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1 JOHDANTO 

 

 

Sosiaali- ja  terveysministeriö  on  selvittänyt,  millaista  tutkimusta  Suomessa  on  tehty 

työhyvinvointiin  liittyen  vuosina  2010-2013. Pääasiassa tutkimuksissa  on  keskitytty 

työn  psykososiaalisiin  tekijöihin  (kuormitus- ja  voimavaratekijät). Tässä  selvityksessä 

suositellaan tulevaisuudessa tutkimaan aiheita, jotka auttavat lisäämään työhyvinvointia. 

Tutkittavia valitessa on hyvä ottaa huomioon sukupuolten väliset erot, koska työhyvin-

vointi vaihtelee sukupuolten välillä. Tähän tulisi etsiä ratkaisukeinoja tutkimuksen avul-

la. (Mäkiniemi ym. 2014.) 

 

Aiemman tiedon perusteella sukupuolella on vaikutusta työhyvinvointiin. STM:n selvi-

tyksessä  kävi  ilmi,  että  tähän  tulisi  etsiä  ratkaisukeinoja  tutkimuksen  avulla.  STM:n 

selvityksessä  kävi  ilmi,  että  Suomessa  ei  ole  vuosina  2010-2013  tutkittu  sukupuolen 

vaikutusta työssä jaksamiseen sosiaali- ja terveysalalla; ei johtajien eikä työntekijöiden-

kään näkökulmasta. Aihetta oli tutkittu mm. maatalousalalla sekä yrittäjinä työskentele-

vien naisten kohdalta. Myös rikosseuraamusalalta löytyi tutkimuksia sukupuolen vaiku-

tuksesta työhyvinvointiin. (Mäkiniemi ym. 2014.) 

 

Esimiehen  sukupuolen  on  havaittu  vaikuttavan  johtamiskokemukseen  terveysalalla. 

Työntekijät  (sukupuolestaan  riippumatta),  jotka  työskentelivät  miesjohtajan  alaisina 

olivat tyytyväisempiä työhönsä kuin naisjohtajan alaisina työskentelevät (Alghamdi ym. 

2018).  Tämä  tutkimus  on  tosin  tehty  Saudi-Arabiassa,  maassa  jossa  mies-sukupuolen 

ajatellaan olevan vahvempi. Myös tutkimuksen tekijät mainitsivat tämän mahdollisesti 

vaikuttavan tutkimuksen tuloksiin.  

 

Kuntajohtajista  54%  tuntee  paineita  tekemättömistä  töistä.  Tämän  vuoksi  he  kokevat 

stressiä ja se vaikuttaa myös heikentävästi henkiseen työkykyyn ja työtyytyväisyyteen. 

Kuntajohtajista naiset kokevat hieman miehiä enemmän vaikeuksia yhdistää työ- ja per-

he-elämä.  (Pekka  ym.  2014.) Omien  havaintojeni  perusteella  ajattelen,  että  myös  osa 

terveysalan johtajista kokee kuntajohtajien tapaan samoista syistä johtuvia oireita. Tätä 

ajatusta  tukee  myös  Kansteen  (2005)  tekemä  tutkimus.  Esimiesasema  on  yhteydessä 
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työuupumukseen  myös  terveydenhuoltoalalla.  Nuoret  hoitotyön  esimiehet  olivat  tutki-

muksen  perusteella  useammin  uupuneita  työstään  kuin  iäkkäämmät  johtajat. (Kanste 

2005.) Tämän päivän terveysalan esimiehillä on todella paljon vastuualueita ja isot yk-

siköt johdettavinaan. Normaali työaika ei vain riitä tehtävien suorittamiseen. Oma esi-

miehenikin tekee paljon ylitöitä, jotta saa pakolliset tehtävät suoritetuiksi.  

 

2000-luvun alussa on selvitetty, että naisilla ilmeni työelämässä miehiä enemmän mieli-

alaan  ja  ahdistukseen  liittyvää  oireilua,  kun  taas  miehet  oireilivat  työriippuvuudella 

(Frone 2000). Saman tutkimuksen mukaan on todisteita siitä, että hankaluudet perheen 

ja  työn  yhdistämisessä,  ovat  yhtä  haitallisia  niin  miehille  kuin  naisillekin.  Mielestäni 

työn  ja  perheen  yhdistämisen  hankaluudet  koskevat  erityisesti  johtotehtävissä  olevia 

sekä miesten ja naisten välinen ero työssä jaksamisessa on, kuten edellä kuvattu.  

 

Työhyvinvointi on kokonaisuutena ollut aina minulle mielenkiintoinen aihe. Se on tär-

keä osa kaikkien työntekijöiden työssä jaksamista sekä työviihtyvyyttä. Tulevaisuuden 

johtajana minun pitää tietää, millä kaikilla tavoilla esimies voi vaikuttaa alaistensa työ-

hyvinvointiin ja miten voin vaikuttaa omaan työhyvinvointiini. Aihe on myös sellainen, 

jota voin jatkaa käytännöntutkimuksen tasolla Pro gradu -työssä. Tulevaisuudessa olisi 

myös mielenkiintoista tutkia, kokevatko johtajat työn ja perheen yhdistämisen edelleen 

haitalliseksi, ja oireilevatko miehet ja naiset eri tavoin työelämän hankaluuksista, kuten 

2000 –luvun alussa Fronen (2000) tutkimuksen mukaan.  
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2 TUTKIELMAN TAUSTA 

 

2.1 Sukupuoli 

 

Sukupuoli voidaan määritellä neljällä eri tavalla: biologinen, sosiaalinen, juridinen sekä 

sukupuoli-identiteetti.  Biologinen  sukupuoli  (engl.  sex)    ja  se  tarkoittaa  ”ruumiillisia 

sukupuolen määrittelyn ulottuvuuksia kuten anatomia, kromosomit ja hormonit”. Biolo-

ginen sukupuoli määritellään kaksijakoisena. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2017, 

Kielitoimiston sanakirja.)  

 

Toinen määrittelytapa, sosiaalinen sukupuoli (engl. gender), on valittu tämän tutkielman 

päänäkökulmaksi. Tämä päänäkökulma on valittu, koska sosiaalisella sukupuolella tar-

koitetaan niitä odotuksia ja merkityksiä, joita sukupuoliin on liitetty. Sosiaalinen suku-

puoli määritellään myös kaksijakoisena. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2017.)   

 

Sosiaalisen sukupuolen kaksijakoisen märittelyn mukaan naiset ja miehet eroavat toisis-

taan, niin biologisesti kuin yhteiskunnan määrittämällä tavalla. Nämä erot näkyvät mm. 

heille ”asetetuissa” rooleissa ja vastuissa, sekä asemassaan perheissä ja yhteisöissä. Erot 

vaihtelevat  yhteiskunnasta,  elinympäristöstä  ja kulttuurista  riippuen,  eivätkä  ole  ai-

kasidottuja – sukupuoliin liitetyt eroavaisuudet ja ilmiöt muuttuvat ympäristön muuttu-

essa. Sukupuoli  vaikuttaa  riskinottokykyyn,  riskeille  altistumiseen  ja pyrkimyksiin  pa-

rantaa terveyttään. Myös terveydenhuollon järjestelmä vastaa eri tavoin yksilön tarpei-

siin asiakkaana sukupuolesta riippuen. Sukupuolella voi olla myös merkitystä sairauksi-

en  syihin,  seurauksiin  ja  hallintaan. Sukupuolisidonnainen lähestyminen  terveyteen, 

myös psyykkiseen, alkaa siitä, että nämä erot tunnistetaan. Näin edistetään sukupuolten 

yhdentymistä sosiaalisesti ratkaisevaksi tekijäksi tapojen kehittymisessä, tutkimuksessa 

sekä terveyspalveluissa. Sukupuolinormit, -säännöt ja -suhteet vaikuttavat ihmisten rea-

goitiin erilaisissa  terveydentiloissa.  Ne  vaikuttavat  myös  hyvästä  mielenterveydestä, 

fyysisestä  terveydestä  ja  hyvinvoinnista  nauttimiseen.  (World  Health  Organization, 

WHO 2018.)  
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Sukupuoliroolien (engl.  gender  roles) vaikutukset  käyttäytymiseen  saavat  vaikutteita 

hormonaalisista  prosesseista,  sosiaalisista  odotuksista  ja  yksilön luonteenlaadusta.  Su-

kupuolirooleja  kuvaileva  näkökulma,  stereotypia,  kertoo  ihmisille  mikä  on  tyypillistä 

heidän  sukupuolelleen.  Ohjaileva  näkökulma  sukupuolirooleista  kertoo  ihmisille  mitä 

pidetään ihailtavana heidän sukupuolessaan kulttuurisesta näkökulmasta. Sukupuoliroo-

lit  vaikuttavat  käyttäytymiseen yhdessä  monien  muiden  roolien  kanssa (mm. etnisyys, 

uskonto, perhe, ammatti). (Eagly 2009.) 

 

Kolmas määritelmä on juridinen sukupuoli ja se ilmenee muun muassa henkilön sosiaa-

liturvatunnuksesta. Suomessa juridisia sukupuolia on tällä hetkellä nainen ja mies. Nel-

jäntenä määritelmänä pidetään sukupuoli-identiteettiä. Se on henkilön oma kokemus ja 

tapa ilmaista sukupuoltaan. Sukupuoli-identiteetti ei aina vastaa syntymässä määriteltyä 

tai rajaudu kahteen juridiseen sukupuoleen. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2017.)  

 

Edellä mainittujen erojen perusteella on tärkeää tutkia sukupuolten välisiä eroja työssä 

jaksamisessa.  Eri  sukupuolilla  työssä  jaksaminen  ja  työhyvinvointi  voivat  näyttäytyä 

erilaisina.  

 

 

2.2 Johtajuus ja johtajan sukupuoli 

 

Johtaja nähdään yleisesti maskuliinisena henkilönä. Tämä on hyvin yleinen stereotypia 

ja  vaikea  muuttaa  toisenlaiseksi  suhtautumiseksi.  Naiselta  johtajana  odotetaan  masku-

liinista käyttäytymistä, mutta myös naisellista käyttäytymistä ja ulkomuotoa. Jos nainen 

poikkeaa ”naisen normeista” tai jos hän poikkeaa ”miehisestä johtamistyylistä”, hän ei 

ole  sopiva  naisena  eikä  johtajana.  Tätä  kutsutaan  kaksoisrooliin  sidotuksi  ristiriidaksi. 

(Hiillos & Lämsä 2018.) 

 

Termi  johtaja,  kuvaa  henkilöä, joka  johtaa  ryhmää,  yhteisöä,  yritystä  tai  laitosta  ja  on 

siellä johtavassa asemassa (Kielitoimiston sanakirja). Työterveyslaitos määrittelee joh-

tajan tehtäviä mm. toiminnan tulokselliseksi ja tuottavaksi johtamiseksi. Tämän lisäksi 

johtajilla on  lakisääteinen  velvollisuus  huolehtia  työturvallisuudesta  ja  työterveydestä. 



 

 

 

 

5 

Johtaja  myös  voimaannuttaa  työntekijöitään,  tukee  heidän  uskoaan omiin  kykyihinsä, 

sekä kannustaa  kehittymään  ja  antaa  kunnian  hyvin  tehdystä  työstä.  Johtaja  kuitenkin 

kantaa  kokonaisvastuun työyhteisöstä,  toimii  aidosti  omana  itsenään  ja  tunnistaa  omat 

heikkoudet ja vahvuudet, sekä uskaltaa myöntää omat virheensä. (Aminoff & Tienhaara 

2017.)  

 

Tämän päivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Työn ja työn tekemisen tapoja pi-

tääkin jatkuvan muutoksen vuoksi tutkia ja kehittää työelämälähtöisesti. Johtajilta odo-

tetaan  inhimillistä  ja  ihmisläheistä  johtajuutta.  Moniammatillisuus  korostuu  ja  tästä 

syystä  sosiaali- ja  terveysalan  organisaatioissa  pitää  huomioida  ja  tuntea  inhimilliset 

tekijät. Sosiaali- ja terveysalan johtajilta odotetaan kriittistä ja itseään arvioivaa työotet-

ta. Autenttinen eli luotettavuuteen perustuva näkökulma huomioi myös johtajan inhimil-

lisyyden ja sen vaikutukset. Luotettavuus perustuu hyvään itsetuntemukseen. Kun johta-

ja on autenttinen ja vuorovaikutteinen, luo se kuvan inhimillisestä, mutta jämäkästä ja 

arvoihin luottavasta sosiaali- ja terveysjohtamisesta. Tämä luo luottamusta sekä avointa 

ja arvostavaa ilmapiiriä. (Syväjärvi & Pietiläinen 2016.) 

 

Ammattilainen  johtaja  on  sukupuoleton  johtajan  rooli,  joka  osaamisensa (ei  sukupuo-

lensa) avulla  edistää  organisaationsa  etua.  Sukupuolettomuus  tekee  johtamiskeskuste-

lusta  ”sukupuolisokeaa”  ja  näin  naisjohtajien  etenemisen  esteet  urallaan  on  keskuste-

luissa  vain  ammattitaidottomuutta,  ei  sukupuoleen  sidottua.  Molemmat  ajattelutavat 

ovat osittain oikeita ja osittain vääriä. (Hiillos & Lämsä 2018.) 

 

Niin  mies- kuin  naisjohtajat  kuvaavat  puolison  merkityksen  monimerkityksisenä  ja 

vaihtelevana urakehityksessä.  Perinteiset sukupuoliroolit ovat haitallisempia  naisjohta-

jien kuin miesjohtajien urakehitykselle. Siitä huolimatta, että suomalaisessa yhteiskun-

nassa nähdään naisten ja miesten  työn ja perheen välinen suhde tasa-arvoisena, tutki-

muksen mukaan miesjohtajien on hyväksyttävämpää keskittyä uraansa ja olla pois per-

heen parista kuin naisjohtajien. (Heikkinen 2015.) 

 

Hoitotyön johtajuus on perinteisesti ollut naisvaltaista. Naiset kuitenkin toimivat alem-

milla tasoilla johtajina, kun taas miehet yleensä ovat ylemmän tason johtajia. Suomalai-
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set työntekijät arvostavat naisjohtajia miesjohtajia enemmän mm. tuen ja rohkaisun an-

tamisessa, innostavuudessa, työntekijän tunteiden huomioon ottamisessa sekä erityisesti 

hyväksi  kannustajiksi  kehittymään  työssä.  Johtamistehtäviin  terveydenhuollon  alalla 

”kasvetaan” käytännön kokemuksen ja harjaantumisen kautta, ei niinkään tietoisen ura-

kehityksen  tai  koulutuksen  perusteella.  Osastonhoitajat  ja  apulaisosastonhoitajat  kan-

nustavat  älyllisesti  alaisiaan  työssä  useammin  kuin  ylihoitajat,  johtajan  sukupuolesta 

riippumatta. (Kanste 2005.) 

 

Tässä  tutkielmassa  johtajia  ja  johtajuutta  käsitellään  kaikilla  johtajuuden  tasoilla  lä-

hiesimiehistä korkeimpaan johtoon, sen mukaan mitä artikkelihaun tuloksissa tuli vas-

taan. Johtajan sukupuoli otetaan myös huomioon.  

 

 

2.3 Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen 

 

Työhyvinvointi  koostuu  useista  tekijöistä.  Siihen  vaikuttavat  muun  muassa  työn  arki, 

työntekijän  mahdollisuus  vaikuttaa  työhönsä  käyttäen  vahvuuksiaan  ja  osaamistaan. 

Vaikuttavia tekijöitä ovat myös työntekijän saama palaute työstään ja kokemus tarpeel-

lisuudesta työssään. Työhyvinvointia edistävä toiminta työpaikalla ja omassa arjessa on 

pitkäjänteistä  ja kohdistuu  muun  muassa  työntekijöihin,  työympäristöön,  prosesseihin 

tai johtamiseen. Työyhteisön ilmapiiri, työntekijöiden ammattitaito sekä motivoiva joh-

taminen ja työturvallisuus lisäävät työhyvinvointia. (Työterveyslaitos 2018, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018.)  

 

Työhyvinvoinnin käsite on vaikeasti ja osittain tieteellisesti puutteellisesti määriteltävis-

sä. Työtyytyväisyys on yksi työhyvinvointia kuvaava tekijä. Työhyvinvoinnilla tarkoite-

taan  sitä,  kuinka  hyvinvoivaksi  yksilö  kokee  itsensä  työssään.  Työhyvinvointi ja  sitä 

tukeva  toiminta  ovat  tärkeitä  elementtejä,  kun  kilpaillaan  työntekijöiden  pysyvyydestä 

työpaikalla. (Utriainen 2009.) Työhyvinvointi kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti koet-

tua hyvinvoinnin tilaa. Siihen kuuluu esimerkiksi kokonaiselämän hyvinvointia, koettua 

työn haasteellisuutta, iloa ja onnistumisen kokemuksia työssä sekä yksilöllisten tarpei-

den huomiointia työnkuvassa. (Marjala 2009.) 



 

 

 

 

7 

Jokainen  työntekijä  on,  työnantajan  lisäksi,  myös  itse  vastuussa  omasta  työhyvinvoin-

nistaan.  Tähän  liittyy  vastuu  huolehtia  työkyvystään  sekä  ammatillisen  osaamisensa 

ylläpitämisestä.  Jokainen  voi  myös  omalta  osaltaan  vaikuttaa  työpaikan  ilmapiiriin. 

Työhyvinvointi  ilmenee  innostuneisuutena,  aloitekykynä  sekä  motivoituneisuutena. 

Myös  työn  tuottavuus  ja  työhön  sitoutuminen  kasvaa  sekä  poissaolot  vähenevät,  kun 

työntekijä voi hyvin työssään. Kun työntekijä voi hyvin työssään, hänen työssä jaksami-

sensa on myös hyvällä tasolla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) 

 

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista käsitellään tässä tutkielmassa positiivisten, voimia 

antavien  tekijöiden  näkökulmasta. Psykososiaalisiin  tekijöihin  keskittyvällä  tutkimuk-

sella tarkoitetaan tässä yhteydessä työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta, joka keskittyy 

psyykkisiin  ja  sosiaalisiin  kuormitus- ja  voimavaratekijöihin.    Työhön  liittyviä  psy-

kososiaalisia tekijöitä voidaan tarkastella sekä työhyvinvointia ylläpitävinä ja edistävinä 

voimavara- ja  suojatekijöinä  että  työhyvinvointia  uhkaavina  kuormitustekijöinä.  Use-

ammin  on  tarkasteltu  psykososiaalisia  kuormitus- ja  riskitekijöitä.  Ne  ovat  työn si-

sältöön ja työkontekstiin liittyviä tekijöitä, jotka voivat uhata sekä psyykkistä että fyy-

sistä työhyvinvointia. Ne voivat ilmetä suorasti tai epäsuorasti esimerkiksi uupumukse-

na,  terveysongelmina,  työstressinä,  tyytymättömyytenä,  lopettamisaikeina  tai  sairaslo-

mina.” (Mäkiniemi ym. 2014) 
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3 TUTKIELMAN  TARKOITUS,  TAVOITE JA  TUTKIMUSKYSY-

MYS 

 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, onko tutkittu terve-

ysalan  johtajien  työhyvinvointia ja  työssä jaksamista  sekä  näkyykö siinä  sukupuolten 

välisiä eroja. Tutkielman tavoitteena on tuoda esiin niitä tekijöitä, joiden on todettu vai-

kuttavan positiivisesti tai negatiivisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. 

 

Tutkimuskysymys oli ”Millaisia eroja terveysalan johtajien työhyvinvoinnissa ja työssä 

jaksamisessa on sukupuolten välillä?” 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

	
Tämä  tutkielma  toteutettiin  kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.  Yleisesti  kirjallisuus-

katsauksen  avulla  tehdään  ”tutkimusta  tutkimuksesta”  eli  kootaan  yhteen  aiemmin  sa-

masta aiheesta tehtyjä tutkimuksia (Salminen 2011). Kirjallisuuskatsaus on tieteellinen 

menetelmä,  mikäli  se  täyttää  tieteellisen  tutkimuksen  kriteerit: siinä käytetään  tiettyä 

menetelmää  sen  tekoon ja tutkimuksen  pitää  olla  menetelmän  ohjaamaa. Viimeisellä 

tarkoitetaan sitä, että se on tieteellistä ja siten hyväksyttyä tiedeyhteisössä. (Haaparanta 

&  Niiniluoto  2016).  Kirjallisuuskatsauksen  avulla  voidaan  rakentaa  uutta  teoriaa,  saa-

daan kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä sekä tunnistetaan ilmiöön liittyviä ongelmia. 

Kirjallisuuskatsaus on työläs ja aikaa vaativa toteuttaa. (Salminen 2011.) Tässä tutkiel-

massa saadaan kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa ei ole tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Sitä voidaan-

kin  pitää  yleiskatsauksena  laajoista  aineistoista.  Kuvailevassa katsauksessa  tiivistetään 

aiemmin  tutkittua  tietoa,  jonka  yhteenveto  on  tehty  ytimekkäästi  ja  johdonmukaisesti. 

(Salminen  2011.) Tässä  tutkimusmenetelmässä  aiemmin  tutkitun  tiedon  tiivistämisen 

lisäksi  tietoa  kootaan,  kuvaillaan  ja  jäsennetään  tarkastelua  varten.  Kuvattua  ilmiötä 

pyritään  ymmärtämään  kuvailevan  kirjallisuuskatsauksen  avulla.  (Kangasniemi  ym. 

2013.) 

	

4.1 Aineiston keruu 

 

Artikkelin haun alussa määriteltiin sisäänotto- ja poissulkukriteereitä, jotka tarkentuivat 

työn  edetessä. Artikkeleiden  sisäänottokriteereinä  oli haun  ensimmäisessä  vaiheessa, 

että otsikossa oli mainittu jokin määritetyistä hakusanoista. Tästä kriteereitä laajennet-

tiin niin, että asiasanoissa piti olla mainittu vähintään työssä jaksamiseen liittyvät termi 

sekä johtajuuteen liittyvä termi. Mukaan otettavien artikkeleiden tuli olla vuosilta 2010-

2018. Hyväksyttyjen artikkelien kielen tuli olla joko suomi tai englanti. Poissulkukritee-

reissä oli se, että otsikkotasolla ei ollut mainittu mitään hakusanoista ja artikkeli oli jul-

kaistu ennen vuotta 2010. Jos artikkeli oli kirjoitettu muulla kuin suomen tai englannin 

kielellä, se karsiutui pois. Hyväksytyn artikkelin piti myös olla vertaisarvioitu. Artikke-
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leiden  sisäänottokriteerit  ja  poissulkukriteerit  on  esitetty tarkemmin  taulukossa  1 (liite 

1). Myöhemmin sisäänottokriteereihin lisättiin se, että artikkelin voi hyväksyä hakutu-

loksiin, mikäli ainoastaan abstraktista löytyy sanat job satisfaction, gender ja/tai mana-

ger.  

 

Kaikki artikkeleiden haut on tehty 2.3.2018. Harjoitushakuja tehtiin jo joitain viikkoja 

aiemmin,  mutta  niitä  ei  ole  kirjattu  tähän  tutkielmaan  ylös. Harjoitushauilla  opeteltiin 

tietokantojen  käyttöä. Kaikissa  englanninkielisissä  tietokannoissa  hakusanoina käytet-

tiin termejä job satisfaction, well-being at work, gender, sex, sex difference, manager, 

superior,  female  manager  ja  male  manager. Tarkemmin  haut  on  kuvattu  taulukossa  2 

(liite 2). Hakuja tehtiin myös manuaalisesti selaamalla löydettyjen artikkeleiden lähde-

luetteloja  ja  laittamalla  hakusanoja  suoraan  Google-hakuun. Manuaalisen  haun  kautta 

mukaan valikoitui kuusi artikkelia, tiivistelmän sisällön ja tarkemman lukemisen perus-

teella, vahvistamaan käsitystä, että nais- ja miesjohtajien työhyvinvointia ei ole tutkittu 

riittävästi. Manuaalisen haun tulokset löytyivät Scopus-tietokannasta. 

 

Ensimmäinen  haku  tehtiin  suomalaiseen  Medic-tietokantaan,  mutta  sieltä  ei  löytynyt 

sopivia  artikkeleita  suomalaisilla  eikä  englanninkielisillä  hakusanoilla.  Tämän  vuoksi 

kyseinen tietokanta on jätetty taulukosta 2 pois.  

 

Toiseksi  tietokannaksi  valittiin Cinahl. Hakuun  laitettiin hakusanoiksi  kaikki  englan-

ninkieliset sanat ja tuloksia tuli 20 artikkelia. Hakua rajattiin heti alussa laittamalla vuo-

sirajaus 2010-2018, vain englanninkieliset tekstit sekä vain vertaisarvioidut tekstit. Ot-

sikoiden  perusteella  rajautui luettavaksi seitsemän artikkelin  tiivistelmät. Lopulliseksi 

lähteeksi valikoitui vain yksi artikkeli, joka sekin tarkemmin luettuna käsitteli nais- ja 

miesjohtajuutta  eri näkökulmasta kuin  tutkielmassa  haettiin,  joten  se  poissuljettiin  lo-

pullisista tuloksista. Tämän tuloksen vuoksi Cinahlin hakutuloksia ei ole näkyvissä tau-

lukossa 2. 

  

Kolmantena  hakuja  tehtiin  Scopus-tietokantaan. Tietokanta  sisältää  myös  artikkelien 

saamat viittaukset. Hakutuloksena kaikilla englanninkielisillä sanoilla sekä kieli- ja ai-

kavälirajauksilla  tuli  260  viitettä.  Tämän  jälkeen  hakusanaksi  lisättiin  ”health  care”  ja 
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hakutulokset  vähenivät  26:een,  joista  kymmenen jäi  tarkemmin  luettavaksi  otsikoiden 

perusteella. Näistä  kymmenestä kaksi  oli  samaa  artikkelia. Lopulta  käytettäväksi  jäi 

yksi (1) artikkeli.  

 

Neljäs tietokanta oli ProQuest ja siitä tehdyllä rajatulla haulla saatiin tulokseksi 20 ar-

tikkelia. Näistä kaksi artikkelia oli samaa ja otsikoiden perusteella tarkemmin luettavak-

si valikoitui 17 viitettä. Tutkielman tuloksissa on näistä käytetty yhtä (1) artikkelia. 

 

Tutkielman tuloksissa on käytetty yhteensä kahdeksaa (8) artikkelia. 

 

4.2 Aineiston analysointi 

 

Aineistoa analysoitiin mukaillen sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysillä kuvaillaan tutkit-

tavaa ilmiötä ja voidaan tehdä runko, jonka avulla etsitään oikeita sisältöjä aineistoista. 

Viimeisintä tapaa kutsutaan myös deduktiiviseksi analyysiksi. Sisällönanalyysiä käytet-

täessä  kirjoittajan  pitää  varmistaa  tekstinsä  luotettavuus.  Tämä  tapahtuu  selkeällä  ana-

lyysivaiheen kuvaamisella. (Kyngäs ym 2011.) 

 

Aineistoon  valikoitui  kaksi suomalaista  (Lampinen  ym.  2015,  Häggman-Laitila  & 

Romppanen 2018) ja neljä ruotsalaista (Skagert ym. 2011, Nyberg ym. 2015, Hagerman 

ym.  2015,  Corin  ym.  2016) tutkimusta  sekä yksi kanadalainen  (Wong  &  Spence  La-

schinger 2015) ja yksi pohjois-amerikkalainen (Warshawsky ym. 2016) tutkimus. Corin 

ym.  (2016)  tutkimuksessa  tutkittiin  julkisen  sektorin  johtajien  kokemuksia ja  Nyberg 

ym.  (2015)  tutkimuksessa  tutkittiin  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  johtajia. Oletetaan, 

että  näihin  ryhmiin  kuuluu  myös  terveydenhuoltoalan  johtajia.  Tämän  vuoksi  nämä 

kaksi artikkelia otettiin mukaan tuloksiin. Muut mukaan valitut tutkimukset käsittelivät 

johtajien  työhyvinvointia  ja  työssä  jaksamista  terveydenhuollon  näkökulmasta. Hägg-

man-Laitila  &  Romppanen  (2018)  tekivät  katsauksen,  jossa  löytyi  viisi  interventiotut-

kimusta hoitotyön johtajista. Katsauksessa ei eroteltu sukupuolia, mutta se otettiin tut-

kielman tuloksiin mukaan tukemaan käsitystä, että sukupuolten välisiä eroja työhyvin-

voinnissa ja työssä jaksamisessa ei ole tutkittu. 
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5 TYÖHYVINVOINTIIN JA TYÖSSÄ JAKSAMISEEN LIITTYVÄT 

TEKIJÄT  

 

Tutkielman  tulosten  perusteella  terveysalan  johtajien  työhyvinvointiin  ja  työssä  jaksa-

miseen  liittyvää  tutkimusta  on  tehty  vähän (Häggman-Laitila  &  Romppanen  2018). 

Löydettyjen tutkimustulosten välillä oli jonkin verran eroja. Esimerkiksi Skagertin ym. 

(2011)  tutkimuksessa,  naiset  kokivat  työssä  jaksamisensa  positiivisemmaksi  kuin mie-

het,  kun  taas  Nybergin  ym.  (2015)  tutkimuksessa  naiset  kokivat  työssä  jaksamisensa 

huonommaksi  kuin  miehet. Useimmissa  löydetyissä  tutkimuksissa  ei  eroteltu  nais- ja 

miesjohtajia, vaan puhuttiin yleisellä tasolla johtajista (Lampinen ym. 2015, Corin ym. 

2016, Wong & Spence Laschinger 2015, Warshawsky ym. 2016).  

 

Tulosten  perusteella  työhyvinvointiin  ja  työssä  jaksamiseen  liittyvät  asiat  jaettiin  kuu-

teen tekijään: terveyteen liittyvät, uraan ja työnkuvaan liittyvät, tasapaino työn ja kodin 

sekä  työtehtävien  ja  niihin  käytettävissä  olevaan  aikaan  liittyvät,  omaan  esimieheen 

liittyvät, saatuun tukeen/ tuen puutteeseen liittyvät ja organisaatioon liittyvät tekijät. Ne 

on lueteltu tarkemmin kuviossa 1 (liite 3). 

 

5.1 Terveys 

 

Laajassa  tutkimuksessa  haettiin  eroja  nais- ja  miesjohtajien  vaihtuvuudessa terveyden-

huoltoalalla. Neljän  vuoden  seurannassa  huomattiin,  että  naisjohtajilla oli  miehiä  vä-

hemmän  työuupumusta  (naiset  81%  ilman  työuupumusta,  miehet  78%). Tutkijoiden 

mukaan  tämä  ei  ole  tilastollisesti  merkitsevä ero eikä  selitä  vaihtuvuuden  suuruutta. 

Yksilön hyvä terveys ennakoi työssä pysymistä. Selkeitä eroja naisten ja miesten välillä 

ei nähty. (Skagert ym. 2011.)  

 

Skagert ym. (2011) tutkimuksesta poiketen, Corin ym. (2016) raportoivat, että mies- ja 

naisjohtajia verratessa, naiset näyttivät 60% pienempää riskiä aikeistaan lähteä työstään. 

Sen lisäksi, naisjohtajat näyttivät 50% pienempää todellista lähtöä työstään kuin mies-

johtajat. Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että psykososiaalisilla työskentelyoloilla 

on suuri vaikutus ei ainoastaan julkisen sektorin johtajien aikeisiin lähteä työpaikastaan, 
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vaan  myös  heidän  aikeistaan  lähteä  ammatistaan  ja  jossain  määrin  heidän  todellisiin 

lähtöaikeisiin. Tämän vuoksi erityistä huomiota pitää kohdistaa psykososiaalisiin työs-

kentelyoloihin niitä parantaen. On myös tärkeää keskittyä turvaamaan tarjonta tulevai-

suuden  johtajista.  Hyvillä  psykososiaalisilla  työskentelyoloilla  turvataan  motivoitunei-

den johtajien työssään ja ammatissaan pysyminen. Aikeilla lähteä (ilman oikeaa lähte-

mistä)  voi  olla  huomattavia  vaikutuksia  johtajien  toimintaan  kuten  myös  heidän  ter-

veyteensä ja täten aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ei ainoastaan julkiselle organisaa-

tiolle vaan myös yksilöille itselleen. (Corin ym. 2016.)  

 

Kolmannessa löydetyssä tutkimuksessa molemmat, mies- ja naisjohtajat, kuvasivat ylei-

sellä tasolla matalampaa sairastavuutta useammin samaa sukupuolta olevien ei-johtajien 

kanssa. Kuitenkin  naisjohtajat  raportoivat  matalampaa  hyvinvointia  useammin,  mutta 

olivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin miehet. (Nyberg ym. 2015.) Nyberg ym. (2015) 

tutkimuksessa  raportoitiin  enemmän  psykososiaalisia  vaikutuksia  julkiselta  sektorilta, 

missä useimmat naiset työskentelevät. Kuten Corin ym. (2015) raportoivat, hyvillä psy-

kososiaalisilla  työskentelyoloilla  on  vaikutusta  työssä  jaksamiseen.  Wong  & Spence 

Laschinger (2015)  tutkimuksen  tulokset  tarjoavat  ennakoivaa  tukea  ratkaisuksi,  kun 

ehkäistään emotionaalista väsymystä ja kyynistymistä suuren työkuorman alla. 

 

5.2 Ura ja työnkuva 

 

Kun sosiaali- ja terveysalan johtajilta kysyttiin työtyytyväisyyttä, niin 67% vastanneista 

oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Tulosten mukaan kokoaikai-

sesti  esimiehen  tehtäviä  tekevät  olivat  tyytyväisempiä kuin  osa-aikaisesti  esimiehinä 

työskentelevät. Myös korkeammin koulutetut olivat tyytyväisempiä työhönsä, kuin vä-

hemmän koulutetut. Työssä jaksamisen kokemukseen vaikutti kaiken kaikkiaan työko-

kemus  nykyisessä  tehtävässä  (positiivinen  korrelaatio  työkokemuksen  lisääntymisen, 

vuosina, ja kasvavana työtyytyväisyytenä). Tässä tutkimuksessa ei eroteltu sukupuolten 

välisiä vastauksia. (Lampinen ym. 2015.)   

 

Skagert  ym.  (2011),  Nyberg  ym.  (2015),  Warshawsky  ym.  (2016)  ja Lampinen  ym. 

(2015) löysivät tutkimuksissaan työolojen, työn vaatimusten ja työn sisällön vaikuttavan 
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työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Näissä tutkimuksissa ei nähty eroja sukupuolten 

välillä.  

 

Kuudennen löydetyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla miespuolisten lähiesimies-

ten  kokemuksia  työtilanteestaan  vanhustenhuollossa.  Esimiehillä  oli  hyvät  mahdolli-

suudet oppimiseen ja kehittymiseen, vaikkakin he olivat vastuussa sisällyttää johtamista 

kehittäviä  toimintoja  päivittäisiin  vastuisiinsa.  Kaiken  kaikkiaan  esimiehet  raportoivat, 

että  heillä  oli  tarvittava  ymmärrys  tehtävistään  ja  vastuistaan  ja  että  uudet  tehtävät  ja 

vastuut antoivat heille mahdollisuuksia oppia enemmän ja kehittyä. Varsinkin mahdolli-

suus käyttää resursseja tarvitsee parannusta, jotta esimiehet voivat olla näkyvämpiä alai-

silleen  ja  työskennellä  kehityksen  ja  laatuasioiden  kanssa  sen  sijaan,  että  käsittelisivät 

raskaita hallinnollisia työkuormia. (Hagerman ym. 2015.) 

 

Wong & Spence Laschinger (2015) tutkimuksen tulokset ehdottaa, että kun johtajilla on 

oikeanlainen  päätösvaikutusvalta  ja  kontrolli  työstään,  he  ovat  pienemmässä riskissä 

sairastua työuupumukseen. Vaikutusvallan todettiin vaikuttavan työhyvinvointiin myös 

Nyberg  ym.  (2015)  tutkimuksessa,  jossa  yleisellä  tasolla  johtajat  kertoivat  kokevansa 

suurta vaikutusvaltaa työssään. Kuitenkin naisjohtajat raportoivat matalampaa vaikutus-

valtaa työssään kuin miehet (Nyberg ym. 2015). 

 

5.3 Tasapaino  

 

Matalamman tason hoitotyönjohtajat nimesivät työ-koti -tasapainon syyksi lähteä johta-

jan roolista (Warshawsky ym. 2016). Myös Nyberg ym. (2015) tutkimuksessa molem-

mat, mies- ja naisjohtajat, raportoivat häiriöistä työn ja kodin välillä. Yleisellä tasolla he 

kertoivat  kokevansa  korkeaa  tyydytystä  työn  sekä  muun  elämän  yhdistämisen  kanssa 

samaa  sukupuolta  olevien  ei-johtajien  kanssa.  Kuitenkin  naisjohtajat  raportoivat  työ-

kotielämän  häiriöitä  useammin  kuin  miehet.  Miesjohtajat  raportoivat  naisia  useammin 

henkilökohtaisen ja työelämän häiriöistä. (Nyberg ym. 2015.) 

 

Tasapainolla työn vaatimusten ja työresurssien välillä, turvataan motivoituneiden johta-

jien  työssään  ja  ammatissaan  pysyminen  (Corin  ym.  2016). Vastaavasti  toisessa  tutki-
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muksessa  raportoidaan,  että  kun  esimiehillä  on  käytettävissä  oleva  aika  tasapainossa 

merkittävien psyykkisten työvaatimusten kanssa, he ovat vähemmässä riskissä sairastua 

työuupumukseen (Wong & Spence Laschinger 2015). 

 

5.4 Oma esimies 

 

Omaan  esimieheen  liittyviä  tekijöitä  raportoitiin  tutkielman  tuloksissa  vähän. Omilta 

esimiehiltä saatu  arvostus  johtamistaidoista lisäsi  työssä  jaksamista (Lampinen  ym. 

2015). Miesjohtajat raportoivat naisia useammin konflikteista esimiestensä kanssa (Ny-

berg ym. 2015). Huono johtajuus oli syynä työpaikan vaihtoon niiden korkeamman ta-

son  hoitotyönjohtajien  keskellä,  jotka  raportoivat  aikeista  jäädä  nykyiseen  työhönsä 

kolmeksi vuodeksi tai vähemmäksi (Warshawsky ym. 2016). 

 

5.5 Tuki 

 

Esimieheltä  tai  työkavereilta  saatu  tuki  vaikutti  positiivisesti  työssä  jaksamiseen.  Tur-

vallisuuden tunne, joka tuli läheisistä suhteista työkavereihin lisäsivät työssä jaksamista. 

Myös avoin kanssakäyminen johtajakollegoiden kanssa oli merkityksellistä (Lampinen 

ym.  2015). Myös  alaisten  tukea  painotettiin  eräässä  tutkimuksessa  (Hagerman  ym. 

2015). 

 

Miesjohtajat raportoivat naisia useammin tuen puutteesta (Nyberg ym. 2015). Syyt nii-

den  korkeamman  tason  hoitotyönjohtajien  keskellä,  jotka  raportoivat  aikeista lähteä 

kolmen vuoden sisällä nykyisestä työstään olivat itsemääräämisen puute, kunnioituksen 

puute ja tuen puute (Warshawsky ym. 2016). 

 

5.6 Organisaatioon liittyvät tekijät 

 

Organisaatiokulttuurista  nouseva  työn  merkityksellisyys  koettiin  työssä  jaksamista  tu-

kevaksi. Myös  avoin  kommunikaatio  organisaation  sisällä vaikutti  työtyytyväisyyteen 

kuin  myös  etenemismahdollisuudet. (Lampinen  ym.  2015). Myös  Warshawsky  ym. 
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(2016)  tutkimuksessa  hoitotyönjohtajat  nimesivät  uralla  etenemisen  työhyvinvointia 

tukevaksi. 

  

Ennakoiva  tuki  auttaisi organisaationalisen  sitoutuvuuden  lisääntymiseen  ja  estämään 

kasvavia työstä lähdön aikeita. Tulosten mukaan ymmärrys siitä, kuinka johtajien lähtö-

aikeet on sidottu työkuormaan työuupumuksen ja organisaationalisen sitoutumisen kaut-

ta,  on  kasvanut.  He  ovat  myös  todennäköisemmin  sitoutuneempia  organisaatioonsa  ja 

vähemmän  todennäköisesti  lähtemässä  paikaltaan.  Todennäköisemmin  heidät  nähdään 

positiivisina  roolimalleina  henkilökunnalleen.  Tämä  myötävaikuttaa  positiivisen  työs-

kentely-ympäristön luomiseen, joka on olennaista ei ainoastaan esimiesten pitämiseksi 

palveluksessa vaan myös tekee johtajan työstä houkuttelevampaa. Siispä organisaatioi-

den pitää löytää tapoja estää työuupumus varmistamalla, että esimiesten roolit ovat hal-

littavia ja että he ovat tuettuja tarvittavilla resursseilla ja päätösten kontrollilla. (Wong 

&  Spence  Laschinger  2015.) Raskas  hallinnollinen  työkuorma  esitettiin  myös  Hager-

man ym. (2015) tutkimuksessa estämässä johtajia käyttämästä ja kehittämästä osaamis-

taan johtajan roolissa. 
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6 POHDINTA 

 

Hakuja  tehdessäni  huomasin,  että  johtajan/esimiehen  vaikutusta  työhyvinvointiin  on 

tutkittu kohtalaisen paljon, mutta ei juurikaan johtajan/esimiehen omaa työhyvinvointia 

ja työssä jaksamista. Esimerkiksi Marjalan (2009) väitöskirjan mukaan esimiehen huo-

mioiva ja kannustava asenne sekä rakentava palaute työntekijää kohtaa ovat merkittäviä 

työhyvinvoinnin  kannalta. STM:n  julkaisussa  (Mäkiniemi  ym  2014)  mainitaan,  että 

johtamisen yhteyttä ei ole tutkittu riittävästi työhyvinvointiin liittyen.  

 

Sutherlandin  (2013)  tutkimuksessa  miesjohtajat  kertoivat  vastauksissaan  olevansa  tyy-

tymättömämpiä työturvallisuuteen, työn vaihtelevuuteen, työnantajan tarjoamiin koulu-

tuksiin, mahdollisuuksiin käyttää taitojaan sekä työhön itsessään kuin naisjohtajat. Vas-

takohtana miehet ovat tyytyväisempiä luontoisetuihin ja työmäärään kuin naiset. Työn-

tekijät  ilman  johtamisvastuuta  olivat  tyytyväisempiä  työhönsä  kuin  johtamisvastuussa 

olevat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ehdotetaan että johtajien ja työntekijöi-

den välistä eroa työtyytyväisyyteen pitäisi tutkia enemmän. (Sutherland 2013.)  

 

Tutkielman tuloksista ei löytynyt edellä mainittua tukevaa tietoa. Hagerman ym. (2015) 

tutkimuksessa miehet olivat tyytyväisiä koulutusmahdollisuuksiin. Molemmat sukupuo-

let kokivat liiallisen työmäärän työssä jaksamista heikentäväksi tekijäksi (Warshawsky 

ym. 2016, Nyberg ym. 2015, Hagerman ym. 2015). Kokoaikaiset ja korkeammin koulu-

tetut johtajat olivat tyytyväisempiä työhönsä kuin osa-aikaiset ja vähemmän koulutetut 

(Lampinen  ym.  2015).  Muihin  Sutherlandin  (2013)  mainitsemiin  tekijöihin  ei  tutkiel-

man tuloksista löytynyt tukevaa eikä vastustavaa tietoa. 

 

Tehokkuus  sosiaali- ja  terveysalan  johtamisessa  perustuu  tiedon  hallinnalle.  Tiedon 

hallinta  vaikuttaa  menestymiseen.  Onnistunut  ja  kehittynyt  tiedon  hallinta  voi  johtaa 

parantuneeseen  päätöksen  tekoon  organisaatiossa  ja  toiminnan  koordinointi  voi  kehit-

tyä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan johtajan pitää sopeutua jatkuvaan muutok-

seen, sitoutua uuden tiedon käsittelyyn sekä jatkuvaan oppimiseen. (Syväjärvi & Pieti-

läinen  2016.) Oikeanlainen  päätösvaikutusvalta  ja  kontrolli  työstään  tukee  Syväjärven 

&  Pietiläisen  (2016)  ajatuksia  työssä  menestymisessä  (Wong  &  Spence  Lashinger 
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2015).  Myös  tasapaino  työn  vaatimusten  ja  resurssien  välillä  tukee  tätä  (Corin  ym. 

2016).  

 

Terveysalan  johtaminen  on  monimuotoista  ja  moniammatillista.  Siinä  korostuu  avoin 

vuorovaikutus  moniäänisyyden  ja  organisoitumisen prosessin  näkökulmasta.  Paineita 

kohdistuu johtajan pätevyyteen, tietoihin ja osaamiseen johtajana. Näiden lisäksi osalla 

johtajista  on  tarvittavia  taitoja  sisäsyntyisesti  ja  osan  pitää  opetella  ja  harjoitella  niitä 

enemmän. Johtajan tunneälytaitoihin perustuen, hänen odotetaan edistävän työyhteisön 

pehmeitä arvoja. Tämän kautta johtajat ja työntekijät kokevat oman työnsä merkityksel-

lisenä. (Tiirinki ym. 2016.)  

 

Naisjohtajien  urakehitystä  on  tutkittu  osana  naisjohtajien  elämänkaarta.  Tutkimuksen 

perusteella naisjohtajan uralla eteneminen on ollut riippuvainen onnekkaista yhteensat-

tumista, johtajan sinnikkyydestä ja ripeydestä, kyvystä vastaanottaa ja työstää kritiikkiä 

sekä  yksinäisyyden  sietämisestä.  Naisjohtajan  työhön  sitoutumiseen  vaikuttavina  teki-

jöinä olivat oman alan kiinnostavuus ja halu edetä uralla sekä kiinnostus itsensä kehit-

tämisestä. Myös substanssiosaaminen ja johtajuuden asiantuntemus olivat tärkeitä teki-

jöitä  sitoutumisessa.  (Hyvärinen  2016.) Tutkielman  tulosten  perusteella  naisjohtajien 

työssä  jaksamista  ja  työhyvinvointia,  ja  samalla  myös  uralla  etenemistä,  tukevat hyvä 

terveys (Skagert ym. 2011), kokoaikainen esimiestehtävä, korkeampi koulutus, esimie-

heltä  saatu  arvostus,  avoin  kanssakäyminen  johtajakollegoiden  kanssa,  työkokemus 

nykyisessä  tehtävässä,  organisaatiokulttuurista  nouseva  työn  merkityksellisyys,  avoin 

kommunikaatio organisaation sisällä (Lampinen ym. 2015), tyytyväisyys elämään, työn 

ja kodin yhdistäminen, vaikutusvalta työssään (Nyberg ym. 2015), psykososiaaliset työ-

olot (Corin ym. 2016) sekä positiivinen työskentely-ympäristö ja sitoutuneisuus organi-

saatioon (Wong & Spence Laschinger 2015). 

 

6.1 Tutkielman luotettavuus 

 

Luotettavuuteen voi vaikuttaa englanninkielisen tekstin käännösvirheet tai jos asian on 

ymmärtänyt eri tavalla kuin alkuperäisartikkelin tekijä on sen tarkoittanut. Artikkeleita 

lukiessani  huomasin,  kuinka  helposti  englanninkielisen  tekstin  voi  ymmärtää  melkein 
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millä  tahansa  tavalla. Luin  tekstit  useaan  kertaan varmistaakseni  mahdollisimman  hy-

vin, että en tehnyt omia tulkintoja tuloksista. Virheitä on voinut tulla myös tietokantojen 

sekä hakusanojen käytössä. Luotettavuutta on lisätty varmistamalla lähteen luotettavuu-

den  taso sekä  hankalissa  käännöstapauksissa englanninkieltä paljon  käyttävän  ystävän 

avulla. Mukaan valitut artikkelit luki vain yksi henkilö, joten tämä on voinut vaikuttaa 

artikkeleiden  valintaan  sopivia  poissulkien.  Suositus  on,  että  kirjallisuuskatsausta  teh-

dessä kaksi henkilöä lukee artikkelit itsenäisesti, valitsee sopivat ja ristiriitojen tullessa 

artikkelin mukaanotto päätetään yhteisymmärryksessä tai kolmannen lukija avulla (The 

Joanna Briggs Institute 2018).   

 

Tietokantahauista löytyi vain kaksi artikkelia tuloksissa käytettäväksi. Tämä voi johtua 

siitä, että en osannut tehdä hakuja oikein. Scopus-tietokannan hakutuloksiin tulee artik-

kelin  saamat viittaukset  vuodesta  1996  ja  näistä  viittauksista  löysin  suurimman  osan 

(6/8)  tuloksissa  käytetyistä  artikkeleista. Hakutulosten  perusteella mietin hakusanojen 

oikeellisuutta sekä tietokantahaun onnistumista ja todenmukaisuutta.  

 

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkielman  tulosten  perusteella  ei  sukupuolen  vaikutusta  työhyvinvointiin  ja työssä 

jaksamiseen  ole tutkittu  Suomessa. Kansainvälisesti  aihetta  on  tutkittu  jonkin  verran, 

tosin sukupuolten välisiä eroja katsovia tutkimuksia on vähemmän. Tätä on hyvä tutkia 

jatkossa, jotta voidaan paremmin vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Osa 

ulkomaisten tutkimusten tuloksista tukee tätä ajatusta, koska niissä oli nähtävissä eroja 

sukupuolten välillä työssä jaksamisessa (Skaget ym. 2011 & Nyberg ym. 2015).  

 

Häggman-Laitila ja Romppanen (2018) tekivät ensimmäisen systemaattisen katsauksen 

koskien hoitotyön johtajien hyvinvointia työssä. He eivät löytäneet yhtään aiempaa sys-

temaattista katsausta, joka olisi keskittynyt interventioiden tehokkuuteen koskien hoito-

työn johtajien työhyvinvointia. He löysivät viisi interventiotutkimusta, jotka keskittyivät 

hoitotyön  johtajiin.  Katsauksen  mukaan  hoitotyön  johtajien  työhyvinvointiin  liittyviä 

interventioita on tutkittu huonosti.  Stressin hallintaa mielikuvaharjoituksilla oli tutkittu 

eniten.  Näissä  tutkimuksissa  oli  kuitenkin  lyhyt  seuranta-aika  ja  sen  vuoksi  tulosten 
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pysyvyyttä ei voitu tutkia luotettavasti. Katsauksen perusteella tarvitaan lisää tutkimus-

tietoa interventioista, jotka keskittyvät rakenteellisesti voimauttaviin sekä yksilöllisesti 

vaikuttaviin työssä jaksamisen keinoihin ja siihen kuinka näitä jalkautetaan työyksiköi-

hin. (Häggman-Laitila & Romppanen 2018.) 

 

Tulevaisuudessa tarvitsee tutkia myös niitä asioita, jotka eroavat naisten ja miesten työ-

hyvinvoinnissa, ja löytyykö asioita, jotka tukevat ainoastaan naisten jaksamista tai mies-

ten jaksamista. Näitä eroja on jo huomattu olevan, joten lisätietoa pitää saada, jotta voi-

daan paremmin tukea johtajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista (Pekka ym. 2014, 

Frone 2000).  
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LIITTEET 

	
Liite 1 

Taulukko 1. Artikkelien sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISSULKUKRITEERIT 

Artikkelin julkaisuvuosi on 2010-2018 Artikkeli on julkaistu ennen vuotta 2010 

Artikkelin kieli on suomi tai englanti 
Artikkelin kieli on muu kuin suomi tai 

englanti 

Artikkeli on vertaisarvioitu Artikkeli ei ole vertaisarvioitu 

Artikkelin otsikko sisältää vähintään yh-

den hakusanoistani 

Artikkelin otsikko ei sisällä yhtään ha-

kusanoistani 

Artikkelin asiasanat sisältää vähintään 

työssä jaksamiseen ja johtajuuteen liitty-

vät termit 

Artikkelin asiasanoissa ei ole mainittu 

työssä jaksamista ja johtajuutta missään 

muodossa 

Artikkeli koskee molempia sukupuolia 

terveydenhuoltoalalla 

Artikkelissa käsitellään vain toista suku-

puolta terveydenhuoltoalalla 

Kokoteksti saatavilla ilmaiseksi Kokoteksti saatavilla maksusta 

Abstraktista löytyy sanat job satisfaction, 

gender ja/tai manager. 

Abstraktista ei löydy sanoja job satisfacti-

on, gender ja/tai manager. 
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Liite 2 

Taulukko 2. Hakutulokset  

TIETOKANTA HAKUSANAT RAJAUKSET KOKONAISTULOS HYVÄKSYTYT 

Scopus (”job satisfaction” OR ”well-being at 

work”) AND (gender OR ”sex difference” 

OR sex) AND (manager OR  superior OR 

”female manager” OR ”male manager”) 

- Vuodet 2010-2018 

- englannin kieli 

 

260 -> hakusanaksi lisät-

ty ”health care” -> tulos 

26 

1 

ProQuest (”job satisfaction” OR ”well-being at 

work”) AND (gender OR ”sex difference” 

OR sex) AND (manager OR  superior OR 

”female manager” OR ”male manager”) 

- Vuodet 2010-2018 

- englannin kieli 

- vertaisarvioitu 

19 1 

Scopus Manuaalihaku em. hakusanojen käytön 

yhteydessä 

 10 6 
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Liite 3 

 

Kuvio 1. Johtajan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvät tekijät 

Terveys 

¥ Hyvä terveys 
¥ Tyytyväisyys elämään 

¥ Matalampi 
sairastavuus 
¥ Matala hyvinvointi 

¥ Psykososiaaliset 
työolot 

Ura ja työnkuva 

¥ Työolot, työnkuva 
¥ Työaikaprosentti 
esimiestehtävässä 

¥ Koulutuksen taso 
¥ Työkokemus 

¥ Työn vaatimukset 
¥ Vaikutusvalta 
työssään 

¥ Mahdollisuus 
oppimiseen ja 
kehittymiseen 

¥ Tarvittava ymmärrys 
tehtäväänsä 
¥ Oikeanlainen 
päätösvaikutusvalta ja 
kontrolli työstään 

Tasapaino 

¥ Työn ja kodin 
yhdistäminen 

¥ Tasapaino työn 
vaatimusten ja 
resurssien välillä 
¥ Tehtävien 
hoitamiseen 
käytettävissä oleva 
aika tasapainossa 

Oma esimies 

¥ Omalta esimieheltä 
saatu arvostus 

¥ Konfliktit esimiehen 
kanssa 
¥ Huono johtajuus 

Tuki 

¥ Läheiset suhteet 
työkavereiden kanssa 

¥ Avoin 
kanssakäyminen 
johtajakollegoiden 
kanssa 

¥ Tuen puute 

¥ Alaisten tuki 
¥ Itsemääräämisen ja  
kunnioituksen puute 

Organisaatio 

¥ Etenemismahdollisuu
det 

¥ Organisaatiokulttuuris
ta nouseva työn 
merkityksellisyys 
¥ Avoin kommunikaatio 
organisaation sisällä 

¥ Sitoutuneisuus 
organisaatioon 

¥ Positiivinen 
työskentely-ympäristö 
¥ Raskas hallinnollinen 
kuorma 


