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Abstract
In this study constructed a life course –aware age management model for the health care sector so
it can be exploited by health care organizations nationally. The purpose of this study is to describe
and explain how leadership, through the use of life course –aware age management, affects the
well-being, and describe amount of sick leaves and retirement of diverse-employees in health care
before and after intervention. The research consisted of three parts: 1) a description of earlier age
management models, 2) a description of the needs and requirements of age-diverse employees for
age management, and 3) a description of life course –aware age management effect on the wellbeing of an age-diverse workforce in the health care sector, and a description of amount of sick
leaves and retirement of diverse-employees in health care before and after intervention. The results
of parts one and two were made into the Life course –Aware Age Management Model.
The well-being data were collected from nurses and doctors from one central hospital´s area of
operation in 2014 (N = 702) and 2016 (N = 764). The research was conducted using intervention
research methods. Quantitative data were analyzed by using statistical multivariate methods.
Statistics on sick leave and retirement were also exploited in the data comparison. Employee age
management needs were surveyed in connection with the first well-being measurement.
Qualitative data were analyzed using deductive content analysis.
The doctors and nurses valuated the realization of well-being mainly in the same way. No
significant statistical association was found between employee age and well-being. Management
using the Life course –Aware Age Management Model influenced employee well-being so that
the way in which leadership was experienced improved between 2014 and 2016. The change was
statistically extremely significant (p = 0.001). No impact was found on the amount of sick leaves
and retirements. The amount of sick leaves and retirement was found no statistically significant
change.
The knowledge generated in this study can be exploited in the management of age-diverse
workforces in health care. Using the Life course –Aware Age Management Model, employers can
identify the support an age-diverse workforce requires to maintain their know-how, working
ability and work-life balance. The results of this study can be utilized in leadership, education, and
age management and well-being research.

Keywords: Age Groups, age management, Health Personnel, life course, Personnel
Management, well-being, Work-Life Balance
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa muodostettiin Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli terveysalalle.
Malli on hyödynnettävissä terveysalalle valtakunnallisesti. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää miten Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukainen johtaminen
vaikuttaa terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin, sekä kuvata sairauspoissaolo- ja
eläköitymismääriä ennen ja jälkeen intervention. Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta:
1) kuvattiin kirjallisuuden perusteella aiempia ikäjohtamisen toimintamalleja, 2) kuvattiin terveysalan eri-ikäisen henkilöstön ikäjohtamiskeinoja ja ikäjohtamistarpeita laadullisen aineiston
perusteella, ja 3) kuvattiin ja selitettiin elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen vaikutusta terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin interventiotutkimuksella, johon kuului alkumittaus
ja vuoden kuluttua seurantamittaus ja kuvattiin sairauspoissaolojen ja eläköitymisten määriä
ennen ja jälkeen intervention. Osatutkimusten 1 ja 2 perusteella muodostettiin Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli.
Osatutkimusten 2 ja 3 aineistot kerättiin yhden keskussairaalan operatiivisen toimialueen lääkäri- ja hoitohenkilöstöltä vuosina 2014 (N = 702) ja 2016 (N = 764). Vaiheen 2 aineisto analysoitiin induktiivis-deduktiivisella sisällönanalyysilla ja määrällinen aineisto tilastollisin monimuuttujamenetelmin. Lisäksi kerättiin työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon tilastoista tietoja henkilöstön sairauspoissaoloista ja eläköitymisestä.
Hoitajat ja lääkärit arvioivat työhyvinvoinnin toteutumista osapuilleen samansuuntaisesti. Iän
ja työhyvinvoinnin osa-alueiden välistä tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamismallin mukainen toiminta vaikutti työhyvinvointiin siten, että esimiestyön
koettiin parantuneen vuodesta 2014 vuoteen 2016 ja työhyvinvoinnin muutos oli tilastollisesti
erittäin merkitsevä (p = 0,001). Sairauspoissaolo- ja eläköitymismäärissä ei ollut tilastollisesti
merkitsevää eroa ennen ja jälkeen intervention.
Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää terveysalan eri-ikäisen henkilöstön johtamisessa. Tutkimuksessa muodostettua Elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia hyödyntämällä terveysalan esimiehet voivat paremmin huomioida eri-ikäisen henkilöstönsä tuen tarpeita osaamisen johtamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä, sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää henkilöstöjohtamisessa, koulutuksessa, sekä
työhyvinvoinnin ja ikäjohtamisen tutkimuksessa.

Asiasanat: elämänkulku,
työhyvinvointi

ikäjohtaminen,

terveydenhuoltohenkilöstö,

terveysala,

Kiitokset
Väitöskirjani alku juontaa juurensa käytännön hoitotyöhön leikkausosastolle,
jossa työskentelin aiemmin osastonhoitajana. Olisin tarvinnut tuolloin henkilöstöjohtamisen tueksi konkreettista ja helposti saatavilla olevaa tietoa eri-ikäisten
työntekijöiden osaamisen kehittämisen ja työkyvyn ylläpitämisen tukemiseen,
joten päädyin tutkimaan asiaa tarkemmin. Väitöskirjatyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja monivaiheinen prosessi. Tasapainoilu perheen, työn ja tutkimuksen
välillä oli ajoittain haasteellista etenkin, kun sitä teki yksin kaukana oman yliopiston ja muiden tutkijakoulun jatko-opiskelijoiden välittömästä vertaistuesta. Siksi
tutkimustyön valmistuminen tuntuu erityisen hyvältä.
Erityisen suuret kiitokset väitöskirjatutkimukseni valmistumisesta kuuluvat
ohjaajilleni, professori Helvi Kyngäkselle ja TtT Kati Päätalolle. Professori Kyngäs vastasi kärsivällisesti lukemattomiin sähköpostiviesteihini, kannusti taitavasti
ja päämäärätietoisesti, sekä rohkaisi minua, kun olin epätoivon partaalla ja epäilin
osaamistani. Hänen kokemuksensa ja vahva uskonsa työni valmistumiseen loi
uskoa myös minuun ja kannusti minua eteenpäin läpi koko tutkimusprosessin.
Kati Päätalon vahva asiantuntemus, sekä rohkaiseva ja rakentava palaute auttoi
minua tutkimuksen kaikissa vaiheissa.
Kunnioittaen kiitän väitöskirjatyöni esitarkastajia professori Tarja Suomista ja
professori Leena Salmista huolellisesta paneutumisesta tutkimukseeni ja asiantuntevasta palautteesta, jonka avulla sain hiottua työstäni vielä paremman. Kiitän
lämpimästi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellisen kirjaston informaatikko
Aila Ruokokoskea avusta tutkimuksen alkuvaiheen monimutkaisten tietokantahakujen toteutuksessa. Kiitän myös Jyväskylän yliopiston tietoasiantuntija Pekka
Rahkosta tärkeistä neuvoista ja kommenteista määrällisen aineiston analyyseihin
ja tuloksista tehtyihin johtopäätöksiin liittyen. Tekstin kielenhuollosta kiitän Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kielipalveluja.
Osoitan lämpimät kiitokseni Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ikäjohtamisen
moniammatilliselle työryhmälle ja sen entiselle vetäjälle, nyt jo eläkkeellä olevalle työhyvinvointiylihoitaja Tuula Kedolle tuesta ja yhteistyöstä Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin sisällön muodostamisessa. Kiitän lisäksi
operatiivisen toimialueen hoito- ja lääkärihenkilöstöä kiireisen työajan uhraamisesta tutkimuskyselyihini vastaamiseksi, koska ilman vastauksia en olisi saanut
tutkimustani tehtyä. Taloudellisesta tuesta kiitän Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä, Anestesiahoitajayhdistystä, Leikkaushoitajayhdistystä, Sairaanhoitajaliiton Keski-Suomen alueyhdistystä, sekä Koulutusrahastoa.
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1

Johdanto

Terveysalan palvelut tuotetaan pääosin ihmisten avulla, jonka vuoksi henkilöstövoimavarojen tehokas johtaminen korostuu terveysalalla (Hietamäki, 2013). Tulevaisuuden haasteena terveysalalla on vaikeutuva niukkuusongelma, joka johtuu
henkilöstön ikääntymisestä ja eläköitymisestä, sekä toisaalta väestön odotettavissa
olevasta eliniän noususta ja terveyspalveluiden kysynnän kasvusta (Ensio, Suomalainen, Lammintakanen, & Kinnunen, 2014). Terveysalalle tarvitaan tulevaisuudessa uutta työvoimaa, jolla on laaja-alaista osaamista (Mäkipää, Laaksonen,
Saarinen, & Miettinen, 2012) ja mahdollisesti tulevina vuosikymmeninä työntekijämarkkinoilla lisääntyy kilpailu lahjakkaista työntekijöistä (Wiskow, Albrecht, &
de Pietro, 2010). Kunnallisten terveyspalveluiden korkean laadun ja sujuvuuden
varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, pitää alalta poistuvien työntekijöiden
tilalle rekrytoida uusia työntekijöitä ja toisaalta saada heidät myös pysymään
alalla, mikä edellyttää kunnallisten terveyspalveluiden vetovoimaisuuteen panostamista (Päätalo & Kyngäs, 2016b). Tästä syystä terveysalan organisaatioiden
täytyy tunnistaa alalla jo olevien työntekijöiden työtyytyväisyyteen vaikuttavia
tekijöitä ja myös panostaa niihin (Hietamäki, 2013; Koponen, Laiho, & Tuomaala, 2012), sekä panna täytäntöön työelämän käytäntöjä, jotka edistävät ja mahdollistavat työntekijöiden työuran jatkamisen (Attree ym., 2011).
Väestö elää yhä pitempään OECD maissa ja samaan aikaan maiden työikäinen väestö vähenee ja ikääntyy (Christensen, Doblhammer, Rau, & Vaupel, 2009;
Mäkipää ym., 2012; OECD, 2015; Pitt-Catsouphes & Matz-Costa, 2009). Suomalainen väestö ikääntyy suhteellisesti monia muita maita nopeammin maamme
ikärakenteen johdosta (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011a). Väestön ikääntymisen vuoksi eläke menot kasvavat. Jotta tulevaisuuden eläkekulut saadaan katettua,
on ollut tarve nostaa laskennallista eläkeikää, mikä johtaa organisaatioiden henkilöstön ikääntyneiden määrän lisääntymiseen (Aaltio, Salminen, & Koponen,
2014; Walker, 2005). Työurien pidentäminen on ollut yksi kiireellisimpiä ja keskeisimpiä työelämän haasteita nopeasti ikääntyvässä Suomessa (Kauhanen,
2012). Vuonna 2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä eläkeikä nousee
Suomessa portaittain 63 vuodesta 65 vuoteen ja tulevaisuudessa eläkeikään vaikuttaa kunkin ikäluokan odotettavissa oleva elinikä (Tenhunen, 2017). Näillä
näkymin eläkeikä nostetaan vuoteen 2050 mennessä 65,5 vuoteen suurimmassa
osassa OECD –maita (OECD, 2013). Eläkeiän nostamisen lisäksi tarvitaan myös
työssä jatkamista tukevia toimenpiteitä, koska pelkkä eläkejärjestelmän muutos ei
riitä pitämään työntekijöitä työelämässä (Tuominen & Takala, 2006), jos työnteki13

jän työkyky tai motivaatio ei ole riittävän hyvällä tasolla. Työntekijöiden työuran
pidentämisen tarve työhyvinvointivaltion taloudellisen perustan turvaamiseksi on
merkittävä haaste suomalaiselle yhteiskunnalle (Siljanen, Rautio, & Husman,
2012). Työntekijän työkyky ja työhyvinvointi koostuvat monista eri asioista ja
mahdollisten ongelmien poistamisen lisäksi on tärkeää vahvistaa työn voimavaraja vetovoimatekijöitä (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2011). Tutkimusten mukaan
työntekijän työkykyä edistävillä toimilla voi olla suotuisia vaikutuksia työntekijän
elämänlaatuun (Sörensen ym., 2008) ja niillä voidaan mahdollisesti ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä (Cloostermans, Bekkers, Uiters, & Proper, 2015). Myös
työnantajan osoittama tuki ja rohkaisu voi auttaa työntekijää pysymään työssä
pidempään (Ng & Law, 2014).
Työntekijöiden työssäjaksamisen edistämisessä ja työurien pidentämisessä
työtyytyväisyydellä ja työssä viihtymisellä on suuri merkitys (Kauhanen, 2012).
Tulevaisuudessa työntekijöiden työssä jatkamisen ja jaksamisen tukeminen onkin
yhä tärkeämpää aloilla, joilla on liian vähän osaavia työntekijöitä. Eri-ikäisten
työntekijöiden työhyvinvointia ja työhön sitoutumista voidaan tukea ikäjohtamiskeinot huomioivan henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla (Hietamäki, 2013;
Innocenti, Profili, & Sammarra, 2013; Salminen, 2012). Työhyvinvoinnin edistämisestä on tullut tärkeä tekijä organisaatioissa ja kansallisessa politiikassa, sillä
työhyvinvoinnin positiivisten vaikutusten yhteys muun muassa työn tuottavuuteen
ja talouskasvuun, sekä toisaalta työhyvinvoinnin puutteen aiheuttamat kustannukset esimerkiksi sairauspoissaolojen muodossa on tunnistettu (Kauhanen, 2012).
Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen voi olla yksi keino lisätä alan ja organisaation vetovoimaa, sekä tukea sairaanhoitajien alalla pysymistä (Päätalo &
Kyngäs, 2016b). Sellaiset organisaatiot, jotka ovat kehittäneet tehokkaita työelämäkäytäntöjä, ovat paremmassa asemassa houkuttelemassa osaavia työntekijöitä
töihin ja toisaalta niillä on myös parempi mahdollisuus pitää kiinni olemassa olevista osaajista (Bristol, Abbuhl, Cappola, & Sonnad, 2008). Toisaalta työ- ja organisaatiositoutumisen yhtenä ydintekijänä on edelleen työ, jossa on mahdollisuus hyödyntää, kehittää ja ylläpitää omaa osaamista (Hietamäki, 2013). Tarjoamalla vetovoimaisen ja tukea antavan työympäristön, ja tarjoamalla sellaiset työtilat, joissa terveysalan työntekijöiden on mahdollista työskennellä tehokkaasti,
organisaatio voi onnistua paremmin terveysalan ammattilaisten rekrytoinnissa ja
osaavien työntekijöiden sitouttamisessa organisaatioon (Wiskow ym., 2010).
Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) arvo- ja asennetutkimuksen (2010)
mukaan työn merkitys elämänsisältönä saattaa olla muuttumassa työikään tulevien uusien sukupolvien aikana. Toisaalta tiedostetaan myös, että suurten ikä14

luokkien korvautuminen työelämässä pienemmillä ikäluokilla voi johtaa kohti
työntekijöiden markkinoita, jolloin työnantajat joutuvat kilpailemaan osaavista
työntekijöistä ja työnhakijoista tulee työn valitsijoita. (Haavisto, 2010) Yhä pienemmistä nuoremmista ikäluokista ja alan vetovoimaisuuden heikkenemisestä
johtuva mahdollinen hoitajapula, sekä toisaalta hoitotyön tehtäväkuvien laajeneminen ja hoitajien ammattikunnan aseman vahvistuminen terveyspalvelujärjestelmässä voi johtaa tulevaisuudessa hoitohenkilöstön rekrytointitarpeeseen
(Coomber & Louise Barriball, 2007). Organisaatioiden taloudellinen kasvu, kilpailullisuus ja tuloksellisuus riippuvat tulevaisuudessa siitä, miten työnantajat
hyödyntävät ikääntyvää työvoimaansa ja miten he huomioivat eri-ikäisten työntekijöidensä tarpeet (Naegele & Walker, 2006), ja siitä, miten he tukevat perheellisten työntekijöiden työskentelyä perheystävällisillä käytännöillä (Harris, Bennett,
Davey, & Ross, 2010). Työntekijöiden motiivit ja tarpeet vaihtelevat iän mukaan,
joten on tärkeää huomioida henkilöstön monimuotoisuus kehitettäessä yhä parempia henkilöstöresurssien johtamisen käytäntöjä (Innocenti ym., 2013; Smola
& Sutton, 2002). Perhemyönteiseen työnantajapolitiikkaan sisältyy erilaisia joustavia työjärjestelyjä, kuten osa-aikatyö, ja esimiehillä on merkittävä rooli hyödynnettäessä erilaisia työn jousto mahdollisuuksia (Harris ym., 2010). Perheellisten työntekijöiden lastenhoitovelvollisuuksilla ja esimiehen tuella tai sen puutteella on löydetty yhteys työn ja perheen väliseen tyytyväisyyteen (Frye & Breaugh,
2004). Työjärjestelyt, jotka mahdollistavat työn ja perheen yhteensovittamisen,
lisäävät työelämän tasa-arvoisuutta ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta (Wiskow,
Albrecht, & de Pietro, 2010).
Organisaatioon sitoutuminen koetaan terveysalan henkilöstövoimavarojen
johtamisessa tärkeäksi, koska henkilöstö ikääntyy, eläköityy ja uudet sukupolvet
ovat entistä pienempiä (Hietamäki, 2013). Toisaalta myös nuorten sairaanhoitajien halu vaihtaa alaa on suuri (Flinkman, 2014), mikä on tiedostettu ongelma
(Päätalo & Kyngäs, 2016b). Työ- ja organisaatiositoutuminen eivät ole enää itsestään selvyyksiä (Hietamäki, 2013) ja moni sairaala Euroopan unionin ja WHO:n
jäsenmaissa kärsii jo nyt rekisteröityjen sairaanhoitajien vajeesta (Attree ym.,
2011; Harris ym., 2010; Walker, 2005; WHO, 2012). Rekisteröityjen sairaanhoitajien vaje ja siitä aiheutuva rekrytointivaikeus aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten
työssä olevien työntekijöiden työkuorman lisääntymistä, mikä voi johtaa henkilöstön stressiin ja työuupumukseen (Tallman & Bruning, 2005). Tyytymättömyys
hoitotyön työpaikkojen työkäytäntöihin sekä ongelmat johtamisessa, työn suunnittelussa ja työn vaatimuksissa voivat olla osasyynä siihen, että sairaanhoitajat
hakeutuvat työskentelemään muualle kuin hoitotyöhön (Black, Spetz, & Harring15

ton, 2008; Duvall & Andrews, 2010; Flinkman, 2014). Tämän vuoksi onkin tärkeää ottaa huomioon mitä työntekijät odottavat johtamiselta, työltä ja työyhteisöltä. Aikaisempien tutkimusten mukaan eri sukupolvien edustajien arvot ja odotukset työtä kohtaan eroavat toisistaan ja eri-ikäisillä työntekijöillä on erilaisia työn
hallintaan, jaksamiseen ja omaan elämäntilanteeseen liittyviä odotuksia ja tuen
tarpeita (Innocenti ym., 2013; Smola & Sutton, 2002; Sparks & Hall, 2014). Jos
organisaatiossa ei ole panostettu perheystävälliseen työskentelykulttuuriin, eikä
työskentelyä tukevia käytäntöjä ole kehitetty, on riskinä menettää lahjakkaat ja
osaavat työntekijät muualle (Gropper, Gartke, & MacLaren, 2010).
Tulevaisuudessa terveysalan 24/7-palveluiden turvaaminen ja henkilöstön
työaika joustojen toteuttaminen pienten henkilöstöresurssien varassa, sekä palvelukysynnän lisääntyminen ja palveluodotusten kasvaminen, asettavat yhä enemmän velvoituksia terveysalan johtamiselle (Hietamäki, 2013). Työelämän vetovoimaa on kasvatettava ja organisaatioiden työhyvinvoinnin, työelämän laadun ja
työn tuottavuuden kehittämisessä johtamisella on tärkeä rooli (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011b). Terveysalan johtaminen on oma erikoisalansa, johon pitää
kouluttautua ammattimaisen johtamisen vahvistamiseksi (Torppa, 2007). Työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi on Syväjärven ym. (2012) mukaan on
selvitettävä mistä työntekijöiden työn mielekkyys syntyy ja luovuttava työhyvinvoinnin yleisistä olettamuksista. Ei myöskään riitä, että työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia lisäävät asiat tunnistetaan ja kirjataan, vaan organisaatiossa niitä
tukevien toimien pitää myös näkyä käytännössä. Terveysalan esimiehillä on
yleensä vahva substanssiosaaminen ja he etenevät johtajaksi usein juuri kliinisen
asiantuntijuutensa perusteella. Hyvä ihmisten johtaminen edellyttää luottamusta ja
kunnioitusta johtajan ja työntekijöiden välillä. Korkea virka-asema, asiantuntijuus
tai muodollinen valta ei takaa hyvää johtajuutta, sillä ilman työntekijöiden luottamusta ja arvostusta johtajan on vaikea onnistua. Erilaisilla johtamiskoulutuksilla
voidaan kuitenkin vahvistaa asiantuntijalla olevia johtamisvalmiuksia. (Syväjärvi,
Lehtopuu, Perttula, Häikiö, & Jokela, 2012)
Työelämän muutokset ja uudenlaiset työvaatimukset koetaan kuormittavina,
mutta ikäjohtaja kykenee muuttamaan töitä ja niiden organisointia tarpeet huomioiden yksilön mittojen mukaiseksi (Ilmarinen, 2006b). Ikäjohtamistarve tuottaa
monia haasteita ja osaamisvaatimuksia tulevaisuuden esimiestyölle terveysalalla,
koska johtamisessa voi olla edelleen vanhoja painolasteja ikäjohtamisen kunnollisen toteuttamisen esteenä (Juuti, 2002). Tutkimustulosten mukaan esimiehen hyvä
johtaminen lisää tilastollisesti merkitsevästi työntekijöiden työhyvinvointia ja
sillä on osoitettu olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus yli 45-vuotiaiden elä16

köitymisaikeisiin (Kauhanen, 2012), joten hyvään johtamiseen kannattaa panostaa. Organisaation johtajat ja esimiehet tarvitsevat ikäjohtamiseen liittyvää tietoa
ja koulutusta ymmärtääkseen ikäjohtamisen merkityksen, ja toisaalta he tarvitsevat myös valtuuksia toimia ikämyönteisellä tavalla, koska hyvän esimiestyön ja
ikäjohtamisen perustana toimii myönteinen ikäasenne (Ilmarinen, 2006b; Juuti,
2002). Työelämässä tapahtuneet muutokset heijastuvat johtamiseen, johon on
otettu paljon vaikutteita henkilöstövoimavarojen johtamisen käytännöistä (Cini,
Cucllari, & Gabeta, 2013). Hietamäen (2013) mukaan terveysalalle tarvitaankin
perinnäisistä henkilöstövoimavarojen johtamisen teorioista poikkeava henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) lähestymistapa, joka huomioi alan henkilöstön
monimuotoisuuden, sukupolvien erilaisuuden ja elämänkaaren jatkuvan kehityksen (Hietamäki, 2013).
Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa käytännönläheinen ikäjohtamisen toimintamalli terveysalalle Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin niin, että malli
on hyödynnettävissä terveysalalle valtakunnallisesti. Tutkimuksen tarkoituksena
on kuvata ja selittää miten ikäjohtamisen toimintamallin mukainen johtaminen
vaikuttaa terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin, sekä kuvata sairauspoissaolo- ja eläköitymismääriä ennen ja jälkeen intervention. Muilla ammattiryhmillä tarkoitetaan terveysalaan välillisesti liittyviä aloja, kuten puhtaus- ja
välinehuoltopalveluja sekä logistiikkaa. Terveysala sisältää tässä tutkimuksessa
sekä hoitotyön, että lääketieteen ammattihenkilöt. Terveysalan esimiehillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sekä hoitotyön että lääketieteen esimiehiä. Hoitajat ja
lääkärit ovat tutkimuskohteena, koska he toisaalta työskentelevät omina ammattiryhminään, mutta toisaalta heidän työnsä lomittuvat. Molempien ammattiryhmien
työpanosta tarvitaan potilaan hoitoprosessissa ja yhdessä he muodostavat terveysalan suurimmat ammattiryhmät.
Tutkimus muodostuu kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäisen osatutkimuksen kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa etsitään ikäjohtamisen malleja aikaisemmasta kirjallisuudesta. Toisessa osatutkimuksessa laadullisen tutkimuksen
avulla kartoitetaan terveysalan henkilöstön ikäjohtamistarpeita. Kolmannessa
osatutkimuksessa kuvataan ja selitetään elämänkulkutietoisen ikäjohtamismallin
mukaisen johtamisen vaikutusta terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin interventiotutkimuksella, johon kuului alkumittaus ja vuoden kuluttua seuranta mittaus, sekä kuvataan sairauspoissaolojen ja eläköitymisten määriä ennen ja
jälkeen intervention. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla pyritään varmentumaan Ikäjohtamisen toimintamallin mukaisen henkilöstöjohtamisen hyödyllisyydestä. Tämän tutkimuksen tietoa voidaan hyödyntää tulevan uuden Keski-Suomen
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keskussairaalan Sairaala Novan henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämisessä, koska uuden sairaalan tehokas näyttöön perustuva ja potilaslähtöinen toiminta
edellyttää kaikkien toimintaprosessien kehittämistä unohtamatta kuitenkaan inhimillistä näkökulmaa ja työntekijöiden tarpeita.
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2

Ikäjohtaminen ja työhyvinvointi

2.1

Ikäjohtaminen ja eri-ikäisyys

Ikäjohtaminen on käsitteenä moniulotteinen (Sosiaali- ja terveysministeriö,
2011a), eikä sen sisällöstä löydy yleisesti hyväksyttyä määritelmää (Aaltio ym.,
2014; Cini ym., 2013; Halme, 2011; Simström, 2009), vaan on joukko ikääntymisilmiön hallintaan pyrkiviä tutkimuksellisia painotusalueita (Halme, 2011).
Ikäjohtamisnäkökulma linkittyy ideologisesti useisiin muihin termeihin, kuten
ikääntyvä väestö, väestötieteelliset muutokset tai ikääntyminen, aktiivinen ikääntyminen, eri-ikäisten johtaminen, monimuotoisuudenjohtaminen ja syrjinnänvastaisuus (European Commission, 2007). Ikäjohtaminen liittyy myös erilaisiin henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) käytäntöihin, kuten rekrytointi, oppiminen, harjoittelu, kehittäminen ja edistäminen, sisäinen työvaihto, joustavat työjärjestelyt, työn modernisointi, työmuotoilu, terveyden edistäminen, työsuhteen
päättyminen ja eläkkeelle siirtyminen (EurolinkAge, 2000; Walker, 2005). Hyvät
ikäjohtamiskäytännöt voidaan määritellä sellaisiksi keinoiksi, jotka poistavat
organisaation ikäesteitä ja edistävät työyhteisöjen eri-ikäisyyttä ylläpitäen positiivista ilmapiiriä. Tällöin jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saavuttaa työssään oma potentiaalinsa iästä riippumatta. (Naegele & Walker, 2006; Walker,
2005)
Ikäjohtamisen kehittäminen alkoi ikääntyneiden työntekijöiden työkäytännöistä ja tarpeesta poistaa ikääntyneiden työntekijöiden työllistymis- ja työssä
pysymisen esteitä (Walker, 2005). Kansainvälisissä aiemmissa ikäjohtamistutkimuksissa ikäjohtamistutkimuksen fokus on ollut ikääntyneiden työntekijöiden
johtamisessa ja heidän työkykynsä tukemisessa (Cloostermans ym., 2015;
Knauth, Karl, & Braedel-Kühner, 2005; Ng & Law, 2014; Sörensen ym., 2008),
sekä ikäsyrjinnässä ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistymisen esteissä (Berger, 2009; Cloostermans ym., 2015; Walker & Taylor, 1998; Walker, 1999). Viime
vuosina ikäjohtamistutkimus on käsitellyt työntekijöiden monimuotoisuutta ja
siitä johtuvia esimiestyön haasteita (Hendricks & Cope, 2012; Kunze, Boehm, &
Bruch, 2011; Kunze, Boehm, & Bruch, 2013; Mahon & Millar, 2014; Millar &
Culpin, 2014).
Ikäjohtamisen käsite luotiin Suomessa alun perin Kansallisen ikäohjelman
(1998–2002) yhteydessä, ja siinä ikäjohtaminen määriteltiin johtamiseksi, joka
edistää ikääntyvien työntekijöiden työkykyä ja työllistymistä sekä organisaatioi19

den tuloksellisuutta (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002). Työterveyslaitos toteutti vuosina 2000–2002 osana Kansallista ikäohjelmaa Ikäjohtamisen koulutushankkeen, jossa ikäjohtaminen määriteltiin arkiseksi johtamiseksi, jonka avulla
pyritään suunnittelemaan ja organisoimaan töitä huomioiden eri-ikäisten ja eri
elämäntilanteissa olevien työntekijöiden työkyky, voimavarat ja tuen tarpeet siten,
että jokainen työntekijä voi saavuttaa turvallisesti ja terveellisesti sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet (Ilmarinen, 2006c). Tässä tutkimuksessa
ikäjohtamisesta käytetään tätä määritelmää, koska elämänkulkunäkökulmasta
ikäjohtaminen koskee työntekijöitä työelämänkulun kaikissa vaiheissa, mikä on
myös tämän tutkimuksen lähtökohta.
Eri-ikäisten työntekijöiden kokemusta hyvästä johtamisesta on tutkittu jaottelemalla kohdejoukko eri sukupolviin (Hernaus & Poloski Vokic, 2014; Nuutinen,
Heikkilä-Tammi, Manka, & Bordi, 2012). Sukupolvinäkökulma perustuu siihen
ajatukseen, että kasvaminen samalla ajanjaksolla luo ihmisille samanlaista asenne- ja arvo pohjaa, eli samaan sukupolveen kuuluvat työntekijät arvostavat oletettavasti samoja asioita (Joshi, Dencker, Franz, & Martocchio, 2010). Sukupolvien
väliset erot aiheuttavat haasteita nykyajan johtamiselle terveysalalla (McGuire,
Todnem By, & Hutchings, 2007), joten tunnistamalla kunkin sukupolvien luonteenomaisuus voidaan johtamisessa hyödyntää erilaisia johtamis-keinoja vähentämään sukupolvien välistä kuilua ja lisätä siten työntekijöiden yhteenkuuluvuutta
työyhteisössä (Hendricks & Cope, 2012). Luottamus organisaation johtamiseen
edistää yhteistyön tekemistä, lisää työntekijän työkykyä sekä tuottavuutta ja on
lisäksi keskeinen tekijä työntekijän työhyvinvoinnin lisääntymisessä (Alfes,
Shantz, Truss, & Soane, 2013; Ashleigh, Higgs, & Dulewicz, 2012). Organisaation sisäisen tuen sekä laadukkaan esimiehen ja alaisen välisen vuorovaikutuksen
avulla voidaan rakentaa luottamusta, lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja saada
työntekijät pysymään työssä organisaatiossa ja yleensä alalla (Trybou, De Puorcq,
Paeshuyse, & Gemmel, 2014).
Onnistunut ikäjohtaminen edellyttää ihmislähtöistä johtamista, sekä esimiehen ja alaisen välistä toimivaa vuorovaikutusta (Halme & Aaltio, 2011). Ikäjohtamisessa tarvitaan myös tunneälytaitoja, joita esimiesten tulisi itsessään kehittää
parantaakseen omia valmiuksia ikäjohtamiseen ja hyödyntääkseen johtamisessa
erilaisia hyvää työilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä (Simström, 2009). Jos
organisaatio antaa esimiehille mahdollisuuden hyödyntää johtamistyössä hyviä
ikäjohtamis-keinoja, voidaan hyvä ikäjohtamiskulttuuri saavuttaa osaksi organisaation henkilöstövoimavarojen johtamista (Ilmarinen, 2006c). Toisaalta henkilöstövoimavarojen johtaminen (Human Resource Management, HRM) tarkoittaa
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johtamiskäytäntöjä, kuten rekrytointi, valinta, oppiminen ja kehittyminen, palkkiot, viestintä, tiimityö ja työsuorituksen johtaminen (Beardwell, 2010) – ja toisaalta HRM viittaa noiden johtamiskäytäntöjen noudattamiseen käytännössä. Näiden
HRM-käytäntöjen raamit on useimmissa eurooppalaisissa organisaatioissa varmistettu lainsäädännön avulla (Torrington, Hall, Taylor, & Atkinson, 2014).
2.2

Ikäjohtamisen vaikutus työn ja muun elämän tasapainoon

Ikäjohtamisen avulla voidaan vaikuttaa työn ja muun elämän tasapainoon (WorkLife Balance, WLB), koska hyödyntämällä erilaisia ikäjohtamis-keinoja, kuten
osa-aikatyötä, voidaan auttaa työntekijöitä saavuttamaan tasapaino työhön ja
muuhun elämään liittyvien vaatimusten välissä (Cascio, 2004). Eri-ikäisten työntekijöiden ikäjohtamisen avulla pyritään henkilöstövoimavarojen johtamisessa
huomioimaan eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksia ja mahdollisia tuentarpeita
(Lundell ym., 2011). Esimiehet tarvitsevat johtamistyöhönsä ikäjohtamismallin,
joka sisältää tietoa ikäjohtamisesta yleensä, sekä linjauksia ja ohjeita organisaatiossa käytettävissä olevista ikäjohtamiskäytännöistä ja -keinoista (Ilmarinen,
2006c).
Viime vuosina WLB on noussut lisääntyneen mielenkiinnon kohteeksi maailmanlaajuisesti niin organisaatioiden ja työnantajien, kuin poliitikkojen, työntekijöiden ja heidän edustajiensa näkökulmasta (Crompton & Lyonette, 2006; McCarthy, Darcy, & Grady, 2010; Nitzsche, Jung, Kowalski, & Pfaff, 2014). WLB on
käsite, jonka lisääntynyt tarve on saavuttanut merkittävän roolin nykypäivän yhteiskunnassa ja työelämässä (R. Harris et al., 2010). Työn ja henkilökohtaisen
elämän yhteensovittamista pidetään tärkeänä tavoitteena myös Euroopan unionin
tasolla (Crompton & Lyonette, 2006). WLB:n tärkein tavoite on auttaa kaikkia
työntekijöitä saavuttamaan tasapaino työn ja muun elämän välillä ja esimiehen
tuella on merkittävä rooli tavoitteen saavuttamisessa (Nitzsche ym., 2014). Monet
organisaatiot tarjoavatkin työntekijöilleen jo valikoiman erilaisia WLB –
käytäntöjä, joiden avulla työntekijöiden on helpompi saavuttaa tasapaino, koska
työelämän tasapaino hyödyttää lopulta sekä työtä että perhe-elämää (Guest,
2011). WLB käytännöt vaihtelevat, ja ne voivat olla väliaikaisia järjestelyjä, kuten
työvaihto, osa-aikatyö, erilaiset joustot (palkaton vapaa, etätyö) ja tukitoimet
työjärjestelyissä (neuvonta, työnohjaus, stressin hallinta), lasten hoitomaksuihin
liittyvä rahallinen tuki, sekä mahdollisuus hoitaa itse lasta palkallisesti kotona
(McCarthy ym., 2010).
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Eri sukupolvilla sekä eri elämän- ja työuran vaiheissa olevilla työntekijöillä
on erilaisia odotuksia työltä, työpaikalta ja johtamiselta (Hietamäki, 2013; Ilmarinen, 2006c). Organisaatioiden henkilöstö on yhä monimuotoisempaa iältään,
osaamiseltaan ja kulttuuritaustaltaan ja työntekijät voivat elää hyvinkin erilaisissa
elämäntilanteissa, joten heidän arvojensa ja asenteidensa erilaisuus luo uusia vaatimuksia johtamiselle (Halme, 2005). Ikääntyvien ja ikääntyneiden työntekijöiden
hyvä työkyky edellyttää ylläpitoa ja tukea (Juuti, 2002), ja ikäjohtamisen avulla
voidaan vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja työkykyyn, minkä tuloksena on
mahdollista, että henkilöstön työhyvinvointi kasvaa ja yrityksen tuottavuus paranee. Ikäjohtamisen lähtökohtana on organisaation oma henkilöstöstrategia, jota
ikäjohtaminen osaltaan täydentää. Ikäjohtamiselle on määriteltävä tavoitteet, eli
visiot, jotka ovat tasapainossa organisaation muiden henkilöstövisioiden kanssa.
Jotta asetettuihin ikäjohtamistavoitteisiin voidaan päästä, on organisaatiossa oltava ikäjohtamisen kehittämisohjelma, jossa kokeillaan ja kehitetään ikäjohtamisen
keinoja käytännössä. Hyvien ikäjohtamiskäytänteiden ansiosta organisaatioon
syntyy ikäjohtamisen kulttuuri osaksi hyvää henkilöstöjohtamista. (Ilmarinen,
2006c)
2.3

Ikäjohtaminen tutkimusalueena

Ikäjohtamista on tutkittu paljon eri tieteenalojen näkökulmasta sekä kansallisesti,
että kansainvälisesti, ja tutkimusaiheena se on saavuttanut arvostetun aseman.
Halmeen (2011) mukaan ikäjohtaminen on tutkittavana ilmiönä luonteeltaan taloudellinen, kokemuksellinen, sosiaalinen ja poliittinen (Halme, 2011). Ikäjohtamistutkimuksen ja erityisesti työntekijöiden työkyvyn tutkimuksen uranuurtajana
Suomessa on toiminut Juhani Ilmarinen, joka on julkaissut paljon aiheeseen liittyvää tutkimusta (Ilmarinen, 2006a; Ilmarinen, 2006c; Lundell ym., 2011), ja hän
on ollut mukana kehittämässä nykyisin kansainvälisestikin käytössä olevaa The
Work Ability Index -mittaria (WAI), jolla voidaan mitata työntekijän työkykyä
(Ilmarinen, 2006a). Suurten ikäluokkien eläköitymisestä myötä aiheutuva työntekijäpula on ongelma monessa Euroopan maassa, ja siihen on pyritty löytämään
erilaisia ratkaisuja sekä työurien pidentämistä tukevia keinoja (Walker, 2005).
Ikäjohtamistutkimuksen painopiste on nykyään organisaatioiden johtamisen tutkimisessa (Halme, 2011). Työterveyslaitoksen tutkijat Wallin ja Hussi (2011) ovat
analysoineet eurooppalaisia ikäjohtamisen hyvien käytäntöjen tietokannassa olevia erikokoisten yritysten ikäjohtamismalleja. Tulosten perusteella ikäjohtamisen
kaksi tärkeintä ulottuvuutta olivat organisaation ikätietoisuus ja toimintavalmius,
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joita tarkastelemalla organisaation ikäjohtamisen kehitystaso voitaisiin tutkijoiden
mukaan arvioida. Tutkijoiden mukaan tulevaisuudessa pitäisi panostaa ikäjohtamistoimenpiteiden mitattaviin seurauksiin ja mittareihin, jotta ikäjohtamisen hyöty organisaatiolle voidaan todentaa. (Wallin & Hussi, 2011) Vaikka ikäjohtamista
on tutkittu paljon, sen vaikutuksia työhyvinvointiin ei ole tutkittu terveysalalla.
Ikäjohtamisen on katsottu olevan myös kansallisesti tärkeä kehittämisalue.
Elinkeinoelämän keskusliitto on julkaissut työkykyjohtamisen mallin, johon on
kirjattu keinoja työntekijöiden työkyvyn johtamiseen ja työurien pidentämiseen
(Elinkeinoelämän keskusliitto, 2011). Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus
ovat reagoineet tähän ajankohtaiseen kehittämistarpeeseen tarjoten organisaatioille ja esimiehille ilmaisia sähköisiä työkaluja ikäjohtamisen kehittämiseen, kuten
Työterveyslaitoksen Ikäskannerin. Sitä voi hyödyntää ikäjohtamisen kehittämisessä tarkastelemalla toimintakäytäntöjen taustalla olevia ikäasenteita ja organisaation toimintavalmiutta. Sähköinen työkalu tarjoaa vinkkejä organisaation ikäohjelman kehittämisen ja ikäjohtamisen tueksi. (Työterveyslaitos, 2017) Työturvallisuuskeskuksen Sykettä työhön –työkalujen avulla työyhteisöt ja esimiehet
voivat saada tukea eri-ikäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen, kehittämiseen ja johtamiseen (Savolainen, 2016). Työterveyslaitoksen
Jousto-oppaassa on vinkkejä esimielle työntekijöiden työhyvinvointia edistävistä,
yksilöllisistä ja yhteisöllisistä joustoista sekä niiden toteuttamisesta (Tuomivaara,
Ropponen, & Kandolin, 2016).
Ikäjohtamista on pidetty tärkeänä kehittämisalueena myös kunta- ja organisaatio tasolla ja viime vuosina onkin julkaistu useita erilaisia organisaatioiden
ikäjohtamisen kehittämiseen liittyviä pro gradu -tutkielmia, sekä YAMK- ja
AMK- opinnäytetöitä (Kalliokoski, 2012; Kasari, 2011; Kivi, 2017; Leino, 2011;
Nilsson, 2011; Pullinen, 2013; Pyykkönen, 2011; Tepora, 2010; Ventä, 2012), ja
ne ovat pääosin organisaatiokohtaisia kehittämishankkeita, joiden hyödyntäminen
toiseen organisaatioon voi olla vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Kansallisella tasolla tehdyt ikäjohtamiseen liittyvät tutkimukset painottuvat ikäjohtamisilmiön määrittelyyn sekä henkilöstön työkyvyn tukemiseen. Ikäjohtamiseen liittyvät väitöskirjatyöt (Halme, 2011; Järnefelt, 2010; Ruoholinna, 2009; Salminen, 2012; Simström, 2009) käsittelevät aihetta enemmänkin tutkimusilmiönä eri näkökulmista
(ikäjohtaminen ja eri-ikäisyys, tunneälytaidot ikäjohtamisessa, osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, työurien pidentäminen, ikääntyneet työntekijät), eivätkä
liity minkään alan toiminnan kehittämiseen suoranaisesti.
Suosio eri alojen organisaatioiden AMK- ja YAMK- opinnäytetöiden hyödyntämiseen perustunee osin siihen, että niiden tekemiseen on suhteellisen helppo
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rekrytoida oman organisaation työntekijöitä heidän suorittaessa täydennyskoulutukseen liittyviä opintojaan. Lisäksi ne valmistuvat väitöskirjatasoisia tutkimuksia
nopeammin, jolloin niiden tuloksia päästään hyödyntämään nopeammin käytännön tasolla. Ikäjohtamiseen liittyvän kansainvälisen tutkimustiedon hyödyntäminen käytännössä organisaatio tasolla on hankalaa. Osasyynä on se, että ikäjohtamistutkimuksessa käytetty termistö on moninaista ja kattava tiedonhaku on sen
vuoksi vaikeaa, kuten tämän tutkimuksen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen (osatutkimus 1) yhteydessä todetaan. Lisäksi ikäjohtaminen mielletään osin edelleen
vain ikääntyneisiin työntekijöihin sekä heidän työ olojensa ja työkykynsä ylläpitämiseen liittyviin toimenpiteisiin ja kehittämiseen, mikä johtuu ikäjohtamistermin käytöstä. Nykypäivänä ikäjohtamisen ajatellaan hyödyntävän kaikenikäisiä ja
erilaisissa elämäntilanteissa olevia työntekijöitä sekä urakehityksen tukemisen
näkökulmasta, että työn ja muun elämän yhteensovittamisen näkökulmasta. Myös
eri maiden väliset lainsäädännölliset ja sosiaaliturvaan liittyvät erot, kuten vanhempain- ja hoitovapaisiin, sekä työaikaan liittyvät erot vaikuttavat myös ikäjohtamistutkimuksen painopistealueisiin ja sitä kautta myös kansainvälisiin ikäjohtamis-keinoihin, joten kansainväliset ikäjohtamistutkimusten tulokset eivät suoraan sovellu suomalaiseen työelämään.
Organisaation ja työyhteisön muutoksen onnistumisessa on esimiesten asenteilla ratkaiseva merkitys (Juuti, 2002). Esimiesten ikäjohtamisasenne on olennainen seikka myös tämän tutkimuksen kannalta, koska ikäjohtamismallin jalkauttaminen osaksi organisaation toimintaa ja henkilöstöstrategiaa edellyttää esimiesten myötävaikutusta ja positiivista asennetta ikäjohtamisen toimintamallia kohtaan. Asennetutkimuksella on 1800-luvulle asti ulottuvat perinteet sosiaalipsykologian tutkimuskentässä (Ajzen & Fishbein, 1980). Asenne tarkoittaa käyttäytymiseen vaikuttavia opittuja positiivisia ja negatiivisia tunteita, uskomuksia ja
aikomuksia (Ajzen & Fishbein, 1975). Yksilöllisessä, ikään kytkeytyvässä johtamisessa on asenteen ja toiminnan välinen yhteys muodostettu; jos esimies asennoituu ikään liittyvään johtamiseen positiivisesti, hän myös toimii sen mukaisesti
(Braedel-Kühner & van Elst, 2012). Esimiesten ikäjohtamisasenteisiin pyritään
vaikuttamaan esittelemällä ikäjohtamisen toimintamallia ennen käyttöön ottoa,
jotta esimiesten tietoa ikäjohtamisen toimintamallista ja ikäjohtamisen hyödyistä
saataisiin lisättyä ja sitä kautta halukkuus hyödyntää ikäjohtamisen toimintamallia
henkilöstön johtamisessa lisääntyisi.
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2.4

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on käsitteenä moniulotteinen ja käsitteen määrittely on vielä osin
tieteellisesti vakiintumatonta, sekä sisällöllisesti hajanaista, vaikka joitakin määritelmiä on löydettävissä (Päätalo & Kauppi, 2016; Päätalo & Kyngäs, 2016b; Utriainen, 2009). Työterveyslaitoksen koordinoimassa kuuden EU –maan yhteisessä
hankkeessa määriteltiin työhyvinvoinnin -käsite: ”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat
työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” (Anttonen ym., 2009, 18) Tämä työhyvinvoinnin määritelmä
huomioi myös työnantajan tarpeet, kun tuottavuus nostetaan siinä yhdeksi työhyvinvoinnin osatekijäksi (Ravantti, 2013; Sinisammal, Belt, Autio, Härkönen, &
Möttönen, 2011). Työhyvinvoinnin katsotaan olevan yksilöllinen kokemus, johon
vaikuttaa organisaatiossa moni tekijä (Kunnallinen työmarkkinalaitos, 2007), ja se
muodostuu työn, perheen ja vapaa-ajan tasapainoisesta suhteesta (Juuti & Vuorela, 2015). Sinisammal ym. (2011) kuvaa työhyvinvointia viiden osatekijän (työntekijä, lähityöyhteisö, työ, johtaminen ja ulkopuoliset tekijät) systeeminä, jossa
kaikki tekijät ovat vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa (Sinisammal ym.,
2011). Työhyvinvoinnin voidaan ymmärtää olevan osa yksilön kokonaishyvinvointia ja siinä korostuvat työhön liittyvien tekijöiden lisäksi myös kokonaiselämän hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät (Marjala, 2009). Mankan
ym. (2012) mukaan työhyvinvointi on monen tekijän summa ja siihen vaikuttavat
organisaation piirteet, johtaminen, työyhteisön ilmapiiri ja työntekijän oma kokemus omasta työyhteisöstään (Manka, Heikkilä-Tammi, & Vauhkonen, 2012).
Utriainen ym. (2015) ovat muodostaneet sairaanhoitajien teoreettisen työhyvinvointimallin, jonka mukaan työhyvinvointi määritellään myös tässä tutkimuksessa, vaikka tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat hoitotyöntekijöiden lisäksi
myös lääkärit. Sairaanhoitajien työhyvinvointi sairaalatyössä koostuu mielekkyydestä ja onnistumisesta potilaskeskeisessä hoidossa, kollegiaalisesta tuesta, hyvästä johtamisesta ja ammatillisista kehittymismahdollisuuksista. (Utriainen, AlaMursula, & Kyngäs, 2015) Myös lääkäreiden työhyvinvointia edistävien tekijöiden huomioiminen ja tavoitteellinen edistäminen on tärkeää (Päätalo & Kauppi,
2016), koska työhyvinvoinnin on osoitettu vaikuttavan lääkäreiden antaman hoidon laatuun (Haas ym., 2000), potilaiden tyytyväisyyteen (Weisman & Nathanson, 1985), sekä lääkäreiden halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa (Coyle, Aday, Battles, & Hynan, 1999; Kay & D'Amico, 1999; Lu, Barriball, Zhang, & While,
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2012). Päätalon ja Kaupin mukaan lääkäreiden työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät jakaantuvat kuuteen kategoriaan: 1) mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja
työn hallinta, 2) palkitsevuus ja arvostus sekä eteneminen työssä, 3) suhteet työtovereihin ja potilaisiin, 4) kokemus ja taidot, 5) työskentelyolosuhteet ja 6) henkilökohtaiset ominaisuudet (Päätalo & Kauppi, 2016). Esimiesten tulisikin vahvistaa positiivista näkökulmaa työhyvinvoinnin lisäämiseksi, kiinnittää erityistä
huomiota työkäytäntöjen sujuvuuteen, reiluun ja tukea antavaan johtajuuteen sekä
yhteisöllisyyteen, mutta samalla esimiehen tulisi kannustaa työntekijöitä esittämään omia ideoitaan toimintojen kehittämiseksi, koska kaikki tämä edistää työn
mielekkyyden kokemista (Utriainen ym., 2015).
2.5

Eri-ikäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin johtaminen

Terveysalan henkilöstörakenne on tällä hetkellä eri sukupolvien edustajien näkökulmasta poikkeuksellisen monimuotoinen, ja työyhteisöissä voi olla työntekijöitä, jotka ovat syntyneet 1950–1990 -luvuilla, joten edustajia voi olla useasta eri
sukupolvesta. Vuorovaikutus ja yhteistyö eri sukupolvien edustajien välillä on
rikkaus työyhteisöille, mutta tämä luo haasteita johtamiselle, koska eri sukupolvien edustajilla voi olla työhön liittyä erilaisia arvoja, asenteita ja käsityksiä.
(Hietamäki, 2013; Ilmarinen, 2006c) Jos esimies olettaa kaikkien työntekijöiden
iästä riippumatta toimivan samalla tavalla ja arvostavan samoja asioita, on työhyvinvoinnin johtaminen hankalaa. Esimiehen on huomioitava sukupolvien väliset
erot odotuksissa etenkin viestinnän, sitoutumisen ja palkitsemisen kannalta.
(Hendricks & Cope, 2012) Vesterinen (2013) on tutkinut osastonhoitajien johtamistyylejä ja tutkimustulosten mukaan osastonhoitajan johtamistyyli vaikuttaa
henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen (Vesterinen, 2013). Toisaalta
terveysalan jatkuvasta kehittymisestä johtuvat uudet haasteet ja toiminnan tehostamistarpeista johtuvat paineet kuormittavat henkilöstöä sekä fyysisesti että
psyykkisesti. Tulevaisuuden työhyvinvointitutkimuksen vaativana tehtävänä onkin kehittää terveysalan henkilöstön työhyvinvointia tukevia ja työkykyä ylläpitäviä toimintamalleja.
Hyvinvointi johtaminen korostaa johdon vastuuta työ olojen laadusta ja henkilöstönsä hyvinvoinnista, sekä toiminnan tuloksellisuudesta (Elo, Ervasti, &
Kuokkanen, 2010). Johtamisen avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa henkilöstön
osaamisen kehittymiseen ja työhyvinvointiin, mutta tehtävässä onnistuminen
edellyttää esimieheltä uudenlaisia johtamistapoja. Organisaatioiden välisessä
kilpailussa henkilöstön osaaminen, luovuus ja työhyvinvointi ovatkin muodostu26

neet keskeisiksi strategisiksi kilpailutekijöiksi. (Juuti & Vuorela, 2015) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suosituksen (2007) mukaan henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen on osa tuloksellista henkilöstöjohtamista. Työhyvinvoinnista
huolehtiminen hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa, koska henkilöstön
kokeman työtyytyväisyyden, terveyden ja hyvän työkyvyn ansiosta työn laatu
paranee, asiakastyytyväisyys lisääntyy ja organisaation tuloksellisuus kasvaa.
Työhyvinvointia kehittämällä voidaan edistää henkilöstön työssä jaksamista ja
työssä jatkamista. Työhyvinvointiin panostaminen ylläpitää hyvää työnantajakuvaa, mikä auttaa turvaamaan työvoiman saantia myös tulevaisuudessa. (Kunnallinen työmarkkinalaitos, 2007) Sairausvakuutuslain (Sairausvakuutuslaki
1224/2004, 2004) ja Työterveyshuoltolain (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,
2001) vuoden 2012 muutosten yhteydessä työnantajille tuli työntekijöiden työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen liittyviä uusia lainsäädännöllisiä velvoitteita.
Lakimuutosten mukaan organisaatio on velvoitettu huolehtimaan työntekijöiden
työkyvyn tukemisesta ja seurannasta työterveyshuollon kanssa yhteistyössä. (Laki
työterveyshuoltolain muuttamisesta 20/2012, 2012; Laki sairausvakuutuslain
muuttamisesta 19/2012, 2012) Työkykyjohtamisen painopiste on muuttunut työkyvyttömyydestä jäljellä olevan työkyvyn tukemiseen myös silloin, kun työkyky
on rajoittunut (Päätalo & Kauppi, 2016).
Koska organisaation aineelliset resurssit ovat rajalliset, täytyy huomio kiinnittää työntekijöiden inhimillisten voimavarojen uudenlaiseen käyttöönottoon. Hyödyntämällä käyttämättömiä inhimillisiä resursseja voidaan lisätä työn mielekkyyttä ja siten saavuttaa myönteisiä tuloksia myös työhyvinvoinnin paranemisessa
(Syväjärvi ym., 2012) Organisaatioiden pitäisi tarjota erilaisia henkilöstövoimavarojen johtamiskäytäntöjä eri-ikäisille työntekijöille, jotta myös ikääntyneet
työntekijät voivat hyödyntää työssään omaa koulutustaan ja työvuosina kertynyttä
taitotietoaan, koska sillä on positiivinen vaikutus sekä ikääntyneen työntekijän
työhyvinvointiin että työsuoritukseen (Kooij ym., 2013). Henkilöstövoimavarojen
johtamisen kehittämisessä pitää huomioida työntekijöiden eri-ikäisyys niin, ettei
muodosteta sukupolvien välisiä kuiluja (McGuire ym., 2007). Myös tyytymättömyys johtamiseen ja työnkuvaan, työstä aiheutuva stressi ja työn fyysiset vaatimukset, sekä epäonnistuminen uusien hoitajien työhön sitouttamisessa vaikuttavat
sairaanhoitajien haluun jättää hoitotyö (Black ym., 2008; Duvall & Andrews,
2010).
Ikääntyvien työntekijöiden työssä pysyminen on tärkeää sekä organisaatioiden riittävän henkilöstöresurssin, että talouden näkökulmasta ja ikääntyneet työntekijät ovat myös itse halukkaita pidentämään työuraansa, mutta he tarvitsevat
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siihen esimiehen tukea (Ng & Law, 2014). Ikääntyneisiin työntekijöihin liittyvät
negatiiviset myytit pitää poistaa, ja lisäksi tulee hyödyntää johtamisessa ikääntyneitä työntekijöitä motivoivia keinoja (Mahon & Millar, 2014), nostaa ikääntymiseen liittyviä positiivisia puolia esille, kuten hiljainen tieto (Carson, Ranzijn, Winefield, & Marsden, 2004), ja tukea ikääntyneitä työntekijöitä jakamaan työvuosien aikana kertynyttä hiljaista tietoa nuoremmille työntekijöille (Carson ym.,
2004; Mahon & Millar, 2014). Työntekijöiden eri-ikäisyys voi olla yhteydessä
työyhteisön ikäsyrjintään, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden sitoutumiseen ja organisaation suorituskykyyn (Kunze ym., 2011). Työpaikkojen
ikäsyrjintä on ollut jo pitkän aikaa tutkimuskohteena, jotta mahdolliset ikääntyneiden työntekijöiden työllistymisen esteenä olevat muurit saataisiin poistettua
työpaikoilta (Berger, 2009; Libby & Taylor, 2005; Millar & Culpin, 2014; Walker
& Taylor, 1998; Walker, 1999).
Työn ja muun elämän yhteensovittamisen mahdollisuus on tärkeää yksilön ja
perheen hyvinvoinnin kannalta, mutta myös työelämän ja yhteiskunnan kannalta
(Suomala, 2014). Sairaanhoitajien työssä jatkamiseen sukupolvesta riippumatta
näyttäisivät vaikuttavan työn ja perheen yhdistämisen mahdollisuus sekä työn
merkityksellisyys yksilölle (Robson & Robson, 2015). Nuorten sairaanhoitajien
alanvaihtosuunnitelmiin vaikuttavat muun muassa tyytymättömyys palkkaukseen,
hoitotyön vaativuudesta johtuva uupuminen, ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien puute, heikko työtyytyväisyys, sitoutumisen puute, työn ja muun elämän
yhdistämisen ongelmat, vuorotyöstä aiheutuvat haitat ja epävakaa työtilanne
(Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, Hasselhorn, & Salanterä, 2008). Oikeudenmukaisuus, työn rikastaminen työnkuvaa muuttamalla tai uuden vastuualueen avulla,
yksilöllinen arviointi ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet ovat esimerkkejä henkilöstövoimavarojen johtamiskäytännöistä, joilla on positiivinen ja merkittävä yhteys työntekijän motivaatioon ja organisaation tulokseen (Giauque,
Anderfuhren-Biget, & Varone, 2013). Työstä aiheutuvalla stressillä on vaikutusta
sairauspoissaoloihin erityisesti korkeassa ekonomisessa asemassa olevilla työntekijöillä, joten työ olojen kohentamisen ja työstressin ennaltaehkäisyn pitäisi olla
tärkeitä tavoitteita organisaatioissa (Virtanen ym., 2007). Myös työn ja muun
elämän yhteensovittamisen vaikeus on yhteydessä stressin kokemiseen ja vähäiseen työhön sitoutumiseen (Laine ym., 2006). Hoitajien työhön sitoutumiseen
vaikuttaa intohimo hoitotyöhön ja hoitotyön esimiehillä on merkittävä rooli työntekijöiden työhön liittyvän intohimon ylläpitämisessä sekä työhön sitoutumisen
edistämisessä (Rivera, Fitzpatrick, & Boyle, 2011). Toisaalta hoitajien ammattiin
sitoutumista heikentää työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeus (Laine,
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2005). Vetovoimaisten sairaaloiden tunnusmerkkejä ovat työhyvinvointi, myönteinen työilmapiiri ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö. Organisaation vetovoimaisuutta voidaan kasvattaa lisäämällä työhyvinvointia siten, että henkilöstö
saa systemaattiseen arviointiin perustuvaa näyttöä työnsä tuloksista. (Mäkipää
ym., 2012)
Ikäjohtaminen on osaa laadukasta henkilöstöjohtamista, mutta ikäjohtamiskeinoihin panostaminen vie esimiehen työaikaa (mm. perehdytys, mentorointi,
kehityskeskustelut), mistä voi aiheutua organisaatiolle kuluja (mm. henkilöstön
lisäkoulutuksesta, osa-aikatyöstä ja sijaisten perehdytyksestä aiheutuvat kulut).
Ikäjohtamisen ajallisen ja taloudellisen panostuksen hyödyn vaikutusten mittaaminen on hankalaa, koska mitattaviin tuloksiin voivat vaikuttaa intervention lisäksi myös muut tekijät, joiden kontrollointi on vaikeaa tutkimuksen aikana
(Pölkki, 2014). Näin ollen voi olla hankala saada organisaation johto vakuutettua
ikäjohtamiseen panostamisen hyödyllisyydestä, jos panostuksen hyötyä on vaikea
arvioida konkreettisesti numeroina. Tämän tutkimuksen avulla pyritään muodostamaan sellainen ikäjohtamisen toimintamalli, joka on siirrettävissä myös muihin
terveysalan organisaatioihin, sekä tuottamaan näyttöä ikäjohtamisen vaikutuksesta eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin.
2.6

Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot

Työhyvinvoinnin luotettava mittaaminen on haasteellista. Tietoja henkilöstön
hyvinvoinnista voidaan saada yksilötasolla esimerkiksi kehityskeskusteluista,
ryhmä tasolla työhyvinvointikyselyistä ja organisaatio tasolla BSC (Balanced
Scorecard, eli tasapainotettu mittaristo) –tuloskorteista (Manka ym., 2012). BSC
on moniulotteinen organisaatioiden toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla
toimintaa voidaan tarkastella neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat: talous, asiakas, sisäiset prosessit sekä oppiminen ja kehittyminen. BSC –mallin avulla pyritään saamaan tasapainoinen näkemys organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin
tavoitteiden, taloudellisten ja ei-taloudellisten, sekä menneisyyteen peilaavien ja
tulevaisuuteen katsovien mittareiden välille. (Kaplan & Norton, 2000) Myös sairauspoissaoloja on hyödynnetty työhyvinvointia kuvaavana mittarina (Elo ym.,
2010; Väänänen, 2006), vaikka sairauspoissaolojen syyt ovat moninaisia, eivätkä
ne ole siksi yksinään hyvä terveyden ja sairastavuuden mittari. Sairauspoissaolojen määrään voivat vaikuttaa terveyden lisäksi myös työntekijöiden asenteet,
elämäntavat, voimassa olevat lait ja säädökset sekä monet työelämään liittyvät
tekijät. Sairauspoissaolojen määriä voidaan kuitenkin hyödyntää karkean tason
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työhyvinvointia kuvaavana mittarina, mutta edellytyksenä vertailulle on poissaolojen luotettava tilastointi. (Väänänen, 2006) Huomioitavaa kuitenkin on, että
lääkärin vahvistamat pitkät sairauspoissaolot ennustavat aiemman tutkimuksen
mukaan hyvin henkilöstön terveydentilaa (Kivimäki ym., 2003). Sen sijaan lyhyet, omalla ilmoituksella ja esimiehen luvalla pidetyt sairauslomat ennustavat heikosti työntekijöiden terveydentilaa, sillä lyhyitä poissaoloja voidaan käyttää myös
työstä selviytymis- keinona (Kivimäki ym., 2003; Vahtera, Pentti, & Kivimäki,
2004). Lyhyiden sairauspoissaolojen määrissä voi näkyä myös heijastumia työyksikön psyykkisestä ja sosiaalisesta ilmapiiristä, sekä organisaation oikeudenmukaisuudesta (Elo ym., 2010).
Henkilöstön sairauspoissaoloista aiheutuu suoria kuluja organisaatioille ja
poissaoloista johtuvat toiminnan häiriöt vaikuttavat myös organisaation toiminnan
tuloksellisuuteen (Elo ym., 2010), joten siksikin ne ovat työnantajan kiinnostuksen kohteena. Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy edellyttää niiden säännöllistä
seurantaa ja muutoksiin reagointia (Manka ym., 2012). Aiempien tutkimusten
mukaan sairauspoissaoloja vähentää oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen
(Liukkonen, 2006). Tunne työn arvostuksesta, läsnä oleva esimies, työyhteisön
ilmapiiri ja yksilöllinen kynnys jäädä sairauslomalle ovat osoittautuneet tärkeiksi
tekijöiksi sairauspoissaolojen kannalta (Siukola, 2013). Myös fyysisten työ- ja
sairauspoissaolojen määrien välillä on osoitettu olevan yhteys (Saastamoinen,
Laaksonen, Lahelma, & Lallukka, 2014). Kun sairauspoissaoloja halutaan vähentää, kannattaa työnantajien panostaa turhien poissaolojen ennaltaehkäisyyn ja
yleiseen työkyvyn ylläpitoon, eikä niinkään pelkkään sairauspoissaolojen seurantaan. Kokonaisvastuu sairauspoissaoloista on työntekijöiden ja työnantajien yhteinen, eikä organisaatiokulttuurin pitäisi painostaa sairaana työskentelyyn terveydestä piittaamatta. (Väänänen, 2006)
Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisesti työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon ehkäisemään työstä johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, sekä edistämään ja suojelemaan työntekijöiden turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä. Jos työpaikassa on yksikin työntekijä,
on työterveyshuolto järjestettävä. Työterveyshuollon laajuus, sisältö ja käytännön
toteutus määritellään organisaatiokohtaisesti työterveyshuollon ja työnantajan
välisessä kirjallisessa sopimuksessa. Työterveyshuoltolakia sovelletaan Suomessa
tehtävään työhön, jota koskee työturvallisuuslaki (Työturvallisuuslaki 738/2002).
Työterveyshuoltoyksikkö ja työpaikka tekevät työterveysyhteistyötä, jonka avulla
pyritään hallitsemaan työpaikan riskejä, sekä vahvistamaan työntekijöiden voimavaroja ja tukemaan työkykyä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017).
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Työntekijän työkyvyn varhainen tukeminen edellyttää organisaation, esimiesten, työterveyshuollon ja työntekijän sitoutumista, sekä yhdessä sovittuja linjauksia käytettävistä toimenpiteistä. Esimiehen velvollisuus on huolehtia työnteolle
sopivasta työympäristöstä ja työvälineistä, sekä olla tietoinen työntekijän työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Jos työntekijän työkyvyssä on ongelmia, on esimiehen selvitettävä mistä tilanne johtuu, eli onko kyse osaamisvajeesta, liian suuresta
työmäärästä, työtehtävän epäselvyydestä, motivaatio-ongelmasta vai onko kyse
terveydellisestä ongelmasta. Käytännössä työntekijän työkykyä voidaan tukea
seuraamalla sairauspoissaoloja työntekijäkohtaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolojen määriä tarkastellaan esimerkiksi neljännesvuosittain vuosi takautuvasti ja jos sairauspoissaolo päivien määrä ylittää yhdessä sovitus rajan, tai esimies, työterveyshuolto, työtoveri tai työsuojelu on muuten huolissaan työntekijän työkyvystä, käydään työntekijän kanssa Varhaisen tuen keskustelu, eli VarTu–keskustelu. VarTu–keskustelussa selvitetään työntekijän työkyvyn
tilannetta, mahdollista tuentarvetta ja sovitaan yhdessä tarvittaessa jatko toimenpiteistä työntekijän työkyvyn tukemiseksi. (Työterveyslaitos, 2018)
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3

Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja
tutkimustehtävät

Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa käytännön läheinen ikäjohtamisen
toimintamalli Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin siten, että se on hyödynnettävissä
terveysalalle valtakunnallisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää
miten Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukainen johtaminen
vaikuttaa terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin, sekä kuvata sairauspoissaolo- ja eläköitymismääriä ennen ja jälkeen intervention.
Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa kuvataan kirjallisuuden perusteella aiempia ikäjohtamisen toimintamalleja
terveysalalla tai muilla aloilla. Toisessa osatutkimuksessa kuvataan terveysalan
henkilöstön ikäjohtamiskeinoja ja –tarpeita laadullisen aineiston perusteella. Ensimmäisen ja toisen osatutkimuksen perusteella muodostetaan Keski-Suomen
sairaanhoitopiiriin ikäjohtamisen toimintamalli. Kolmannessa osatutkimuksessa
kuvataan ja selitetään Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukaisen johtamisen vaikutusta terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin
interventiotutkimuksella, johon kuuluu työhyvinvoinnin alkumittaus ja seuranta
mittaus vuoden kuluttua interventiosta, sekä kuvataan sairauspoissaolo- ja eläköitymismääriä ennen ja jälkeen intervention.
Tutkimustehtävät:
–
–
–

Osatutkimus 1: Mitä terveysalan ikäjohtamismalleja kuvataan kirjallisuudessa?
Osatutkimus 2: Minkälaisia ovat terveysalan eri-ikäisen henkilöstön ikäjohtamiskeinot ja ikäjohtamistarpeet?
Osatutkimus 3: Miten Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin
mukainen johtaminen vaikuttaa terveysalan henkilöstön työhyvinvointiin, ja
mikä on sairauspoissaolojen ja eläköitymisten määrät ennen ja jälkeen intervention?
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4

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin kolmessa osassa, jotka on kuvattu taulukossa 1. Tarkempi
kuvaus tutkimuksen toteutuksesta on kirjattu alle osatutkimuksittain.
Taulukko 1. Osatutkimusten tarkoitus ja menetelmät.
Osatutkimus ja

Tutkimuksen tarkoitus

aikataulu

Tutkimusmenetelmä ja

Analyysimenetelmät

aineisto

Osatutkimus 1

Kuvata

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

•Tiedon jäsentäminen

2014

ikäjohtamismalleja

Alan tutkimukset ja

taulukkoon

kirjallisuuden pohjalta

kirjallisuus

Osatutkimus 2

Kuvata terveysalan

Laadullinen tutkimus

2014

henkilöstön ikäjohtamis-

• K-SKS:n erikoissairaanhoito sisällön analyysi

keinoja

• operatiivinen toimialue /

ja -tarpeita

hoitotyöntekijät ja lääkärit

• induktiivis-deduktiivinen

(N=377)
• poikkileikkaustutkimus
• kahden avoimen
kysymyksen vastaukset
(n=167/kys.1, n=162/kys.2)
Osatutkimus 3

Kuvata ja selittää miten

Interventiotutkimus

• Summamuuttujien

2014 ja 2016

Elämänkulkutietoisen

(alkumittaus ja seuranta

reliabiliteetti (Cronbach´s

ikäjohtamisen

mittaus vuoden kuluttua

alpha), Parittaisten otosten T-

toimintamallin

toimintamallin käyttöönotosta) testi (Paired Samples T-test),

mukainen johtaminen

K-SKS:n

Korrelaatiokerroin (Pearson´s

vaikuttaa terveysalan

hoitotyöntekijät ja lääkärit

correlation), Riippumattomien

henkilöstön

•operatiivinen toimialue

otosten T-testi (Independent-

työhyvinvointiin,

(N=702/2014, N=729/2016)

Samples T-test), Toistettujen

sekä kuvata

•strukturoitu kyselytutkimus

mittausten varianssianalyysi

sairauspoissaolo- ja

•Mittari: työhyvinvointimittari

(Repeated Measures Anova)

eläköitymismääriä ennen (Päätalo & Kyngäs, 2016a),

• Kumpaankin kyselyyn (2014

ja jälkeen intervention

•tilastot sairauspoissaoloista

ja 2016, N=196) vastanneet

ja eläköitymisestä

identifioitiin s-postiosoitteen
avulla ja tiedot yhdistettiin IDnumerolla tilastollisten testien
tekemistä varten
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4.1

Osatutkimus 1
Tutkimusmenetelmät

Ensimmäisessä osatutkimuksessa kuvattiin terveysalan ikäjohtamismalleja kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen voidaan
sanoa olevan yksi yleisesti käytetyistä kirjallisuuskatsauksen muodoista, jonka
aineistot ovat laajoja, eivätkä aineiston valintaa rajaa metodiset säännöt (Salminen, 2011). Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta käytetään myös termejä kirjallisuuskatsaus (a literature review) (Grant & Booth, 2009), narratiivinen katsaus (a
narrative review) (Guzzo, Jackson, & Katzell, 1987; Rother, 2007) tai epäsystemaattinen narratiivinen katsaus (unsystematic narrative review) (Green, Johnson,
& Adams, 2006). Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on raportoida yhteenveto
aiheeseen liittyvistä aiemmin julkaistuista tutkimuksista sekä tehdä päätelmiä ja
ehdotuksia uusista tutkimusaiheista tai näkökulmista (Baumeister & Leary, 1997;
Green ym., 2006; Guzzo ym., 1987). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa
kahteen eri orientaatioon, joita ovat narratiivinen ja integroiva katsaus. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksena avulla pystytään antamaan laaja kuva käsiteltävästä
aiheesta ja kuvailemaan käsiteltävän aiheen kehityskulkua. Integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti ja tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. (A. Salminen, 2011) Tässä
tutkimuksessa sovellettiin sekä narratiivista että integroivaa kirjallisuuskatsauksen
tapaa, eli pyrittiin antamaan laaja ja monipuolinen kuva käsiteltävästä aiheesta,
sekä toisaalta tuottamaan myös uutta tietoa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus perustuu valittuun aineistoon (Green et al., 2006). Se voidaan jaotella neljään vaiheeseen: 1) tutkimuskysymyksen muodostaminen, 2) aineiston valinta, 3) kuvauksen
rakentaminen ja 4) lopputuloksen tarkastelu (Kangasniemi ym., 2013; Webster &
Watson, 2002).
Tässä tutkimuksessa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata millaisia ikäjohtamismalleja tai työelämän johtamiskäytäntöjä, joiden avulla
pyritään tukemaan työntekijöiden työn ja muun elämän tasapainoa, löytyy kirjallisuudesta erityisesti terveysalan kontekstista, tai joltain muulta alalta ja analysoida
miten niitä voisi hyödyntää terveysalan henkilöstövoimavarojen johtamisessa.
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Tiedonhakuprosessi
Alkuperäisten tutkimusten hakeminen perustui tutkimuskysymyksiin, ja haku
toteutettiin systemaattisesti elektronisista tietokannoista kirjaston informaatikon
avulla. Alkuperäistutkimusten etsintään käytettiin hakusanoja (taulukko 2), jotka
määräytyivät tutkimusaiheen ja tutkimuskysymyksen mukaan (Magarey, 2001).
Hakutermit, jotka koskivat iän monimuotoisuutta ja ammattihenkilöstöä (age
diversity, professional personnel), eivät tuottaneet olennaisia tutkimusartikkeleita
ikäjohtamismalleista, vaan enemmänkin tutkimustietoa ikäjohtamistutkimuksen
kehittymisestä ja ikäjohtamistutkimuksesta yleensä. Julkaisukieleksi rajattiin
englanti tai suomi. Aikarajaksi asetettiin 1990–2014, koska ikäjohtamistutkimusta
alettiin tehdä 1990-luvulla. Lisäksi alustavien tietokanta hakujen perusteella oli
tiedossa, että aiheeseen liittyvää tutkimusta ei ole tehty paljon, eikä haluttu rajata
mitään olennaista lähdettä pois.
Haku toteutettiin julkaisujen systemaattisella etsinnällä (Aveyard, 2010; Johansson, Axelin, Stolt, & Ääri, 2007) vuonna 2014 tutkimuksen aiheen kannalta
keskeisistä tietokannoista: Cinahl, Medic, PubMed ja ABI/Inform. Hakustrategia
ja hakusanat (taulukko 2) suunniteltiin informaatikon avustuksella, minkä lisäksi
tehtiin manuaalinen haku tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloihin. Tiedonhaku
aiemmista ikäjohtamismalleista osoittautui hankalaksi toteuttaa aiheen ja termien
monimuotoisuuden vuoksi. Täydennyshaku tehtiin samoilla hakusanoilla samoista tietokannoista uudestaan vuonna 2016, jotta varmistettiin tutkittavan ilmiön
ajantasainen tutkimustieto. Sisäänottokriteerit olivat seuraavat: malli/käytäntö/ohjelma/politiikka jostain seuraavasta osa-alueesta: 1) ikäjohtaminen,
2) work-life balance (WLB eli työn ja muun elämän tasapaino), 3) human resource management (HRM eli henkilöstövoimavarojen johtaminen), 4) terveysala ja,
5) jokin muu kuin terveysala. Kirjallisuuskatsauksen laadinnassa noudatettiin
tutkimuksenteon hyviä eettisiä käytäntöjä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta,
2012). Tiedonhakuprosessi esitellään taulukossa 2.
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Taulukko 2. Tiedonhakuprosessi.
Tietokanta

Hakusanat

Rajaukset

Cinahl

S1 "age management"

Ei rajauksia

12

S2 work-life

Ei rajauksia

1 099

S3 (MH "Work-Life Balance")

Ei rajauksia

231

S4 (program* OR practice* OR

Ei rajauksia

786 077

policy OR policies* OR model*

Tulokset

Valitut
1

1 111

S5 S1 OR S2 OR S3

Ei rajauksia

S6 S4 AND S5

Tutkimusartikkelit

246

9

35

20

Vertaisarvioidut
julkaisut
Vuodet: 19902016
Kieli: Englanti
ABI/Inform

"age management"

Tieteelliset
julkaisut
Vertaisarvioidut
julkaisut
V: 1990–2016
Kieli: Englanti

(SU("Work life balance") OR SU("Work

Tieteelliset

life programs") OR KF("Work life

julkaisut

1 030

131

programs") OR KF("Work life program") Vertaisarvioidut
OR

julkaisut

KF("Work life balance") OR

V: 1990-2016

KF("age management")) AND

Kieli: Englanti

(KF(program*) OR KF(practice*)
OR KF(policy) OR KF(policies)
OR SU(models) OR KF(model*))
PubMed

"age management"

Vertaisarvioidut

34

6

342

59

julkaisut
Kieli: Englanti
("work-life”[Title/Abstract] AND

Vertaisarvioidut

(program*[Title/Abstract] OR

julkaisut

practice*[Title/Abstract] OR

Kieli: Englanti

policy[Title/Abstract] OR
policies[Title/Abstract] OR
"Organizational Policy"[Mesh]
OR "Policy"[Mesh:noexp] OR "Models,
Theoretical"[Mesh:noexp] OR "Models,
Organizational"[Mesh:noexp] OR
model*[Title/Abstract])

38

Tietokanta

Hakusanat

Rajaukset

Medic

"age management" OR ikäjohtaminen

Ei rajauksia

Tulokset
6

Valitut
0

Yhteensä

226

Manuaali-
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nen haku
Kaikki

261

Aineiston analyysi
Alkuperäistutkimusten valinta perustui otsikoihin ja abstrakteihin (N = 261), jonka jälkeen aineisto luokiteltiin artikkelien aiheen mukaisesti neljään toisiinsa
limittyvään osa-alueeseen: ikäjohtaminen, WLB, HRM ja (henkilöstön/iän) monimuotoisuus. Artikkelien luokittelun avulla pyrittiin hahmottamaan tutkittavan
ilmiön ominaisuuksia (Salminen, 2011). Tämän jälkeen artikkeleita tarkasteltiin ja
arvioitiin tutkimusten laadun ja tutkimuskysymyksien pohjalta. Tutkimusartikkeleiden laatua arvioitiin IMRAD (introduction, methods, results and discussion) rakenteen avulla, jotta mukaan valittaisiin paras aiempi tutkimusnäyttö käsiteltävästä aiheesta (Oriokot, Buwembo, Munabi, & Kijjambu, 2011). Mukaan valittiin
tutkimukset (N=11), jotka olivat riittävän laadukkaita ja vastasivat tutkimuskysymyksiin.
Mukaan otettujen artikkelien valinta perustui seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1.
2.

Millaisia ikäjohtamismalleja löytyy kirjallisuudesta?
Millaisia ikäjohtamismallin tyyppisiä työelämän toimintamalleja tai käytäntöjä on, joiden tavoitteena on työntekijöiden työelämätasapaino (work-life balance, WLB) eli työntekijöiden työn ja muun elämän tasapainon saavuttaminen?

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi aineisto luettiin useita kertoja läpi samalla
tehden muistiinpanoja tutkimuskysymysten mukaisesti ikäjohtamismalleista,
työelämän toimintamalleista ja käytännöistä. Nämä tiedot ryhmiteltiin niiden
sisällön mukaan yhteen siten, että saman sisältöiset asiat ryhmiteltiin samaan
ryhmään. Ikäjohtamisen toimintamallin lähestymistavaksi valikoitui elämänkulkunäkökulma (Hietamäki, 2013; Wallin, 2014), jotta ikäjohtamisessa ei keskitytä
vain jonkun tietyn ikäryhmän tarpeisiin. Elämänkulkutietoisessa ikäjohtamisessa
pyritään huomioimaan eri-ikäiset työntekijät ja tukemaan työntekijöitä heidän
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erilaisissa elämäntilanteissaan. Elämänkulku terminä kuvaa ihmisten elämää,
jossa voi olla erilaisia vaiheita. Toimintamallin osa-alueet muodostuivat ikäjohtamisen ulottuvuuksista (Naegele & Walker, 2006), joita muokattiin terveysalan
kontekstiin sopivammaksi, jotta toimintamallin osa-alueille saatiin selkeät ja sisältöä paremmin kuvaavat nimet.
Kirjallisuuskatsauksen (osatutkimus 1) ja osatutkimuksen 2 perusteella muodostettiin Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli, joka muodostui
seitsemästä osa-alueesta: 1) ikäneutraali rekrytointi, 2) osaamisen johtaminen, 3)
työntekijän tarvitsema tuki, 4) terveyden edistäminen, 5) joustavat työajat, 6)
uudelleen sijoittuminen ja 7) eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen. Toimintamallin sisältö sijoitettiin näiden osa-alueiden otsikoiden alle. Taulukossa 3 on kuvattu
sisäänottokriteerit täyttäneiden tutkimusten (N=11) tulokset (tarkempi kuvaus
liitteessä 9), joita analysoimalla on muodostettu Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin osa-alueet.
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Taulukko 3. Osatutkimuksen 1 analyysiin valittujen tutkimusten (N=11) tulokset.
Tekijä

Ikäjohtamisen malli

Anttonen ja Räsänen (2008)

Työhyvinvoinnin itsearviointimatriisin osa-alueet: 1. työympäristö ja
toimintakäytännöt, 2. työyhteisön toimintakyky, johtaminen ja
vuorovaikutus, 3. työorganisaatio, 4. työkyvyn edistäminen ja työterveys,
5. osaamisen kehittäminen, ja 6. tuottavuus

Baldauf ja Lindley (2013)

Viisi ikäjohtamis-ulottuvuutta: 1. rekrytointi, 2. harjoittelu, elinikäinen
oppiminen ja tiedonsiirto, 3. urakehityksen ja liikkuvuuden johtaminen, 4.
joustavat työkäytännöt, ja 5. terveyden edistäminen ja työn räätälöinti

Drury (2001)

Tutkimuksen tuloksena muodostui elämänjaksoihin perustuva HRM-malli

Frye ja Breugh (2004)

Perheystävällisten etujen hyödyntäminen, tehtyjen viikkotyötuntien määrä
ja esimieheltä saatu tuki (myös lastenhoito velvollisuuksiin liittyvä
esimiehen tuki) oli yhteydessä työn ja perhe-elämän konfliktin määrään.

Gropper ym. (2010)

Työn ja muun elämän tasapainottamista helpottavat joustot: äitiys-, isyys, ja adoptio- ja vanhempainvapaa, osa-aikatyöjärjestelyt, työvaihto- ja
lastenhoitomahdollisuus.

Hietamäki (2013)

Tutkimuksen tuloksena muodostui alustava elämänvaihelähtöinen HRMmalli.

Malik ym. (2010)

Tutkimuksen tuloksena muodostettiin esimiehille työkalupakki, joka
sisältää käytännöllisiä ohjeita työntekijöiden WLB (= work life balance)
tukemiseen.

Naegele ja Walker (2006)

Tutkimuksen tuloksena selvisi ikäjohtamisen ulottuvuudet: 1. rekrytointi,
2. oppiminen, harjoittelu ja elinikäinen oppiminen, 3. urakehityksen
tukeminen, 4. joustavat työaikajärjestelyt, 5. terveydenhuolto,
terveydenedistäminen ja työn räätälöinti, 6, uudelleen sijoittuminen, 7.
irtisanoutuminen ja eläkkeelle siirtyminen, ja 8. kokonaisvaltainen
lähestymistapa.

Tuomi ym. (2001)

Tutkimustulokset tukivat työkyvyntukemismallin käyttöä ikääntyvillä
työntekijöillä. Hyvä työkyky liittyi hyvään työnlaatuun, korkeaan
tuottavuuteen, työtyytyväisyyteen, sekä työhön sitoutumiseen. Lisäksi
hyvä työkyky ennakoi aktiivista ja merkityksellistä siirtymistä eläkkeelle.

Wallin ja Hussi (2011)

Ikäjohtamisen ulottuvuudet: organisaation ikätietoisuus ja
toimintavalmius. Ikäjohtamisen typologiassa on viisi lähestymistapaa: 1.
liiketoiminnallinen välttämättömyys, 2. kuormituksen vähentäminen, 3.
yksikön voimavarojen vahvistaminen, 4. sukupolvien välinen oppiminen,
5. elämänkulkulähestymistapa.

Wallin (2014)

Tutkimuksen tuloksena esitettiin viisi ikäjohtamisen lähestymistapaa: 1.
liiketoiminnallinen välttämättömyys, 2. konkareiden kuormituksen
vähentäminen, 3. konkareiden voimavarojen vahvistaminen, 4.
sukupolvien välinen oppiminen, ja 5. elämänkulkunäkökulma.
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4.2

Osatutkimus 2
Tutkimusmenetelmät

Osatutkimuksessa 2 kuvataan terveysalan eri-ikäisten työntekijöiden ikäjohtamis
keinoja ja -tarpeita. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin syksyllä 2014 siten, että
osatutkimuksessa 3 käytettävään työhyvinvointimittariin lisättiin kaksi avointa
kysymystä, joilla vastaajat arvioivat ikäjohtamistarpeitaan. Avoimien kysymysten
sanamuotoja mietittiin moniammatillisen ikäjohtamisen työryhmän ja muiden
asiantuntijoiden avustuksella, jotta varmistettiin ymmärrettävä sanamuoto. KeskiSuomen sairaanhoitopiirin työryhmä on moniammatillinen ja siinä on eri ammattiryhmien edustus eri toimialueilta ja henkilöstöpalveluista. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista. Kysymykset olivat seuraavat:
1.
2.

Mitkä ikäjohtamiskeinot lisäävät mielestäsi eri-ikäisen henkilöstön työn ja
henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista?
Onko sinulla elämäntilanteeseesi liittyviä erityistarpeita, jotka toivoisit huomioitavan työjärjestelyissäsi? Jos on, minkälaisia?
Aineisto ja aineiston keruu

Osatutkimuksen 2 aineisto kerättiin vuonna 2014 sähköisellä kyselylomakkeella,
joka sisälsi osatutkimuksessa 2 käsitellyt avoimet kysymykset ja osatutkimuksessa 3 käsitellyn työhyvinvointimittarin (osatutkimuksen 3 ensimmäisen vaiheen
mittaus, raportoidaan osatutkimus 3 kohdalla). Tutkimuksen kohderyhmänä olivat
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon operatiivisen toimialueen
hoitotyöntekijät ja lääkärit. Tutkimuksesta tiedotettiin hyvissä ajoin ennen kyselyn lähettämistä siten, että tutkija vieraili jokaisen yksikön osastokokouksissa ja
lääkärimeetingeissä kertomassa tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Hoitotyön
esimiehille ja lääkäri -esimiehille tutkimus esiteltiin johtoryhmien kokouksissa.
Tiedote tutkimuksesta lähetettiin esimiehille vuonna 2014 (liite 1) myös sähköpostilla. Lisäksi tutkimusta esiteltiin moniammatillisen Työelämän laatu työryhmän kokouksessa, johon osallistui edustajia organisaation ylimmästä lääkäri- ja hoitotyön johdosta, henkilöstöpalveluista, keskushallinnosta, työsuojelusta
ja työterveyshuollosta. Yhteensä tiedotustilaisuuksia tutkimuksesta pidettiin 20.
Tiedotustilaisuuksien lisäksi tiedote tutkimuksesta (liite 3) lähetettiin sähköpostitse operatiivisen toimialueen henkilöstölle. Aineiston keräämisen yhteydessä tut42

kimuksen saatekirjeessä vuonna 2014 (liite 4) esiteltiin tutkimus vielä uudestaan.
Aineisto kerättiin internetin välityksellä Webropol –kysely- ja tiedonkeruusovelluksella. Mittari lähetettiin sähköpostitse 702:lle, joista hoitajia oli 555 ja lääkäreitä 147. Vastausaikaa oli kolme viikkoa, jonka aikana tehtiin kaksi muistutusta
kyselyyn vastaamisesta.
Vastauksia koko kyselyyn saatiin 377 (vastausprosentti 53), joista hoitajien
vastauksia oli 325 ja lääkäreiden 52. Tässä tarkastellaan tarkemmin vain osatutkimukseen 2 kuuluvan kahden avoimen kysymyksen vastauksia. Ensimmäiseen
avoimeen kysymykseen vastasi 148 hoitajaa 325 hoitajasta. Analysoitavia vastauksia oli 217, koska osa vastaajista oli kirjoittanut useamman kuin yhden ikäjohtamis keinon. Lääkäreistä 19 vastasi 52 vastaajasta. Analysoitavia vastauksia
oli 40 samasta syystä kuin hoitajilla. Ammattiryhmien vastaukset yhdistämällä
vastaajia oli yhteensä 167 ja 257 vastausta oli ikäjohtamiskeinoista. Toiseen kysymykseen vastasi 141 hoitajaa 325 hoitajasta. Analysoitavia vastauksia 170,
joista ei-vastauksia oli 38, eli lopullisia analysoitavia vastauksia oli 132. Lääkäreistä 21 vastasi 52 vastaajasta. Analysoitavia vastauksia oli 26, joista eivastauksia oli 8, eli lopullisia analysoitavia vastauksia oli 18. Ammattiryhmien
vastaukset yhdistämällä vastaajia toiseen kysymykseen oli 162 ja analysoitavia
vastauksia ikäjohtamistarpeista oli 196, joista ei –vastauksia oli 46. Osatutkimuksen 2 avointen kysymysten vastaaja- ja vastausmäärät on kuvattu taulukossa 4.
Taulukko 4. Osatutkimuksen 2 avointen kysymysten vastaajamäärät (N=377, josta
hoitajia n=325 ja lääkäreitä n=52).
Avoimiin kysymyksiin vastanneet

n

%

Hoitajat (N=325)

148

45,5

Lääkärit (N=52)

19

37

167

44,5

Hoitajat (N=325)

141

43,5

Lääkärit (N=52)

21

40

162

43

Vastauksia kysymys 1

257 (217/hoitajat, 40/lääkärit)

-

Vastauksia kysymys 2

196 (170/hoitajat, 26/lääkärit)

-

Vastaajat kysymys 1 (ikäjohtamiskeinot)

Yhteensä (N=377)
Vastaajat kysymys 2 (ikäjohtamistarpeet)

Yhteensä (N=377)
Analysoitava aineisto
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Aineiston analyysi
Henkilöstön ikäjohtamistarpeita ja -keinoja kuvaavien avoimien kysymysten vastaukset analysoitiin induktiivis- deduktiivisella sisällönanalyysillä. Induktiivinen
sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla ja näin aineistosta muodostetaan pelkistettyjä ilmaisuja vastauksena tutkimuskysymyksiin, joita ryhmitellään alakategorioiksi ja pääkategorioiksi (Elo & Kyngäs, 2008). Deduktiivista sisällönanalyysia
ohjaa teema, luokitusrunko tai malli, joka perustuu aikaisempaan teoriaan tai
tutkimukseen (Dey, 1993; Elo & Kyngäs, 2008; Kyngäs & Vanhanen, 1999).
Deduktiivinen sisällönanalyysi soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun halutaan testata jo olemassa olevaa tietoa uudessa kontekstissa (Catanzaro, 1988).
Analyysi aloitettiin induktiivisesti lukemalla aineistoa useita kertoja läpi, jotta
tutkija pystyi muodostamaan kokonaiskuvan aineistosta (Dey, 1993). Tämän jälkeen alkuperäiset vastaukset pelkistettiin, minkä jälkeen pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin ensin alakategorioihin, ja sen jälkeen deduktiivisen sisällönanalyysin
avulla alakategoriat ryhmiteltiin pääkategorioihin. Deduktiivisen sisällönanalyysin lähtökohtana käytettiin K-SSHP:n Elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia, joka muodostettiin osatutkimuksen 1 tulosten perusteella. Analyysirunko
muodostui seitsemästä osa-alueesta: 1) ikäneutraali rekrytointi, 2) osaamisen
johtaminen, 3) työntekijän tarvitsema tuki, 4) terveyden edistäminen, 5) joustavat
työajat, 6) työn vaativuus ja uudelleen sijoittuminen, sekä 7) eläkesiirtymä tai
työuran jatkaminen. Sisällönanalyysit tehtiin aluksi ammattiryhmittäin, jotta saatiin esiin ammattiryhmien väliset eroavaisuudet ikäjohtamis keinojen ja -tarpeiden
näkökulmasta ja ne on myös raportoitu tulososassa. Myöhemmin ammattiryhmittäiset aineistot yhdistettiin yhdeksi aineistoksi, koska sama ikäjohtamisen toimintamalli on käytössä sekä hoitajilla että lääkäreillä. Avointen kysymysten sisällönanalyysistä on esitetty otteet liitteissä: ikäjohtamiskeinot (liite 6) ja ikäjohtamistarpeet (liite 7).
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4.3

Osatutkimus 3
Tutkimusmenetelmät

Osatutkimus 3 on interventiotutkimus, jonka avulla selvitettiin elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen vaikutusta terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin.
Henkilöstöjohtamisen tueksi muodostettiin Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen
toimintamalli, joka kirjattiin sähköiseen muotoon. Toimintamalli koostuu seitsemästä osa-alueesta, jotka on muodostettu aiemman tutkimustiedon (osatutkimus
1) ja henkilöstön ikäjohtamistarpeiden pohjalta (osatutkimus 2). Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli muodostettiin siten, että kuvailevan kirjallisuuskatsauksen (osatutkimus 1) avulla selvitetyn aiemman tutkimustiedon perusteella määriteltiin toimintamallin osa-alueiden otsikot. Osa-alueiden soveltuvuus
terveysalan henkilöstölle varmistettiin induktiivis- deduktiivisen sisällönanalyysin
(osatutkimus 2) avulla. Toimintamallin osa-alueiden otsikoiden alainen sisältö
muokattiin kohdeorganisaatioon sopivaksi henkilöstön tarpeet huomioiden yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ikäjohtamisen työryhmän kanssa. Interventio
toteutettiin suunnitelman mukaisesti, eikä muutoksille ollut tarvetta. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin sisällön esittely ja kouluttaminen sujui
suunnitelman mukaan, palautetta kysyttiin vapaamuotoisesti suullisesti tilaisuuden jälkeen, mutta koulutustilaisuuksien systemaattista arviointia ei toteutettu.
Intervention kuvauksessa on hyödynnetty Hoffmanin ym. (2014) TIDieR - ohjetta
interventiotutkimuksen raportoinnista (Hoffmann ym., 2014). Se raportoidaan
seuraavissa luvuissa. Ensin intervention muodostaminen, sisältö ja käyttöönoton
koulutus kuvataan viimeisenä.
Intervention elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin
muodostaminen
Osatutkimuksen 1 ja 2 tulosten perusteella muodostettiin tutkimuksen interventiona toimiva Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli (kuvio 2) KeskiSuomen sairaanhoitopiiriin. Malli muodostettiin siten, että kirjallisuuskatsauksen
(osatutkimus 1) avulla selvitetyn aiemman tutkimustiedon perusteella määriteltiin
toimintamallin osa-alueiden otsikot. Osa-alueiden sopivuus varmistettiin induktiivis- deduktiivisen sisällönanalyysin (osatutkimus 2) avulla. Toimintamallin osaalueiden otsikoiden alainen sisältö muokattiin kohdeorganisaatioon sopivaksi
henkilöstön tarpeet huomioiden yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ikäjoh45

tamisen työryhmän kanssa. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin
muodostaminen on kuvattu kuviossa 1.

Kuvio 1. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin muodostaminen.

Muodostettu toimintamalli nimettiin Elämänkulkutietoiseksi ikäjohtamisen toimintamalliksi, jotta jo nimestä välittyisi se viesti, että se koskee kaikenikäisiä
työntekijöitä. Elämänkulkunäkökulman avulla pyritään tarjoamaan kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja joustaviin työjärjestelyihin elämänkulun eri vaiheissa (Wallin, 2014). Elämänkulkutietoisessa
ikäjohtamisessa huomioidaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien eri-ikäisten
työntekijöiden tarpeet, jotka liittyvät toimintamallin osa-alueisiin, eli ikäneutraaliin rekrytointiin, osaamisen johtamiseen, työntekijän tarvitsemaan tukeen, terveyden edistämiseen, joustaviin työaikoihin, uudelleen sijoittumiseen sekä, eläkesiirtymään tai työuran jatkamiseen. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin osa-alueista tehtiin kuvio (kuvio 2), jonka muodostamisessa on hyödynnetty ilmaista yEd Graph Editor- ohjelmaa (yWorks the diagramming company, 2018), jota on hyödynnetty myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjukuvauksissa. Toimintamallin sisältö on kirjattu sähköiseen muotoon siten, että
klikkaamalla osa-alueiden otsikoita siirrytään sisään aihealueen materiaaleihin.
Kyseinen tietokoneohjelma soveltuu hyvin siihen, että iso määrä materiaalia ja eri
linkkejä saadaan nivottua käteväksi ja käyttäjäystävälliseksi tietopaketiksi, ja näin
mahdollistuu materiaalien nopea hyödyntäminen ja päivittäminen. Materiaali on
sijoitettu organisaation intranettiin, mutta myöhemmin se sijoitetaan KeskiSuomen sairaanhoitopiirin internetsivuille, josta sitä voivat vapaasti lukea ja hyödyntää myös muut organisaatiot.
Elämänkulun käsite on laajalti käytetty yhteiskuntatieteissä. Elämänkulussa
on sosiologisen elämänkulkututkimuksen mukaan kyse toisiaan seuraavien elämänvaiheiden sarjasta, jossa merkittävät elämäntapahtumat voivat toimia elämän46

kulun käännekohtina ja merkitsevät usein siirtymistä roolista toiseen (O'Rand &
Krecker, 1990). Elämänkulkuun liittyvät erilaiset elämänvaiheet ja vaiheesta toiseen siirtymät ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin, ne voidaan osin yhdistää tiettyihin ikävaiheisiin, ja niihin voi liittyä erilaisia odotuksia, tehtäviä, mahdollisuuksia ja myös velvollisuuksia (Elder, Kirkpatrick Johnson, & Crosnoe,
2003; George, 1993). Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin jalkauttaminen suunniteltiin yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ikäjohtamisen työryhmän kanssa. Työryhmä oli muutenkin tutkijan käytössä ja tukena tutkimusprosessin aikana. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallikuvion
osa-alueet on kuvattu kuviossa 2.

Kuvio 2. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin osa-alueet.

Intervention elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin
sisältö
Toimintamallin lähestymistavaksi valittiin elämänkulkutietoisuus ja toimintamallin osa-alueet muodostettiin ikäjohtamisen ulottuvuuksista, jotka on mukailtu
aiemman tutkimustiedon (Naegele & Walker 2006; Hietamäki 2013; Wallin 2014)
pohjalta. Osa-alueet ovat: 1) ikäneutraali rekrytointi, 2) osaamisen johtaminen, 3)
työntekijän tarvitsema tuki, 4) terveyden edistäminen, 5) joustavat työajat, 6)
uudelleen sijoittuminen sekä, 7) eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin tavoitteena on tukea työntekijöiden
työhyvinvointia ja urakehitystä huomioimalla johtamisessa eri-ikäisten työntekijöiden odotukset ja tuen tarpeet. Toimintamalli sisältää organisaation linjauksia ja
sisältö muokattiin kohdeorganisaatioon sopivaksi yhteistyössä moniammatillisen
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työryhmän kanssa. Toimintamalli on tarkoitettu esimiehille käytännön johtamisen
apuvälineeksi ja työntekijöille tietopaketiksi organisaation linjauksista. Toimintamallia toteutettaessa esimiesten oletettiin toimivan alla kuvatulla tavalla.
Ikäneutraali rekrytointi osiossa kuvattiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
ikäneutraalia rekrytointia ja rekrytointiprosessia, jossa pääpaino on eri-ikäisten
työntekijöiden osaamisen arvostamisessa. Osio sisältää muun muassa rekrytointiprosessissa hyödynnettävää tietoa, kuten työpaikkailmoitus, hakulomake, haastattelu ja valintapäätös. Osiossa on tietoa avoimista työpaikoista, sijaisrekrytoinnista, työvaihtopaikoista, sekä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista. Tietoa
löytyy myös työsuhteeseen liittyvistä asioista, kuten työaika ja palkkaus. Lisäksi
tietoa on myös työsuhteen päättymiseen liittyvistä asioista. Esimiesten oletettiin
toimivan tämän mukaisesti.
Osaamisen johtaminen osiossa kuvattiin henkilöstön osaamisen johtamista ja
kehittämistä työelämän kulun eri vaiheissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.
Tämän hetkinen osaamisen hallinnan kehittämisen kokonaisuus ajoittuu KSSHP:ssa useille vuosille (2015-2020) ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osaamisen kehittämisen avulla tuetaan yksilön, työyhteisön ja
koko organisaation uudistumista. Johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä sairaanhoitopiirissä ylläpidetään ja kehitetään osaamista ja osaamisen jakamista arvostavaa ilmapiiriä. Osio sisältää tietoa osaamisen kehittämisen taustalla
olevista arvoista ja organisaation strategiasta. Lisäksi osiossa on tietoa osaamisen
johtamisesta, osaamisen kehittämisestä työuran eri vaiheissa, osaamisen kehittämisen keinoista ja osaamisen arvioinnista.
Työntekijän tarvitsema tuki osiossa kuvattiin eri-ikäisten työntekijöiden tuen
tarvetta urakehityksessä ja mahdollisuuksien luomisessa uralla etenemiseen. Esimiehellä on tärkeä rooli työntekijän urakehityksen ja jaksamisen tukemisessa,
vaikka oleellista on myös työntekijän oma aktiivisuus ja kiinnostuneisuus itsensä
kehittämiseen. Työelämänkulussa on erilaisia siirtymävaiheita, joissa työntekijä
tarvitsee erityisesti tukea esimieheltä selvitäkseen työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Säännöllisesti toistuvien kehityskeskusteluiden myötä työntekijä ja
esimies pysähtyvät pohtimaan työntekijän sen hetkistä osaamista, jaksamista ja
tulevaisuuden tavoitteita, sekä keinoja, joiden avulla tavoitteisiin voi päästä. Osio
sisältää johtamiskäytäntöjä eri elämänvaiheisiin. Lisäksi osioon on listattu työelämänkulun siirtymien kriittiset pisteet, joissa on erityistarve esimiehen tuelle.
Osiosta löytyy tietoa kehityskeskusteluista, mentoroinnista, työnohjauksesta,
työpaikan kehittämisestä, täydennyskoulutuksesta, henkilöstön liikkuvuudesta ja
urakehitysmahdollisuuksista.
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Terveyden edistäminen osiossa kuvattiin terveyden edistämisen, turvallisuuden ja ergonomisten järjestelyjen merkitystä henkilöstön työssä jaksamisessa ja
työhyvinvoinnissa työelämän kulun eri vaiheissa, sekä kuvata vastuun jakautumista työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijöiden voimavarat voivat vaihdella elämänkulun eri vaiheissa ja päävastuu henkilökohtaisesta työhyvinvoinnista on aina yksilöllä itsellään. Työnantajan on huolehdittava muun muassa työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta, eri-ikäisten huomioimisesta ja
työntekijöiden oikeudenmukaisesta kohtelusta. Työntekijällä on puolestaan vastuu
muun muassa oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä sekä
siitä, kuinka hänen omalla toiminnallaan ja käytöksellään tulee edistää sekä omaa,
että työyhteisön työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä. Kun työyhteisö voi hyvin,
on se myös tehokas perustehtävään ja kehittämiseen sitoutunut ammattiylpeä
joukkue. Työterveyshuollon tehtävänä on tuottaa terveyteen liittyviä palveluita.
Painopisteenä K-SSHP:ssa ovat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joita suunnitellaan yhdessä esimiesten kanssa. Osio sisältää yleisiä turvallisuusohjeita, sekä
työsuojeluun, sairastumiseen ja työterveyshuoltoon liittyvää tietoa. Lisäksi osiosta
löytyy tietoa terveyden edistämisestä, työergonomiasta, sekä työhyvinvoinnista ja
työhyvinvointijohtamisesta.
Joustavat työajat osiossa kuvattiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin linjauksia ja käytäntöjä työajan joustavuuden osalta. Yksilöllisesti joustavat työaikajärjestelyt ottavat huomioon työntekijöiden työaikatoiveita, jotka voivat vaihdella
työuran eri aikoina. Osio sisältää työehtosopimuksiin liittyvää tietoa, sekä tietoa
työsuhteiden ja työtehtävien taustalla olevasta lainsäädännöstä. Lisäksi osiossa on
tietoa työvuoro suunnittelusta, kuten yhteisöllisestä työvuoro suunnittelusta, lomasuunnittelusta, työajan seurannasta ja kulunvalvonnasta, erilaista työaikajärjestelyistä ja liukuvasta työajasta, sekä opinto- ja vuorotteluvapaasta. Työn ja muun
elämän tasapainoisen suhteen järjestämiseen ja jousto mahdollisuuksiin vaikuttavat oleellisesti myös työyksikkö ja sen toiminnan tarpeet, joten osioon on kuvattu
malliksi case-tyyppisesti erilaisten yksiköiden työaikajärjestelyjä.
Uudelleen sijoittuminen (ja irtisanominen) osiossa kuvattiin työn vaativuutta
ja kuormittavuutta eri yksiköissä. Välillä tulee eteen tilanteita, ettei työntekijä
pysty työskentelemään omassa yksikössään, jolloin joudutaan pohtimaan työntekijän uudelleensijoittumista organisaatiossa. Työn sisältöön vaikuttaa yksiköissä
tapahtuvan toiminnan luonne; onko kyseessä ympärivuorokautinen akuutti yksikkö, vai ajanvaraukseen perustuva ympärivuorokautinen tai vain arkityöaikaan
toimiva yksikkö. Työn sisältöön vaikuttavat myös yksiköissä hoidettavien potilaiden ikäjakauma, sairastavuus ja hoitoaikojen pituudet. Työntekijän työkykyyn ja
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jaksamiseen vaikuttaa moni asia, kuten fyysinen ja psyykkinen työkyky, sekä
elämäntilanne. Myös työntekijän oma persoonallisuus, koulutus ja työkokemus
vaikuttavat työntekijän työkykyyn ja jaksamiseen. Työajoilla on todettu entistä
laaja-alaisempia vaikutuksia työhyvinvointiin ja työkykyyn. Työajat vaikuttavat
paitsi terveyteen ja turvallisuuteen, myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, työstä palautumiseen ja siinä suoriutumiseen ja tuottavuuteen. Ergonomisesti hyvin suunnitelluilla työajoilla voidaan vähentää työn kuormittavuutta ja työstressiä, sekä tukea työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Osiossa on tietoa fyysisestä ja psyykkisestä kuormittumisesta, sekä ohjeita näiden ehkäisemiseen. Osiosta löytyy tietoa erilaisista työmuodoista ja työpaikan vaatimusten ja työntekijän
voimavarojen yhteensovittamisesta. Lisäksi osiossa on tietoa työntekijän uudelleensijoittumistarpeeseen ja muutoksen valmisteluun, sekä mahdolliseen työsuhteen irtisanomiseen liittyen.
Eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen osiossa kuvattiin sekä työntekijän, että
työnantajan rooleja eläkesiirtymän ja mahdollisen työuran jatkamisen osalta.
Esimiehen kanssa voidaan laatia henkilökohtainen eläkkeelle siirtymis- suunnitelma sekä laatia osaamisen siirtämissuunnitelma niin, että hiljaisen tiedon siirtyminen ja kokemuksen jakaminen mahdollistetaan. Työuran viimeiset vuodet saadaan sujuvaksi tekemällä henkilökohtainen osaamisen siirtämissuunnitelma ajoissa. Työntekijällä on mahdollisuus jatkaa työskentelyä myös laskennallisen eläkeiän jälkeen ja erilaisia työaika joustoja voidaan tarvittaessa hyödyntää työntekijän
jaksamisen ja työstä palautumisen tukemiseksi. Eri-ikäisten työntekijöiden osaamista kannattaa arvostaa ja tukea eri-ikäisiä työntekijöitä oppimaan toisiltaan.
Työntekijöiden monimuotoisuus on työyksikköä rikastuttava tekijä. Osiossa on
tietoa kriittisen osaamisen varmistamiseen, sekä työntekijän ja työnantajan rooleista laskennalliseen eläkeikään liittyviin velvollisuuksiin liittyen. Lisäksi osiosta
löytyy tietoa eläkkeelle jäämisestä ja eläkkeen hakemisesta, sekä linkki omiin
eläketietoihin. Eläkkeelle jääneitä muistetaan keskitetysti seuraavana vuonna
sairaanhoitopiirin toimesta järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
Intervention elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin
käyttöön oton koulutus
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon, operatiivisen toimialueen hoitotyöntekijät ja lääkärit. Malli valmistui
syksyllä 2015 ja se otettiin käyttöön operatiivisella toimialueella sen valmistuttua.
Sähköisessä muodossa oleva elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli
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sijoitettiin organisaation intranettiin kaikkien organisaation työntekijöiden luettavaksi ja esimiesten hyödynnettäväksi (kuvaus yllä). Elämänkulkutietoisen ikäjohtamismallin sisällöstä ja sen hyödyntämisestä johtamisessa järjestettiin koulutustilaisuuksia hoitotyön- ja lääkäriesimiehille, sekä operatiivisen toimialueen hoitoja lääkärihenkilöstölle (yhteensä 20 kertaa). Koulutusten tavoitteena oli esitellä
edellä kuvattua elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin sisältöä (luku
4.3.3), ohjeistaa mallin käyttöä, sekä tiedottaa materiaalien sijainnista organisaation intranetissä. Lisäksi koulutuksen tavoitteena oli lisätä terveysalan esimiesten
ja työntekijöiden tietoa ikäjohtamisen hyödyistä ja keinoista sekä sitä kautta pyrkiä vaikuttamaan mahdollisiin ennakkoasenteisiin, joita ikäjohtamiseen voi liittyä.
Esimiehiä muistutettiin ikäjohtamisen hyödyistä ja heitä kannustettiin hyödyntämään toimintamallin sisältämää tietoa henkilöstön johtamisessa. Työntekijöitä
kannustettiin tutustumaan toimintamalliin itsenäisesti, jotta heille tulisi selkeä
käsitys siitä, miten työnantaja pyrkii tukemaan työntekijöidensä työn ja muun
elämän yhteensovittamista, työhyvinvointia, työkykyä ja urakehitystä toimintamallin mukaisesti.
Ikäjohtamisen tiedotus- ja koulutustilaisuudet toteutettiin käytännössä siten,
että tutkija vieraili työelämän laatu työryhmän kokouksessa, operatiivisen toimialueen lääkäriesimiesten ja hoitotyön esimiesten kokouksissa (neljä kertaa), sekä
kaikkien yksiköiden hoitotyöntekijöiden osastokokouksissa (11 kertaa) ja lääkärimeetingeissä (neljä kertaa) esittelemässä edellä kuvattua Elämänkulkutietoista
ikäjohtamisen toimintamallia. Tarkoitus oli, että jokainen edellä mainittu henkilö
osallistuisi yhden kerran koulutustilausuuteen. Henkilöstöstä koulutustilaisuuksiin
osallistui noin puolet ja poissaolleet saivat tilaisuudessa esitetyn Power Point esityksen sähköpostilla tiedoksi. Hoitotyön esimiehistä koulutustilaisuuksiin osallistuivat kaikki, lääkäriesimiehistä osa oli estynyt tulemaan paikalle. Poissaolleille
lääkäriesimiehille (kolme henkilöä) järjestettiin henkilökohtainen koulutus, jotta
varmistettiin esimiesten yhdenmukainen tiedonsaanti toimintamallista. Koulutustilaisuuksissa esiteltiin Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli ja neuvottiin sen käyttöä henkilöstöjohtamisessa. Mallia esiteltiin heijastamalla tietokoneen näyttö seinälle, josta kaikki läsnäolijat sen hyvin näkivät. Organisaation
intranettiin sijoitetun mallin sisältöä käytiin läpi yhdessä ja näytettiin mitä tietoa
mistäkin osa-alueesta löytyy. Toimintamallin hyödyntäminen konkreettisesti tarkoitti sitä, että esimiehet huomioivat johtamisessa mallin mukaisia ikäjohtamisasioita ja pystyivät tarvittaessa tarkastamaan toimintamallista organisaation linjauksia ja ohjeistuksia erilaisista käytössä olevista ikäjohtamiskeinoista, sekä
hakemaan tietoa ikäjohtamiseen liittyvistä asioista. Koulutustilaisuudet kestivät
51

puolesta tunnista tuntiin, riippuen siitä minkä verran kukin yksikkö oli allokoinut
koulutukselle aikaa. Terveysalan koulutustilaisuuksien suunnittelussa on otettava
huomioon organisaation ja yksiköiden toiminnan luonne ja ydintehtävä, eli potilaiden hyvä hoito. Näin ollen henkilöstölle ja esimiehille suunnatut koulutustilausuudet on suunniteltava niin, että ajankohta ja tilaisuuden ajankäyttö ovat sopivat
toiminnan näkökulmasta. Toimintamallin koulutustilaisuuksien ajankohdat on
kuvattu koko tutkimusprosessin kuvauksessa kuviossa 3.
Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin avulla koottiin ikäjohtamiseen liittyvät keinot ja organisaation linjaukset tiiviiseen tietopakettiin, jotta
esimiesten olisi helpompaa ymmärtää ja huomioida johtamisessa henkilöstönsä
ikäjohtamistarpeita. Koska muodostettu toimintamalli sijoitettiin organisaation
intranettiin, niin sitä oli mahdollista hyödyntää operatiivisella toimialueella heti
esittely- ja koulutustilaisuuksien jälkeen. Toimintamallin hyödyntäminen oli esimiehille vapaaehtoista, eikä sen todellista hyödyntämistä selvitetty tarkemmin,
mutta sitä oletettiin hyödynnettävän henkilöstöjohtamisessa.
Syksyllä 2016 toteutettiin toinen työhyvinvointimittaus, jonka aineiston analyysin ja tulosten raportoinnin jälkeen väitöstutkimuksen osuus päättyi. Koska
esimiesten kokemukset toimintamallista olivat hyvät ja sitä pidettiin tarpeellisena
sekä esimiesten että työntekijöiden näkökulmasta, päätettiin toimintamallin käytön jalkautusta laajentaa koko organisaatioon koskemaan myös muita ammattiryhmiä kuin hoitajia ja lääkäreitä. Lisäksi ikäjohtamisen työryhmässä päätettiin
järjestää alueellista koulutusta ikäjohtamisesta, jotta tietoa Elämänkulkutietoisesta
ikäjohtamisen toimintamallista saataisiin levitettyä myös perusterveydenhuollon
puolelle. Kyseinen alueellinen ikäjohtamiskoulutus toteutettiin syksyllä 2017.
Aineisto ja aineiston keruu
Aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla ennen interventiota vuonna
2014 ja vuosi intervention jälkeen vuonna 2016. Molemmat aineistot kerättiin
samalla tavalla sähköisellä Webropol -kyselylomakkeella. Työhyvinvointikyselyt
toteutettiin Keski-Suomen keskussairaalassa ja kohdejoukkona oli operatiivisen
toimialueen hoito- ja lääkärihenkilöstö (N=702/vuonna 2014 ja 729/vuonna
2016). Kumpaankin työhyvinvointikyselyyn vastanneita oli 196. Ensimmäinen
työhyvinvointimittaus tehtiin ennen interventiota ja toinen mittaus noin 12 kuukauden kuluttua intervention jälkeen syksyllä 2016. Ikäjohtamisen vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin työhyvinvointitulosten lisäksi myös henkilöstön eläköitymis- ja sairauspoissaolo tilastoja, joita tarkasteltiin ICD-10 –pääluokkien
52

mukaisin diagnoosiryhmittäin: mielenterveys, TULES eli tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, hengityselinsairaudet, vammat, kasvaimet ja hermoston sairaudet.
Kyselyn mittarina käytettiin Päätalon ja Kyngäksen työhyvinvointi –mittaria
(Päätalo & Kyngäs, 2016a) (liite 9), jota muokattiin tämän tutkimuksen kohderyhmälle sopivaksi siten, että faktoreiden nimiin vaihdettiin hoitaja-termin tilalle
lääkäri-termi kyselyn kohdentuessa lääkärihenkilöstölle. Mittari valikoitui sillä
perusteella, että kyseessä on tuore mittari, jota on käytetty terveysalan henkilöstön
työhyvinvoinnin mittaamisessa Suomessa, joten se soveltuu tulevaisuuteen suuntautuvalle tutkimukselle ja tutkimuksen kohdejoukolle suomalaisessa terveysalan
kontekstissa. Lisäksi mittarin kehittämisen positiivinen lähestymistapa työhyvinvointiin oli tutkijan mielestä kiinnostava, eli työhyvinvointi on muutakin kuin
pahoinvoinnin ja stressi- ja uupumusoireiden puuttumista (Utriainen, 2009).
Tässä tutkimuksessa käytetty mittari koostuu 67 väittämästä, jotka muodostavat seuraavat 12 faktoria: korkeatasoinen potilashoito, hoitajien keskinäinen auttaminen ja tukeminen, hoitajien yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus, työn
käytännön organisointi, työn haastavuus ja mielekkyys, tunteiden ja olemisen
vapaus työyhteisössä, työn hyvin tekeminen, asema suhteessa työhön, oikeudenmukainen ja tukeva esimiestyö, ammatillisen kehittymisen mahdollisuus, toimiva
kommunikointi, sekä vapaamuotoinen yhdessäolo. Väittämien sisältämien asioiden toteutumista arvioidaan Likertin asteikolla 1–5 siten, että 5 –toteutuu hyvin, 4
–toteutuu kohtalaisen hyvin, 3 –toteutuu kohtalaisen huonosti, 2 –toteutuu huonosti, ja 1 –ei toteudu ollenkaan. Mittarin on todettu olevan luotettava mittari
mittaamaan sairaanhoitajien työhyvinvointia (Päätalo & Kyngäs, 2016a). Myös
ensihoitajien työhyvinvoinnin mittarina sen on todettu toimivan luotettavasti
(Ojala, Kyngäs, & Päätalo, 2016). Kysely laadittiin tässä tutkimuksessa siten, että
kaikki Likert-asteikolliset monivalintakysymykset oli määritelty pakollisiksi.
Kyselyn sisältö oli muuten sama kummallekin ammattiryhmälle, mutta ammattinimikevaihtoehdot olivat erilaiset.
Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon operatiivisen toimialueen hoitotyöntekijät ja lääkärit. Tutkimuksesta tiedotettiin hyvissä ajoin ennen kyselyn lähettämistä siten, että tutkija vieraili
jokaisen yksikön hoitohenkilöstön osastotunneilla ja lääkärimeetingeissä kertomassa tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Hoitotyön esimiehille ja lääkäri –
esimiehille tutkimus esiteltiin johtoryhmien kokouksissa. Tiedote tutkimuksesta
lähetettiin esimiehille vuonna 2014 (liite 1) ja vuonna 2016 (liite 2) myös sähköpostilla. Lisäksi tutkimusta esiteltiin moniammatillisen Työelämän laatu –
työryhmän kokouksessa, johon osallistui edustajia organisaation ylimmästä lääkä53

ri- ja hoitotyön johdosta, henkilöstöpalveluista, keskushallinnosta, työsuojelusta
ja työterveyshuollosta. Yhteensä tiedotustilaisuuksia tutkimuksesta pidettiin 20.
Tiedotustilaisuuksien lisäksi tiedote tutkimuksesta (liite 3) lähetettiin sähköpostitse operatiivisen toimialueen henkilöstölle. Aineiston keräämisen yhteydessä tutkimuksen saatekirjeessä vuonna 2014 (liite 4) ja vuonna 2016 (liite 5) esiteltiin
tutkimus vielä uudestaan. Aineisto kerättiin internetin välityksellä Webropol kysely- ja tiedonkeruusovelluksella.
Mittari lähetettiin sähköpostitse vuonna 2014 702:lle, joista hoitajia oli 555 ja
lääkäreitä 147. Vastausaikaa oli kolme viikkoa, jonka aikana tehtiin kaksi muistutusta kyselyyn vastaamisesta sähköpostitse niille, jotka eivät olleet vielä vastanneet. Vastauksia koko kyselyyn tuli 377 (vastausprosentti 53), joista hoitajien
vastauksia oli 325 ja lääkäreiden 52. Vuonna 2016 mittari lähetettiin 764:lle, joista hoitajia oli 595 ja lääkäreitä 169. Vastausaikaa oli tälläkin kertaa kolme viikkoa, jonka aikana tehtiin kaksi muistutusta kyselyyn vastaamisesta sähköpostitse
niille, jotka eivät olleet vielä vastanneet. Vastauksia kyselyyn tuli 353 (vastausprosentti 49), joista hoitajien vastauksia oli 295 ja lääkäreiden 59.
Edellä esitetyn mittarin lisäksi hyödynnettiin OBI (Oracle Business Intelligence) –raportointijärjestelmästä organisaation keräämää tietoa kohdehenkilöstön
sairauspoissaolo- ja eläköitymistiedoista vuosilta 2014 ja 2016. Kyselylomake
lähetettiin sähköpostitse 2014 yhteensä 702:lle, joista hoitajia oli 555 ja lääkäreitä
147. Vuonna 2016 se lähetettiin 729:lle, joista hoitajia oli 560 ja lääkäreitä 169.
Tutkittavia oli toisella kerralla enemmän kuin ensimmäisellä kerralla. Selittävänä
tekijänä voi olla osa-aikatyön lisääntyminen, jolloin sähköpostilistalla on useampia nimiä, vaikka kokonaistyöpanos pysyy samana. Lääkäreiden lukumäärän
kasvun taustalla voi olla erikoistuvien lääkäreiden lisääntynyt lukumäärä tai
avoinna olleiden erikoislääkärin virkojen täyttyminen. Vastausaikaa oli kummallakin kerralla kolme viikkoa, jonka aikana tehtiin kaksi muistutusta kyselyyn
vastaamisesta.
Vastauksia palautui vuonna 2014 määräaikaan mennessä 377, joista hoitajien
vastauksia 555 vastaajasta oli 325 , eli vastausprosentti oli 59 ja lääkäreiden vastauksia 147 vastaajasta oli 52, eli vastausprosentti oli 35. Vuonna 2016 vastauksia
palautui määräaikaan mennessä 354, joista hoitajien vastauksia 560 vastaajasta oli
295, eli vastausprosentti oli 53, ja lääkäreiden vastauksia 169 vastaajasta oli 59,
eli vastausprosentti oli 35. Vastauksia palautui molemmilla kerroilla kaikista operatiivisen toimialueen vastuuyksiköistä sekä hoitajilta että lääkäreiltä. Hoitajaammattiryhmä sisältää sairaanhoitajia, kätilöitä, perushoitajia ja lähihoitajia. Lääkäri-ammattiryhmä sisältää muun muassa erikoisalojen erikoislääkäreitä ja eri54

koistuvia lääkäreitä. Tuloksia ei kuitenkaan tarkastella vastuuyksiköittäin, eikä
työtehtävä tasolla anonymiteetin suojaamiseksi. Vuonna 2016 vastanneiden vähäisempi vastausprosentti voi osin johtua juuri edellisillä viikoilla tehdystä organisaation henkilöstökyselystä, joka saattoi vaikuttaa tämän tutkimuksen vastaushalukkuuteen. Analysoitavien kyselylomakkeita oli vuoden 2014 aineistossa 377
ja vuoden 2016 aineistossa 354. Kokonaisvastausprosentti vuonna 2014 oli 53 %
ja vuonna 2016 se oli 49 %. Osatutkimuksen 3 vastaajamäärät on kuvattu taulukossa 5.
Taulukko 5. Osatutkimuksen 3 vastaajamäärät vuosina 2014 ja 2016.
Työhyvinvointikyselyihin vastanneet

n

%

Työhyvinvointikysely 2014
Hoitajat (N=555)

325

59

Lääkärit (N=147)

52

35

Yhteensä (N=702)

377

53

Työhyvinvointikysely 2016
Hoitajat (N=560)

295

53

Lääkärit (N=169)

59

35

Yhteensä (N=729)

354

49

Sairauspoissaolo tiedot saatiin työterveyshuollon ylläpitämästä sähköisestä järjestelmästä. Tiedot saatiin tutkimusluvan mukaisesti operatiivisen toimialueen henkilöstöstä anonyymisti ja tietoja tarkasteltiin vuosilta 2014 ja 2016. Työterveyshuollon järjestelmä ei mahdollista ammattiryhmätasoista erottelua, joten määrissä on
mukana sekä lääkäri- että hoitohenkilöstö. Sairauspoissaolo tietoja verrattiin koko
organisaation henkilöstön sairauspoissaolo tietoihin, jotta nähtäisiin, onko elämänkulkutietoisen ikäjohtamismallin käyttöön ottamisella ollut vaikutusta operatiivisen toimialueen henkilöstön sairauspoissaolojen määrään. Eläköitymistiedot
saatiin sairaanhoitopiirin henkilöstöpalveluiden sähköisestä Prima-järjestelmästä.
Tiedot jaoteltiin ammattiryhmittäin toimialue tasolla. Vastuualuejakoa ei tehty
tutkittavien tunnistamisen välttämiseksi. Tiedoista tarkasteltiin eläköitymissyytä
eli sitä, oliko kyse laskennallisessa eläkeiässä eläköitymisestä vai ennenaikaisesta
eläköitymisestä.
Aineiston analyysi
Aineisto on analysoitu käyttämällä SPSS® for Windows 24.0 –ohjelmaa. Aineiston analyysi aloitettiin yhdistämällä kummankin ammattiryhmän vuosien 2014 ja
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2016 kyselyiden aineistot Webropol -ohjelmassa, jotta eri vuosien välisiä eroja
voitiin analysoida ammattiryhmittäin. Webropol-aineistot siirrettiin SPSS:lle sopivaan Excel -muotoon ja vietiin SPSS-ohjelmaan. Tämän jälkeen aineistosta
muodostettiin mittarin faktoreiden (korkeatasoinen potilashoito, hoitajien/lääkäreiden keskinäinen auttaminen ja tukeminen, hoitajien/lääkäreiden yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuu, työn käytännön organisointi, työn haastavuus ja mielekkyys, tunteiden ja olemisen vapaus työyhteisössä, työn hyvin tekeminen, asema suhteessa työhön, esimiestyö, ammatillisen kehittymisen mahdollisuus, toimiva kommunikointi, ja vapaamuotoinen yhdessäolo) mukaiset ryhmien
summamuuttujat keskiarvolla, mikä mahdollisti aineiston tarkastelun muuttujakokonaisuuksina. Summamuuttujia tarkasteltiin keskiarvon ja reliabiliteetin näkökulmasta.
Kyselyn aineisto kerättiin ja analysoitiin tutkimuksen saatekirjeen mukaisesti
ilman henkilötietoja. Koska kumpaankin kyselyyn vastaajat ovat vain osin samoja, ei koko aineistolle tehty tilastollisia vertailuja. Tilastollisia vertailuja vastausten muutoksista ja tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä voidaan tehdä vain silloin,
kun voidaan konkreettisesti vertailla samojen henkilöiden vastauksia eri ajankohtina. Interventiotutkimuksen luonteen mukaisesti aineisto kerättiin ennen ja jälkeen intervention. Koska kyselylomakkeita ei koodattu eikä niihin pyydetty tutkittavien tietoja, niin tiedot yhdistettiin sähköpostin ID tunnuksen avulla. Käytännössä tämä toteutettiin siten, että vastausaika ja sähköpostiosoite eritettiin varsinaisesta aineistosta ja ID-numerot asetettiin manuaalisesti vastausajan perusteella,
jolloin tuloksia ei ollut mahdollista tarkastella edes vahingossa yksilötasolla.
Kumpaankin kyselyyn vastanneita oli molemmista ammattiryhmistä noin puolet.
Lääkäreiden vastaukset vuonna 2014: 52 ja vuonna 2016: 59; kumpaankin kyselyyn vastanneita oli 27. Hoitajien vastaukset vuonna 2014: 325 ja 2016: 295;
kumpaankin kyselyyn vastanneita oli 169. Kumpaankin kyselyyn vastanneita
hoitajia ja lääkäreitä oli yhteensä 196. Ikäjohtamisen toimintamallin sisältö on
samanlainen kaikille ammattiryhmille, joten on perusteltua toteuttaa tilastolliset
analyysit kumpaankin kyselyyn vastanneiden hoitajien ja lääkäreiden yhdistettyyn
aineistoon (n = 196), ja koko aineistosta esitetään ammattiryhmäkohtaisia tunnuslukuja ilman tilastollista vertailtavuutta.
Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukaisen johtamisen
vaikutusta työhyvinvointiin tutkittiin vertailemalla kumpaankin kyselyyn vastanneiden työhyvinvoinnin osa-alueita kuvaavia summamuuttujia. Parittaisten otosten T-testillä (Paired Samples T-test) testattiin työhyvinvoinnin vuoden 2014 ja
2016 välistä muutosta. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa, kun
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p < 0,01. Pearsonin korrelaatiotestin (Pearson Correlation) avulla tutkittiin, miten
summamuuttujat korreloivat keskenään, eli löytyykö tuloksista summamuuttujien
välistä yhteyttä. Pearsonin korrelaatiotesti mittaa lineaarista riippuvuutta ja korrelaatiokerroin (r) asettuu –1:n ja +1:n välille. Jos r = –1 tai r = 1, on riippuvuus
täydellinen. Jos kertoimen arvo on 0, ovat muuttujat täysin riippumattomia eli
tutkittavilla muuttujilla ei ole yhteyttä. Rajana pidetään 0,3:a, ja mitä isompi luku
on, sitä vahvempi korrelaation katsotaan olevan. (Karjalainen, 2018) Ihmistieteissä päästään harvoin 0,8 suurempiin korrelaatioihin (Metsämuuronen, 2011). Iän
korrelaatiota summamuuttujiin testattiin, jotta selviäisi, vastasivatko tietyn ikäiset
tietyllä tavalla. Riippumattomien otosten T-testillä tutkittiin, oliko hoitajien ja
lääkäreiden vastauksissa eroja. Toistettujen mittausten varianssianalyysilla selvitettiin, oliko mahdollinen vuosien 2014 ja 2016 välinen muutos samansuuntainen
kummallakin ammattiryhmällä. Tutkimusprosessin eteneminen aikatauluineen on
kuvattu taulukossa 6.
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Taulukko 6. Tutkimusprosessin eteneminen ja aikataulut.
Ajankohta

Tutkimusprosessin eteneminen

(vuosi)
2014

Osatutkimus 1
Kirjallisuuskatsaus aiemmista ikäjohtamismalleista
kevät 2014

2014

Interventiotutkimuksen tutkimus infot:

syys–lokakuu

K-SSHP:n Työelämän laatu- työryhmän kokous, Operatiivisen
toimialueen johtoryhmän
kokous, hoitotyön ja lääkäri esimiesten kokoukset, sekä
yksiköiden työntekijöiden
kokoukset (yhteensä 20 kertaa)

2014

Osatutkimus 2

viikot 43–45

Henkilöstön ikäjohtamis keinojen ja -tarpeiden kartoitus
(ensimmäisen työhyvinvointi kyselyn yhteydessä)
Aineisto analysoitiin induktiivis- deduktiivisella sisällönanalyysilla

2014

Osatutkimus 3 (interventiotutkimus)

viikot 43–45

Työhyvinvointikysely 1
Interventiotutkimuksen kuvaus:
Interventiotutkimus koostuu Elämänkulkutietoisesta ikäjohtamisen
toimintamallista, sen käytön kouluttamisesta ja hyödyntämisestä
hoito- ja lääkärihenkilöstön johtamisessa. Intervention vaikutusta
arvioidaan työhyvinvointimittauksilla ennen ja jälkeen intervention.
Toimintamalli muodostettiin osatutkimus 1 ja osatutkimus 2
tulosten pohjalta.
Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli muodostuu
seitsemästä osa-alueesta, jotka on muodostettu aiemman
tutkimustiedon ja henkilöstön ikäjohtamistarpeiden pohjalta.
Toimintamallin osa-alueet ovat: 1) ikäneutraali rekrytointi, 2)
osaamisen johtaminen, 3) työntekijän tarvitsema tuki, 4)
terveyden edistäminen, 5) joustavat työajat, 6) uudelleen
sijoittuminen sekä, 7) eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen.
Toimintamallin osa-alueiden sisältö tuotettiin yhdessä
moniammatillisen ikäjohtamistyöryhmän kanssa. Toimintamallia
kuvaava kuvio tallennettiin sisältöineen YeD -ohjelmaan ja
sijoitettiin organisaation intranettiin syksyllä 2015.
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Ajankohta

Tutkimusprosessin eteneminen

(vuosi)
2015

Interventiosta tiedottaminen

syys–lokakuu

Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin
koulutustilaisuudet: K-SSHP:n Työelämän laatu- työryhmän
kokous, Operatiivisen toimialueen johtoryhmän kokous, hoitotyön
ja lääkäri esimiesten kokoukset, sekä yksiköiden työntekijöiden
osastokokoukset (yhteensä 20 kokousta + lisäksi kolme
henkilökohtaista koulutusta poissaolleille ylilääkäreille), jonka
jälkeen toimintamalli ja sen materiaalit olivat vapaasti
hyödynnettävissä organisaation intranetissä

2016

Osatutkimus 3

viikot 43–45

Työhyvinvointikysely 2

2017

Osatutkimus 3 tulosten analysointi ja tutkimuksen johtopäätökset:
Työhyvinvointi kyselyiden aineistot analysoitiin tilastollisin
monimuuttujamenetelmin 2017. Lisäksi tarkasteltiin ja vertailtiin
vuosien 2014 ja 2016 sairauspoissaolo ja eläköitymistilastoja.

2018

Tulosten raportointi:
Tuloksena raportoidaan Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen
toimintamallin mukaisen johtamisen vaikutus terveysalan
henkilöstön työhyvinvointiin
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5

Tutkimustulokset

5.1

Ikäjohtamismallit, Osatutkimus 1

Ikäjohtamismalleja etsittiin kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella ja alkuperäisaineistosta (N = 261) valikoitiin tutkimukset (n = 11), jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Näistä tutkimuksista yhdeksän oli tehty laadullisesti (kvalitatiivisesti).
Loput valituista tutkimuksista (n = 2) oli toteutettu hyödyntämällä määrällisiä
(kvantitatiivisia) tutkimusmenetelmiä kuten kyselyitä. Toinen kvantitatiivisista
tutkimuksista oli tutkimus (Frye & Breaugh, 2004), jonka tutkimusjoukkona (N =
65) oli yliopisto-opiskelijoita (n = 24) ja terveysalan työntekijöitä (n = 14). Toinen oli tutkimus (Tuomi, Huuhtanen, Nykyri, & Ilmarinen, 2001), jonka aineisto
perustui aiempaan tutkimukseen. Kyseinen tutkimus oli toteutettu kahden läpileikkaustutkimuksen avulla vuosina 1992 ja 1997 ja aineisto oli kerätty ikääntyviltä kunnallisilta työntekijöiltä. Sisäänottokriteerit täyttävät tutkimukset esitetään
liitteessä 10.
Ikäjohtamismallit
Tässä luvussa kuvaillaan sisäänottokriteerit täyttäneet tutkimukset ja tutkimuksia
yhdistäneet tekijät. Ikäjohtamisosa-alueen viiden tutkimuksen (Baldauf & Lindley, 2013; Drury, 2001; Naegele & Walker, 2006; Wallin & Hussi, 2011; Wallin,
2014) yhdistävänä tekijänä oli se, että ne kaikki ovat laajojen raporttien yhteenvetoja asiantuntijoiden mielipiteistä. Artikkelit oli tehty eri vuosina, mutta niissä on
osin samoja ikäjohtamiskäytäntöjä ja niiden voidaan ajatella olevan eräänlaisia
tutkimuksellisia jatkumoja toinen toisilleen, joten niiden avulla voidaan nähdä
ikäjohtamistutkimuksen ja –ajattelun kehittyminen menneiden vuosikymmenten
aikana. Drury (2001) esittelee tuloksia tutkimuksestaan, jonka pyrkimyksenä oli
kehittää yleinen Euroopan hyvien käytäntöjen koodi, joiden avulla voidaan edistää ikääntyvien työntekijöiden työmarkkinoilla pysymistä, sekä lisätä ikääntyneiden työntekijöiden arvostusta työntekijöinä. Koodi sisältää seitsemän eri osaaluetta: (i) oppiminen, harjoittelu kehittyminen, (ii) joustavat ja modernit työntekotavat, (iii) työn räätälöinti ja terveyden edistäminen, (iv) rekrytointi, (v) ylennys ja sisäinen työkierto, (vi) työsuhteen päättyminen ja työntekijän irtisanoutuminen sekä, (vii) organisaation sisäinen asennemuutos. (Drury, 2001) Naegele ja
Walker (2006) ovat muodostaneet tutkimuksessaan ikäjohtamisen avainhenkilöil61

le käytännöllisen ikäjohtamisen työkalun, joka huomioi eri työntekijäryhmien
erilaiset tarpeet. Ikäjohtamistyökalun kokonaisuus koostuu seuraavista osaalueista: i) rekrytointi, (ii) oppiminen, harjoittelu ja elinikäinen opiskelu, (iii)
urakehitys, (iv) joustavat työaikakäytännöt, (v) terveyden edistäminen, ylennys ja
työn räätälöinti, (vi) uudelleen sijoittuminen, (vii) työsuhteen päättyminen ja
eläkkeelle siirtyminen sekä, (viii) laaja lähestymistapa. (Naegele & Walker, 2006)
Wallin ja Hussi (2011) ovat rakentaneet omassa tutkimuksessaan arviointimittarin, jolla voidaan arvioida organisaation ikäjohtamiskäytäntöjä. Heidän mukaan
ikäjohtamiskäytännöt voidaan jakaa kahteen eri ulottuvuuteen: organisaation
ikätietoisuuteen ja valmiuteen toimia. Heidän tutkimuksensa nojaa samoihin ikäjohtamiskäytäntöihin kuin Naegele ja Walker, mutta niiden lisäksi he luokittelevat
ikäjohtamistavoitteet viiteen eri kategoriaan, jotka perustuvat kahteen edellä mainittuun ulottuvuuteen. Nämä ikäjohtamistavoitteiden kategoriat ovat seuraavat: (i)
henkilöstön vajaa resurssointiin liittyviin ongelmiin puuttuminen, (ii) työn vaatimusten vähentäminen siten, että myös ikääntyvät työntekijät voivat jatkaa työskentelyä, (iii) yksilöllisten resurssien parantaminen laajojen mittausten avulla,
jotta mahdollistetaan ikääntyvien työntekijöiden työskentelyn jatkaminen, (iv)
sukupolvien välisen tiedonjakamisen mahdollistaminen, jotta luodaan tukeva ja
arvostava työympäristö ikääntyneille työntekijöille sekä, (v) elämänkulkuajatustavan avulla tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille iästä riippumatta. (Wallin & Hussi, 2011)
Balfaufin ja Lindley (2013) esittelevät omassa raportissaan yhteenvetoa
aiempien tapaustutkimusten tuloksista sosiaali- ja terveysalan hyvistä ikäjohtamiskäytännöistä. Tutkimuksen fokuksessa ovat esimerkit hyvistä ikäjohtamiskäytännöistä, jotka jaoteltuina viiteen ikäjohtamisen ulottuvuuteen ovat seuraavat: (i)
rekrytointi, (ii) harjoittelu, elinikäinen oppiminen ja tiedonsiirto, (iii) urakehityksen ja liikkuvuuden johtaminen, (iv) joustavat työjärjestelyt sekä, (v) terveyden
edistäminen ja työn räätälöinti. Nämä ikäjohtamisulottuvuuksien osa-alueet löytyivät Baldaufin & Lindleyn mukaan yleisimmin sosiaali- ja terveysalan organisaatioita käsittelevistä tapaustutkimuksista. Heidän mukaansa organisaatioiden
ikätietoisuutta pitäisi kehittää siten, että toisaalta esimiehet olisivat paremmin
tietoisia ikääntyvien työntekijöiden tuentarpeista ja toisaalta työntekijät olisivat
tietoisia erilaisista tuensaannin mahdollisuuksista ja myöhempään elämänvaiheeseen mahdollisesti liittyvistä haasteista. (Baldauf & Lindley, 2013)
Wallinin (2014) raportin aineistona toimii Wallinin ja Hussin (2011) aiemman
tutkimuksen analysoitu aineisto, jonka lisäksi mukaan oli otettu EuroFound:n
ylläpitämän eurooppalaisen ikäjohtamisen hyvien käytäntöjen tietokannan uudet
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tapauskuvaukset (n = 5). Raportissa olevan aineiston analyysi oli viety aiempaa
tutkimusta astetta pidemmälle, eli aiemmin löytyneiden ikäjohtamisulottuvuuksien (organisaation ikätietoisuus ja toimintavalmius), mukaan oli muodostettu
ikäjohtamisen typologia, jossa on viisi erilaista lähestymistapaa: (i) liiketoiminnallinen välttämättömyys –lähestymistapa, jossa pyrittiin ratkaisemaan liiketoimintaa uhkaavat ongelmat, jolloin työpaikan konkarit hyötyivät toimenpiteistä,
(ii) kuormituksen vähentäminen – lähestymistapa, jossa tehtiin ikääntyneiden
työssä pysymiseen tähtääviä ratkaisuja mm. kiinnittämällä huomiota ikääntyneiden työntekijöiden palautumiseen ja työn fyysiseen kuormitukseen, (iii) yksikön
voimavarojen vahvistaminen –lähestymistapa, jossa pyrittiin kokonaisvaltaisten
ratkaisujen avulla ikääntyneiden työssä jatkamisen tukemiseen, mm. vähentämällä työn kuormitusta ja, vahvistamalla voimavaroja, kuten osaamista ja toimintakykyä, (iv) sukupolvien välinen oppiminen –lähestymistapa, jossa tuettiin ja arvostettiin ikääntyneiden työntekijöiden osaamista eri-ikäisten työntekijöiden
osaamisen ja kokemuksen jakamisella, ja (v) elämänkulku – lähestymistapa, jossa
pyrittiin varmistamaan yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikkien työntekijöiden kesken, jolloin edut eivät olleet ikäsidonnaisia, kaikilla oli yhtäläiset
mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja terveyttä edistävään työpaikkaan ja
jolloin erilaiset joustavat järjestelyt mahdollistettiin työntekijöiden tarpeiden mukaan työuran ja elämänkulun eri vaiheissa. (Wallin, 2014)
Muut WLB:tä tukevat johtamismallit ja johtamiskäytännöt
Toiseen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymykseen saatiin vastaus kuudesta artikkelista. Ne käsittelevät muita työelämän johtamismalleja ja
käytäntöjä, joiden avulla pyritään tukemaan työntekijän työn ja muun elämän
yhteensovittamista (Work-Life Balance, WLB). Tuomen ym. (2001) raportti esittelee mallia, jonka avulla pyritään tukemaan ikääntyvien työntekijöiden työkykyä.
Työkykymalli koostuu neljästä osasta: (i) työn vaatimukset ja työympäristö, (ii)
työorganisaatio ja työyhteisö, (iii) työntekijöiden terveyden ja toimintakyvyn
edistäminen, ja (iv) ammattitaidon kehittäminen. Hyvä työkyky kytkeytyi tutkimuksessa korkealaatuiseen työtulokseen, korkeaan tuottavuuteen, työtyytyväisyyteen sekä, työssä pysymiseen, ja sitä kautta oli odotettavissa myöhemmin aktiivinen ja mielekäs eläkkeelle jääminen. (Tuomi ym., 2001)
Frye ja Breaugh (2004) osoittivat tutkimuksessaan, että perheystävällisten
johtamiskäytäntöjen hyödyntäminen vähensi työn ja perheen välisiä ristiriitoja,
mikä oli yhteydessä työtyytyväisyyteen ja perhetyytyväisyyteen (Frye & Breaugh,
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2004). Anttonen ja Räsänen (2009) esittelevät tutkimuksessaan innovaatioita ja
hyviä johtamiskäytäntöjä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi, kuten hyvinvoinnin itsearviointityökalun, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää työntekijän työhyvinvointia. Tutkimuksessa oli asetettu työhyvinvoinnille standarditaso,
ja sitä tarkasteltiin eri näkökulmista: (i) työympäristö ja ammatillinen toiminta,
(ii) työyhteisön toiminta, (iii) johtaminen ja vuorovaikutus, ja (iv) työorganisaatio. (Anttonen et al., 2009)
Malikin ym. (2010) tutkimus esittelee eräänlaisen esimiehen työkalupakin,
jonka avulla pyritään tukemaan esimiesten henkilöstövoimavarojen johtamiskäytäntöjä. Työkalupakki koostuu erilaisista menettelytavoista, jotka koskevat muun
muassa: äitiys-, isyys-, perhe- ja adoptiovapaita, sekä joustavia vapaa-aika- ja
työjärjestelyitä. Tutkimus osoittaa, että eri elämänvaiheet sisältävät erilaisia ja
usein monimutkaisia työtehtäviä työntekijöille, mistä voi aiheutua resurssipuutoshaasteita työnantajille. Tutkimuksessa todetaan kriittinen tarve pyrkiä tukemaan
työntekijöitä saavuttamaan työn ja muun elämän tasapaino elämänkulun eri vaiheissa. (Malik, McKie, Beattie, & Hogg, 2010) Gropperin ym. (2010) tutkimus
esittelee kanadalaisia lääketieteen ammattilaisten työelämän käytäntöjä, jotka ovat
osin samoja kuin Malikin ym. (2010) tutkimuksessa, mutta niiden lisäksi on myös
osa-aikatyöhön, työvaihtoon ja lastenhoitoon liittyviä käytäntöjä. Tutkimuksen
mukaan panostamalla työn joustavuuskäytäntöihin voidaan parantaa työoloja ja
henkilöstön työtyytyväisyyttä. (Gropper ym., 2010) Hietamäen (2013) tutkimuksessa esitellään alustava elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtamismalli. Tutkimuksessa todettiin, että henkilöstövoimavarojen johtamistoiminnoilla on suurin vaikutus johtamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Hietamäen tutkimuksen mukaan henkilöstövoimavarojen johtamisessa on tärkeää
tiedostaa henkilöstön monimuotoisuus, kuten eri-ikäisyys, eri sukupolvien eroavaisuudet, sekä erilaiset uran- ja elämänvaiheet, koska ne vaikuttavat työntekijöiden odotuksiin ja tuentarpeisiin. (Hietamäki, 2013)
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata, minkälaisia ikäjohtamismalleja löytyy kirjallisuudesta ja voisiko jotain niistä hyödyntää terveysalan henkilöstön ikäjohtamisessa. Yhteenvetona todetaan, että kirjallisuuskatsauksen artikkeleista löytyi neljä ikäjohtamismallin kuvausta, jotka sisälsivät osin
samoja ikäjohtamis keinoja. Ikäjohtamismallit sisälsivät perusteellisen lähestymistavan eri ikäjohtamisen osa-alueisiin, joita ovat seuraavat: (i) rekrytointi, (ii)
oppiminen, harjoittelu ja elinikäinen oppiminen, (iii) urakehitys, (iv) joustavuus
työajoissa, (v) terveyden edistäminen ja työjärjestelyt, (vi) uudelleen sijoittaminen
sekä, (vii) työsuhteen päättyminen ja eläkkeelle siirtyminen.
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Osatutkimuksen 1 ja 2 perusteella muodostettiin K-SSHP:n Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamalli, jossa on seitsemän osa-aluetta: 1) ikäneutraali
rekrytointi, 2) osaamisen johtaminen ja tavoitteellinen kehittäminen, 3) työurakehitys ja työntekijän tarvitsema tuki, 4) terveyden edistäminen, turvallisuus ja ergonomiset järjestelyt, 5) joustavat työajat, 6) työn vaativuus ja uudelleen sijoittuminen, 7) eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen. Elämänkulkutietoisesta ikäjohtamisen toimintamallista osa-alueineen muodostettiin kuvio sähköiseen muotoon.
Osa-alueet on sijoitettu kuvioon kronologisesti, eli tapahtumisjärjestyksessä rekrytoinnista työuran päättymiseen.
5.2

Ikäjohtamiskeinot ja ikäjohtamistarpeet, Osatutkimus 2

Työntekijöiden ikäjohtamiskeinoja ja ikäjohtamistarpeita kartoitettiin osatutkimuksessa 2, koska haluttiin selvittää, tukeeko osatutkimuksen 1 tulosten pohjalta
muodostettu Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli kohdejoukon
osallistujien esiin tuomia ikäjohtamistarpeita ja -keinoja. Induktiivisdeduktiivisen analyysin pohjana käytettiin K-SSHP:n Elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia, joka muodostettiin osatutkimuksen 1 tulosten perusteella. Tuloksia tarkasteltiin aluksi induktiivisesti, jonka jälkeen niitä verrattiin
deduktiivisesti elämänkulkutietoisen ikäjohtamismallin seitsemään osa-alueeseen:
1) ikäneutraali rekrytointi, 2) osaamisen johtaminen, 3) työntekijän tarvitsema
tuki, 4) terveyden edistäminen, 5) joustavat työajat, 6) uudelleen sijoittuminen,
sekä 7) eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen. Aineisto analysoitiin induktiivisesti
aluksi ammattiryhmittäin, jotta saatiin selville ammattiryhmien väliset erot vastuksissa ja nämä erot on myös raportoitu tuloksissa. Sen jälkeen ammattiryhmittäiset aineistot yhdistettiin ja deduktiivinen analyysi tehtiin ilman ammattiryhmittäistä erottelua, koska Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli on käytössä saman sisältöisenä kummallakin ammattiryhmällä. Deduktiivisen analyysin
avulla haluttiin varmistaa osatutkimuksen 2 aineiston sopivuus osatutkimuksen 1
tulokseen.
Ikäjohtamiskeinot
Ikäneutraaliin rekrytointiin liittyviä ikäjohtamiskeinoja ovat erilaiseen osaamisen,
työkokemukseen ja eri-ikäisten työntekijöiden arvostamiseen liittyvät asiat. Myös
työsuhteen jatkumisasiat ja työsuhteen vakinaistamisasiat liittyvät rekrytointiin.
Eri-ikäisten työntekijöiden työkokemuksen, osaamisen ja ammattitaidon arvosta65

minen koettiin tärkeiksi tekijöiksi. Työyhteisön eri-ikäisyys oli positiivinen asia,
mutta työkokemuksen tuomaa ammattitaitoa korostettiin ja sitä toivottiin arvostettavan myös työnantajan näkökulmasta.
”Työyhteisössä pitäisi olla kaikenikäisiä työntekijöitä, näin voidaan oppia
iäkkäämmiltä ns. hiljaista tietoa ja uusilta nuorilta innokkailta työntekijöiltä
uusia tapoja tehdä asioita sekä hyödyntää heidän tuoretta näkökulmaa.”
(hoitaja 7)
”Kun ikää tulee enemmän, toivoisin että huomioidaan jaksaminen mutta
edelleen arvostettaisiin ammattiosaamista.” (h. 69)
”Ammattitaidon ja kokemuksen arvostus kunniaan!” (lääkäri 6)
”Tasa-arvoisuus kaikkia työntekijöitä kohtaan; arvostetaan niin vanhemman
työntekijän kokemusta, kuin nuoremman työntekijän tuoreinta koulutusta.”
(h. 15)
”Vakinaistaminen, työntekijöiden kiinnittäminen työyhteisöön, epävarmuustekijöiden poistaminen…” (h. 27)
”Työyhteisössä on hyvä olla eri-ikäisiä työntekijöitä.” (l. 1)
Osaamisen johtaminen on tärkeää osaamisen kehittämisen ja osaamisen varmistamisen näkökulmasta ja toisaalta erilaisten osaamisen kehittämisen keinojen
näkökulmasta. Osaamisen kehittämisen keinoina koulutuksen lisäksi ovat perehdytys, mentorointi, työkierron mahdollisuus ja säännölliset kehityskeskustelut.
Työntekijöiden osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ja toisaalta työkyvyn
tukeminen, sekä fyysisten rajoitteiden huomioiminen työjärjestelyissä olivat tärkeitä, jotta työntekijöiden osaaminen ja työkyky kohtaavat työn asettamat vaatimukset ja jotta työskentely tuntuu mielekkäältä.
”Eri ikäisten työntekijöiden osaamisen ja toisaalta haasteiden löytäminen.
Joustoa iän tuomien haasteiden kohtaamisessa.” (l. 10)
”Työnjohdon tulisi mahdollistaa työssä kehittyminen tasapuolisesti kaikille
ikäryhmille ja ammattiryhmille niin että työ pysyy mielekkäänä.” (h. 29)
”Esimiehen ennakkoluuloton asenne eri ikäisten osaamisen yhdistämiseen/vahvistamiseen.” (h. 12)
”Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, koulutukset, työkierrot.” (h.
42)
66

Työntekijän tarvitsema tuki ja tuen tarve näkyi vastauksissa. Työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden ja niistä johtuvien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen
johtamisessa mainittiin tärkeäksi kummankin ammattiryhmän vastauksissa. Työntekijöiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, ajantasainen tiedottaminen,
sekä kannustava ja avoin johtaminen olivat myös tärkeitä johtamiskeinoja. Kuulluksi tulemista ja tunnetta, että voi vaikuttaa omaan työhön, pidettiin tärkeänä.
”Kuunnellaan työntekijää ja hänen henkilökohtaisia tarpeita.” (h. 36)
”Otettaisiin huomioon yksilöllisesti eri-ikäisten elämäntilanteet ja annettaisiin mahdollisuuksia muutokseen sitä haluaville…” (h. 20)
”Elämäntilanteiden huomioiminen on tärkeää. Vanhempia työntekijöitä tuettava jaksamisessa, heidän tieto ja taito tulisi saada nuorempien käyttöön.
Nuorten, erityisesti perheellisten tuki on tärkeää…” (h. 64)
”Nuorempien lääkäreiden oletetaan menevän elämässä ”työ edellä”. Omaa
elämää ja perheasioita tuntuu olevan ajoittain erittäin hankala sovittaa yhteen työn kanssa.” (l. 17)
Terveyden edistäminen oli tärkeää työntekijän työkykyyn liittyvien työjärjestelyiden näkökulmasta, sekä toisaalta työntekijän jaksamisen, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisen näkökulmasta.
”Mahdollisuus lyhennettyyn työviikkoon ja työjärjestelyt niin, että mahdollisuus työn suorittamiseen on olemassa.” (h. 27)
”…työn sisällön mukauttaminen henkilön resursseihin.” (h. 35)
”Työntekijän henkilökohtaisten voimavarojen huomiointi ja yksilöllinen suhtautuminen.” (h. 46)
Joustavat työajat helpottavat työn ja muun elämän yhdistämistä. Samoin työvuoro- ja lomatoiveiden huomioiminen. Myös päivätyön, työvuoro suunnittelun ja
lomatoiveiden huomioiminen olivat tärkeitä. Lääkärit eivät pitäneet työvuoro
suunnittelua tärkeänä, mutta joustavuutta työaikajärjestelyihin ja työaikoihin he
toivoivat.
”Työaikojen pitäisi olla joustavampia eri elämäntilanteissa. Nykyään liian
jäykkää.” (h. 43)
”Jaksamista tukeva työvuorosuunnittelu (ergonominen ja autonominen)!
Vanhanaikaista lätkiä vuorot miten sattuu kolmen viikon listalle.” (h. 27)
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”Erilaisten vanhempainvapaiden mahdollistaminen, työaikajärjestelyt ja
joustavuus työajoissa.” (l. 7)
Erilaisten toiveiden huomioon ottaminen, sekä työaika joustojen, kuten harkinnanvaraisen osa-aikatyön mahdollisuus helpottaisivat työn ja henkilökohtaisen
elämän yhteensovittamista ja sitä kautta oman jaksamisen ja työhyvinvoinnin
lisääntymistä.
”Mahdollisuus osa-aikaiseen työhön lisäisi työhyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa. On kuitenkin parempi olla osa-aikaisena, kuin kokonaan
poissa töistä, vaikka osa-aikaisuuden järjestely saattaakin tuntua johdosta
raskaalta.” (l. 5)
”Osa-aikatyön mahdollisuus helpommaksi kun elämäntilanne sitä vaatii ja
helpottaisi työssä jaksamista.” (h. 145)
”Työnantajan myönteinen suhtautuminen virkavapauksiin ja muihin mahdollisiin taukoihin työelämästä.” (h. 21)
Työnantajan joustavuutta pidettiin tärkeänä ikäjohtamis-keinona, mutta myös
koko työyhteisön joustaminen koettiin tärkeäksi, jotta eri-ikäisten työntekijöiden
erilaiset tarpeet saadaan yhteen sovitettua.
”Joustavuus puolin ja toisin. Jos työpaikka joustaa tarvittaessa minun asioissa, on myös mielekästä jäädä tarvittaessa ylitöihin.” (h. 1)
”Joustavuutta tarvitaan kaikilta, että eri ikäisten elämäntilanteet sopeutuvat
työelämän haasteisiin.” (h. 126)
Uudelleen sijoittumisen mahdollisuus koettiin tärkeäksi, työkyvyn ja työn vaativuuden kanssa saattoi olla ongelmaa, jolloin työn räätälöinti oli tarpeellista.
”Iäkkäämmillä työntekijöillä huomioitaisi työvuorosuunnittelussa työpisteet
niin, ettei ne olisi fyysisesti raskaimmat paikat ja työvuorot mahdollistaisi
riittävän levon.” (h. 4)
”…työn kuormittavuuden soveltaminen eri ikäisten työntekijöiden kohdalla
esim. iäkäs työntekijä.” (h. 2)
Eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen oli osio, johon ei tullut ollenkaan mainintoja
ikäjohtamiskeinoista.
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Ikäjohtamistarpeet
Analysoitavia vastauksia oli 196. Osa vastaajista oli todennut, että heillä ei ole
tällä hetkellä elämäntilanteeseen liittyviä erityistarpeita, mutta niitä ennakoitiin
mahdollisesti tulevaksi myöhemmin. Mahdollisia ikäjohtamistarpeita voi tulla
tulevaisuudessa esimerkiksi oman terveydentilan muutoksen takia, oman tai
omien vanhempien ikääntymisen johdosta, tai siksi, että suunnitelmissa on perheen perustamista tai opiskelua, jolloin voi tulla tarve esimerkiksi osa-aikatyölle
tai opintovapaalle työn ja muun elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi.
”Tällä hetkellä ei, mutta tulevaisuudessa suunnitteilla perhe ja mahdollisia
jatko-opintoja.” (hoitaja 1)
”Pienten lasten äitinä joustavampaa työaikaa olisi mukava tehdä ja jossain
vaiheessa lyhennettyä tai puolikasta työaikaa.” (lääkäri 9)
”Iän karttuessa olen kärsinyt unettomuudesta…voisin luopua yövuoroista, jos
tilanne vaikeutuu tulevaisuudessa.” (h. 15)
”Omat vanhemmat ikääntyneitä ja aivan varmasti tulevat jossain vaiheessa
tarvitsemaan enemmän minulta apua ja tukea ja silloin toivoisin työjärjestelyjen mahdollistavan tämän.” (h. 59)
Vastaajilla oli omaan elämäntilanteeseen liittyviä ikäjohtamistarpeita. Ikäneutraaliin rekrytointiin liittyviä ikäjohtamistarpeita oli vastauksissa erilaisen osaamisen,
työkokemuksen ja eri-ikäisten työntekijöiden arvostamisen näkökulmista, lisäksi
myös vakinaisen työsuhteen tarpeesta ja toisaalta työsuhteen jatkuvuuden epävarmuuden vaikutuksesta perheenperustamishaaveisiin.
”Määräaikaiset työsuhteet ovat laittanet miettimään oikeaa aikaa perheen
perustamiselle.” (h. 39)
”Vakipaikka kertoisi työnantajan arvostuksesta työntekijää kohtaan.” (h.
109)
Osaamisen johtamiseen liittyvät ikäjohtamistarpeet olivat systemaattinen perehdytystarve, suunnitelmallinen työkierto ja monipuolinen osaamisen kehittäminen.
Myös tarve tuntea esimiehen ja johdon arvostusta pitkän työkokemuksen tuomasta ammattitaidosta ja osaamisesta koettiin tärkeäksi.
”Haluan kehittyä monipuolisesti ja oppia uutta perehdytyksen kautta.” (h.
132)
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”…toivoisin enemmän itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen ja urakehitykseen.” (h. 87)
”Joka puolella kiertäminen ei tuo mielekkyyttä tai jatkuvuutta työhön, sen pitäisi mielestäni olla suunnitelmallista ja hallittua.” (h. 27)
”…pitkän työkokemuksen tuomaa tietoa ei enää arvosteta johdon taholta, ainoastaan eurot ratkaisevat” (h. 83)
Työntekijän tarvitsemaan tukeen liittyviä ikäjohtamistarpeita oli esimiehen tuki.
Myös työntekijöiden välinen epäarvoisuuden tuntemus oli sitä, että lapsettomat
kokivat lapsiperheiden tarpeiden menevän lomien ja virkavapaiden osalta lapsettomien tarpeiden edelle.
”Perheen ja työn yhteensovittaminen on toisinaan vaikeaa. Tukea jaksamiseen toivoisin enemmän työnantajalta.” (h. 62)
”Osa-aikaisuus kiinnostaisi jossain vaiheessa, mutta tämä taitaa olla mahdotonta.” (l. 7)
”Toivoisin saavani virkavapaata silloin kun sitä tarvitsen. Nyt on usein evätty. Jos ei ole kyse vanhempainvapaista, niin vapaan saaminen on kiven alla.
Lapseton työntekijä on huonommassa asemassa kuin perheellinen.” (h. 21)
”Lomien sijoittelun avulla voisi helpottaa stressiä yksityiselämässä.” (l. 13)
Terveyden edistäminen liittyi jaksamisen tuen tarpeisiin: työstä palautumiselle
tulisi jäädä riittävästi aikaa, ja vuorotyö aiheuttaa ongelmia nukkumiseen sekä sitä
kautta jaksamiseen ja työkykyyn.
”Tämän hetkisen elämäntilanteen ja terveydentilan vuoksi teen mielelläni
aamuvuoroja.” (h. 13)
”Olisi tärkeää, että myös itselle jäisi palautumisaikaa riittävästi, jotta jaksaisi ylläpitää omaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointi, silloin olisi enemmän annettavaa työhön.” (h. 33)
”Yötyötä en mielelläni tee, koska en saa nukutuksi työvuoron jälkeen.” (h.
44)
”On huomioitu se, ettei ole tarvinnut tehdä enää yövuoroja.” (h. 19)
Joustaviin työaikoihin liittyviä tarpeita olivat työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteiden huomioiminen johtamisessa. Vastaajat kokivat jo saa70

neensa esimieheltä tukea esimerkiksi erilaisten työaika joustojen tai harkinnanvaraisen osa-aikatyön avulla, ja tunsivat olevansa tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseensa.
”Tällä hetkellä asiat erittäin hyvin, mieleinen työ ja työaika, tunne, että minua kuunnellaan ja aidosti arvostetaan esimiesten taholta.” (h. 29)
”Asumuseron vuoksi lapset asuvat luonani joka toinen viikko ja sen vuoksi
olen toivonut työvuorojen painottuvan viikoille kun olen yksin ja toivettani on
hienosti kuultu!” (h. 61)
”Perheen äitinä tarvitsen joskus joustoa työajoissa aamulla tai iltapäivällä,
on toteutunut.” (l. 15)
”Pienten lasten äitinä joustavampaa työaikaa olisi mukava tehdä ja jossain
vaiheessa lyhennettyä tai puolikasta työaikaa.” (l. 9)
”Työvuorosuunnittelussa huomioitava ikääntyvien tarpeet.” (h. 50)
Uudelleen sijoittumisen tarve liittyivät muun muassa oman terveydentilan ongelmista johtuvaan työn räätälöintitarpeeseen. Toisaalta tuli kritiikkiä fyysisen rajoitteen tai sairauden aiheuttamasta tarpeesta valikoida työtä ja valikoinnin oikeudenmukaisuudesta työyhteisössä.
”Takana vakava sairaus, minkä vuoksi haluaisi liikaa kuormitusta vähentää.” (h. 122)
”Onko fyysinen rajoite/sairaus ainoa hyväksyttävä syy millä voi valita työtehtävänsä? Onko tämä oikein tai oikeudenmukaista työyhteisössä” (h. 28)
”Tules-vaivojen vuoksi salityö helpompaa vrt. heräämö.” (h. 64)
Eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen oli ainoa osio, johon ei tullut ollenkaan
mainintoja ikäjohtamistarpeista.
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5.3

Interventiotutkimuksen vaikutus työhyvinvointiin, sekä
sairauspoissaolo- ja eläköitymistiedot, Osatutkimus 3
Tutkittavien taustatiedot

Vuoden 2014 kyselyn tutkimusjoukko (n = 377) koostuu pääosin vuosina 1954–
1989 syntyneistä työntekijöistä, joista hoitajia oli 86 % ja lääkäreitä 14 %. Lähes
kaikki (92 %) tutkimukseen osallistuneet hoitajat olivat naisia. Lääkäreistä naisia
oli 54 %. Hiukan yli puolet (56,5 %) oli korkeintaan 40–vuotiaita. Yli 60–
vuotiaita vastaajia ei ollut. Vuonna 2014 valtaosa vastaajista eli: 81 % hoitajista ja
65 % lääkäreistä, oli vakituisessa työ- tai virkasuhteessa.
Vuoden 2016 kyselyn tutkimusjoukko (n = 354) koostuu pääosin vuosina
1956–1991 syntyneistä työntekijöistä, joista hoitajia oli 83 % ja lääkäreitä 14 %.
Lähes kaikki (90 %) tutkimukseen osallistuneet hoitajat olivat naisia, kun taas
lääkäreistä naisia oli 49 %. Hiukan yli puolet (54 %) oli korkeintaan 40–vuotiaita.
Yli 60–vuotiaita vastaajissa oli vain kaksi, mutta yli 65–vuotiaita ei ollut vastaajissa yhtään. Vuonna 2016 valtaosa vastaajista eli: 78% hoitajista ja 68% lääkäreistä oli vakituisessa työ- tai virkasuhteessa. Vastaajien taustatiedot ovat taulukossa 7.
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Taulukko 7. Vastaajien taustatiedot: aineisto 2014 (n=377) ja 2016 (n=354).
Taustatekijä

2014

%

(n=377)

2016

%

(n=354)

Sukupuoli
Nainen
Mies

327

87

297

84

50

13

57

16

Ikä vuosina,
hoitajat ja lääkärit
alle 25

5

7

2

25-30

94

25

1,5

78

22

31-40

113

30

105

30

41-50

102

27

93

51-60

63

16,5

69

19,5

yli 61

-

-

2

0,5

26,5

Ammattiryhmä
Hoitaja

325

86

295

83

299

92

268

90

Mies

26

8

29

10

Lääkäri

52

14

59

17

Nainen

28

54

29

49

Mies

24

46

30

51

Nainen

Työkokemus vuosina
terveysalalta,
hoitajat ja lääkärit
0-5

61

16

50

14

6-10

65

17

57

16

11-15

67

18

54

15,5

16-20

49

13

53

15

21-25

48

13

33

9

26-30

41

11

48

13

31-35

31

8

38

11

yli 36

15

4

19

Vakituinen

298

79

270

76,5

Hoitajat

264

81

230

78
68

5,5

Työsuhde

Lääkärit

34

65

40

Määräaikainen

79

21

83

23,5

Hoitajat

61

19

64

22

Lääkärit

18

35

19

32

Kokoaikainen

336

89

310

87,5

Hoitajat

290

89

263

89

Työtilanne
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Taustatekijä

2014

%

(n=377)

2016

%

(n=354)

Lääkärit

46

47

80

Osa-aikainen,

28

88
7,5

27

7,5

Hoitajat

26

8

22

7

Lääkärit

2

4

5

8
5

lakisääteinen

Osa-aikainen,
harkinnanvarainen

13

3,5

17

Hoitajat

9

2,5

10

4

Lääkärit

4

8

7

12

Sairauspoissaolo- ja eläköitymistiedot
Ikäjohtamisen vaikutuksen arvioinnissa käytettiin hyväksi työhyvinvointitulosten
lisäksi myös henkilöstön sairauspoissaolo- ja eläköitymistilastoja vuosilta 2014 ja
2016. Tutkimuksen kohderyhmänä olleen operatiivisen toimialueen lääkäri- ja
hoitohenkilöstön sairauspoissaolo tilastoja tarkasteltiin ammattiryhmäkohtaisesti
ICD-10 –ryhmätasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ICD-10 –
tautiluokitus perustuu WHO:n tautiluokitukseen, josta Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos on tehnyt suomenkielisen version. Kyseinen tautiluokitus on ollut käytössä
pitkään ja se on vakiinnuttanut asemansa potilaiden kuolemansyiden ja sairastavuuden tilastoinnissa, minkä lisäksi sitä hyödynnetään myös hoitosuosituksissa,
hoitoketjuissa sekä kliinisen päätöksentuen järjestelmissä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011) Tutkimuksen kohderyhmän sairauspoissaolo tiedot saatiin
työterveyshuollon ylläpitämästä sähköisestä tilastointijärjestelmästä. Tietoja yksittäisten työntekijöiden diagnooseista eikä sairaslomapäivien määristä nähty,
mikä oli myös organisaatiosta myönnetyn tutkimusluvan ehtona. Työterveyshuollon sähköinen tilastointiohjelma ei mahdollista ammattiryhmäkohtaista sairauspoissaolojen vertailua, joten tilastossa on mukana sekä lääkäri- että hoitohenkilöstä. Tuloksia tarkasteltiin vertailemalla sairauslomapäivien eroja vuosien 2014 ja
2016 välillä diagnoosiryhmittäin: mielenterveys, TULES eli tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, hengityselinsairaudet, vammat, kasvaimet ja hermoston sairaudet.
Vuonna 2014 operatiivisen toimialueen henkilöstöllä oli yhteensä 11 629 sairauspoissaolo päivää. Suurimmat sairauspoissaoloja aiheuttaneet sairausryhmät
olivat TULES (3 906 päivää), vammat (1 486 päivää), mielenterveyshäiriöt (1
201 päivää), hengityselinten sairaudet (1 014 päivää), kasvaimet (873 päivää) ja
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hermoston sairaudet (788 päivää). Vuonna 2016 operatiivisen toimialueen henkilöstöllä oli yhteensä 6912 sairauspoissaolo päivää eli 4717 päivää vähemmän kuin
vuonna 2014. Suurimmat sairauspoissaoloja aiheuttaneet sairausryhmät olivat
TULES (1 890 päivää), mielenterveyshäiriöt (1 772 päivää), vammat (1 009 päivää), hengityselinten sairaudet (621 päivää), kasvaimet (363 päivää) ja hermoston
sairaudet (175 päivää). Vähentymistä oli tasaisesti kaikissa sairausryhmissä, mutta erityisesti TULES –ongelmiin perustuvat sairauspoissaolo päivät olivat vähentyneet vuodesta 2014 noin 52 % (2 016 päivää). Hermoston sairauksissa vähentymistä oli 613 päivää, kasvaimista aiheutuneet sairauspoissaolo päivät olivat
vähentyneet 510 päivää, vammoista aiheutuneet sairauspoissaolo päivät olivat
vähentyneet 477 päivää, hengityselinten sairauksista johtuneet sairauspoissaolo
päivät olivat vähentyneet 393 päivää. Sen sijaan mielenterveyden häiriöihin liittyvät sairauslomat olivat lisääntyneet 571 päivää. Muutos sairauspoissaolo päivissä
ja niiden syissä oli samansuuntainen myös koko organisaation tasolla, eli mielenterveyshäiriöihin liittyvät sairauspoissaolo päivät olivat lisääntyneet ja muut syyt
vähentyneet, mutta vähentyminen oli maltillisempaa koko organisaation tasolla
kuin operatiivisella toimialueella. Esimerkiksi TULES –ongelmista johtuvat sairauspoissaolo päivät olivat vähentyneet koko organisaatio tasolla noin 23 % (4
379 päivää), kun taas operatiivisella toimialueella vähentymistä TULES ongelmista johtuvissa sairauspoissaolo päivissä oli 52 %. Sairauspoissaolo määrät
vuosina 2014 ja 2016 on kuvattu isoimpien diagnoosiryhmien mukaisesti taulukossa 8.
Taulukko 8. Sairauspoissaolo määrät poissaolo päivinä suurimmissa diagnoosiryhmissä vuosina 2014 ja 2016.
Suurimmat diagnoosiryhmät

2014

2016

muutos

11 629

6 912

-4 717

1 104

621

-483

Hermoston sairaudet

788

175

-613

Kasvaimet

873

363

-510

Mielenterveyshäiriöt

1 201

1 772

+571

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet

3 906

1 890

-2016

Vammat

1 486

1 009

-477

Sairauspoissaolo määrät yhteensä
Hengityselinsairaudet

Operatiivisen toimialueen henkilöstön eläköitymistilastot vuosilta 2014 ja 2016
saatiin henkilöstöratkaisujen sähköisestä Prima -järjestelmästä. Operatiivisen
toimialueen henkilöstön eläköitymistilastoja verrattiin koko organisaation henkilöstön KuEL -eläketietoihin, jotka saatiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henki75

löstökertomuksista vuosilta 2014 ja 2016. Organisaatio tason KuEL -eläketiedot
tulevat Kevalta. Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii muun
muassa kunta-alan henkilöstön eläkeasioista. Keva on itsenäinen julkisoikeudellinen yhtiö ja sen toiminta perustuu lakiin (Julkisten alojen eläkelaki ja Keva-laki).
Kevan aiempi nimi oli Kuntien eläkevakuutus, mutta Keva -nimi virallistettiin
vuonna 2011. (Keva, 2016) Kevalta saatavissa tiedoissa ovat eroteltuna osaaikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, täysi työkyvyttömyyseläke, täysi kuntoutustuki ja vanhuuseläkkeet. Organisaation henkilöstöratkaisujen Prima järjestelmästä ei saa näin tarkkoja tietoja, joten toimialue tason tiedoissa ovat vain
vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläketiedot.
Operatiivisella toimialueella eläköityi vuonna 2014 yhteensä 27 henkilöä,
joista hoitohenkilöstöä oli 18, lääkäreitä 7 ja muuta henkilöstöä 2. Lähes kaikki
jäivät normaalille vanhuuseläkkeelle laskennallisen eläkeiän mukaisesti. Vuonna
2016 operatiiviselta toimialueelta eläköityi yhteensä 48 henkilöä, joista hoitohenkilöstöä oli 39, lääkäreitä 3 ja muuta henkilöstöä 6. Suurin osa eläköityi normaalille vanhuuseläkkeelle, mutta hoitohenkilöstöstä kolme ja muusta henkilöstöstä
yksi jäi ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle.
Operatiivisen toimialueen koko henkilöstön työpanos lisääntyi vuodesta 2014
vuoteen 2016 +1,7 henkilötyövuotta. Hoitohenkilöstön työpanos väheni -6,7 henkilötyövuotta ja lääkäreiden työpanos lisääntyi +4,7 henkilötyövuotta. Työpanostiedot saatiin organisaatiossa käytössä olevasta sähköisestä OBI (Oracle Business
Intelligence) -raportointijärjestelmästä. Henkilötyövuosi kuvaa työpanosten määrää, eli täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Henkilötyövuosi saadaan jakamalla työntekijän palkallisten työsuhteessa olo päivien lukumäärä 365:llä. Osa-aikainen työntekijä muutetaan henkilötyövuodeksi osaaikaprosenttinsa mukaisesti, eli koko vuoden 50 % työaikaa tekevä on 0,5 henkilötyövuosi. Kun työntekijöiden henkilötyövuodet lasketaan yhteen, saadaan organisaation henkilötyövuosien yhteismäärä. (Manka & Hakala, 2011)
Työhyvinvointi ja intervention vaikutus siihen
Tarkasteltaessa koko aineiston kahden eri vuoden työhyvinvoinnin osa-alueita
(taulukko 5) voidaan todeta, että tulokset ovat saman suuntaiset. Tilastollisia vertailuja ei ole tehty, koska tässä kuvailussa on mukana koko aineisto, jolloin ensimmäisen ja toisen aineiston vastaajat eivät ole kaikki samoja henkilöitä. Koko
aineistoa tarkastellen työn käytännön organisointi sai alimmat keskiarvot kummallakin mittauskerralla, eli työhyvinvointi toteutui tällä osa-alueella huonoiten.
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Vapaamuotoinen yhdessäolo sai kummallakin mittauskerralla korkeimmat keskiarvot, eli työhyvinvointi toteutui tällä osa-alueella parhaiten. Taulukossa 5 hajonta luvulla tarkoitetaan keskihajontaa, joka kuvaa miten havainnot jakautuvat
keskiarvon ympärille. Keskihajonta, eli standardipoikkeama, on tärkein ja käytetyin hajonnan mitta (Karjalainen, 2018). Mitä suurempi hajonta luku on, sitä
suurempi on vastausten vaihtelu ja tällöin keskiarvoon kannattaa suhtautua varauksella. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vuonna 2014 vastausten hajonta oli suurinta esimiestyön arvioinneissa ja vuonna 2016 ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksissa. Vuosien 2014 ja 2016 koko aineiston työhyvinvoinnin
osa-alueiden keskiarvot ja hajonnat on esitetty taulukossa 9.
Taulukko 9. Vuosien 2014 (N=377) ja 2016 (N=354) työhyvinvoinnin osa-alueiden keskiarvot.
Työhyvinvoinnin osa-alueet

2014 (N=377)

2016 (N=354)

ka*

hajonta

ka*

hajonta

Korkeatasoinen potilashoito

4.0259

.42983

4.0516

.50772

Keskinäinen auttaminen

4.1043

.56327

4.1293

.56941

3.8008

.60641

3.8486

.57543

3.2133

.61429

3.2393

.67340

4.2701

.52948

4.2693

.50740

3.8607

.75233

3.9548

.73875

ja tukeminen
Yhteenkuuluvuus ja
yhteistoiminnallisuus
Työn käytännön
organisointi
Työn haastavuus
ja mielekkyys
Tunteiden ja olemisen vapaus
työyhteisössä
Työn hyvin tekeminen

3.9857

.53605

4.0136

.54449

Asema suhteessa työhön

3.6991

.71602

3.7454

.70857

Esimiestyö

3.5897

.95324

3.8362

.82997

Ammatillisen kehittymisen

3.4191

.83759

3.4218

.91692

Toimiva kommunikointi

3.8462

.57058

3.9614

.52217

Vapaamuotoinen yhdessäolo

4.2785

.75575

4.2881

.70129

Työhyvinvointi osa-alueiden

3.8411

mahdollisuus

3.8966

keskiarvo
*ka=keskiarvo, mitä lähempänä arvoa 5 sitä parempi työhyvinvointi kyseisen osa-alueen kohdalla
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Intervention vaikutus työhyvinvointiin
Intervention, eli Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukaisen
johtamisen vaikutus työhyvinvointiin arvioitiin sillä joukolla vastaajia, jotka vastasivat molempiin kyselyihin (n = 196). Työhyvinvoinnin muutosta vuosien 2014
ja 2016 välillä testattiin parittaisten otosten T-testillä (Paired samples T-test).
Vastaajat ovat arvioineet työhyvinvointia lähes samalla tavalla kummallakin mittauskerralla. Keskinäinen auttaminen ja tukeminen, yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus, työn haastavuus ja mielekkyys, tunteiden ja olemisen vapaus,
työn hyvin tekeminen, asema suhteessa työhön sekä, esimies työ ja toimiva kommunikointi oli arvioitu paremmin toteutuneeksi vuonna 2016 kuin vuonna 2014.
Työhyvinvoinnin muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä esimiestyön osalta
(p = 0,001). Ammatillisen kehittymisen mahdollisuuden on tilastollisesti kohtalaisen merkitsevä (p = 0,079). Korkeatasoinen potilashoito, työn käytännön organisointi, ammatillisen kehittymisen mahdollisuus ja vapaamuotoinen yhdessäolo oli
arvioitu huonommin toteutuvaksi vuonna 2016 kuin vuonna 2014. Muiden työhyvinvoinnin osa-alueiden osalta muutos mittauskertojen välillä on niin pieni, että
se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Muutos työhyvinvoinnissa on esitetty työhyvinvoinnin osa-alueittain taulukossa 10.
Taulukko 10. Työhyvinvoinnin muutos työhyvinvoinnin osa-alueittain keskiarvon mukaan vuodesta 2014 vuoteen 2016 (n=196).
Työhyvinvoinnin osa-alue

ka.erotus

hajonta

t*

df**

p-arvo***

2014-2016
Korkeatasoinen potilashoito

.00255

.42138

.085

195

.933

Keskinäinen auttaminen ja tukeminen

-.00342

.49689

-.096

194

.924

-.02143

.51595

-.581

195

.03790

.55207

.961

195

Työn haastavuus ja mielekkyys

-.03656

.48032

-1.066

195

Tunteiden ja olemisen vapaus

-.06888

.68151

-1.415

195

Yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus
Työn käytännön organisointi

.562
.338
.288
.159

työyhteisössä
Työn hyvin tekeminen

-.01429

.49964

-.400

195

.689

Asema suhteessa työhön

-.00875

.62423

-.196

195

.845

Esimiestyö

-.21599

.93757

-3.225

195

.001

.11224

.88988

1.766

195

.079

-.05612

.55132

-1.425

195

.156

.05102

.72497

.985

195

.329

Ammatillisen kehittymisen mahdollisuus
Toimiva kommunikointi
Vapaamuotoinen yhdessäolo

*t=T-testin testisuure, **df=degrees of freedom, eli vapausaste, ***p-arvo Paired Samples T-testillä, parvo on tilastollisesti merkitsevä, kun p < 0,01
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Korrelaatiota tarkasteltiin molempiin työhyvinvointikyselyihin vastanneiden osalta (n=196) sekä koko aineistossa, että yksittäisten työhyvinvoinnin osa-alueiden
tasolla, jotta selviäisi onko iällä merkitystä vastauksiin, eli vastaavatko tietyn
ikäiset tietyllä tavalla. Pearsonin korrelaatiokertoimen perusteella ei todettu iällä
olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yksittäisiin työhyvinvoinnin osaalueisiin, eikä koko kyselyn keskiarvoon kummallakaan mittauskerralla. Koko
aineistossa vuonna 2014 r = -0,006, p-arvo 0,930 ja vuonna 2016 r = 0,038, parvo = 0,595. Tämä tarkoittaa sitä, että iän ja vuosien 2014 ja 2016 tulosten välillä
kyselyiden välillä on yhteys, mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Yksittäisten
työhyvinvoinnin osa-alueiden ja iän välisen korrelaatiotestin perusteella voidaan
todeta, että työhyvinvoinnin osa-alueiden vastaukset ovat loogisia ja mielipiteet
pysyviä. Iän ja vuosien 2014 ja 2016 koko aineiston keskiarvojen korrelaatiot on
esitetty taulukossa 11.
Taulukko 11. Iän ja vuosien 2014 ja 2016 keskiarvojen korrelaatio.
Muuttuja
Ikä Pearson Correlation

Ikä
1

p-arvo, Sig. (2-tailed)
n

196

ka.2014

ka.2016

-.006

.038

.930

.595

196

196

Keskiarvo,
kaikki (ka.) 2014 Pearson Correlation

-.006

1

p-arvo, Sig. (2-tailed)

.930

n

196

196

.649**
.000
196

Keskiarvo,
kaikki (ka.) 2016 Pearson Correlation

.038

.649**

p-arvo, Sig. (2-tailed)

.595

.000

n

196

196

1
196

**korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä 0,0 tasolla (2-tailed)

Riippumattomien otosten T-testillä (Independent Samples T-Test) selvitettiin
hoitajien ja lääkäreiden vastausten keskiarvojen eroja vertailemalla aineiston
summamuuttujia, eli työhyvinvoinnin osa-alueita ammattiryhmittäin vuosina
2014 ja 2016. Testiä voidaan käyttää, koska otokset ovat toisistaan riippumattomia, muuttujat määrällisiä ja osaryhmien varianssit likimain yhtä suuret (Karjalainen, 2018; Metsämuuronen, 2011). Varianssien yhtäsuuruus testattiin Levenen
testillä (Levene Test for Homogenity of Variances), jonka perusteella varianssien
voitiin olettaa olevan yhtä suuret. Vuoden 2014 aineistossa hoitajat arvioivat korkeatasoisen potilashoidon toteutumisen lääkäreitä paremmaksi. Ammattiryhmien
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vastausten välinen ero on tilastollisesti suuntaa-antava (p = 0,07). Lääkäreiden
mielestä toimiva kommunikointi toteutui paremmin verrattuna hoitajien arviointiin ja myös tätä eroa voidaan pitää suuntaa-antavana (p = 0,063). Lääkäreiden
mielestä ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet toteutuivat paremmin kuin
hoitajien mielestä ja ero on lähellä tilastollista merkitsevyyttä (p = 0,054). Vuoden
2016 aineistossa tilastollisesti merkitsevä ero oli ammatillisen kehittymisen mahdollisuus (p = 0,001). Lääkäreillä oli paremmat mahdollisuudet ammatilliseen
kehittymiseen kuin hoitajilla. Hoitajat arvioivat korkeatasoisen potilashoidon
edelleen paremmaksi kuin lääkärit (p = 0,02). Lääkärit arvioivat ammatillisen
kehittymisen mahdollisuudet edelleen hoitajia paremmaksi ja ero on tilastollisesti
erittäin merkittävästi (p = 0,001). Muiden työhyvinvoinnin osa-alueiden osalta
ammattiryhmien välisissä vastauksissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa,
vaan vastaukset olivat kumpanakin vuonna hyvin saman suuntaiset. Ammattiryhmien välisen työhyvinvoinnin vertailu työhyvinvoinnin osa-alueittain keskiarvon
perusteella vuosina 2014 ja 2016 on taulukossa 12.
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Taulukko 12. Ammattiryhmien välinen työhyvinvoinnin ero työhyvinvoinnin osaalueittain keskiarvojen perusteella vuosina 2014 ja 2016 (n=196).
Työhyvinvoinnin osa-alueet

ka. erotus

hajonta

t*

df**

p-arvo***

lääkäri ka.hoitaja ka.
Korkeatasoinen potilashoito 2014

-.16250

.08921

-1.822

194

.070

Korkeatasoinen potilashoito 2016

-.25082

.10721

-2.340

194

.020

Keskinäinen auttaminen ja tukeminen 2014

.06886

.11832

.582

193

.561

Keskinäinen auttaminen ja tukeminen 2016

.06226

.11793

.528

194

.598

Yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus 2014

.13864

.12051

1.150

194

.251

Yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus 2016

.11378

.12061

.943

194

.347

Työn käytännön organisointi 2014

.09111

.11985

.760

194

.448

Työn käytännön organisointi 2016

.17188

.13476

1,275

194

.204

Työn haastavuus ja mielekkyys 2014

.05771

.10682

.540

194

.590

Työn haastavuus ja mielekkyys 2016

.02246

.09664

.232

194

.816

Tunteiden ja olemisen

.13385

.15266

.877

194

.382

.13988

.15889

.880

194

.380

Työn hyvin tekeminen 2014

-.00741

.11075

-.067

194

.947

Työn hyvin tekeminen 2016

.03616

.10536

.343

194

.732

Asema suhteessa työhön 2014

.09630

.14645

.658

194

.512

Asema suhteessa työhön 2016

.12298

.14392

.854

194

.394

Esimiestyö 2014

.24523

.19367

1.266

194

.207

Esimiestyö 2016

.20951

.17018

1.231

194

.220

Ammatillisen kehittymisen mahdollisuus 2014

.32354

.16659

1.942

194

.054

Ammatillisen kehittymisen mahdollisuus 2016

.61122

.18813

3.249

194

.001

Toimiva kommunikointi 2014

.19636

.10497

1.871

194

.063

Toimiva kommunikointi 2016

.03105

.10238

.303

194

.762

Vapaamuotoinen yhdessäolo 2014

-.16031

.15254

-1.051

194

.295

Vapaamuotoinen yhdessäolo 2016

.02772

.15465

.179

194

.858

vapaus työyhteisössä 2014
Tunteiden ja olemisen
vapaus työyhteisössä 2016

*t=T-testin testisuure **df=degrees of freedom(vapausaste) ***p-arvo Independent Samples T-testillä,
p-arvo on tilastollisesti merkitsevä, kun p < 0,01

Toistettujen mittausten varianssianalyysilla (Repeated Measures Anova) selvitettiin, oliko mahdollinen vuosien 2014 ja 2016 työhyvinvoinnin osa-alueiden keskiarvojen välinen muutos samansuuntainen kummallakin ammattiryhmällä. Korkeatasoisen potilashoidon keskiarvot olivat kummallakin ammattiryhmällä lähellä
toisiaan. Hoitajat (2014: keskiarvo 4,06 ja 2016: keskiarvo 4,07) arvioivat toteutumisen kumpanakin vuonna lääkäreiden (2014: 3,9 ja 2016: 3,82) arviota paremmaksi. Hoitajien tulos pysyi vuosien välillä lähes muuttumattomana, mutta
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lääkäreiden arvio heikkeni hiukan vuodesta 2014 vuoteen 2016. Keskinäisen
auttamisen ja tukemisen keskiarvot olivat kummallakin ammattiryhmällä lähellä
toisiaan. Lääkäreiden (2014: 4,12 ja 2016: 4,20) arvio parani hiukan toisella mittauskerralla, mutta hoitajien (2014: 4,14 ja 2016: 4,14) keskiarvo pysyi samana
eri mittauskerroilla. Yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus toteutui lääkäreiden (2014: 3,92 ja 2016: 3,92) mielestä hiukan paremmin kuin hoitajien (2014:
3,78 ja 2016: 3,80) arvioimana, mutta erot olivat pienet ja keskiarvot pysyivät
lähes samanlaisina mittausten välillä.
Työn käytännön organisointi toteutui lääkäreiden (2014: 3,30 ja 2016: 3,33)
mielestä hiukan paremmin kuin hoitajien (2014: 3,21 ja 2016: 3,16) mielestä.
Muutos keskiarvoissa vuosien välillä oli pieni, vaikka ero kasvoi hiukan suuremmaksi vuonna 2016. Työn haastavuus ja mielekkyys toteutui lääkäreiden (2014:
4,35 ja 2016: 4,35) arvion mukaan hiukan paremmin kuin hoitajien (2014: 4,29 ja
2016: 4,33) mielestä, mutta erot olivat pienet sekä ammattiryhmien välillä, että
mittausten välillä. Tunteiden ja olemisen vapaus työyhteisössä toteutui lääkäreiden (2014: 3,98 ja 2016: 4,06) mielestä kummallakin mittauskerralla paremmin
kuin hoitajien (2014: 3,85 ja 2016: 3,92) arvioimana. Ero on pieni, mutta muutos
on kummallakin ammattiryhmällä noususuuntainen.
Työn hyvin tekeminen toteutui kummankin ammattiryhmän mielestä lähes
yhtä hyvin mittauskertojen välillä. Lääkäreiden arvio (2014: 3,99 ja 2016: 4,04)
parani, kun taas hoitajien arvio (2014: 4,00 ja 2016: 4,01) pysyi melko samana
mittausten välillä. Asema suhteessa työhön toteutui lääkäreiden (2014: 3,81 ja
2016: 3,85) arvioimana paremmin kuin hoitajien (2014: 3,72 ja 2016: 3,72) arvioimana. Lääkäreiden arvio parani aavistuksen verran mittausten välillä, mutta
hoitajien arvio pysyi samana. Esimiestyö toteutui lääkäreiden (2014: 3,78 ja 2016:
3,96) mielestä kummallakin mittauskerralla paremmin kuin hoitajien (2014: 3,53
ja 2016: 3,75) mielestä. Keskiarvot paranivat molemmilla ammattiryhmillä mittausten välillä, eli muutos oli samansuuntainen.
Ammatillisen kehittymisen mahdollisuus toteutui lääkäreiden (2014: 3,72 ja
2016: 3,85) mielestä paremmin kuin hoitajien (2014: 3,39 ja 2016: 3,24). Mittauskertojen välinen muutos oli eri suuntainen ammattiryhmien välillä. Lääkäreiden arvio parani toisella mittaus kerralla, kun taas hoitajien arvio heikkeni toisella
mittauskerralla, jolloin ero ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien toteutumisen arviossa kasvoi entisestään ammattiryhmien välillä vuonna 2016. Toimiva
kommunikointi toteutui lääkäreiden (2014: 4,07 ja 2016: 3,99) arvioimana ensimmäisellä mittauskerralla hiukan paremmin kuin hoitajien (2014: 3,88 ja 2016:
3,96) arvioimana. Muutos mittausten välillä oli erisuuntainen ammattiryhmien
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välillä. Lääkäreiden arvio heikkeni ja hoitajien arvio parani hiukan ja vuoden
2016 arvio oli lähes samanlainen kummallakin ammattiryhmällä. Vapaamuotoinen yhdessäolo toteutui vuonna 2014 hoitajien (2014: 4,29 ja 2016: 4,21) mielestä
hiukan paremmin kuin lääkäreiden (2014: 4,13 ja 2016: 4,24) mielestä. Mittauskertojen välinen muutos oli erisuuntainen ammattiryhmien välillä. Lääkäreiden
arvio parani mittauskertojen välillä, kun taas hoitajien arvio heikkeni mittauskertojen välillä, ja vuonna 2016 kumpikin ammattiryhmä arvioi vapaamuotoisen
yhdessäolon toteutumisen lähes samalle tasolle. Työn käytännön organisointi sai
kummaltakin ammattiryhmältä kaikkein matalimmat arvioinnit molemmilla mittauskerroilla. Toisaalta työn haastavuus ja mielekkyys sai kaikkein korkeimmat
arvioinnit kummaltakin ammattiryhmältä kummallakin mittauskerralla. Vuosien
2014 ja 2016 työhyvinvoinnin osa-alueiden keskiarvot ammattiryhmittäin ovat
taulukossa 13.
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Taulukko 13. Vuosien 2014 ja 2016 työhyvinvoinnin osa-alueiden keskiarvot ammattiryhmittäin (N=196).
Työhyvinvoinnin
osa-alueet (ka.)

2014 (n=196)

2016 (n=196)

hoitajat

lääkärit

hoitajat

lääkärit

(n=169)

(n=27)

(n=169)

(n=27)

Muutos
hoitajat

lääkärit

Korkeatasoinen potilashoito

4.06

3.9

4.07

3.82

+ 0.01

- 0.08

Keskinäinen auttaminen

4.14

4.12

4.14

4.20

-

+ 0.08

3.78

3.92

3.80

3.92

+ 0.02

-

3.21

3.30

3.16

3.33

- 0.05

+ 0.03

4.29

4.35

4.33

4.35

+ 0.05

-

3.85

3.98

3.92

4.06

+ 0.07

+ 0.08

ja tukeminen
Yhteenkuuluvuus ja
yhteistoiminnallisuus
Työn käytännön
organisointi
Työn haastavuus
ja mielekkyys
Tunteiden ja olemisen vapaus
työyhteisössä
Työn hyvin tekeminen

4.00

3.99

4.01

4.04

+ 0.01

+ 0.05

Asema suhteessa työhön

3.72

3.81

3.72

3.85

-

+ 0.04

Esimiestyö

3.53

3.78

3.75

3.96

+ 0.22

+ 0.18

Ammatillisen kehittymisen

3.39

3.72

3.24

3.85

- 0.15

+ 0.13

Toimiva kommunikointi

3.88

4.07

3.96

3.99

+ 0.08

- 0.08

Vapaamuotoinen yhdessäolo

4.29

4.13

4.21

4.24

- 0.08

+ 0.11

Työhyvinvointi osa-alueiden

3.85

3.92

3.86

3.97

+ 0.01

+ 0.05

mahdollisuus

keskiarvo
*ka=keskiarvo, mitä lähempänä arvoa 5 sitä parempi työhyvinvointi kyseisen osa-alueen kohdalla
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6

Pohdinta

6.1

Tulosten tarkastelu

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa käytännön läheinen ikäjohtamisen
toimintamalli terveysalalle Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin siten, että se on
hyödynnettävissä myös muille ammattiryhmille valtakunnallisesti. Toimintamalli
nimettiin Elämänkulutietoiseksi ikäjohtamisen toimintamalliksi ja sen osaalueiden taustalla on aiempi tutkimustieto. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata
ja selittää miten Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukainen
johtaminen vaikuttaa terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin, sekä
kuvata sairauspoissaolo- ja eläköitymismääriä ennen ja jälkeen intervention. Tämän tutkimuksen taustalla on tutkijan huoli terveysalan vetovoimaisuudesta ja
osaavien työntekijöiden saatavuudesta tulevaisuudessa. Huoli johtuu tulevaisuuden ikäluokkien pienenemisestä, joka vaikuttaa työikäisen työvoiman määrään, ja
toisaalta tiedossa olevasta entistä suuremmasta terveysalan työn palvelutarpeesta
kansalaisten elinajan pidentymisen johdosta. Uusien sukupolvien työntekijöiden
erilaiset odotukset ja asennoituminen työhön asettavat haasteita terveysalan työn
organisoimiselle ja työntekijöiden rekrytoinnille. Hoito- ja lääkärintyötä on pidetty osin kutsumusammatteina, mutta tulevaisuudessa pelkkä kutsumus ei ehkä riitä
alalle hakeutumiseen ja alalla pysymiseen, joten alan työhyvinvointi- ja vetovoimatekijöihin on syytä panostaa. Kehitetty Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen
toimintamalli osoittautui toimivaksi terveysalan henkilöstön johtamisessa ja sen
käyttöönotto on voinut vaikuttaa työhyvinvoinnin parantumiseen esimiestyön
osalta.
Tutkimuksen onnistumista voidaan tarkastella Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin onnistumisen näkökulmasta, toimintamallin tiedotus- ja
koulutustilaisuuksien onnistumisen näkökulmasta, työhyvinvoinnin muutoksen,
sekä toimintamallin hyödyntämisen näkökulmasta. Lisäksi myös sairauspoissaolo- ja eläköitymistietojen tarkastelun avulla voidaan saada suuntaa antavaa tietoa
intervention hyödyllisyydestä. Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin tavoitteena oli olla käytännönläheinen ja helppokäyttöinen työkalu terveysalan
esimiehille ja siihen tavoitteeseen päästiin. Tutkimuksiin liittyvät tiedotustilaisuudet onnistuivat ja toteutuivat suunnitelman mukaisesti hyvin ja sähköpostin avulla
saatiin tieto myös poissaolleille. Osatutkimuksiin 2 ja 3 tuli vastauksia monipuolisesti ja riittävästi, jotta niiden pohjalta voitiin tehdä johtopäätöksiä, mikä myös
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kertoo tutkimus infojen onnistumisesta. Valmiin toimintamallin esittely esimiehille sujui myös hyvin. Poissaolleille lääkäriesimiehille esiteltiin toimintamallia
henkilökohtaisesti, jotta varmistettiin kaikkien esimiesten saaneen saman informaation. Toimintamallin esittelyn yhteydessä tutkija sai paljon positiivista palautetta toimintamallin helppokäyttöisyydestä ja siitä koettiin saatavan kaivattua
apua käytännön esimiestyöhön. Huomioitavaa on, että saatu palaute Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin toimivuudesta ja tiedotustilaisuuksien
onnistumisesta oli yleispalautetta, eikä palautetta esimiehiltä kerätty systemaattisesti, mikä olisi kannattanut tehdä. Jälkikäteen arvioituna olisi ollut hyödyllistä
selvittää esimiehille suunnatun kyselyn avulla esittelytilaisuuksien hyöty esimiesnäkökulmasta.
Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tuloksia henkilöstön ikäjohtamistarpeita
kartoitettaessa voidaan todeta, että eri-ikäisen henkilöstön odotukset työltä ja
esimieheltä vaihtelivat: osa odotti esimieheltä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja urakehityksen tukemista, kun taas osa koki omalta mukavuusalueelta
poistumisen kuormittavana ja ahdistavana. Myös aiempien tutkimusten mukaan
henkilöstö on yhä monimuotoisempaa iän, sukupuolen, rodun, koulutus tason ja
ammatin näkökulmasta ja työntekijöille pitää pyrkiä löytämään sopivia henkilöstövoimavarojen johtamisen käytäntöjä (Hernaus & Poloski Vokic, 2014). Kokemus oman työn hallinnasta ja organisaation oikeudenmukaisuudesta (Lindfors,
2010), sekä mahdollisuus osallistua omaan työhön liittyvään päätöksentekoon
vaikuttavat työntekijän työhyvinvointiin (Päätalo & Kauppi, 2016). Työkokemuksen mukana kehittyneen työntekijän osaamisen arvostuksen osoittaminen esimiesten puolelta koettiin tärkeäksi tässä tutkimuksessa. Aiempien tutkimusten mukaan
työhyvinvointia edistää työkokemuksesta kertyvä ammattitaito (Utriainen ym.,
2015) ja työtyytyväisyyttä vähentää tunnustuksen puute (Lucas, McCreight, Watkins, & Long, 1988). Työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä voidaan lisätä antamalla positiivista palautetta työstä, tarjoamalla ammatillisesti sopivan haastavia työtehtäviä ja pitämällä yleisesti huolta työntekijöistä
(Sveinsdóttir & Blöndal, 2014). Myös psykososiaaliset tekijät, kuten kokemus
työn hallinnasta ja palkitsevuudesta sekä, kuulluksi tuleminen ja sosiaalinen tuki
työyhteisössä, ovat edellytyksiä työssä jaksamiselle (Mäkipää ym., 2012).
Tuentarpeet olivat yksilöllisiä ja vaihtelivat elämäntilanteen mukaan. Aiempien tutkimusten mukaan työntekijöiden monimuotoisuutta suosivat HR –
käytännöt voivat ehkäistä ikäsyrjintää ja antaa tukea eri-ikäisten työntekijöiden
johtamiseen (Kunze ym., 2013), niiden avulla voidaan saada aikaan positiivinen
eri-ikäisyyttä arvostava ilmapiiri työyhteisöön (Boehm, Kunze, & Bruch, 2014) ja
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ne voivat auttaa vähentämään työntekijöiden työuupumusta ja työskentelyn lopettamista (Bartram, Casimir, Djurkovic, Leggat, & Stanton, 2012). Hoitotyön esimiesten kannattaa huomioida henkilöstönsä yksilölliset tuentarpeet pitääkseen
sairaanhoitajat työssä organisaatiossa ja tarjotakseen monimuotoiselle henkilöstölle tyydyttävän työympäristön (Borkowski, Amann, Song, & Weiss, 2007). Eniten oli työn ja muun elämän yhdistämisen helpottamiseen liittyviä, sekä työmäärään ja työaikojen joustavuuteen liittyviä tarpeita. Myös aiempien tutkimusten
mukaan työn ja perheen yhteensovittaminen ovat suurimmat stressin aiheuttajat
työntekijöillä (Lindfors, 2010). Olisi tärkeää luoda käytäntöjä, joiden avulla työntekijät voivat saada työn ja muun elämän tasapainoon (Grabovac & Mustajbegović, 2015), koska se vaikuttaa työntekijöiden positiivisuuteen ja sitä kautta työtyytyväisyyteen (Orkibi & Brandt, 2015). Tukemalla työntekijää ja huomioimalla
työn vaativuus sekä toisaalta työntekijän voimavarat voidaan lisätä työntekijän
työhön sitoutumista ja ehkäistä työuupumusta (García-Sierra, Fernández-Castro,
& Martínez-Zaragoza, 2016). Työntekijöiden työssä pysymistä tukevat työn itsenäisyys, mahdollisuus osallistua työhön liittyvään päätöksentekoon, riittävä henkilöstömäärä, sekä työn ja muun elämän tasapaino (DeCola & Riggins, 2010).
Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen työhyvinvointituloksia voidaan todeta, että koko aineiston (N = 377 vuonna 2014 ja N = 354 vuonna 2016) osalta työhyvinvoinnin keskiarvo nousi hiukan vuodesta 2014 (3,84) vuoteen 2016 (3,90).
Tarkasteltaessa kumpaankin kyselyyn vastanneiden aineistoa (N = 196) voidaan
todeta, että hoitajien (N = 169) työhyvinvoinnin keskiarvo nousi vuodesta 2014
(3,85) vuoteen 2016 (3,92) ja lääkäreiden (N=27) työhyvinvoinnin keskiarvo
nousi vuodesta 2014 (3,86) vuoteen 2016 (3,97). Hoitajat ja lääkärit arvioivat
työhyvinvoinnin toteutumista osapuilleen samansuuntaisesti, ja myös eri vuosien
välisessä vertailussa vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Iän ja työhyvinvoinnin osa-alueiden välistä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei löytynyt eli ei
voida olettaa pelkän iän perusteella mitkä asiat ovat työntekijän työhyvinvoinnin
näkökulmasta tärkeitä. Myös aiempien tutkimusten mukaan työntekijöiden suhde
työhön muuttuu elämän- ja työidentiteetin kehittymisen eri vaiheissa (Halme,
2011) ja työntekijöiden motiivit ja tarpeet vaihtelevat iän myötä, mikä on tärkeää
huomioida henkilöstövoimavarojen johtamiskäytäntöjen kehittämisessä (Innocenti ym., 2013). Näin ollen henkilöstövoimavarojen johtamisen tärkeänä tavoitteena
pitäisi olla oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät käytännöt (Tzafrir, Hare, Baruch, &
Dolan, 2004), mutta soveltamisen lähtökohtana pitäisi kuitenkin ensisijaisesti olla
työntekijän yksilölliset valmiudet ja tarpeet, eikä vain kaavamaisesti ikä tai sukupolvi (Libby & Taylor, 2005).
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Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tuloksia työhyvinvoinnin osa-alueittain
(ks. Mittari, liite 8) voidaan todeta, että korkeatasoinen potilashoito oli arvioitu
huonommin toteutuneeksi vuonna 2016 kuin vuonna 2014. Muutos oli kuitenkin
niin pieni, ettei se ole tilastollisesti merkitsevä, eikä elämänkulkutietoinen ikäjohtaminen ole välttämättä vaikuttanut tähän työhyvinvoinnin osa-alueeseen. Hoitajien mielestä korkeatasoinen potilashoito toteutui kuitenkin paremmin kuin lääkäreiden mielestä. Tuloksesta herää kysymys, mitä kukakin pitää korkeatasoisena
hoitona. Johtuuko lääkäreiden kokemus potilaan hoidon laadusta huononemisesta
heidän oman työnkuvansa muutoksesta, joka johtuu hoitoprosessien kehittämisestä? Hoitoprosessien kehittämisen avulla on pyritty nimenomaan parantamaan
hoidon laatua, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Suomen Kuntaliitto on tehnyt
Terveydenhuollon laatuoppaan potilashoidon laadun parantamiseksi, jossa potilashoidon laadun keskeisiä ulottuvuuksia ovat potilas/asiakaskeskeisyys, oikeaaikaisuus, osaaminen, turvallisuus, sujuvuus sekä vaikuttavuus (Kuntaliitto,
2011). Hoitajien/lääkäreiden keskinäinen auttaminen ja tukeminen oli parantunut
vuodesta 2014 vuoteen 2016. Myös hoitajien/lääkäreiden yhteenkuuluvuus ja
yhteistoiminnallisuus oli arvioitu paremmin toteutuneeksi vuonna 2016 kuin
vuonna 2014. Tämä on hyvä suuntaus, sillä aiemman tutkimuksen mukaan työhyvinvointia edistävät kollegoilta saatu tuki ja tunnustus, sekä keskinäinen toimiva
yhteistyö sekä, toimivat suhteet kollegoihin ja muihin työtovereihin (Ensio ym.,
2014; Päätalo & Kauppi, 2016; Utriainen ym., 2015).
Työn käytännön organisointi oli arvioitu huonommin toteutuvaksi vuonna
2016 kuin vuonna 2014. Se sai kummaltakin ammattiryhmältä huonoimmat arvioinnit molemmilla mittauskerroilla. Tähän olisi varmasti syytä kiinnittää huomiota, koska tavoitteiden selkeys ja onnistunut toiminnan organisointi ovat yhteydessä työntekijöiden työhyvinvointiin (Mäkipää ym., 2012; Utriainen ym., 2015).
Työn vaatimukset ja työskentelyn hankaluus, joka johtuu vääristä ohjeista, kollegan epäpätevästä tuesta, esimiehen tuen puutteesta ja organisaation säännöistä,
vaikuttavat myös työntekijän työhön sitoutumiseen ja mahdollisiin alanvaihtosuunnitelmiin (Unruh & Zhang, 2013). Sen sijaan työkäytännöt, jotka tukevat
työn hallinnan tunnetta lisäävät työhyvinvointia (Elliott, Rodwell, & Martin,
2017).
Työn haastavuus ja mielekkyys oli arvioitu paremmin toteutuneeksi vuonna
2016 kuin vuonna 2014. Työn haastavuus ja mielekkyys sai kummaltakin ammattiryhmältä kaikkein korkeimmat arvioinnit kummallakin mittauskerralla, eli työn
sisältöön oltiin tyytyväisiä ja työn sisältö itsessään tuki työhyvinvointia. Tulos on
samansuuntainen aiemman tutkimustiedon kanssa, eli yleinen tyytyväisyys omaan
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työhön (Päätalo & Kauppi, 2016), sekä kokemus oman työn mielekkyydestä,
haastavuudesta ja kehittävyydestä edistävät työhyvinvointia (Utriainen ym.,
2015). Tyytymättömyys omaan työhön on yhteydessä työssä lopettamishalukkuuteen ja se voi vaikuttaa myös kokemukseen omasta terveydentilasta (Williams &
Cockrell Skinner, 2003).
Tunteiden ja olemisen vapaus oli arvioitu paremmin toteutuvaksi vuonna
2016 kuin vuonna 2014. Tämä on hyvä suuntaus, sillä negatiivisella työilmapiirillä on vahva yhteys heikkoon työhön sitoutumiseen sekä haluun jättää hoitotyö ja
siirtyä toiselle alalle (Unruh & Zhang, 2013). Tyydyttävällä työilmapiirillä on
yhteys työpaikalla voimaantumiseen, ja se myös lisää työntekijöiden työtyytyväisyyttä (Cicolini, Comparcini, & Simonetti, 2014). Tukea tarjoava työilmapiiri on
olennainen asia, jotta etenkin ulkomaalaiset työntekijät saadaan jatkamaan työssä
(Goh & Lopez, 2016). Myös työn hyvin tekeminen oli arvioitu paremmin toteutuneeksi vuonna 2016 kuin vuonna 2014, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Aiemman tutkimustiedon mukaan mielekäs ja onnistunut potilastyö on
yhteydessä työhyvinvointiin (Utriainen ym., 2015). Hyvinvoivat työntekijät ovat
tuottavampia, eivätkä he ole kovinkaan todennäköisesti vaihtamassa työpaikkaa
(Grabovac & Mustajbegović, 2015).
Asema suhteessa työhön oli parantunut, ja se oli arvioitu paremmin toteutuneeksi vuonna 2016 kuin vuonna 2014. Myös aiemman tutkimuksen mukaan
ammatillinen asema, autonomia ja vuorovaikutus edistävät työtyytyväisyyttä
(Curtis & Glacken, 2014), sekä riittävä työaika ja sopiva vastuu suhteessa työmäärään vaikuttavat työhyvinvointiin (Päätalo & Kauppi, 2016) ja työtyytyväisyyteen (Ashley, Peters, Brown, & Halcomb, 2018; Dawson, Stasa, Roche, Homer, & Duffield, 2014). Julkisen puolen lääkäreiden työhyvinvointi oli aiemman
tutkimuksen mukaan huonompi kuin yksityisen puolen lääkäreillä, ja osin syynä
olivat työympäristön psykososiaaliset stressitekijät. Vähentämällä psykososiaalisia stressitekijöitä, kuten kiinnittämällä huomiota työn vaatimuksiin ja työ oloihin
sekä tarjoamalla tukea, voidaan parantaa työtekijöiden työhyvinvointia. (Kuusio,
Heponiemi, Aalto, Sinervo, & Elovainio, 2012)
Esimiestyön koettiin parantuneen vuodesta 2014 vuoteen 2016 ja työhyvinvoinnin muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä esimiestyön osalta (p=0,001).
Vuonna 2014 vastausten hajonta oli suurinta esimiestyön arvioinneissa, mutta
hajonta oli pienentynyt vuonna 2016. Operatiivisen toimialueen esimiehet olivat
tutkijan tiedon mukaan pysyneet pääsääntöisesti samoina vuosina 2014 ja 2016,
eli voidaan olettaa työntekijöiden arvioineen samojen esimiesten johtamista ja
esimiestyötä. Myös aiemman tutkimustiedon mukaan oikeudenmukainen ja hen89

kilöstöä tukeva johtaminen lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä (Ensio ym., 2014),
työhyvinvointia (Ensio ym., 2014; Heponiemi, Kuusio, Sinervo, & Elovainio,
2011; Lindfors ym., 2007; Utriainen ym., 2015) ja estää työuupumusta (Richter,
Kostova, Harth, & Wegner, 2014). Suomalaisten anestesialääkäreiden työhyvinvointia selvittäneen tutkimuksen mukaan suurimmat stressin syyt liittyivät työhön, sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen. Toisaalta työhön liittyvässä hyvinvoinnissa tärkeimmät tekijät olivat oman työn hallinta ja organisaation oikeudenmukaisuus (P. M. Lindfors, 2010) Työntekijöiden työtyytyväisyydellä, esimiestyöllä ja organisaatiokulttuurilla on aiemman tutkimuksen mukaan merkittävä yhteys (Tsai, 2011), eli johtamiskäytäntöjä tulisi linjata koko organisaation
näkökulmasta.
Ammatillisen kehittymisen mahdollisuuden koettiin parantuneen vuodesta
2014 vuoteen 2016, kun tarkasteltiin lääkäreiden ja hoitajien yhdistettyä aineistoa.
Työhyvinvoinnin muutos ammatillisen kehittymisen mahdollisuuden osalta on
tilastollisesti kohtalaisen merkitsevä (p = 0,079). Vuonna 2016 vastausten hajonta
oli kuitenkin suurinta juuri ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksissa. Hoitajat
kokivat ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet lääkäreitä huonommiksi, ja
mittauskertojen välinen muutos oli erisuuntainen ammattiryhmien välillä. Lääkäreiden arvio parani toisella mittauskerralla, kun taas hoitajien arvio heikkeni toisella mittauskerralla. Ero ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien toteutumisen arviossa kasvoi entisestään ammattiryhmien välillä vuonna 2016, jolloin ero
oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,001). Toimiva kommunikointi oli arvioitu paremmin toteutuneeksi vuonna 2016 kuin vuonna 2014, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Muutos on silti oikean suuntainen, sillä toimivan kommunikaation on todettu edistävän työhyvinvointia (Utriainen ym., 2015) ja toimiva
vuorovaikutus tukee myös hoidon vaikuttavuutta ja vähentää kustannuksia (Cowan ym., 2006). Vapaamuotoinen yhdessäolo oli arvioitu huonommin toteutuneeksi vuonna 2016 kuin vuonna 2014, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vapaamuotoinen yhdessäolo sai silti koko aineistossa kummallakin mittauskerralla korkeimmat keskiarvot, eli työhyvinvointi toteutui kuitenkin tällä
osa-alueella parhaiten. Aiemman tutkimustiedon mukaan vapaamuotoisen yhdessäolon on todettu olevan yhteydessä työhyvinvointiin (Utriainen ym., 2015).
Myös psykososiaaliset tekijät, kuten kuulluksi tuleminen ja sosiaalinen tuki, ovat
merkittävä edellytys työssä jaksamiselle (Mäkipää ym., 2012).
Sairauspoissaolojen määriä tarkastellen voidaan todeta sairauspoissaolo määrien vähentyneen operatiivisen toimialueen henkilöstöllä 4717 päivää, eli noin
40 % vuodesta 2014 vuoteen 2016. Vähentymistä oli tapahtunut lähes kaikissa
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sairausryhmissä, ainoastaan mielenterveyden häiriöihin liittyvät sairauslomat
olivat lisääntyneet 571 päivää, eli noin 48 %. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
määritelmän mukaan mielenterveydenhäiriö on yleisnimike psykiatrisille häiriöille, jotka aiheuttavat subjektiivista kärsimystä ja vaikuttavat yksilön toimintakykyyn sekä heikentävät elämänlaatua. Mielenterveyden häiriöitä on eritasoisia.
Niiden taustalla voi olla monia eri tekijöitä, kunnes jokin stressitekijä laukaisee
häiriön. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015) Työntekijöiden työstressitekijöihin ja mielenterveyden häiriöihin olisi syytä kiinnittää huomiota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä työstressin ja työkyvyttömyyseläkkeiden välillä
on voitu osoittaa yhteys, eli työstressi lyhentää työuraa. Toisaalta oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen vähentää työstressin ja työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. (Juvani, 2018) Terveyteen liittyvät tekijät ovat yleisin este työuran jatkamiselle Euroopassa etenkin naisilla. Työuran jatkamiseksi olisi tärkeää järjestää
joustavia työskentely- ja eläköitymiskeinoja, joiden avulla työntekijät voisivat
tasapainottaa työn ja muun elämän vaatimuksia. (Edge, Cooper, & Coffey, 2017)
Eläköitymistilastoja tarkastellen voidaan todeta, että eläköitymismäärissä ei ole
juurikkaan eroa vuosien 2014 ja 2016 välillä.
Työhyvinvointituloksia ja sairauspoissaolojen määriä tarkasteltaessa on huomioitava se, että sairauspoissaolo määrät koskevat koko operatiivisen toimialueen
henkilöstöä ja työhyvinvointikyselyt vain osaa operatiivisen toimialueen henkilöstöstä, joten niitä ei voi suuoraan yhdistää, eikä tehdä mitään vahvoja johtopäätöksiä niiden perusteella. Huomioitavaa on myös se, että sairauspoissaolo- ja
eläköitymismääriin voivat vaikuttaa myös muut asiat kuin Elämänkulkutietoisen
ikäjohtamisen toimintamallin mukainen johtaminen, mikä pitää huomioida arvioitaessa tutkimuksen kokonaisluotettavuutta. Toisaalta työhyvinvoinnin muutokset
tapahtuvat hitaasti ja työhyvinvoinnissa mahdollisesti oleva vaje korjaantuu vielä
hitaammin, sillä terveyden edistämisen tulokset eivät ole useinkaan välittömästi
nähtävillä (Grabovac & Mustajbegović, 2015). Lisäksi on huomioitava, että esimiesten oma asenne vaikuttaa Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin
hyödyntämiseen. Mallin käyttöönoton yhteydessä on tärkeää keskustella ikäjohtamistarpeesta ja perustella esimiehille toimintamallin hyötyjä, jotta he ymmärtäisivät toimintamallin merkityksen ja pyrkisivät huomioimaan työntekijöidensä
erilaiset tuentarpeet. Ikäjohtamista ohjaavat käytännössä taloudelliset realiteetit,
tehokkuus ja organisaation liiketoimintastrategia (Halme & Aaltio, 2011), ja työntekijöiden työhyvinvointiin panostaminen on pitkäjänteistä esimiestyötä. Noudattamalla organisaation yleisiä työhyvinvointilinjauksia ja hyödyntämällä elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia johtamisessa, voidaan tukea työnteki91

jöiden työn ja muun elämän yhteensovittamista ja sitä kautta jaksamista ja työhyvinvointia, mikä näkyy mahdollisesti ajan kuluessa sairauspoissaolo määrien
vähentymisenä ja kenties myös työurien pidentymisenä, sekä organisaation vetovoimaisuutena rekrytointitilanteissa.
6.2

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta ja niissä käytettiin erilaisia tutkimusmenetelmiä. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin
eri keinoilla. Osatutkimuksessa 1 kuvattiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen
avulla, millaisia terveysalan ikäjohtamismalleja kuvataan kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus valittiin menetelmäksi, koska se sopii käytettäväksi silloin, kun tarkoituksena on selvittää, mitä tutkittavasta ilmiöstä tiedetään (Burns &
Growe, 2005; Polit & Beck, 2012), ja se voi oikein suoritettuna tuoda arvokasta
lisäarvoa kirjallisuudelle (Green ym., 2006). Kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkimuskysymys ja sen teoreettinen perustelu esiteltiin selkeästi
(Baumeister & Leary, 1997; Grant & Booth, 2009). Tutkimuskysymys ohjaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valintaa, eli pyritään löytämään relevantti aineisto, joka vastaa tutkimuskysymykseen (Rhoades, 2011), ja tutkimuskysymyksen laajuus määrää aineiston riittävyyden (Kangasniemi ym., 2013).
Kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden varmistamiseksi tiedonhaku toteutettiin
kirjaston informaatikon avustuksella, jotta hakutermistö tuli oikein määriteltyä ja
tiedonhaut toteutettiin tutkimuksen kannalta olennaisista tietokannoista. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tiedonhakuprosessi ja aineiston valinta raportoitiin eksplisiittisesti, ja raportointi muistuttaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen raportointitapaa (Carnwell & Daly, 2001; Grant & Booth, 2009). Tutkimuksen
luotettavuuden lisäämiseksi myös valitun aineiston perusteet kuvattiin selkeästi
(Bettany-Saltikov, 2010).
Haasteina kirjallisuuskatsauksen toteuttamiselle olivat ikäjohtamiskäsitteen
monimuotoisuus ja siitä johtuva erilaisten hakusanojen suuri määrä, sillä ikäjohtamiskäsitteen englanninkielinen käännös ei vastaa sisällöltään täysin suomenkielistä määritelmää (Halme & Aaltio, 2011). Myös erilaiset hakutermit eri tieteenalojen tietokannoissa lisäsivät osaltaan haastetta tiedonhakuun. Vaikka tiedonhaussa ja hakusanojen määrittelyssä hyödynnettiin kirjaston informaatikon osaamista, jotta kaikki asiaan liittyvä olennainen tutkimustieto löydettäisiin mahdollisimman kattavasti, on jotain aiheeseen liittyvää tutkimustietoa saattanut jäädä
hakujen ulkopuolelle. Tietokanta hakujen lisäksi hyödynnettiin manuaalista hakua
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seuraamalla aiheeseen liittyvien hyvien tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloita.
Artikkelien laadun arvioinnin ja valinnan teki yksi tutkija, mikä voi vaikuttaa
katsauksen lopputuloksen luotettavuuteen. Toisaalta kuvailevan katsauksen vaatimukset täyttyvät riittävän hyvin. Kirjallisuuskatsaus tuotti kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta tärkeän tiedon aiemmasta ikäjohtamistutkimuksesta, ikäjohtamiskäytännöistä ja ikäjohtamisen toimintamallin osa-alueista, joita voitiin hyödyntää muodostettaessa elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia KeskiSuomen sairaanhoitopiiriin.
Osatutkimuksessa 2 selvitettiin laadullisen tiedonkeruun avulla, millaisia ovat
terveysalan eri-ikäisen henkilöstön ikäjohtamiskeinot ja –tarpeet. Laadullisen
tutkimusmenetelmän etuna voidaan pitää kerätyn aineiston rikkautta, mutta sen
hyödyntäminen edellyttää pätevää ja luotettavaa analyysiä ja tuloksen tulkintaa
(Moretti et al., 2011). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereinä voidaan
käyttää uskottavuutta, vahvistettavuutta, siirrettävyyttä ja refleksiivisyyttä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013; Kylmä & Juvakka, 2012). Tulosten vahvistettavuuden ja uskottavuuden kannalta on olennaista, että tulokset on kuvattu
riittävän tarkasti, jotta analyysiprosessi avautuu myös lukijalle. Vastaajien suorien
lainausten esimerkkien avulla voidaan myös vahvistaa datan ja tuloksen välistä
yhteyttä. (Elo ym., 2014) Tässä tutkimuksessa alkuperäisaineisto ja siitä johdetut
pelkistetyt ilmaisut sekä analyysiprosessi ala-, ylä- ja pääkategorioineen on kuvattu liitteenä olevissa taulukoissa. Näin ollen myös lukijalla on mahdollisuus arvioida laadullisen aineiston luokittelun onnistumista, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta. Suorien lainausten perään merkittiin vastaajan ammattiryhmä (hoitaja tai lääkäri) ja vastaajanumero selventämään lukijalle, että kyse on
eri vastaajien kommenteista. Tutkimuksen luotettavuutta vahvistaa se, että tutkittavat olivat hyvin tietoisia tutkimuksesta ja siinä kerättävän aineiston analysoinnista, sekä tulosten hyödyntämisestä. Myös tutkija oli monelle tuttu yhteistyökumppani, koska tutkija työskenteli tuolloin operatiivisen toimialueen yhden
yksikön osastonhoitajana, mikä voi lisätä tutkijan ja sitä kautta myös tutkimuksen
luotettavuutta. Toisaalta tutkijan tuttuus voi vaikuttaa myös negatiivisesti vastaushalukkuuteen ja lisätä vastaajien arkuutta osallistua kyselyyn. Jos tutkijaan ei
luoteta ja pelätään, että esimies saa tutkijalta käsiinsä tutkittavan vastaukset tai jos
tutkittava pelkää, että tutkija esimiesroolissa toimiessaan hyödyntäisi oman työntekijänsä vastauksia johtamistyössään. Tämän vuoksi tutkija korosti jokaisessa
tutkimus infossa omaa tutkijan rooliaan ja sitä, ettei tuloksia tarkastella yksilötasolla, eikä yksittäisten vastausten tiedot ole kiinnostuksen kohteena, eikä kukaan
muu pääse alkuperäiseen aineistoon käsiksi.
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Aineiston keruu toteutettiin sähköisesti hyödyntäen Webropol-ohjelmaa. Sähköisessä vastaamisessa ei tule tutkittavien käsialaan liittyviä tulkinnanvaraisuuksia ratkaistavaksi, mikä helpottaa tulosten analysointia ja lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksesta tiedotettiin etukäteen sekä esimiehiä, että kohdehenkilöstöä. Tiedottamisessa hyödynnettiin sähköpostia, esimiesten palavereja ja henkilöstökokouksia. Tutkija kertoi kokouksissa itse tulevasta tutkimuksesta ja kuulijoilla
oli mahdollisuus esittää tutkijalle tutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkittavilla
oli myös tarvittaessa mahdollisuus ottaa tutkijaan yhteyttä, jos tutkimuksessa
jokin asia mietitytti. Tämän tarkoituksena oli lisätä tutkimuksen tekemisen avoimuutta ja sitä kautta tutkimuksen luotettavuutta.
Avoimet kysymykset muodostettiin ohjaajien kanssa yhdessä pohtien ja sanamuotoja pohdittiin myös ikäjohtamisen työryhmän kokouksessa asiantuntijanäkökulmasta. Kysymyksiä ei kuitenkaan esitestattu, koska sille ei nähty tuolloin tarvetta, mikä voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Osa työhyvinvointikyselyyn (2014) vastanneista oli kuitenkin jättänyt vastaamatta osatutkimuksen
2 avoimiin kysymyksiin. Osa avoimiin ikäjohtamistarvetta kartoittaneisiin kysymyksiin vastanneista ei mahdollisesti ollut ymmärtänyt ikäjohtamistermiä, kun
kysymykseen oli vastattu kysymyksellä: ”Mikä ikäjohtaminen? Mitä tarkoittaa?”,
mikä kertoo ikäjohtamistietoisuuden puutteesta ja sen lisäämistarpeesta. Suurin
osa avoimiin kysymyksiin vastanneista kuitenkin oli ymmärtänyt kysymyksen
sekä sen, mitä ikäjohtamistermillä tarkoitetaan. Kyselyyn ei tarkoituksella lisätty
mitään esimerkinomaisia ikäjohtamiskeinoja, koska ei haluttu johdatella vastaajia.
Kysymysten muotoilussa pyrittiin selkeyteen. Siltikin yksi kysymys olisi kenties
kannattanut muotoilla toisin, vaikkapa käyttäen lisäävät-sanan tilalla tukevatsanaa (Mitkä ikäjohtamiskeinot lisäävät tukevat mielestäsi eri-ikäisen henkilöstön
työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista?). Aineistosta löytyi muutamia mainintoja siitä, että ikäjohtamiskeinoja olisi joidenkin vastaajien mielestä
pitänyt avata kysymyksen yhteydessä. Oli kuitenkin tietoinen valinta olla laittamatta kysymysten yhteyteen esimerkkejä ikäjohtamiskeinoista tai –tarpeista, jotta
vastaajia ei alitajuisesti ohjattaisi vastaamaan tietyllä tavalla, vaan aineistosta
saataisiin vastaajien aidosti itse arvioimiaan tekijöitä esille.
Laadullinen aineisto oli monipuolinen, mikä tukee osaltaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusjoukoksi valittiin operatiivinen toimialue, koska siinä on
monen ikäisiä miehiä ja naisia työntekijöinä sekä hoito- että lääkärihenkilöstössä.
Tällä pyrittiin tulosten siirrettävyyteen ja tutkimuksen luotettavuuden tukemiseen.
Tutkittavat kuvasivat itselle tärkeitä ja ajankohtaisia asioita omista ikäjohtamistarpeistaan sekä ikäjohtamiskeinoista, jotka heidän mielestä auttaisivat heitä työn
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ja muun elämän yhteen sovittamisessa, jaksamisen ja urakehityksen tukemisessa,
sekä työhyvinvoinnin tukemisessa ja työssä pysymisessä. Vastauksista ei tullut
esiin sellaista, mikä ei olisi sopinut deduktiivisen sisällönanalyysin avulla ikäjohtamisen toimintamallin osa-alueiden alle, eli vastaukset vahvistivat aiempaa tutkimustietoa aiheesta, eikä uutta tietoa verrattuna aikaisempaan tutkimustietoon
tullut. Toisaalta huomioitavaa on myös se, että vaikka vastaajissa oli lähellä laskennallista eläkeikää olevia työntekijöitä, ei eläkesiirtymään tai työuran jatkamiseen liittyviä mainintoja ollut ikäjohtamiskeinoja eikä ikäjohtamistarpeita kartoittavien kysymysten vastauksissa. Tämä kertoo mahdollisesti siitä, etteivät vastaajat
olleet miettineet työuran jatkamista laskennallisen eläkeiän jälkeen tai he eivät
ehkä mieltäneet ikäjohtamiskeinojen tuovan eläköitymiseen tai työuran jatkamiseen lisäarvoa.
Tutkimustulosten siirrettävyyden arvioimiseksi tutkimusorganisaatio, tutkimukseen osallistuvien valinta ja heidän taustatietonsa on kuvattu tutkimuksessa
mahdollisimman tarkasti (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013). Lisäksi
tulosten esittelyssä käytettyjen suorien lainausten avulla pyrittiin parantamaan
tulosten siirrettävyyttä (Graneheim & Lundman, 2004). Tutkimuksen luotettavuuteen pyritään myös refleksiivisyydellä, eli tutkija kuvaa omaa rooliaan tutkimusprosessissa ja sen mahdollista vaikutusta tuloksiin (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen,
& Lähdevirta, 2003). Tämän vuoksi tutkija on pyrkinyt kuvaamaan tarkasti omaa
rooliaan tutkimusprosessissa, sekä pohtimaan myös tuttuuden vaikutusta tutkittavien vastaushalukkuuteen.
Osatutkimuksessa 3 selvitettiin määrällisen interventiotutkimuksen avulla miten Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamallin mukainen johtaminen
vaikuttaa terveysalan henkilöstön työhyvinvointiin. Tutkimuksen luotettavuutta
lisäsi validin ja reliaabelin mittarin (Päätalo & Kyngäs, 2016a) käyttäminen kyselyn toteutuksessa. Aineisto kerättiin sähköisesti Webropol-ohjelmalla, johon voitiin asettaa kaikki työhyvinvointi-mittarin väittämät pakollisiksi vastattaviksi,
jolloin puuttuvia vastauksia ei ollut yhtään, mikä tukee aineiston luotettavuutta.
Toisaalta tämä on voinut vaikuttaa negatiivisesti siten, että vastaaja on jättänyt
kyselyyn vastamatta, jos ei ole osannut vastata johonkin väittämään, eikä näin ole
päässyt kyselyssä eteenpäin. Mittarin yhteydessä kysyttyihin taustakysymyksiin ei
ollut pakollista vastata. Tällä pyrittiin siihen, että kyselyyn vastaaminen ei jäisi
kiinni siitä, että pitää paljastaa oma ikä, sukupuoli, työyksikkö tai työkokemus.
Vastaajat olivat vastanneet taustatietokysymyksiin, mikä voi osoittaa luottamusta
tutkijaa kohtaan.
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Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. Validi tutkimus on pätevä, eli aineistosta tehdyt johtopäätökset ovat oikeat ja vastaavat tutkimusongelmaan. Validiteetti voidaan jaotella sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisesti validin tutkimuksen tulos johtuu
tutkimusasetelmasta, jossa mittarit ovat tärkeässä roolissa, eikä ulkoisia häiriötekijöitä ole. Ulkoisesti validissa tutkimuksessa tulokset ovat siirrettävissä tai yleistettävissä ja edellytyksenä on, että tutkimusotos edustaa perusjoukkoa. Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa analyysin johdonmukaisuutta ja tuloksen pysyvyyttä,
eikä kyse ole sattumasta. Tutkimustulosten luotettavuuteen vaikuttavat aineiston
keruu, käytetyt mittarit, sekä menetelmät, joilla ainestoa on käsitelty. (Karjalainen,
2018; Metsämuuronen, 2011) Tämän tutkimuksen kohdejoukko pyrittiin valitsemaan niin, että se edustaisia mahdollisimman hyvin perusjoukkoa, jotta tulokset
olisivat yleistettävissä laajemminkin. Sen vuoksi operatiivisen toimialueen henkilöstö valikoitui tutkimuskohteeksi, koska henkilöstössä on paljon eri-ikäisiä miehiä ja naisia sekä hoitohenkilöstössä että lääkäreissä.
Myös mittarin luotettavuutta tarkastellaan yleensä validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Mittarin validiteetti tarkoittaa mittarin pätevyyttä tai hyvyyttä, eli mittari mittaa sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, ja aineistosta tehtävät johtopäätökset ovat oikeat ja vastaavat tutkimusongelmaan. Mittarin reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin pysyvyyttä ja toimintavarmuutta, eli reliaabeli mittari ei anna sattumanvaraisia tuloksia. (Anttila, 2006; Karjalainen, 2018) Käytetyn mittarin validiteetti ja reliabiliteetti oli varmistettu jo aiemmassa tutkimuksessa, tosin vain
hoitajien aineistolla (Päätalo & Kyngäs, 2016a). Käytetyn mittarin reliabiliteetti
päätettiin sen vuoksi vielä aluksi varmistaa arvioitsijareliabiliteetilla, koska mittarin reliabiliteettia ei ollut varmistettu lääkäreiden aineistolla aiemmin.
Reliabiliteetin laskemista varten on olemassa erilaisia tilastollisia keinoja
(Metsämuuronen, 2011). Tässä tutkimuksessa on mittarin summamuuttujien reliabiliteetin arvioimiseen käytetty arvioitsijareliabiliteettia, joka tarkoittaa eri
arvioitsijoiden välisten arviointien välistä kerrointa. Jos Crohnbach alphareliabiliteetti kerroin on korkea (r = 0,80 tai enemmän), voidaan reliabiliteetin
sanoa olevan hyvä. (Anttila, 2006; Hiltunen, 2009). Summamuuttujien reliabiliteetti tarkastettiin hoitajien ja lääkäreiden omista (2014 ja 2016) aineistoista sekä
yhdistetystä hoitajien (2014 ja 2016) ja lääkärien (2014 ja 2016) aineistosta. Mittarin summamuuttujien reliabiliteetti tarkastettiin erikseen hoitajien ja lääkäreiden
2014 aineistoista. Reliabiliteettia mittaavat Cronbachin alpha-kertoimet vaihtelivat hoitajien aineistossa 0,775:stä 0,931:een ja lääkäreiden aineistossa 0,736:stä
0,927:een. Summien sisäisten väittämien Cronbachin alpha-kertoimet olivat sa96

massa linjassa summan kertoimen kanssa, joten yhtään väittämää ei ollut tarve
jättää summien ulkopuolelle. Tuloksen perusteella voidaan todeta mittarin reliabiliteetin olevan hyvä kummankin ammattiryhmän aineistossa, eli mittaria voidaan pitää luotettavana ja se mittaa sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Käytetyn
mittarin on todettu olevan validi ja reliaabeli mittaamaan sairaanhoitajien työhyvinvointia (Päätalo & Kyngäs, 2016a). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan
todeta, että mittari soveltuu myös lääkäreiden työhyvinvoinnin mittaamiseen.
Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin esittely ja käytön opastaminen toteutettiin tutkijan toimesta, jolloin esittelyn sisältö pysyi tasalaatuisena,
mikä lisää opastamisen luotettavuutta. Toimintamallin esittely toteutettiin niin,
että tutkija meni yksiköiden osastokokouksiin ja esimiesten kokouksiin esittelemään muodostettua Elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia, jolloin
osallistujilla oli mahdollisuus tehdä asiaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi tutkija kävi esittelemässä mallia henkilökohtaisesti kahdelle eri lääkäriesimiehelle, jotka eivät olleet varsinaisessa ryhmäinterventiossa paikalla. Näin
varmistettiin, että kaikki operatiivisen toimialueen lääkäri- ja hoitotyön esimiehet
saivat samansisältöisen esittelyn Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin hyödyntämisestä käytännön esimiestyössä. Henkilöstölle suunnatut esittelyt toteutettiin yksiköiden osastokokousten yhteydessä. Osallistujien nimilistoja ei
kerätty, mutta tutkijan arvion mukaan noin puolet operatiivisen toimialueen työntekijöistä oli paikalla, kun Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallia
esiteltiin. Osassa yksiköistä kokoukset oli suunniteltu niin, että työssä olevasta
henkilöstöstä lähes kaikki pääsivät osallistumaan ja osassa taas potilaiden sen
hetkinen tilanne määritti osallistumismahdollisuuden. Tämän lisäksi tutkija lähetti
esimiehille Power Point -esityksen, jonka pystyi jakamaan poissaolleille tiedoksi.
Luotettavuuden lisäämiseksi koulutustilaisuuksien onnistumista olisi kannattanut
tutkia erillisen kyselyn avulla. Samoin luotettavuuden näkökulmasta hyödyllistä
olisi ollut tutkia miten hyvin toimintamallia toteutettiin yksiköissä.
Henkilöstön työhyvinvointia tarkasteltaessa voidaan todeta työhyvinvoinnin
parantuneen ja erityisesti esimiestyön osalta työhyvinvoinnin muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,001). Muutos voi johtua siitä, että Elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia on hyödynnetty johtamisessa. Toisaalta pelkästään tietoa siitä, että tällainen työn ja muun elämän yhteensovittamista ja urakehitystä tukeva toimintamalli on otettu käyttöön, on voinut vaikuttaa positiivisesti henkilöstön kokemukseen johtamisesta. On kuitenkin huomioitava se, että
työhyvinvointiin voi vaikuttaa myös moni muu asia Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukaisen johtamisen lisäksi, mikä voi vaikuttaa tutki97

muksen luotettavuuteen. Toimintamallin hyödyntäminen käytännön johtamistyössä on linjattu organisaation ylimmästä johdosta suositeltavaksi. Jokainen esimies
tekee itse viime kädessä päätökset minkälaisia johtamisen apuvälineitä työssään
hyödyntää ja mahdollinen negatiivinen asenne ikäjohtamista kohtaan voi vaikuttaa esimiehen halukkuuteen hyödyntää toimintamallia omassa työssään. Tämän
vuoksi on hyvä, että työntekijöiden on vastedes helpompi ottaa ikäjohtamiseen
liittyviä asioita esimiehen kanssa keskusteluun, kun voi vedota intranetissä olevaan Elämänkulkutietoiseen ikäjohtamisen toimintamalliin. Tarkasteltaessa henkilöstön sairauspoissaolo- ja eläköitymistilastoja vuosilta 2014 ja 2016 voitiin
todeta, että määrissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Huomioitavaa on
kuitenkin se, että työhyvinvointitietoja tarkasteltiin niiltä henkilöiltä, jotka olivat
vastanneet sekä vuoden 2014 että vuoden 2016 työhyvinvointikyselyyn. Sairauspoissaolo- ja eläköitymistilastoja tarkasteltiin sen sijaan koko operatiivisen toimialueen henkilöstön osalta, mikä voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen.
6.3

Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksessa noudatettiin tieteellisen tutkimuksen hyvää tutkimusetiikkaa
(World Medical Association, 2013) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvää
tieteellistä käytäntöä (TENK, 2012). Tutkimuseettiset tekijät huomioitiin tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Tässä tutkimuksessa tutkijan mielenkiinto kohdistui
henkilökuntaan eikä potilaita tutkittu. Työntekijöille tehtiin kyselytutkimuksia,
mutta tutkittavien koskemattomuuteensa ei kajottu. Eettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvittu, koska tutkimuksessa ei kajottu potilaan koskemattomuuteen. Tutkimuslupa anottiin organisaation käytäntöjen mukaisesti. Tutkimuslupa saatiin
Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä elokuussa 2014. Ennen tutkimuksen alkua
tutkimusinfoissa ja sähköisesti lähetetyssä tutkimuksen saatekirjeessä korostettiin
tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta. Tutkimukseen osallistuminen katsottiin suostumukseksi, eikä erillisiä allekirjoitettuja suostumuksia pyydetty, eli
sovellettiin tietoisen suostumuksen periaatetta. Tietoinen suostumus edellyttää
tutkittavalta kompetenssia ymmärtää mihin on ryhtymässä, ja riittävää tietoa,
johon päätös osallistumisesta perustuu, sekä osallistumisen vapaaehtoisuutta (Välimäki & Lehtonen, 2002). Tutkija toimi tutkimusten toteuttamisen aikaan tutkimusalueella esimiestyössä. Jotta vältettiin liian läheinen tutkijan ja tutkittavien
suhde, päädyttiin hoitotyön esimiehet jättämään kyselyn ulkopuolelle ja kysely
kohdistettiin työntekijöille. Tutkija myös pyrki tutkimus infoissa korostamaan
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omaa tutkijan rooliaan muistuttaen tutkimusetiikan mukaisesta luottamuksellisuudesta.
Tutkimusluvan anomisen yhteydessä anottiin lupa hyödyntää operatiivisen
toimialueen henkilöstön sairauspoissaolo ja eläköitymistietoja. Rekisteritietojen
saamiseksi oli olemassa erillinen hakemuslomake, joka liitettiin tutkimuslupahakemukseen. Lisäksi tehtiin rekisteri-ilmoitus tietosuojavaltuutetulle (Henkilötietolaki 523/1999, 1999), jonka liitteeksi laitettiin Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999, §10, 1999). Tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteeseen kuvataan tutkimusrekisterin pitäjä, tutkimuksen vastuullinen johtaja,
tutkimuksen suorittajat ja yhteyshenkilöt, tutkimusrekisteri, henkilötietojen käyttötarkoitus, rekisterinsisältö, säännönmukaiset tietolähteet, rekisterinsuojauksen
periaatteet, sekä tutkimusaineiston arkistointi ja hävittäminen. Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste ei henkilötietolain (523/1999, §10) mukaan ole välttämätön, jos tutkimuksessa ei käsitellä henkilö- tai muita tunnistetietoja, mutta se tehtiin, vaikka tässä tutkimuksessa oli tarkoitus lähettää kyselyt anonyymisti esimiesten kautta. Jotta tutkija pystyi olemaan varma kyselyiden vastauslinkin lähettämisestä oikeassa aikataulussa ja jotta tutkija pystyi kohdentamaan kyselyyn vastaamisen muistutusviestit vain niille, jotka eivät olleet vastanneet, piti kyselyn vastauslinkki lähettää suoraan tutkittavien sähköpostiosoitteisiin, jolloin myös tutkittavien sähköpostiosoitteet olivat tutkijalla tiedossa. Näin ollen oli hyvä, että tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste oli tehty ja sitä varten oli mietitty etukäteen
muun muassa aineiston arkistointiin ja käsittelyyn liittyvät tietosuoja-asiat.
Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018 (Euroopan
unionin tietosuoja-asetus, 2018) ja sen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen
suojaa ja taata samat tietosuojaoikeudet kaikille Euroopan unionin kansalaisille.
EU:n tietosuoja-asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki on eduskunnan
käsittelyssä ja se tulee aikanaan kumoamaan nykyisen henkilötietolain. Lakiehdotus sisältää myös tietosuojavaltuutetun toimivaltaan liittyviä säännöksiä. Tietosuojavaltuutettu jatkaisi valvontaviranomaisena huolehtien yleisistä tietosuojaasetuksen mukaisista viranomaistehtävistä, mutta jatkossa rekisterinpitäjän ei
enää tarvitse tehdä tietosuojavaltuutetulle henkilötietolakiin perustuvia ilmoituksia. Tietosuojalaki astuu voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt
ja laki on vahvistettu. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018)
Tutkimus toteutettiin ja aineisto analysoitiin anonyymisti. Palautuneista lomakkeista ei tarvinnut hylätä yhtään lomaketta, koska kyselyn pohjana käytetyn
työhyvinvointimittarin kaikki kysymykset oli määritelty pakollisiksi vastata, eikä
olennaisia vastauksia näin ollen puuttunut. Tutkittavilta kysyttiin taustakysymyk99

siä, jotta voitiin todeta vastauksia tulleen kattavasti eri-ikäisiltä ja eri sukupuolisilta työntekijöiltä, sekä eri ammattiryhmiltä ja eri vastuuyksiköistä. Tuloksia ei
ole raportoitu vastuuyksiköittäin eikä tarkemmalla työtehtävä tasolla, jotta kukaan
vastanneista ei paljastuisi. Taustakysymykset oli asetettu vapaaehtoiseksi vastata,
ettei haluttomuus vastata taustakysymyksiin olisi muodostunut kyselyyn vastaamisen esteeksi. Molempiin kyselyihin vastanneiden henkilöiden vastaukset yhdistettiin ID-numeron avulla, jotta aineistolle voitiin tehdä tarkempia tilastollisia
testejä. Tästä vastausten yhdistämisestä ei tiedotettu etukäteen, koska interventiotutkimuksen luonteen mukaisesti ennen ja jälkeen intervention kerätty aineisto
yhdistetään intervention vaikutusten tutkimiseksi. Vastausten yhdistämisen mahdollisti henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetetty vastauslinkki, jonka
avulla vastaajien sähköpostiosoitteet voitiin numeroida. Numerointi tehtiin ilman
aineistoa, ettei tutkija vahingossakaan tarkastellut yksittäisten vastaajien vastauksia. Samoille sähköpostiosoitteille annettiin kummallakin vastauskerralla sama
numero vastausten yhdistämiseksi. ID-numeroinnin ja aineiston yhdistämisen
jälkeen sähköpostiosoitteet poistettiin aineiston yhteydestä tutkittavien anonymiteetin varmistamiseksi, jolloin tutkija ei aineistoa analysoidessaan voinut vahingossakaan nähdä miten kukakin vastaaja oli vastannut. Tutkimuksen saatekirjeessä olisi voinut korostaa ennen ja jälkeen interventiota kerättävien aineistojen yhdistämisestä. Niiden yhdistämisestä ei kuitenkaan aiheutunut tutkittaville mitään
haittaa ja anonymiteetti on säilynyt koko tutkimuksen ajan.
6.4

Johtopäätökset ja suositukset

Tämä tutkimus tuottaa lisää tietoa terveysalan monimuotoisen ja eri-ikäisen henkilöstön johtamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Tutkimuksessa kuvattiin
elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen vaikutusta eri-ikäisten työntekijöiden työhyvinvointiin, sekä tarkasteltiin sairauspoissaolo- ja eläköitymismääriä ennen ja
jälkeen intervention. Vastaavaa tutkimusta ei ole Suomessa aikaisemmin tehty.
Tutkimuksessa kehitetty Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli osoittautui toimivaksi terveysalan henkilöstön johtamisessa, ja työhyvinvoinnin voidaan todeta parantuneen erityisesti esimiestyön osalta, mutta myös kokonaisuudessaan. Toki väliin tulevia muita muuttujia on paljon eikä voida olla varmoja,
että muutos johtuu ainoastaan Elämänkulkutietoisen toimintamallin mukaisesta
johtamisesta. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa terveysalan toiminnan laatuvaatimusten kivijalkana toimivat tutkimusnäyttöön perustuvat yhtenäiset hoitokäytännöt ja –toimintamallit. Terveysalan korkealaatuisen toiminnan edellytyksenä on
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riittävä ammattitaitoinen lääkäri- ja hoitohenkilöstöresurssi, jonka asiantunteva ja
nykyaikainen johtaminen edellyttää tutkimusnäyttöön perustuvia yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Tulevaisuudessa niukan työntekijämäärän johdosta organisaatiot
joutuvat miettimään omia henkilöstöjohtamisen käytäntöjään (Halme & Aaltio,
2011) pystyäkseen pitämään kiinni olemassa olevasta osaavasta henkilöstöstä ja
toisaalta pysyäkseen vetovoimaisena rekrytointitilanteissa. Ottamalla ikäjohtamiskäytännöt käyttöön voidaan vaikuttaa organisaation kehitykseen luomalla
vetovoimainen, eri-ikäisiä työntekijöitä houkutteleva työympäristö (Ciutiene &
Railaite, 2015).
Työntekijöiden organisaatioon sitouttamisessa auttavat selkeä strategia, johtamiskäytännöt, henkilöstökyselyt, palkkaus, työn sisältö, urakehitysmahdollisuudet, ja välitön työilmapiiri (Drennan, Halter, Gale, & Harris, 2016). Henkilöstövoimavarojen johtamiskäytännöt vaikuttavat työntekijän asenteeseen ja käyttäytymiseen sekä sitä kautta työsuoritukseen ja myös organisaation tulokseen (Harris, Cortvriend, & Hyde, 2007). Henkilöstövoimavarojen johtamismallin sisältämien käytäntöjen pitää olla selkeästi määriteltyjä, niiden täytyy olla tehokkaita, ja
niiden pitää olla selkeästi implementoituja organisaatiossa, jotta toimintamalli voi
olla vaikuttava käytännössä (Guest & Conway, 2011; Sia H. Ang, Bartram,
McNeil, Leggat, & Stanton, 2013). Vaikka henkilöstövoimavarojen johtamiskäytäntöjen yhteyttä organisaation tulokseen on tutkittu jo useiden vuosien ajan (Bowen & Ostroff, 2004), ei yhteyden todentamisessa ole vielä täysin onnistuttu,
joten pitkittäistutkimusta johtamiskäytäntöjen implementoinnista tarvitaan edelleen (Guest, 2011). Siitäkin huolimatta, että tiedot interventioiden vaikutuksista
ovat rajalliset ja syy-yhteydet ovat moninaiset, on vaikuttavuuden arvioinnin
kehittämiseen syytä panostaa vastedes yhä enemmän (Dahler-Larsen, 2005).
Tutkimuksessa muodostettu Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli voi toimia terveysalan esimiesten käytännön läheisenä ikäjohtamistyökaluna. Toimintamallia hyödyntäen terveysalan esimiehet voivat tukea eri-ikäisten
työntekijöidensä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, tukea työntekijöidensä työhyvinvointia ja työkykyä, sekä mahdollistaa ja tukea osaamisen kehittämisen ja urakehityksen. Tutkimuksen avulla saadaan näyttöä elämänkulkutietoisen
ikäjohtamisen positiivisesta vaikutuksesta terveysalan henkilöstön työhyvinvointiin. Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden
työssä jatkamiseen ja riittävän henkilöstöresurssin ylläpitämiseen (Utriainen,
2009). Panostamalla henkilöstön ikäjohtamiseen panostetaan samalla työntekijöiden työhyvinvointiin sekä organisaation ja alan vetovoimaisuuteen, ja sitä kautta
varmistetaan riittävä henkilöstöresurssi ja korkea hoidon laatu myös tulevaisuu101

dessa. Työntekijöiden työhyvinvoinnin hyvä taso, myönteinen työilmapiiri ja eri
ammattiryhmien välinen toimiva yhteistyö ovat vetovoimaisten sairaaloiden tunnusmerkkejä (Mäkipää ym., 2012).
Terveysalan henkilöstö koostuu eri-ikäisistä ja erilaisissa elämätilanteissa
olevista työntekijöistä, joilla on erilaisia odotuksia työltä, työnantajalta ja johtamiselta. Työntekijöillä on erilaisia perhe-elämään ja harrastustoimintaan liittyviä
velvoitteita, joiden toteuttaminen voi olla vaikeaa terveysalalle tyypillisen vuorotyön ja päivystämisen vuoksi. Eri-ikäiset työntekijät odottavat esimieheltä tukea
työn ja muun elämän yhdistämiseen. Tuen tarpeet ja toisaalta odotukset työltä ja
urakehitykseltä ovat hyvin yksilöllisiä, eikä työntekijöiden tarpeita voi olettaa iän,
sukupuolen tai ammattiryhmän perusteella. Toisaalta eri ammattiryhmien edustajien odotukset työltä ja johtamiselta ovat hyvin samansuuntaiset. Terveysalan
esimiesten tulisi kohdata eri-ikäiset työntekijät yksilöllisesti, sekä pyrkiä huomioimaan johtamisessa heidän yksilölliset tuen tarpeensa osaamisen kehittämiseksi
ja ylläpitämiseksi, sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi.
Työntekijöiden monimuotoisuus tulisi huomioida myös organisaation henkilöstölinjauksissa ja mahdollistaa näin esimiehille Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen
toimintamallin hyödyntäminen käytännössä. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta
voidaan todeta suosituksena seuraavaa:
–

–

6.5

Elämänkulkutietoisten ikäjohtamisen toimintamallin hyödyntäminen terveysalan henkilöstön johtamisessa on suositeltavaa, sillä sen avulla voidaan mahdollisesti lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta mahdollisesti vaikuttaa myös työntekijöiden organisaatioon sitoutumiseen.
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen pitää varata aikaa, sillä työhyvinvoinnin paranemisen tulokset, sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen väheneminen, sekä työurien pidentyminen voi näkyä hitaasti.
Jatkotutkimusaiheet

Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli on ollut operatiivisella toimialueella toteutetun pilotin jälkeen hyödynnettävissä koko K-SSHP:n henkilöstön
johtamisessa. Kiinnostavaa olisi tutkia minkä verran esimiehet todellisuudessa
hyödyntävät toimintamallia omassa johtamistyössään. Systemaattisen seurantatutkimuksen avulla voitaisiin saada lisää tietoa Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukaisen johtamisen vaikutuksesta työhyvinvointiin. Jatkotutkimuksessa tulisi tehdä työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolo päivien uudelleen
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mittaus muutaman vuoden kuluttua, jotta nähtäisiin Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukaisen johtamisen pidemmän ajan vaikutuksia työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin. Tämäntyyppisen intervention vaikutukset
voivat näkyä vasta pidemmän ajan kuluessa. Kiinnostavaa olisi myös tutkia elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen vaikutusta henkilöstön työhön sitoutumiseen
kansainvälisellä UWES-9 –mittarilla (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006).
Toimintamallin jalkauttamisen onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti yksiköiden
esimiesten oma asenne. Tämän vuoksi olisi tarpeen tutkia Elämänkulkutietoisen
ikäjohtamisen toimintamallin käytön vaikutusta esimiesten ikäjohtamisasenteeseen hyödyntämällä laadullisia tutkimusmetodeja.
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Liite 1. Tiedote tutkimuksesta esimiehille 2014
YLEINEN TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Keski‐Suomen keskussairaalassa toteutetaan vuosien 2014‐2016 aikana tutkimus, jossa selvitetään miten ikäjoh‐
tamismallin mukainen toiminta vaikuttaa terveysalan henkilöstön työhyvinvointiin. Tutkimus on osa osastonhoi‐
taja Tytti Ervastin tekemää väitöstutkimusta, jossa muodostetaan Ikäjohtamisen toimintamalli terveysalalle Keski‐
Suomen sairaanhoitopiiriin siten, että se on hyödynnettävissä myös muille ammattiryhmille valtakunnallisesti.
Muilla ammattiryhmillä tarkoitetaan etenkin terveysalaan välillisesti liittyviä aloja, kuten puhtaus‐ ja välinehuolto‐
palvelut sekä logistiikka. Ikäjohtamisella tarkoitetaan eri‐ikäisten työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioimis‐
ta henkilöstöjohtamisessa.
Ikäjohtamismalli muodostetaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja työntekijöiden esittämien ikäjohtamistar‐
peiden pohjalta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon, operatii‐
visen toimialueen hoitotyöntekijät ja lääkärit, koska he työskentelevät toisaalta omissa linjastoissaan, mutta toisaal‐
ta heidän työnsä lomittuu muun muassa tiimityön kautta.
Tutkimus on interventiotutkimus, jossa henkilöstön työhyvinvointia mitataan syksyllä 2014 ennen Ikäjohtamismallin
käyttöön ottamista, sekä noin 24 kuukautta käyttöön ottamisen jälkeen, eli syksyllä 2016. Ikäjohtamismallin käyt‐
töön ottoon liittyy koulutusta hoitotyön‐ ja lääkäriesimiehille. Ikäjohtamisen vaikuttavuuden arvioinnin tukena
käytetään työhyvinvointitulosten lisäksi myös henkilöstön sairauspoissaolo‐ ja eläköitymistilastoja. Tilastoja tarkas‐
tellaan pääluokittain (ICD‐10) ryhmätasolla, eikä tietoja haeta henkilötunnuksilla. Aineisto kerätään Internetin
välityksellä toimivalla Webropol kysely‐ ja tiedonkeruusovelluksella. Henkilökohtainen kyselyn vastauslinkki lähete‐
tään sähköpostitse. Mittarissa kysytään työhyvinvointia mittaavien kysymysten lisäksi myös ikää, sukupuolta ja
työkokemusta. Avoimilla kysymyksillä kartoitetaan henkilökohtaisia ikäjohtamistarpeita. Nämä henkilöstön esille
tuomat ikäjohtamistarpeet huomioidaan muodostettaessa Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin Ikäjohtamisen toimin‐
tamalli.
Yksiköiden esimiehet toimittavat tutkijalle henkilöstönsä nimilistat ja kyselyn vastauslinkki lähetetään jokaiselle
henkilökohtaisesti. Tiedot kerätään ja käsitellään ilman henkilötietoja. Tulokset raportoidaan luottamuksellisesti
eikä niistä paljastu kenenkään henkilöllisyys. Esimiehet eivät saa tietoa siitä kuka on vastannut ja kuka ei.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaaminen katsotaan suostumukseksi. Kyselyyn voi vastata joko
työpaikalta tai kotoa käsin ja vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Vastaamalla kyselyyn ja tuomalla esiin omia
ikäjohtamistarpeita henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa vuonna 2015 käyttöön otettavaan Ikäjohtamisen
toimintamalliin. Esimiesten toivotaan tukevan tutkimusta mahdollistamalla vastaaminen työaikana ja kannustamal‐
la henkilöstöä vastaamiseen. Lisätietoja voi pyytää tutkijalta tai ohjaajalta.
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Liite 2. Tiedote tutkimuksesta esimiehille 2016
YLEINEN TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Keski‐Suomen keskussairaalassa toteutetaan vuosien 2014‐2016 aikana tutkimus, jossa selvitetään miten ikäjoh‐
tamismallin mukainen toiminta vaikuttaa terveysalan henkilöstön työhyvinvointiin. Tutkimus on osa osastonhoi‐
taja Tytti Ervastin tekemää väitöstutkimusta, jossa muodostetaan Ikäjohtamisen toimintamalli terveysalalle Keski‐
Suomen sairaanhoitopiiriin siten, että se on hyödynnettävissä myös muille ammattiryhmille valtakunnallisesti.
Muilla ammattiryhmillä tarkoitetaan etenkin terveysalaan välillisesti liittyviä aloja, kuten puhtaus‐ ja välinehuolto‐
palvelut sekä logistiikka. Ikäjohtamisella tarkoitetaan eri‐ikäisten työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioimis‐
ta henkilöstöjohtamisessa.
Elämänkulkutietoinen johtamismalli (=ikäjohtamisen toimintamalli) valmistui 2015 ja se muodostettiin kirjallisuus‐
katsauksen ja työntekijöiden esittämien henkilökohtaisten ikäjohtamistarpeiden pohjalta, joita kartoitettiin v. 2014
kyselyn yhteydessä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon,
operatiivisen toimialueen hoitotyöntekijät ja lääkärit, koska he työskentelevät toisaalta omissa linjastoissaan, mutta
toisaalta heidän työnsä lomittuu muun muassa tiimityön kautta.
Tutkimus on interventiotutkimus, jossa henkilöstön työhyvinvointia mitattiin syksyllä 2014 ennen Elämänkulkutie‐
toisen johtamismallin käyttöön ottamista. Uusintamittaus toteutetaan nyt 12 kuukautta käyttöön ottamisen jälkeen.
Ikäjohtamismallin käyttöön ottoon on liittynyt koulutusta hoitotyön‐ ja lääkäriesimiehille. Ikäjohtamisen vaikutta‐
vuuden arvioinnin tukena käytetään työhyvinvointitulosten lisäksi myös henkilöstön sairauspoissaolo‐ ja eläköity‐
mistilastoja. Tilastoja tarkastellaan pääluokittain (ICD‐10) ryhmätasolla, eikä tietoja haeta henkilötunnuksilla.
Aineisto kerätään Internetin välityksellä toimivalla Webropol kysely‐ ja tiedonkeruusovelluksella. Henkilökohtainen
kyselyn vastauslinkki lähetetään sähköpostitse. Mittarissa kysytään työhyvinvointia mittaavien kysymysten lisäksi
myös ikää, sukupuolta ja työkokemusta.
Yksiköiden esimiehet toimittavat tutkijalle henkilöstönsä nimilistat ja kyselyn vastauslinkki lähetetään jokaiselle
henkilökohtaisesti. Tiedot kerätään ja käsitellään ilman henkilötietoja. Tulokset raportoidaan luottamuksellisesti
eikä niistä paljastu kenenkään henkilöllisyys. Esimiehet eivät saa tietoa siitä kuka on vastannut ja kuka ei.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaaminen katsotaan suostumukseksi. Kyselyyn voi vastata joko
työpaikalta tai kotoa käsin ja vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Vastaamalla kyselyyn varmistetaan riittävä
aineisto, jotta vuosien 2014 ja 2016 työhyvinvointikyselyiden tuloksien vertailu on luotettavaa. Vertailuaineiston
avulla pyritään saamaan näyttöä, että työntekijöiden työhyvinvointia voidaan tukea Elämänkulkutietoisen johta‐
mismallin avulla. Esimiesten toivotaan tukevan tutkimusta mahdollistamalla vastaaminen työaikana ja kannusta‐
malla henkilöstöä vastaamiseen. Lisätietoja voi pyytää tutkijalta tai ohjaajalta.
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Liite 3. Tiedote tutkimuksesta henkilöstölle 2014
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Keski‐Suomen keskussairaalassa toteutetaan vuosien 2014‐2016 aikana tutkimus, jossa selvitetään miten ikäjoh‐
tamismallin mukainen toiminta vaikuttaa terveysalan henkilöstön työhyvinvointiin. Tutkimus on osa osastonhoi‐
taja Tytti Ervastin tekemää väitöstutkimusta, jossa muodostetaan Ikäjohtamisen toimintamalli terveysalalle Keski‐
Suomen sairaanhoitopiiriin siten, että se on hyödynnettävissä myös muille ammattiryhmille valtakunnallisesti.
Muilla ammattiryhmillä tarkoitetaan etenkin terveysalaan välillisesti liittyviä aloja, kuten puhtaus‐ ja välinehuolto‐
palvelut sekä logistiikka. Ikäjohtamisella tarkoitetaan eri‐ikäisten työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioimis‐
ta henkilöstöjohtamisessa.
Ikäjohtamismalli muodostetaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja työntekijöiden esittämien ikäjohtamistar‐
peiden pohjalta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon, operatii‐
visen toimialueen hoitotyöntekijät ja lääkärit, koska he työskentelevät toisaalta omissa linjastoissaan, mutta toisaal‐
ta heidän työnsä lomittuu muun muassa tiimityön kautta.
Tutkimus on interventiotutkimus, jossa henkilöstön työhyvinvointia mitataan syksyllä 2014 ennen Ikäjohtamismallin
käyttöön ottamista, sekä noin 24 kuukautta käyttöön ottamisen jälkeen, eli syksyllä 2016. Ikäjohtamismallin käyt‐
töön ottoon liittyy koulutusta hoitotyön‐ ja lääkäriesimiehille. Ikäjohtamisen vaikuttavuuden arvioinnin tukena
käytetään työhyvinvointitulosten lisäksi myös henkilöstön sairauspoissaolo‐ ja eläköitymistilastoja. Tilastoja tarkas‐
tellaan pääluokittain (ICD‐10) ryhmätasolla, eikä tietoja haeta henkilötunnuksilla. Aineisto kerätään Internetin
välityksellä toimivalla Webropol kysely‐ ja tiedonkeruusovelluksella. Henkilökohtainen kyselyn vastauslinkki lähete‐
tään sähköpostitse. Mittarissa kysytään työhyvinvointia mittaavien kysymysten lisäksi myös ikää, sukupuolta ja
työkokemusta. Avoimilla kysymyksillä kartoitetaan henkilökohtaisia ikäjohtamistarpeita. Nämä henkilöstön esille
tuomat ikäjohtamistarpeet huomioidaan muodostettaessa Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin Ikäjohtamisen toimin‐
tamalli.
Yksiköiden esimiehet toimittavat tutkijalle henkilöstönsä nimilistat ja kyselyn vastauslinkki lähetetään jokaiselle
henkilökohtaisesti. Kysely on merkitty anonyymiksi, eli tulosten analysoijalle ei näy mistä sähköposti osoitteesta
vastaaja on. Tulokset raportoidaan luottamuksellisesti eikä niistä paljastu kenenkään henkilöllisyys. Esimiehet eivät
saa tietoa siitä kuka on vastannut ja kuka ei. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia ja kyselyyn voi
vastata joko työpaikalta tai kotoa käsin. Vastaamalla kyselyyn ja tuomalla esiin omia ikäjohtamistarpeita henkilös‐
töllä on mahdollisuus vaikuttaa vuonna 2015 käyttöön otettavaan Ikäjohtamisen toimintamalliin.

Esimiesten

toivotaan tukevan tutkimusta mahdollistamalla vastaaminen työaikana ja kannustamalla henkilöstöä vastaamiseen.
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Liite 4. Tutkimuksen saatekirje 2014
TUTKIMUKSEN SAATEKIRJE, syksy 2014
Olen Keski‐Suomen keskussairaalan leikkausosaston osastonhoitaja ja Oulun yliopiston tutkijakoulun jatko‐
opiskelija. Olen kiinnostunut tutkimaan miten ikäjohtamismallin mukainen toiminta vaikuttaa terveysalan eri‐
ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin. Teen väitöstutkimusta kyseisestä aiheesta. Tutkimuksessa muodostan Ikäjoh‐
tamisen toimintamallin terveysalalle Keski‐Suomen sairaanhoitopiiriin siten, että se on hyödynnettävissä myös
muille ammattiryhmille valtakunnallisesti. Ikäjohtamisella tarkoitetaan eri‐ikäisten työntekijöiden yksilöllisten
tarpeiden huomioimista henkilöstöjohtamisessa. Ikäjohtamismalli muodostetaan systemaattisen kirjallisuuskat‐
sauksen ja työntekijöiden esittämien ikäjohtamistarpeiden pohjalta. Tutkimuksen kohderyhmänä olette te Keski‐
Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon, operatiivisen toimialueen hoitotyöntekijät ja lääkärit, koska te
työskentelette toisaalta omissa linjastoissa, mutta toisaalta teidän työnne lomittuu muun muassa tiimityön kautta.
Tutkimus on interventiotutkimus, jossa henkilöstön työhyvinvointia mitataan syksyllä 2014 ennen Ikäjohtamismallin
käyttöön ottamista sekä noin 24 kuukautta käyttöön ottamisen jälkeen, eli syksyllä 2016. Ikäjohtamisen vaikutta‐
vuuden arvioinnin tukena käytetään työhyvinvointitulosten lisäksi myös henkilöstön sairauspoissaolo‐ ja eläköity‐
mistilastoja.

Tilastoja tarkastellaan pääluokittain (ICD‐10) ryhmätasolla, eikä tietoja haeta henkilötunnuksilla.

Aineisto kerätään Internetin välityksellä toimivalla Webropol kysely‐ ja tiedonkeruusovelluksella. Teiltä kysytään
työhyvinvointia mittaavien kysymysten lisäksi myös ikää, sukupuolta ja työkokemusta. Kyselylomakkeen lopussa
olevilla avoimilla kysymyksillä kartoitetaan henkilökohtaisia ikäjohtamistarpeita. Nämä teidän esille tuomat ikäjoh‐
tamistarpeet huomioidaan muodostettaessa Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin Ikäjohtamisen toimintamalli.
Yksiköiden esimiehet ovat toimittaneet minulle henkilöstönsä nimilistat, jotta voin lähettää kyselyn jokaiselle
henkilökohtaisesti. Tiedot kerätään ja käsitellään ilman henkilötietoja. Tulokset raportoidaan luottamuksellisesti
eikä niistä paljastu kenenkään henkilöllisyys. Esimiehet eivät saa tietoa siitä kuka on vastannut ja kuka ei. Henkilö‐
kohtainen kyselyn vastauslinkki lähetetään sähköpostitse tässä saatekirjeessä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaeh‐
toista ja vastaaminen katsotaan suostumukseksi. Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia ja voit vastata kyselyyn
joko työpaikalta tai kotoa. Pyydän Sinua vastaamaan tähän kyselyyn, sillä vastaamalla kyselyyn ja tuomalla esiin
omia ikäjohtamistarpeitasi Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa vuonna 2015 käyttöön otettavaan Ikäjohtamisen
toimintamalliin. Lisätietoja tutkimuksesta saa tarvittaessa minulta tai ohjaajaltani.

Kunnioittavasti
Tytti Ervasti, tohtorikoulutettava

Helvi Kyngäs, professori

Uniogs‐tutkijakoulu / Oulun yliopisto

Terveystieteiden laitos / Oulun yliopisto

tytti.ervasti@ksshp.fi, gsm. xxxx

helvi.kyngas@oulu.fi
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Liite 5. Tutkimuksen saatekirje 2016
TUTKIMUKSEN SAATEKIRJE, syksy 2016
Olen Keski‐Suomen keskussairaalan leikkausosaston osastonhoitaja ja Oulun yliopiston tutkijakoulun jatko‐
opiskelija. Olen kiinnostunut tutkimaan miten ikäjohtamismallin mukainen toiminta vaikuttaa terveysalan eri‐
ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin. Teen väitöstutkimusta kyseisestä aiheesta. Tutkimuksen kohderyhmänä
olette te Keski‐Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon, operatiivisen toimialueen hoitotyöntekijät ja
lääkärit, koska te työskentelette toisaalta omissa linjastoissa, mutta toisaalta teidän työnne lomittuu muun muassa
tiimityön kautta.
Tutkimus on interventiotutkimus, jossa henkilöstön työhyvinvointia mitattiin syksyllä 2014 ennen Ikäjohtamismallin
käyttöön ottamista. Elämänkulkutietoinen johtamismalli (=ikäjohtamisen toimintamalli) otettiin käyttöön vuonna
2015 ja käyttöön ottoon liittyviä lääkäri‐ ja hoitotyönesimiehen koulutuksia järjestettiin syksyllä 2015. Nyt syksyllä
2016, eli noin 24 kuukautta alkumittauksesta, tehdään sama työhyvinvointikysely uudestaan. Tuloksia vertaillaan ja
tarkastellaan, miten ikäjohtamismallin mukainen toiminta on vaikuttanut terveysalan eri‐ikäisen henkilöstön
työhyvinvointiin. Ikäjohtamisen vaikuttavuuden arvioinnin tukena käytetään työhyvinvointitulosten lisäksi myös
henkilöstön sairauspoissaolo‐ ja eläköitymistilastoja. Tilastoja tarkastellaan pääluokittain (ICD‐10) ryhmätasolla,
eikä tietoja haeta henkilötunnuksilla. Kyselytutkimuksen aineisto kerätään Internetin välityksellä toimivalla Webro‐
pol kysely‐ ja tiedonkeruusovelluksella. Teiltä kysytään työhyvinvointia mittaavien kysymysten lisäksi myös ikää,
sukupuolta ja työkokemusta.
Yksiköiden esimiehet ovat toimittaneet minulle henkilöstönsä nimilistat, jotta voin lähettää kyselyn jokaiselle
henkilökohtaisesti. Tiedot kerätään ja käsitellään ilman henkilötietoja. Tulokset raportoidaan luottamuksellisesti
eikä niistä paljastu kenenkään henkilöllisyys. Esimiehet eivät saa tietoa siitä kuka on vastannut ja kuka ei.
Henkilökohtainen kyselyn vastauslinkki lähetetään sähköpostitse tässä saatekirjeessä. Kyselyyn vastaaminen on
vapaaehtoista ja vastaaminen katsotaan suostumukseksi. Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia ja voit vastata
kyselyyn joko työpaikalta tai kotoa. Pyydän Sinua vastaamaan tähän kyselyyn, jotta saan riittävästi tutkimusmate‐
riaalia voidakseni analysoida ikäjohtamisen vaikutusta työhyvinvointiin. Kaikki henkilöstön työhyvinvointia lisäävät
keinot kannattaa hyödyntää, jotta terveysalalla on myös tulevaisuudessa riittävästi osaavaa henkilöstöä. Lisätietoja
tutkimuksesta saa tarvittaessa minulta tai ohjaajaltani.
Kunnioittavasti

Tytti Ervasti, tohtorikoulutettava

Helvi Kyngäs, professori

Uniogs‐tutkijakoulu / Oulun yliopisto

Terveystieteiden laitos / Oulun yliopisto

tytti.ervasti@ksshp.fi, gsm. xxxx

helvi.kyngas@oulu.fi
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Liite 6. Ote ikäjohtamiskeinojen sisällönanalyysista

Minkälaiset ikäjohtamis keinot lisäävät mielestäsi eri‐ikäisen henkilöstön työn ja henkilökohtaisen
elämän yhteensovittamista?
Vastaajien määrä: 167 (148 / hoitajat ja 19 / lääkärit).
Analysoitavia vastauksia on yhteensä 261 (221/hoitajat ja 40/lääkärit).
Deduktiivinen sisällönanalyysi. Hoitajien ja lääkäreiden vastausten analysointi yhdessä
Aineiston strukturoituna analyysirunkona toimii Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli,
jonka osa‐alueet ovat pääkategorioita.
PELKISTETTY ILMAISU

ALAKATEGORIA

YLÄKATEGORIA

PÄÄKATEGORIA

vakinainen työsuhde

vakinaistaminen

Vakinainen työsuhde

REKRYTOINTI

työsuhteen jatkuminen

työsuhteen jatkuvuus

eri‐ikäisyyden arvostaminen

eri‐ikäisyyden arvos‐
taminen

Sijaisuuksien jatku‐
vuus
Erilaisen osaamisen,
työkokemuksen ja eri‐
ikäisten työntekijöi‐
den arvostaminen

eri‐ikäisyyden hyödyntäminen
työyhteisössä (hiljainen tieto)

osaamisen hyödyn‐
täminen

Osaamisen johtami‐
nen ja varmistaminen

työntekijöiden vahvuusaluei‐
den hyödyntäminen

osaamisen hyödyn‐
täminen

Osaamisen kehittä‐
minen

riittävä perehdyttäminen
työtehtäviin

riittävä perehdytys

Erilaisia keinoja
osaamisen kehittämi‐
seen

mahdollisuus vaikuttaa omaan
työskentelyyn

mahdollisuus vaikut‐
taa

Työntekijöiden vai‐
kuttamisen mahdollis‐
taminen

yksilöllisten tarpeiden huomi‐
ointi

tarpeiden huomiointi

työntekijöiden tasavertaisuus

tasavertainen kohtelu

Työntekijöiden yksi‐
löllisten tarpeiden ja
elämäntilanteiden
huomiointi johtami‐
sessa
Työntekijöiden tasa‐
puolinen ja oikeu‐
denmukainen kohtelu

OSAAMISEN JOH‐
TAMINEN

TYÖNTEKIJÄN
TARVITSEMA
TUKI
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tiedon lisääminen ikäjohtamis‐
keinoista

tiedon lisääminen

Ajantasainen tiedot‐
taminen

enemmän johtamista

johtaminen

Kannustava ja avoin
johtaminen

fyysisten rajoitteiden huomi‐
oiminen työjärjestelyissä

fyysisten rajoitteiden
huomiointi

Työkyvyn huomioimi‐
nen työjärjestelyissä

esimiehen tuki lapsen sairasta‐
essa

jaksamisen tukemi‐
nen

Työntekijän jaksami‐
sen, työhyvinvoinnin
ja työkyvyn tukemi‐
nen

työaika joustot

työaika joustot

Työn ja muun elämän
yhdistämistä helpot‐
tavat joustot

harkinnanvaraisen osa‐
aikatyön mahdollisuus

osa‐aikatyön mahdol‐
lisuus

Mahdollisuus osa‐
aikatyöhön

toiveiden huomioiminen työ‐
vuoro suunnittelussa

työvuoro toiveet

Työvuoro‐ ja lomatoi‐
veiden huomiointi

jaksamista tukeva
työvuoro suunnittelu

työvuoro suunnittelu

Jaksamista tukeva
työvuoro suunnittelu

mahdollisuus palkattomaan
virkavapaaseen

virkavapaa mahdolli‐
suus

työtehtävien räätälöinti työky‐
kyyn sopivaksi

työkyvyn tukeminen

Erilaisten työstä
poissaolojen mahdol‐
listaminen
Työkykyä vastaavan
työn mahdollistami‐
nen
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TERVEYDEN EDIS‐
TÄMINEN

JOUSTAVAT TYÖ‐
AJAT

TYÖN VAATIVUUS
JA UUDELLEEN
SIJOITTUMINEN
ELÄKESIIRTYMÄ
TAI TYÖURAN
JATKAMINEN

Liite 7. Ote ikäjohtamistarpeiden sisällönanalyysista
Onko Sinulla elämäntilanteeseesi liittyviä erityistarpeita, jotka toivoisit huomioitavan työjärjestelyissä‐
si? Jos on, minkälaisia?
Vastaajien määrä: 162 (141/hoitajat ja 21/lääkärit).
Alkuperäisiä vastauksia: 196 (170/hoitajat ja 26/lääkärit), joista EI‐vastaukset (38 kpl/hoitajat ja 8
kpl/lääkärit) on poistettu.
Analysoitavia vastauksia on yhteensä 150kpl (132 / hoitajat ja 18 / lääkärit).
Deduktiivinen sisällönanalyysi. Hoitajien ja lääkäreiden vastausten analysointi yhdessä.
Aineiston strukturoituna analyysirunkona toimii Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli,
jonka osa‐alueet ovat pääkategorioita.
PELKISTETTY ILMAISU

ALAKATEGORIA

YLÄKATEGORIA

PÄÄKATEGORIA

arvostamisen osoittaminen
vakinaistamisen avulla

osaamisen arvostami‐
nen

Erilaisen osaamisen,
työkokemuksen ja eri‐
ikäisten työntekijöiden
arvostaminen

IKÄNEUTRAALI
REKRYTOINTI

työsuhteiden jatkuvuus

työsuhteiden jatku‐
vuus

Vakinainen työsuhde

työhön sitouttaminen pitkän
sijaisuuden avulla toiminut
hyvin

pitkä sijaisuus

ikääntymiseen liittyvät osaa‐
misvaateet aiheuttavat stres‐
siä

osaamisen tukeminen

urakehityksen tukeminen

urakehitys

osaamisen laaja‐alainen kehit‐
täminen

osaamisen kehittämi‐
nen

osaamisen huomiointi

osaamisen huomiointi

suunnitelmallisuutta työkier‐
toon

työkierto

mahdollisuuksia täydennys‐
koulutukseen

täydennyskoulutus

Osaamisen johtaminen
ja varmistaminen

OSAAMISEN
JOHTAMINEN

Erilaisia keinoja osaa‐
misen kehittämiseen
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tukea esimieheltä työn ja
perhe‐elämän yhteensovitta‐
miseen

työn ja perhe‐elämän
tasapaino

työn ohella opiskelemisen ja
urakehityksen tukeminen
esimiehen toimesta

työn ja opiskelun
yhteensovittamisen
tukeminen

ikääntymiseen liittyvät fyysiset
rajoitteet pitäisi huomioida
työjärjestelyissä

fyysisten rajoitteiden
huomiointi

terveydellisistä syistä ei yö‐
vuoroja
vuorotyön raskaus, tarve
tehdä päivätyötä

terveydellisten syiden
huomiointi
jaksamisen tukeminen

jaksamisen tukeminen osa‐
aikatyön avulla

jaksamisen tukeminen

kouluikäinen lapsi

elämäntilanteen
huomioiminen

työn ja perhe‐elämän yhteen‐
sovittamiseen liittyvät haas‐
teet
iäkkäät omat ja puolison
vanhemmat tarvitsevat apua,
myöhemmin ehkä tarve osa‐
aikatyöhön

elämäntilanteen
huomiointi

osa‐aikatyön tekeminen

osa‐aikatyön mahdolli‐
suus

Työvuoro‐ ja lomatoi‐
veiden huomiointi

päivystämisen aloitusajan
siirtäminen

työaikatoiveet

Jaksamista tukeva
työvuoro suunnittelu

lomatoiveiden huomiointi

lomatoiveet

joustavuus työajoissa

joustavat työjärjestelyt

kevyemmän työn tekeminen
terveydellisistä syistä

työn räätälöintitarve

Työntekijöiden yksilöl‐
listen tarpeiden ja
elämäntilanteiden
huomiointi johtamises‐
sa
Työkyvyn huomioimi‐
nen työjärjestelyissä

TYÖNTEKIJÄN
TARVITSEMA
TUKI

TERVEYDEN
EDISTÄMINEN

Työntekijän jaksami‐
sen, työhyvinvoinnin ja
työkyvyn tukeminen

Työntekijöiden yksilöl‐
listen tarpeiden ja
elämäntilanteiden
huomiointi johtamises‐
sa

JOUSTAVAT
TYÖAJAT

elämäntilanteen
huomiointi

Työkyvyn ja työn
vaativuuden tarkastelu

TYÖN VAATIVUUS
JA UUDELLEEN
SIJOITTUMINEN
ELÄKESIIRTYMÄ
TAI TYÖURAN
JATKAMINEN
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Liite 8. Kyselyssä käytetty mittari
©Päätalo & Kyngäs 2016

KORKEATASOINEN POTILASHOITO
1 Potilaan tyytyväisyys saamaansa hoitoon
2 Positiivisen palautteen ja kiitoksen saaminen potilaalta
3 Potilaan kokemus avun saamisesta hoitajalta
4 Potilaan kokemus hyvän ja laadukkaan hoidon saamisesta
5 Mahdollisimman hyvän voinnin mahdollistaminen potilaalle
6 Potilaan kohtaaminen työssä
7 Omaisten kohtaaminen työssä
8 Toisen ihmisen auttaminen hoitotyön keinoin

HOITAJIEN KESKINÄINEN AUTTAMINEN JA TUKEMINEN
9 Toisten hoitajien jaksamisen tukeminen töitä jakamalla
10 Huomioiva suhtautuminen toisiin hoitajiin
11 Tuen saaminen toisilta hoitajilta (esim. itselle uudessa tilanteessa)
12 Käytännöllisen avun saaminen omiin työtehtäviin
13 Käytännöllisen avun antaminen työkavereille
14 Toinen toisensa auttaminen päivittäisessä arkityössä
15 Eri‐ikäisten työntekijöiden arvostaminen
16 Ajatusten vaihtaminen hoitajien kesken työhön liittyvistä asioista
17 Yhteistyön toimivuus työparin tai työryhmän kanssa

HOITAJIEN YHTEENKUULUVUUS JA YHTEISTOIMINNALLISUUS
18 Toisten selän takana puhumisen välttäminen
19 Hoitajien keskinäinen yhteistoiminnallisuus
20 Hoitajien välisten suhteiden riidattomuus
21 Hoitajien välisten ihmissuhteiden toimivuus
22 Hoitajien ystävällisyys toisiaan kohtaan
23 Työyhteisön välittävä ilmapiiri
24 Tunne hoitajien välisestä yhteenkuuluvuudesta
25 Hoitajien henkilökemioiden kohtaaminen
26 Hoitajien yhteistyön saumattomuus ja toimivuus
27 Työpaikan hyvä henki
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TYÖN KÄYTÄNNÖN ORGANISOINTI
28 Korkeatasoiset työn fyysiset olosuhteet
29 Työtaakan tasapainoisuus
30 Henkilökunnan riittävä määrä osastolla
31 Työn tekemiseen käytettävissä olevan ajan riittävyys
32 Tyytyväisyys palkkaukseen
33 Mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin
34 Mahdollisuus asianmukaiseen työn tauotukseen

TYÖN HAASTAVUUS JA MIELEKKYYS
35 Työsuhteen jatkuvuus
36 Työn vaihtelevuus
37 Työn autonomisuus
38 Työn haasteellisuus
39 Työn mielenkiintoisuus
40 Työn mielekkyys

TUNTEIDEN JA OLEMISEN VAPAUS TYÖYHTEISÖSSÄ
41 Tunne oikeudesta julkituoda omia ajatuksia
42 Mahdollisuus olla aidosti oma itsensä työyhteisössä
43 Vapaus ja avoimuus ilmaista erilaisia tunteita työyhteisössä
44 Mahdollisuus tehdä työtehtävät omalla tavallaan

TYÖN HYVIN TEKEMINEN
45 Onnistuminen hoitajan työtehtävissä
46 Mahdollisuus tehdä työ hyvin
47 Tunne hyvin tehdystä työstä työpäivän päätyttyä
48 Hyvin ja laadukkaasti tehty hoitotyö
49 Työtehtävien tehdyksi saaminen työvuoron aikana

ASEMA SUHTEESSA TYÖHÖN
50 Tunne omasta tärkeydestä hoitajan työssä
51 Kuulluksi tuleminen työyhteisössä
52 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön
53 Mahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin
54 Tunne oman paikan löytymisestä työssä
55 Mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin ja oman työn suunnitteluun
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56 Osastonhoitajan sallivuus hoitajien ideoiden toteuttamiseen

ESIMIESTYÖ
57 Esimiehen oikeudenmukaisuus
58 Tuen saaminen esimieheltä
59 Esimiesten ja alaisten välinen konsultoiva keskustelu

AMMATILLISEN KEHITTYMISEN MAHDOLLISUUS
60 Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
61 Koulutuksellisen tuen saatavuus
62 Mahdollisuus uralla etenemiseen

TOIMIVA KOMMUNIKOINTI
63 Hoitajien ja lääkäreiden välisten suhteiden toimivuus
64 Hoitajien ja lääkäreiden välisen kommunikoinnin toimivuus
65 Hoitajien välisen kommunikoinnin toimivuus

VAPAAMUOTOINEN YHDESSÄOLO
66 Yhteiset kahvihuonekeskustelut
67 Huumorintajuinen ilmapiiri työyhteisössä

©Päätalo & Kyngäs 2016
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jota voi hyödyntää työhyvinvoinnin arvioinnissa ja kehittämisessä.
Tutkimuksessa määriteltiin työhyvinvoinnin standardi, joka
jaettiin kolmeen tasoon: hyvä käytäntö, korkean tason käytäntö
ja erinomainen käytäntö. Arvioitavia osa‐alueita olivat: (i)

edustettuina kokosivat yhteen kehittämänsä ja käyttämänsä hyvät
johtamiskäytännöt, joiden tavoitteena oli lisätä työntekijöiden
työhyvinvointia. Tutkimushankkeen päätavoitteena oli kehittää uusi,
kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin konsepti.

Well‐being at work ‐ New

innovations and Good Practices

tutkimuksissa.

johtamisessa on tärkeää tiedostaa henkilöstön monimuotoisuus

näyttäytyivät tärkeimpinä toimintoina. Henkilöstövoimavarojen

Workers)

ikääntymiseen liittyviä työllistymisen esteitä.

HRM toiminnot, sisältäen alaisen ja esimiehen välisen
vuorovaikutuksen ja työntekijän osaamisen kehittämisen toimet,

A European Code of Good Practice ikäjohtamiskäytäntöjen koodista, joka oli muodostettu laajassa

Eri‐ikäisten työntekijöiden työssä ja työpaikoissa löytyy eroja.

ikäjohtamiskäytännöistä.
Kvalitatiivinen: Sisällön analyysi Euroopan hyvien

olivat yleisempiä kuin rekrytointi käytännöt. Sekä työntekijöiden
että esimiesten ikätietoisuuden lisäämistarve nousi esiin useissa

paikallisiin viranomaisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on esitellä
tapaustutkimusten löydöksiä hyvistä terveysalan

on Age and Employment (for Older Euroopan unionin tutkimuksessa, jossa selvitettiin ikään ja

Drury (2001).

sectors and local government.

työkäytännöt, (v) terveyden edistäminen ja työn räätälöinti.

pienten ja keskisuurten yritysten HR vastuuhenkilöitä,

studies focusing on the caring

Irtisanoutumiseen ja eläkkeelle siirtymiseen liittyvät toimenpiteet

harjoittelu, elinikäinen oppiminen ja tiedonsiirto, (iii)
urakehityksen ja liikkuvuuden johtaminen, (iv) joustavat

kahdeksasta Euroopan maasta puolistrukturoidulla haastattelulla

management ‐ European case
johtaja/omistajia, sekä työntekijä‐ ja ammattiyhdistysedustajia,

löytyi useimmin viisi ikäjohtamisulottuvuutta: (i) rekrytointi, (ii)

Senior Potential in Ageing Europe) ‐ projektia vuosina 2010–2011

Active ageing and age

analyysi keskittyi viiteentoista sosiaali‐ ja terveysalan tapaukseen ja

Terveys‐ ja sosiaalialan organisaatioiden tapaustutkimuksista

Kvalitatiivinen: Aineisto oli kerätty aiemmin osana ASPA (=Activating

Baldauf ja Lindley (2013).

tuottavuus.

edistäminen ja työterveys, (v) osaamisen kehittäminen, ja (vi)

johtaminen ja vuorovaikutus, (iii) työorganisaatio, (iv) työkyvyn

työympäristö ja toimintakäytännöt, (ii) työyhteisön toimintakyky,

-käytäntöjen tai -linjausten näkökulmasta
Tutkimustuloksena valmistui työhyvinvoinnin itsearviointimatriisi,

Kvalitatiivinen: Eri alojen asiantuntijaryhmä EU jäsenmaista

Anttonen ja Räsänen (2008).

Päätulokset ikäjohtamismallien,

Tarkoitus ja metodit

Tutkimus ja tekijä

Liite 9. Sisäänottokriteerit täyttävät tutkimukset
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Kvantitatiivinen: Kyselytutkimus, jonka kohdejoukkona olivat
Perheystävällisten etujen hyödyntäminen, tehtyjen viikkotyö

lastenhoitovelvollisuudet) ja tutkia sen seuraamuksia työlle ja perhe‐

systemaattisesti työn joustavuuteen liittyvien seitsemän osa‐alueiden olevat joustot: äitiys‐, isyys‐ ja adoption‐ ja vanhempainvapaa,

henkilöstövoimavarojen

terveydenhuollon henkilöstön organisaatiositoutumista ja miten HRM

organisaatiositoutumisesta

jonka kohdejoukkona oli pienten ja keskisuurten yritysten
henkilöstövoimavarojen johtamisesta vastaavat henkilöt.

A toolkit to support human

resource practice

elämän tasapainon (WLB)

elämänvaiheessa olevaa henkilöstöä saavuttaman työn ja muun

keinoista ja käytännöistä, joiden avulla esimies voi tukea eri

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää esimiehille työkalupakki

Kvalitatiivinen: Kirjallisuuskatsaus ja puolistrukturoitu haastattelu,

Malik ym. (2010).

tukemiseen.

joka sisältää käytännöllisiä ohjeita työntekijöiden WLB

Tutkimuksen tuloksena muodostettiin esimiehille työkalupakki,

selvittää miten HRM edistää eri elämän‐ ja työuran vaiheessa olevan

ja sairaanhoitajien
teoriat huomioivat sukupolvi‐ ja elämänvaihenäkökulman.

osaamisen kehittäminen. Tutkimuksen tuloksena oli alustava
elämänvaihelähtöinen HRM‐malli.

johtaminen. Tutkimus lääkäreiden fenomenografista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tavoitteena oli

odotuksissa. HRM oli yksi tärkeä työ‐ ja organisaatiositoutumisen

teemahaastattelut ja eläytymismenetelmät. Kohdejoukkona olivat

lääkärit, hoitajat ja opiskelijat (n=95). Aineisto oli analysoitu soveltaen ydintekijä; erityisesti johtamisen vuorovaikutus ja henkilötön

Elämänvaihelähtöinen

osa‐aikatyöjärjestelyt, työvaihto‐ ja lastenhoitomahdollisuus.
Sukupolvien välisiä eroja oli työhön ja työpaikkaan liittyvissä

Kvalitatiivinen: Tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoidut

Hietamäki (2013).

näkökulmasta ja pisteytettiin hyödyntäen Bristol et al. ‐kriteeristöä.

medical facult

Kanadalaiset lääketieteelliset koulut ovat sitoutuneet tukemaan
henkilöstönsä työn ja muun elämän tasapainottamista. Käytössä

Kvalitatiivinen: Tutkimuskohteena oli 17 kanadalaisen
lääketieteellisen koulun internetsivut, jotka analysoitiin

Work‐life policies for Canadian

elämälle.

Gropper ym. (2010).

model

määrään.

esimiehen tuki oli yhteydessä työn ja perhe‐elämän konfliktien

johtamismallia (perheystävällisten käytäntöjen hyödyntäminen

satisfaction: a test of a conceptual johtamisessa, esimiehen tuki, viikkotuntien määrä,

työntekijät (n=135). Tutkimuksen tavoitteena oli testata käsitteellistä perhe‐elämän konflikteihin. Myös lastenhoitovelvoitteisiin liittyvä

family‐work conflict and

tuntien määrä ja esimieheltä saatu tuki oli yhteydessä työn ja

support, work‐family conflict,

Family‐friendly policies, supervisor ylioppilaat, MBA opiskelijat, MBA alumnit ja terveysalan yrityksen

Frye ja Breaugh (2004).

eri sukupolvien näkökulmasta. Tutkimuksen lopputuloksena
muodostettiin elämänjaksoihin perustuva HRM ‐malli.
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quality of work and retirement

ikääntyneillä työntekijöillä. Hyvä työkyky liittyi hyvään
työnlaatuun, korkeaan tuottavuuteen, työtyytyväisyyteen, sekä

ulottuvuuden mukaan oli muodostettu ikäjohtamisen typologia,
välttämättömyys, 2. kuormituksen vähentäminen, 3. yksikön

vahvistaminen, 4. sukupolvien välinen oppiminen, ja 5.

tapauskuvaukset (n=5), jotka oli analysoitu laadullisesti.

ikäjohtamiskäytännöistä EU27

ikäjohtamisen käsitettä.

elämänkulkunäkökulma. Lisäksi jäsenneltiin ja tarkennettiin

tutkimusraportin aineisto, jonka lisäksi mukaan oli otettu uudet

Näkemyksiä parhaista

maissa

kuormituksen vähentäminen, 3. konkareiden voimavarojen

Kvalitatiivinen: Aineistona oli eurooppalaista ikäjohtamisen

tietokantaa. Raportin perusrunkona oli Walllin & Hussin (2011) aiempi 1. liiketoiminnallinen välttämättömyys, 2. konkareiden

Ikäjohtaminen Euroopassa.

Raportissa esiteltiin viisi erilaista ikäjohtamisen lähestymistapaa:

tuloksia ikäjohtamisen toimenpiteistä.

lähestymistavoilla oli myös vaikeutena osoittaa mitattavia

on vahvuutensa, heikkoutensa ja haasteensa. Kaikilla

ja 5. elämänkulku‐ lähestymistapa. Jokaisessa lähestymistavassa

voimavarojen vahvistaminen, 4. sukupolvien välinen oppiminen,

Wallin (2014).

arviointimenetelmä.

että temaattisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ikäjohtamisen jossa oli viisi erilaista lähestymistapaa: 1. liiketoiminnallinen

‐ evaluation of organization cases tapauskuvaukset (n = 136) oli analysoitu laadullisesti sekä yksittäin

Analyysissa löydettiin kaksi ikäjohtamisen ulottuvuutta:

merkityksellistä siirtymistä eläkkeelle.
organisaation ikätietoisuus ja toimintavalmius. Näiden kahden

Kvalitatiivinen: Aineistona oli EuroFound:n ylläpitämää

Best practices in Age management eurooppalaisten hyvien ikäjohtamiskäytäntöjen tietokantaa, jonka

Wallin ja Hussi (2011).

Läpileikkaustutkimusten aineisto oli kerätty kyselytutkimusten avulla
suomalaisilta ikääntyneiltä työntekijöiltä (n=1101) vuosina 1992 ja

Promotion of work ability, the

Tutkimustulokset tukivat työkyvyn tukemismallin käyttöä

siirtyminen, (viii) kokonaisvaltainen lähestymistapa.

uudelleen sijoittuminen, (vii) irtisanoutuminen ja eläkkeelle

1997. Aineisto oli analysoitu tilastollisilla monimuuttujamenetelmillä. työhön sitoutumiseen. Lisäksi hyvä työkyky ennakoi aktiivista ja

Kvantitatiivinen: Työkykymalli ‐mittarin validiteetin tutkiminen.

terveydenhuolto, terveyden edistäminen ja työn räätälöinti, (vi)

tehdyn vastaavan ohjeistuksen.

management

Tuomi ym. (2001).

(iii) urakehityksen tukeminen, (iv) joustavat työaikajärjestelyt, (v)

projektin löydöksiin, jossa selvitettiin 11 EU jäsenmaan kehittämiä
ikääntyvien työntekijöiden työllistämistoimia. Ohje päivitti aiemmin

A quide to good practice in age

rekrytointi, (ii) oppiminen, harjoittelu ja elinikäinen oppiminen,

Kvalitatiivinen: Hyvien ikäjohtamiskäytäntöjen linjaukset pohjautuivat Projektin avulla selvitettiin ikäjohtamisen ulottuvuudet: (i)

Naegele ja Walker (2006).
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