämiseen. Työntekijöiden uupuminen ja sairastuminen kertoivat työyhteisön hyvinvoinnin muutoksista. Lähiesimiehet kertoivat havainneensa uupumisten ja sairastumisten lisääntyvän työyhteisössä, kun työntekijöitä oli yhtä aikaa
useampi poissa.
”tämmösiin jaksamisiin liittyviä asioita työterveyshuollon kanssa sit aika paljon niitä selvitellään, et aika paljon ehkä huolta henkilöstöstä”
”miten se vähentää sitä henkilökunnan työhyvinvointiakin sillain, et jos on useampi pois,
niin sit helpommin jää (pois työstä), kun ne uupuu ja väsyy, niin helpommin ne jää kanssa
sitten sairaslomalle ja sit taas uuvutaan enempi”
Huonolla henkilökuntatilanteella oli suuri vaikutus työyhteisön hyvinvoinnin muutoksiin.
Huonoon henkilökuntatilanteeseen olivat vaikuttamassa eläkkeelle jäämiset, poissaolot
ja työpaikan vaihtamiset. Yhtäaikaiset poissaolot, henkilökuntavajeesta selviäminen,
poissaolojen syiden selvittäminen sekä uuden työntekijän ja sijaisten saamisen vaikeus
kuvailtiin kuormittavana.
”porukka rupee sairastuun tai lähtee, niin kyllä se sitten alkaa se stressi nousta, et mites
tästä nyt selvitään”
”se kuormittaa, jos on monta yhtä aikaa poissa”
Työyhteisöön liittyvistä kuormitustekijöistä lähiesimiesten stressiä pahensi, kun he huomasivat työntekijöiden väsymisen. Vastaavasti lähiesimiehet kuvasivat stressinsä helpottuvan, kun työntekijät olivat tyytyväisiä ja työyhteisössä oli hyvä työilmapiiri. Lähiesimiehet arvelivat kokemansa stressin laskevan, jos sijaisten saaminen olisi helpompaa.
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5.1.4

Työmäärään ja tuen saantiin liittyvä kuormitus

Työmäärän hallinta sekä työn jakaminen ja tuen saanti muodostivat työmäärään ja tuen
saantiin liittyvän kuormituksen. Lähiesimiehet kokivat kuormittavana asioiden samanaikaisuuden. He kuvailivat, että työn sirpaleisuutta oli paljon, kun mielessä oli monta hoidettavaa asiaa pyörimässä. Hallitsemattomuuden tunnetta oli aiheuttamassa myös samanaikaisten asioiden, työvaiheiden ja projektien paljous.
”tuntuu siltä, et on sata palasta ympärillään eikä saa oikein kiinni niistä kaikista”
”ahdistaa, kun tulee niin monta asiaa ja nykyaikana on näitä päällekkäisiä asioita aika
paljon”
Lähiesimiesten työ koostui päivittäisjohtamisesta, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta, projekteista ja työn kehittämisestä. Työmäärä koettiin suureksi ja kuormitusta lisäsi kasvava työmäärä. Lähiesimiehet kertoivat, että pieniä tehtäviä tulee paljon hoidettavaksi. Yhtäkkiset vaatimukset ja nopeasti valmiiksi saatavat lisätyöt stressasivat lähiesimiehiä. Moni koki erityisesti aikaisemmin sihteereille kuuluvien töiden siirtymisen
lähiesimiesten hoidettavaksi isona kuormitusta lisäävänä tekijänä.
”tulee erinäisiä tämmöisiä pieniä tehtäviä mitä pitää tehdä, mitä mun mielestä tulee nykyään tosi paljon, et yhteenvetoa sieltä ja toista täältä”
”tuntuu, ettei ne sihteerinhommat ei kuuluisi, mutta just se lisääntyvä, kun tulee tämmöisiä uusia tehtäviä, jotka ennen on kuulunut sihteerille, niin se lisää sitä työkuormitusta”
Työyhteisöissä oli tehtäviä, joista voisivat huolehtia muutkin kuin osastonhoitajat tai apulasiosastonhoitajat. Tällaisina kaikille kuuluvina tehtävinä mainittiin erilaiset huoltopyynnöt ja kalusteiden siirtämiset. Lähiesimiehet kuormittuivat siitä, että työntekijät olettivat
heidän hoitavan kaikki yhteiset asiat.
”he tulee kertomaan mulle, et no nyt se on rikki ja nyt se pitäis korjata, ja sit mä sanon,
et no tee siitä sinne huoltomiehelle pyyntö … meiltä odotetaan, että esimies sen hoitaa
vaikka se ikään kuin olisi sitä omaa tehtävää … tulee semmoinen olo, et olisit sä tän
voinut varmaan itsekin ihan ilman mua hoitaa”
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”ne ois kaikkien tehtäviä, mut just jonkun kaapin roudaaminen paikasta toiseen, niin
usein ajatellaan et se on mun juttu”
Yksin työskentely koettiin kuormittavana. Osastonhoitajakokousten lisäksi lähiesimiehet
kaipasivat työparia antamaan vertaistukea sekä jakamaan työmäärää. Lähiesimiehet halusivat ratkoa hankalia tilanteita yhdessä, suunnitella työtä yhdessä sekä tehdä päätöksiä yhdessä työparin kanssa. Omalta esimieheltä saatu tuki oli ajoittain riittämätön.
”just kaipais nimenomaan, että olis joku kaveri …(jakamaan) tätä suunnittelua ja koko
tätä vyyhtiä”
”mun esimiehen, niin hänen tukensa on vähän riittämätön välillä, koska hän on todella
kiireinen ja monta projektia … hän ei ehkä pysähdy siinä hetkessä, milloin tarvii tukea,
mutta hän palaa siihen kyllä yleensä myöhemmin”
Työmäärään ja tukeen liittyvistä kuormitustekijöistä kiireiset lisätyöt ja ennen aikarajaa
tulevat lisätyöt pahensivat lähiesimiesten kuormittuneisuutta. Kuormittavuutta lisäsi asioiden ja tehtävien samanaikaisuus. Työmäärä nähtiin myös positiivisessa valossa, sillä
työssä ei ehtinyt tulla tylsää ja tekemistä riitti. Lähiesimiesten kuormitusta alensi työtehtävien delegoiminen muille. Hyvä esimiesverkosto ja mahdollisuus keskustella ja pohtia
asioita yhdessä osastonhoitajakokouksissa mainittiin merkittävänä ja tärkeänä stressiä
vähentävänä tekijänä. Mahdollisuus päästä itse kehityskeskusteluun ja tuen saanti
omalta esimieheltä koettiin stressiä laskevana.
5.1.5

Työtehtäviin liittyvä kuormitus

Työtehtäviin liittyvä kuormitus syntyi työtehtävien hoitamisen hallinnasta ja esimiehen
roolista. Lähiesimiehen työhön kuului monia eri osa-alueita aina työntekijöiden lomien
suunnittelusta asiakastyön laadun varmistamiseen. Lähiesimiehet priorisoivat omaa ja
työntekijöiden tekemää työtä, mikä mainittiin kuormitusta aiheuttavana. Aikataulu ja työtehtävän tärkeys olivat merkittävimmät syyt priorisoida työtehtäviä. Priorisoimisen vuoksi
joutui alati miettimään, mihin on tärkeintä keskittyä ensimmäisenä ja mitä voi siirtää tehtäväksi myöhemmin. Lähiesimiehen oman työpäivän toimintasuunnitelma saattoi muuttua nopeastikin kesken työpäivän. Pahimmillaan tehtävien priorisoiminen johti ennalta
sovittujen asioiden perumiseen.
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”nyt keskitytään tähän, et tavallaan semmonen priorisointi varsinkin tässä …työssä on
mun mielestä tarpeen, et välillä pitää ihan pysähtyä, että mitä me jätetään nyt pois”
”se että mä pystyn vastaamaan henkilökunnalle, kun heiltä tulee kinkkisiä tehtäviä tai
asioita, asiakaskeissejä esimerkiksi sitten tuolla, kun he ovat työkentällä, niin mulle se
on jotenkin tärkeämpi ja sitten tää jää aina sinne vähän taakse, et se kuormittaa”
Työnteko ei ollut aina itsestä kiinni. Esimerkiksi hankinnat vaativat useamman ihmisen
yhteistyötä, ja työpäivän järjestelemisessä joutui ottamaan huomioon muiden aikataulut.
Työnteon riippuvuus muista ihmisistä koettiin kuormittavana. Joitakin työasioita ei saanut
valmiiksi ennen toisen ihmisen vastausta tai hyväksyntää. Lisäksi asioiden eteneminen
saattoi olla monesta henkilöstä riippuvaista, mikä hidasti asioiden etenemistä.
”yhden puhelimen saaminenkin vaatii niin monen eri henkilön toimintaa ja tehtävää, et
se kuormittaa mua ainakin tosi paljon”
”se vaatii monen henkilön yhteistyötä eli siel aina odotetaan sit jonkun vastausta.
Lähiesimiehiä kuormitti asioiden selvittäminen ja asioiden eteenpäin vieminen. Moni asia
vaati tiedonkeruuta ja perehtymistä asioihin. Tässä yhteydessä näyttäytyi myös työnteon
riippuvuus muista, sillä asioita saattoi joutua selvittämään yhteistyössä muiden kanssa.
Kuormittuminen asioiden eteenpäin viemisestä koski sekä konkreettisia työyhteisössä
läpikäytäviä asioita että omaan työhön liittyvien osa-alueiden kehittämistä. Lähiesimiehet
kokivat painetta saada asiat hoidettua. Asian jääminen odottamaan seuraavaan päivään
tai asian jääminen kesken kuvattiin kuormitusta aiheuttavana.
”listanpituinen niitä asioita mitä mun pitäis käydä läpi, et niitä tulee mitä mulle annetaan
tehtäväksi, että täytyy käydä henkilökunnan kanssa läpi, et se vaan täytyy tehdä”
”se et jää asiat kesken, et jos mulla jää jokin työasia pahasti kesken … sillain pienimuotoisestikin jää kesken, niin kyllä siitäkin tulee vähän semmoinen et apua et nyt mä en
saanut tota tehtyä eli nyt se odottaa mua taas huomenna ku pakko saada tää asia hoidetuks”
Osan työtehtävistä kerrottiin olevan kuormittavina siitä syystä, että ne eivät olleet mielenkiintoisia tai mieluisia. Inhottavaksi koetut työtehtävät jätettiin useimmiten viimeiseksi
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työtehtävien tärkeysjärjestyksessä tai niiden hoitamista siirrettiin. Erilaisten tilausten teko
mainittiin tällaisena työtehtävänä. Tilausjärjestelmän käyttö koettiin kuormittavana ja sen
käytöstä olisi kaivattu enemmän koulutusta. Järjestelmän kautta hankittiin muun muassa
laitteita ja asiakastyössä käytettäviä tarvikkeita. Kuormitusta oli lisäämässä kokemus
siitä, että tilaamisen lisäksi pitäisi osata miten laitteet toimivat.
”yleensähän ne jää, mitkä on kaikista inhottavimpia, niin sehän jää sinne tekemättä helpommin”
”tuntuu siltä, et pitää osata kaikki miten puhelimet toimii, miten kannettavat toimii, sitten
miten ne tilataan, miten ne laitetaan käyttöön”
Henkilökunnan päivittäinen johtaminen, työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen
ja henkilöstöä koskevien päätösten teko kuuluivat esimiehen rooliin. Henkilöstöhallinta
oli mukana aiheuttamassa lähiesimiehille kuormitusta. Henkilökunnan rekrytoiminen ja
uudelleen sijoittaminen muutostilanteiden jälkeen olivat tilanteita, joissa osastonhoitajat
tekivät henkilökuntaa koskevia päätöksiä. Ajoittain lähiesimiehet kohtasivat tilanteita,
joissa heidän tekemiään päätöksiä tai työtehtävien hoitoa epäiltiin tai kyseenalaistettiin.
”ne ei aina mene ne muutostilanteessa niin onnellisesti ja sitten siinä tulee semmosta
kuormitusta esimiehelle, et millä perusteilla nyt sitten päätetään ja kuka menee minnekin
paikkaan”
”työntekijät kysyy monta kertaa, että onko se laitettu ja he tietysti epäilee sitä että olenko
mä muistanut tehdä sen asian”
Ihmisten johtamisessa kuormittavaa oli hankalat tilanteet työntekijöiden kanssa sekä
puuttuminen työntekijän työskentelyyn. Lähiesimiehet kokivat raskaana työntekijöidensä
epäilemisen sekä erilaisten huolenaihetta aiheuttavien asioiden käsittelyn ja läpikäymisen työntekijän kanssa. Oman haasteensa ihmisten johtamiseen toi etäjohtaminen.
Työntekijöitä ei näe, jolloin moni asia ja ongelma tuli lähiesimiehen tietoon viiveellä. Lähiesimiehet myös haluaisivat olla helpommin työntekijöidensä tavoitettavissa.
”sellasia asioita mitä mun on ollu pakko nostaa pöydälle sen työntekijän kanssa”
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”etäjohtamisen sellanen että sulla pitää olla se luottamus, mulla pitää olla luotto siitä, että
noilla ihmisillä, jotka tekee tätä työtä, niillä on hyvä moraali”
Epävarmuus omaa roolia, omia työtehtäviä ja omaa osaamista koskevissa asioissa mietitytti lähiesimiehiä. Kuormitusta oli aiheuttamassa kokemus siitä, ettei heillä ole riittävästi
johonkin asiaan liittyvää tietoa ja osaamista.
”mikä sellainen oikeus tai valta mulla on ja mikä oikeus, valta sillä työntekijällä on, et
mikä on se keskitie missä meidän täytyy kohdata”
”itselle tulee välillä semmoinen riittämättömyys, koska ei pysty vastaamaan kaikkeen,
kun se on itsellekin kaikki uutta”
Työtehtäviin liittyvistä kuormitustekijöistä lähiesimiesten kuormitusta pahensi selvittämättömät asiat sekä kiireelliset työtehtävät, jotka vaativat työtehtävien uudelleen priorisoimista. Etäjohtamiseen liittyvä tunne heikommasta yhteydestä työyksiköihin koettiin
kuormitusta lisäävänä. Työtehtävien priorisoiminen ja järjesteleminen kuvailtiin kuitenkin
myös lähiesimiesten kokemaa stressiä alentavana. Raskaimman tai helpoimman työn
tekeminen ensin, keskittyminen tärkeimpään asiaan ja vain välttämättömän tekeminen
olivat keinoja laskea stressiä. Omien mielipiteiden esiin tuominen ja loppuun käsiteltyjen
asioiden hyväksyminen helpottivat stressiä. Asioiden ratkaiseminen vähensi lähiesimiesten kuormittuneisuutta. Asioiden tavoiteajasta myöhästyminen ja tämän seikan hyväksyminen ja ymmärtäminen nähtiin kuormittuneisuutta vähentävänä. Itsensä toteuttaminen,
itsensä ja työn kehittäminen sekä kehitysmyönteinen ilmapiiri mainittiin stressiä poistavina tekijöinä.
5.2

Psykososiaalisen kuormituksen vaikutukset terveydenhuollon lähiesimiehiin

Psykososiaalinen kuormitus vaikutti lähiesimiehillä kahteen osa-alueeseen, joita olivat
vaikutus omaan hyvinvointiin ja vaikutus työskentelyyn. Vaikutus omaan hyvinvointiin
koostui psyykkisistä oireista, fyysisistä oireista ja muutoksista toiminnassa. Vaikutus
työntekoon ja vaikutus työtehoon muodostivat vaikutukset työskentelyyn (kuvio 3).
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Psykososiaalisen kuormituksen vaikutukset terveydenhuollon lähiesimiehiin
I
Vaikutus omaan hyvinvointiin

Vaikutus työskentelyyn

I

I

Psyykkiset oireet

Vaikutus työntekoon

Fyysiset oireet

Vaikutus työtehoon

Muutokset toiminnassa

Kuvio 3.

5.2.1

Psykososiaalisen kuormituksen vaikutukset terveydenhuollon lähiesimiehiin

Vaikutus omaan hyvinvointiin

Psykososiaalinen kuormitus näkyi psyykkisinä oireina, fyysisinä oireina sekä muutoksina
toiminnassa. Kuormituksen vuoksi monet ajatukset muuttuivat negatiivisimmiksi. Ajatus
omasta hyvinvoinnista heikkeni. Mielessä oli ajatus oman elämänlaadun kärsimisestä ja
huoli omasta terveydestä. Lisäksi ajatuksissa oli epäreiluuden tunne työtehtävien määrästä.
”rupee ajattelemaan, et nyt varmaan verenpaineet nousee”
”tuntee että tekee tosi paljon … tekee vähän eri tehtäviä siinä omassa esimies työssään,
et jossain yksityisellä firmalla olis tolle osa-alueella ihan oma henkilö ja tolle olis ihan
oma henkilö elikkä silloin tulee semmoinen epäreiluus”
Lähiesimiehet kertoivat ajattelevansa työasioita kotonakin. Asiat jäivät pyörimään päähän ja rankkoja ja murheellisia työasioita pohdittiin illalla. Kotona mietitään sekä esimiehenä tehtyjä ratkaisuja että työntekijöidensä jaksamista. Asioiden pohtimisen vuoksi
asiat alkoivat tuntua raskailta ja niitä ruvettiin murehtimaan. Osa esimiehistä kertoi, ettei
työtä mieti lainkaan kotona.
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”mut sit ku alkaa tulla riitoja ja tappeluita niin sit mä tiedän et ihmiset on a) väsyneitä ja
muuta, että mitä mä teen esimiehenä, ja sitä mä saatan pohtia kotona”
”se alkaa näkyä semmosena murehtimisena, alkaa murehtimaan jo semmosia asioita,
jotka tapahtuu puolen vuoden päästä”
Lähiesimiehet kuvailivat olevansa ajoittain henkisesti väsyneitä. Kun asiat eivät edenneet tai kuormitustekijöitä oli liikaa, henkinen jaksaminen väheni. Henkinen väsymys näkyi mielialassa ärtymyksenä. Työtehtävien hoitamisessa eteen tulevat ongelmat ja asioiden etenemättömyys aiheuttivat harmistusta ja suuttumusta ja asiat alkoivat ärsyttää.
Työtehtävien määrä suhteessa palkkaan ärsytti. Ärtymyksen lisäksi kuormitus johti mielialan laskuun ja ilottomuuteen, mikä vaikutti vapaa-ajan viettoon.
”tulee niitä hetkiä et alkaa väsyttää. Vaikka mä sanon, et väsyttää, niin ei mua väsytä
fyysisesti, vaan väsyttää se harmi, just niinku harmittaa, et asiat ei etene sillä tavalla, kun
mä itse haluaisin”
” Jos on semmonen päivä, et on ollut tosi raskas työn osalta ja on ollut paljon noita kuormitustekijöitä, niin kyl se sit vie vähän mieltä maahan eikä oikein huvita tehdä mitään
enää työpäivän jälkeen”
Lähiesimiesten kuvailuissa kuormituksen vaikutus ilmeni itkuisuutena ja unettomuutena.
He kertoivat itkevänsä helpommin, ja mielessä pyörivät asiat estivät nukahtamasta tai
lyhensivät yöunta. Mieli kävi ylikierroksilla sekä työpäivän aikana että työpäivän jälkeen.
Kuormitus tunnettiin stressinä ja aikarajat aiheuttivat paniikkia.
”jää joku asia mieleen niin se näkyy kyllä heti yöunessa eli lyhyet yöunet tulee”
”sit se jonkun aikaa näkyy vielä sen työpäivän jälkeenkin, kyl se sitten tasottuu kun mä
pääsen kotiin, mut se saattaa hyvinkin vielä kestää kun mä lähden töistä et vähän semmoinen ylikierroksilla”
Fyysisinä oireina kuvailtiin päänsärky ja väsymys. Kuormittuneena ei kiinnitetty samalla
tavalla huomiota työasentoihin, mikä johti paikkojen jumiutumiseen ja päänsärkyyn.
Kuormitus ja unettomuus aiheuttivat väsymystä, mikä johti työtehon heikkenemiseen.
Väsymys vaikutti myös mielialaan negatiivisesti.
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”rupee tuleen vähän päänsärkyä, kun istua röhnöttää huonossa asennossa”
”tulee vähän sit sitä väsymistä ja unettomuutta herkästi. …sit seuraavana päivänä on
vähän väsyny ja ärtyny”
Kuormituksesta takia lähiesimiehet muuttivat elintapojaan ja käyttäytymistään. Tämä ilmeni ruokailutottumusten huononemisena ja passivoitumisena. Vapaa-ajan viettoa muutettiin jättämällä asioita tekemättä.
”se vaikuttaa kyllä kokonaisvaltaisesti, et vois sanoo vähän tulee semmosia huonoja elintapoja”
”arkenakaan oikein jaksa tehdä mitään, sitä vaan jotenki vähän passivoituu … rupee
vähän vetäytyyn asioista pois”
5.2.2

Vaikutus työskentelyyn

Työskentelyn kohdalla psykososiaalinen kuormitus vaikutti työntekoon sekä työtehoon.
Lähiesimiehet tunsivat kiirettä työskennellessään. Selvitäkseen kuormituksesta he kertoivat tekevänsä ylitöitä tai vähentävänsä työtehtäviä.
”sitten kun se paniikki tulee, niin sit sä joudut jäämään sinne ylitöihin, koska sun on vaan
tehtävä, et siinä ei oo, se aikaraja on ne tietyt päivät”
”ottaa ehkä vähän vähempi, ei lähde ehkä niin ottamaan semmosia uusia asioita”
Psykososiaalinen kuormitus vaikutti lähiesimiesten läsnäolon vähyyteen työyhteisössä.
Kuormittuneena kaipasi omaa rauhaa ja halusi olla näkymättömämpi. Moni kertoikin vetäytyvänsä työskentelemään rauhalliseen tilaan, joka monesti oli oma työhuone. He sulkivat huoneensa oven saadakseen olla rauhassa.
”kun on se tilanne et on ihan hirveen monta asiaa päällekkäin ja ne painaa ne hommat
niin et ne täytyy nyt saada tiettyyn päivään mennessä tehtyy, niin kyl mä sitten oon näkymättömämpi ihan selkeesti”
”mä vaan laitan oven kiinni ja oon hetken”
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Lähiesimiehet kertoivat olevansa vähemmän vastaanottavaisia kuormittuneena ollessaan. Kuormittuneena ei halunnut keskeyttää omaa työskentelyä yhtä herkästi. Kuormituksesta huolimatta omasta asiallisesta käytöksestä pidettiin kiinni työpaikalla.
”ei yhtä herkästi halua tai keskeytä sitä työtä, jos joku tulee kysymään jotain”
”en rähise enkä huuda enkä, mitään sellaista, se ei tuu, aina miettii et näin täytyy osata
tietenkin työssä käyttäytyä. Ja kuitenkin esimiehenä sä joudut olemaan vähän se esimerkkikin, et vaikka sua ottais kuinka päähän joku asia, niin se täytyy jotenkin kuitenkin
saada mietittyä vähän eri tavalla, et tää on työtä ja tää kuuluu tähän”
Psykososiaalisella kuormituksella oli työtehoon sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus. Sopiva kuormitus auttoi tuottamaan paremmin, kun asiat haluttiin saada ratkaistua
ja pois tehtävälistalta. Onnistumisen tunne oli voimakkaampi paineen alaisena työskentelyn jälkeen.
”on psykososiaalista stressiä, niin alkaakin toimimaan kauheesti, ajattelee et nyt nää
asiat pitää ratkoa et nyt tätä ei enää katota yhtä minuuttiakaan vaan sit sä alat kauheesti
järjestelemään ja toimimaan”
”tulee se onnistuminen siinä minkä on tehnyt sillain vähän, vähän just painanut paineen
alla, niin siit tulee ehkä vähän voimakkaampi se onnistumisen tunne”
Väsymys ja liian suuri kuormitus heikensivät työtehoa. Kuormitus vaikutti muistiin ja lähiesimiehet huomasivat joskus unohtavansa, mitä olivat tekemässä. He eivät saaneet
kuormittuneena tarvitsemiaan sanoja mieleen, eivätkä kokeneet olevansa tehtäviensä
tasalla.
”sit rupee miettimään, et mitä mä olin tekemässä, ei mitään muistikuvaa … sellanen
tunne et nyt mä en kyl oikein oo kartalla et mitä mun piti tehdä”
”jos on ollut tosi rankka päivä tai viikko, niin siinä voi mennä päiviäkin, kun ei löydy sanoja, et on niin usva täällä päässä et ei vaan meinaa löytää sanoja sieltä”
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Kuormitus vähensi keskittymiskykyä ja asioihin tarttumista. Lähiesimiehet huomasivat
työtehtävien suunnittelun ja työtehtävien valmiiksi saamisen huononevan liian suuren
kuormituksen alaisena.
”keskittymiseen se vaikuttaa ihan selkeesti, että kun on monta asiaa kesken niin ei oikein
pysty keskittyyn sillain et sais sen vietyä loppuun asti, ei oikein tiedä mihin tarttuis”

6

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Tutkimuksen eettinen arviointi alkaa jo tutkimusaiheen valinnasta. Tutkimusaiheen valinnassa tulisi miettiä kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi aihetta tutkitaan.
(Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2007: 24; Tuomi – Sarajärvi 2018: 154.) Terveydenhuollon psykososiaalisen kuormituksen tutkimuksessa näkökulma on usein työntekijöillä
esiintyvän kuormituksen selvittämisessä. Suomesta löytyy vain vähän viimeaikaista terveydenhuollossa toimivien lähiesimiesten kuormituksen tutkimusta. Myös omakohtaiset
kokemukseni apulaisosastonhoitajan sijaisena vaikuttivat aihetta kohtaan kokemaani
mielenkiintoon ja haluuni lisätä tietoisuutta lähiesimiehillä esiintyvästä psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. Kankkunen ja Vehviläinen – Julkunen (2017: 211) mainitsevat yhdeksi eettiseksi vaatimukseksi tutkimuksen tekijälle kiinnostuksen tutkimusaiheesta ja uuden tiedon hankkimisesta.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK (2012, 6–9) antaa ohjeet hyvien tieteellisten
käytäntöjen noudattamiseksi, mitkä kattavat koko tutkimusprosessin aina aineiston keruusta ja tallentamisesta tutkimustulosten raportoimiseen. Hyvää tieteellistä käytäntöä
ovat rehellisyys, tarkkuus ja huolellisuus. Näitä ohjeita noudattaen tälle opinnäytetyölle
haettiin tutkimuslupa, ja oma sidonnaisuus organisaatioon ja aiheeseen on esitetty johdannossa. Haastattelut nauhoitettiin opinnäytetyön tekijän PIN-koodilla varustetulla puhelimella eikä nauhoituksia kuunnellut kukaan muu kuin opinnäytetyöntekijä. Haastattelut poistettiin puhelimesta haastattelujen purun jälkeen. Opinnäytetyön aikana kerätyt ja
syntyneet aineistot säilytettiin lukollisessa tilassa eikä niihin ollut ulkopuolisilla pääsyä.
Opinnäytetyön valmistuttua materiaalit poistettiin tietokoneesta ja tulosteet hävitettiin.
Tutkimukseen osallistuvien on tiedettävä mitä tutkitaan ja mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa heidän kohdallaan, jotta he voivat tehdä tietoisen päätöksen tutkimukseen
osallistumisesta. Lisäksi tutkittaville on kerrottava osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja
mahdollisuudesta keskeyttää osallistuminen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.

31

(Tuomi – Sarajärvi 2018: 155–156; Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 218–219.)
Haastattelupyyntökirjeessä (Liite 2) kerrottiin opinnäytetyön aiheesta, tutkimukseen osallistumisesta, aineiston säilytyksestä ja tulosten julkaisusta sekä osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja peruuttamisen mahdollisuudesta. Haastateltavat saivat haastattelupyyntökirjeen ylihoitajaltaan, minkä jälkeen he olivat itse suoraan yhteydessä opinnäytetyöntekijään. Ylihoitajalle, haastateltaville tai ulkopuolisille ei missään vaiheessa kerrottu,
ketkä ovat olleet osallisina haastatteluissa. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja, jolloin
vastaajat saivat puhua vapaasti oman organisaation ulkopuolelta tulevalle henkilölle.
Haastattelun ajankohtaa sopiessa vastaajille lähetettiin sähköpostitse teemahaastattelurunko (Liite 3), jotta he saivat tutustua haastattelun teemoihin etukäteen. Tuomi ja Sarajärven (2018: 86) mukaan haastateltavien mahdollisuus tutustua kysymyksiin etukäteen
on eettisesti perusteltua, sillä siten voidaan vielä lisätä tutkittavien käsitystä haastattelun
aiheesta.
Tässä opinnäytetyössä käytettyihin aineistoihin ja aikaisempiin tutkimuksiin viitataan ammattikorkeakoulun antaman ohjeistuksen mukaisesti. Lähdeviittausten lisäksi opinnäytetyötä on tarkasteltu Turnit-plagiointiohjelmalla. Toisen kirjoittaman työn anastaminen tai
vähättely ei kuulu hyvään tutkimuskäytäntöön. Opinnäytetyön tulokset raportoidaan avoimesti ja rehellisesti sepittämättä tuloksia. (TENK 2012: 6–9; Kankkunen – VehviläinenJulkunen 2017: 224–225.)
Haastateltavien anonymiteetin suojeleminen on keskeinen opinnäytetyön tekijän velvoite, ja tulokset tulee esittää siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa opinnäytetyöstä. Pienen osanottajamäärän vuoksi haastateltavien taustatietoja ei raportoida
opinnäytetyössä. Nimettömyys sinänsä ei takaa haastateltavan anonymiteettiä, sillä laadullisen tutkimuksen raportti sisältää alkuperäisilmauksia. Raportin kirjoittajan on pidettävä huolta, että haastateltavan työyhteisö ei tunnista vastaajaa raportista. (Kankkunen
– Vehviläinen-Julkunen 2017: 221; Vehviläinen-Julkunen 1997: 31.) Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2017: 221) kehottavat kiinnittämään huomiota haastateltavien käyttämiin murrekielisiin sanoihin, joiden avulla voidaan mahdollisesti tunnistaa haastateltava
alkuperäisilmauksesta. Tässä opinnäytetyössä haastateltavan tunnistettavuutta mahdollistavia ilmauksia, joita ovat voineet olla murresanat, slangi, toisen kielen käyttö tai haastateltavan usein toistama hokema, on muutettu yleiskielelle tai jätetty mahdollisuuksien
mukaan pois tekstistä. Lisäksi lähiesimiestä tai osastoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot
on jätetty pois tai korvattu kolmella pisteellä. Esimerkiksi tietyn koulutuksen nimi on korvattu tässä työssä kirjoittamalla se muotoon ”…koulutus”.
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Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2017: 218) kirjoittavat tutkijan eettisestä vastuusta
minimoida tutkittavalle koituva haitta. Tämä haitta voi olla luonteeltaan emotionaalinen,
erityisesti jos käsitellään sensitiivisiä aiheita. Arvioni mukaan esimiehet puhuivat rehellisesti ja haastatteluissa näkyi esimiesten työpaine. Esimiesten kuulluksi tulemista pyrittiin
mahdollistamaan kiireettömyydellä ja mahdollisuudella keskustella aiheesta rauhassa.
Haastattelujen jälkeen opinnäytetyöntekijä jäi keskustelemaan halukkaiden kanssa aiheesta sekä antoi vertaistukea kertomalla omista kokemuksistaan. Eettisyyden ja luotettavuuden osalta haastattelun jälkeen esiin tulleita asioita ei käytetty aineistona opinnäytetyössä, sillä haastateltavat eivät olleet enää tutkittavana ja opinnäytetyöntekijän omien
kokemusten jakaminen olisi voinut toimia haastateltavien vastausten johdattelemisena.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota aineiston
edustavuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistettävyyteen ja haastattelut on
kerätty esimiehiltä, jotka ovat aikaisemmin ilmaisseet törmänneensä työssään psykososiaaliseen kuormitukseen. Liitteessä 3 esitetään haastatteluteemat ja apukysymykset,
joiden avulla vastaukset tutkimuskysymyksiin on saatu. Tutkimuksen luotettavuus vähenee, jos esitetyt kysymykset ovat liian suppeita eikä haastateltavien omat näkemykset
välttämättä pääse esille. (Nieminen 1997: 216–217.) Opinnäytetyön tekijä ei kokemattomana teemojen ja apukysymysten muotoilijan pysty luotettavasti arvioimaan haastattelurunkonsa laadukkuutta. Kuitenkin haastatteluista saadut vastaukset ovat yhteneväisiä
aikaisempien tutkimustulosten kanssa.
Uskottavuutta saadaan kuvaamalla tulokset niin selkeästi, että lukija pystyy seuraamaan, miten analyysi on tehty ja miten kategoriat on muodostettu. Haastattelujen alkuperäisilmauksia on liitetty jokaisen kategorian läpikäymisen yhteyteen analyysin ymmärtämisen tueksi. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 198; Nieminen 1997: 219.)
Tämän opinnäytetyön luotettavuutta heikentää tekijän kokemattomuus tutkimuksen tekijänä sekä yksin työskentely. Sisällön analyysissa kategorioiden muodostumisen vaiheessa on mahdollista, että työn tekijä on tehnyt virhepäätelmiä. On mahdollista, että
yhden alakategorian sisällä on asioita, jotka olisi voitu laittaa eri alakategorioihin.

7

Pohdinta

Psykososiaalista työkuormitusta ja sen vaikutuksia on tutkittu paljon. Terveydenhuollon
puolella tutkimuksen kohteena on useimmiten olleet työntekijät kuin johtajat. Esimiesten
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jaksamisesta kannattaa pitää huolta, sillä johtamisella on vaikutusta työntekijöiden kokemaan motivaatioon ja työhyvinvointiin. Koponen, Lämsä, Kärkäs ja Ekonen (2013:
109–110) ovat tutkimuksessaan tulleet siihen johtopäätökseen, että hyvä esimies-alaissuhde lisää työntekijöiden kokemaa työn imua. Työntekijöiden työhyvinvoinnilla on vaikutusta organisaation tehokkuuteen ja tuottavuuteen.
Tämän opinnäytetyön tulokset vahvistavat aikaisemmin tutkittua tietoa. Suuri työmäärä
ja esimiehille siirtyvät tehtävät vähentävät lähiesimiesten työhyvinvointia. Muutosten
suuri määrä ja jatkuva uuden oppiminen koetaan kuormittavaksi. Latvanen (2008: 47–
48) on omassa tutkimuksessaan havainnut osastonhoitajien työhyvinvoinnin heikkenevän, kun kokemus oman työn hallinnasta muuttuu. Lisääntyvä työmäärä johtaa kiireeseen ja tekemättömät työt stressaavat. Nopeasti tulevat muutokset ja epäselvyydet niiden läpiviennistä koetaan rasitteeksi työssä. Toimittaja Aalto (2020) kirjottaa suunnitelmista keskittää terveydenhuollon palvelut uusiin jättikeskuksiin vuoteen 2030 mennessä
Helsingin seudulla. Lakkautusuhan alla on yli kymmenen pientä terveysasemaa. Lähitulevaisuudessa Uudellamaalla terveydenhuoltoa järjestetään uudella tavalla, joten lähiesimiesten tarve muutosten suunnittelulle, läpiviemiselle ja uuden oppimisille ei ole vähenemässä.
Oman työyksikön työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi on monen lähiesimiehen mielessä ja asiaa pohditaan vielä työpäivän jälkeenkin kotona. Sijaisisten saaminen ei ole
varmaa ja sijaisten hankkiminen on aikaa vievää. Myös Haukka (2009: 57) ja Mäkelä
(2007: 18) nostavat esiin osaavien sijaisten saamisen vaikeuden ja siitä johtuvat ongelmat työyhteisössä. Henkilökunnan vähyys tuo haasteita töiden järjestelyyn ja lisäksi se
näkyy työyhteisöissä kiireenä.
Tähän opinnäytetyöhön osallistuneet lähiesimiehet eivät kokeneet taloudesta huolehtimista psyykkisesti kuormittavana tekijänä. Mäkelä (2007: 17) ja Haukka (2009: 65–66)
havaitsivat budjetin laatimiseen ja budjetissa pysymiseen liittyvät seikat osastonhoitajia
psyykkisesti kuormittaviksi tekijöiksi.
Tämän opinnäytetyön tuloksissa nousi esiin etäjohtamisen kuormittavuus. Etäjohtaminen tuo haasteita luottamuksen syntymiseen, työntekijöiden työn ja saavutusten näkyviksi tulemiseen ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. Vilkman (2017) kirjoittaa artikkelissaan etäjohtamisen synnyttämistä haasteista luottamuksen rakentumiselle. Työntekijät
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eivät pääse näkemään mitä esimies tekee, eikä esimies näe mitä työntekijä tekee. Vähäinen vuorovaikutus lisää epäluottamusta ja väärinymmärretyksi tulemisen mahdollisuutta. Luottamuksen syntyminen rakentuu vuorovaikutukselle, jolloin vuorovaikutuskanavien tulee olla kunnossa ja asianmukaiset. Erilaiset vuorovaikutustyylit ärsyttävät ja
sähköpostiviestejä tulkitaan väärin.
Opinnäytetyön tuloksissa näkyy yksintyöskentelyn ja vähäisen tuen saannin kuormittavuus. Moni vastaajista olisikin kaivannut työpariksi apulaisosastonhoitajaa. Toimittaja
Mäkinen (2020) kirjoittaa Tehyn verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa esimiesten määrän vähentyneen 2000-luvulla. Tehyn teettämään kyselyyn vastanneista esimiehistä 45
prosenttia on huomannut johtajien ja esimiesten määrän vähentyneen omassa organisaatiossaan. 73 prosenttia kyselyyn vastanneista esimiehistä on miettinyt alan vaihtoa.
Syyksi mainitaan psyykkinen kuormitus ja huono palkka. Esimiehet kokevat työssään
myös tuen puutetta. Tukea saadaan omalta esimieheltä ja kollegoilta. Myös tämän opinnäytetyön vastaajat mainitsevat pitävänsä tärkeänä ja omaa kuormitustaan vähentävänä
muilta osastonhoitajilta ja ylihoitajalta saamaansa tuen.
Tämän opinnäytetyön tulosten ja aikaisemman tutkimustiedon valossa on perusteltua
miettiä jatkotutkimuksia psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Liiallinen kuormitus heikentää työtehoa ja työn tuloksia sekä kannustaa pohtimaan alan vaihtoa tai aikaisemmin eläkkeelle jäämistä. Kuormituksen on lisäksi kuvattu
heijastuvan vapaa-aikaan, jolloin työstä palautuminen on vaikeampaa.
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Liite 1: Haastattelupyyntö lähiesimiehille
Hyvä Terveydenhuollon lähiesimies.
Oletko kokenut psykososiaalista kuormittuneisuutta työssäsi?
Opiskelen Metropolia-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmassa ja teen opinnäytetyöni työstä johtuvasta psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan
työn järjestelyihin ja sisältöön sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Opinnäytetyötäni ohjaa lehtori Marjatta Komulainen.
Vastaukset kerätään yksilöhaastatteluina syksyn 2019 aikana. Haastattelut nauhoitetaan
ja nauhoite hävitetään heti haastattelun puhtaaksi kirjoittamisen jälkeen. Ylihoitajanne
mukaan voit osallistua haastatteluun työajallasi. Vastaukset analysoidaan syksyn 2019
ja kevään 2020 kuluessa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, että vastaajan
anonymiteetti säilyy, eikä vastauksia näytetä ulkopuolisille. Murrekieliset ilmaukset muutetaan yleiskielelle vastaajan anonymiteetin suojaamiseksi. Vastaukset säilytetään salasanalla suojatussa tietokoneessa ja opinnäytetyön valmistuttua vastaukset hävitetään ja
tulosteet tuhotaan polttamalla. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseuksessa ja lisäksi
tulokset esitetään osastonhoitajakokouksessanne.
Mikäli olet halukas osallistumaan haastatteluun, voit olla yhteydessä minuun sähköpostitse tai puhelimitse. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi perua
missä vaiheessa tahansa.
Kiitokset vastauksesta!
Erika Elo
Sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija
puh. xxx-xxxxxxx
s-posti. erika.elo@metropolia.fi
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Liite 2: Teemahaastattelurunko
Taustatiedot: montako vuotta toiminut esimiehenä yleensä ja montako tässä yksikössä,
osastonhoitaja vai apulaisosastonhoitaja, jos osastonhoitaja niin onko työparia, kuinka
monta alaista

Psykososiaalisesta kuormituksesta
Kerro omin sanoin, millaista psykososiaalista kuormitusta olet kokenut?
Apukysymykset:
Mitkä asiat kuormittavat?
Pahentaako jokin kuormitusta?
Voisiko jokin helpottaa kuormitusta?

Psykososiaalisenkuormituksen vaikutuksesta
Kerro omin sanoin, miten kuormitus vaikuttaa itseesi?
Apukysymykset:
Miten kuormitus vaikuttaa työskentelyysi?
Vaikuttaako kuormitus johonkin muuhun työhösi liittyvään?
Miten kuormitus vaikuttaa hyvinvointiisi?
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Liite 3: Esimerkki alaluokan Ajan saaminen muodostumisesta

Alkuperäisilmaus

Pelkistetty

Alaluokka

Hankalaa soluttaa koulutuksia käytännön työn
oheen

"… se on aika hankala välillä sit
tähän käytännön työhön soluttaa
johonkin ja niin että sit kaikilla
Hankalaa saada koko
olis se aika siihen asiaan."
henkilökunnalle aikaa
koulutuksiin

"…koulutukset läpi, niin kyllä sitä Ajan saaminen henkilösjoutuu oikeesti sit miettiin, et
tön koulutuksiin mietimistä tähän revitään se aika…"
tyttää

"… mutta siihen menee aikaa, et
se ei tapahdu yhtäkkiä ja siihen
pitäis antaakin aikaa."

Ajan saaminen asioiden
eteenpäin viemiseen

" … ja meillä on hirveen hankala
kyllä lisätä, tai siis mahdotonta,
eikä oikein lupakaan lisätä kokouksia."

Ei mahdollisuutta lisätä
kokousten määrää

"… mä kyllä saan sen tiedon, mut
se että veis ne henkilökunnalla ja
nimenomaan niin, että sitä pys- Tiedon jakamiseen hentyis vähän pureskelemaan, että
kilökunnalle annetaan
se ei ois sillä lailla kalvosulkeiset, vähän aikaa
niin siihenhän nykyään on tosi
vähän aikaa."

Ajan saaminen
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Liite 4: Esimerkki yläluokan Ajanhallinta muodostumisesta
Pelkistetty

Alaluokka

Yläluokka

Hankalaa soluttaa koulutuksia käytännön työn oheen
Hankalaa saada koko henkilökunnalle aikaa koulutuksiin
Ajan saaminen henkilöstön koulutuksiin mietityttää
Ajan saaminen asioiden eteenpäin viemiseen

Ajan saaminen

Ei mahdollisuutta lisätä kokousten määrää
Tiedon jakamiseen henkilökunnalle annetaan vähän aikaa
Henkilöstön kouluttaminen aikarajaan mennessä
Aikarajoja tulee nopeassa tahdissa
Aikarajat
Pitää saada nopeasti tehtyä jokin asia

Aikarajat

Aikaraja uusien toimintamallien käyttöönotossa
Uudet toimintamallit käytävä läpi henkilökunnan kanssa
aikarajaan mennessä

Ajanhallinta

Kiire rekrytoimisessa
Kokoa ajan olo, että on jäljessä asioissa
Tuntuisi hyvältä olla tilanteen tasalla koko ajan
Paljon kokouksia
Etäkokoukset säästävät aikaa
Tilausten teko vie paljon aikaa
Yksi päivä viikossa koko porukka kasassa
Ei ole aikaa perehtyä muutoksiin ennen niiden jalkauttamista
Ei ole aikaa seurata työntekijöiden työskentelyä
Ei ole aikaa kysellä työntekijöiltä heidän työskentelystään
Liikkuminen vie aikaa

Ajan riittäminen

