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Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla terveydenhuollon 

lähiesimiesten kokemuksia ennakoivasta päätöksentekosta työssään. Ennakointi on 

tärkeää ja ilman sitä työn suunnittelu on haastavaa. Ennakoiva päätöksenteko on 

lähiesimiehelle tärkeä työkalu toimintaa suunnitellessa.  

 

Aineistona käytettiin kirjallisuuskatsausta ja kymmenen (n=10) lähiesimiehen 

haastattelua. Haastattelujen analyysi tehtiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimustehtävä oli 

seuraava: 

 

Minkälaisia mahdollisuuksia terveydenhuollon lähiesimiehillä on ennakoivaan 

päätöksentekoon työssään? 

 

Tutkimuksessa tuli esille ennakoinnin tärkeys lähiesimiehen työssä. Ennakointi on 

arkipäivää. Kun muutoksia tulee paljon ja nopeassa aikataulussa, lähiesimieheltä 

vaaditaan kykyä reagoida muutoksiin nopeasti. Mahdollisuudet ennakoivaan 

päätöksentekoon ovat pääsääntöisesti hyvät. Lähiesimiehellä on paras tieto oman 

yksikkönsä vahvuuksista ja heikkouksista ja näitä tietoja hän pystyy hyödyntämään 

ennakoinnissa. Oman esimiehen antama tuki vaikuttaa suuresti ennakoivaan 

päätöksentekoon. Jos yhteistyö oman esimiehen kanssa toimii huonosti, 

päätöksentekomahdollisuudet koetaan heikkoina. Hyvä yhteistyö oman esimiehen kanssa 

puolestaan helpottaa ennakoivaa päätöksentekoa. Myös kollegiaalinen tuki ja 

moniammatillinen yhteistyö koetaan ensiarvoisen tärkeäksi työssä. Ilman näitä ennakoiva 

päätöksenteko on hankalaa ja työhyvinvointi heikkenee. Haasteena lähiesimiehet kokevat 

heikon tuensaannin omalta esimieheltä, arvoristiriidat, henkilökunnan odotukset ja 

suuren työmäärän.   

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää yhteistyön kehittämisessä ja ne voivat nostaa 

lähiesimiehen työn arvostusta.  
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This qualitative study focuses on immediate superiors’ experiences of applying 

anticipatory decision making in healthcare. Anticipatory decision making in superior’s 

work is important. Without it, planning the work would be challenging. It can be 

considered as an important tool for the immediate superior when planning the course of 

actions. 

The material consisted of a literature review and ten (n=10) interviews with immediate 

supervisors. Content analysis was applied to examine the interviews. The research 

question was as follows: 

How are immediate superiors in healthcare able to apply anticipatory decision making in 

their work? 

The study pointed out the importance of anticipation in the work of one’s closest superior. 

It is part of everyday routines. In general, the possibilities of applying anticipatory 

decision making are good. A great number of changes emerge with a tight schedule and 

thus, the immediate superior must be able to react quickly to them. The immediate 

superior has the best knowledge of the strengths and weaknesses of his/her unit, and this 

knowledge can be utilized in anticipatory action. Getting support from one’s own 

superior  has a great influence on decision making. If the level of cooperation with one’s 

superior is not good, possibilities to make anticipatory decisions are weak. On the 

contrary, good cooperation makes anticipatory decision making easier. In addition, 

collegial support and multiprofessional collaboration are deemed important in work. 

Without these, anticipatory decision making is cumbersome and wellbeing at work 

declines. On the other hand, weak support from one’s own superior, value conflicts, 

personnel’s expectations and extensive work loads are considered as challenges. 

The results of the thesis may be used to advance collaboration and to increase the status 

of the work of immediate superiors.                                                                        

Keywords: anticipation, anticipatory decision making, immediate superior 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 

1.1Tutkimuksen tausta 

 

Muuttuvassa ja kehittyvässä terveydenhuollon yhteisössä tarvitaan ennakoivaa 

päätöksentekoa, ennakointia ja suunnittelua uudistusten toteuttamiseksi.  Ennakoiva 

päätöksenteko on toiminnan suunnittelua. Päätöksenteko on prosessi, jonka tavoitteena 

on löytää parhaat vaihtoehdot. Terveydenhuollon yksikössä lähiesimiehen rooli on 

keskeisessä asemassa. Lähiesimiehen on todettu olevan tärkein muutoksen ja ennakoivan 

päätöksenteon toteuttaja, sillä hän tuntee parhaiten oman henkilöstönsä muutosvalmiudet. 

Terveydenhuollon organisaatiomallien muutokset, tulosajatteluun perustuvat rakenteet ja 

johtaminen ovat siirtäneet tehtävät yksiköiden tasolle. Tämä on nostanut lähijohtamisen 

keskeiseen asemaan. (Guo 2008, Isosaari 2008, Kurikka 2010, Tuomivaara & Eskelinen 

2012.) 

 

Terveydenhuollossa ennakoinnin tarpeet liittyvät toimintaympäristön muutoksiin, muun 

muassa väestön ikääntymiseen, palvelutarpeiden muutokseen, teknologian kehittymiseen 

sekä asiakkaiden tietoisuuden lisääntymiseen. Tarvitaan taitoa hallita yllätyksiä ja 

ennakoimattomia tilanteita. Yllätykset ja odottamattomat tilanteet näkyvät päivittäin 

terveydenhuollossa. Menestyvä lähiesimies osaa havaita heikkoja signaaleja ja 

huomioida ne myös toiminnassa. (Paasivaara ym. 2013.) 

 

Lähiesimies työskentelee toiminnan keskellä ja hänellä on paras tieto omasta 

työyksiköstään.  Lähiesimies kuuluu kahteen organisaatioon, omaan ja hallinnolliseen 

yksikköön.  Hän sovittaa organisaation asettamat vaatimukset yksikkönsä toimintaan 

huolehtimalla, että henkilökunnan saa riittävää tukea ja koulutusta. Lähiesimiehiltä 

pyydetään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä.   Hänen vastuullaan on oman 

työyksikkönsä strategian laatiminen niin, että se tukee koko organisaation strategiaa. 

Muuttuvat tilanteet työpaikalla vaativat lähiesimiehiltä yhä useammin innovatiivisuutta 

päivittäisissä tehtävissään. Tehokas ennakoiva päätöksenteko vaatii standardoituja, 

täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja hallinnosta. (Wiest 2006, Isosaari 2008, Garcia ym.2011, 

Warshawsky ym 2013.) 
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Terveydenhuoltoalalla ennakoiminen on olennaista. Pitäisi osata arvioida myös mitä 

resursseja ja kuinka paljon erilaiset kysyntätyypit kuluttavat, jotta osataan tehdä 

tarvittavia muutoksia. (Lillrank ym. 2004.) 

 

Tämän tutkimuksen taustalla on aiemmin tehty kirjallisuuskatsaus ennakoivasta 

päätöksenteosta lähiesimiehen roolissa. Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että aihetta on 

tutkittu vähän ja että lähiesimies on toisinaan hankalassa välikädessä työntekijöiden ja 

työnantajan välissä. Aihetta haluttiin jatkaa haastattelemalla terveydenhuollon 

lähiesimiehiä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on ennakoivaan päätöksentekoon 

työssään.  

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla lähiesimiesten näkemyksiä siitä, millaiset 

ennakoivan päätöksenteon mahdollisuudet lähiesimiehellä on omassa työssään. 

Tavoitteena oli saada tietoa siitä, onko lähiesimiehillä riittävästi ennakoivaa 

päätöksentekomahdollisuutta omassa lähiesimiestyössään.  

 

Tutkimustehtävä 

Minkälaisia mahdollisuuksia terveydenhuollon lähiesimiehillä on ennakoivaan 

päätöksentekoon työssään? 
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2 LÄHIESIMIES JA ENNAKOIVA PÄÄTÖKSENTEKO 

 

2.1 Ennakointi 

 

Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuteen valmistautumista ja varautumista. Ennakointi 

(foresight) on muotoutunut 1990–luvulta alkaen tiede– ja teknologiapolitiikan, 

tutkimusrahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden välineeksi kartoittaa tulevaisuutta. 

Lisäksi ennakoinnin avulla tehdään myös suuntavalintoja, uudistetaan toimintatapoja ja 

asetetaan painotuksia. Tulevaisuustyön (scanning of futures), strategisen suunnittelun ja 

politiikan tutkimuksen (policy analysis) lähestymisen tuloksena syntyi käsite ennakointi. 

Ennakoinnin avulla voidaan kehittää ja ottaa käyttöön sekä entistä toimivampia että 

tarkempia menettelytapoja asioiden valmistelussa ja itse päätöksenteossa erityisesti 

silloin kun mukana on monia erityyppisiä toimijoita. (Academy of Finland 2007.) 

 

Amsteusen (2008) mukaan ennakointiin liittyy kolme ajallista analysoinnin ulottuvuutta, 

jotka ovat historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Näiden lisäksi hän lisää määritelmäänsä 

vielä kaksi näkökulmaa, jotka ovat analysointi ja analysoinnin siirtäminen ajassa 

eteenpäin ja taaksepäin. Tsoukas ja Shepherd (2004) puolestaan sanovat ennakoinnin 

olevan ”kyky ennakoida tapahtumia ennen kuin ne tapahtuvat”.  

  

Terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa osaava henkilöstö on keskeisin resurssi, jolle 

ennakoinnin merkitys on oleellinen, kun halutaan turvata palvelujen saatavuus. 

Henkilöstövoimavarojen ennakoinnin tarkoituksena on suunnitella millaista henkilöstöä 

ja kuinka paljon sitä organisaatiossa tarvitaan. (Kauhanen 2010.) Jotta saavutettaisiin 

asetetut tavoitteet, tarvitaan henkilöstövoimavarojen ennakointia. Tämä on osa 

organisaation strategista johtamista. On ensiarvoisen tärkeää ottaa ennakointi osaksi 

organisaatioiden strategista suunnittelua, osaamisen johtamista ja henkilöstön 

kehittämistä. (Jackson ym. 2011, Vesterinen 2011.) 

 

Mannermaan (1999) mukaan ennakoinnilla tarkoitetaan pääsääntöisesti tavoitteellista 

tulevaisuuden tekemistä eikä niinkään ennustamista. Ennakoinnissa keskeinen kysymys 

on aikajänne eli katse eteenpäin. Ennakoinnin tuloksena syntyy tieteelliseen tietoon ja 

menetelmiin pohjautuva analyyttinen perusta suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Horton (1999) on kehittänyt tulevaisuuden ennakoinnin avuksi vaiheistetun 

prosessimenetelmän mallin. Hortonin mallin mukaan onnistuneessa 

ennakointiprosessissa on kolme vaihetta: tiedon kerääminen (inputs), analyysi (foresight) 

sekä johtopäätökset ja toiminta (outputs and action). Ensimmäisessä vaiheessa pyritään 

hankkimaan olennainen tieto, esimerkiksi tutkimustiedon ja kyselyiden avulla. Toisessa 

vaiheessa eli ennakoinnissa tieto jalostetaan ymmärrykseksi. Kolmannessa vaiheessa 

ymmärrys muutetaan toiminnaksi erilaisten keinojen, esimerkiksi työkalujen, 

workshopien ja raporttien avulla. Tämän prosessin tärkein vaihe on analyysi vaihe, eli 

tiedon tulkitseminen. Sen tavoitteena on vastata kysymyksiin: mitä tieto tarkoittaa meillä? 

mitkä ovat sen vaikutukset? ja mitä voimme nyt tehdä? Ennakoinnissa on kyse siis sekä 

tiedon hallinnasta että tiedon järjestämisestä. Koska tieto on arvokasta pääomaa kaikille 

organisaatioille, on ennakointi tärkeä apuväline. Se auttaa myös uusien 

kehittämissuuntien löytämisessä. Ennakoinnin avulla saadaan tietoa mahdollisuuksista ja 

pystytään varautumaan muutoksiin ja yllättäviin tekijöihin. (Horton 1999.)  

 

Millettin (2011) mukaan ennakointi perustuu viiteen perusoletukseen. Tulevaisuus on 

jatkuvuuden ja muutoksen yhdistelmä, tulevaisuutta voidaan ennakoida olosuhteista 

riippuen, mutta sitä ei voida ennustaa tarkasti.  Visioiminen ja tulevaisuuden ennakointi 

tarkastelevat tulevaisuutta eri näkökulmista täydentäen toisiaan. Tulevaisuuden 

ennakoinnin tulee pohjautua realistisiin odotuksiin perustuen tarkkoihin analyyseihin. 

Mikään ennuste ei ole kuitenkaan varma vaan muutoksia tapahtuu jatkuvasti. 

 

Ennakointi on systemaattinen, osallistava pidemmän aikavälin visioiden rakentamisen 

prosessi. Se auttaa tämän päivän päätöksenteossa ja toiminnan käynnistämisessä. 

Ennakointi on tulevaisuuden ajattelemista ja siitä keskustelemista. (Becker 2002, Miles 

ym. 2008.)    

 

Muutos on pysyvää. Se voi esiintyä jaksoissa tai erilaisina annoksina. Haasteita 

tulevaisuuden ennakointiin tuo muutosnopeuden ja muutoksen suunnan arviointi.  

Muutoksen ennustaminen on melkeinpä mahdotonta, mutta ennakoinnilla voidaan 

varautua muutoksiin. (Hiltunen 2012.) 

 

Dufvan ja Ahlqvistin mukaan (2015) tulevaisuutta koskevan tiedon määrä ei ole ongelma, 

vaan pikemminkin se, miten jo olemassa olevaa tietoa saataisiin parhaiten ja oikea-
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aikaisesti hyödynnettyä. Suurimmat haasteet ovat hajallaan olevan tiedon kokoaminen, 

selkeä esittäminen ja hyödyntäminen päätöksenteon ja toiminnan tukena yhteiskunnan eri 

tasoilla.  

 

Ennakointi edellyttää lähestymistapaa, jossa kerätään ja jaetaan hyvin erityyppistä 

asiantuntijatietoa. Ennakointi on vuorovaikutteista toimintaa ja se hyödyntää tietoa ja 

näkemyksiä eri aloilta ja eri organisaatioista. Ennakointi vakiinnutetaan luomalla 

verkostoja ja viestintäkanavia eri toimijoiden välille. Verkostot on usein tarkoitettu 

pysyviksi ja ne jatkavat toimintaansa senkin jälkeen, kun alkuperäinen ennakointihanke 

on saatettu loppuun. Ennakoinnille on ensisijaisen tärkeää saada esiin tavat, joilla 

jäsennetään ja yhdistetään erilaisia näkemyksiä ja tietolähteitä. Ennakoinnissa pyritään 

löytämään keinoja ja toimintatapoja, joilla kehitystä saataisiin ohjattua haluttuun 

suuntaan. Ennakointi on mitä suurimmassa määrin tulevaisuuden rakentamista yhdessä, 

ei ainoastaan siihen reagoimista. Ennakointi voidaan siis nähdä yhtenä keinona lisätä 

uutta tietoa päätöksentekoprosessiin. (Toivonen ym. 2002, Mendonca ym.2012.) Lisäksi 

Mendonca ym. (2012) mukaan ennakointi on oppimisprosessi, jossa päätöksentekoon 

tuodaan tietoja tulevasta perustuen tutkittuun aineistoon ja jaettuun mielipiteeseen. 

 

Onnistunut ennakointi muodostuu kolmesta vaiheesta: ensiksi tuotetaan ennakointitietoa, 

sen jälkeen muodostetaan ymmärrys siitä miten ennakointi vaikuttaa organisaation 

tulevaisuuteen ja lopuksi ennakointitiedosta muodostettu ymmärrys arvioidaan ja 

suunnitellaan toimenpiteet, joiden pohjalta käynnistetään toiminta. (Saikkonen ym. 

2006.) 

 

Ennakoinnin tavoitteena on jäsentää ja selventää valmistelu- ja päätöksentekotilannetta. 

Se punnitsee päätöstä jo etukäteen. Ennakkoarvioinnissa valmistelija, esimerkiksi 

lähiesimies, kuvailee esille tulleen asian myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ja 

ratkaisumalleja siihen. Tällä tuetaan moniarvoista ja läpinäkyvää päätöksentekokulttuuria 

yksiköissä. Valmistelija voi myös avoimesti puntaroida päätösehdotuksensa perusteluja 

ja osoittaa ratkaisuvaihtoehtojen etuja ja haittoja. Vaikutusten ennakkoarviointia voidaan 

käyttää sekä päätöksenteossa että toiminnan tavoitteiden asettamisessa. Tavoitteille 

voidaan laatia vaihtoehtoja ja punnita niiden vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. 

Ennakkoarviointi on hyvä väline konkretisoida yleiset tavoitteet ja yhdistää ne 

päivittäiseen päätöksentekoon. (Sundqvist & Oulavirta 2011.) 
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Aiemmat tutkimukset, joissa tarkastellaan jo ennestään vahvojen innovatiivisten 

organisaatioiden panostusta jatkuvaan innovointiin, ovat osoittaneet että voi olla vaikeaa 

ennakoida ja asettaa korkeita tavoitteita pidemmän tähtäimen suunnitelmille. Yksi uusien, 

mullistavia innovaatioita kehittävien tiimien käynnistämisessä piilevistä haasteista on 

tarve nähdä yksikön aikahorisontin taakse ja tunnistaa vahvat innovaatiotarpeet, jotka 

ovat ajankohtaisia silloin, kun tarvittavat ratkaisut ovat käsillä. Aika, joka tarvitaan 

läpimurtoinnovaatioiden asettamien haasteiden ratkaisemiseen ja kuluttajien ja 

asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, on toivottoman kaukana yhtiön aikahorisontissa. 

Tulevaisuudentutkijoiden yleisesti käyttämät ennakointimenetelmät tutkivat erilaisia 

tulevaisuudennäkymiä ja ne voivat auttaa ylittämään tämän kuilun. (Farrington 2014.)  

 

Farringtonin (2014) artikkelissa käsiteltiin räätälöityä prosessia käyttänyttä 

kehitysohjelmaa, jossa yhdistettiin useita strategisia ennakointimenetelmiä, joita 

tulevaisuudentutkijat ovat yleisesti käyttäneet. Research Foresights Initiative 

(Ennakoivaa tutkimusta käsittelevä projekti) onnistui todistamaan, että ennakoinnin 

menetelmillä voidaan auttaa vastaamaan pitkän aikavälin tutkimus-ja kehitysyksiköiden 

kohtaamiin haasteisiin. Prosessissa tunnistettiin tulevaisuudessa 5-10 vuoden päässä 

olevia vahvoja markkinoita ja luotiin tulevaisuudenvisioita, joiden avulla yksikkö voi 

investoida uusiin läpimurtoideoihin perustuviin innovaatioalustoihin. Vaikka 

ennakkoarviointi on ollut vahvaa, tulevaisuutta on lähes mahdoton ennustaa. Vain 

tulevaisuuden oletusten jatkuva testaaminen takaa pitkän tähtäimen innovaatioalustojen 

vedenpitävyyden. Se, miten päivittäisessä työssä ja johdon päätöksenteossa 

hyödynnetään ennakointia, näyttää kuinka projekti kantaa hedelmää. Projektin syvällinen 

analyysi ja sen vuorovaikutteisuus ovat kuitenkin tarjonneet uusia keinoja tehdä 

johtopäätöksiä ja sisällyttää niihin uutta tietoa tulevaisuudesta. (Farrington ym. 2014.) 

 

2.2 Ennakoiva päätöksenteko 

 

Klassisten teorioiden mukaan päätöksenteon tavoitteena on kerätä ensin tarvittava tieto 

kohteena olevasta asiasta, sen jälkeen määritellä kaikki vaihtoehdot ja niiden seuraukset 

ja lopulta valita paras vaihtoehto toteutettavaksi (Kalantari 2010). Riskit ja niiden hallinta 

ovat aina vääjäämätön osa päätöksentekoa ja tehdäkseen hyviä valintoja on pystyttävä 

arvioimaan ja hallitsemaan päätökseen liittyviä riskejä (Buchanan & O’Connell 2006). 

Päätöstenteossa joudutaan aina ottamaan riskejä mutta olennaista on se, että ensin 
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arvioidaan mitä riskejä päätökseen ja toteutusvaihtoehtoon liittyy ja miten riskit saataisiin 

minimoitua (Adair 2009). Päätöksentekokykyä ei erikseen mainita ammatillisen 

pätevyyden osa-alueisiin kuuluvana ominaisuutena, vaikkakin julkisen johtamisen 

keskeinen elementti on päätöksentekokyky (Räsänen 2013). 

 

Ennakoiva päätöksenteko on osa lähiesimiehen työtä, se on lähiesimiehelle välttämätön 

taito. Ennakoiva päätöksenteko on toiminnan suunnittelua. Päätöksenteko on prosessi 

löytää parhaat vaihtoehdot. Ei ole olemassa oikotietä ennakoivaan päätöksentekoon. 

Ennakoiva päätöksenteko vaatii taitoa, tietoa ja ymmärrystä. Se on taitolaji. Lähiesimies 

voi oppia paremmaksi päätöksentekijäksi. Lähiesimies, joka tuntee omat heikkoutensa ja 

vahvuutensa, osaa tehdä itse päätöksiä helpommin kuin ottaa niitä vastaan muilta. (Guo 

2008, Robertson-Malt & Chapman 2008, Drake 2013.) 

 

Lähiesimiehen työssä on tärkeää osata siirtää ylempien tahojen asettamat tavoitteet 

käytännön toiminnaksi. Sääntöjen ja määräysten oikein käyttämistä ja soveltamista 

omaan työyksikköön pidetään olennaisena taitona. Lähiesimiehen työtä pidetään 

lyhytjänteisenä. Etusija on välittömillä toimenpiteillä. Päätösvaltaa lähiesimiehellä ei 

kuitenkaan Isosaaren (2008) tutkimuksen perusteella ole paljon, hänen hallinnollista 

rooliaan pidetään vähäisenä. Kuitenkin lähiesimiehen vaikutusvaltaa pidetään, sekä 

lähiesimiehen että henkilökunnan mielestä, kohtalaisena. Enemmän vaikutusvaltaa on 

suuremmissa yksiköissä, joissa hallinnollisiin tehtäviin käytetään enemmän aikaa. 

(Isosaari 2008.) 

 

Useimmiten lähiesimiehillä ei ole tulevaisuuden muutoksista tai visioista sellaista tietoa, 

jonka avulla he voisivat ennakoida osaamistarpeita pitkälle tulevaisuuteen. 

Lähiesimiehillä on vahva tieto siitä, millä tavalla työpaikan asioita tulisi kehittää 

välittömästi vastaamaan sen tarpeita. He tuntevat hyvin muun muassa työpaikan 

täydennyskoulutustarpeet. Lähiesimies ei voi hallita kaikkia alaistensa työtehtäviin 

liittyviä taitoja, vaan hänen kuuluu mahdollistaa työntekijöiden tehokas työskentely ja 

onnistuminen työssään. (Leveälahti ym. 2009, Räsänen 2013.) 

  

Päätöksenteossa on hyvä olla järjestelmällinen. Rakentavan ympäristön luominen, eli 

työntekijöiden ottaminen mukaan päätöksentekoon, on tärkeää. Sen jälkeen on hyvä 

käydä keskustelu ennakoivaan päätöksentekoon sitoutumisesta. Näin työntekijät 
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huomaavat vastuunsa asioissa. Kun työntekijät ymmärtävät kuinka suuri rooli heillä on 

asiassa, he ovat huomattavasti vastaanottavaisempia. Tämän vuoksi työntekijät 

hyväksyvät herkemmin lähiesimiehen tekemät ennakoivat päätökset.   Esimerkiksi 

aivoriihen keinoin voidaan etsiä vastauksia ongelmaan.    Kun lähiesimies katsoo vielä 

ongelmaa tai tilannetta toisen henkilön, työntekijän näkökulmasta, voi esiin nousta uusia 

ajatuksia. Lähiesimiehen on tärkeää analysoida riskit ja mahdolliset seuraukset sekä 

huomioida käytössä olevat resurssit. Henkilökunta vaihtuu ja taloudellinen paine 

lisääntyy koko ajan. Siirtyminen perinteisestä, tehokkaasta ja hyväksi havaitusta 

päätöksenteosta uudenlaiseen osallistavampaan päätöksentekoon saattaa aiheuttaa 

konflikteja. (Guo 2008, Robertson-Malt & Chapman 2008, Drake 2013.)  

 

Tavoitteiden asettamisen lisäksi ennakkoarvioinnin kohteena voi olla työyksikössä 

asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Voidaan tarkastella, toteuttaako jokin päätös 

yksikön yleisiä tavoitteita tai hallinnon asettamia tavoitteita. Tällöin voi ilmetä, etteivät 

strategiset tavoitteet toteudu arjen päätöksiä tehtäessä. (Sundqvist & Oulavirta 2011.) 

 

Kansainvälisesti tarkasteltuna amerikkalainen terveydenhuolto on keskellä suurta 

muutosta. Sairaalassa lähijohtajien on löydettävä ja kehitettävä uusia toimintatapoja ja 

katsottava tulevaisuuteen. Tarvitaan siis asennemuutosta. Aikaisemmin on ajateltu vain 

tätä hetkeä ja että tulevaisuudessa kaikki on samoin. Lähiesimiehen tehtävä on kehittää 

ajattelutapoja käyttäen yksikkönsä strategiasuunnitelmia ennakoivassa päätöksenteossa. 

Monet sairaalat USA:ssa ovat omaksuneet oppivan organisaation käsitteen.  Organisaatio 

on saanut oppinsa terveydenhuollon ulkopuolisilta johtajilta, jotka ovat tuoneet 

luovuuden ja innovaation kasvavaan terveydenhuoltoon.   Strateginen johtajuus on uutta 

terveydenhuollossa. Yritysmaailmassa sitä on sovellettu yli 10 vuotta. Muun muassa 

Royal Dutch Shell, suuri kansanvälinen energiayhtiö, on soveltanut ennakoivaa 

päätöksentekoa jo 70-luvulta lähtien. Terveydenhuollossa tulevaisuuden suunnittelu on 

ollut epävarmaa. On huomattu, että asioita pitää suunnitella ja ajatella eteenpäin jos 

organisaatio aikoo muuttua tai saavuttaa suosiota. (Luzinski 2014.) 

 

Tämän päivän hoitotyön johtajat joutuvat ennakoimaan päätöksenteossa. Jos ajatellaan 

vain nykyistä, estetään valmistautuminen tulevaisuuteen. Lähijohtajalla täytyy olla visio 

tulevaisuudesta, rohkeutta elää toisinaan epävarmuudessa ja kyky hyväksyä virheitä. 

Luzinskin (2014) mukaan ”Voit analysoida menneisyyttä, mutta joudut suunnittelemaan 



9 
 

tulevaisuutta.” Monet lähijohtajat yrittävät löytää oikoteitä parantaakseen hoidon laatua, 

työntekijöiden asennetta ja taloudellista tilannetta. Oikotietä ei kuitenkaan ole, vaan 

täytyy etsiä ja kehittää uusia toimintatapoja ajatellen tulevaisuutta, eli käyttää ennakoivaa 

päätöksentekoa. Hoidon taso on pidettävä korkealla keskellä ristiriitaisia vaatimuksia 

kulujen hallinnasta ja asiakaslähtöisistä käytännöistä. Tämän lisäksi lähiesimiehen on 

sovellettava osallistavampaa johtamistapaa, jossa jokainen työntekijä on vastuussa 

potilaan hoidon tasosta. (Robertson-Malt & Chapman 2008, Luzinski 2014.) 

 

Broakesin (2009) mukaan The National Patient Safety Agency (kansallinen 

potilasturvallisuusliitto) on kehittänyt ennakoivan päätöksenteon koulutuspaketin 

lähiesimiehille. He voivat hyödyntää koulutustaan muun muassa ennakoivassa riskien 

arvioinnissa. Koulutus tarjoaa lähiesimiehille myös keinoja parantaa työyhteisön 

ilmapiiriä ja turvallisuutta. Kun esimies kuuntelee alaisiaan ja ymmärtää heidän 

taustojaan, hänen on helpompi tarjota heille tukeaan ja näin ehkäistä ennakolta 

mahdollisia virheitä. Tämä johtaa parempaan potilasturvallisuuteen ja lisää lähiesimiehen 

ymmärrystä siitä, millaisia haasteita henkilökunta kohtaa työssään.  

 

2.3 Lähiesimiehen rooli ja tehtävät 

 

Terveydenhuollossa lähiesimiehellä tarkoitetaan sekä sairaaloiden osastonhoitajan tai 

apulaisosastonhoitajan työtä että laajemman yksikön johtajan esimiestyötä (Tuomivaara 

& Eskelinen 2012). Sairaaloissa lähiesimiehet johtavat muun muassa vuodeosastoja, 

poliklinikoita, operatiivisia yksiköitä ja tutkimusyksiköitä (Viitanen & Lehto 2005). 

Lähiesimies johtaa työyhteisöä, jossa voi olla kymmeniäkin työntekijöitä. Lähiesimiehen 

tehtävä on myös toteuttaa koko organisaationsa strategiaa ja soveltaa sitä käytäntöön 

omassa työyhteisössään. Lähiesimiehen oman yksikön toiminnan johtaminen pitää 

sisällään monia eri asioita, muun muassa henkilöstöjohtamisen, talousjohtamisen ja 

asiakaspalvelujohtamisen hallinnan. Lähiesimiehen työ voi myös edellyttää julkisen 

hallinnon toiminnan tuntemusta ja sen muutoksen tunnistamista sekä terveyshallinnon ja 

sen ohjausmenetelmien tuntemusta. (Tuomivaara & Eskelinen 2012.) 

 

Lähiesimiestä pidetään osana organisaation alimman tason johtamisjärjestelmää. Tämä 

käsite on otettu käyttöön terveydenhuollossa viimeisen 10 vuoden aikana. Hoitajien 
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koulutukseen ensimmäiset lähiesimieskoulutusohjelmat tulivat 1990-luvulla. 

Lähiesimiestä voidaan kutsua myös esimieheksi ja työnjohtajaksi. Johtamisjärjestelmä 

voidaan jakaa kahteen tai kolmeen tasoon. Keskijohdon määritelmän avulla lähiesimies 

voidaan määritellä työntekijäksi, jonka alapuolella on vähintään yksi hierarkkinen taso. 

Tämä tarkoittaa käytännön terveydenhuollossa osastonhoitajia. Lähijohtaminen on 

lähiesimiehen johtamistyötä yksiköiden tasolla. (Isosaari 2008.)  

 

Lähiesimies työskentelee toiminnan keskellä. Toiminnassa hän näkee työntekijät 

yksilöinä kun taas ylempi johto näkee työntekijät ryhminä. Lähiesimiehen asemassa 

korostuu omaa yksikköä koskeva tieto. Lähiesimies kuuluu kahteen organisaatioon, 

omaan ja hallinnolliseen yksikköön. Tämä kahdessa järjestelmässä mukana oleminen voi 

aiheuttaa joskus ristiriitoja, mutta yhdessä niistä muodostuu lähijohtajan rooli. (Isosaari 

2008.)  

 

Räsäsen ja Nyforsin (2014) tutkimuksen mukaan hoitotyön lähijohtajuus on tällä hetkellä 

suuren kiinnostuksen kohteena, mutta johtamiskelpoisuuden määräytymistä on tutkittu 

vähän. Heidän mukaansa esimiesten työkokemus ja koulutus vaikuttavat lähiesimiehen 

johtamispätevyyteen.  

 

Aarvan (2009) väitöskirjan mukaan henkilöstöhallinto on keskeisin hoitotyön johtajan 

tehtävä. Seuraavaksi tärkein tehtävä on suunnitella ja seurata toimintaa ja kolmanneksi 

tärkein työn johtaminen ja ohjaaminen. 

 

Lähiesimiehet ovat vastuussa johtamisesta, he takaavat turvalliset työskentelyolosuhteet 

ja auttavat yhdistämään teorian ja käytännön (Berggren & Severinsson 2006). 

Lähiesimies eroaa työntekijöistä tekemällä tiettyjä toimintoja työnantajan puolesta ja 

ylemmästä johdosta puolestaan siten että hänellä on rajoitettu valta.  Lähiesimies joutuu 

käyttämään hyväksi jo olemassa olevia rakenteita eikä voi muuttaa niitä. Hän toimii 

olennaisessa asemassa oman organisaation toimintapolitiikan toimeenpanijana. Hän 

sovittaa organisaation taholta tulevat vaatimukset huolehtimalla, että henkilökunnan saa 

riittävää tukea ja koulutusta. Lähiesimiehen vastuulla on oman työyksikön strategian 

muodostaminen niin, että se tukee koko organisaation strategiaa. Muuttuvat tilanteet 

työpaikalla vaativat lähiesimiehiltä yhä useammin innovatiivisuutta siinä, miten he 

lähestyvät päivittäisiä tehtäviään ja vastuitaan. Jo olemassa oleva innovaatiotaso voi olla 
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haastava lähiesimiehille, koska aika ja resurssit rajoittavat mahdollisuuksia. Tehokas 

ennakoiva päätöksenteko vaatii standardoituja, täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja 

hallinnosta. Päätösten perusteluiksi vaaditaan usein tutkittua tietoa. Lähiesimiesten 

mukanaoloa strategiasuunnittelussa idetään tärkeänä, koska heillä on tieto toiminnan 

tärkeysjärjestyksestä. Uusien toimintojen toteutuminen olisi helpompaa kun resurssit ovat 

kunnossa. (Wiest 2006, Isosaari 2008, Garcia ym.2011, Warshawsky ym 2013.) 

 

2.4 Tuen merkitys lähiesimiehelle 

 

Esimiehen tuella on suuri merkitys työtyytyväisyyteen sekä työhön sitoutumiseen.  

Lähiesimiehen ja tämän esimiehen välisen suhteen pitää perustua luottamukseen, 

kunnioitukseen ja selkeään viestintään. Osa lähiesimiehistä kokee saavansa tukea 

esimieheltään. Osa puolestaan kokee, ettei saa tarpeeksi tukea ja pitää esimiestään 

vaikeasti lähestyttävänä. Lähiesimiehet kokevat turhautumista ja arvostuksen puutetta jos 

suhde esimieheen ei ole terveellä pohjalla. Lähiesimiehet odottavat omalta esimieheltä 

tukea ongelmanratkaisuun mieluummin kuin ratkaisujen sanelemista. (Thorpe & Loo 

2003, Mäkelä ym. 2007, Udod& Care2011, Warshawsky ym. 2013.)  

 

Kirjallisuuden mukaan lähiesimiehille tärkein tuki on ylihoitaja. Tämä tuki koetaan 

erittäin tärkeänä.  Lähiesimiehet pitävät kehityskeskusteluja, yhteisiä kokouksia ja 

toiminnan suunnittelupäiviä tärkeinä. Lähiesimiehet kaipaavat ylihoitajalta 

vuorovaikutusta ja tukea. Ylihoitajalta saatu tuki ja hyvät suhteet omiin esimiehiin 

edistävät työssä voimaantumista ja työtyytyväisyyttä. Ylihoitajalla on suuri merkitys 

lähiesimiesten tukijana. Lähiesimiehet kaipaavat enemmän positiivista sanallista 

palautetta ylihoitajiltaan sekä organisaatiosta. ( Mäkelä ym. 2007, Hartikainen ym. 2010, 

Räsänen & Nyfors 2014.)  Muutostilanteissa lähiesimiehet kokevat oman esimiehen eli 

ylihoitajan tuen tärkeäksi (Lahti 2008). Hinnon (2012) väitöksessä selvisi että 

ylihoitajalta saatu tuki ja resurssien riittävyys vaikuttivat myönteisesti työhön liittyvään 

positiiviseen vireeseen. Kun taas ylihoitajalta saatu vähäinen tuki ja resurssien 

riittämättömyys johtivat aikomuksiin lähteä yksiköstä tai organisaatiosta. 

  

Vertaistuki on syntynyt niin sanotusti oheistuotteena resurssien jakamisen, toisiaan 

lähellä olevien osastojen kesken, tai työnohjauksen yhteydessä. Vertaistuki koetaan 

erittäin tärkeäksi. Lähiesimiehet kokevat tilanteita, joissa kaipaa vertaistukea ja tilanteita 
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joissa voi saavuttaa parempia tuloksia vertaistuen avulla. Vertaistuessa tarjotaan 

samankaltaisissa tehtävissä toimiville, esimerkiksi lähiesimiehille, mahdollisuus tiedon 

jakamiseen, kokemusten vaihtamiseen ja keskinäiseen tukeen. On tärkeää vastaanottaa 

muiden halu jakaa omia kokemuksia. Kuulluksi tuleminen, ettei ole ongelmiensa kanssa 

yksin, ja itsensä hyväksytyksi kokeminen on tärkeää. Vertaistuen avulla syntyy 

hyvinvoivia lähiesimiehiä, jotka jaksavat työssään paremmin. (Lindell 2012.) 

  

Mackoff ym. (2013) mukaan työssä selviämisessä lähiesimiehiä auttavat kollegoiden 

vertaistuki ja omat kokemukset. Avoin, luottamuksellinen keskustelu koetaan hyväksi. 

Kollegiaalisuutta arvostetaan paljon, niin oman yksikön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. 

Kollegiaalisen tuen puuttuminen ja vaikeat suhteet lääkärikunnan kanssa voivat 

puolestaan haitata lähiesimiehen työtä laadukkaan potilashoidon turvaamisessa. 

(Warshawsky ym. 2013, Räsänen & Nyfors 2014.) 

 

Vertaistuki on tärkeä lähiesimiehen johtamisen kehittämisen muoto. Oman johtamisen 

peilaamista ja kokemusten jakamista muiden lähiesimiesten kanssa pidetään tärkeänä. 

Lähiesimiesten yhteiset aamukahvit, työpajat tai mentorointitapaamiset ovat hyviä 

esimerkkejä tästä. Palautteen saaminen omasta lähiesimiestyöstä, sekä työntekijöiltä että 

omalta esimieheltä, on tärkeää työhyvinvoinnin kannalta. (Pirinen 2014.)  

 

2.5 Moniammatillinen yhteistyö 

 

Yhteistyöllä tarkoitetaan yhteisen työn tai tehtävän suorittamista tai ongelman ratkaisua 

ja päätöksentekoa. Etsitään uusia näkökulmia keskustelemalla asioista yhdessä. 

Moniammatillisuus tuo yhteistyöhön mukaan useita eri tiedon ja osaamisen näkökulmia. 

Kysymyksessä on yhteistyöstä, jota käytetään suunnittelussa ja hallinnollisissa 

ratkaisuissa. Moniammatillisessa yhteistyössä on keskeistä saada koottua kaikki tieto ja 

osaaminen yhteen ja saada kokonaisvaltainen käsitys ja ymmärrys. Moniammatillisessa 

yhteistyössä pyritään huomioimaan asioiden lääketieteellinen, sosiaalinen, hoidollinen, 

psykologinen, eettinen ja taloudellinen puoli. (Isoherranen 2005.) Moniammatillisen 

yhteistyöosaamisen edellytyksenä on yhteistyön luonteen ymmärtäminen ja ammatillinen 

itseluottamus. Ristiriitojen ja erilaisten näkemysten hyväksyminen on yhteistyön rikkaus, 

koska niiden esiin tuomisella voidaan luoda uusia ratkaisumalleja. Ammatillisten erojen 

ymmärtäminen edistää moniammatillista yhteistyötä. (Paukkunen 2003.) 
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Moniammatillisessa yhteistyössä oleellista on se, että osaa esittää oman mielipiteensä 

ymmärrettävästi. On oltava valmis perustelemaan mielipiteensä ja kuunneltava muiden 

näkökantoja ratkaisuja tehtäessä. Puhutaan keskustelevasta asiantuntijuudesta. 

Keskustelutaitoja tarvitaan toisten ammattilaisten, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa 

kommunikoidessa. (Isoherranen 2012.) Moniammatillinen yhteistyö toimii heikosti 

silloin kun ongelmanratkaisun oletetaan löytyvän vain yhdeltä tiimin jäseneltä, eikä 

yhteiseen keskusteluun käytetä aikaa tai siihen ei ole mahdollisuutta. (Isoherranen 2005.) 

 

Hoitotyön johtaminen on tärkeässä roolissa osana moniammatillista johtamistyötä, kun 

palvelurakenteet uudistuvat. Terveydenhuollon lähijohtamisessa pitäisi hyödyntää hyvän 

johtamisosaamisen käytänteitä ja täten löytää tilaa uudistuksille. Ilmiöiden vertailu 

kansainvälisillä foorumeilla on hankalaa, koska johtamiseen liittyvä keskustelu on 

terveydenhuollossa hajanaista.  (Räsänen ym. 2013.) 

 

Moniammatillisuutta on nimitetty myös jaetuksi asiantuntijuudeksi. Jaettu johtajuus antaa 

jokaiselle moniammatillisen tiimin jäsenelle vastuun omalla alueellaan. Potilaiden 

hoitaminen on moniammatillisessa yhteistyössä toimivien yhteinen tehtävä, se edellyttää 

tehtävien ja yhteistyön synkronointia. Moniammatillista yhteistyötä työyhteisössä 

luonnehtii myös se, että yhteistyöhön osallistuvilla ammattiryhmillä on yhteisesti 

ymmärretty työn tavoite, kollegiaalinen ja tasa-arvoinen työsuhde sekä jaettu 

päätöksenteko. Moniammatillisen tiimin jäseniltä vaaditaan myös valmiutta 

joustavuuteen rooleissa. Tiimille tärkeä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri on kaikkien 

tiimin jäsenten yhteinen aikaansaannos. Moniammatillisen yhteistyön on katsottu 

edistävän potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia. (Collin ym. 2012, Isoherranen 2012.)  

 

Pärnän (2012) mukaan moniammatillisuudella tarkoitetaan yleisesti eri ammattiryhmien 

tietojen ja taitojen yhteensovittamista yhteisessä toiminnassa. Tässä toiminnassa 

päätöksistä neuvotellaan ja sitoudutaan tavoitteelliseen yhteistoimintaan. 

Moniammatillinen yhteistyö antaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden 

parantaa osaamistaan ja näin lisätä kokemuksiaan. (Nilsson ym. 2011.) 

 

Moniammatillinen yhteistyöllä tarkoitetaan Nikkilän ja Paasivaaran (2007) mukaan eri 

ammattiryhmiin kuuluvien toimijoiden kykyä ratkaista ongelmat yhdessä. Yhteistyö 
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vaatii joustavuutta ja valmiutta hyväksyä erilaisuutta. Moniammatillisessa yhteistyössä 

on keskeisintä yhteisöllinen asiantuntijuus. Moniammatillinen yhteistyö on 

terveydenhuollossa välttämätöntä. Kuitenkin terveydenhuollossa lääketieteen 

erikoistumisalat leimaavat johtamisjärjestystä sekä johtamiseen liittyvää päätöksentekoa 

ja tiedon kulkua. (Räsänen & Nyfors 2014.) 

 

2.6 Muutokset työpaikalla 

 

Muutoksella tarkoitetaan minkä tahansa ilmiön rakenteen, olemuksen tai piirteen 

siirtymistä määrällisesti tai laadullisesti jonain hetkenä määritellystä tilasta toiseen. 

Kohteena voi olla organisaation toiminta tai siihen liittyen esimerkiksi palvelut ja tuotteet 

sekä niihin vaikuttavat järjestelmät ja toimintatavat. (Stenvall ym. 2007.) Muutokset 

organisaatioissa koetaan usein poikkeustiloina, kun ne päinvastoin tulisi nähdä 

luonnollisena osana työtä. Muutoksen hyväksyminen osaksi normaalia työtä on lyhyt 

askel jatkuvien myönteisten muutosmahdollisuuksien etsintään. (Viitala 2004.)  

 

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset voivat johtua joko ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä. 

Sisäisiä tekijöitä ovat johtamiskulttuurin kehittyminen, keskeiset henkilövaihdokset, 

organisaation toiminta- ja päätöksentekomallien muutospaineet ja asiakaspalvelussa 

havaitut puutteet. Tällaiset tekijät voivat johtaa muutoksiin esimerkiksi organisaation 

johtajuudessa, strategisessa suunnittelussa tai henkilöstöpolitiikassa. (Stenvall &Virtanen 

2007.)  

 

Ihmisen kokemuksellisella tasolla muutos on aina jonkinlainen mullistus tai ainakin 

epävarmuuden aihe (Syväjärvi ym. 2007). Organisaation muutosjohtaminen voi olla 

vaikeaa lähiesimiehelle, koska hänellä ei välttämättä ole riittävästi tietoa tehdä nopeita 

toimintoja, käyttöönottoa tai muutosta ohjaavia päätöksiä (Barnes 1995). Tietynlaiset 

odotukset ja vaatimukset luovat riittämättömyyden tunnetta lähiesimiehelle siitä, miten 

hänen pitäisi toimia ja millainen hänen pitäisi olla. Myös useat työtehtävät ja kiire lisäävät 

työn kuormittavuutta. Lähiesimieheen kohdistuvien tunteiden ja odotusten vuoksi hänen 

itsehillintänsä, itseluottamuksensa ja tunteiden säätelykykynsä joutuvat koetukselle 

päivittäin.(Järvinen 2011.) 
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Nykypäivän kiireinen työtahti vaikuttaa lähiesimiehen työhön. Henkilöstöä ei ole 

riittävästi, työ muuttuu jatkuvasti ja sen kehittäminen on haastavaa. (Surakka ym. 2008.)  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 

3.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ennen haastatteluja tehtiin 

kirjallisuuskatsaus aiheesta. Teoreettiset lähtökohdat perustuivat kirjallisuushakuun. 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä selvitettiin ennakoivaa päätöksentekoa, mitä 

sillä tarkoitetaan ja mikä on lähiesimiehen rooli siinä. Kirjallisuushaussa käytettiin 

sähköistä tiedonhakua. Valittiin tieteellisissä lehdissä julkaistuja, vertaisarvioituja 

tutkimus- ja katsausartikkeleita.  Sähköiseen hakuun käytettiin Oulun yliopiston kirjaston 

NELLI-portaalia, jonka kautta artikkeleita haettiin CINAHL- ja MEDIC-tietokannoista. 

Hakusanoina käytettiin seuraavia: nurse administrators and foresight and desicion 

making. Samoilla hakusanoilla haettiin tietoa Health Management (ProQuest) - 

tietokannasta. Kirjaston informaatikon mukaan aiheesta löytyi hyvin vähän artikkeleita. 

Hänen mukaansa oli hyvä rajata haku vuosiksi 2004-2014, viiden vuoden rajaus tästä 

aiheesta olisi ollut liian lyhyt.   

 

3.2 Tutkimusaineisto ja aineiston keruu 

 

Tutkimuksessa aineistona käytettiin terveydenhuollossa työskentelevien lähiesimiesten 

haastatteluja. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä (n=10) erikoissairaanhoidossa 

työskentelevää lähiesimiestä. Tällä tutkittavien määrällä aineisto alkaa olla riittävä eli 

uutta tietoa asiasta ei enää tule, saturaatio saavutettiin (Polit & Beck 2008). Haastattelut 

toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastattelu soveltui hyvin tähän tutkimukseen, koska 

aiheesta ei ollut kovin paljon aikaisempaa tutkimustietoa (Elo & Kyngäs 2008). 

Haastateltavien valinta perustui sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Oli tärkeää 

että lähiesimiehet, jotka osallistuivat haastatteluun, tiesivät ilmiöstä ja heillä oli 

kokemusta tästä. (Denzin & Lincoln 2011, Polit & Beck 2012.)  Tähän tutkimukseen 

osallistuneilla lähiesimiehillä oli vähintään neljän vuoden kokemus lähiesimiehen 

tehtävistä.  Heillä oli selvä käsitys ennakoivan päätöksenteon merkityksestä työssään. 

Riittävän pitkä työkokemus toi laaja-alaista näkökulmaa tutkimuksen aiheeseen. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin avoimella haastattelulla.  Avoin haastattelu sopii 

menetelmäksi silloin kun aihetta on tutkittu vähän (Polit & Beck 2012). Ennen varsinaisia 

haastatteluja tehtiin esihaastattelut kahdelle lähiesimiehelle. Näiden esihaastatteluiden 
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perusteella haastatteluun ei tarvinnut tehdä muutoksia ja esihaastattelut voitiin ottaa 

mukaan lopulliseen aineistoon. Haastattelussa oli avauskysymys, jolla haastattelua 

lähettiin viemään eteenpäin. Kysymys oli ”minkälaisia mahdollisuuksia sinulla 

lähiesimiehenä on ennakoivaan päätöksentekoon työssäsi?” 

 

Haastattelu toteutettiin haastateltaville sopivana aikana ja heille sopivassa paikassa, 

yleensä haastateltavien työhuoneessa. Haastattelut ajoittuivat marras-joulukuulle 2016. 

Yhteen haastatteluun varattiin aikaa yksi tunti. Haastattelut kestivät 30 minuutista 60 

minuuttiin. Keskimäärin haastattelut kestivät 40 minuuttia. Osa haastateltavista oli 

puheliaita ja osa niukkasanaisia. Haastattelutilanteet olivat alkujännityksen jälkeen 

rentoja ja vapautuneita. Haastatteluvälineenä oli nauhuri, joka saatiin lainaksi 

haastattelijan työpaikalta. Nauhurin ansiosta yksityiskohtia ei tarvinnut kirjata ylös tai 

muistaa ulkoa. Näin haastattelun yksityiskohdat muistettiin ja voitiin paremmin keskittyä 

haastateltavaan ja itse aiheeseen. Haastattelun nauhoitukseen palaaminen edesauttoi 

mahdollisten tutkimusongelmien selvittämisessä.(DiCiccio-Bloom & Crabtree 2006.) 

 

Tämän tutkimuksen aineisto muodostui nauhoitetuista haastatteluista. Lisäksi 

haastattelija piti haastattelupäiväkirjaa, jossa kuvattiin haastateltavaa ja 

haastattelutilannetta sekä arvioitiin omaa toimintaa. Nauhoitetut haastattelut 

aukikirjoitettiin eli litteroitiin sanatarkasti heti samana päivänä haastattelujen jälkeen ja 

perehdyttiin aineistoon syvällisemmin. Näin oli helpompi muistaa haastattelun tunnelmaa 

ja voitiin helpommin tarvittaessa täydentää tai selventää haastatteluja. 

Puhtaaksikirjoitettua aineistoa syntyi 52 sivua (A4, fonttikoko 12, riviväli 1,5).  

Puhtaaksikirjoittamisella tarkoitetaan aineiston kääntämistä tekstiksi. (Lincoln & Guba 

1985, Hirsjärvi & Hurme 2011.) 

   

Yksilöhaastattelussa haastattelijan oli helpompi hallita tilannetta ja haastattelija pystyi 

esittämään lisäkysymyksiä ja tarkennuksia sekä syventämään tietoa. Haastattelijana 

pystyin toistamaan kysymyksen ja selventämään tarvittaessa sanamuotoja. Lähiesimiehet 

saivat vapaasti puhua aiheesta omin sanoin. Tutkimushaastattelussa tutkijan on tärkeää 

muistaa haastatteluaineiston rajoitukset ja tasapuolisuuden periaate. Haastattelijana 

tiedostin omat ennakkoluuloni ja pyrin tietoisesti rajoittamaan niiden vaikutusta 

tiedonkeruuseen. (Gillham 2005, Polit & Beck 2012, Tuomi & Sarajärvi 2012.)  
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3.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysiä 

voidaan käyttää sekä laadullisissa että määrällisissä tutkimuksissa. Sisällönanalyysi 

voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti (induktiivinen) tai teorialähtöisesti (deduktiivinen). 

Sisällönanalyysi on yleisesti käytetty menetelmä laadullisissa tutkimuksissa. Sen avulla 

pyritään kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä siten, että etsitään aineistosta järjestelmällisesti 

vastauksia tutkimuskysymykseen. Sisällönanalyysin katsotaan soveltuvan erityisen hyvin 

strukturoimattomaan aineistoon. (Kyngäs ym. 2011.) 

 

Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä muokataan laadullisen tutkimuksen kohteena 

oleva ilmiö käsitteelliseen muotoon. Induktiivinen sisällönanalyysi oli tässä 

tutkimuksessa perusteltua, koska aihetta ei oltu tutkittu kovin paljon. Myös Elon & 

Kynkään (2008) mukaan induktiivista sisällönanalyysiä on hyvä käyttää silloin, kun 

tutkittavasta ilmiöstä on vain vähän tutkimustietoa tai sitä ei ole lainkaan. Analyysin 

tarkoituksena oli tuottaa tietoa ja luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

(Kyngäs ym. 2011, Polit & Beck 2012.)  

 

Analysoinnin aluksi aukikirjoitetut haastattelut luettiin läpi useaan kertaan. Näin 

perehdyttiin syvällisemmin haastattelujen sisältöön. Tämän jälkeen aineistosta alettiin 

etsiä yhtenäisiä vastauksia avoimeen kysymykseen. Analyysiyksiköksi valittiin 

ajatuskokonaisuus, se saattoi olla virke tai lause.  Induktiivisessä sisällönanalyysissä on 

tavoitteena ryhmitellä ja pelkistää aineisto. Pelkistettäessä kopioitiin ja kursivoitiin 

tutkimuskysymykseen liittyviä ilmaisuja. Aukikirjoitetun tekstin sisällöstä pyrittiin 

löytämään samankaltaisuuksia ja eroja. (Elo & Kyngäs 2008.) 

 

Aineisto pelkistettiin etsimällä samankaltaisia vastauksia. Tämän jälkeen ilmaisut 

ryhmiteltiin sisällön mukaan. Ilmaukset yhdisteltiin ja jaettiin alaluokkiin eli 

alakategorioihin. Seuraavaksi alakategoriat yhdistettiin samansisältöisiksi 

yläkategorioiksi ja nämä nimettiin sisällön mukaan. Aineisto jakautui haastatteluiden 

perusteella viiteen eri alueeseen, jotka olivat ennakoinnin merkityksen korostuminen, 

muutosten kokeminen työpaikalla, lähiesimiehen vaikutusmahdollisuudet työssään, 

esimiehen ja kollegoiden tuki, moniammatillinen yhteistyö sekä haasteet työpaikalla. 

Viimeiseksi muodostui pääkategoria, jonka yhdistäväksi kategoriaksi muodostui 
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tutkimuskysymystä vastaava kategoria. Asiakokonaisuudet, jotka näyttivät kuuluvan 

yhteen, yhdisteltiin omiin ryhmiin. Näille annettiin niiden sisältöä parhaiten kuvaava 

nimi. (Liite 3.)  

  
3.4 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

 

Kun tutkimussuunnitelma oli hyväksytty, haettiin tutkimukselle kirjallinen tutkimuslupa 

yhteistyöorganisaatioilta ennen tutkimushaastattelujen tekemistä. Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin alueella tutkimuslupa haettiin hallintoylihoitajalta tutkimusten 

rekisteröinti- ja lupakäytäntöjen mukaisesti. Tutkimuslupaa ei julkaista tutkimusraportin 

liitteessä haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi.  Lupaa eettiseltä lautakunnalta ei 

tähän tutkimukseen tarvittu. (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2009, 

PPSHP eettinen toimikunta 2016.)   

 

Tutkimusluvan saannin jälkeen lähiesimiehille lähetettiin sähköpostitse tietoa 

tutkimuksesta ja he saivat tutustua tutkimusaiheeseen etukäteen (liite 1). Sähköpostissa 

heille kerrottiin tutkimuksesta, ja miksi heitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen. 

Saatekirjeessä informoitiin tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Kirjeessä 

kerrottiin myös haastattelujen nauhoittamisesta ja kestosta sekä anonymiteetin 

säilyttämisestä ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Haastateltavien tiedottaminen 

haastattelun aiheesta ja ajankohdasta on tärkeää, jotta he voivat suostua haastatteluun. 

Tämä oli myös eettisesti perusteltua. (Tuomi & Sarajärvi 2012.) Haastattelupyyntö 

lähetettiin 13 lähiesimiehelle, heistä kaksi kieltäytyi haastattelusta ja yksi ei vastannut 

viestiin. Tutkija sopi haastatteluajan jokaisen haastateltavan kanssa etukäteen 

sähköpostin välityksellä. Haastattelu suoritettiin haastateltaville sopivana aikana ja heille 

sopivassa paikassa, yleensä haastateltavien työhuoneessa.  Tutkimukseen osallistuvilta 

lähiesimiehiltä pyydettiin kirjallinen suostumus haastattelun alussa tietoon perustuvan 

suostumuksen (eng. informed consent) periaatteen mukaisesti. Tämän suostumuksen 

avulla varmistettiin että haastateltava tekee osallistumispäätöksensä itsenäisesti ja ilman 

painostusta. (Länsimies-Antikainen 2008, Polit & Beck 2012.) Haastattelun alussa 

lähiesimiehiltä pyydettiin kirjallinen suostumus haastatteluun (liite2).  

 

Tutkielmassa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä ja huomioitiin eettiset kysymykset 

koko tutkimusprosessin aikana. Laadullisessa tutkimuksessa eettiset kysymykset 
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koskettavat tutkijaa, aineistoa, laatua ja sisältöä, tulosten esittämistä ja aineiston 

analyysia. Tutkija huomioi eettiset kysymykset koko tutkimusprosessin aikana. 

Tutkimusaineistot analysoitiin ja tulokset raportoitiin siten, että vastaajien yksityisyys ja 

nimettömyys säilyivät. (Burns & Grove 2001,Polit&Beck 2012.) 

 

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset 

uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 

tavalla. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa ensisijaisesti jokainen 

tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse. Tutkimuksessa noudatettiin tiedeyhteisön 

tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta 

tutkimustyössä. (Tutkimuseettinen neuvottelutoimikunta 2012.) 
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4 LÄHIESIMIESTEN MAHDOLLISUUDET ENNAKOIVAAN 

PÄÄTÖKSENTEKOON 

 

4.1 Ennakoinnin merkitys lähiesimiehelle 

 

Lähiesimiehet sanovat ennakoinnin olevan normaalia arkipäivää. Työpäivän aikana 

mietitään yksikön asioita, henkilökunnan riittävyyttä esimerkiksi loma-aikana, 

työntekijöiden jaksamista ja osaamista sekä työtehtävien painotusta. Lomien 

suunnittelussa on tärkeää taata potilasturvallisuus ja tämän vuoksi on oltava riittävä määrä 

henkilökuntaa. Kaikissa haastatteluissa korostui ennakoinnin tärkeys. Lähiesimiehet 

pitivät sitä tärkeimpänä asiana työssään. Heidän mielestään päätöksiä ei voi tehdä kuin 

ennakoinnin avulla. Työn tekeminen ei onnistu jos sitä ei ennakoida. Ennakointi on 

toiminnan suunnittelua. Jokaisessa työvuorossa mietitään asioita ja ennakoidaan 

tilanteita. Kun on kysymys potilastyöstä, asioita ei voida siirtää seuraavaan päivään, vaan 

on toimittava heti ajatellen potilasturvallisuutta. Lähiesimiehet tekevät päivän aikaan 

useita ennakoivia päätöksiä ja heiltä vaaditaan paineensietokykyä. 

 

Koko ajan on ennakointi mukana ja kulkee sivussa. Ennakoivalla 

päätöksenteolla pystyn vaikuttamaan muutoksiin mitä meidän ympärillä 

tapahtuu koko ajan että voin olla mukana muokkaamassa tulevaisuutta. Tätä 

työtä ei voi tehdä jos ei ajattele taaksepäin ja eteenpäin. 

 

Haastatteluista tuli esille, että ennakoinnin pitäisi olla arkipäivää kaikille lähiesimiehille. 

Ennakointitaitoa tarvitaan yhä enemmän. Lähiesimiehen on mietittävä tulevaisuuden 

vaatimuksia, mutta tätä ei yksikään haastateltava kokenut helppona. Lähiesimiesten 

työssä korostuu suunnitelmallisuus, heidän on yritettävä olla koko ajan askeleen edellä, 

mutta he eivät saa unohtaa menneisyyttä. Ennakoivassa päätöksenteossa kokemuksella 

on suuri merkitys. Ennakoinnin suunnittelu vaati paljon aikaa lähiesimiehiltä. Kuitenkin 

lähiesimiehet kokivat että työssä eletään paljon niin sanotusti kädestä suuhun. Pikaisia 

päätöksiä tehdään ilman ennakkotietoa tai ajatusta siitä, miten ne vaikuttavat 

tulevaisuuteen. 

 

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, muutoksia tulee ja poikkeamia. 

Eletään hyvin paljon kädestä suuhun kun pikaisia päätöksiä joudutaan 

tekemään ja päätöksiä ilman että on ennakkotietoa tavallaan tai ajatusta siitä 

mitä tämä mahdollisesti vaikuttaa tulevaisuuteen, on tässä ja nyt. 
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Ennakoivalla päätöksenteolla lähiesimiehet voivat vaikuttaa ympärillään tapahtuviin 

muutoksiin ja voivat olla suunnittelemassa tulevaisuutta. Oman yksikön historian ja 

toimintatapojen tuntemus auttaa ennakoinnissa. Yksikön perusasioiden on oltava 

kunnossa. Silloin voidaan toimia nopeasti ilman että yksikön toiminta horjuu pahasti.  

 

Se on a ja o ja siihenhän me aina pyritään. Kaikkea ei voi ennakoida mutta 

just se että tietyllä tavalla tuntien oman yksikön historian ja toimintatavan ja 

potilasaineiston niin kyllähän me jotain ennakointia pystytään tekemään ja 

varautumaan asioihin pikkusen aikaisemmin kun tässä ja nyt. 

 

Vaikka ennakoinnin merkitys koettiin tärkeänä, joidenkin lähiesimiesten mielestä heillä 

ei ole riittävästi oikeuksia tehdä päätöksiä, ja sen vuoksi he tuntevat olevansa ajoittain 

hankalassa tilanteessa. Heillä on tietoa tarpeista ja tietoa millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, 

mutta valtuudet eivät riitä. Osa toi esille ”puun ja kuoren välissä olemisen.” Monissa 

haastatteluissa tuli esille, että lähiesimiehet toivoisivat tulevansa kuulluiksi etukäteen 

suuria päätöksiä tehtäessä ja että heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa osaltaan niihin. 

Lähiesimiesten kokemus pitäisi huomioida. Useimmilla haastatteluun osallistuvilla 

lähiesimiehillä oli vahva työkokemus, mikä toi varmuutta ennakointiin. Enää ei menty 

”fiiliksen” pohjalta, kuten eräs haastateltava sanoi, vaan syvällä kokemuksella. Kokemus 

toi myös varovaisuutta päätöstentekoon. 

 

Se päätöksenteko-oikeus on aika rajallinen lähiesimiehellä ja me ollaan 

vähän hankalassa tilanteessa siinä että meillä olis niinku tietoa ja taitoa ja 

tiedetään ne tarpeet mitä me tarvittais tänne ja minkälaisia päätöksiä pitäis 

tehdä, mutta meillä ei oo valtuuksia tehdä niitä päätöksiä. 

 

Toisaalta haastatteluissa korostui ennakoivan päätöksenteon mahdollisuus omassa 

yksikössä. He kokivat että heillä on paras tieto oman yksikön henkilöstön vahvuuksista 

ja heikkouksista. Tällä tiedolla he pystyvät suunnittelemaan tiettyjä asioita yksikössään. 

Millä tavalla henkilöstöä kehitetään ja koulutetaan ja mitkä otetaan painopisteiksi 

tulevaisuudessa. Uusista toimintamalleista tiedetään ja näin voidaan kehittää oman 

yksikön toimintaa. Esimerkkinä mainittiin erilaisten poliklinikoiden laajeneminen ja 

hoitajien tiedon syventäminen. Tuli esille kohdennetun suunnittelun tärkeys. Myös 

yllättävissä muutostilanteissa lähiesimiehet kokivat, että heidän mielipiteensä ja 

kokemuksensa otetaan huomioon asioita suunniteltaessa. Tällaisia tilanteita olivat 

esimerkiksi nopeasti tapahtuvat toimintatilojen muutokset sisäilmaongelmien vuoksi. 
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Se on ensinnäkin hirveän tärkeää, mihin sää sitä yksikköä viet, sulla  pittää 

olla semmonen visio ja joka ei aina välttämättä toteudu, mutta sulla pittää 

olla kuitenkin joku semmonen näkymä että mikä ehkä toteutuu. Sulla pittää 

olla se mihin sää meet ja sitte pittää olla tiedossa ne keinot että millä sää 

pääset ja millä sää autat sen tavoitteen saavuttamisessa ja sehän on 

nimenomaan se henkilökunta joka sen työn tekee ja esimies on vaan 

mahollistaa. 

 

Ja minkälaisia toimintamalleja uusia on kenties tulossa, niitäkin pikkusen 

pystytään ennakoimaan. Ja varaudutaan niihin, että me ei niinku nykyisin 

yritetäkään että me niellään kaikki kerralla vaan että me yritetään pilikkoa 

tätä osaamistarvetta vuositasoilla vähän etteenpäin. 

 

Asioiden hyvä ja tarkka perustelu koettiin toiminnan suunnittelun kannalta ensisijaisen 

tärkeäksi. Suunnitelmallisuuden muuttuminen lyhyen ajan suunnitteluksi nousi monissa 

haastatteluissa esille. Aiemmin lähiesimiehet pystyivät suunnittelemaan niin sanotun 

vuosikellon avulla asioita eteenpäin, mutta nykyään suunnitelmat tehdään muutaman 

kuukauden jaksoissa. Tämä koettiin raskaana ja välillä turhauttavanakin. Myös se, että 

suunnitelmat voivat muuttua täysin, tuntui joidenkin lähiesimiesten mielestä välillä 

turhauttavalta. Nykyään suunnittelussa korostuu entistä enemmän talous. Kuukausittain 

joudutaan ajattelemaan hoitotakuutilastoja ja mahdollisia aikarajojen ylityksiä. Tällaista 

ei aiemmin ole esiintynyt samassa määrin. Taloustiedon tarpeellisuus korostui ja siihen 

toivottiin monissa haastatteluissa panostettavan enemmän. Monia seikkoja ei kuitenkaan 

voi ennakoida. Esimerkkeinä haastateltavat mainitsivat muun muassa omahoitajaringin, 

sairaspoissaolot ja pitkät sairaslomat. Niitä ei voi ennakoida, mutta ne tulevat vastaan 

joka vuosi. Kokeneet lähiesimiehet osaavat poimia painopistealueita, joihin toimintaa 

suunnataan ja kehitetään. On tärkeää pystyä pilkkomaan kokonaisuudet osiin ja kehittää 

niitä vähitellen. Lähiesimiehellä pitää olla keinoja viedä suunnitelmia eteenpäin. He 

tietävät, että muutokset voivat pelottaa henkilökuntaa ja heidän pitää olla tukemassa ja 

perustelemassa päätöksiä henkilöstölle. 

 

Että se minun mielestä on tänä päivänä enemmän ja enemmän menny 

semmoseksi lyhyen ajan suunnitteluksi. Ei voi ennää suunnitella semmosta 

vuodeksi eteenpäin. Nythän mennään neljän kuukauden jaksoina etteenpäin. 
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4.2 Muutokset ja niihin vaikuttaminen 

 

Muutokset koettiin pääosin positiivisena ja tärkeänä asiana. Lähiesimiesten mielestä 

muutoksilla voidaan kehittää toimintaa. Muutoksia pidettiin työn rikkautena ja haasteena. 

Jokainen lähiesimies oli ollut omassa työssään kehittämässä uusia asioita ja se näkyi 

haastatteluissa. Lähiesimiehet olivat sitä mieltä että muutoksia tarvitaan ja ne vaikuttavat 

moniin asioihin muun muassa työhyvinvointiin, kunhan muutokset on sisäistetty ensin. 

Muutoksia pidetään arkipäiväisenä asiana, ne ovat tulleet jäädäkseen. Eräs lähiesimies 

totesi, että ilman muutoksia työntekeminen olisi pitkästyttävää. Lisäksi koettiin, että 

muutosvastarinta on turhaa ja energian tuhlausta, koska muutokset tulevat joka 

tapauksessa. Ei voida olettaa että yksikkö toimii koko ajan samalla tavalla ja muutokset 

tapahtuvat ympärillä. Se ei ole realistista. Ei voida ajatella, että muut saavat muuttua, 

mutta me pysymme samanlaisina. Kun on jo totuttu muutoksiin, uudet muutokset ovat 

helpompia. Positiivisen muutoksen sanotaan näkyvän pienissäkin asioissa. Osa 

lähiesimiehistä koki kunnia-asiana olla muita edellä muutosten suunnittelussa. 

 

Muutosvastainen ei ole hyvä olla, ei voi olla vastaan uudistuksia, sellaista ei 

jaksa kukaan eikä toiminta kestä semmoista. 
  

En näe muuta tapaa, muutos ei ole itse tarkoitus, enkä tarkoita että kaikkia 

muutoksia kauhotaan yhtä aikaa mutta pikkuisen sellaista liikettä pitää olla 

koko ajan. 

 

Lähes kaikissa haastatteluissa korostui kuitenkin se, että muutoksia tulee liikaa ja liian 

nopeasti. Ylempi johto tekee merkittävät päätökset ja muutokset toteutetaan niin 

kiireisellä aikataululla, ettei niihin ehditä reagoimaan kunnolla.     Olisi hyvä saada välillä 

rauhassa keskittyä nykyisiin tehtäviin. Haastateltavat ymmärsivät kuitenkin että tämä on 

arkipäivää.  

 

Koko ajan tulee uutta, sitä on välillä meidän talossa liikaakin, muutosta tulee 

muutoksen perään ja sitten tulee ennen kuin keretään miettiä miten tämä 

hoidetaan tuleekin jo joku toinen päälle. Yhtä aikaa monta muutosta menossa 

ja ovat eri vaiheessa sisään vietynä ja niiden johtaminen on just sitä jatkuvaa 

informointia. 

 

Lisäksi lähiesimiesten mukanaoloa muutosten suunnittelussa pidettiin ensiarvoisen 

tärkeänä ja sitä toivottiin tapahtuvan enemmän. Näin koettaisiin että muutosten 
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suunnittelusta tulisi heti alusta asti yhteinen asia. Lähiesimiehet halusivat olla mukana 

suunnittelemassa ja ennakoimassa muutoksia. Osallistuminen kohotti heidän itsetuntoa. 

Lähiesimiehellä on käytännön kokemus siitä mitä muutosten suunnittelu vaatii. Lisäksi 

koettiin että lähiesimiehen työtä arvostetaan enemmän, jos he ovat mukana 

suunnittelemassa muutoksia. Osa koki ahdistavana, ettei itse voi olla vaikuttamassa 

kaikkiin muutoksiin. Kaikki lähiesimiehet tiesivät, että myös heidän omat esimiehensä 

ovat monesti hankalassa välikädessä. Tämä asia loi yhteenkuuluvuuden tunnetta oman 

esimiehen kanssa. Niin sanotut virkamiespäätökset tuntuivat toisinaan kohtuuttomilta, 

mutta näiden päätösten kanssa oli elettävä ja toteutettava määräykset parhaalla 

mahdollisella tavalla.  

  

On ikävä jos jätetään osastonhoitajien voimavara käyttämättä niin että 

viranhaltijat itsekseen päättävät asiat joista heillä ei ole sitä tietoa/taitoa ja 

kokemusta mikä tulee ruohonjuuritasolta potilastyöstä yksiköiden 

osastonhoitajilta. 

 

Ne ei aina ymmärrä sitä että mitä se on niinku  käytännön tasolla, minkälaisia 

ongelmia se esimerkiksi aiheuttaa, että se on melkoinen tsunami mistä joku 

pikkujuttu minkä ehkä joku korkeampi taho katoo että tämä on tällainen 

pikkujuttu ja se tulee aika yllättäen monestikki että siihen ei oo mitää 

mahollisuutta vaikuttaa ja työntekijät ei välttämättä tajua että ne 

lähiesimiehetkään ei tienneet siitä asiasta ja eivätkä olleet pystyneet 

vaikuttamaan siihen asiaan. Se vaan tullee se asia ja hoitakaa tämä homma 

että ne on aika tympeitä. Silloin on pikkusen mahottomuus mitään 

ennakoivaan päätöksentekoa harrastaa. 
 

Heikkoutena koettiin se, ettei muutoksista informoida tarpeeksi ajoissa. Tiedottaminen 

koetiin puutteellisena. Koettiin että muutokset tulevat liian nopeasti, joskus jopa parin 

päivän varotusajalla. Tämän vuoksi lähiesimies ei ehdi kunnolla tai ollenkaan paneutua 

asioihin ja perustella niitä henkilöstölle. Lähiesimiehet joutuvat selittelemään muutoksia 

työntekijöilleen vaikka eivät itsekään ole niitä sisäistäneet. Kuitenkin koettiin, että 

henkilökunta ymmärtää, ettei lähiesimies ole voinut aiemmin kertoa muutoksista, koska 

ei itsekään ole ollut tietoinen niistä. Muutosten valmisteluun haluttiin joka tapauksessa 

enemmän aikaa. Haastatteluissa korostui tiedottamisen ja keskustelun merkitys. Esille 

nousi myös, että henkilökuntaa täytyy kuunnella ja tukea muutosten keskellä.  

Henkilökunta kuitenkin tekee käytännön työn.  
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Asioista pitää vaan puhua, puhua keskustelemalla ja käymällä asioita läpi. 

Pitää saada ihmiset kertomaan mikä pelottaa ja kysyä miksi näin. Muutosta 

pitää viedä yhdessä, henkilökunta tietää tekemisen parhaiten. 

 

Henkilökunnalle pitää aina ettiä ja kertoa se hyvä puoli, me tehhään tämä yhesä ja 

tää on meidän yhteinen asia. 

Jotkut muutoksethan on ihan hyvästä ja mää oon sitä mieltä että joitakin 

muutoksia täytyy aina tehdä että ei ne oo pahasta. Täytyy olla mahollisuus 

muutoksille, mutta se että niitä valmisteltais vähän enemmän ja että niinku se 

valmistelupuoli olis kunnossa. 

 

Lähiesimiehet eivät itsekään aina hyväksy kaikkia muutoksia ja kokivat tämän 

ongelmalliseksi. Tiedottaminen henkilökunnalle tällaisessa tilanteessa voi toisinaan 

aiheuttaa ongelmia.    Olisiko parasta olla vain rehellinen vai miten toimia? Haluttiin 

painottaa strategian mukaista avoimuutta ja sen toteutumista. Lähiesimiehet kokivat 

olevansa hankalassa välikädessä. Kuitenkin yleinen mielipide oli se, että työnantajan 

kanssa on oltava samoilla linjoilla. 

 

Usein tuntuu että tehdään jotain päätöksiä tai otetaan vaikka joku uus 

ohjelma käyttöön tai joku uus lappu täytettäväksi, vaikka nämä 

työvuorovaihtolaput jotka on ihan naurettava juttu, pelekkää byrokratiaa, tai 

että työvuorolistoissa ei saa näkyä vuosilomat tai sairaslomat. Nyt on monin 

kertaiset kirjaukset että asia pysyis niinku salassa vaikka ihmiset tietää kyllä 

tismalleen että kuka on milläkin poissaololla ja muuta. 

 

Me ollaan työnantajan palveluksessa ja potilaita varten, se on se pointti. 
 

Suurin osa lähiesimiehistä oli sitä mieltä että heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman 

yksikkönsä muutoksiin. Ylempi johto tekee suuret päätökset mutta käytännön asioissa he 

pystyvät vaikuttamaan muutoksiin. Lähiesimiehet tuntevat oman yksikkönsä henkilöstön 

vahvuudet ja heikkoudet.  Lähiesimiesten tehtävänä on miettiä miten muutokset 

toteutetaan omassa yksikössä ja mitä se vaatii lähiesimiehiltä ja työntekijöiltä. Tässä 

korostuvat ammattitaito ja kokemus hoitotyöstä. Lähiesimiehen oman työn arvostus nousi 

monissa haastatteluissa esille. Pitää arvostaa itseään niin saa arvostusta muiltakin. 

Tavoiteltuun lopputulokseen on joka tapauksessa päästävä. Ne lähiesimiehet, joilla ei 

ollut mahdollisuutta vaikuttaa muutoksiin kokivat suhteensa omaan esimieheensä 

huonona, mikä vaikutti kaikkeen toimintaan työssä. Lähimiehen ja tämän esimiehen 

välisellä suhteella oli suuri vaikutus myös henkilökunnan hyvinvointiin. 
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Kyllä se vähän on niin että muutos pitää tehdä, mutta lähiesimiesten tehtävä 

on miettiä miten muutos just tässä meidän yksikössä tehdään ja mitä se vaatii. 

 

Muutamissa haastatteluissa tuli esille, ettei lähiesimiehellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa 

johdon tekemiin päätöksiin. Nämä lähiesimiehet kokivat suhteen omaan esimieheensä 

huonoksi. Osa puolestaan kokee tulleensa kuuluksi ja arvostetuksi, ja se antaa voimaa 

toimia myös jatkossa. Useassa haastattelussa nousi esille jälleen lähiesimiehen asema 

puun ja kuoren välissä. Kun muutoksista kerrotaan työntekijöille avoimesti, niiden 

toteuttamista voidaan suunnitella yhdessä. Lähiesimiesten mielestä oli tärkeää ottaa 

henkilökunta mukaan muutosten suunnitteluun. Näin yhteishenki paranee ja henkilökunta 

kiinnostuu muutoksista omassa työssään ja samalla työhyvinvointi kohenee. Yksikössä 

tehtävien muutosten toteuttaminen on helpompaa, kun ne perustellaan kunnolla. 

Lähiesimiehet myös toivoivat, että työntekijät ymmärtäisivät lähiesimiehen roolin ja sen 

että lähiesimies on työntekijän puolella.   Lähiesimiehen on osattava esittää muutokset 

niin, että henkilökunta ymmärtää niiden myönteiset puolet ja mahdollisuuden kehittää ja 

parantaa omaa työtään. Lähiesimiehen omalla aktiivisuudella on suuri merkitys 

päätöstenteossa. Lisäksi moniammatillinen yhteistyö korostuu ja päätöksistä 

keskustellaan lääkäreiden kanssa.  

 

Tuon ja uskallan tuoda asioita esille ja voin olla jopa ärsyttävä mutta näen 

että mun tehtävä on kertoa asioita ja viestiä niitä henkilökunnalle kun 

vastaavasti omille esimiehille. Puun ja kuoren välissä oleminen tarkoittaa 

myös sitä että mää toimin molempiin suuntiin niinku sellaisena tiedon 

välittäjänä puolin ja toisin asioiden esille tuomisena. 

 

On niinku mahdollisuus mutta monesti yksiköissä kun tehdään muutos meidän 

tasolla niinku se ei oo pelekästään se hoitotyö joka pittää ottaa huomioon 

vaan pittää ottaa myös se lääketieteellinen puoli, avustava henkilökunta 

kaikki yhteistyökumppanit kun täällä ei yksin kukaan koskaan toimi. 

 
 

4.3 Tuen merkitys lähiesimiehelle 

 

Omalta esimieheltä eli ylihoitajalta saatavalla tuella on erittäin suuri merkitys 

lähiesimiehen työhön ja se vaikuttaa paljon päätösten tekoon. Lähiesimiehet kertoivat, 

että oma esimies tukee heitä monissa tilanteissa ja myös puolustaa heitä tarpeen tullen. 

Tässäkin korostui asioiden perustelu ja omien sanojen takana pysyminen. Omalla 

ammattitaidolla pystytään tekemään päätöksiä ja vastaamaan seurauksista. 

Lähiesimiehen oman ammattitaidon kunnioittaminen ja itseluottamus vaikuttavat 
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päätöksien tekoon sekä mielipiteen ilmaisemiseen. Hyvä suhde omaan esimieheen 

rohkaisi myös kyseenalaistamaan esimiehen päätöksiä avoimesti.  

 

Voi olla eri mieltä mutta keskustelemalla päästään kompromissiin, mutta 

kumpaakin on kuultu. On tärkeää että molemmat osapuolet saa tuua asiat, 

kompromissejahan meidän pitää tehdä. 

 

Esimiehellä on suuri merkitys asioiden suunnittelussa, olipa sitten kyseessä pieni tai iso 

päätös. Koettiin että esimiehen tuki heijastuu kaikissa asioissa. Hyvä ja luottamuksellinen 

suhde oman esimiehen kanssa helpottaa jokapäiväistä työntekoa.  Useat lähiesimiehet 

kokivat olevansa tasavertaisessa asemassa oman esimiehensä kanssa. Kokemus siitä että 

tulee kuulluksi vaikuttaa paljon omaan työssä jaksamiseen. Asioista voidaan aina 

neuvotella ja hyvin perustelemalla niitä saadaan vietyä eteenpäin. Tähän vaikuttaa 

lähiesimiehen ja ylihoitajan hyvä ja luottamuksellinen suhde. Hyvä suhde omaan 

esimieheen vaikutti kaikkeen toimintaan ja antoi voimia tehdä työtä paremmin ja 

tehokkaammin. Kun lähiesimies on ansainnut esimiehensä luottamuksen, hän saa tehdä 

työnsä itsenäisesti. Lähiesimiehelle annetaan vapaus hoitaa työnsä hyvin. 

 

Kyllä on hyvä suhde ja on sellaine suhde että voin soittaa ja mennä käymään. 

Oon itkenyt ja koen että saan olla oma itteni hänen kanssaan että mun ei tarvi 

ajatella että jos mää jonku asian hänelle voimakkaasti tuon esille että se ei 

ota sitä liian tosissaan.  Se jotenki näkkee sen purkautumistarpeen ja näkkee 

sen asian koon sieltä sitte kuitenkin. 

 

Esimiehellä on hirveän suuri merkitys ja heijastuu joka asiaan. Sulle 

annetaan tiettyä vapautta hoitaa homma, oma esimies näyttää että luottaa, 

kehuja ei tavi mutta että homma hoituu. 

 

Joissakin haastatteluissa tuli esille, ettei tukea omalta esimieheltä saa lainkaan tai 

vaihtelevasti, mikä hankaloittaa työn ja päätöksien tekemistä. Esimies ei vastaa 

kysymyksiin, häneltä saa kritiikkiä tai hän vähättelee kysymyksiä. Tällaisessa tilanteessa 

lähiesimiehet kokevat olevansa yksin ja kollegoiden tuki korostuu entistä enemmän.  He 

kokivat, että tällaisessa tilanteessa suunnitelmallisuus on aika kaukainen asia. Jos esimies 

kunnioittaa lähiesimiestä, on päätöstenteko ja asioiden edistäminen huomattavasti 

helpompaa. Jos oma esimies ei kunnioita lähiesimiestä, tällä ei ole mahdollisuuksia olla 

mukana suunnittelemassa asioita. Päätökset ilmoitetaan, eikä niihin enää voi vaikuttaa 

millään tavalla. Tämä koetaan hyvinkin turhauttavana. Huono suhde omaan esimieheen 

voi leimata kyseenalaistavan lähiesimiehen vastarannan kiiskeksi. Lähiesimiesten suhde 
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esimieheensä oli kuitenkin pääosin hyvä ja he saivat tältä vahvaa tukea. Haluttiin myös 

olla lojaaleja omaa esimiestä kohtaan. 

 

Uudistuksia tulee ja ootetaan koko ajan tuleeko meille joku tiedonjyvänen että 

voitaisiin tiedottaa henkilökunnalle. 
On hankalaa jos oma esimies ajattelee asioista eri tavalla, meidän täytyy kuitenkin 

jotenkin saada se asia yhteisymmärryksessä hoidettua. 

 

Kollegoiden tuki on kaikille lähiesimiehille ensiarvoisen tärkeää, mikä tuli esille 

jokaisessa haastattelussa. Jokaisella lähiesimiehellä oli ainakin yksi kollega, jonka kanssa 

pystyi luottamuksellisesti keskustelemaan asioista ja ongelmista. Henkilö, jonka kanssa 

voi olla oma itsensä ja puhua kaikista asioista. Usein lähiesimiehet kokevat olevansa 

melko yksinäisiä työssään. Ilman kollegoiden tukea ja arvostusta voi asioiden suunnittelu 

olla vaikeaa. Kaikki lähiesimiehet korostivat tämän tuen ja luottamuksellisen suhteen 

merkitystä. Joskus vain lyhyt puhelu kollegalle, pieni varmistus että asiat sujuvat, 

helpottaa työssä selviytymistä. On hyvä jakaa huolet ja murheet ja havaita, että kollega 

voi painia samojen ongelmien parissa. Suurin osa lähiesimiehistä kävi työnohjauksessa, 

joko ryhmänä kollegoiden kanssa tai yksilöohjauksessa. Ryhmäohjausta pidettiin hyvänä 

foorumina, jossa voitiin keskustella sekä hankalista että mukavista asioita. Yksikään 

lähiesimiehistä ei halunnut luopua työnohjauksesta. Hyvänä ja tärkeänä käytäntönä 

pidettiin myös sitä, että uudelle lähiesimiehelle osoitetaan mentori joka ohjaa ja auttaa 

työssä. 

Semmoinen jakaminen on ihanaa kuulla, jos joillakin muillakin on samoja 

ongelmia että ehkä tämä ei oo meidän lähiesimiesten kyvyistä kiinni. 

 

Kollegoiden tuki on tärkeä ja sitä minulla on. Yhdessä selvitellään 

epäselvyyksiä ja asioita. Koen tämän tuen hirveän tärkeänä. 

 

4.4 Moniammatillinen yhteistyö 

 

Moniammatillinen yhteistyö koettiin arvokkaana asiana. Lääkäriä pidetään tärkeänä 

työparina, kun asioita suunnitellaan. Muutokset terveydenhuollossa vaativat yhteistyötä 

lääketieteen asiantuntijan kanssa. Säännölliset kokoukset moniammatillisessa ryhmässä 

koettiin tärkeänä. Niissä oli mahdollista kehittää toimintaa ja miettiä uusia toimintatapoja. 

Myös lääkärit arvostavat hoitotyön johtajia ja kun yhteistyö sujuu hyvin, heidät saadaan 

sitoutumaan muutoksiin paremmin. Hoitotyön johtamista pidettiin moniammatillisena 

johtamisena.  Moniammatillisessa johtamisessa kaikki osapuolet ovat yhdenvertaisessa 
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asemassa päätöksiä tehdessä ja lähiesimiehet arvostivat tätä suuresti. Aika, jolloin lääkärit 

päättivät yksipuolisesti asioista, koettiin vanhanaikaisena. 

 

Mulla on nyt ollut onni saada hyvät työparit, lääkärityöparit. 

 

Moniammatillisessa yhteistyössä lääkärit päättävät lääketieteellisistä asioista ja 

lähiesimiehet hoitotyön asioista. Yhdessä neuvotellaan erilaisista hoitolinjoista ja 

käytännöistä. Moniammatillinen yhteistyö vaatii kaikilta osapuolilta sitoutumista työhön 

ja yhteisiin tavoitteisiin. Haastatteluissa tosin tuotiin esille tilanteita, joissa yhteistyö 

lääkäreiden kanssa ei ole toiminut mikä on vaikuttanut itsetuntoon ja rohkeuteen päättää 

asioista.  Eräs lähiesimies toi esille kuinka paljon työn tekeminen helpottui, kun uudeksi 

työpariksi tuli lääkäri, joka kuuntelee ja huomioi hoitotyön merkityksen. Jos esimerkiksi 

lomasuunnitelmat tehdään yhteistyössä lääkäreiden kanssa, potilaita voidaan hoitaa loma-

aikoina turvallisesti ja rauhallisesti. Lähiesimiehen on tuotava esille vahvuutensa 

hoitotyön johtajana. Asioita hoidetaan yhdessä väheksymättä toista osapuolta. 

 

Pitää lääkäreiden kanssa tehdä paljon yhteistyötä, sitä moniammatillista 

yhteistyötä. Kyllähän se vaikuttaa kaikki kaikkeen, ei voi oikeastaan yksittäin 

suunnitella. 

 

Ja se on niinku hirveän tärkeää se työparityöskentely lähiesimiehellä sen 

lääkärin kanssa. Lääketieteellinen vastuu on lääkärillä ja hänhän sen 

suunnan näyttää tavallaan. Ja lähiesimies on siinä työparina sille. 

Moniammatillinen yhteistyö korostuu. 

 

Moniammatilliseksi yhteistyöksi katsottiin eri alojen välinen yhteistyö, jossa on 

huomioitava useita ammattiryhmiä, esimerkiksi sairaala-apulaiset, välinehuoltajat ja 

sihteerit. Lähiesimiehet arvostivat moniammatillista yhteistyötä ja kokivat sen 

vaikuttavan positiivisesti työpaikan muutoksiin. Haasteena pidettiin toisinaan kaikkien 

eri yhteistyöryhmien informoimista ja tapaamisten sopimista. 

 

4.5 Haasteita työpaikalla 

 

Haasteena koettiin esimerkiksi liian suuri työmäärä.  Aika ei yksinkertaisesti riitä kaikkiin 

tehtäviin. Uusia projekteja tulee jatkuvasti ja työryhmiä perustetaan. Lähiesimiehet eivät 

ehdi kunnolla perehtyä uusiin tehtäviinsä, eivätkä ole saaneet kunnollisia perusteluja 
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muutoksille, joista on kerrottava henkilökunnalle, joka odottaa tietoa tulevasta.  

Lähiesimiehen myös odotetaan olevan enemmän läsnä alaistensa parissa. Tämä koettiin 

haastavana, koska lähiesimiehellä on paljon hallinnollisia tehtäviä, josta henkilökunta ei 

tiedä.  

 

On ristiriitaista että odotetaan että mun pitäis hirveästi pystyä tekemään ja 

kuunnella henkilökuntaa ja itse pysyä ammatillisesti ajan tasalla. Haluaisin 

olla enemmän läsnä ja kuunnella Ymmärtäisin paremmin heitä ja he ymmärtäisivät 

minua. 
 

Näkyvyyttä aina toivotaan lissää. Tästä tulee sellaista tyytymättömyyttä että 

pitäis olla enemmän läsnä ja näkyvillä. 

 

Muutamalla lähiesimiehellä oli huonosti toimiva suhde omaan esimieheensä, mikä 

aiheutti puutteellista tiedonkulkua, huonoa yhteistyötä ja ylimääräistä byrokratiaa. 

Toivotiin, että esimiehet ottaisivat lähiesimiehet aktiivisemmin mukaan asioiden 

suunnitteluun. Huono suhde omaan esimieheen heijastui kaikkeen toimintaan. Tämä 

aiheutti tyytymättömyyttä ja innostuksen puutetta omaan työhön. Lähiesimiehet tunsivat 

olevansa huonossa asemassa, eivätkä välttämättä jaksaneet kehittää työtä yksikössään, 

koska kokivat sen olevan merkityksetöntä ilman oman esimiehen arvostusta. Huono 

suhde omaan esimieheen heijastui myös osaston toimintaan, mikä koettiin ikävänä asiana.  

 

Ristiriita omaan esimieheen päin on valtavan suuri, yhteistyö ei toimi, 

tiedotus on huonoa, ei oo avointa, vaikuttamisen mahdollisuutta ei ole, kaikki 

toimii byrokraattisesti ja hitaasti. 

 

Ylihoitaja on aika päättäväinen. 

 

Lähes kaikki haastateltavat kokivat riittämättömyyden tunteita työssään. Tietoa uusista 

asioista tulee monesti liian myöhään. Tosin lähiesimiehet sanoivat oman esimiehensäkin 

saavan usein asioista tiedon myöhään. Lähiesimiehistä osa koki, että henkilökunta odottaa 

heidän tietävän asioista ennakkoon ja olettaa lähiesimiestensä pystyvän tekemään 

suuriakin päätöksiä itsenäisesti. Monet kokivat alaistensa yliarvioivan heidän 

vaikutusmahdollisuuksiaan. Jälleen tuli esille asema puun ja kuoren välissä. Hankalana 

koettiin, että monet päätökset ovat tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi henkilöstöasiakirjassa 

olevasta määräyksestä ei välttämättä saanut vahvistusta päätökselle. Varsinkin 

kokemattomalle lähiesimiehelle tämä aiheutti vaikeuksia. Kaikille päätöksille on oltava 

perustelut ja niiden on oltava mahdollisimman inhimillisiä. 
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Varmaan se että henkilökunta luulee että meillä on suuremmat 

vaikutusmahdollisuudet kun meillä onkaan. 

 

Joillakin lähiesimiehistä oli vaikeuksia saada työpäivän työtunnit riittämään ja tämä 

aiheutti toisinaan työuupumusta. Työt oli kuitenkin tarkoitus tehdä työtuntien aikana ja 

jatkaa seuraavana päivänä. Kun kokemusta lähiesimiehen työstä karttui, he osasivat 

priorisoida ja siirtää taka-alalle sellaiset tehtävät, joita voi tehdä myöhemmin. Tämäkin 

saattoi aiheuttaa ristiriitaa henkilökunnan keskuudessa, kun ei ymmärretty, ettei kaikkia 

asioita voi hoitaa yhtä aikaa. Yhdellä lähiesimiehistä oli tavoitteena saada aina perjantaina 

työpöytä puhdistettua tehtävistä. Näin hän saattoi keskittyä viikonlopun viettoon ilman 

mieltä painavia työasioita. Toisinaan tämä onnistui, mutta joskus asiat mietityttivät 

vapaallakin. Mitä kokeneempia lähiesimiehet olivat, sitä helpompi oli jättää työasiat 

työpaikalle. Toisinaan työpäivä kuitenkin venyi pitkäksi. Haastatteluissa korostui, ettei 

kukaan ole korvaamaton. Yllättävät poissaolot vaikeuttavat asioita, jos kokee olevansa 

korvaamaton. Työn jakaminen oman työparin, esimerkiksi apulaisosastonhoitajan 

kanssa, koettiin tärkeänä.  

 

Koulutuksissa missä puhutaan hallinnollisista töistä ja omien rajojen 

tunnistamisesta, jos en oppeja noudata niin koulutus on mennyt työnantajalta 

hukkaan. Ei ole niin korvaamaton, ei tarvi kaikista olla kiinnostunut. Kaikki 

ei palvele kaikkia. 

 

Monet lähiesimiehet toivat esille, että muutoksista ei saa kertoa alaisille niiden 

valmisteluvaiheessa. Tämä aiheuttaa ahdistusta ja tulee epämiellyttävä olo. Keskeneräisiä 

asioita ei saa tuoda julki, mutta henkilökunta haluttaisiin pitää ajan tasalla epävarmuuden 

hälventämiseksi. Kun keskeneräisiä asioita ei kerrota, huhut alkavat kiertää. Asia voi 

paisua ja muuttaa muotoaan. Tämän vuoksi osa lähiesimiehistä sanoi kuitenkin 

kertovansa henkilökunnalle keskeneräisistä asioista edes jotain. 

 

Kun tulee huhuna niin muuttaa muotoa, pitäisi saada jotain kertoa 

henkilökunnalle. Pakko on sanoa jotakin henkilökunnalle kuitenkin. Pitää 

suodattaa asioita. 

 

Lähiesimiehet kokivat että henkilökunnalla on oikeus tietää asioista, koska he tekevät 

työtä kentällä. Lähiesimiehet antavat työkalut ja kunnioittavat henkilökunnan 

ammattitaitoa. Muutamissa haastatteluissa tuli esille termi palveleva johtajuus. Tällä he 

tarkoittivat henkilökunnan auttamista ja hyvien työolosuhteiden luomista.   
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Tietää asioista ja ei saisi kertoa vielä henkilökunnalle. Mutta toisaalta se että 

sen avoimesti kertoo henkilökunnalle, ei niin että mustamaalaa jotain talon 

päätöksiä tai omia esimiehiä. Kertoo rauhallisesti ja asiallisesti että 

minkälainen päätöksentekoprosessi tässä asiassa on ja miten tämä on 

edennyt ja missä vaiheessa se on tänne tullut ja missä me nyt eletään ja miten 

tästä eteenpäin.  

 

 

Arvoristiriidat nousivat esille useissa haastatteluissa. Haastateltavat olivat toisinaan eri 

mieltä asiasta kuin heidän oma esimiehensä. Asia täytyi perustella itselleen, ennen kuin 

sen saattoi kertoa henkilökunnalle. Koettiin, että yhdessä kollegoiden kanssa asiasta 

voidaan purnata, mutta henkilökunnan edessä ollaan yhtä mieltä asiasta. Vertaistuella oli 

tässä asiassa suuri merkitys. 

 

Mutta henkilökunnan edessä täyty seistä päätösten takana ja sitoutua niihin 

ja toimia niiden mukaisesti että se pitää olla rikkumaton linja. 

 

Lähiesimiesten odotetaan pysyvän ammatillisesti ajan tasalla. On luettava hoitotieteellisiä 

artikkeleita ja osallistuttava erilaisiin foorumeihin. Aika ei riittänyt näihin, koska oli 

tärkeintä saada päivittäistoiminta sujumaan kitkattomasti. Haluttiin olla enemmän läsnä 

hoitajien keskuudessa.  

 

Haluaisin olla enemmän läsnä ja kuunnella Ymmärtäisin paremmin heitä ja 

he ymmärtäisivät. Se on suurin asia. 

 

Haastatteluissa tuli esille, että henkilökunnan toivottaisiin ymmärtävän paremmin 

lähiesimiehen roolin. Ymmärrettäisiin se että lähiesimies on henkilökunnan edustaja ja 

puolustaja. Isoissa yksiköissä sattuu ajoittain konflikteja, joita lähiesimies joutuu 

selvittelemään. Tilanteiden ratkaisuun on nykyään olemassa työkaluja, joita kaikki 

haastateltavat pitivät hyvinä.  

 

Mutta se on kyllä tosi hyvä se varhaisenpuuttumisen-malli että ottaa sen heti 

käsittelyyn että täytetäänpä nämä lomakkeet ja selevitellään tämä asia niin 

henkilökuntakin tietää että ei kannata vaan kaikkien kanssa pitää tulla 

toimeen. Ei tartte olla ylimpiä ystäviä mutta työt pittä sujua. 

 

Ajoittain haasteena koettiin, että yhteistyö lääkärityöparin kanssa voi olla hankalaa ja 

joskus liian byrokraattista. Lääkärit tavallaan kävelevät lähiesimiehen yli tai eivät 

kunnioita tätä. Erityisesti näin saattavat tehdä kokeneet lääkärit. Nuoret lääkärit 



34 
 

kunnioittavat moniammatillista yhteistyötä ja ymmärtävät sen merkityksen ja tärkeyden. 

Onkin tärkeää että lähiesimies uskaltaa sanoa oman mielipiteensä rakentavasti. Pitkään 

työssä olleet lähiesimiehet uskaltavat sanoa mielipiteensä ja pysyä sen takana.  

  

Lääkäreiden kanssa voi tulla ristiriita asioita, nähdään toiminta niin 

erilaisena. Moniammatillinen yhteistyö voi olla hankalaa. 
 
 

4.6 Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Haastateltavat olivat toimineet lähiesimiestyössään, joko osastonhoitajana tai 

apulaisosastonhoitajana, neljästä vuodesta 27 vuoteen. Keskimääräinen kokemus 

lähiesimiehenä oli 12,5 vuotta. Kaikki haastateltavat olivat naisia. Haastateltavien keski-

ikä oli 54 vuotta.  Kaikilla lähiesimiehillä oli suoritettuna vähintään opistoasteen tutkinto, 

osalla ylempi korkeakoulututkinto ja osalla erilaisia hallinnon koulutuksia.   

  

Ennakoiva päätöksenteko koettiin tärkeänä. Jokainen lähiesimies piti sitä yhtenä 

tärkeimmistä tehtävistään. Työn tekeminen ilman ennakointia oli mahdotonta. 

Ennakoinnin merkitys korostuu koko ajan enemmän. Ennakointiin pyritäänkin 

kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Nopeat muutokset vaativat nopeaa reagointia 

ja oman yksikön työntekijöiden ammattitaidon sekä heidän vahvuuksien ja heikkouksien 

tuntemusta. Omaa työkokemusta arvostettiin paljon ja se antoi rohkeutta tehdä päätöksiä 

ja pysyä niiden takana. 

  

Lähiesimiehet kokivat, etteivät voi vaikuttaa kaikkiin päätöksiin, mutta voivat viedä niitä 

eteenpäin ammattitaitonsa turvin. Lähiesimiesten mielestä muutoksia tuli nopeassa 

tahdissa ja usein jopa liian nopeasti ja liian paljon kerralla. He toivoivat pääsevänsä 

mukaan päätöksentekoon. 

 

Omalta esimieheltä saatu tuki koettiin ensiarvoisen tärkeänä. Lähiesimiehet kokivat 

olevansa esimiehensä kanssa tasavertaisia. Tämä vaikuttaa itsenäiseen päätöksentekoon 

työssä. Jos oma esimies ei arvosta lähiesimiestä, työn tekeminen on vaikeaa ja 

työhyvinvointi kärsii. Kollegoiden tuki oli ensiarvoisen tärkeää jokaiselle 

lähiesimiehelle. Moniammatillinen yhteistyön merkitys korostui. Moniammatilliseen 

yhteistyöhön luettiin kuuluvaksi lääkäreiden lisäksi myös monet muut sidosryhmät, 
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esimerkiksi sairaala-apulaiset, keittiöhenkilökunta ja sihteerit. Ilman moniammatillista 

yhteistyötä ei ennakoiva päätöksenteko suju kitkattomasti. Hyvä moniammatillinen 

yhteistyö antoi hyvät mahdollisuudet tehdä päätöksiä ja vaikuttaa muutoksiin. 

 

Haasteena koettiin liian suuri työmäärä ja henkilökunnan riittämättömyys. Nykypäivän 

kiireinen työtahti vaatii, että kaikki ponnistelevat yhteisen asian eteen. Lähiesimiehet 

toivoivat henkilökunnan ymmärtävän paremmin heidän rooliaan. He ovat henkilökunnan 

edustajia, mutta määräykset tulevat kuitenkin ylemmältä taholta.  
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä luvussa pohditaan tutkimustuloksia avointen kysymyksen pohjalta saaduista 

vastauksista. Lisäksi tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja pohditaan aiheita 

mahdollisille jatkotutkimuksille, jotka nousevat tästä tutkimuksesta. Tämän laadullisen 

tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla lähiesimiesten mahdollisuuksia ennakoivaan 

päätöksentekoon työssään. Tutkimuksessa nousi esille ennakoinnin merkitys 

lähiesimiehelle, muutokset ja niihin vaikuttaminen, moniammatillinen yhteistyö, tuen 

merkitys lähiesimiehelle ja haasteet työpaikalla. 

  

5.1 Tutkimustulosten tarkastelua  

 

Pro gradu -tutkielmani tulosten mukaan lähiesimiehet kokevat ennakoinnin tärkeimmäksi 

asiaksi ja työkaluksi työssään.  Heidän mielestään kaikki päätökset tehdään nimenomaan 

ennakoinnin avulla. Ennakoivan päätöksenteon avulla lähiesimiehet pystyivät 

vaikuttamaan ympärillään tapahtuviin muutoksiin ja voivat olla suunnittelemassa 

tulevaisuutta. Mannermaan (1999) mukaan ennakoinnilla tarkoitettiin tavoitteellista 

tulevaisuuden tekemistä eikä niinkään ennustamista. Ennakoinnissa keskeinen kysymys 

oli aikajänne eli suunta tulevaisuuteen. Tämä korostui kaikkien lähiesimiesten 

haastattelussa. Ennakoinnin tuloksena syntyi tutkittuun tietoon ja menetelmiin 

pohjautuva analyyttinen perusta suunnittelulle ja toteutukselle. Oman yksikön historian 

ja toimintatapojen tuntemus ja kokemus vaikuttivat paljon ennakoinnin tärkeyden 

ymmärtämiseen. Tutkimustulos oli yhdensuuntainen Amsteusen (2008) kanssa. 

Amsteusen mukaan ennakointiin liittyy kolme ajallista analysoinnin ulottuvuutta, jotka 

ovat historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Myös Kalantarin (2010) tutkimuksessa klassisissa 

teorioissa päätöksenteon tavoitteena oli kerätä ensin tarvittava tieto kohteena olevasta 

asiasta, sen jälkeen määritellä kaikki vaihtoehdot ja niiden seuraukset ja lopulta valita 

paras vaihtoehto toteutettavaksi. Haastatteluissa korostui, että lähiesimiehillä oli paras 

tieto henkilöstönsä vahvuuksista ja yksikölle sopivista ratkaisuista. 

 

Tutkimustuloksissa korostui ennakoivan päätöksenteon mahdollisuus omassa 

työyksikössä. Lähiesimiehillä on paras tieto oman yksikkönsä henkilöstön vahvuuksista 

ja heikkouksista sekä työpaikan potilasaineistosta. Näiden tietojen avulla he pystyvät 

suunnittelemaan, tehostamaan ja kehittämään yksikkönsä toimintaa. Näkemys 
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henkilöstön vahvuuksista ja heikkouksista parantaa myös potilasturvallisuutta ja 

henkilökunnan työssä jaksamista. Työssä jaksaminen puolestaan vähentää 

sairauspoissaoloja ja pienentää kustannuksia. Tämän vuoksi lähiesimiehet pitivätkin 

tärkeänä sitä, että heidät otetaan mukaan suunnitteluun. Tutkimustulos oli 

yhdensuuntainen Jackson ym.(2011) ja Vesterisen (2011) kanssa. Tarvitaan 

henkilöstövoimavarojen ennakointia, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet. Tämä on osa 

organisaation strategista johtamista. On ensiarvoisen tärkeää ottaa ennakointi osaksi 

organisaatioiden strategista suunnittelua, osaamisen johtamista ja henkilöstön 

kehittämistä. (Jackson ym. 2011, Vesterinen 2011.)  

  

Ennakointi koettiin merkittävänä tekijänä lähiesimiesten työssä. Kuitenkin osa 

lähiesimiehistä koki, ettei heillä ole riittäviä oikeuksia tehdä päätöksiä. Tämän vuoksi he 

kokivat olevansa hankalassa tilanteessa. Kaikki haastateltavat lähiesimiehet tunsivat 

oman yksikkönsä tarpeet ja tiesivät millaisia päätöksiä pitäisi tehdä. Monessa 

haastattelussa nousi esille sanonta ”puun ja kuoren välissä”.  Tutkimustulos oli 

yhdensuuntainen Isosaaren (2008) mukaan. Hänen tutkimuksessaan todettiin, että 

lähiesimies työskentelee toiminnan keskellä. Toiminnassa hän näkee työntekijät 

yksilöinä, kun taas ylempi johto näkee työntekijät ryhminä. Lähiesimiehen asemassa 

korostui omaa yksikköä koskeva tieto. Lähiesimies kuuluu kahteen organisaatioon, 

omaan ja hallinnolliseen yksikköön. Tämä voi aiheuttaa joskus ristiriitoja, mutta yhdessä 

niistä muodostuu lähiesimiehen rooli. (Isosaari 2008.)  

 

Tutkimustuloksissa korostui lähiesimiehet ymmärrys siitä, että muutos on pysyvää ja 

tarpeellista ja että muutoksista on tullut arkipäivää. Muutokset voivat esiintyä jaksoissa 

tai erilaisina kokonaisuuksina. Haasteina tulevaisuuden ennakointiin pidettiin 

muutosnopeuden ja muutoksen suunnan arviointia.  (Hiltunen 2012.) Haastatteluissa tuli 

esille, kuinka tärkeää on osata siirtää asetetut tavoitteet käytäntöön. Asioiden hyvä ja 

tarkka perustelu koettiin toiminnan suunnittelun kannalta ensisijaisen tärkeäksi. 

Lähiesimiehet korostivat oman ammattitaidon ja kokemuksen tärkeyttä. 

Suunnitelmallisuuden muuttuminen lyhyen ajan suunnitteluksi nousi monissa 

haastatteluissa esille. Yhteiskunnan muutokset, terveydenhuollon kehittyminen ja uudet 

innovatiiviset hoitomuodot vaativat, lähiesimiehiltä jatkuvien muutosten hyväksymistä ja 

valmiutta niiden toteuttamiseen. Farringtonin (2014) mukaan se, miten päivittäisessä 
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työssä ja johdon päätöksenteossa hyödynnettiin ennakointia, osoitti sen kuinka projekti 

kantaa hedelmää.  

 

Muutoksia koettiin tulevan liikaa ja liian nopeasti. Lähiesimiesten mukaan ylempi johto 

tekee suuret päätökset, kuten pitääkin. Ne tulevat kuitenkin usein niin kiireisellä 

aikataululla, ettei niihin ehditä kunnolla reagoida. Lähiesimiehet halusivat muutosten 

valmisteluun enemmän aikaa. Tätä tutkimustulosta tuki myös Surakan ym. (2008) 

tutkimus. Tutkimuksessa todettiin, että nykypäivän kiireinen työtahti vaikuttaa 

lähiesimiehen työhön. Henkilöstöresurssit ovat riittämättömät, työ muuttuu ja sen 

kehittäminen on entistä haasteellisempaa. (Surakka ym. 2008.) Lähiesimiehillä ei 

monestikaan ollut tietoa tulevaisuuden muutoksista tai visioista, joiden avulla he 

pystyisivät ennakoimaan osaamistarpeita pitkälle tulevaisuuteen. He kokivat kuitenkin 

että heillä oli vahva tieto siitä, miten työpaikan asioita tulisi kehittää vastaamaan sen 

tarpeita. Lähiesimies ei voinut kuitenkaan hallita kaikkia alaistensa työtehtäviin liittyviä 

taitoja, vaan hänen kuului mahdollistaa työntekijöiden tehokas työskentely ja 

onnistuminen työssään. (Leveälahti ym. 2009, Räsänen 2013.) Lähiesimiesten mukaan 

ottamista muutosten suunnitteluun pidettiin ensiarvoisen tärkeänä ja sitä toivottiin 

tapahtuvan enemmän. Näin koettaisiin, että muutosten suunnittelusta tulisi heti alusta asti 

yhteinen asia. Kuitenkin enemmistö lähiesimiehistä oli sitä mieltä, että heillä on 

mahdollisuus vaikuttaa oman yksikkönsä muutoksiin. Varsinkin käytännön tasolla 

lähiesimiehet pystyvät vaikuttamaan muutoksiin. Lähiesimiesten tehtävänä on miettiä, 

miten muutokset toteutetaan omassa yksikössä ja mitä se vaatii esimiehiltä ja 

työntekijöiltä. 

 

Haastatteluissa korostui omalta esimieheltä eli ylihoitajalta saatavan tuen suuri merkitys 

lähiesimiehen työhön ja se vaikutti myös päätösten tekoon.  Koettiin, että esimiehen tuki 

heijastui kaikissa asioissa. Hyvä ja luottamuksellinen suhde oman esimiehen kanssa 

helpotti jokapäiväistä työntekoa. Tätä tutkimustulosta tuki Lahden (2008) tutkimus, jonka 

mukaan muutostilanteissa lähiesimiehet kokevat oman esimiehen eli ylihoitajan tuen 

tärkeäksi. Haastattelussa tämä koettiin yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä. Hinnon 

(2012) väitöksen mukaan ylihoitajalta saatu tuki ja resurssien riittävyys vaikuttivat 

myönteisesti työhön liittyvään positiiviseen vireeseen.  Jos tuen saanti omalta esimieheltä 

koettiin vähäiseksi, se vaikutti kielteisesti työhön ja päätöksentekoon. Vähäinen tuen 

saanti heikensi työmotivaatiota ja lisäsi epävarmuutta. Huono suhde omaan esimieheen 
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aiheutti tiedon puutetta, heikosti toimivaa yhteistyötä ja byrokraattisuutta. Kirjallisuuden 

mukaan lähiesimiehille tärkein tuki oli ylihoitaja. Lähiesimiehet pitivät 

kehityskeskusteluja, yhteisiä kokouksia ja toiminnan suunnittelupäiviä tärkeinä. 

Lähiesimiehet kaipasivat ylihoitajalta vuorovaikutusta ja tukea. Ylihoitajalta saatu tuki ja 

hyvät suhteet omiin esimiehiin edistivät työssä voimaantumista ja työtyytyväisyyttä. 

Ylihoitajalla oli suuri merkitys lähiesimiesten tukijana. Lähiesimiehet kaipasivat 

enemmän positiivista sanallista palautetta ylihoitajiltaan. (Mäkelä ym. 2007, Hartikainen 

ym. 2010, Räsänen & Nyfors 2014.) Haastattelussa nousi selvästi esille se, että ne 

lähiesimiehet jotka saavat tukea omalta esimieheltään ovat selvästi motivoituneempia 

työhönsä ja ottavat rohkeasti kantaa asioihin ja haluavat itse kantaa vastuun päätöksistään.  

 

Kollegoiden tuki, eli vertaistuki oli kaikille lähiesimiehille ensiarvoisen tärkeää. Tämä 

tuotiin esille jokaisessa haastattelussa. Ilman kollegoiden tukea ja arvostusta asioiden 

suunnittelu oli vaikeaa. Usein lähiesimiehet kokivat olevansa melko yksinäisiä työssään. 

Ajoittain tuli tilanteita, joissa lähiesimiehet kaipasivat ja saivat vertaistukea ja sen avulla 

pystyivät saavuttamaan parempia tuloksia työssään. Tutkimustulosta tuki Lindellin 

(2012) tutkimus, jossa vertaistuen avulla lähiesimiehet voivat paremmin ja jaksoivat 

työssään paremmin. Räsäsen (2014) mukaan kollegiaalisen tuen puuttuminen puolestaan 

haittaa lähiesimiehen työtä laadukkaan potilashoidon turvaamisessa. Tässä tutkimuksessa 

tällaista ei kuitenkaan havaittu. Jokainen lähiesimies koki puhaltavansa yhteen hiileen ja 

päämäärät olivat samankaltaiset. 

 

Lähiesimiehet puhuivat paljon vertaistuen tärkeydestä. Vertaistuki on tärkeä 

lähiesimiehen itsensä johtamisen kehittämisen muoto. Oman johtamisen peilaamista ja 

kokemusten jakamista muiden lähiesimiesten kanssa pidetiin tärkeänä. Lähiesimiesten 

yhteiset aamukahvit, työpajat tai mentorointitapaamiset olivat hyviä esimerkkejä tästä. 

Usein lähiesimiehet kävivät yhteisillä lounailla ja siinä samalla pystyttiin puhumaan 

asioista mitkä askarruttavat ja asioista mistä ei pysty puhumaan muiden kanssa. 

Palautteen saanti kollegoilta oli tärkeää ja kehittävää. Koettiin että kollegat pystyvät 

parhaiten antamaan rakentavaa palautetta. Palautteen saaminen omasta lähiesimiestyöstä, 

sekä työntekijöiltä että omalta esimieheltä, oli tärkeää työhyvinvoinnin kannalta (Pirinen 

2014). Kaikki lähiesimiehet korostivat vertaistuen tärkeyttä ja luottamuksellisen suhteen 

merkitystä ennakoivan päätöksenteon tukena. 
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Moniammatillisen yhteistyö rooli on suuri. Työn suunnittelussa ja organisoinnissa 

lääkäriä pidetään tärkeänä työparina. Muutokset terveydenhuollossa vaativat yhteistyötä 

lääketeeteen asiantuntijan kanssa. Yhteisiä palavereita pidettiin tarpeellisina ja näissä 

lähiesimiehet tunsivat olevansa oman alansa asiantuntijoita. Hoitotyön johtaminen on 

tärkeässä roolissa osana moniammatillista johtamistyötä muun muassa 

palvelurakenteiden uudistuksessa (Räsänen 2013). Oman ammattitaidon arvostaminen ja 

itseluottamus vaikutti paljon moniammatillisen yhteistyön luonteeseen. Uskallettiin 

ilmaista omia mielipiteitä ja koettiin että lääkärit arvostavat lähiesimiehiä. 

Moniammatillisen yhteistyön osaamisen edellytyksenä onkin yhteistyön luonteen 

ymmärtäminen ja ammatillinen itseluottamus. Ristiriitojen ja erilaisten näkemysten 

hyväksyminen oli yhteistyön rikkaus, koska niiden esiin tuomisella voitiin luoda uusia 

ratkaisumalleja. Ammatillisten erojen ymmärtäminen edisti moniammatillista 

yhteistyötä. (Paukkunen 2003.)  

 

Haastatteluissa nousi ajoittain haasteeksi liian byrokraattinen yhteistyö lääkärityöparin 

kanssa. Jos lääkärityöpari ei kunnioita lähiesimiestä, toimii moniammatillinen yhteistyö 

heikosti, koska ongelmanratkaisun oletetaan löytyvän vain yhdeltä moniammatillisen 

tiimin jäseneltä, eikä yhteiseen keskusteluun käytetä aikaa tai siihen ei ole mahdollisuutta 

(Isoherranen 2005). Räsäsen (2014) mukaan moniammatillinen yhteistyö oli 

terveydenhuollossa välttämätöntä.  Vaikeat suhteet lääkärikunnan kanssa haittasivat 

lähiesimiehen työtä laadukkaan potilashoidon turvaamisessa. Tutkimustulosta tuki 

Räsäsen (2014) tutkimus. 

 

Osa lähiesimiehistä koki vaikeaksi muutostilanteet ja niiden johtamisen. Tämä johtui 

monesti siitä, ettei heillä mielestään ollut riittävästi tietoa tehdä muutosta ohjaavia 

päätöksiä. Lisäksi muutokset saattoivat tulla hyvinkin nopealla aikataululla.  

Lähiesimiehet kokivat haastavana, etteivät saaneet informoida työntekijöitä tulevista 

muutoksista riittävän aikaisin. Keskeneräisten asioiden julki tuominen ei ollut sallittua, 

mutta vähentääkseen henkilökunnan epätietoisuutta haluttiin kuitenkin kertoa edes jotain. 

Osa lähiesimiehistä kertoikin henkilökunnalle jotain tulevasta, mutta ne lähiesimiehet, 

joilla oli huonompi suhde omaan esimieheensä, eivät halunneet ottaa vastuuta asiasta.  

Kaikkia muutoksia ei ollut myöskään helppo hyväksyä ja tämän lähiesimiehet kokivat 

ongelmallisena. Muutoksista tiedottaminen henkilökunnalle tällaisessa tilanteessa saattoi 

aiheuttaa ongelmia.  Organisaation muutosjohtaminen voi olla vaikeaa lähiesimiehelle, 
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koska hänellä ei välttämättä ollut riittävästi tietoa tehdäkseen nopeita toimintoja, 

käyttöönottoa tai muutosta ohjaavia päätöksiä (Barnes 1995). Muutokset organisaatioissa 

koetaan usein poikkeustiloina, kun ne päinvastoin tulisi nähdä luonnollisena osana työtä. 

Muutoksen hyväksyminen osaksi normaalia työtä on lyhyt askel jatkuvien myönteisten 

muutosmahdollisuuksien etsintään. (Viitala 2004.) Haastatellut lähiesimiehet korostivat 

kuitenkin, että muutokset ovat tulleet jäädäkseen ja he ovat hyväksyneet tämän. Jos 

muutoksia ei hyväksytä, oma työnteko hankaloituu. 

 

Lähiesimiehet joutuvat ennakoimaan tehdessään päätöksiä. Jos ajatellaan vain 

nykyhetkeä, estetään valmistautuminen tulevaisuuteen. Lähiesimiehellä täytyy olla visio 

tulevaisuudesta, rohkeutta elää toisinaan epävarmuudessa ja kyky hyväksyä virheitä. 

Luzinskin (2014.) Tämä kuvaa hyvin tämän päivän lähiesimiesten roolia ja sen 

moninaisuutta.  

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tässä tutkimuksessa käytin luotettavuuden arvioinnissa Lincolnin & Cuban (1985) neljää 

kriteeriä. Nämä ovat siirrettävyys, totuudellisuus, vahvistettavuus ja uskottavuus. 

Lincolnin & Cuban mukaan siirrettävyys tarkoittaa, että lukija voi päätellä kuinka paljon 

tutkimustuloksia voi soveltaa muihin tutkimuskohteisiin. Nämä tulokset ovat siis 

siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin kuin tämä tutkimus. Toisaalta on muistettava että 

haastattelutilanteet ovat ainutkertaisia eivätkä tulokset ole täysin siirrettävissä. 

Tutkimusprosessin kulusta ja tuloksista annoin riittävästi tietoa, jotta lukija voi tehdä 

päätelmänsä tulosten siirrettävyydestä ja yleistettävyydestä (Creswell 2012). 

Totuudellisuus osoittaa, kuinka paljon johtopäätökset vastaavat tutkimuskohteen 

todellista tilaa. Totuudellisuuden riskinä voidaan nähdä tutkimusprosessin 

aineistonkeruuvaiheen venyminen sekä siitä johtuvat epäjohdonmukaisuudet (Graneheim 

& Lundman 2004). Tässä tutkimuksessa aineistonkeruuvaihe oli lyhyt. Keräsin aineiston 

ripeässä tahdissa kahdessa viikossa. Aineiston analysoin myös tiiviillä aikataululla. 

Tällöin kokonaiskuva ilmiöstä pysyi aineistoa käsitellessä tuoreena. Tiivis aikataulu voi 

aiheuttaa virheitä, tämän tiedostin tutkijana ja pyrin olemaan mahdollisimman tarkka.  

Kun tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista tutkimuksista, on kyse vahvistettavuudesta. Se 

on yhteydessä tutkimuksen pysyvyyteen, eli toinen henkilö voi tutkimusprosessin 

ratkaisuja ja tulkintoja seuraamalla havainnoida tutkimuksen kulkua ja toistaa sen. 
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Vahvistettavuuden tukemiseen käytin haastattelujen alkuperäisilmauksia. Tutkijan omat 

ennakko-odotukset ja persoona ovat mukana tutkimuksessa, mutta pyrin säilyttämään 

neutraalin otteen tutkimustuloksia kohtaan. Tutkija toimii lähiesimiehenä, joten tämä 

voisi vaikuttaa vahvistettavuuteen, mutta toisaalta tutkijan vähäinen kokemus 

lähiesimiehenä puoltaa vahvistettavuutta.  Tulosten uskottavuutta lisäsin sillä, että osoitin 

tutkimustulosten perustuvan haastatteluihin ja niiden tilanteeseen ja kontekstiin. 

Uskottavuus rakentuu myös haastateltavien luottamuksen saavuttamiselle. Luottamuksen 

saavuttamiseksi pystyin vakuuttamaan haastateltavat anonymiteetin säilymisestä sekä 

siitä, ettei minulla ollut piilotettuja tarkoitusperiä, jotka voisivat palvella tutkijaa tai muita 

tahoja. Haastateltavat toivat haastatteluissa esille myös kriittisiä näkökohtia 

tutkimusaiheeseen liittyen.  (Lincoln & Cuba 1985.) 

 

Luotettavuuden lisäämiseksi tiedonhakuprosessissa ei ollut mukana kymmentä vuotta 

vanhempia artikkeleita, minkä varmistin kirjaston informaatikolta, mutta syvällisemmän 

tiedon saamiseksi jouduin lisäämään hakuuni myös vanhempia artikkeleita, tämä saattoi 

vaikuttaa luotettavuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimuskysymyksen 

toimivuutta testasin aluksi esihaastatteluilla. Tämän avulla testasin kysymyksen 

muotoilua ja haastattelun kestoa. Esihaastattelujen jälkeen näihin voidaan tehdä vielä 

muutoksia, mutta tässä tutkimuksessa siihen ei ollut tarvetta (Hirsjärvi & Hurme 2011.) 

Jotta lopputulos olisi ollut mahdollisimman luotettava ja puolueeton, en haastatellut omia 

esimiehiä tai omaa työyksikköään lähellä olevia lähiesimiehiä. (Polit & Beck 2008.) 

Kynkään ym. (2011) mukaan suorien lainauksien käyttö tulosten raportoinnissa on 

luotettavuuden kannalta keskeinen tekijä. Varmistin kuitenkin sen, etteivät ulkopuoliset 

voi tunnistaa haastateltuja suorien lainausten perusteella. Haastateltavien lähiesimiesten 

pitkä kokemus ja ymmärrys ennakoivan päätöksenteon tärkeydestä lisäsi tutkimuksen 

luotettavuutta ja sen yleistettävyyttä vastaaviin tutkimuksiin. 

 

5.3 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella esitän seuraavat viisi johtopäätöstä: 

 

1. Ennakointikyky on yksi tärkeimmistä osaamisalueista lähiesimiehen työssä. 
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2. Muutokset ovat pysyviä ja tarpeellisia. Lähiesimies pystyy vaikuttamaan oman 

yksikkönsä muutoksiin, koska hänellä on vahva tieto työpaikan kehittämistarpeista. 

 

3. Esimieheltä saadulla tuella on suuri merkitys päätöksentekoon. 

 

4. Vertaistuella on suuri merkitys lähiesimiehen työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. 

 

5. Lähiesimies osallistuu työn suunnitteluun ja päätöksentekoon moniammatillisessa 

työryhmässä. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää. 

 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tämä tutkimus tuotti tietoa siitä onko lähiesimiehillä mahdollisuuksia ennakoivaan 

päätöksentekoon työssään. Aihetta lähiesimiehen roolissa on tutkittu vähän. Tässä 

tutkimuksessa ennakoinnin mahdollisuuksia lisäsi omalta esimieheltä saatu tuki sekä 

kollegoiden tuki. Lisäksi moniammatillisen yhteistyön merkitys vaikutti suuresti 

päätöksentekomahdollisuuksiin. Tutkimusten tulosten perusteella erityisesti 

lähiesimiehen ja hänen oman esimiehensä välistä yhteistyötä tulisi kehittää. 

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin lähiesimiesten ja 

ylihoitajan välistä yhteistyötä, sekä sitä miten yhteistyötä voitaisiin parantaa. Tämän 

yhteistyön merkitys korostui kaikissa haastatteluissa. Heikko yhteistyö vaikutti selvästi 

päätöstentekomahdollisuuksiin. Lähiesimiesten ja ylihoitajien välistä yhteistyötä 

voitaisiin tutkia haastattelemalla molempia. Selvitettäisiin kuinka paljon ja minkälaista 

yhteistyötä he tekevät ja mikä vaikuttaa yhteistyön onnistumiseen.   

 

Lähiesimiehet kokivat usein olevansa ”puun ja kuoren välissä”. Olisikin mielenkiintoista 

tutkia, miten työntekijät kokevat lähiesimiehen roolin muuttuvassa terveydenhuollossa. 

Ovatko työntekijät tietoisia niistä paineista, joita lähiesimies kokee päivittäin työssään? 

Haastattelu voisi olla hyvä tutkimusmenetelmä myös tässä tutkimuksessa. Tämän 

tutkimuksen tuloksien avulla voitaisiin kehittää lähiesimiesten ja työntekijöiden välistä 

yhteistyötä ja lisätä työntekijöiden tietämystä lähiesimiesten työn haasteista. 
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  LIITE 1 

   

 

Tiedote tutkimuksesta 

Tutkimuksen nimi 

Lähiesimiesten mahdollisuudet ennakoivaan päätöksentekoon 

  

Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan lähiesimiesten mahdollisuuksia 

ennakoivaan päätöksentekoon. Tarkoituksenani on selvittää onko lähiesimiehellä 

ennakoivan päätöksenteon mahdollisuuden työssään. Lähiesimiehenä teillä on käytännön 

kokemusta sekä esimieskokemusta, tunnette työn ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. 

Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän osuuttanne siinä. 

 

Osallistumisen vapaaehtoisuus 

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta tai keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoittamatta milloin 

tahansa.  

 

Tutkimuksen toteuttaja 

Tämän tutkimuksen toteuttaa Oulun yliopiston terveyshallintotieteen tutkimusyksikön 

maisterivaiheen opiskelija Arja Näppä pro gradu –työnään. Tutkimuksen ohjaajina 

toimivat TtT, yliopistolehtori Marjo Suhonen ja  TtM, tohtorikoulutettava Piia 

Rantakokko. 

  



 
 

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Lähiesimies johtaa työyhteisöä, jossa voi olla kymmeniäkin työntekijöitä. Lähiesimiehen 

tehtävä on myös toteuttaa koko organisaationsa strategiaa. Lähiesimiehillä on paras tieto 

siitä, miten työpaikan asioita tulisi kehittää välittömästi vastaamaan sen tarpeita. 

Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia lähiesimiehellä on ennakoivaan 

päätöksentekoon työssään. 

 

Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toimenpiteet 

Tutkimusmenetelmänä käytän avointa haastattelua. Toteutan haastattelut marraskuussa 

2016. Voin tulla haastattelemaan teitä työpaikallenne yhdessä sovittuna aikana. 

 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt 

Tutkimus tuottaa tietoa, minkälaisia mahdollisuuksia lähiesimiehillä on ennakoivaan 

päätöksentekoon omassa työssään. Tieto on hyödyksi ajatellen lähiesimiesten 

voimavaroja tulevaisuudessa. 

 

Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja epämukavuudet 

Pyrin minimoimaan haitat ja epämukavuudet huomioimalla teidän anonymiteettinne ja 

noudattamalla salassapitovelvollisuutta. Tutkimuksessa ei käy ilmi, missä yksikössä ja 

keiden kanssa tutkimus on toteutettu. Varmistan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa ettei 

teille koidu minkäänlaista haittaa tutkimukseen osallistumisesta. 

 

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkijan 

tiedossa, ja hän on salassapitovelvollinen. Nimeänne ei tallenneta tutkimusrekisteriin.  

 

 



 
 

Tutkimuksen päättyminen 

Tutkimuksen päätyttyä lähetän halutessanne teille valmiin työn liitteenä sähköpostitse. 

Pro gradu löytyy valmistuttuaan e-julkaisuna Oulun yliopiston julkaisuarkistosta 

Jultikasta. 

 

Lisätietoja 

Halutessanne lisätietoa, voitte olla yhteydessä tutkimuksen tekijä Arja Näppään tai 

tutkimuksen ohjaajiin TtT, yliopistolehtori Marjo Suhoseen ja TtM, tohtorikoulutettava 

Piia Rantakokkoon sähköpostitse.  

 

Terveisin, 

Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö 

Arja Näppä 

 

Sähköposti: arja.nappa(at)student.oulu.fi, marjo.suhonen(at)oulu.fi, 

piia.rantakokko(at)oulu.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  LIITE 2 

 

 

TUTKIMUSHENKILÖN ANTAMA TIETOON PERUSTUVA SUOSTUMUS  

 

 

  

Olen saanut tietoa tutkimuksesta Lähiesimiesten mahdollisuudet ennakoivaan 

päätöksentekoon, johon osallistun ja joka suoritetaan Oulun yliopistossa pro- gradu -

työnä. Olen tutustunut oheiseen tutkimustiedotteeseen ja siinä olevaan selvitykseen 

tutkimuksen tarkoituksesta ja sisällöstä. 

  

Olen tietoinen, että osallistuminen on vapaaehtoista. Voin keskeyttää tutkimukseen 

osallistumisen syytä ilmoittamatta.  
 

Annan suostumukseni tutkimukseen osallistumiseen sekä haastatteluun ja sen 

nauhoittamiseen sekä kerättyjen tietojen käyttöön tutkimusraportissa. Kerätty tieto 

käsitellään luottamuksellisesti ja terveydenhoitohenkilökunnalta vaadittavaa 

salassapitovelvollisuutta sekä henkilötietolakia noudattaen.  

  

  ( ) Kyllä ( ) Ei  
  

  

  

Tämä suostumus allekirjoitetaan kahtena saman sisältöisenä kappaleena, joista toinen jää 

tutkittavalle ja toinen tutkijalle.  

  

Paikka ja aika: _______________________  ____/____ 20___  

  

 

Tutkittavan allekirjoitus   
ja nimenselvennys: ____________________________________ 

  

  

Suostumuksen vastaanottajan  

allekirjoitus ja nimenselvennys: __________________________ 

  

 

  

Tutkimuksesta vastaava henkilö Arja Näppä  

  

Tutkimuksen yhteyshenkilö Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen 

tutkimusyksikkö: Arja Näppä.  Sähköposti: arja.nappa (at)student.oulu.fi 



LIITE 3 

 

 Lähiesimiesten mahdollisuudet ennakoivaan päätöksentekoon 

Ennakoinnin merkitys Muutokset ja vaikuttaminen Tuen merkitys 

tärkeää 

arkipäivää 

tarvitaan taitoa 

muutoksiin vaikuttaminen 

rajallisuus 

välikäsi 

paras tieto omasta yksiköstä 

suunnitelmallisuus 

toiminnan kehittäminen 

työn rikkaus ja haaste 

tarpeellinen 

arkipäivää 

liikaa ja nopeasti 

mukaan ottaminen 

informaatiokatko 

mahdollisuus vaikuttaa 

suuri merkitys 

oman esimiehen 

suhde 

hyvä suhde näkyy 

päätöksissä 

kollegoiden tuki 

vertaistuki 

huono suhde 

esimieheen vie 

mahdollisuudet tehdä 

päätöksiä 

moniammatillinen 

yhteistyö 
haasteet työpaikalla 

tärkeää 

lääkärit tärkeä työpari 

huono yhteistyö 

vaikuttaa itsetuntoon 

ja päätöksiin 

suuri työmäärä 

perehtyminen vajaata 

näkyvyys kentällä vähäistä 

suhde omaan esimieheen 

huono 

riittämättömyyden tunne 

tiedon panttaus 

arvoristiriidat 

roolin ymmärrys 

byrokraattisuus 

 


