
 
 

TYÖN JA PERHEEN SUHTEEN JOHTAMINEN – 
JOHTAJUUSKULTTUURIN NÄKÖKULMA 

Jyväskylän yliopisto  
Kauppakorkeakoulu 

 
Pro gradu -tutkielma 

 
2018 

 
 
 

Tuisku Takala 
Johtaminen 

Anna-Maija Lämsä 
Emilia Kangas 

 
  



 
 

 

TIIVISTELMÄ

Tekijä 
Tuisku Takala 
Työn nimi 
Työn ja perheen suhteen johtaminen – johtajuuskulttuurin näkökulma.  
Oppiaine 
Johtaminen 

Työn laji 
Pro gradu –tutkielma 

Aika 
5/ 2018 

Sivumäärä 
95 

Tiivistelmä  
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa työn ja perheen yhteensovittamisen 
johtajuuskulttuurista sairaalaorganisaatiossa. Tutkimuksella oli teoretisointiin tähtäävä 
luonne, jolloin työn ja perheen yhteensovittamisen johtajuuskulttuuria pyrittiin käsit-
teellistämään. Tarkastelu rajattiin lähijohtajuuden näkökulmaan. Tutkimuksessa luotiin 
teoreettinen viitekehys työn ja perheen suhteen ja johtajuuskulttuurin välille.  Teoria-
tausta perustuu kahteen lähtökohtaan, jotka ovat työn ja perheen suhdetta koskeva tut-
kimus ja johtajuus kontekstuaalisena ilmiönä johtajuuskulttuurin näkökulmasta. Näistä 
lähtökohdista luotiin synteesi, jonka tarkoituksena on kuvata teorioiden keskinäinen yh-
teys työkykyyn ja elämänlaatuun huomioiden hoitoalan organisaation erityispiirteet. 
Viitekehys toimi tulkintaresurssina empiirisen aineiston analyysissa ja tulkinnassa. Ky-
seessä oli tapaus- eli casetutkimus, jonka empiirinen aineisto tuotettiin haastattelemalla 
14:ta suomalaista sairaalaorganisaation työntekijää eri hierarkiatasoilta puolistruktu-
roiduilla haastatteluilla. Aineisto analysoitiin tulkitsevan teema-analyysin keinoin. Em-
piirisen tutkimuksen tuloksena käsitteellistettiin kolme teemaa, jotka tuottavat oman ai-
nutlaatuisen sosiaalisen todellisuuden kuvauksen työn ja perheen yhteensovittamisen 
johtajuuskulttuurista tutkitussa sairaalaorganisaatiossa. Teemat muodostettiin johta-
juuskulttuurien ilmentämien piirteiden mukaisesti. Teemat nimettiin seuraavasti: 1. Joh-
tajuus toiveiden tynnyrinä, 2. Lähijohtajan monet kasvot ja 3. Johtajuus ristiriitojen mii-
nakenttänä. Johtajuus toiveiden tynnyrinä kuvaa organisaation jäsenten johtajuudelle osoi-
tettuja monen suuntaisia toiveita koskien työn ja perheen suhdetta. Lähijohtajan mo-
net kasvot nostaa esille lähijohtajan tekemät tai tekemättömät teot työn ja perheen yhteen-
sovittamisessa. Lisäksi teema tuo esille lähijohtajan keskeisen ja monisuuntaisen aseman 
työyhteisön hierarkiassa koskien työn ja perheen yhdistämistä. Johtajuus ristiriitojen mii-
nakenttänä esittää työ-perhesuhteen paradoksit johtajuudessa:  joustavuus-tehokkuus, 
voiton tavoittelu-sosiaalinen vastuullisuus, yksilöllisyys-yhteisöllisyys ja yhteistoi-
minta-kontrolli. Käytännön kannalta tutkimus osoittaa onnistuneen työn ja perheen yh-
teensovittamisen johtajuuden, ns. perheystävällisen johtajuuskulttuurin hyödyttävän 
sekä organisaatiota että sen jäseniä. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida lähijoh-
tajuudella olevan tärkeä rooli työn ja perheen yhteensovittamisessa. Lähijohtajuus on 
avainasemassa perhemyönteisten joustokäytänteiden saatavuuteen. 
Asiasanat 
Työn ja perheen yhteensovittaminen, työ-perhesuhde, organisaatio, johtajuuskulttuuri, 
lähijohtajuus, tapaustutkimus, hoitoala, sairaala 
 
Säilytyspaikka         
Jyväskylän yliopiston kirjasto 



 
 
KUVIOT 

KUVIO 1 Työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen vaikutukset (Toppinen-
Tanner & Kirves 2016, 277) 9 
KUVIO 2 Työn ja perheen suhteen tasapainon teoreettinen malli (mukaillen 
Pattusamy & Jacob 2017, 195). 19 
KUVIO 3 Perheet tyypeittäin vaimon/äidin iän mukaan 2016. (Tilastokeskus, 
2017) 24 
KUVIO 4 Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen iän mukaan (Hahtela 2017, 
20) 26 
KUVIO 5 Johtajuuskulttuurien nelikenttä (mukaillen Mäki 2017) 30 
KUVIO 6 Teoriaviitekehyksen synteesi 34 
KUVIO 7 Tutkimuksen paradigma (mukaillen Burrel & Morgan 1985, 22) 36 
KUVIO 8 Tutkimuksen lähestymistapa (Hirsjärvi ym 2009, 165) 37 
 

 
TAULUKOT 

 
TAULUKKO 1 Yhteenveto tuloksista ....................................................................... 80 





 
 
SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 
KUVIOT JA TAULUKOT 
SISÄLLYS 
 

1 JOHDANTO .......................................................................................................... 7 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus ............................................................... 7 
1.2 Tutkimuksen perustelut............................................................................. 9 
1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet ............................................................. 12 

2 TYÖN JA PERHEEN SUHDE ........................................................................... 15 
2.1 Työn ja perheen yhteensovittaminen ..................................................... 16 
2.2 Työn ja perheen suhteen johtamisen tutkimuskenttä ......................... 19 
2.3 Perheystävällinen organisaatio ............................................................... 21 
2.4 Työn ja perheen suhde sairaalaorganisaatiossa ................................... 23 

3 JOHTAJUUS KONTEKSTUAALISENA ILMIÖNÄ ..................................... 27 
3.1 Organisaatiokulttuuri ja johtajuus ......................................................... 28 
3.2 Johtajuuskulttuuri ja sen jännitteet ........................................................ 29 
3.3. Lähijohtajuus julkisessa terveydenhuollossa........................................ 32 
3.4 Teoriaviitekehyksen synteesi .................................................................. 34 

4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS ..................................... 36 
4.1 Tutkimusparadigma ja tapaustutkimus ................................................ 36 
4.2 Aineiston tuottaminen ja esittely ............................................................ 38 
4.3 Teema-analyysi ......................................................................................... 39 
4.4 Tutkimuksen luotettavuus ...................................................................... 40 

4.4.1 Tutkimuksen eettiset kysymykset ................................................ 41 
4.4.2 Tutkijan ennakko-odotukset .......................................................... 42 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET ........................................................................... 43 
5.1 Johtajuus toiveiden tynnyrinä................................................................. 43 
5.2 Lähijohtajan monet kasvot ...................................................................... 50 

5.2.1 Lähijohtaja organisoi käytännön työtä ......................................... 50 
5.2.2 Lähijohtaja päätöksentekijänä ....................................................... 57 
5.2.3 Lähijohtaja tukipilarina ja esimerkkinä työn ja perheen 

yhteensovittamiselle ....................................................................... 60 
5.3 Johtajuus ristiriitojen miinakenttänä ...................................................... 64 

5.3.1 Joustavuus vastaan tehokkuus ...................................................... 64 
5.3.2 Voiton tavoittelu vastaan sosiaalinen vastuullisuus .................. 68 
5.3.3 Yksilöllisyys vastaan yhteisöllisyys .............................................. 72 
5.3.4 Yhteistoiminta vastaan kontrolli ................................................... 76 



 
 

 

6 KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET ......................................................... 80 
6.1 Yhteenveto ................................................................................................. 80 
6.2 Perheystävälliset käytännöt .................................................................... 83 
6.3 Keskustelu tulosten ja aiemman tutkimuksen välillä ......................... 86 
6.4 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet ..................................... 88 
6.5 Johtopäätökset ........................................................................................... 89 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 91 
 
 
 
  



7 
 

1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Kestävä kehitys on perimmäinen haaste, joka vaikuttaa sekä nykyisiin että tule-
viin sukupolviin koko planeetalla. Euroopan Unioni on nimennyt kestävät työ-
urat yhdeksi pääteemaksi toimintasuunnitelmassaan, mitä tulee kestävän kehi-
tyksen saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä (Euroopan komissio 2014). Tär-
keänä sosiaalisesti kestävän ja vastuullisen työelämän tekijänä pidetään työn ja 
perheen yhdistämisessä onnistumista. Kestävä työura ja työelämänlaatu ovat 
keskeisiä huolenaiheita erityisesti yksilön näkökulmasta, mutta organisaatiotkin 
ovat huomanneet työn ja perheen yhdistämisen merkityksen työelämän laadun 
parantamiselle, ja sitä kautta organisaatioiden oman toiminnan tehostamiselle. 
(Heikkinen 2015.) Siihen, miten työn ja perheen yhdistämisessä onnistutaan työ-
paikoilla, vaikuttaa organisaation johtaminen (Nie, Lämsä & Pucetaite 2018). 
Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi uran ja tyydyttävän työ-perhesuhteen luomi-
nen. Käytänteillä, jotka edesauttavat perheen ja työn yhdistämistä, pyritään pa-
rantamaan työssäkäyvien perheellisten ihmisten elämänlaatua. (WeAll-tutki-
mushanke 2017.) 

Organisaation kulttuurisilla käytännöillä ja normeilla sekä työelämän laa-
dulla että tuloksellisuudella on havaittu olevan yhteyttä toisiinsa (ks. Ulrich 2007; 
An, Yom & Ruggiro 2011). Kulttuuriset käytännöt, kuten johtajuuskulttuuri mää-
rittävät suurelta osin sitä, millaiset ovat työpaikan asenteet työn ja perheen yh-
teensovittamiseen (Thompson, Beauvais & Lyness 1999). Organisaatiossa ole-
massa oleva kulttuuri sekä erityisesti johtajuus vaikuttavat työ-perhesuhteeseen 
joko kielteisesti tai myönteisesti ja sitä kautta yleensä työelämän laatuun.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa työn ja perheen yhteenso-
vittamisen johtajuuskulttuurista sairaalaorganisaatiossa. Aihetta on tutkittu kohdeor-
ganisaation jäsenten kertomana. Tutkimuksessa myös selvitetään, onko sellaista 
johtajuuskulttuuria havaittu, joka on tutkittavien mukaan yhteydessä työn ja per-
heen onnistuneeseen yhteensovittamiseen. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaus- 
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eli case-tutkimus. Aineisto on tuotettu puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Tätä 
empiiristä tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:  
 
Pääkysymys: ”Millaiseksi haasteltavat kuvaavat työn ja perheen yhteensovitta-
misesta koskevan johtajuuskulttuurin sairaalaorganisaatiossa?” 
 
Alakysymykset: 

1. Millaisia työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä toiveita haastatel-
tavat kertovat kohdistavansa johtajuuteen? 

2. Millaisia työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä tekoja haastatelta-
vat kertovat johtajan tekevän? 

3. Millaisia työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä ristiriitoja haastel-
tavat kertovat havainneensa johtajan työssä? 

 
Tarkastelun kohteena on lähijohtajuus, joten johtajuuskulttuuria tutkitaan haas-
teltavien havaitseman lähijohtajuuden kautta. Käsitteen väitöskirjassaan suo-
mentaneen ja käsitettä kehittäneen Mäen (2017) mukaan johtajuuskulttuuri näyt-
täytyy, kun toimijat tekevät tulkintoja toistensa toiminnasta. Lähijohtajan teke-
mät tulkinnat organisaation käytännöistä ja ohjeistuksista sekä lähijohtajan toi-
minta muokkaavat organisaation sosiaalista todellisuutta. Lähijohtajuuteen koh-
distettujen toiveiden, johtajan tekojen ja hänen työssään esiintyvien ristiriitojen 
ajatellaan tässä työssä ilmentävän johtajuuskulttuuria sekä vaikuttavan alaisten 
työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksiin.  

Tutkimuksessa luodaan teoreettinen viitekehys työ-perhesuhteen ja johta-
juuskulttuurin näkökulmille ja tehdään niistä synteesi. Empiirinen aineisto koos-
tuu 14 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöiden haastatteluista, joista 
jokainen on joskus ollut lähijohtaja tai lähijohtajan johdettava. Tutkimusta ohjaa 
siis kahden teorianäkökulman synteesi. Tutkimukseen valittu sairaalaorganisaa-
tio tavoittelee toiminnassaan perheystävällisyyttä (ks. Väestöliitto 2018). Lähtö-
kohtana organisaatiossa on, että perheystävällisen organisaation toimintamalli 
mahdollistuu sitä tukevan organisaatiokulttuurin ja erityisesti lähijohtajuuden 
myötä.  

Tutkimuksen tieteenfilosofinen lähtökohta pohjautuu sosiaalisen konstruk-
tionismin periaatteisiin, joka korostaa tutkimuskohteen kontekstuaalisuutta. 
Tätä kautta tutkimus painottaa johtajuusajattelun ja kulttuurin tutkimuksen 
suuntaa (kts. Mäki 2017): johtajuus ei muodostu johtajien suorien toimien seu-
rauksena, vaan se heijastaa organisatorista kontekstia, kuten kulttuurisia ele-
menttejä. Johtajuus voidaan kuvata sosiaalisesti-konstruoituneena ilmiönä, joka 
rakentuu kollektiivisesti ihmisten antamien merkitysten myötä ajassa toimijoi-
den vuorovaikutuksessa. Perinteinen johtajaan keskittyvä näkökulma on liian 
yksinkertaistettu näkemys johtajuustodellisuudesta. (Virtaharju 2016.) Johtajuus 
tarvitseekin parempaa ymmärrystä kulttuurisesta näkökulmasta, johon tämä tut-
kimus pyrkii antamaan oman panoksensa.  

Tämä pro gradu- tutkielma osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuk-
sen neuvoston rahoittamaa WeAll-tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on 
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tuottaa tutkimukseen perustuvia käytännön ehdotuksia työhyvinvoinnin paran-
tamiseen ja työurien pidentämiseen. WeAll tutkii vanhemmuuden ja työn suh-
detta sekä tarkastelee työ-perhekäytäntöjen institutionalisoitumista eri organi-
saatiossa. (WeAll -tutkimushanke 2018.) 

1.2 Tutkimuksen perustelut 

Oxfordin yliopiston julkaisun mukaan työelämän tutkimuksen keskiössä 2000-
luvulla on ollut työelämän ja yksityiselämän välinen suhde, sillä pariskunnista 
kumpikin osapuoli haluaa tehdä töitä niin taloudellisen tarpeen kuin itsensä 
vuoksi (Peper, den Dulk, Cernigoj Sadar, Lewis, Smithson & van Doorne-Huis-
kes 2014). Samaan aikaan lisääntyvät työelämän paineet globaalissa 24/7- yhteis-
kunnassa vaikuttavat työntekijöiden kokemaan elämänlaatuun. Kasvaneet vaa-
timukset töissä ja kotona ovat yhteydessä tapahtuneisiin demografisiin muutok-
siin, kuten kahden tulonlähteen talouksiin, digitalisaatioon sekä ikääntyvään vä-
estöön (Presser 2003).  

Nykyaikana teknologia mahdollistaa työn tekemisen monissa ammateissa 
melkein missä vain ja milloin vain, mikä saattaa vaikeuttaa työn ja yksityiselä-
män rajanhallintaa (Kinnunen, Rantanen, de Bloom, Mauno, Feldt & Korpela 
2016). Tällöin työntekijän on haastavaa asettaa rajoja omalle työnteolleen. Työn-
tekijä joutuu usein olemaan aina valmiudessa reagoimaan sekä olemaan saata-
villa työnantajaansa varten. Jatkuva valmiustila vähentää yksilön lepoaikaa ja 
mahdollisuutta palautua työn tekemisestä. (Lundberg & Cooper 2011.) Palautu-
minen on yksilön hyvinvoinnin kannalta tärkeää, sillä se vähentää työoloista joh-
tuvaa kuormitusta ja stressiä (Geurts & Sonnentag 2006). 

Edellä kuvatut viime vuosikymmenien aikana tapahtuneet yhteiskunnalli-
set ja työelämään liittyvät muutokset ovat olleet luomassa jännitteitä työn ja yk-
sityiselämän välille, joita organisaatioilla on paine helpottaa. Helpottaminen ta-
pahtuu käytännössä tarjoamalla keinoja työn ja perheen yhdistämiselle perheys-
tävällisten toimintamallien muodossa.  

 

KUVIO 1 Työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen vaikutukset (Toppinen-Tanner & 
Kirves 2016, 277) 

Perheystävällinen organisaatio muodostuu työn ja perheen yhteensovittamista 
tukevasta ympäristöstä ja lähijohtajasta. (Allen 2001; Bram ym. 2014.) Toiminnan 
näkökulmasta työn ja perheen onnistuneella yhteensovittamisella voi olla merki-
tystä organisaatioiden toiminnan tehokkuudelle, sillä perheystävällisyys toimii 
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erottautumisstrategiana muista organisaatioista ja on eduksi rekrytointiproses-
seissa, kuten myös työntekijöiden sitouttamisessa ja työhyvinvoinnin ylläpitämi-
sessä (Allen 2001; Beauregard & Henry 2009; Suomen Väestöliitto 2017). Aihe on 
tärkeä niin työntekijöiden hyvinvoinnin ja perheiden sekä organisaation toimin-
nan tehokkuuden kannalta (kuvio 1).  

Direnzon, Greenhausin & Weerin (2010) mukaan matalamman organisaa-
tiotason työntekijöiden työn ja perheen suhdetta on tutkittu vähemmän kuin joh-
totason työntekijöiden. Myös kokonaiskuvaukset eri organisaatiotasoilta ovat 
harvinaisempia. Siksi tässä tutkimuksessa haastateltavia ei ole valittu organisaa-
tiotason mukaan, vaan tutkimuksessa on mukana työntekijöiltä kaikilta organi-
saatiotasoilta. Tulevaisuuden työ-perhetutkimuksen tulisi perehtyä myös työn ja 
perheen välisen suhteen kannalta merkityksellisiin resursseihin kuten joustaviin 
työaikajärjestelyihin, jotta voitaisiin saada lisää ymmärrystä niiden hyödyllisyy-
destä matalamman organisaatiotason työntekijöille. (Direnzo ym. 2010.) 

Organisatoriset ja teknologiset muutokset ovat vaikuttaneet johtamistyön 
tekemisen tapaan (Heikkinen 2015). Allenin (2001) mukaan lähijohtajan työllä on 
merkitystä siihen, kuinka työntekijä havaitsee työympäristöään. Lähijohtajalla ja 
työympäristöllä on todettu olevan yhteyttä siihen, kuinka paljon perheystävälli-
sen organisaation tarjoamia käytänteitä työntekijä pystyy hyödyntämään. Per-
heystävällistä organisaatiota tukeva organisaatiokulttuuri (Thompson ym. 1999) 
ja työn sekä perheen yhdistämistä puoltavat johtajat (Allen 2001) vaikuttavat 
kannustavasti työntekijöiden taipumukseen käyttää työn ja perheen yhdistä-
mistä varten luotuja käytänteitä. On siis merkityksellistä tarkastella lähijohta-
juutta kulttuurisena konstruktiona, jotta voidaan ymmärtää työn ja perheen suh-
detta. 

Mintzbergin (1990) mukaan klassinen näkemys johtajasta on henkilö, joka 
organisoi, koordinoi, suunnittelee ja kontrolloi toimintaa. Johtamistyössä suori-
tetaan säännöllisesti tehtäviä, jotka voivat sisältää rituaaleja, neuvotteluita ja tie-
don käsittelyä. Johtajan työnkuvalla voi olla merkitystä johdettavan työ-perhe-
suhteelle, sillä johtajan tekemät päätökset vaikuttavat johdettavaan. Kuitenkin 
lähijohtajuutta on tutkittu Suomen terveydenhoitoalalla vähän, vaikka se on oma 
erillinen johtamisen alue. Lähijohtajuuden käsitteeseen sosiaali- ja terveysalalla 
tarvitaan siis lisää tutkittua tietoa. (Reikko, Salonen & Uusitalo 2010, 9.) Tällä tut-
kimuksella tehdään näkyväksi havaittua lähijohtajuutta ja sen yhteyttä per-
hemyönteisiin käytänteisiin sairaalaorganisaatiossa. 

Organisaatiokulttuuri on määritelty ainutlaatuiseksi uskomusten, arvojen, 
oletusten ja käyttäytymismallien joukoksi, jonka organisaation jäsenet jakavat 
keskenään. (Cooke & Rousseau 1998). Organisaatiokulttuuria voi kuvailla osaksi 
työntekijän työympäristöä. Organisaatiokulttuurilla uskotaan olevan merkitystä 
organisaation toiminnan tehokkuuteen ja koettuun työelämänlaatuun, minkä 
vuoksi sitä onkin tutkittu jo yli 30 vuoden ajan. Monien tutkijoiden mukaan or-
ganisaatiokulttuurien luokitteleminen on haastavaa eikä kaikissa tutkimuksissa 
ole pystytty todentamaan niiden ja organisatorisen tehokkuuden sekä tuottavuu-
den yhteyttä. (An ym. 2011.) Työelämän kulttuurien tutkimus tarvitsee lisää pe-
rehtymistä tämän ristiriitaisen ilmiön syvällisemmän ymmärtämisen vuoksi.  
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 Johtajuuskulttuurissa on kyse johtajuuden ja kulttuurin sidoksesta ja ilmi-
östä, jossa johtajuuteen liittyvät toiveet teot ja niistä tehdyt tulkinnat kohtaavat 
toisensa. Johtajuuskulttuurin teorian ja organisaatiossa ilmenevien jännitteiden 
kautta on mahdollista tulkita johtajan työtä ja sen seurauksia henkilöstölle. Or-
ganisaatiokulttuurin nähdään vaikuttavan johtajuuteen, ja johtajuudella voi olla 
mahdollisuus vaikuttaa yhteisön kulttuuriin. (Mäki 2017.) Johtajuuskulttuuri on 
organisaatiokulttuuria kapeampi idea kohdistuen organisaation johtajuuteen. 
Johtajuuskulttuuri on avainasemassa työn ja perheen yhdistämisen näkökul-
masta, mutta johtajuuskulttuuria on tutkittu vasta vähän, sillä käsite on suhteel-
lisen tuore. Johtajuuskulttuurin käsite on määritelty suomeksi vasta vuonna 2017 
(Mäki 2017), joten ilmiötä on syytä tarkastella lisää, jotta siitä saataisiin tuotettua 
enemmän tietoa aiheesta. 

Lin, Mccauleyn & Shafferin (2017) mukaan työn ja perheen suhteen aiem-
massa tutkimuskirjallisuudessa on todettu, että työn tekeminen vaikuttaa perhe-
elämään ja perhe-elämä vaikuttaa työhön sekä kumpikin näistä osa-alueista on 
yhteydessä yksilön henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Organisaatioissa on 
huomattu tämä ilmiö, jolloin niiden toimijat ovat alkaneet kehittää perheystäväl-
lisiä toimintamalleja henkilöstön työn ja perheen yhteensovittamista varten. Per-
heystävällisen organisaatiomallin tarkoituksena on tasapainottaa työn ja perheen 
keskinäistä suhdetta. Perheystävällisyys merkitsee käytännössä joustavia aika-
tauluja ja vanhempainvapaita perheellisille. Kuitenkin empiirisen tutkimuksen 
mukaan lähijohtajan käytös ja tämän ilmentämä johtajuus ovat yhteydessä siihen, 
kuinka tehokkaasti työntekijä lopulta pystyy hyödyntämään perheystävällisiä 
käytänteitä. (Allen 2001.) 

 Tutkimuksissa ei ole aikaisemmin perehdytty riittävästi työ-perhesuhteen 
ja johtajuuden väliseen yhteyteen, sillä perinteisesti johtajuuteen liittyvissä tutki-
muksissa on selvitetty johtajuustyylien yhteyttä organisatoriseen tehokkuuteen 
ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tällainen näkemys johtajuudesta on 
pelkistetty, eikä kata johtajuuden mahdollisia vaikutuksia työelämän rajojen ul-
kopuolelle. Vaikka johtajan päämääränä ei olisi vaikuttaa alaisensa työn ja per-
heen yhteensovittamiseen, niin voi silti käydä. (Li ym. 2017.) Tutkimus pyrkii 
tuottamaan tietoa johtajuudesta laaja-alaisena ilmiönä rajoittumatta perinteiseen 
työorganisaation perspektiiviin. Tässä tutkimuksessa kurkotetaan työn rajojen 
ulkopuolelle työntekijän muuhun elämään asti. 

Tutkimuksen konteksti on hoitoala Suomessa. Suomen sosiaali- ja terveys-
järjestelmä on luotu 1960−1970-luvuilla, ja sen rakenne on säilynyt lähes saman-
laisena tähän päivään asti. Yksilöllisiä muutoksia on kuitenkin tapahtunut yksit-
täisissä sairaalaorganisaatioissa kehittämistyön seurauksena. Aiemman tutki-
muksen mukaan kehittämisellä on yleensä ollut myönteistä vaikutusta henkilös-
tön terveyteen ja työmotivaatioon. (Kokkinen & Konu 2012.) Sosiaali- ja terveys-
alaan on kohdistunut voimakkaita paineita vähentää päällekkäisyyksiä työssä ja 
lisätä vaikuttavuutta, jolloin palveluprosesseja on uudelleenjärjestelty ja henki-
löstön toimintatapoja kehitetty (Reikko ym. 2010). Sairaalaorganisaatioiden toi-
mintaa on mahdollista kehittää. Koska kehittämistyöllä on todettu olevan yh-
teyttä työntekijöiden hyvinvointiin, tutkimustyöllä voidaan nähdä olevan 
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mahdollisuuksia tuottaa myönteistä merkitystä sairaaloiden henkilökunnan hy-
vinvoinnin ja kestävien työurien näkökulmasta. 

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin keskussairaala. Sairaala sijaitsee yhdessä 18:sta kunnasta, jotka ovat mu-
kana Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:ssa.  Hanke kuuluu Suo-
men hallituksen 26 kärkihankkeen joukkoon ja on osa vuoteen 2019 mennessä 
suunniteltavaksi toteutettavasta SOTE- ja maakuntauudistusta. Etelä-Pohjan-
maan LAPE-hanke toimii lapsiystävällisen toimintakulttuurin edistäjänä kun-
nissa jalkauttamalla alueelle kansallisella tasolla tehtävää kehittämistyötä toi-
mintakulttuurin edistämiseksi ja toiminnan muuttamiseksi. (Etelä-Pohjanmaan 
lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankesuunnitelma 2017.) Keskeistä 
toiminnan muuttamiselle on tietoon perustuva ja lapsilähtöinen päätöksenteko, 
johon tämä tutkimus pyrkii antamaan oman panoksensa tuottamalla tieteellistä 
tietoa hankkeesta. 

Seuraavassa alaluvussa (luku 1.3) esitellään tutkimuksen kannalta keskei-
simmät käsitteet. Käsitteiden määrittelystä siirrytään teoreettiseen viitekehyk-
seen (luvut 2-3). Luvussa kaksi tarkastellaan työn ja perheen suhdetta organisaa-
tiossa. Kolmannessa luvussa kuvataan johtajuuskulttuuria sosiaalisesti konst-
ruoituneena ilmiönä rajaten se lähijohtajuuteen sairaalamiljöössä. Tämän jälkeen 
tehdään viitekehyksestä synteesi. Sitten esitellään tutkimusaineisto sekä sen ana-
lyysimenetelmä (luku 4). Luvun lopussa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta 
sekä analyysiin vaikuttavia tutkijan ennakko-oletuksia. Seuraavaksi siirrytään 
tutkimusaineiston teema-analyysiin (luku 5), jossa esitellään tutkimusaineistosta 
tulkitut teemat. Lopuksi käydään keskustelua tutkimusaineiston ja aiempien tut-
kimusten välillä, pohditaan tutkimuksen käytännöllistä ja yhteiskunnallista 
kontribuutiota sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia (luku 6). 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Keskeisiä käsitteitä ovat: työn ja perheen suhde, johtajuuskulttuuri, lähijohtajuus 
ja sairaalaorganisaatio. Työn ja perheen suhteella tarkoitetaan työn ja perheen 
yhdistämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä ja niiden keskinäistä suhdetta. Keskei-
sillä tekijöillä tarkoitetaan työntekijää, työnantajaa, perhettä tai muuta elämää, ja 
organisaatiota sekä sen kulttuuria. Tässä tutkimuksessa työajaksi luetaan työhön 
käytetty aika sekä aika, jonka yksilö on velvollinen olemaan työpaikalla työnan-
tajan käytettävissä. Lepoaikana työntekijän tulee pystyä poistumaan esteettö-
mästi työpaikaltaan. (kts. KVTES 2017, 4 § Työaika.)  

Tutkimuksen keskeinen ajatus on työn suhde yksilön muuhun elämään, 
jonka jäsentämiseen vaikuttaa perheellisyys. Suomessa 74 % väestöstä kuului 
perheisiin vuonna 2016. Yleisesti perheet luokitellaan sen mukaan, ovatko puoli-
sot naimisissa, avoliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa keskenään ja onko 
perheessä lapsia. Näiden lisäksi omana luokkanaan on yhden vanhemman perhe. 
Perheväestön osuus oli suurimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin perheisiin 
kuului 87 prosenttia väestöstä. Perheisiin kuuluvan väestön määrä pieneni 
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vuoden 2016 aikana 8 000 hengellä, vaikka koko maan väestömäärä lisääntyi 
16 000 hengellä. Perheen keskikoko oli vuoden 2016 lopussa 2,8 henkilöä. (Tilas-
tokeskus 2017.) Tässä tutkimuksessa perheeksi käsitetään henkilö, jonka talou-
teen kuuluu toinen henkilö. 

Työn ja perheensuhteesta käytetään laajaa määritelmää, jonka mukaan työ 
ja perhe eivät ole toisistaan erillään, eivätkä välttämättä konfliktissa keskenään. 
Toisin sanoen niiden keskinäinen vaikutus ei ole automaattisesti negatiivista. 
Kalliath & Broughin (2008) mukaan työn ja perheen suhde on yksilön näkemys 
siitä, kuinka työ ja perhe ovat sovitettavissa yhteen mahdollisimman onnistu-
neesti henkilön elämäntilanteen mukaan. Suhdetta voidaan helpottaa per-
hemyönteisillä käytänteillä, joiden tarkoituksena on parantaa työntekijän koke-
musta työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta. Huomionarvoista on, että, jos 
nämä käytänteet eivät ylety organisaatiokulttuuriin asti, niistä ei ole tarkoituk-
senmukaista hyötyä. (Kts. Kalliath & Brough 2008.) 

Tärkeimmiksi tukemisen keinoiksi työn ja muun elämän yhteensovitta-
miseksi suomalaisilla työpaikoilla on mainittu työaikaan liittyvät joustot, mah-
dollisuus etätöihin ja yksilöllisiin työvuorotoiveisiin. Työhön palaamiseen liitty-
vät toimintakäytännöt, erilaiset työnantajan tarjoamat palvelut sekä hyvinvoin-
nin tukemiseen tähtäävä toiminta on myös luettu tärkeimpien käytänteiden jouk-
koon. Lisäksi on eritelty vielä esimiehen ja työtovereiden antama tuki, ja yleinen 
myönteinen suhtautuminen työn ja muun elämän yhteensovittamista kohtaan. 
(Työterveyslaitoksen Viesti päättäjille 2016.) 

Johtajuutta tarkastellaan tutkimuksessa kontekstuaalisena ilmiönä ja osana 
organisaatiokulttuuria, ja sitä tarkastellaan tutkimuksessa johtajuuskulttuurin 
kautta. Käsitteen on määritellyt Mäki (2017, 222) väitöskirjassaan seuraavanlai-
sesti: ”Johtajuuskulttuuri on odotusten, tekojen ja tulkintojen jännitteinen tihen-
tymä, jossa integroituvat organisaatiotoimijoiden käsitykset toiminnan päämää-
ristä ja niiden saavuttamisen keinoista”. Johtajuus on luonteeltaan yleinen ilmiö, 
jolle merkityksenannossa ei ole kohdistunut tiettyä kontekstia, kun taas johta-
juuskulttuuri kehystää ilmiön tiettyyn kontekstiin, kuten tässä tutkimuksessa 
sairaalaorganisaatioon. Se sitoo johtajuuden tiukemmin kyseessä olevan organi-
saation arkeen, tyypillisiin tilanteisiin ja ihmisten tekemiin tulkintoihin. (Mäki 
2017.) Työn ja perheen välinen suhde rakentuu työympäristön arjessa työyhtei-
sön vaikutuksen alla, joten johtajuus rajattuna johtajuuskulttuuriin soveltuu il-
miön syvälliseen ymmärtämiseen kontekstissaan. Lähijohtajalla tarkoitetaan tut-
kimukseen osallistuvan työntekijän lähintä johtajaa, joka ilmentää teoillaan joh-
tajuuskulttuuria. Työntekijät kohdistavat lähijohtajuutta kohtaan toiveita ja teke-
vät tulkintoja lähijohtajan teoista, joiden ristikkäisyys saattaa johtaa ristiriitoihin 
lähijohtajan työssä.  

Lähijohtajuutta on tutkittu johtamisen alueena vähän, vaikka lähijohtami-
sella on keskeinen asema monissa organisaatioissa. Tässä tutkimuksessa koh-
teena ovat lähijohtajat, jotka työskentelevät sellaisella johtotasolla sosiaali- ja ter-
veysalalla, joka on lähellä sekä asiakkaita että työntekijöitä. Sairaalaorganisaation 
lähijohtajat ovat merkittäviä tiedonvälittäjiä organisaation eri tasojen välillä. Hei-
dän työtehtävänsä koostuvat tehtävistä, jotka edellyttävät substanssiosaamista ja 
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johtajuuteen liittyviä taitoja. Sairaalaorganisaatiossa tehtävä työ sisältää asian-
tuntijatoimintaa, joka perustuu tiimityölle ja substanssiosaamiselle. Sairaalan si-
sällä vallitsee erilaisia organisaatio -, ammatti-, tiimi-, ja muita alakulttuureita, 
joihin liittyy erisisältöisiä vuorovaikutusverkostoja. (Reikko ym. 2010, 9, 29, 69-
73.) Sairaalaorganisaatioiden perinteinen rakenne on ollut hierarkkisen organi-
saation byrokraattinen malli, jolloin niiden toiminta on määritelty koko maassa 
yhdenmukaisesti normien avulla. Byrokraattinen lähestymistapa perustuu työn-
tekijöiden välttämättömään valvontaan, jonka suunta on ylhäältä alaspäin. (Iso-
saari 2008.) 
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2 TYÖN JA PERHEEN SUHDE 

Viimeisten vuosikymmenten aikana puolet työn ja perheen tutkimuksesta on ol-
lut alkuperältään amerikkalaista ja Yhdysvallat onkin suurin yksittäinen alan tut-
kimustyön lähde (Li ym. 2017). Historiallisesti tutkimusperinne on saanut al-
kunsa juuri Yhdysvalloissa 1930-luvulla, jolloin keskeisenä tutkimuskysymyk-
senä olivat perheiden kohtaamat ongelmat, joiden nähtiin johtuvan miesten es-
teistä osallistua perhe-elämään ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana. 
1960-luvulla työn ja perheen keskinäiseen suhteeseen keskittyvä kirjallisuus pe-
rehtyi pääasiassa yhden vanhemman perheisiin ja ongelmiin, joiden nähtiin ole-
van peräisin äitien siirtymisestä työelämään. 1970-luvulla tasa-arvoisten työ-
urien keskustelun ja naisliikkeen toiminnan seurauksena luotiin lopulta käytän-
töjä laajentamaan naisten mahdollisuuksia niin kouluttautumisen kuin työelä-
mään osallistumisen suhteen.  15 vuotta myöhemmin puolet naimisissa olevista 
naisista oli tullut osaksi Yhdysvaltojen työvoimaa ja maa toimi suunnannäyttä-
jänä esimerkiksi Hollannille ja Saksalle. Pohjoismaat ovat kuitenkin olleet edellä-
kävijöitä naisten työelämään osallistumisen suhteen. (Moen 2011.) 

Suomessa kumpikin puolisoista on pääsääntöisesti osallistunut aktiivisesti 
työelämään, mutta vanhemmuudessa on siitä huolimatta ollut läsnä perinteinen 
sukupuolijärjestys. Perinteisen sukupuolijärjestyksen mukaan mies elättää per-
heen ja nainen hoitaa perhettä. Perinteinen sukupuolijärjestys vanhemmuudessa 
suomalaisessa yhteiskunnassa on aiheuttanut naiselle tuplataakkaa, jolloin uraa 
tekevällä äidillä on töiden ohella päävastuu perheenhoitamisesta. Sosiaalisen su-
kupuolen ilmaisemisella nähdään olevan yhteyttä ilmiöön, jonka mukaisesti nai-
seus liitetään hoivaaminen, kun taas miehisyys on nähty hoitovastuusta vapaana. 
(Kangas, Lämsä & Heikkinen 2016.) 

1990-luvulla avaintermiksi työn ja perheen yhteensovittamisen tutkimuk-
sessa on muodostunut tasapainon käsite, jolloin suhdetta on alettu ymmärtää po-
sitiivisesta näkökulmasta ristiriita näkemyksen rinnalla. 2000-luvulla nousevana 
teemana on ollut kansainvälisyys ja työskentelevät vanhemmat globaaleilla työ-
markkinoilla. Viimeisten vuosikymmenten aikana keskeisiä teemoja ovat olleet: 
työuupumus, taloudellinen epävarmuus, aikapaineet sekä ikääntyvä väestö. 
Haasteiden selättämistä varten on kehitetty perheystävällisiä käytäntöjä, kuten 
joustavia työaikoja sekä etätyötä, joilla pyritään edesauttamaan esimerkiksi kes-
tävien työurien kehkeytymistä (Moen 2011.) Nykyaikana nämä yritysten per-
heystävälliset käytännöt voidaan lukea myös kansainvälisten yritysten yhteis-
kuntavastuun piiriin (Chinchilla Albiol ym. 2010). 

Suomessa työn ja muun elämän sujuva yhteensovittaminen on tärkeää niin 
perheiden kuin työantajankin näkökulmasta, sillä työpaikan perheystävällisten 
käytäntöjen on tutkittu tukevan työkykyä, joka voi edesauttaa kestävien työurien 
kehittämistyötä. Johtaminen ja jatkuva perhemyönteisen organisaatiokulttuurin 
ylläpitäminen helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista työntekijän 
eri elämän sekä uran vaiheissa. (Työterveyslaitoksen Viesti päättäjille 2016.) Kan-
sainvälisen tutkimuksen näkökulmasta yrityksen yhteiskuntavastuun keskiössä 
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tulisi olla perhevastuu. Yrityksen perhevastuulla tarkoitetaan sitä, että yritys pa-
nostaa johtajiin, kulttuuriin ja sellaisiin joustaviin käytäntöihin, jotka edistävät 
työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista. Työntekijöiden tekemien ha-
vaintojen perhevastuusta on tutkittu olevan yhteydessä kasvaneeseen työmoti-
vaatioon, vähentyneeseen riskiin jättää yritys sekä työn ja perheen rikastavaan 
suhteeseen. (Heras, Chinchilla & Jimenez 2014.)  

Suomalaisilla yrityksillä on käytössään monia keinoja työn ja perheen yh-
teensovittamiselle, mutta niiden käyttöönottoon työpaikkoja tulisi vielä kannus-
taa. Tasapainon kokemisen työn ja muun elämän yhteensovittamisessa on to-
dettu lisäävän työhyvinvointia ja työhön sitoutumista, mikä vaikuttaa edelleen 
myönteisesti työpaikan kykyyn tehdä hyvää tulosta. (Työterveyslaitoksen Viesti 
päättäjille 2016.) Tutkimuksen ensimmäinen osa teoreettisesta viitekehyksestä 
muodostetaan aluksi erittelemällä työn ja perheen suhteen määritelmät konflikti 
-näkökulmasta rikastavaan näkökulmaan (2.1), jota seuraa tarkastelu käsitteen 
tarkastelu johtajuuden kentillä (2.2.) ja perheystävällisen organisaation konteks-
tissa (2.3.). Viimeiseksi tehdään katsaus Suomen ajankohtaiseen tilanteeseen su-
kupuolen, perheen ja työelämään osallistumisen suhteen (2.4).  

2.1 Työn ja perheen yhteensovittaminen 

Myytti kahtia jakautuvasta maailmasta käsittää työn ja perheen olevan toisistaan 
erillään olevia elämän osa-alueita. Työn ja perheen yhteensovittamisen tutkimus-
kentän on sanottu olevan pirstaleinen, koska sillä on monitieteelliset juuret niin 
sosiologiselta, psykologiselta kuin taloustieteelliseltä kantilta. Tutkimuksen ha-
janaisuudesta huolimatta tutkijat ovat todenneet työn vaikuttavan perheeseen ja 
perhe-elämän työhön. (Pitt-Catsouphes, Kossek & Sweet 2008.) Kuitenkaan työn 
ja perheen välisen suhteen seurauksia ei ole pystytty todentamaan universaalisti 
(Zhang, Kwong, Everett, & Jian 2012), joten käsitteeltä puuttuu tarkka teoreet-
tinen viitekehys (Li ym. 2017). Ongelmat teoreettisen viitekehyksen muodosta-
misessa on sanottu johtuvan siitä, ettei vielä ole pystytty varmasti todentamaan, 
kuinka työn ja perheen keskinäinen suhde toimii (Holliday Wayne, Cas-
per, Matthews & Allen 2013). Työn ja perheen suhdetta on kuvailtu ”mustaksi 
laatikoksi” (black box), eli aiheelta puuttuu selkeä teoria, eikä ilmiön sisäisistä 
prosesseista ole tarkkaa tietoa (kts. Lawrence 1997). 

Alan tutkimuksen mukaan työ vaikuttaa muuhun elämään, ja muun elä-
män sisältö vaikuttaa työssäoloon, ja suurimmalla osalla suomalaisista muun elä-
män jäsentymisen keskeinen määrittäjän voidaan nähdä olevan perhe. Työn ja 
perheen yhteensovittamisen lähestymistavat ovat tulleet tutkimuskirjallisuu-
dessa eritellyiksi sen mukaan että, kuinka kyseinen lähestymistapa näkee työn ja 
perheen keskinäisen suhteen. Lähestymistapoja on laajasti ottaen kaksi erilaista: 
konflikti -näkökulma ja rikastava -näkökulma, mutta konflikti -näkökulman on 
nähty olevan yleisin niin kansainvälisessä, että suomalaisessa tutkimusperin-
teessä. (Greenhaus & Powell 2006; Heikkinen 2015.)  
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Yksilön elämänvaiheella on tutkittu olevan merkitystä siihen, kuinka tämä 
käsittää työn tärkeyden ja minkälaiseksi työn ja perheen keskinäinen suhde muo-
dostuu. Evans & Bartolomen (1984) klassisen typologian mukaan työ-perhe-
suhde voidaan erotella läikkymäsuhteeksi, riippumattomaksi suhteeksi, konflik-
tisuhteeksi, instrumentaaliseksi suhteeksi, kompensointisuhteeksi tai integratii-
viseksi suhteeksi. Läikkymäsuhteessa toinen elämän osa-alue vaikuttaan toiseen, 
joko positiivisella tai negatiivisella tavalla. Riippumattomassa suhteessa työ ja 
perhe ovat olemassa, mutta käytännöllisistä syistä ovat täysin riippumattomia 
toisistaan. Konfliktisuhteessa ne ovat keskenään ristiriidassa, ja niiden yhteenso-
vittaminen on vaikeaa. Instrumentaalisessa suhteessa joko työ tai perhe on vain 
väline, jolla halutaan saavuttaa toisessa näistä jotakin tiettyä – työllä tai perheellä 
ei ole tällöin itseisarvoa. Kompensointisuhteessa on tarkoituksena hyvitellä tai 
kompensoida toisessa jotakin toisesta puuttuvaa. (Evans & Bartolome 1984.) 

Greenhaus & Beutell (1985) määrittelevät konfliktin työn ja perheen suh-
teessa johtuvan yksilön sisäisestä rooliristiriidasta, jolloin elämän eri osa-aluei-
den roolit eivät ole keskenään yhteensopivia. Työn tekeminen hankaloittaa 
perhe-elämään osallistumista, ja samaan aikaan perhe-elämä estää työntekoa. 
Konfliktien syyt on edelleen jaettu kolmeen ryhmään: ajankäyttöön liittyvät kon-
fliktit, stressipohjaiset konfliktit ja käyttäytymiskonfliktit. Ajankäyttöön liitty-
vässä konfliktissa on kyse ajan riittämättömyydestä roolien kesken, jolloin toinen 
rooli estää toisen toteutumista. Stressipohjainen konflikti tarkoittaa sitä, että toi-
sessa roolissa koettu stressi vaikuttaa osallistumiseen toisessa roolissa, jolloin 
suoriutuminen toisella osa-alueella kärsii. Käyttäytymiskonflikti viittaa siihen, 
että toisessa roolissa odotettu käyttäytyminen ei sovi toisen roolin käyttäytymis-
malliin ja aiheuttaa ongelmia yksilön hyvinvoinnissa. (Greenhaus & Beutell 1985.)  

Ylemmän organisaatiotason työntekijöiden on tutkittu kokevan enemmän 
konfliktia työn ja perheen yhdistämisessä, kuin matalamman organisaatiotason, 
sillä heillä on laajempi työnkuva, joka vaatii joustavuutta muulta elämältä suu-
ren työtuntien määrän vuoksi (Direnzo ym. 2010). Työn ja perheen yhteensovit-
tamiseen liittyvän konfliktin lähtökohdat on luokiteltu kolmeen muuttujaluok-
kaan: 1. työhön- liittyvät muuttujat, kuten työroolin stressitekijät, sekä koettu 
suhde työhön ja työn ominaisuudet, 2. perheeseen liittyvät muuttujat, joita ovat 
perheroolin stressitekijät, koettu suhde perheeseen ja perheen ominaisuudet sekä 
3. yksilön ominaisuudet kuten persoonallisuus (Michel, Kotrba, Mitchelson, 
Clark & Baltes 2011).  

Yksilöillä on tutkittu olevan keskinäisiä eroja käytettävissä olevissa yksilöl-
lisissä resursseissa, mitä tulee mahdollisuuksiin konfliktin helpottamisen suh-
teen. Resurssit on jaettu koti- ja työ-perustaisiin. Koti-perustaisiin resursseihin 
luetaan työssäkäyvä puoliso ja omistusasunto, kun taas työpaikka-perustaiset re-
surssit kattavat työn autonomian, työn ja perheen yhdistämistä tukevan kulttuu-
rin sekä työn ja perheen yhdistämistä tukevan valvonnan, kuten lähijohtajan. (Di-
renzo ym. 2010.) Työn ja perheen yhdistämiseen liittyvien konfliktien on tutkittu 
vaikuttavan enemmän työhön suhtautumiseen kuin tyytyväisyyteen perhe-elä-
mää kohtaan (Amstad, Meier, Fasel, Elfering & Semmer 2011.) Jyväskylän yli-
opiston kauppakorkeakoulun nettijulkaisun mukaan yksilön kokeman konfliktin 



18 
 

 

voidaan nähdä madaltavan työtyytyväisyyttä, vaikuttavan kykyyn havaita 
uranäkymiä ja lisäävän poissaoloja (Naiset ja johtajuus -oppimateriaali 2017). 
Useassa roolissa toimiminen saattaa myös aiheuttaa stressiä, joka voi madaltaa 
yksilön kokemaa elämänlaatua yleisesti (Greenhaus & Powell 2006).  

 2000-luvulla työn ja perheen välistä suhdetta on alettu ymmärtää positiivi-
semmasta perspektiivistä, jolloin työn ja perheen keskinäisen suhteen on sanottu 
rikastavan elämää. Rikastavuus ilmenee useassa päällekkäisessä roolissa toi-
miessa, jolloin työssä käyminen tukee perhe-elämää ja toisin päin. Työ-perhesuh-
teen voidaan nähdä olevan yksilön elämänlaadun kannalta positiivinen, eli ri-
kastava seikka. (Heikkinen 2015.) Greenhaus & Powell (2006) ovat määritelleet 
rikastavan työn ja perheen suhteen sellaiseksi, jossa toisen elämän osa-alueen ko-
kemukset parantavat toimintaa toisessa, ja nämä yhdessä voivat parantaa yksilön 
elämänlaatua kokonaisvaltaisesti. Keskeistä työn ja muun elämän yhteensovitta-
misessa on ollut keskustelu työn ja yksityiselämän rajanhallinnasta, joka perus-
tuu rajanhallinnan teorioihin. Teorioiden mukaan yksilöt luovat ja ylläpitävät 
psykologisia, fyysisiä tai ajallisia rajoja työn ja yksityiselämän välillä, jotta he pys-
tyisivät hallitsemaan eri rooleihin kohdistuvia vaatimuksia ja omia voimavaro-
jaan. Onnistunut rajan hallinta voi auttaa yksilö edistämään tasapainoa ja suju-
vaa liikkumista elämän eri osa-alueiden välillä. (Kinnunen ym. 2016). 

Rikastavan työn ja perheen yhteensovittamisen kannalta yksilön psykolo-
giset resurssit, eli positiivinen kokemus itsestä, toiveikkaat tulevaisuuden näky-
mät sekä optimismi, ovat keskeisessä roolissa (Zhang ym. 2012). Rikastavaa läik-
kymäsuhdetta voidaan saada aikaan, kun toisen elämän osa-alueen resursseja so-
velletaan onnistuneesti toiseen osa-alueeseen. Resursseja on eritelty viisi kappa-
letta: 1) taidot ja perspektiivit, 2) psyykkiset ja fyysiset resurssit, 3) sosiaalisen 
pääoman resurssit, 4) joustavuus ja 5) aineelliset resurssit. Kummassakin, sekä 
rikastavassa-  että konflikti -näkökulmassa, työ voi vaikuttaa perheeseen ja työn 
tekeminen perhe-elämään, eli työn ja perheen välinen suhde liikkuu kaksisuun-
taisesti. (Heikkinen 2015; Li ym. 2017.) 

 Työn ja perheen suhteen teoreettisissa näkemyksissä ovat perinteisesti hal-
linneet suhteessa ilmenevä konflikti tai rikastavuus (Li ym. 2017), ja ne ovat aiem-
massa kirjallisuudessa usein tulleet nähdyiksi toisensa vastakohtina (Greenhaus 
& Powell 2006). Kuitenkin Greenhaus & Powell (2011) ovat myöhemmin luoneet 
teoreettisen mallin näkökulmien välisestä tasapainosta, jota havainnollistetaan 
kuviossa 2. Kyseisessä mallissa kuvataan työn ja perheen suhteen teoreettinen 
tasapaino, jonka mukaan yksilö voi tuntea tasapainon tunnetta työn ja perheen 
yhteensovittamisessa, kun sitä helpotetaan perheystävällisillä käytänteillä. (Pat-
tusamy & Jacob 2017.) 
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KUVIO 2 Työn ja perheen suhteen tasapainon teoreettinen malli (mukaillen Pattusamy & 
Jacob 2017, 195). 

Tunne tasapainosta perustuu yksilön kokemukseen tehokkaasta työn ja perheen 
yhteensovittamisesta, joka johtaa yleiseen tyytyväisyyden tunteeseen elämänlaa-
tua kohtaan. Työn tekeminen vaikuttaa perhe-elämään ja perhe-elämä työnte-
koon toinen toisiaan tasapainottavalla tavalla, jota työnantaja tukee perheystä-
vällisien käytänteiden avulla. Työssä saadut positiiviset kokemukset voivat an-
taa jaksamista perhe-elämään, ja perheen kanssa koetut positiiviset asiat antavat 
energiaa työssä selviämiseen. Tasapainon tunne voi edesauttaa kokemusta tyy-
tyväisyydestä kokonaisvaltaisesti elämän osa-alueita kohtaan, jolloin yksilön ko-
kemalla elämänlaadulla on mahdollisuus parantua.  Työpaikkojen perheystäväl-
liset käytännöt on luotu työn ja perheen yhdistämisen helpottamista varten, jol-
loin työntekijällä voi olla suurempi mahdollisuus kokea työn ja perheen olevan 
tasapainossa keskenään.  (Pattusamy & Jacob 2017.) 

 

2.2 Työn ja perheen suhteen johtamisen tutkimuskenttä 

Työn ja perheen suhteen ja johtajuuden välinen tutkimus on tähän asti keskitty-
nyt lähinnä johtajuustyön vaikutuksiin työn ja perheen yhteensovittamisen nä-
kökulmasta. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että johtajan ilmentämällä joh-
tajuustyylillä saattaa olla yhteyttä yksilön kokemukseen työn ja perheen yhteen-
sovittamisen laadusta. (Li ym. 2017.) Johtajuustyön merkitys on muidenkin tut-
kijoidenkin mukaan ollut avainasemassa tasapainon löytämiseksi johdettavien 
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työn ja perheen keskinäiseen suhteeseen, sillä johtajan käytöksen on sanottu 
muokkaavan työntekijöiden käsitystä organisaatiossa saatavilla olevasta tuesta 
(kts. Allen 2001; Työterveyslaitoksen Viesti päättäjille 2016). Organisaation tuella 
tarkoitetaan tässä perheystävällisen organisaation mahdollistamia joustavia käy-
tänteitä sekä helpotuksia työn ja muun elämän yhdistämistä varten.  

Lin ym. (2017) mukaan työn ja perheen suhteen sekä johtajuuden yhtey-
deltä puuttuu universaali teoreettinen viitekehys. Lin (ym. 2017) tutkimusryhmä 
on tehnyt teoreettisen viitekehyksen puuttuessa kirjallisuuskatsauksen liittyen 
johtajan tekemän työn vaikutuksiin johdettavan työn ja perheen yhdistämiselle. 
Julkaisussa eriteltiin vuosien 1995-2015 väliltä 172 tutkimusta, joissa mainittiin 
avainsanat johtaja, työ ja perhe, elämä tai koti. Tuloksena oli, että 89 % artikke-
leista keskittyi johtajaan liittyvään käyttäytymiseen, kuten johtajuustyyleihin. 
Tutkimuksista 84 % käsitteli työn ja perheen suhdetta konfliktin näkökulmasta, 
ja 57 % oli julkaistu vasta vuoden 2010 jälkeen. Puolet alan tutkimuksen aineis-
tosta oli peräisin Pohjois-Amerikasta, ja loput pirstaleisesti muista maanosista. 
Kaiken kaikkiaan vain alle 10 % johtajuuden ja työ-perhesuhteen tutkimuksesta 
keskittyi johonkin muuhun tekijään kuin johtajaan, ja selkeä vähemmistö rikas-
tavaan näkökulmaan (Li ym. 2017). Tämän perusteella tutkimusperinteen voi-
daan sanoa olevan johtajakeskeistä, konflikti -näkökulmaan painottunutta ja Yh-
dysvaltoihin keskittyvää.  

Työn ja perheen keskinäisen suhteen sekä johtajuustyylien välisen yhtey-
den tutkimuksesta valtaosa on keskittynyt suhteita painottavaan johtajuuteen 
viime vuosikymmeninä (kts. Li ym. 2017). Mahdollisesti tunnetuin johtajan ja 
johdettavan välisiä suhteita tarkasteleva teoria on johtaja-alainen -vaihtoteoria 
(leader-member-exchange, LMX), jossa keskeisessä roolissa on johtajan ja johdet-
tavan välinen vuorovaikutussuhde sekä sen vaikutus johtajuuden muodostumi-
seen. Jokainen suhde on yksilöllinen, sillä johdettava ja johtaja tuovat mukanaan 
suhteeseen erilaisia arvoja ja vaatimuksia liittyen toistensa kohtaamiseen, jotka 
vaikuttavat edelleen suhteen rakentumiseen. Teorian mukaan toimiva vaihto-
suhde koostuu muistakin seikoista, kuin pelkästä muodollisesta suhteesta, kuten 
arvostuksesta, kuuntelemisesta ja tukemisesta. (Mäki 2017.)  

Johtajuustyyleistä transformationaalinen johtajuus on yhdistetty työn ja 
perheen suhteen tutkimukseen (Li ym. 2017). Hammond, Cleveland, O'Neill, 
Stawski & Jones (2015) olivat ensimmäisiä, ketkä tutkivat suoranaisesti trans-
formationaalisen johtajuuden vaikutuksia työn ja perheen yhdistämiselle rikas-
tavasta näkökulmasta, jossa voimakkaimpia tekijöitä oli johdolta saatu tuki. Ter-
min kehittäjän Bassin (1985) mukaan transformationaalisen johtajuuden tarkoi-
tuksena on, että johtaja antaa kaikkensa johdettaviensa puolesta, sekä rohkaisee 
näitä tekemään samoin ja ylittämään odotukset työssään. Työn ja perheen suh-
teen tutkimuksessa on aiemmin todettu transformationaalisen johtajuuden mah-
dollisesti vähentävän työn ja perheen välistä konfliktia, sekä vaikuttavan per-
heystävällisiin käytänteisiin ja organisaatioon sitoutumiseen. (Hammond ym. 
2015.) 

Johtajuustyyleistä palveleva johtajuus (servant leadership) on yhdistetty 
työn ja perheen yhteensovittamisen kannalta rikastavaan näkökulmaan. 
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Näkemyksen mukaan työn tekemisestä voi seurata positiivisia vaikutuksia eri-
tyisesti perhe-elämälle. (Zhang, Kwong, Everett, & Jian 2012.) Palveleva johta-
juus on johtajuuden muoto, jonka tarkoituksena on palvella johdettavan tarpeita 
sekä mahdollistaa tämän kasvua ja kehittymistä. Palveleva johtajuus on yhdis-
tetty johdettavien terveyteen, itseohjautuvuuteen, oppimiseen ja henkilökohtai-
seen kasvuun (Greenleaf 1977). Palvelevan ja transformationaalisen johtajuuden 
keskinäisenä erona ovat niiden perimmäiset tavoitteet, koska palveleva johtajuus 
pyrkii kehittämään johdettavaa, yhteisöä ja yhteiskuntaa siten, että johtajuuden 
vaikutus kantautuu työajan ulkopuolelle asti.  

Perinteisesti johtajuutta on tutkittu johdon näkökulmasta (Vuori 2005, 20). 
Työn ja perheen suhteen johtamisessa positio on ollut johtajassa itsessään ja tä-
män johtajuustyylissä, sillä lähes 90% viimeisten vuosikymmenten aikana teh-
dystä tutkimuksesta on keskittynyt johtajaan, johtajuustyyleihin ja ihmisten joh-
tamiseen (vrt. Li ym. 2017). Kuitenkin tämän tutkimuksen näkemyksen mukaan 
johtajuudessa on kyse laajemmasta ilmiöstä, kuin ihmisten johtamisesta – ihmi-
nen ei ole pelkkä objekti, jota johdetaan. Viime aikoina organisaatiot ovat tulleet 
liitetyksi näkemykseen, jossa niiden on katsottu olevan monimutkaisia tiloja yh-
teydessä toimintaympäristöönsä (vrt. Vuori 2005, 20-21). Pelkkiin johtajuustyy-
leihin keskittyminen on pelkistettyä, eikä ole linjassa sosiaalisesti konstruoidun 
näkemyksen kanssa, jota tämä tutkimus puoltaa.  
 

2.3 Perheystävällinen organisaatio 

Työllä on todettu olevan yhteyttä perhe-elämän laatuun, ja perhe-elämä vaikut-
taa puolestaan kokemukseen työn tekemisestä, ja kummallakin näistä voidaan 
nähdä olevan merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Euroopassa 
kasvavana huolenaiheena on ollut pula kyvykkäistä työntekijöistä, mikä johtuu 
osaltaan väestön ikääntymisestä ja tarpeesta integroida monimuotoinen työnte-
kijäkunta yrityksiin. (Chinchilla Albiol, Masuda, & Las Heras Maestro 2010.)  Or-
ganisaatioiden menestyksen kannalta olisikin tärkeää minimoida työntekijöiden 
kokema stressi työn ja perheen yhdistämiseen liittyen, sillä muuten työnantajat 
sekä yhteiskunta voivat joutua maksamaan kalliin hinnan (Hammond ym. 2015). 
Organisaatioiden luonteeseen perehtyminen voidaan nähdä olevan keskeistä 
niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. 

Organisaatioita tarkastellessa on huomionarvoista erotella sen osaset toisis-
taan, eli virallinen ja epävirallinen rakenne. Virallinen rakenne rakentuu sopi-
muksista ja työnteontavoista, joilla hoidetaan rutiinitehtävät. Epävirallinen ra-
kenne luo henkilöstölle merkitystä työhön, ja allokoi resursseja organisaation si-
sällä. Johtajuudella voidaan vaikuttaa erityisesti epäviralliseen rakenteeseen, jol-
loin sen sisäiset ihmissuhdeverkostot voivat vahvistua. Virallinen ja epäviralli-
nen rakenne yhdessä määrittävät instituutioiden organisatorisen voimakkuuden. 
(Greenleaf 1977, 76-77.) Organisaation virallisen ja epävirallisen rakenteen tulee 
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olla toimivat sekä yhteensopivat, muuten organisaation suorituskyky on vaa-
rassa heikentyä. 

Organisaatioteorian taustalla vaikuttaa kulttuurintutkimus, joka kattaa or-
ganisaatioidentiteetin tutkimuksen. Organisaatioidentiteetti – ja kulttuuri ovat 
teorian mukaan organisaation keino erottautua muista, ja niiden syntyminen 
edellyttää yhdenmukaisuutta jäsenten ja itse organisaation välillä. Organisaa-
tiokulttuurisen toiminnan kautta organisaatioidentiteettiä viestitään yksittäisille 
jäsenille kollektiivisesti. Organisaatioidentiteetti muistuttaa yksilöllistä identi-
teettiä, sillä se kehittyy jatkuvasti, prosessinomaisesti ja voi muuttua ajan myötä. 
Se sijaitsee piilevänä organisaatiokulttuurissa ja paikallisissa merkityksissä, joita 
organisaation jäsenet tulkitsevat. Nämä tulkinnat ohjaavat edelleen organisaa-
tioidentiteetin kehittymistä. (Aaltio 2005, 182.) 

Yksilön näkökulmasta organisaatioon samastuminen (organizational identi-
fication) voidaan nähdä tärkeänä psykologisena resurssina työn ja perheen yhdis-
tämiselle suhteen rikastavasta näkökulmasta. Yksilön samastuminen organisaa-
tioon voi auttaa tätä arvioimaan itseään paremmin, ja saavuttamaan henkilökoh-
taisia etuuksia organisaatiossa. (Zhang ym. 2012.) Tällaisiksi etuuksiksi voidaan 
lukea esimerkiksi perheystävälliset käytännöt. Perheystävällisillä käytännöillä 
on todettu helpottavan työn ja muun elämän yhdistämistä, jolla taas voi olla 
edesauttava vaikutus työurien kestävyyden kannalta. Työurien kestävyys on 
eduksi esimerkiksi pian eläköityvän väestön työuria pidennettäessä, sillä hyvin-
voiva ihminen jaksaa työskennellä pidempään. (Chinchilla Albiol ym. 2010.) 

Lähes kaikkialla maailmassa syntyvyys on lähtenyt laskuun ja yhdeksi 
mahdolliseksi ilmiön syyksi on nimetty työn ja perheen suhteen paradoksi. Tämä 
paradoksi tarkoittaa tilannetta, jossa moni kokee edelleen pakkoa valita joko per-
heen tai uran, vaikka suuriosa Euroopan väestöstä haluaa saavuttaa molemmat. 
Lisäksi, vanhemmuus voi myös kehittää työntekijälle uusia kyvykkyyksiä ja tai-
toja, jotka voivat tuoda taloudellista lisäarvoa organisaatiolle. Organisaatioiden 
tulisi tämän näkemyksen mukaisesti tukea työntekijöidensä mahdollisuuksia 
osallistua perhe-elämään, sillä perheystävällinen toiminta voi myös sitouttaa 
työntekijöitä yritykseen ja lisätä heidän työtehoaan. (Chinchilla Albiol ym. 2010.) 
Perheystävällisen organisaation voidaan näin nähdä hyödyttävän sekä työnan-
tajaa että työntekijää. 

Perheystävällisen yrityksen tavoitteena on kannustaa työntekijöitä löytä-
mään työn ja perheen väliseen suhteeseen tasapaino. Kansainvälinen työn ja per-
heen keskus (ICWF) on kehittänyt perheystävällisen yrityksen toimintamallin, 
joka on tällä hetkellä käytössä 19 maassa ja lähes 4000 yrityksessä. Toimintamal-
lissa on listattu neljä elementtiä, joiden avulla voidaan erottaa perheystävällinen 
yritys ei-perheystävällisistä yrityksistä. Perheystävällinen yritys tukee työnteki-
jöitään sekä poistaa esteitä työn ja perheen yhdistämiseltä. Tällaiset esteet ovat 
lähijohtajien ja johtajien olettamuksia, jotka ehkäisevät työntekijän mahdolli-
suuksia perhe-elämään osallistumiselle. (Chinchilla Albiol ym. 2010.) 

Perheystävällisen yrityksen ensimmäiseksi elementiksi luetaan käytännöt, 
joita yritys tarjoaa työntekijöilleen helpottaakseen näiden työn ja perheen tasa-
painoa. Tällaisia käytäntöjä ovat joustavuus työntekopaikassa ja työtunneissa 
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sekä ammatillinen neuvonta. Käytännöiksi luetaan myös muut avustavat ei-pal-
kalliset palvelut, kuten mentorointi ja valmennusohjelmat, jotka ulottuvat työ-
ajan ulkopuolelle tai joista on käytännön apua työntekijälle. Käytännön apuna 
voi toimia esimerkiksi perheellisten omat parkkipaikat työpaikalla. Toinen mai-
nittu elementti on työn ja perheen yhdistämistä helpottavat tekijät, jotka toimivat 
perustana edellä mainituille käytännöille. Helpottaviin tekijöihin luetaan johta-
juus, viestintä, strategia ja vastuullisuus. Kolmas mallin elementti on perheystä-
vällinen organisaatiokulttuuri, joka on piirteiltään vastuullinen ja joustava. Per-
heystävällinen organisaatiokulttuuri perustuu luottamukselle, ja kypsälle sekä 
ammattimaiselle käyttäytymiselle työpaikalla. Neljäs mallin elementti on tulok-
set, sillä niiden avulla pystytään seuraamaan käytäntöjen, helpottavien tekijöi-
den ja organisaatiokulttuurin vaikutuksia. Kuitenkaan mikään perheystävälli-
syyden malli ei ole universaali, eli mikään malli ei toimi samanlaisena eri yrityk-
sissä, sillä jokaisella yrityksellä on oma organisaatiokulttuurinsa. (Chinchilla Al-
biol ym. 2010.) 

Tiivistetysti toimintamallin mukaan yrityksen johtajuuden, viestinnän, 
strategian ja vastuullisuuden ajatellaan luovan lähtökohdat perheystävällisten 
käytäntöjen toteuttamiselle. Esimerkiksi, jos johtajuus ei ole perheystävällistä ei-
vät perheystävälliset käytännötkään toteudu mallin mukaan. Työn ja perheen 
suhteen tasapainottumisen kannalta on tärkeää perehtyä tarkasti organisaatiossa 
ilmenevään johtajuuteen. Seuraavassa kappaleessa perehdymme Euroopan si-
jasta suomalaisten työn ja perheen välisen suhteen tilanteeseen, sillä tutkimus 
toteutetaan suomalaisessa yhteiskunnassa kohteenaan suomalainen organisaatio. 
Kuitenkin Euroopan perhevastuullisuuden voidaan ajatella toimivan suunnan-
näyttäjänä suomalaisille yrityksille perheystävällisen toimintamallin näkökul-
masta. 

2.4 Työn ja perheen suhde sairaalaorganisaatiossa 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisella tarkoitetaan yksilöllisten elämänti-
lanteiden huomioimista työn järjestelyissä, ja se on tärkeää niin työnantajan kuin 
työntekijän kannalta. Työnantajan kannalta keskeistä on työntekijä työkyvyn yl-
läpitäminen ja kestävä työura. (Työterveyslaitoksen Viesti päättäjille 2016.) Suo-
messa 74 % väestöstä kuului perheisiin vuonna 2016, joista äiti ja lapsia -perheitä 
on kymmenen prosenttia kaikista perheistä. Isä ja lapsia -perheet ovat edelleen 
harvinaisia Suomessa, sillä näitä on vain kaksi perhettä sadasta (Perheet -verk-
kojulkaisu, Tilastokeskus 2017). Näin ollen suurin osa suomalaisista kuuluu per-
heeseen, joten työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet koskettavat suurta 
osaa työelämän jäsenistä.   

Sukupuolella voidaan sanoa olevan tilastollisesti vaikutusta perheenhoito-
vastuuseen, sillä erotilanteessa lapset jäävät useammin äidille kuin isälle. Naisten 
perhetyyppien on tutkittu vaihtelevat iän ja elämänvaiheen mukaan; alle 29-vuo-
tiailla perheellisillä naisilla perhetyyppi on tyypillisesti lapseton avopari, kun jo 
29-vuotiailla naisilla yleisin perhetyyppi on aviopari ja lapsia. Kaikkein 
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vanhimpien (vähintään 92-vuotiaiden) naisten perheeseen kuuluu useammin 
lapsi kuin aviomies. Vasta 53-vuotiaana yleisin perhetyyppi naisten kohdalla on 
lapseton aviopari.  

Äidit tekevät kotitöitä ja kantavat vastuuta vanhemmuudesta enemmän 
kuin isät (Sevón, Malinen, Murtorinne-Lahtinen, Mykkänen & Rönkä 2016). Kui-
tenkin samaan aikaan naisten työllisyysprosentti lokakuussa 2017 oli 68,9 % ja 
miesten 71,2 %, joten sukupuolet ovat käytännössä tasa-arvoisia työelämään 
osallistumisen näkökulmasta, kun samaan aikaan naisilla näyttää olevan per-
heenhoitovastuuta pidempään (kuvio 3). Yhden vanhemman perheistä äiti ja 
lapsi -perheet ovat lähes kymmenen kertaa yleisempiä kuin isä-lapsi -perheet, 
jolloin naisen roolin lasten pääasiallisena kasvattajana voidaan edelleen nähdä 
olevan läsnä Suomessa. (Perheet -verkkojulkaisu, Tilastokeskus 2017.) 
 

 

KUVIO 3 Perheet tyypeittäin vaimon/äidin iän mukaan 2016. (Tilastokeskus, 2017) 

Työn ja perheen suhteen näkökulmasta naiset ja miehet ovat yhtä lailla molem-
mat kokoaikaisesti töissä kodin ulkopuolella, mutta naisilla on edelleen päävas-
tuu perheenhoidosta. Tätä korostaa tilanne, että esimerkiksi vielä vuonna 2016 
pariskuntien eroissa lapset jäävät edelleen yleensä äidille. Yhden vanhemman 
lapsiperheiden äideistä 42 prosenttia on naimattomia, osa alusta asti ilman puo-
lisoa äideiksi tulleita, mutta suuri osa avoerojen seurauksena. (Tilastokeskus, 
2017.) 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on tyypiltään suomalainen julkinen sai-
raalaorganisaatio. Sairaanhoitajien työolobarometrin mukaan 2714 tutkimuk-
seen vastaajasta 96,3 % oli naisia vuonna 2016 (Hahtela 2017), joten alan voidaan 
sanoa olevan pääsääntöisesti naisvaltainen. Julkisen sairaalan työntekijöillä on 
Suomessa käytössä kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES 2017). 
Työehtosopimusta sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuu-
kausipalkkaisiin työntekijöihin. Näihin lukeutuvat tutkimuksen kohteena olevat 
sairaalan työntekijät, kuten lähijohtajat, eli osastonhoitajat ja näihin rinnastetta-
vat vastaavat hoitajat. He ja heidän kanssaan työskentelevä yksilöt muodostavat 
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tämän tutkimuksen aineiston. Alan työehtosopimus määrittää tutkimuksessa 
reunaehdot työn ja perheen yhdistämiselle, sillä sopimuksessa on määritelty 
mahdolliset työajan muodot ja viikoittainen lepoaika sekä lainmukaiset perheva-
paat.  

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka yksilö on velvolli-
nen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Lepoaikana työntekijän tulee 
pystyä poistumaan esteettömästi työpaikaltaan (KVTES 2017, 4 § Työaika). Työ-
aikalain alaisia töitä varten on työnantajan laadittava työvuoroluettelo, josta käy 
ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päi-
vittäiset lepoajat. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tie-
toon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alka-
mista (KVTES 2017, 30 § Työvuoroluettelo.) 

Työntekijän äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa määräyty-
vät sopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella. Työehtosopimuksen mu-
kaan työntekijällä on myös oikeus palkattomaan poissaoloon kiireellisen per-
heasiaan liittyvän pakottavan syyn vuoksi. Pakottava syy tarkoittaa tässä sairas-
tapausta tai onnettomuutta, jolloin työntekijän läsnäolo on välttämätöntä. Alle 
10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus enintään neljän 
päivän mittaiseen hoitovapaaseen. Sama oikeus on myös työntekijällä, joka asuu 
eri taloudessa lapsen kanssa. (KVTES 2017, Perhevapaat.) Työpäiväksi sattuvat 
50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, avio-
puolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja si-
saren hautajaispäivä sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat pal-
kallisia vapaapäiviä. (KVTES 2017, 12 § Eräät virka- ja työvapaat.) Erillisestä kir-
jallisesta sopimuksesta työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä voidaan ot-
taa käyttöön työaikapankki. Työaikapankin tarkoituksena on työntekijöiden 
työssä jaksamisen edistäminen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Sillä 
tarkoitetaan järjestelmää, joilla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia 
voidaan säästää pidettäväksi vapaana pidemmällä aikavälillä. (KVTES 2017, 32 § 
Työaikapankki.) 

Kyseinen kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-
alan suurin sopimusala, jonka piirissä on 310 000 palkansaajaa. Suurimpia am-
mattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, 
sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat. 
Käytetty KVTES on ollut voimassa 1.2.2017-31.1.2018, ja tutkimuksen aineisto on 
kerätty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä touko- ja kesäkuussa 2017. Tällöin 
sopimus on ajallisesti pätevä ilmentämään työn ja perheen yhdistämisen kan-
nalta oleellisia reunaehtoja, jotka työnteon laeissa on määrätty.  

Sairaanhoitajien työolobarometrin 2016 mukaan kuviossa 4, vastaajat piti-
vät työn ja yksityiselämän yhteensovittamista erittäin tärkeänä oman työnhyvin-
vointinsa kannalta, joissa kriittisimpiä olivat 26-35 vuotiaat vastaajat (Hahtela 
2017). Tilastokeskuksen mukaan 29-vuotiaiden naisten ja sitä vanhempien nais-
ten aina 53 ikävuoteen asti, lapsiperhe oli yleisin perhetyyppi (Perheet -verkko-
julkaisu, Tilastokeskus 2017). Mikäli nainen saa lapsen 29-vuotiaana, lapsi vaatii 
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paljon huolenpitoa ensimmäisten elinvuosiensa aikana, joten työn ja yksityiselä-
män yhteensovittaminen on tärkeää työntekijöille ns. ruuhkavuosien aikana.  

Sairaanhoitajien työolobarometrissa 2016 (kuvio 4) työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamista mittaamaan käytettiin: 1) työaikojen puitteissa töistä selviä-
mistä, 2) yksilöllisten tarpeiden huomioimista työaikojen suunnittelussa, 3) 
opinto-, vuorottelu ja sapattivapaiden sekä osa-aikaisen työnteon mahdollistami-
nen työnantajan puolesta, 4) jokaisen oikeutta jäädä perhevapaalle ja sairaan lap-
sen tai läheisen hoitamiseen ja 5) isien tukemista perhevapaiden käyttämiseen.  

 

KUVIO 4 Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen iän mukaan (Hahtela 2017, 20) 

Suunnitellulla työajalla työn tekeminen sai kaikilta ikäryhmiltä (25-64 vuotta) 
heikoimman arvion tutkimuksessa, kun taas parhaimman sai perhevapaiden to-
teutuminen.  (Hahtela 2017.) Alan työehtosopimuksessa (KVTES 2017) ja työ-
laissa taataan kaikille mahdollisuus perhevapaisiin, mutta työaikalaissa myös 
töiden jatkaminen ylitöinä, joten lainsäädännöllä voidaan nähdä olevan vaiku-
tusta työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen näkökulmasta. 
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3 JOHTAJUUS KONTEKSTUAALISENA ILMIÖNÄ 

Moderneille johtajuusopeille yhteistä on käsitys johtajuuden yhteydestä konteks-
tiinsa ja tilanteeseensa. Johtajuusoppien ja -teorioiden kaaoksessa taustalla ovat 
vaikuttaneet vallalla olleet paradigmat sen hetkisessä yhteiskunnassa. Meneil-
lään oleva aikakausi ja yhteiskunnallinen tila ovat määrittäneet sen, mitä näke-
mystä kulloinkin on korostettu. (Mäki 2017.) Johtajuusoppia käsiteltäessä sitä tu-
lisi siis tarkastella kontekstiaan vasten, sillä konteksti eli asiayhteys, sekä kult-
tuuri että toimintaympäristö vaikuttavat johtajuuteen (Vuori 2005, 20-21).  Johta-
juuden tutkimuksessa viimeisimmäksi on painottunut johtajuuden jaettu luonne, 
sosiaalinen konstruktionismi ja kulttuurin merkitys ilmiön muovaajana. (Mäki 
2017.)  

Kaiken kaikkiaan organisaatio – ja johtamisteoriat jaotellaan usein klassisiin, 
moderneihin ja postmoderneihin kenttiin. Viisi vaikuttavinta johtajuusoppia 
Suomessa ovat olleet: 1) tieteellinen liikkeenjohto, 2) ihmissuhdekoulukunta, 3) 
rakenneteoriat, 4) organisaatiokulttuuri -teoriat ja 5) innovaatioteoriat. Näistä tie-
teellinen liikkeenjohto, eli taylorismi (1911), luetaan klassisiin oppeihin, jotka toi-
vat ensimmäistä kertaa esille suunnittelun ja rakenteen tärkeyden organisaation 
toimivuuden kannalta. Rakenneteorioiden katsotaan kuuluvan moderneihin op-
peihin, joissa keskeistä on oletus elämän merkityksellisten asioiden avautumi-
sesta tarkkailun, kielen ja järjen avulla. Postmoderneihin teorioihin lukeutuu esi-
merkiksi kriittisen johtamisen tutkimus. Kyseiset teoriat korostavat kielen mer-
kitystä todellisuuden rakentumisessa sekä keskittyvät tarkastelemaan ihmisiä 
yleensä konstruktionistisista näkökulmista. (Seeck 2013, 31-37; Mäki 2017) 

Johtajuutta on perinteisesti tarkasteltu johdon perspektiivistä, mutta viime 
aikoina on lujittunut näkemys organisaatioista monimutkaisina ja toimintaym-
päristöönsä kytkeytyvinä tiloina. Ihmisten johtamisessa on kyse siitä, että ihmi-
nen on objekti, jota johdetaan, kun taas johtajuudessa on kyse laajemmasta ilmi-
östä (Vuori 2005, 20:21). Tarkastelun keskiössä eivät siis ole enää yksittäiset toi-
mijat, kuten johto, vaan koko toiminnan konteksti, jossa johtajuus tapahtuu. Täl-
löin johtajuuden nähdään rakentuvan suhteissa vuorovaikutuksen kautta. (Mäki 
2017.) Työn ja perheen suhteen sekä johtajuuden tutkimuksesta suurin osa kes-
kittyy suhteisiin (Li ym. 2017). Johtamistyyleistä palveleva johtajuus on yhdis-
tetty työ-perhesuhteeseen perhe-elämää rikastavana tekijänä (Zhang ym. 2012), 
mutta myös kontekstilähtöiseksi johtamistyyliksi, mikä tarkoittaa tilannesidon-
naisuuden huomioimista johtajuuden yhteydessä. Palveleva johtamiskäsitys 
(servant leadership) perustuu oletukseen, että samanlainen johtaminen ja johta-
miskäytännöt eivät toimi joka tilanteessa ja ympäristössä. (Mäki 2017.) 

Tässä tutkielmassa johtajuutta pyritään käsittelemään kontekstiinsa sidok-
sissa olevana prosessina, sillä työn ja perheen keskinäinen suhde on yhteydessä 
organisaation käytäntöihin, ja niitä muokkaaviin lähijohtajiin. Ensimmäiseksi 
taustoitetaan ilmiötä avaamalla organisaatiokulttuurin käsite (3.1.), josta edetään 
johtajuuskulttuuriin sekä sen jännitteisiin (3.2.). Viimeiseksi käsitellään lähijoh-
tajuutta (3.3.), koska se on nivoutunut tutkimuksen kohdeorganisaatiosta 
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kerättyyn aineistoon, joka pohjautuu työntekijöiden käsityksiin havaitusta lähi-
johtajuudesta. 

3.1 Organisaatiokulttuuri ja johtajuus 

Kulttuuriparadigma tarkoittaa johtajuus- ja organisaatiotutkimuksen piirissä 
kulttuuriin, symboleihin ja merkitysjärjestelmiin liittyvää lähestymistapaa (Mäki 
2017). Kulttuuritutkimus on ollut luomassa ymmärrystä organisaatioista sosiaa-
lisesti rakentuvina kokonaisuuksia. Kulttuuriparadigman juuret ovat 1980-lu-
vulla, jolloin uskottiin, että yritysten menestys on seurausta erityisosaamisesta ja 
kulttuurin ymmärryksestä silloisen Japanin nousun vuoksi. (Aaltio 2005, 181-
182.) Luultavasti eräs tunnetuimpia johtajuuden ja kulttuurin välisen yhteyden 
tutkijoita on Edgar Schein. Hänen tutkimuksensa keskiössä ovat olleet yksilöt ja 
ryhmät, sekä kummankin sosiaaliset ja psykologiset prosessit. Niiden avulla ih-
miset samastuvat organisaatioihin, muokkaavat sen sisältämiä sosiaalisia raken-
teita ja luovat yhteistä organisaatiomuistia. Prosessit ovat sekä älyllisiä että emo-
tionaalisia. (Aaltio 2005, 181). 

Scheinin (2017, 127) mukaan organisaatiokulttuuri on ryhmän muista erot-
tava piirre, joka on verrattavissa yksilön persoonallisuuden piirteisiin. Kulttuuri 
muodostuu uusissa ryhmissä vaiheittain, johon ryhmän perustajalla on vaiku-
tusta. Tämä tuo mukanaan omat arvonsa, uskomuksensa, olettamuksensa ja 
käyttäytymismallinsa, jotka vaikuttavat ryhmän muihin jäseniin ja sitä kautta 
itse kulttuuriin. Johtajan tietoisuus omasta vaikutuksestaan ryhmään sekä tarkoi-
tuksenmukainen ryhmän ulkoisten ja sisäisten prosessien ohjaaminen luovat 
kulttuuria organisaation kasvaessa. Johtajan uskomukset, arvot ja teot ovat suu-
rin määrittäjä, millaiseksi organisaatiokulttuuri muodostuu. Yhteiskunta, jossa 
organisaatio kehittyy, teknologia ja organisaation kokemukset ovat myös tär-
keitä vaikuttajia. Mitä enemmän alakulttuureja organisaatiossa on, sitä enemmän 
vaaditaan toimenpiteitä yhteisen kielen ja merkityksen löytämiseksi toimijoiden 
kesken. Kulttuuri tuo organisaation jäsenille pysyvyyden, merkityksen ja ennus-
tettavuuden tunnetta. (Schein 2017, 149-178.)  

Organisaatiokulttuurin voidaan myös nähdä olevan yhteisen todellisuuden 
rakentamisen tapa. Yhdessä muodostettu ja keskenään jaettu näkemys todelli-
suudesta auttaa organisaation toimijoita tulkitsemaan tilanteita, sanoja ja nor-
meja. Organisaatiokulttuurilla voi myös olla merkitystä tavoitteiden saavuttami-
selle sekä keinoille, joilla näitä tavoitteita on mahdollista saavuttaa. Organisaa-
tiokulttuuri ei ole pysyvä tila, ja se on jatkuvassa kehityksessä. Sen sisäisillä toi-
mijoilla on yksilölliset kulttuuriset taustansa, ja ne muodostavat organisaation 
sisä- ja ulkopuolella virallisia sekä epävirallisia ryhmiä. Nämä tekijät tekevät asi-
antuntijaorganisaation kulttuurista pirstaleisen. (Mäki 2017.) 

Johtajat vaikuttavat organisaatiokulttuurin kehitykseen ilmentämällä usko-
muksiaan, arvojaan ja olettamuksiaan jokapäiväisellä käyttäytymisellään organi-
saation arjessa. Voimakkain vaikutus organisaatiokulttuuriin on johtajan käytök-
sellä, jonka kautta tämä viestii implisiittisesti ja eksplisiittisesti uskomuksiaan, 
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arvojaan ja olettamuksiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia asioita, joihin 
johtaja kiinnittää huomionsa säännöllisesti, kuinka tämä palkitsee henkilöstöä ja 
allokoi työyhteisön resursseja sekä on roolimallina organisaation jäsenille. Johta-
jan tapa reagoida kriiseihin ja tärkeisiin tapahtumiin, sekä hänen käyttämänsä 
kriteerit rekrytointiin, valintaan ja ylennyksiin liittyen viestivät myös johtajan ar-
voista. Samoin konfliktit ja epäjohdonmukaisuudet voivat päätyä osaksi alakult-
tuuria. (Schein 2017, 183-230.) 

Organisaatiokulttuuria vahvistaviksi, toissijaisiksi elementeiksi on nimetty 
organisaation rakenne, järjestelmät, perinteet, fyysiset tilat, tarinat ja viralliset jul-
kaisut. Johtajan käytös ja organisaatiokulttuuria vahvistavat tekijät ovat sen nä-
kyviä artefakteja, ja ne muodostavat yhdessä koetun työilmapiirin. Kun organi-
saatio vanhenee, organisaatiota vahvistavat elementit vakiintuvat ja niistä tulee 
tärkeitä toimintaa ylläpitäviä mekanismeja sekä määrittävät uusien johtajien va-
likoitumista. Isoon organisaatioon voi muodostua alaryhmiä, joilla on omat ala-
kulttuurinsa. Johtajalla tulisikin olla taitoja tuoda alakulttuurit yhteen ja luoda 
niiden välille dialogia, joka ylläpitää keskinäistä kunnioitusta ja luo yhteisiin ta-
voitteisiin tähtäävää toimintaa, jotta organisaation toiminta olisi tehokasta. 
(Schein 2017, 183-230.) Johtajuuden ja organisaatiokulttuurin välisen suhteen voi-
daan nähdä olevan kaksisuuntainen, sillä johtajuus vaikuttaa organisaatiokult-
tuurin muodostumiseen, joka on jatkuvassa kehityksessä, ja organisaatiokult-
tuuri vaikuttaa johtajuuden ilmenemiseen organisaation rakenteiden kautta.   

3.2 Johtajuuskulttuuri ja sen jännitteet 

Vuoren (2005, 21-22) mukaan johtaja on aina suhteessa toimintaympäristöönsä, 
jolloin kulttuuri ja konteksti vaikuttavat johtajuuden muotoutumiseen. Kulttuu-
risilla tekijöillä on yhteyttä lähes kaikkeen organisaation arjen toimintaan ja sen 
sisäisiin valtasuhteisiin, joten johtajuutta ja kulttuuria on merkityksellistä tarkas-
tella kytköksissä toisiinsa ja kontekstiinsa. (Mäki 2017.) Perinteinen kahtiajako 
ihmisten johtamiseen (leadership) ja asioiden johtamiseen (management) eivät 
todellisuudessa päde, sillä harvoin maailma on näin mustavalkoinen ja selkeästi 
kahtia jakautuva (Vuori 2005, 21-22). 

Mäki (2017) on määritellyt väitöskirjassaan suomeksi käsitteen, jossa hän 
tiivistää kulttuurin ja johtajuuden keskinäisen suhteen eli johtajuuskulttuurin. Se 
perustuu johtajuuden kontekstuaalisuuteen, organisaatiokulttuuriin ja moni-
mutkaiseen toimintaympäristöön. Johtajuuskulttuuri on ilmiö, jossa johtajuuteen 
yhteydessä olevat toiveet, teot ja niistä tehdyt tulkinnat kohtaavat organisaation 
kontekstissa. Tulkinnat ovat yhtä aikaa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eli ne ovat 
yhteydessä toisiinsa, mutta jokaisella yksilöllä on myös oma henkilökohtainen 
näkemyksensä tulkitusta tilanteesta. Johtajuuskulttuuria ovat rakentamassa or-
ganisaation toimijat, johtavat ja johdettavat, ja se näyttäytyy tilanteissa, joissa 
nämä toimijat tulkitsevat toistensa toimintaa. Siihen pyritään vaikuttamaan stra-
tegioiden sekä julkisten johtajuus – ja toimintaperiaatteiden kautta, mutta sitä ei 
pystytä muuttamaan suoraviivaisesti. Johdon antamat viralliset toimintaohjeet 
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eivät vastaa organisaation reaalimaailmaa, koska se muokkautuu lähijohtajien ja 
johdettavien tehdessä omia tulkintojaan saaduista ohjeista. Tulkinnat määrittä-
vät organisaation käytännöt ja toimintatavat, jotka ilmentävät johtajuuskulttuu-
ria. Organisaation johtajuuskulttuuria voi kuitenkin olla mahdollista kehittää 
puuttumalla tarkoituksenmukaisesti johtajuuskäytökseen. (Mäki 2017.) 

Mäki (2017) on tutkimuksessaan nimennyt eri johtajuuskulttuureiden tun-
nusmerkkejä neljä kappaletta: 1) integraatio, 2) differentaatio, 3) fragmentaatio ja 
4) mosaiikkimaisuus.  

 

KUVIO 5 Johtajuuskulttuurien nelikenttä (mukaillen Mäki 2017) 

Johtajuuskulttuureiden piirteitä havainnollistetaan kuviossa 5. Integraation piir-
teillä johtajuuskulttuurissa tarkoitetaan sitä, että ylempi johto näkee kulttuurin 
positiivisemmalla tavalla kuin johdettavat. Tällöin johtaminen tapahtuu yl-
häältä-alaspäin, ja johdettavat saattavat kokea tunnetta vaikutusmahdollisuuk-
sien puutteesta. Integraatio näyttäytyy pyrkimyksenä koko organisaatiota kos-
keviin yhteisiin toimintalinjoihin ja epäselvyyksien kritisointina. Johdolta edelly-
tetään suoria käskyjä ja toiminnanohjausta, kun taas johdettavien näkökulmasta 
kulttuuri koetaan byrokraattiseksi, ja virheiden tekemistä vältetään. Integraa-
tiokulttuurissa ilmenee mosaiikkimaisen kulttuurin piirteitä yhtenäisyyteen liit-
tyvien johtajuusodotusten vuoksi, sillä ne liittyvät johdettavien kykyyn hahmot-
taa kokonaiskuva. (Mäki 2017.) 

Toinen tunnusmerkki on johtajuuskulttuurin differentaatio. Differentaa-
tiokulttuuri merkitsee tilannetta, jolloin organisaation sisälle on muodostunut 
ryhmittymiä omine alakulttuureineen, esimerkiksi osastoittain. Ryhmien keski-
näisessä yhteistyössä on esteitä – kuten sijainti eri osastoilla, jotka voivat johtaa 
eriäviin käytäntöihin ryhmäkohtaisesti. Ryhmät, yksiköt tai osastot kilpailevat 
keskenään resursseista, vaikka niiden sisällä tehtäisiinkin yhteistyötä. Muiden 
ryhmien toimintaa ei tunneta, jolloin päätökset tehdään ryhmäkohtaisten intres-
sien perusteella eikä yhteistä etua ajatellen. (Mäki 2017.) 

Johtajuuskulttuurin fragmentaatiota puolestaan esiintyy erityisesti asian-
tuntijaorganisaatioissa, jolloin organisaation toimijat saattavat kokea epäsel-
vyyttä ja hajanaisuutta työnteon yhteydessä. Fragmentaatio ilmenee toiminnan 



31 
 
yksilölähtöisyytenä ja yhteisten toimintamallien puutteena, joka edellyttää toi-
mijoilta itsensä johtamisen taitoja. Ylin johto ja strategiat koetaan helposti etäisinä, 
ja johdettavilla voi olla kaipuu selkeistä vastuumäärityksistä ja yhteisistä käytän-
nöistä sekä toimintamalleista. Fragmentaatiokulttuuri voi johtaa epävirallisiin 
yhteistyömalleihin niin organisaation sisällä ja ulkopuolella. Fragmentaatio ja 
differentaatio molemmat koetaan pääasiassa ei-toivottuina ilmiöinä. (Mäki 2017.) 

Viimeisimmäksi Mäki (2017) on määritellyt mosaiikkimaisen johtajuuskult-
tuurin tunnusmerkit, jotka täydentyvät osittain fragmentaatiokulttuurin piir-
teillä.  Fragmentaatiokulttuuri tarkoittaa pirstaleisuutta, kun taas mosaiikkimai-
suus kokonaiskuvan hahmottamista. Mosaiikkimaisessa kulttuurissa johdettavat 
ymmärtävät kokonaiskuvan ja oman roolinsa sen sisällä, sillä organisaatioiden 
jatkuva muutostila vaatii tiedonvaihtoa toimijoiden kesken ja toimijat ovat kes-
kenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Työtä tehdään verkostoissa ja johtajuus 
on tyyliltään tilannesidonnaista. Mosaiikkimaisuus käsitetään haluttuna ilmiönä, 
sillä siinä kulttuuri ymmärretään yhtäaikaisesti kokonaisuutena, mutta myös 
osiensa summana. Se tekee monimutkaisesta organisaatioympäristöstä helpom-
min ymmärrettävän, kun todellisuus muodostuu saman aikaisesti yksilöllisistä 
ja yhteisöllisistä osista. Mosaiikkimaisen kulttuurin ja kontekstiperustaisen joh-
tamiskäsityksen mukaan organisaatiotodellisuus muodostuu yhtä aikaa ilmene-
vistä jännitteistä ja paradokseista. (Mäki 2017.) 

Ilmiö on siis ristiriitainen ja monimutkainen, sillä johtajuuteen liittyvät odo-
tukset voivat olla luonteeltaan mahdottomia toteuttaa, jolloin ilmiöllä voidaan 
nähdä olevan paradoksaalisia piirteitä. Kuitenkin jännitteitä tunnistamalla johta-
juuskulttuuria on mahdollisuus kehittää. Jännitteistä Mäki (2017) listaa aiempaan 
organisaatiotutkimukseen perustuen paradokseja organisaatioiden toimintaan 
liittyen: joustavuus-tehokkuus (Adler, Goldoftas & Levine 1999), voiton tavoit-
telu-sosiaalinen vastuullisuus (Margolis & Walsh 2003), yksilöllisyys-yhteisölli-
syys (Murnighan & Collon 1991) ja yhteistoiminta-kontrolli (Sundaramurthy & 
Lewis 2003). Keinona jännitteiden tarkastelemiseen on käytetty paradoksin käsi-
tettä, joka avaa ristiriitaisten vaatimusten olemassaoloa organisaation toimin-
nassa. Paradoksilla tarkoitetaan tässä antinomiaa, eli keskenään ristiriidassa ole-
via havaintoja tai väitteitä, jotka voidaan kumpikin todistaa tosiksi. Havainnot 
tai väitteet eivät sulje toisiaan pois, vaan ovat toistensa vastakohtia ja kolikon 
kaksi eri puolta. Tällöin ne ovat kumpikin yhtä aikaa olemassa keskinäisestä jän-
nitteestään huolimatta. (Mäki 2017.) 

Toimijoiden inhimillinen toiminta aiheuttaa paradokseja, kun arjessa ta-
pahtuvat teot, tulkinnat, toiveet, odotukset, päätelmät ja näkökulmat ovat risti-
riidassa keskenään. Organisaatiotasolla nämä ristiriidat voivat synnyttää epäsel-
vyyttä kulttuuriin, ja sen toimijoille henkistä kuormitusta. (Mäki 2017.) Johtamis-
todellisuuden voidaan nähdä rakentuvan paradokseista, joihin johtaja sopeuttaa 
omaa toimintaansa. Paradoksit ovat kuin ongelmia, joita johtajan tai työnohjaa-
jan on mahdoton ratkaista, mutta samaan aikaan niitä tulee kuitenkin kestää. 
Muita tutkittuja organisaatioiden toimintaan yhdistettyjä paradokseja on eritelty 
seuraavasti: lyhyt tähtäin -pitkä tähtäin, kasvu-kannattavuus, keskittäminen-ha-
jauttaminen, muutos-vakaus, luovuus-kuri, vahva-joustava kulttuuri. 
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Käytännön johtamistyön paradokseja on runsaasti, ja niiden kanssa elämistä aut-
taa niiden näkyväksi tekeminen sekä paradoksiajattelun tiedostaminen. Esimer-
kiksi lähijohtajien työn voidaan katsoa olevan tilanteessa läsnäolevien toisilleen 
vastakkaisten vaatimusten tiedostamista ja kohtaamista. (Säntti & Koivunen 2014, 
5-7.) 

Johtajuuskulttuuri on vasta vuonna 2017 suomeksi määritelty käsite, joten 
sen voidaan nähdä olevan suhteellisen uusi termi suomenkielessä. Vaikka johta-
juuskulttuurien suoraviivainen muuttaminen on vaikeaa, niin tunnistamalla jän-
nitteitä niitä on mahdollista kehittää. (Mäki 2017). Jännitteiden tai ristiriitojen 
voidaan ajatella havainnollistavan ilmenevää johtajuuskulttuuria tietyssä ajassa 
ja paikassa. Tässä tutkimuksessa lähijohtajuudessa ilmenevien ristiriitojen ajatel-
laan antavan vihjeitä vallalla olevan johtajuuskulttuurin piirteistä, sillä lähijohta-
jalla on keskeinen rooli työntekijän työhön suhtautumisen kannalta (vrt. Isosaari 
2008). Lähijohtajuudella voi olla yhteyttä esimerkiksi siihen, että onko alainen 
tyytyväinen vai tyytymätön työssään, kuinka tämä pystyy siellä menestymään 
tai minkälaiseksi tämä mieltää työ-perhesuhteensa laadun. 

3.3. Lähijohtajuus julkisessa terveydenhuollossa 

Suomessa terveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla, ja vain pieni osa 
hoidetaan valtion tai yksityisten toimijoiden puolesta. Tämä vaikuttaa siihen, että 
johtajuudessa nähdään organisaation ensisijaisena tehtävänä tuottaa julkinen 
palvelu. Terveydenhuolto on muodostunut Taylorismin pohjalta jakaen toimin-
nan erikoisaloihin. Sairaalaorganisaatioihin liittyy vahvasti professionalismi, eli 
asiantuntijuus ja kysymys työntekijöiden johdettavuuden ongelmallisuudesta. 
Terveydenhuollossa professionalismi ilmenee pääsääntöisesti lääketiedekeskei-
syytenä. (Isosaari 2008.) Tässä tutkimuksessa kohteena on lähijohtajuus sairaala-
organisaatiossa, joka tarjoaa palveluita julkisessa terveydenhuollossa.  

Lähijohtamisen ja lähijohtajuuden käsitteet perustuvat termeihin esimies ja 
työnjohtaja (front-line manager, first-line manager). Ylimmällä tasolla vastataan 
organisaation kokonaistoiminnasta ja kehittämisestä, kun keskijohdon vastuu-
alueena on sen oman yksikön toiminta ja tuloksellisuus. Operatiivinen palvelu-
toiminnan henkilöstö hoitaa organisaation päivittäistä toimintaa ja sen kehittä-
mistä, johon lukeutuvat lähijohtajat. Lähijohtajilla voidaan nähdä olevan kaksi 
roolia, sillä he kuuluvat omaan yksikköönsä, mutta myös koko organisaation joh-
tamisjärjestelmään. Heidän työssään painottuvat pitkälti työntekijän kompe-
tenssi eli henkilökohtainen kyvykkyys ja ammatillinen osaaminen. (Reikko ym. 
2010, 19.) 

Lähijohtaja on määritelty henkilöksi, jonka alla on vähintään yksi hierark-
kinen taso. Hän kuuluu kahteen maailmaan, jolla on kummallakin omat arvonsa. 
Asema on johtanut osaltaan siihen, että lähijohtaja on auktoriteetti osastonsa 
työntekijöiden silmissä, mutta samaan aikaan umpikujassa vailla täydellisiä vai-
kuttamismahdollisuuksia uudistuksiin, joita tämä joutuu työssään toimeenpane-
maan. Lähijohtajalla on kuitenkin merkitystä työntekijän suhteelle työhön, sillä 
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sairaalaorganisaation pyramidirakenne tekee hänestä portinvartijan alaisensa 
menestyksen suhteen. (Isosaari 2008.) 

 Lähijohtajaksi voi päästä avoimen haun kautta tai ajautua asemaan henki-
lökunnan joukosta omalla kokemuksellaan tai kyvykkyydellään. Lähijohtajat 
voivat tuntea avuttomuutta, sillä vallankäytön rajoja ja työnkuvaa ei ole selkeästi 
määritelty, joka voi johtaa ristiriitoihin ja umpikujassa olemisen tuntemuksiin 
työtä tehdessä. (Isosaari 2008.) Toisaalta, hyvällä valmentavalla lähijohtamisella 
on todettu olevan positiivinen vaikutus työn imuun, työhyvinvointiin ja tulok-
sellisuuteen (Säntti & Koivunen 2014, 4). 

Isosaaren (2008) mukaan lähijohtajan tuottamaan johtajuuteen vaikuttavat 
konteksti, johtamiskäytös ja sen seuraukset. Hän viittaa väitöskirjassaan Draken-
bergin (1997, 123) johtamiskäytökseen, joka voidaan jakaa kolmeen osaan: 1. or-
ganisaation ylemmän tason määräämä johtamiskäytös, 2. todellinen johtamis-
käytös ja 3. alaisten odottama johtamiskäytös. Johtamisen ollessa linjassa alaisten 
odotusten kanssa, johtamiskäytös on helpompaa, kuin silloin kun alaisten ja 
ylimmänjohdon johtamiskäytös ovat ristiriidassa. Käytännössä lähijohtajalla ja 
alaisilla voi siis olla kilpailevat toimintalinjat. (Isosaari 2008.) 

Terveydenhuollossa lähijohtajina toimivat sekä lääkärit että hoitajat johta-
mistyön ilmenevän toimintayksiköissä. Lääkäreiden virkanimike ei kerro tar-
kasti asemasta organisaatioista, sillä se perustuu enemmän palkkaustekniikkaan, 
kuin hierakiaan. Hoitajien lähijohtaja taas on osastonhoitaja. Osastonhoitajan 
työhön kuuluu henkilöstö – ja taloushallintoa, työnjohtotehtäviä sekä yhteistyö- 
ja kehittämistehtäviä. Osastonhoitajan, ja tyypillisesti lähijohtajankin, tehtävänä 
on muuttaa hallinnon tasolla asetetut tavoitteet käytännön toiminnaksi. Sekä hoi-
tajien että lääkärien lähijohtaja-asemaan pääsyn on todettu olevan osittain ajau-
tumisen ja osittain hakeutumisen tulosta. Lääkäreiden lähijohtajuus on vähän 
tutkittu ja epäselvempi kokonaisuus kuin hoitajien. Lääkärien johtajuuteen vai-
kuttaa vahvasti professionalismi, sillä heidän arvostamiaan periaatteita työn te-
ossa ovat autonomia, yksilökeskeinen työ ja näyttöön perustuva toiminta. Lää-
kärin johtoon siirtymisen on todettu aiheuttavan rooli – ja toimintakulttuuriristi-
riitoja, sillä sen mukanaan tuoma valvonta voidaan kokea uhkana arvostetulle 
autonomialle työssä. (Isosaari 2008.) 

Lähijohtajan tulee työssään noudattaa organisaation sisäisiä sääntöjä ja 
määräyksiä, kuin myös lakeja, asetuksia ja sopimuksia valtakunnallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla. Henkilöstöjohtaminen ja yksikön toiminta pohjautuvat 
edellä mainituille sopimuksille. Lähijohtaja on myös tilivelvollinen ammattikun-
nalleen työskentelystään ja käyttäytymisestään. (Isosaari 2008.) Lähijohtajuuden 
tarkoituksena on ohjata organisaatiossa alemman tason toimijoita, jotka ovat 
mahdollisesti lähijohtajan entisiä ja nykyisiä kollegoita. Toiminnan ohjaaminen 
tapahtuu ylemmältä taholta saatujen ohjeiden perusteella. Lähijohtajilla voidaan 
nähdä olevan rajallinen toimivalta, joka saattaa aiheuttaa ristiriitoja johdettavien 
odotuksiin vastaamisessa. 
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3.4 Teoriaviitekehyksen synteesi 

Työn ja perheen suhdetta ajatellaan tässä tutkimuksessa aiemman tutkimuksen 
mukaisesti kaksisuuntaisena suhteena, jolloin työn nähdään vaikuttavan perhee-
seen ja perhe-elämän työhön. (Heikkinen 2015; Li ym. 2017.) Työn ja perheen ta-
sapainon ja elämän eri osa-alueiden välisen onnistuneen yhteensovittamisen on 
väitetty vaikuttavan yksilön työkykyyn (Työterveyslaitoksen Viesti päättäjille 
2016) ja kokemukseen kokonaisvaltaisesti elämänlaadusta (Pattusamy & Jacob 
2017). Työn ja perheen yhteensovittamisella on nähty olevan yhteyttä sekä johta-
juuteen että organisaatiokulttuuriin, koska lähijohtajan asenteilla on tutkittu ole-
van merkitystä esimerkiksi perheystävällisten käytänteiden käytettävyyden kan-
nalta (kts. Allen 2001), kun taas organisaatiokulttuuri määrittää työympäristössä 
ilmenevät negatiiviset ja positiiviset asenteet, joilla on merkitystä työn ja perheen 
yhdistämiselle (vrt. Thompson, Beauvais & Lyness 1999).  

Johtajuuskulttuuri nähdään tässä tutkimuksessa johtajuuden ja organisaa-
tiokulttuurin sidoksena, ja sitä käsitteellistetään sen määritelmässä mainittujen 
avainsanojen perusteella. Mäki (2017) on määritellyt johtajuuskulttuurin ilmiöksi, 
jossa johtajuuteen yhteydessä olevat toiveet, teot ja niistä tehdyt tulkinnat koh-
taavat organisaation kontekstissa. Johtajuuskulttuuri näyttäytyy, kun toimijat te-
kevät tulkintoja toistensa toiminnasta. Lähijohtajan tekemät tulkinnat organisaa-
tion virallisista ohjeistuksista muokkaavat organisaation reaalimaailmaa. (Mäki 
2017.) Lähijohtajaan kohdistettujen toiveiden, tämän tekojen ja työssä esiintyvien 
ristiriitojen ajatellaan siis ilmentävän johtajuuskulttuuria sekä vaikuttavan alais-
ten työn ja perheen yhdistämisen mahdollisuuksiin (kuvio 6). 

 
 
 

 

KUVIO 6 Teoriaviitekehyksen synteesi 
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Lähijohtajuudella on tutkittu olevan merkitystä perheystävällisten käytänteiden 
toteutumiselle (Allen 2001). Tässä tuotetun lähijohtajuuden ajatellaan olevan seu-
rausta vallalla olevasta johtajuuskulttuurista, kun taas kontekstina tutkimuk-
sessa on julkinen sairaalaorganisaatio. Julkisen terveydenhuollon organisaation 
erityispiirteiden, kuten professionalismin, byrokratian ja pyramidimaisuuden 
(Isosaari 2008) nähdään muokkaavan lähijohtajan käytöstä ja rajoittavan sen si-
sällä pitämiään toimintamahdollisuuksia reunaehtonaan alan työehtosopimus. 
Perheystävällinen toimintamalli mahdollistuu sitä tukevan organisaatiokulttuu-
rin ja perhemyönteisen lähijohtajuuden myötä, jotka vaikuttavat edelleen työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseen. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen 
onkin tutkittu olevan sairaalan työntekijöiden mielestä erittäin tärkeää heidän 
kokemukselleen työhyvinvoinnista (Hahtela 2017). Työn ja perheen välisen suh-
teen laadun nähdään vaikuttavan yksilön elämänlaatuun yleisesti, mutta myös 
tämän työkykyyn. Hyvällä työkyvyllä on väitetty olevan yhteyttä työurien kes-
tävyyteen, ja organisaation toiminnan tehokkuuteen. (Työterveyslaitoksen Viesti 
päättäjille 2016.)  
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusparadigma ja tapaustutkimus 

Tämä tutkimus keskittyy tulkitsemaan, että millainen johtajuuskulttuuri on yh-
teydessä työn ja perheen yhdistämiseen tarkastellen organisaatiossa ilmenevää 
lähijohtajuutta. Tutkimus on tulkitseva tapaustutkimus, jossa sovelletaan kvali-
tatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, tarkemmin teema-analyysiä. Laa-
dullisessa tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on tulkita toisten tekemiä tulkintoja 
(Puusa 2011a). Scheinin (1997, 87-88) mukaan kulttuurintutkimuksessa on mer-
kityksellistä, että tutkimuksessa perehdytään todellisuuden sosiaaliseen eikä 
fyysiseen luonteeseen, koska kulttuuristen ryhmien arvot eivät ole mitattavissa 
perinteisin tieteellisin mittarein. Burrel ja Morgan (1985) ovatkin eritelleet orga-
nisaatiotutkimukset – ja opit neljään paradigmaan seuraavasti (kuvio 7): 

 

KUVIO 7 Tutkimuksen paradigma (mukaillen Burrel & Morgan 1985, 22) 

Tulkitseva paradigma perustuu subjektiiviseen todellisuuskäsitykseen eli yksi-
lön subjektiiviseen kokemukseen ympäröivästä maailmasta. Kokemus todelli-
suudesta konstruoituu sosiaalisen toiminnan viitekehyksessä yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. (Burrel & Morgan 1985, 28-31.) Tämä tutkimus lukeutuu 
tieto-opillisesti tulkitsevaan paradigmaan (kuvio 7), sillä näkökulmana on johta-
juuden kontekstuaalinen luonne johtajuuskulttuurin muodossa. Tutkimuksen 
konteksti, hoitoala erityispiirteineen pyritään huomioimaan aineiston tulkin-
nassa. Johtajuuskulttuuria lähestytään sen sisältämien jännitteiden kautta, jotka 
ovat peräisin inhimillisen toiminnan synnyttämistä paradokseista. Paradoksien 
nähdään esiintyvät havaitussa lähijohtajuudessa siihen kohdistuvien odotusten, 
toiveiden ja tekojen ristiriitoina. 
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Tutkimus on tapaustutkimus eli case-tutkimus. Tapaustutkimuksella on 
useita määritelmiä, mutta yhteistä niille on painotus yksityiskohtaisen ja koko-
naisvaltaisen tiedon tuottamiseen, joka tuotetaan monesta eri empiirisestä läh-
teestä ja analysoidaan kontekstiaan vasten. Kontekstilla tarkoitetaan asiayhteyttä, 
jossa tutkimuksen kohteena oleva ilmiö esiintyy. (Varis 2012.) Empiirisen aineis-
ton ja teorian avulla voidaan tarkentaa jo olemassa olevia malleja tai luoda uutta 
teoriaa (Piekkari & Welch 2011). Tällä tutkimuksella on teoretisointiin tähtäävä 
luonne: työn ja perheen yhteensovittamisen johtajuuskulttuuria käsitteellistetään. 
Tapaustutkimuksen on sanottu vastaavan kvalitatiivisen tutkimuksen kolmea 
periaatetta: se on kuvaileva, ymmärtävä ja selittävä lähestymistapa (Tellis 1997).  

 

 

KUVIO 8 Tutkimuksen lähestymistapa (Hirsjärvi ym 2009, 165) 

Tämä tapaustutkimus lukeutuu laadullisen tutkimuksen tyypeistä sellaiseen, 
jossa pyritään ymmärtämään tekstiä tai toimintaa tulkitsemisen kautta (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 166). Tulkitseva tapaustutkimus pohjautuu tieteenfilo-
sofialtaan postmodernistiseen ja sosiaalisen konstruktionistiseen ajattelutapaan. 
Ominaista on toimijoiden erilaisten ja eriävien näkemysten esittäminen ja reflek-
toiva kirjoitustyyli. Tutkija saattaa usein pohdiskella omaa identiteettiään ja sen 
vaikutusta aineiston keruuseen sekä analysointiin. (Piekkari & Welch 2011.)  

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena saavuttaa tilastollisia 
yleistyksiä, vaan niissä pyritään kuvaamaan ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtä-
mään tiettyä toimintaa ja antamaan teoreettisesti järkevä tulkinta tietylle ilmiölle 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Kuviossa 8 on ympyröity tutkimustyyppi, joka 
edustaa tämän tutkimuksen lähestymistapaa. Kuvion tyypittely on ”-- jatkumo, 
jossa tutkimustyyppi muuttuu vasemmalta oikealle päin vähemmän struktu-
roiduksi ja enemmän kokonaisvaltaiseksi.” Tutkimusta rakentavaa aineistoa tar-
kastellaan perinpohjaisesti, jonka synnyttämän näkemyksen avulla tutkija voi 
tuottaa yksityiskohtaista tietoa. (Hirsjävi ym. 2009, 165.) Tutkimuksen voidaan 
nähdä itsessään olevan sosiaalinen konstruktio, sillä tutkijan tekemä analyysi ke-
rätystä aineistosta on tämän omaa puhetta haastateltavien tulkinnoista. Se syntyy 
eri toimijoiden sekä tutkittavan ilmiön keskinäisestä yhteydestä. Haastatteluai-
neisto on tilannesidonnaista, eikä sen perusteella saatuja tuloksia tule pyrkiä 
yleistämään liiaksi. (Puusa 2011a.) Tämän laadullisen tapaustutkimuksen koh-
teena on Etelä-Pohjanamaan sairaanhoitopiirin keskussairaala, joka on mukana 
lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:ssa. Muutosohjelma on osa 
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Suomen hallituksen SOTE- ja maakuntauudistusta, joka on suuniteltu toteutetta-
vaksi vuoteen 2019 mennessä. 

4.2 Aineiston tuottaminen ja esittely 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, joka on toteutettu 
haastattelemalla sairaanhoitopiirin työntekijöitä heidän havaitsemastaan lähijoh-
tajuudesta. Lähijohtaja on tässä henkilö, joka on haastateltavaa lähinnä oleva joh-
tohenkilö. Laadulliselle tutkimukselle onkin tyypillistä käyttää ihmistä tiedonke-
ruun välineenä ja valita tarkasteltava kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti 
(Hirsjärvi ym. 2009, 164). Haastateltavia on valittu 14 kappaletta, ja aineiston ke-
räämiseen käytettiin harkinnanvaraisotantaa ja yksilöhaastattelua.  Harkinnan-
varaisotannalla tarkoitetaan tilannetta, jolloin tutkimuksessa ollaan kiinnostu-
neita tutkimaan oleellisia henkilöitä, ja koehenkilöt on valittu tutkijan mielen-
kiinnon mukaan. (Metsämuuronen 2005, 53.) Haastattelun keräämisen tekniik-
kana on yksilöhaastattelu, joka on Fontanan ja Freyn (2000, 361) mukaan eniten 
käytetty haastattelun tekotapa. Yksilöhaastattelu on kasvokkain tapahtuva vuo-
rovaikutustilanne, jonka tarkoituksena voi olla mittaaminen tai yksilön näkökul-
man ymmärtäminen ja sen kesto voi vaihdella tapauskohtaisesti. (Fontana & Frey 
2000, 361.) Tutkimushaastattelulla tähdätään systemaattiseen tiedonhankintaan. 
(Metsämuuronen 2005, 223.) 

Haastattelun etuna voidaan metodisesti pitää sitä, että haastateltaviksi pys-
tytään valitsemaan henkilöitä, joilla tiedetään olevan kokemusta tutkittavasta il-
miöstä. (Puusa 2011a). Harkinnanvaraisotannan kriteereinä on käytetty lähijoh-
tajuutta, siten että haastateltava on lähijohtaja tai tällä itsellään on lähijohtaja, jol-
loin haastattelussa on käyty erityisesti keskustelua havaitusta lähijohtajuudesta. 
Lähijohtajuus on valittu otannan kriteeriksi, sillä alan aiemman tutkimuksen mu-
kaan lähijohtajan työllä on merkitystä siihen, kuinka työntekijä havaitsee työym-
päristöään, eli organisaatiokulttuuria. Lisäksi, lähijohtajan asenteilla on todettu 
olevan yhteys organisaation perheystävällisten käytänteiden käyttämismahdol-
lisuuksiin, jotka ovat merkityksellisiä haastateltavien työn ja muun elämän yh-
teensovittamisen kannalta. (Allen 2011.) 

Erilaiset haastattelutyypit ovat laadullisessa tutkimuksessa käytetyin tutki-
musaineiston keruumetodi (Puusa 2011a). Haastatteleminen tarkoittaa kahden-
keskeistä ennalta suunniteltua vuorovaikutustilannetta. Haastattelija aloittaa 
keskustelun, sekä motivoi ja ohjaa haastateltavaa sen lävitse. Haastattelu tähtää 
informaation keräämiseen ja on päämäärähakuista toimintaa. (Hirsjärvi & 
Hurme 2011, 42-43). Se on joustava ja monipuolinen menetelmä, sillä tutkimusti-
lanteessa ihminen nähdään merkityksiä luovana aktiivisena osallistujana, jolloin 
hän voi ilmaista itseään vapaasti. Haastattelu aineistokeruumenetelmänä sovel-
tuu vähän kartoitetuille ilmiöille, kuten tässä tutkimuksessa johtajuuskulttuurin 
ja työ-perhesuhteen väliselle yhteydelle. Haastattelutilanteessa on myös mahdol-
lista pyytää haastateltavaa tarkentamaan vastauksiaan, jolloin on helpompaa 
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välttyä väärinymmärryksiltä ja parantaa näin tutkimuksen luotettavuutta. (Hirs-
järvi & Hurme 2011, 34-35.)  

On myös sanottu, että haastattelu sopii yksityisten ja arkojen aiheiden tut-
kimukseen (Hirsjärvi ym. 2009, 206), kuten tässä tutkimuksessa työn ja perheen 
suhteen. Perhe-elämän haasteet ovat monelle ihmiselle yksityisasioita, ja koke-
mukset perheestä saattavat sisältää vaikeitakin seikkoja, kuten menetyksiä ja 
kuolemantapauksia. Yksityisyyden sisältö ja rajat vaihtelevat kuitenkin yhteis-
kunnan tilan sekä haastateltavan iän, sukupuolen ja kulttuuristen tekijöiden mu-
kaisesti. Se minkä toinen kokee yksityisenä, on toiselle julkista tietoa. (vrt. Kuula 
2011, 76.) 

Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. 
Se perustuu Mertonin, Fisken ja Kendallin (1956) kehittämään menetelmään ni-
meltä ”Focused Interview”(Hirsjärvi & Hurme 2011, 47). Menetelmän erottaa 
muista sen tietyt ominaispiirteet, kuten haastateltavien harkinnanvarainen va-
linta. Haastateltavien valinnassa merkityksellistä on heidän kokemuksensa sa-
masta tilanteesta, jolloin haastattelussa perehdytään tilanteen kontekstiin ja sen 
mukanaan tuomiin merkityksiin. (Merton, Fisken & Kendall 1990, 3, 12.)  

Tässä tutkimuksessa kaikki haastateltavat ovat työskennelleet sairaalaor-
ganisaatiossa kosketuksissa lähijohtajuuteen tai itse lähijohtajina. Haastatteluissa 
käytetty haastattelurunko on ollut sama jokaisessa haastattelussa. Aineisto koos-
tuu 14:sta suomalaisen sairaalatyöntekijän haastattelusta. Haastateltavat ovat iäl-
tään 27-60 -vuotta, ja keski-iältään 49 -vuotiaita. Haastateltavista 10 on naisia ja 
loput miehiä. Haastateltavat on nimetty sattumanvaraisesti, jotta tutkimusta on 
sujuvampi seurata. Kaikilla paitsi yhdellä haastateltavalla on perhe. Jokaisella 
haastateltavalla on itsellään lähijohtaja, mutta myös neljä toimii tällä hetkellä tai 
on toiminut itse johtajana. Kokonaisuudessaan haastateltavat edustavat hetero-
geenistä suomalaista lähijohtajuuden parissa työskentelevää joukkoa yhdestä ja 
samasta organisaatiosta. 

4.3 Teema-analyysi 

Laadullisen tutkimuksen aineisto on tutkittavien kuvaus kohdeilmiöstä, joka 
koostuu haastateltavien havainnoista. Havaintoja ei kuitenkaan tieteellisessä tut-
kimuksessa hyväksytä sellaisinaan, vaan ne tulee purkaa osiin ja tarkastella kriit-
tisesti asiayhteyttään vasten. Tutkijan tehtävänä on eritellä ja yhdistää, jolloin ke-
rätty aineisto pilkotaan osiin valitun menetelmän mukaisesti. Laadullisessa tut-
kimuksen analysoinnissa yhdistyvät analyysi ja synteesi. (Puusa 2011b.) 

Analyysin tavoitteena on luoda aineistosta järkevä kokonaisuus, jonka 
avulla on mahdollista tuottaa monipuolinen tulkinta ja tehdä johtopäätöksiä tut-
kittavasta ilmiöstä (Puusa 2011b). Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää 
kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, on sisällönanalyysi (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 91). Monet laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat 
sisällönanalyysiin, joka on laaja teoreettinen viitekehys kirjoitettujen, kuultujen 
tai nähtyjen sisältöjen analyysille. Tässä tutkimuksessa aineiston 
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analyysimenetelmänä hyödynnetään teemoittelua, joka lukeutuu sisällönanalyy-
sin alle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.)  

Teemoittelulla tarkoitetaan analyysivaiheessa tapahtuvaa aineiston tarkas-
telua, josta tutkija nostaa haastateltavien kesken yhteisiä piirteitä. Analyysista 
esiin nostetut teemat perustuvat tutkijan tulkintoihin haastateltavien puheista. 
Samaan luokkaan voidaan koodata asioita, jotka on sanottu eri sanoin, mutta nii-
den voidaan tulkita merkitsevän samaa asiaa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 173.)  Se 
on luokittelun tai tyypittelyn kaltaista laadullisen aineiston pilkkomista sekä ryh-
mittelyä aihepiireihin perustuen. Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta etsi-
tään aiheita ja tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Analyysivaiheessa teemoista 
etsitään samanlaisuuksia, eroavaisuuksia, toiminnan logiikkaa ja tyypillistä ker-
tomusta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-93.)  

Tässä tutkimuksessa teema-analyysiä ohjaavat tutkimuskysymykset, jotka 
perustuvat tutkimuksen kahteen teoriaosaan: 2 työn ja perheen suhde ja 3 johta-
juus kontekstuaalisena ilmiönä. Aineistosta nostettuja ilmaisuja pelkistetään ja 
ryhmitellään yhtäläisten ilmaisujen joukoksi, jolloin samaa tarkoittavat yhdiste-
tään samaan luokkaan. Luokasta tulee kategoria, ja tälle annetaan sitä kuvaava 
nimi. Kategorisointi on kriittinen vaihe, sillä siinä tutkija päättää, että mitkä il-
maisut kuuluvat samaan tai eri luokkaan keskenään. Analyysi jatkuu liittämällä 
samansisältöisen alakategoriat yhdeksi, joista muodostetaan yläkategorioita. Lo-
puksi nämä yläkategoriat sulautetaan yhdeksi kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi. 
Kategoriat vastaavat tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 101.)  

Tutkimus ei ole vielä valmis analyysiprosessin ja järjestetyn aineiston tuot-
tamisen jälkeen, vaan analysoinnin jälkeen tulokset tulee tulkita ja selittää. Pel-
kistämisen, analyysien, yhteenvetojen ja koontien avulla laaditaan synteesejä, joi-
den perusteella tulkinnan kautta voidaan tehdä johtopäätöksiä. Tulkinta tarkoit-
taa analyysivaiheessa esiin nostettujen merkitysten avaamista ja pohdintaa. Syn-
teesit kokoavat yhteen keskeiset seikat ja auttavat vastaamaan tutkimuskysy-
myksiin. Teoreettiset johtopäätökset perustuvat näihin synteeseihin, joita peila-
taan tutkimusilmiöstä aiemmin tiedettyyn. (Puusa 2011b.) 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä kappaleessa arvioin omia valintojani tutkijana sekä tutkimusprosessin ja 
tulosten laatua. Tutkimus on yhden tapauksen case-tutkimus. Tutkimustapaa on 
arvosteltu tuottavan mikroskooppisia tuloksia, jotka eivät ole yleistettävissä. 
Kuitenkin tutkimuksen tavoitteen tulee määrittää mittarit, joilla tutkimuksen 
luotettavuutta arvioidaan. Tällöin yksikin tapaus riittää, mikäli se vastaa tutki-
muksen tavoitetta. (Tellis 1997.) Kohdeorganisaatio on mukana LAPE-hank-
keessa, jonka tarkoituksena on tasapainottaa siellä työskentelevien henkilöiden 
työn ja perheen suhdetta tarjoamalla perheystävällisiä työkaluja, jolloin organi-
saation voidaan nähdä vastaavan tutkimuksen tavoitetta. Tutkimuksen tutkit-
tava ilmiö on johtajuuskulttuuri, joka perustuu kontekstuaaliseen käsitykseen 
johtajuudesta. Tällöin yksi organisaatio riittää ilmiön syvälliseen 
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ymmärtämiseen kontekstissaan, koska johtajuuden ajatellaan ilmenevän tietyssä 
ajassa ja paikassa.  

Luotettavuuden mittareina perinteisesti hyödynnetyt validiteetti ja relia-
biliteetti olettavat, että on olemassa yksi objektiivinen totuus. Tässä tutkimuk-
sessa puolestaan ontologinen lähtökohta on, että maailma on sosiaalisesti konst-
ruoitu, joka kuuluu myös ihmistutkimuksen lähtökohtiin. Laadullisessa tutki-
muksessa ei ole mahdollista toisintaa täydellisesti tutkimustuloksia, sillä perus-
olettamuksiin ympäröivästä todellisuudesta kuulu ajatus siitä, että olemassa ei 
ole yhtä, kaikille yhteistä, absoluuttista totuutta. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 17.) 

Tässä tutkimuksessa ihmisen suhde todellisuuteen sulkee pois perinteiset 
luotettavuuden mittarit eli validiuden ja reliaabeliuden. Niiden sijaan pyritään 
paljastamaan tutkittavien käsityksiä heidän maailmastaan niin hyvin kuin mah-
dollista. Tämä edellyttää tutkimusprosessin edetessä tutkijalta jatkuvaa reflek-
tointia ja tietoisuutta siitä, tutkija vaikuttaa itse saatavaan tietoon ja kyse on tut-
kijan omista tulkinnoista, joihin haastateltavien käsityksiä yritetään sovittaa. Tul-
kinnat muodostuvan tutkijan historian ja aiemman tiedon pohjalta, joten on mer-
kittävää, että tämä pyrkii kuvaamaan analyysivaiheen mahdollisimman tarkasti 
ja vahvistamaan tulkintansa esimerkiksi aiempaan tutkimukseen pohjautuen. 
(Hirsjärvi & Hurme 2011, 188-190.) Myös tutkimuksen prosessin kulun kuvaami-
nen ja tieteellisten johtopäätösten tekeminen laadullisen aineiston perusteella 
voivat osoittautua hankaliksi. Keskeistä on kuitenkin systemaattisuus, avoimuus, 
tarkistettavuus ja perusteltavuus. Olennaista on käytetyn metodin kuvaus ja jäl-
jitettävyys, joka on avain tulkinnan luotettavuuteen. (Puusa 2011b.)  

Tutkimusta varten on rakennettu kaksi teoreettista viitekehystä työn ja per-
heen suhteen (2) ja johtajuuskulttuurin (3) aiempaan tutkimukseen perustuen. 
Lisäksi kappaleessa 4 on avattu käytetyn metodologian perusteet tarkasti. Ai-
neiston analyysi dokumentoidaan alusta loppuun ja prosessin vaiheet pyritään 
kuvaamaan perusteellisesti. Teemoittelun kuvaamisen lomaan on sovitettu haas-
tateltavien sitaatteja, joilla perustellaan analyysissä tehtyjä tulkintoja. Tulkintoja 
verrataan alan aiempaan tutkimukseen viittaamalla sopivissa paikoissa kirjalli-
suuteen, mikä on pyritty pitämään tieteellisenä ja ajankohtaisena. 

4.4.1 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

Tutkimusta tehdessä tutkija joutuu väistämättä eettisten ratkaisujen eteen. Eetti-
set kysymykset eivät koske vain tiettyä tutkimuksen kulkuun kuuluvaa vaihetta, 
vaan niitä tulee esille sen kaikissa vaiheissa. Ihmistieteissä tärkeimpinä eettisinä 
periaatteina mainitaan usein: 1) informointiin perustuva suostumus, 2) luotta-
muksellisuus, 3) seuraukset ja 4) yksityisyys.  

Informointiin perustuvalla suostumuksella tarkoitetaan haastattelututki-
muksessa haastateltavalle annettavaa tietoa ennen haastattelun pitämistä. Tämän 
tutkimuksen kohdeorganisaatio on mukana tutkimushankkeessa, ja kaikki tutki-
mukseen osallistujat ovat antaneet suostumuksensa haastatteluidensa tutkimus-
käytölle. Seurauksilla tarkoitetaan julkaistusta tutkimusraportista aiheutuvia 
seurauksia haastateltaville, heitä koskeville ryhmille sekä instituutioille. Tässä 
vahingolliset seuraukset pyritään minimoimaan takaamalla haastatteluiden 
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luottamuksellisuus (kts. Hirsjärvi & Hurme 2009, 20.) Luottamuksellisuus tar-
koittaa tutkittavien tunnisteiden muuttamista tai poistamista eli anonymisointia. 
Tunnistettavuuden estäminen on eräs tunnetuimpia ihmistieteiden tutkimuseet-
tisiä normeja (Kuula 2011, 200-201.) Yksityisyydelle ei löydy yhtä erityistä mää-
ritelmää, mutta tässä sillä tarkoitetaan mahdollisia olemisen ja tekemisen tiloja. 
Yksityisyyden voidaan olla ajatella olevan ihmisen oma henkilökohtainen tila 
mukaan lukien tämän perusoikeudet, joita tulee kunnioittaa (Kuula 2011, 76.) 

4.4.2 Tutkijan ennakko-odotukset 

Aineistoa on pyritty tulkitsemaan mahdollisimman objektiivisesti, joka on perus-
tunut tutkijan reflektointiin ja rehellisyyteen itseään sekä muita kohtaan. Teoreet-
tinen viitekehys on vaikuttanut tutkijan ennakko-oletuksiin siten, että aineistoa 
lukiessaan tämä on nostanut sieltä aiheita, jotka havainnollistavat keskeisiä on-
gelmia tutkimuksen tavoitteen kannalta. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi, kes-
kittyminen lähijohtajuuden paradoksaaliseen luonteeseen, sen yhteydestä joh-
dettavien työhön suhtautumiseen ja edelleen työ-perhesuhteeseen. Työn ja per-
heen yhteensovittamisen osalta tutkijan valintoja on ohjannut Suomen yhteis-
kunnan ajankohtainen tilanne vallalla olevasta perinteisestä sukupuolijärjestyk-
sestä vanhemmuudessa. Vaikka naiset ja miehet osallistuvat verrattain määrälli-
sesti keskenään lähes identtisen verran työelämään, niin naisilla voidaan nähdä 
olevan edelleen päävastuu perheen hoitamisesta (kts. luku 2.4.). Työn ja perheen 
suhteen osalta yhteiskunnassa on vielä kehitettävää, joten perheystävällisen or-
ganisaatiomallin mahdollisuudet ovat ohjanneet aineiston tulkintaa. Lisäksi, ai-
neisto on tuotettu sairaalaorganisaatiossa, jossa on käytössä lapsi – ja perheystä-
vällinen hanke.  

Haastattelut ovat tässä tutkimuksessa kahden eri henkilön tuottamia. Haas-
tattelut on tuotettu samassa paikassa ja ajanjaksolla 22.5.-6.6.2017, joten konteks-
tin voidaan ajatella olevan sama kaikissa haastatteluissa. Tutkija on itse suoritta-
nut haastatteluista kaksi, ja loput aineistosta on peräisin WeAll Finlandin hank-
keesta, jota tutkijalla on lupa käyttää.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Haastatteluista tulkitut työn ja perheen välisen suhteen teemat on jaoteltu lähi-
johtajan ilmentämän johtajuuskulttuurin piirteiden mukaisesti kolmeen teemaan. 
Johtajuuskulttuurin piirteiksi on luettu: 1. Johtajuus toiveiden tynnyrinä, 2. Lähi-
johtajuuden monet kasvot ja 3. Johtajuus ristiriitojen miinakenttänä. Jokainen 
teema tuottaa oman ainutlaatuisen sosiaalisen todellisuutensa työn ja perheen 
yhteensovittamiselle sairaalaorganisaatiossa hoitoalan kontekstissa. 

5.1 Johtajuus toiveiden tynnyrinä 

Johtajuus toiveiden tynnyrinä -teemassa kuvataan työntekijöiden ilmaisemia 
monen suuntaisia toiveita suljetussa toimintaympäristössä eli tutkimuksen koh-
teena olevassa sairaalaorganisaatiossa. Kyseisessä organisaatiossa työhön ja lähi-
johtajuuteen on kohdistettu pääsääntöisesti kolmenlaisia toiveita. Kuvatut toi-
veet liittyvät haastateltavien: 
 

- työn ja perheen yhteensovittamiseen, 
- lähijohtajan työhön ja 
- omaan tulevaisuuteen työyhteisössä.  

 
Suurin osa näistä toiveista koskee työ ja perheen suhdetta, ja tarkemmin työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseen tarjolla olevia käytänteitä. Lähijohtajuus näh-
dään erilaisena riippuen haastateltavan työtehtävistä, ja omalta tulevaisuudelta 
työyhteisössä toivotaan osaamisalueeseen liittyviä seikkoja ja taloudellisten ki-
ristysten helpottumista.  

Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen tarkoitetuista, työntekijöiden 
toivomista käytännöistä suurin osa liittyy työaikaan. Työajan joustoihin haasta-
teltavat ovat lukeneet työvuorotoiveiden yksilöllisen huomioimisen ja työajan 
joustot. Työvuorolistat tulevat 1,5 viikkoa ennen työvuorojakson vaihtumista, 
mutta osa työntekijöistä toivoo työvuorolistojen tulevan työntekijöiden tietoon 
aikaisemmin, jotta muussa elämässä suunnitelmien tekeminen helpottuisi. Erika 
kertoo, että hänen toiveensa huomioidaan työn ja perheen välisen suhteen hel-
pottamiseen tähtäävästä näkökulmasta. Perheystävällisten käytäntöjen mahdol-
listaminen voi viestiä perhemyönteisestä johtajuuskulttuurista haastateltavan 
oman lähijohtajan kohdalla, sillä toiveet pääsääntöisesti aina toteutetaan hänen 
kohdallaan. Perhemyönteisyys johtajuuskulttuurin piirteissä saattaa tasapainot-
taa työ-perhesuhdetta, tai jopa tuoda rikastavuutta elämän eri osa-alueiden vä-
lille. Perhemyönteisestä johtajuuskulttuurista nauttivan työntekijän elämänlaatu 
saattaa parantua kokonaisvaltaisesti hyväksi koetun työhyvinvoinnin myötä. 

-- mä voin toivoa, kun mä kuljen pitkän matkan takaa, että paljon yövuoroja listalle, 
niin se aina huomioidaan. Pitkää päivää saa tehdä niinku kaks/kolme viikkoa elikkä 
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aamusta iltaan, jos on itse niin toivonut, mut niit ei koskaan laiteta, jos ei niitä oo niin 
toivottu. (Erika) 

-- et meil on tiettyjä toiveita, et me ollaan toivottu, et ne työvuorolistat tulis edes 
vähän ennemmin aina, vaik ei oo juhlapyhää tai jotain, niin se tukis vähän sitä, että 
vähän voisit tietää elämääs eteenpäin. (Anneli) 

Ainut miinuspuoli on se, että ne työvuorolistat tulee joskus ja aika usein aika myö-
hään. Joo, et saatetaan tietää vaan puoltoista viikkoa ja sitten eteenpäin, että se on se 
miinus, mutta toivoa me saadaan tosi hyvin. […] Mutta niin, se nyt on, se on se, ettei 
me tiedetä kauheen pitkälle elämää eteenpäin, mutta tietenkin saadaan sitten toivoa, 
mutta sehän ei oo varmaa aina, et toteutuuko ne. (Terhi) 

Kuitenkin alan työehtosopimuksen reunaehtona on tuoda työvuorolista ulos 
vasta viikkoa ennen työvuorojakson vaihtumista, ja toiveetkin pitäisi jättää jär-
jestelmään entistä aiemmin. Jotta Annelin ja Terhin toiveet olisivat toteutetta-
vissa, tulisi työehtosopimusta muuttaa, tai sopia paikallinen sopimuksesta eriävä 
käytäntö. Terhin mielestä toiveita saa esittää todella hyvin, mutta niitä ei aina 
toteuteta. Työvuorolistan tekijällä on kova työ, ja läsnä on inhimillisen erehdyk-
sen vaara. Työvuorojärjestelmään on toivottu uudistuksia, jotta työvuorolistan 
laatiminen helpottuisi. Työvuorojärjestelmää voisi siis kehittää jatkossa työnteki-
jäystävällisempään suuntaan, siten etteivät kaikkien työvuorotoiveet kaatuisi yh-
den vastuuhenkilön harteille. 

Ja meilläkin aika ajois pitää olla ne toiveet kuitenkin sit. Nyt kun me ollaan toivottu 
sitä, että meidän työvuorolistat tulis ennemmin, niin tottakaihan toiveetkin pitää 
olla sitten ennemmin, koska siihen pitää jäädä se suunnitteluvarakin ennen ku se to-
teutuu. Meillähän voi olla niinku nytkin, että pitäis tietää sinne kesäkuun lopulle asti 
jo, et siin on sitten se puolensa ja puolensa. Jos me halutaan ne ennemmin, niin pitäis 
sitten ne toiveetkin tietää. […] Mut kyllä niistä [toiveista] keskustellaan jatkuvasti 
ja lista on hirveän hankala tehdä, meitähän on niin paljon, ja sitten on eri osaajia eri 
työpisteisiin, vain tietyt, muutama osaa jonkun tietyn, ja kun siin on ne kaikki toi-
veet, niin kyllä listan tekijällä kova työ on sitä tehdä. Että siihen yritetään helpotusta 
koko ajan, että ois joku automaattijuttu tai jotain, mihinkä syötetään itte tai jotain. (An-
neli) 

Työntekijöiden toivomien toiveiden voidaan nähdä olevan ikään kuin tynnyrissä, 
josta osa pääsee karkaamaan ja osa jää suljettuun tilaan toteutumattomina. Jotkut 
työntekijöistä kokevat, etteivät heidän työvuorotoiveensa ole päässeet perille asti, 
kun taas osan mielestä heidän toiveitaan on pääsääntöisesti kuunneltu hyvin. 
Anneli toivoo mahdollisuutta liukumaan, mutta kokee lääkäreiden aikataulujen 
rajoittavan hoitajien mahdollisuuksia liukuvaan työaikaan. Sirpakin kokee, ettei 
aina anneta mahdollisuutta työajan kevennyksiin henkilökunnan vähäisen mää-
rän vuoksi. Suvin ja Terhin mielestä resurssien puutteella on yhteyttä toiveiden 
toteuttamiseen. Resurssien vähyyden voidaan haastateltavien kuvausten perus-
teella nähdä rajoittavan organisaation mahdollisuuksia toteuttaa työntekijöiden 
toivomia toiveita. 
 

 -- olis ehkä jotain liukumaa, jonkun sortin liukumaa, että meillähän on esimerkiksi, 
kun meillä nyt on pääsääntöinen se työaika on 7-15, elikkä monet osastot esimerkiksi 
haluais, että mentäis jo ennemmin ottamaan niitä näytteitä, kuudelta, koska lääkärit 
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tuloo, sitten se sairaalan kierto on niin, että kun lääkäri tulis kierrolle, niin lääkärihän 
haluaisi mieluusti sen saman päivän vastaukset jo. Mut kun lääkäri on kierrolla, niin 
se on monesti, että me ollaan vasta ottamatta niitä, elikkä lääkäri joutuu mennä uudes-
tansa taas potilaan papereihin niinku tutkimaan niitä sitten sen jälkeen, niin että 
meistä voisi ehkä useampi tulla kuudeksi, jos me halutaan […] et se tasapainottuis 
niinku, et siinä olis sitä joustoa. Mut sitä täällä ei oo yhtään. Meil on ihan minuut-
tiaikataulu. (Anneli) 

-- kun haluais saada jotain niinku tätä helpompaa työaikaa tai erilaisia vuoroja, niin 
se ei aina onnistu. Elikkä nää toiveet ei mee niinku perille. […] No yks syy on nyt 
varmaan se, että on niinku vähän henkilökuntaa, niin ei pysty niinku antaan esimer-
kiks vapaapäivää silloin kun toivonut. (Sirpa) 

Mä en seuraa kenenkään työvuoroja enkä kattele kenenkään toivomuksii tai sillai pistä 
mieleeni kenenkään, mitä kukin on toivonut. Meillähän on kaikilla välillä niin, että 
se toive, mitä oot toivonut, niin se ei oo toteutunut. Mutta sehän on varmaan aika 
normaalia, kun tommosta valtavaa väkimäärää pitää pyörittää ja kolmivuorotyö pitää 
pyöriä ja kaikkee. Jos siel on paljon toiveita, niin kaikkii ei varmaankaan pysty toteut-
taa. Mä en osaa siihen sanoa, mutta mä kyllä luulisin, että kohdellaan tasa-arvoisesti. 
(Suvi) 

Me ollaan toivottu viikonloppuvuoroihin lisää työntekijöitä tai me ollaan toivottu jo-
tain muuta, niin kaikki toiveet ei mee läpi. Niissä ollaan sitten niin jyrkkiä, että eh-
dottomasti ei voi laittaa yhtä ihmistä lisää lauantaiaamuun, et vaikka me kierrettäis 
tuolla osastoilla kolme tuntia, niin ei vaan oo resursseja toteuttaa näitä toiveita. (Terhi) 

Toiveiden toteutuminen puhututtaa työyhteisössä niin työvuorojen kuin vuosi-
lomienkin osalta, siten että haastateltavien mielestä osassa ne jakautuvat tasa-
puolisesti, kun taas joissakin yksiköissä ne ovat jatkuva kiistan aihe. Haastatelta-
vat toivovat, että vuosilomat jaettaisiin tasapuolisesti, ja joissakin yksiköissä on 
käytössä vuorottelukäytäntö, siten että työntekijät vuorottelevat vuosittain, että 
kuka saa kesälomakuukaudet vapaaksi ja kuka on töissä. Erikan ja Annelin mu-
kaan vuosilomatoiveiden ja työvuorotoiveiden tasapuolinen toteutuminen on ai-
heuttanut keskustelua osastoilla. Lähijohtajat Antti ja Jarmo korostavat, että toi-
veita toteutetaan ja perheelliset työntekijät otetaan huomioon, mutta aina orga-
nisaation ja lääkärien ehdoilla. Jarmo toivoo, että työn ja muun elämän yhteen-
sovittamiseen liittyvien käytäntöjen myöntäminen muuttuisi tasa-arvoisem-
maksi sairaalaorganisaation sisäisten ammattiryhmien välillä. Sairaalaorganisaa-
tiossa on havaittavissa epätasa-arvoisuutta, mitä tulee lääkärien ja hoitajien koh-
teluun työnantajan osalta. Johtajuuskulttuurissa toiveiden toteutumisen jousto-
käytäntöjen myöntämisen suhteen voidaan nähdä olevan riippuvainen kyseessä 
olevasta ammattiryhmästä siten, että hierarkiassa korkeamman tason toiveet 
saattavat toteutua todennäköisemmin ja heillä on laajemmat mahdollisuudet 
joustojen toivomisen suhteen. 

Ainakin vuosilomat menee aika hyvin, talvilomat saa toivottua ja sitten he [lähijohta-
jat] toteuttaa mitä toivoo. Kesälomat on vuorotellen, että kesäkuu ja sit seuraavana 
vuonna heinäkuu, ja sit elokuu, ja sitten taas kesäkuu. Työntekijät voi keskenään 
niitä vaihtaa, et jos joku haluaakin pitää jonkun muun, mut periaatteessa kaikilla on 
aina tiedossa […] et se on niinku kaikille reilu. Toki joku yrittää aina vaihtaa, tyyliin 
haluaa jäädä puolesta välistä kuuta puoleen väliin kuuhun, ja sit joku siitä mutisee. 
Aina on vähän sellaista, mut sit osastonhoitajan näkökulmasta, hän on sanonut sitä, 
et ne ei saa vaan katketa ne letkat, että pyritään olemaan se yks kuukausi kerralla. 
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Aina siin on pientä vääntöä. Mut sitte taas ihmisillä on erilaisia syitä, että ei siinä mi-
tään suurta niinku tappelua, nujakkaa tuu että. (Erika) 

Se [työvuorojen jakautuminen] nyt on vähän puhututtanut, mutta mun mielestä tosi 
hyvin toiveet toteutetaan, kyllä saa sanoa, että varmaan pääsääntöisesti. […] Mä toi-
von hirviän vähän, että mä kyllä tunnen, että suurimmalla osalla kyllä, ja mitä nyt on 
niinku juttua, niin kyllä suurimmalla osalla ne toteutuu. (Anneli) 

Mä oon nyt siin onnellisessa asemassa, että mä oon tavallaan saanut nää vuorot hoi-
dettua, niin toivoa ja toiveet on mennyt läpi. (Sirpa) 

 Kyllä mun mielestä aika hyvin on, tosi hyvin täytyy sanoa kyllä, on toteutunut. Vä-
lillä tuntuu, että on aika paljonkin tosiaan saattaa kasaantua, että useampikin toive 
saattaa tulla samalle listalle niin, et just on näitä jotakin lastenhoito-, hoitojuttuja, niin 
mun mielestä aika hyvin on kyllä saanut ja vähän soviteltukin sitten, että kuinka nää 
nyt työvuorot kannattais tehdä. (Tiina) 

Kyllä se varmaan näist vapaiden pitämisistä yleensä [voimakkaat asenteet], sellaisesta 
tasapuolisuudesta justiin tulee joku vuosilomatilanne mieleen, että saako se koulu-
laisen vanhempi sen lomansa aina hiihtolomalla ja syyslomalla, ja saako muut koskaan 
samaan aikaan ja sen tyyppisiä, että sitten se, se keskustelu siellä puuttuu, et sitten jää 
tällaista. Ne on sellaisia yksittäisiä tilanteita siellä. Et saattaa olla, et jotakin osastoa 
rassaa se, että aina tuo saa samaan aikaan. (Päivi) 

Mä toivon ainakin, ettei ois tämmöstä nokkimisjärjestystä. Mutta kyllä tässä kieltä-
mättä haluais jonkinlaista tasapuolisuutta [ammattiryhmien välille], että kyllähän 
meillä, sillä verukkeella, että hoitajia on niin paljon, et jos tekee ratkaisun, joka koskee 
hoitajia, niin se on niin paljon isompaa määrää koskeva ratkaisu, kuin että se koskee 
vaan muutamaa lääkäriä. Se nyt ei minusta ole ihan oikein, että siinä mielessä ei nää 
oikeudenmukaisesti toteudu. (Jarmo) 

-- pyritään ottaa työvuorolistoja suunniteltaessa jo huomioon eli, annetaan mahdol-
lisuus antaa niitä toiveita siellä. Toisaalta sitten on lomat, vuosilomat, ihan sama käy-
tänne, pyritään siihen, että varsinkin perheelliset pystyis saamaan kesäaikanakin sitä 
yhteistä aikaa siellä. Meillä ei oo tämmösten niin sanottujen työ- ja virkavapaitten 
osalta mitään yksiselitteistä ohjetta, mutta ei oo myöskään millään lailla lähetty sitä 
niinku säätelemään eli, eli työtilanteen ja yksikön mahdollisuuksien mukaan niin 
on pyritty aina antaa se vapaa, jos tarve on perusteltu.  (Antti) 

Johtajuuteen on kohdistettu toiveita, jotka käsittelevät lähijohtajan yksilöllisiä 
ominaisuuksia, johtamistyön hallitsemista sekä kykyä ottaa tilanteen vaatima 
rooli. Haasteltavista Tuuli toivoo, että lähijohtaja osaisi ratkaista kiusaamistilan-
teet, kun Sirpa taas toivoo, että tämä tulisi katsomaan käytännön työtä kentälle. 
Haastateltava lähijohtaja on kokenut puolestaan, että häneen kohdistetaan odo-
tuksia työhyvinvoinnin parantamisen suhteen. Lähijohtajalta toivotaan välittö-
myyttä sekä aitoa kiinnostuksen osoittamista työntekijöiden työoloja ja jaksa-
mista kohtaan, ja sitä että kehityskeskusteluilla olisi merkitystä. Lähijohtajalla tu-
lisi olla kokemusta johtamistyöstä ja kyky tunnistaa pahoinvoinnin hälytysmer-
kit alaisistaan sekä myöntää käytettävissä olevia työn ja muun elämän yhteenso-
vittamisen käytäntöjä tasapuolisesti. Toiveet koskien lähijohtajien tekemiä tekoja 
voivat koskettaa myös muuta elämää, sillä elämänlaadun voidaan nähdä kulke-
van käsikkäin työhyvinvoinnin kanssa. 

 -- ja tietenkin, että pidettäis säännöllisesti palaveria ja kehityskeskustelut ei olisi 
vaan sellainen pakollinen paperin täyttö -operaatio, vaan et siinä oikeasti kysyttäis, 
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mitä kuuluu, miten sulla menee ja, ja pysyttäis niinku vähän kartalla siinä toisen ole-
misesta. […] Silloinen esimies ja se organisaatiomalli ei kyennyt asiaa [kiusaamistilan-
netta] ratkaisemaan eikä puuttumaan. (Tuuli) 

Joo, sais tulla katsomaan, minkälaista [hoitotyö] on. Ja ollaan pyydettykin, koska 
meil on kolme osastonhoitajaa, että kaikki sais tulla katsomaan, että mitä siellä työ-
salin puolella tehdään oikeesti, että tietäs vähän, että millaista se on. (Sirpa) 

-- jos siitä [työssä jaksamisesta] puhuttais, tai puhutaan kehityskeskusteluis, tai jossa-
kin sellasessa kahdenkeskises tilantees, niin se ei niinku, sitä ei osata sanoa, et mikä 
parantais sitä työhyvinvointia. Sitä enemmän odotetaan sitten, että esimiehel on 
joku, minkä hän tuota tästä tuo sulle. (Päivi) 

Ominaisuuksiltaan lähijohtajan tulisi olla empaattinen ja joustava sekä halukas 
ymmärtämään ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä. Antti toivoo, että lähijohta-
jien ja alaisten keskinäistä vuorovaikutusta voitaisiin muuttaa avoimemmaksi, ja 
osastojen lähijohtajat antaisivat mahdollisuuden alaisilleen vaikuttaa asioihin, 
jolloin lähijohtajalla olisi vaikutusta myös työhyvinvointiin. Nykyinen viestin-
nän malli ei kohtaa sen kanssa, mitä sen toivottaisiin olevan, eivätkä työntekijät 
saa mahdollisuutta vaikuttaa asioihin, sillä lähijohtajat eivät kuuntele alaisiaan. 
Lähijohtajan toivotaan antavan myös yksityisyyttä työntekijöilleen, kuten Erikan 
sanat havainnollistavat. Joonaksen mukaan hänellä tulisi olla myös ei-kyttäävä 
läsnä olemisen taito työyhteisössä. Lähijohtajan toivotaan olevan läsnä ja kiin-
nostunut, mutta antavan muutakin palautetta kuin kritiikkiä. Haastateltavien 
puheiden perusteella toiveiden voidaan nähdä koskevan työn ja muun elämän 
yhteensovittamista, sillä osa toivoo yksityisyyttä henkilökohtaiseksi koettujen 
asioiden suhteen, kun taas osa toivoo, että lähijohtaja osoittaisi kiinnostusta ja 
empatiaa välittömämmin sekä parantaisi johdettavien työhyvinvointia, ja sa-
malla kokonaisvaltaisesti johdettavien elämänlaatua. 

-- jos aatellaan työhyvinvointia kokonaisuudessaan, joka nyt tietenkin eri osa-aluei-
siin murtautuu, kyl siellä keskeinen asia on se, hyvä laadukas esimies, johtaminen, 
joka pitää sisällään sen, että työpaikan asioita ja siihen liittyviä asioita pitää ihan ai-
dosti viestittää ja keskustella siellä molemmin suuntaisesti. Ehkä se perinteinen ajatte-
lumalli on edelleen sitä, että työntekijä kuuntelee ja esimies kertoo. Tää on varmaan 
semmonen, jota pitäis aina vaan saada avoimemmaksi. (Antti) 

Et kyllä hän [lähijohtaja] on kiinnostunut ja kyselee tällaisia small talk -kysymyksiä 
perheestä, mut mä koen kuitenkin sellasen yksityisyyden. (Erika) 

Hän [lähijohtaja] kumminkin käy vähintään kerran viikossa aina meillä palaverit ja 
juttelemassa siinä, monesti useammin ku kerran viikossa. Että ennen se oli tosiaan 
oikeastaan, jos tuli negatiivista palautetta jostakin, niin hän tuli kertomaan. Et muu-
ten ei paljo näkynyt. Että on mennyt tosi paljon eteenpäin. Aluksi jotkut sano, että 
tuntuu siltä, että tullaan kyttäämään, et osataanko me tehdä hommaamme tai näin, 
vaikkei se nyt sitä ollut, mutta muutokset on aina jännittäviä. (Joonas) 

Tulevaisuuteen suuntautuvista toiveistaan kertoessaan haastateltavat käsittele-
vät työtä ja muuta elämää, kuten omaa roolia työyhteisössä, taloudellisia kiris-
tyksiä ja omaa terveyttään. Antti toivoo, että sairaalan korkeaa hierarkiaa pystyt-
täisiin madaltamaan, jonka perusteella voidaan tulkita, että organisaatiossa on 
johtoportaita tällä hetkellä liikaa toiminnan sujuvuuden näkökulmasta mitä tulee 
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perheystävällisten käytänteiden mahdollistamiseen. Terhi ja Heidi toivovat ta-
loudellisten kiristysten aiheuttaman turvattoman kiireen ilmapiirin poistumista. 
Terhi toivoo myös, että hänen työkykynsä pysyisi jatkossakin hyvänä, jotta hän 
pystyisi jatkamaan vuorotöiden tekemistä. Heidi ja Suvi toivovat, että tavallinen 
arki jatkuisi, jolloin heidän voidaan katsoa olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä 
työn ja perheen suhteeseen, koska käsitys arjesta voi käsittää kyseisen suhteen 
kummatkin osa-alueet. Markun ja Heidin toiveet kohdistuvat SOTE-uudistuksen 
mukanaan tuomiin muutoksiin, jotka saattavat heijastaa muutostilanteen laukai-
semia pelkoja oman sekä kollegoiden työpaikkojen pysyvyyteen liittyen. Epä-
varma olo voi johtua myös siitä, että SOTE-muutoksesta ei ole viestitty organi-
saatiossa tarpeeksi selkeästi, joko tarkoituksella tai tahattomasti.  

Ei, ei sille [hierakialle] mitään voi, se on täällä ja pysyy, mutta jos me saatais edes tässä 
varsinaisissa toiminnoissa näitä portaita vähän madallettua, niin sekin ois jo paljon 
eteenpäin. (Antti) 

Toivon vaan, että työt jatkuisi näin kun normaalisti, ja sote mietityttää tietysti, että 
mitä se tuo, kaikki on vähän epävarmuudessa, ja että meillä pysyis tämä sairaalan oma 
henkilökunta tässä työssä, mikä nytkin on, ja ettei tulisi mitään kiristyksiä ja muita 
tämmösiä, että ois semmonen turvallinen olo, että saa tehdä tätä työtä täällä. [..] Tää 
työ on ihan mukavaa, että sais vaan jatkua näin, ei mulla oo muuta toivetta. (Heidi) 

Toivoo tietenkin, että pysyy terveenä, että voi tehdä töitä ja voi elää sitä muutakin elä-
mää. (Suvi) 

Mä toivon, että ensinnäkin tossa sotessa käy työntekijäystävällisesti, että tääl ei ala 
pyörimään parin vuoden päästä jotkut helkatin yt:t, vaan täs ois tässä yhteiskunnassa 
sen verran järkeä, että kun meillä kaikessa sosiaali- ja terveyspuolella ja maakuntapuo-
lella on hirveästi eläköityvää porukkaa, niin jos siellä vähentämistarvetta tulee, niin se 
voitais tehdä eläköitymisen myötä. (Markku) 

 
Työhyvinvointi liittyy myös tulevaisuuteen suuntautuviin toiveisiin haastatelta-
vien puheissa. Esimerkiksi Jarmo ja Heidi toivovat, että työhyvinvoinnin paran-
tamiseksi tehtäisiin konkreettisia toimenpiteitä, kuten fysioterapeutin käyntejä ja 
ergonomiakoulutusta. Vaikka työhyvinvoinnista keskustellaan organisaatiossa, 
niin työhyvinvoinnin parantamisen voidaan haastateltavien puheen mukaan 
nähdä jääneen näennäiseksi. Voi siis olla mahdollista, että taloudellisten resurs-
sien puute ja kiireen tuntu ovat yhteydessä organisaation vaillinaiseen sitoutu-
miseen työhyvinvoinnin kehittämistä kohtaan. Tuuli puolestaan toivoo, että hä-
nen elämänlaatunsa parantuisi kokonaisvaltaisesti, mikä voi viestiä siitä, että hä-
nen työtyytyväisyytensä on huono tai hän voi olla tyytymätön työn ja perheen 
suhteeseensa. Hän kokee, että erityisesti työssä jaksamisessa ja työnkuvassa olisi 
vielä kehitettävää. Hän toivoo, että nauttisi työstään jatkossa ja ehtisi viettämään 
enemmän aikaa perheensä kanssa. Johtajuuskulttuurissa on keskustelua työhy-
vinvoinnista, joka sisältää työn ja muun elämän yhteensovittamisen, mutta haas-
tateltavien kuvausten perusteella siihen ei olla sitouduttu työntekijöiden toivo-
malla tavalla, jolloin johtajuuskulttuuria voisi kutsua piirteiltään näennäisesti 
työhyvinvointia edistäväksi. 
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Kyllä mä oon huolissani oikeesti siitä [työssä jaksamisesta]. Mutta kyllä siitä puhutaan, 
mut mun mielestä siitä pitäis alkaa puhuun ihan todellisena asiana eikä pelkästään 
niinku korulauseissa. (Jarmo) 

Meil on ollut palavereita näistä [työssä jaksamisen] aiheista, tyky-päiviä on ollut, 
mutta tietysti toivoisin enemmän esimerkiksi fysioterapeutteja, meil on aika kovilla 
nämä olkapäät. Ja enemmän toivois vaikka taukojumppaa, joka on joskus ollutkin 
tässä talossa, että kaikki vaan tähän nyt viideks minuutiks, silloin se tulee tehtyä.  Niin, 
ja sit se kuuluis siihen, et se on nyt tehtävä tämä juttu, että tällaista mä toivoisin.. Ja 
onhan meillä tietysti kuntosali, henkilökuntayhdistys ja muitakin lajeja voi harrastaa, 
on vaikka mitä, mutta kaipaisin tergonomiakoulutusta enemmän meille ja fysiotera-
peutin käyntejä. (Heidi) 

Mä en halua satuttaa tai tehdä itseäni vastaan, tai semmosia uusia impulsseja, mitä 
minussa herää, toiveita, toiveita siitä, että mun elämänlaatu olisi parempaa, mä jak-
saisin töissä paremmin, mä nauttisin työstäni ja mä kokisin, että mä oon omalla pai-
kallani. Semmosia ääniä, mitä mun sisältä tulee, niin mä en voi ikään kuin ohittaa. 
(Tuuli) 

Toiveita kohdistetaan perheeseen ja työhön siten, että perhe-elämälle toivotaan 
lisää aikaa ja työnkuvalta monipuolisuutta tai mahdollisuutta keskittyä omaan 
erikoisosaamisalueeseen. Suvi esimerkiksi toivoo sisäistä siirtoa, jotta saisi enem-
män aikaa perheelleen.  Tiinakin toivoo enemmän vapaa-aikaa, jonka voisi viet-
tää lastenlastensa kanssa. Tiina ja Anneli toivovat, että voisivat jatkossa keskittyä 
omaan ydinosaamisalueeseensa töissä jättämällä pois muita vähemmän mielen-
kiintoisia työtehtäviä, mikä voi kuvastaa työntekijöiden halua kehittää omaa sub-
stanssiosaamistaan. Toisaalta, Sirpa taas toivoo monipuolisempaa työnkuvaa, 
työkierron järjestämistä ja työkoneisiin liittyvää uudelleenkoulutusta, mutta sa-
maan aikaan kokee, etteivät hänen toiveensa mene perille ja niiden voidaan 
nähdä jäävän johtajuuden toiveiden tynnyriin toteutumattomina. Sirpan toiveet 
saattavat kuvata työhön leipääntymisen tunnetta, sillä hän kuvaa kyllästyneensä 
nykyiseen työnkuvaansa. Johtajuuskulttuurin kohdistetaan ristiriitaisia toiveita, 
jotka voivat aiheuttaa paradokseja lähijohtajuuteen.  

-- tässä on mietitty mun työpaikan vaihtoa, […] ihan sen matkan takia, sinne terveys-
keskukseen, […] mä sanoin, tälle mun esimiehelle, että mä tiedän, et ammatillisestihan 
mä menetän tosi paljon, mutta se että mun työmatka 77 kilometristä vaihtuu 7 kilo-
metriin […] kyllä mä oon sen ajatellut niin, että mä tykkään siitä, että mä saisin sen 
työpaikan sieltä lähempää. Mä tykkään, että se aika, minkä mä käytän tuolla tiellä, 
että se on mieluummin siellä kotona (Suvi) 

-- toivois enemmän sitä vapaa-aikaa sitten kuitenkin, että olis sitten aikaa lapsenlap-
sillekin. […] Välillä tuntuu, että on niin paljon on tätä kaikkea muuta, tällaista rapor-
tointia […] Se on sinällänsä tietysti ihan hyvä asia, mutta välillä jotenkin tuntuu, et sitä 
on aika paljon. Et se tavallaan se itse työ, että sais tehdä sitä itse työtä, lasten parissa 
enemmän. (Tiina) 

-- jos me pystyttäis keskittämään se osaaminen niin, että se mikä sun tärkein osaamis-
alue on ja mistä sä vastaat, niin sä saisit siinä työpisteessä olla. (Anneli) 

Sitä [koulutusta] pyydetään, sitä sitten pyydetään, mutta kun melkein aina vastaus on, 
että ei pysty, ei oo henkilökuntaa. Siitä [työkierrosta] puhutaan nytkin, välillä sano-
taan että, miks ei enää oo, että joku haluais sitä ja, välillä siirtyä toiseen pisteeseen 
ainakin hetkeksi, vaikka viikoks tai jotain, mutta ei onnistu kuulemma. (Sirpa) 
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5.2 Lähijohtajan monet kasvot 

Lähijohtajan monet kasvot -teemassa tulkitaan lähijohtajan tekemiä tekoja ja te-
kemättä jääneitä tekoja. Lähijohtajan on kuvattu olevan yhteyshenkilö asiakasra-
japinnan työntekijöiden ja organisaation ylemmän portaan välillä. Lähijohtajan 
tekemät teot liittyvät pääasiassa: 
 
- työyhteisön käytännön työtehtävien organisoimiseen,  
- päätöksentekoon ja 
- rooliin työyhteisön tukipilarina  
 
Työyhteisölle keskusteluavun tarjoaminen käsitettiin lähijohtajalle merkityksel-
liseksi toiminnaksi, ja joissakin tapauksissa haastateltavat kuvailivat että, millai-
nen heidän lähijohtajansa on ominaisuuksiltaan eli tulkitsivat tämän tekemiä te-
koja. Työntekijöiden mukaan lähijohtaja on heille esimerkkinä työn ja muun elä-
män yhdistämisessä, ja että lähijohtajan osoittamalla asenteella on merkitystä 
heidän työnsä ja muun elämänsä yhteensovittamisen kannalta.  Toisaalta, lähi-
johtaja voi olla epäpätevä työssään tai jopa kiusata työyhteisönsä rikkinäiseksi. 
Lähijohtajalla voidaan nähdä olevan laajaa osaamista vaativa työnkuva, kuin 
myös monet kasvot; yhdet kohti työyhteisöä, kun taas toiset kohti johtoa. Moni-
kasvoisuus korostuu tilanteissa, joissa organisaatio asettaa tiukat reunaehdot 
työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvissä käytännöissä vedoten ta-
loudellisten resurssien vähyyteen, ja silloin kun työyhteisöjen jäsenet kohtaavat 
epätasa-arvoista kohtelua osastoittain ja jopa osastojen sisäisesti. 

5.2.1 Lähijohtaja organisoi käytännön työtä 

Lähijohtajan työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi sairaalan käytännön työn or-
ganisoimisesta, kuten työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyk-
sistä. Jarmon mukaan lähijohtaja seuraa ja suunnittelee vastuualueidensa toimin-
taa eri näkökulmista. Lisäksi hän ratkaisee ristiriitatilanteita ja huomioi yksilölli-
sesti työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita sekä ylläpitää alaistensa mahdolli-
suutta saada joustavia käytänteitä käyttöön sekä ohjaa työntekijöitä. Haastatelta-
vat lähijohtajat ovat samaa mieltä siitä, että lähijohtajat pitävät yhteyttä pidempiä 
vapaita viettäviin työntekijöihin. Anneli kokee sairaalan hierarkian olevan vah-
vasti läsnä työssä. Lähijohtajan rooli työntekijöiden yhteyshenkilönä ylempään 
johtoon kuin työntekijöillekin päin, joustavien käytänteiden mahdollistajana ja 
erilaisten elämäntilanteiden huomioijana, osoittaa lähijohtajan monet merkityk-
set työn ja muun elämän yhteensovittamisen näkökulmasta. Lähijohtajalla voi 
haastateltavien kuvausten perusteella olla merkitystä perhemyönteisen johta-
juuskulttuurin kehkeytymisen kannalta. 
 

-- se [johtamistyö] on aika pitkälle hallinnollista työtä, toiminnan suunnittelemista, 
seuraamista, talouden suunnittelua, seuraamista ja, sitten jonkun verran 
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ristiriitatilanteiden ratkaisuissa oon mukana. […] Pääsääntöisesti yleensä tapaan 
[perhevapaita viettäviä] tai soitan, pistän viestiä kerran pari riippuen tietysti, vanhem-
painvapaat on muutaman kuukauden yleensä. (Jarmo) 

Toki siinä vaiheessa sitten, kun ollaan taas tulossa, niin uskon, että meillä esimiehet 
on yhteydessä [perhevapaita viettäviin työntekijöihin]. (Antti) 

-- neuvoo esimiehiä asioissa ja olen heidän tukenaan niissä tehtävissä, ohjeistoa ja 
kouluttaa tarvittaessa ja vastaa henkilöstötoimiston toiminnasta. […] No sitä justiin 
mietitään, että minkälaisilla töillä aloitetaan ja kuka perehdyttää [se on] esimiehen 
[vastuulla]. Minun. (Päivi) 

Ei me olla mihinkään, mihnään yhteydes niinku sinne sairaalaan johtoon, et me ollaan 
vaan tuon oman esimiehen elikkä osastonhoitajien kans, ja todella harvoin jos on niin 
ylihoitaja. Mutta yleensä se menöö niin, että me ollaan meidän osastonhoitajaan yh-
teydessä ja jos siinä on jotain, niin he ottaa sitte ylihoitajaan yhteyttä, että se, täshän 
on [tarkka], tämä hierarkia aika. (Anneli) 

Lähijohtajan teot ilmentävät organisaatiossa vallalla olevaa johtajuuskulttuuria 
(Mäki 2017). Esimerkiksi Jarmo sanoo, että lähijohtaja on henkilö, kuka kohtelee 
lääkäreitä ja hoitajia eriarvioisesti työelämässä, jolloin organisaation johtajuus-
kulttuurin ei voida katsoa olevan tasapuolista. Tällöin toista ammattiryhmää 
suositaan toisen kustannuksella, vaikka tasapuoliseen kohteluun pyrkimys täh-
tääkin. Erikan mukaan työyhteisössä jopa ammattiryhmien sisällä on havaitta-
vissa hierarkiaa, joka vaikuttaa työyhteisön jäsenten toimintamahdollisuuksiin. 
Johtajuuskulttuurin ilmentämä eriarvoisuus saattaa olla yhteydessä perinteisesti 
asiantuntijaorganisaatiossa ilmenevään vahvaan hierarkiaan ja byrokratiaan, jol-
loin perheystävälliset käytänteet eivät ole yhtä helposti saatavilla kaikille työnte-
kijöille, vaan korkea-arvoisimmat saavat ensimmäisinä tarvitsemansa joustot 
käyttöön. 

Lääkärithän on kaikessa erityisasemassa, tehdään me mitä tahansa työelämään liit-
tyvää tässä talossa. […] Perhevapaissa tai joustoissa pyritään tasapuolisuuteen, esi-
merkiksi virkavapaissa mä ilman muuta katon, että mitä muut on saanut, et voiko, 
voiko tähän niinku millä lailla lähtee mukaan. […] Ja tota, no totta kai, työaika on yks 
asia, joka tietysti työhyvinvointiin liittyy, ei niinkään, no, joustoon sekin liittyy, että 
me samaa kellokorttia käytetään. Meil [lääkäreillä] on liukuva työaika. Ei sil oo yh-
tään väliä, koska tuut töihin ja koska lähdet siis tietyissä rajoissa, ja hoitajalla se on 
minuuttipeliä, että jos tuut viis minuuttia aikaisemmin, niin muutama minuutti me-
nee joka tapauksessa hukkaan, ja se on jotenkin, voisko sanoa, sairasta. Mutta ehkä 
se joskus korjaantuu. (Jarmo) 

No siis onhan siellä, kun se on iso osasto, siin on 40-50 hoitajaa listoilla, niin totta kai, 
et siel on myöskin niin sanotusti sellaista hierarkiaa, et vanhempia hoitajia, joista osa 
tosi vahvaluontosia ja he saattaa välillä käyttäytyä sillä tavalla niinku esimerkiks nuo-
remmat hoitajat ei pystyis, tai ei sanois. Et on sellaista vähän niinku töksäyttelyä, 
mutta hyvässä hengessä otetaan. Se ei kuitenkaan sellaista kiusaamisluontoista ole ke-
nelläkään se toiminta, vaan se on sellaista omavaltaisuutta. (Erika) 

Haastateltavien kuvausten perusteella voidaan tulkita, että lähijohtajalla saattaa 
yhteyttä perheystävällisten käytänteiden käyttävyyteen tässä sairaalaorganisaa-
tiossa. Huomionarvoista on myös, että lähijohtajien eli Antin, Päivin ja Jarmon 
mukaan, osastoittain ei ole kaikille yhteistä toimintamallia, joiden mukaan näitä 
joustokäytänteitä myönnetään työntekijöille. Organisaatiossa ei myöskään olla 
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tietoisia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen suunnattujen käytänteiden 
myöntämisperiaatteista. Päivi ja Antti ovat kohdanneet vaihtelua lähijohtajien 
asenteissa joustojen myöntämisen suhteen. Antin mukaan lähijohtajat sovittele-
vat päivittäin yhteen alaistensa työtä ja muuta elämää, vaikka se ei ole heidän 
ensisijainen työtehtävänsä, jolloin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvien 
ongelmien ratkaisemisen voidaan katsoa olevan osa lähijohtajien työnkuvaa. Toi-
veiden esille ottoon kuitenkin kannustetaan työyhteisössä johdon toimesta, mikä 
voi viestiä perhemyönteisestä työilmapiiristä. Työnantajan on kuvailtu tukevan 
työn ja perheen yhteensovittamista, joka antaa myös viitteitä perhemyönteisestä 
johtajuuskulttuurista, mutta yhteisten sääntöjen puuttuminen voi ehkäistä käy-
täntöjen tasapuolista toteutumista niitä toivovien työntekijöiden kesken. 

Kyllähän totuuden nimissä on sanottava näin, että ei varmasti oo kaikissa paikoissa 
samalla lailla [joustot käytössä], ja se on, se on ehkä se, mitä meillä pitäis entistä 
enemmän kehittää, ja pyrkiä saamaan käytänteet ja ohjeistuskin sillä lailla, että niitä 
tasapuolisesti, sovelletaan meidän henkilökuntaan. Meil on kumminkin yli 200 esi-
miestä, niin jo pelkästään se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki erilaisia, kukin 
käyttäytyy ja toimii omalla mallillaan. Mut sanoisin näin, että pääpiirteittäin nää pi-
täis olla, olla niinku aika lailla yhdenmukaisia jo nyt. (Antti) 

Mä uskon, että niitä joustoja löytyy, tietysti se riippuu yksiköistä, en osaa sanoa, 
kuinka siellä käytetään. On varmasti esimieskohtaisia asioita. […] Kyllä se tuntuu, et 
joskus on, on tuota noin niin hyvin tiukat asenteet siellä [perhe]asioihin joillakin esi-
miehillä. Kun taas työntekijät keskustelee keskenään, niin ihmetellään, et miksi tuolla 
osastolla saa noin ja tuolla toisella näin. […] Että se tietysti riippuu sitten esimiehen 
asenteesta tai siitä, et miten hän sitä asiaa siellä kertoo. (Päivi) 

Tota, osassa [yksiköistä] pystytään hyvinkin tämmösiin joustaviin järjestelyihin ja 
osassa se on aika vaikeeta, siellä tarvii olla paikalla koko ajan olemaan jonkun ja riit-
tävästi, jos on paljon semmosta joustotarvetta tavallaan. […] Mutta, pyritään siihen, 
että, että ihmisten erilaiset elämäntilanteet voitais ottaa huomioon ja sitte ylläpidet-
täis sitte niin hyvänä kuin se on mahdollista ja se elämisen taitokin siinä sitten vähitel-
len kypsyy, kun oivaltaa, että työnantajakin vähän tulee, tulee vastaan. (Jarmo) 

Onhan se selvä, et meil valtaosa työntekijöistä on naisia, ja suurin henkilö-, ammatti-
ryhmä on hoitajat. Ja hoitajat on meillä vielä keski-iältään nuorinta, jolloinka se tar-
koittaa sitä, et justiin tämmösiin perhe- ja työelämän sovittamistilanteisiin törmätään 
ihan päivittäin. Ja kyllä me on, totta kai, kannustettu siihen, että tämmöstä avointa 
ja vilpitöntä keskustelua käydään toki sillä lailla, että sehän ei oo työnantajan ensi-
sijainen asia selvitellä näitä, vaan jos työntekijä, ihminen, ite ottaa asiat esille ja tuo 
niitä pulmia eteen, niin kyl silloin on niinku kannustettu siihen, että pyritään sitten 
sovittelemaan niitä asioita myöskin työelämän näkökulmasta. (Antti) 

Puolet kaikista haastateltavista ovat samaa mielestä siitä, että lähijohtaja on mah-
dollistajan roolissa työn ja muun elämän yhteensovittavien käytänteiden suhteen, 
esimerkiksi antamalla mahdollisuuden työvuorotoiveiden esittämiseen ja järjes-
tämällä sijaisia, kun tarvetta ilmenee. Näiden havaintojen perusteella voidaan 
väittää, että lähijohtajan yksilöllisillä ominaisuuksilla voi olla vaikutusta per-
heystävällisten käytänteiden käytettävyyteen, erityisesti tällaisessa tilanteessa, 
kun yhteinen toimintamalli käytänteiden myöntämiseen liittyen puuttuu. Osa 
haastateltavista on saanut tietoa käytänteistä omalta lähijohtajaltaan, kun taas 
osa ei tiedä niistä mitään, kuten Sirpan tapauksessa. Toisaalta, osan työntekijöistä 
mukaan työyhteisön joustavuudella on ollut myös merkitystä työn ja muun 
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elämän yhteensovittamisen näkökulmasta. Mikäli lähijohtaja antaa tietoa työn ja 
perheen yhdistämiseen tarkoitetuista helpottavista käytänteistä ja ohjaa alaistaan 
niiden piiriin, niin johtajuuskulttuurin voidaan nähdä sisältävän perhemyöntei-
siä elementtejä, kuten alla mainituissa sitaateissa havainnollistetaan. 

-- jos pitää vaikka nyt käydä esimerkiksi vanhempainvarteissa, niin onnistuu kyllä. Tai 
hammaslääkärissä. Jos pitää vaikka lapsen kans käydä lääkärissäkin, niin kyllä se on-
nistuu, että sitten kun esimiehen tehtävä on hoitaa se korvaava työntekijä siksi aikaa 
tai aina joustetaan. Se jousto pitää löytyä aina sitten meiltä kollegoiltakin. (Heidi) 

-- osa [työntekijöistä] sanoo, että ei saa osa-aikaisuuksia. Mutta kyllä mä oon saanut 
mun ylihoitajan kautta ainakin kaikki läpitte, mitä mä oon ehdottanut. (Heli) 

Kyllä ne [lähijohtajat] varmaan keinon keksii tai just joustaa tai jotain, että en mä 
usko, et sellaasta kohtaa tulis ainakaan meidän työyhteisössä, että jos mulla on joku 
pieles tai joku hätä, että siihen ei niinku meillä ratkaisua löytyisi. […] Sitten me mietit-
tiin sitä, että kun mul oli niin hankalaa sitä järjestää just tosiaan sen mun miehen työ-
aikojen ja niitten perusteella, niin työnantaja ehdotti mulle, että mä teen vaan yötyötä. 
Ja mä tein kaks vuotta pelkkää yötyötä, ja se oli siinä kohtaa tosi hyvä. (Anneli) 

Kyllä mä oon sen, toki tiennyt, että meillä nyt osastolla lapsiperheelliset tekee 90 tun-
tia aika monikin ja puoliskaa ja, heiltä oon kuullu [käytänteistä]. Ja toki tosiaan, kun 
ittekin oon silloin aikanaan tehnyt, jo siitä nyt toki on pitkä aika. Mutta kumminkin 
niin, esimieheltä tietysti [sai tietoa käytänteistä] myöskin, niin osastonhoitajalta. 
(Tiina) 

Ensin tietysti esimies pyytää aina toiveet ennen kuin listoja tehdään, että jos on jotain 
menoja, niin ne kyl on onnistunut aina tosi hienosti. Ja sitten tietysti työkaveritkin on 
ollut aina hyvin joustavia, että me kyllä saadaan sumplittua aina niin, että tulee tun-
nit täyteen. Jos on jotain menoa, niin pääsee kyllä menemään. (Joonas) 

Miten mä nyt olen työtovereilta kuullut, niin ei kaikki kuulemma eivät saa tällaista 
mahdollisuutta [joustoihin], en tiedä miksi. […] Joku toinen saa esimerkiks helpotusta 
johonkin päivään jonkun asian takia ja toinen taas ei saa. Tai nihkeesti ainakin suhtau-
dutaan sitten. […] Mut kyllä ne [käytänteet] varmaan jossain, niit ei niinku mitenkään 
tuo esimies esille eikä mainosta eikä kehota, et kyllä ne varmaan jossain kirjoissa ja 
kansissa lukee. (Sirpa) 

Lähijohtajan käytännön työn organisointiin kuuluu ohjaustyö, ja näin myös eri-
laisten työntekijöiden johtaminen. Esimerkiksi haastateltava lähijohtaja Heli ker-
too, että hänen tehtävänään on ollut vaikeiden persoonien johtaminen, joka sai 
hänet itsensä romahtamaan henkisesti. Osa haastateltavista onkin kertonut joh-
tajuustyö aiheuttavan stressiä, joka saattaa olla yhteydessä vallitsevaan johta-
juuskulttuuriin. Lähijohtajan Monet kasvot -teema kuvaa tässä myös lähijohta-
juuden rankkuuden rinnalla johtajuuden tuhoavia voimia, kuten Tuulin tapauk-
sessa kun hänen johtajansa paljastui kiusaajaksi ja oli osallisena Tuulin työkyvyn 
menettämiseen. Kiusaava lähijohtaja hankaloittaa sekä estää käytännön työn te-
kemistä eristäen työntekijöitään, mustamaalaamalla sekä mitätöimällä heitä ja 
kieltäytymällä tekemästä kenenkään kanssa yhteistyötä. Tällaiset tilanteet voivat 
johtaa työn ja perheen suhteessa esimerkiksi eri elämän osa-alueiden konfliktiin, 
sillä stressaantuminen voi vaikeuttaa palautumista vapaa-ajalla, josta työkyky 
voi kärsiä pitkällä aikajänteellä tai jopa mennä kokonaan väliaikaisesti. 
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On ollut ihan hirveitä jaksoja siis, jos ajattelee, et mitä esimiestyössä tulee eteen. 
Olin kolme viikkoa sairauslomalla, et silloin en nukkunut, et se oli ihan hirveetä aikaa. 
[…] Se tilanne oli semmonen, et siel oli tiettyjä voimakkaita persoonia, jotka oli aina 
oppinut vastustamaan esimiestä, jotka tällä hetkellä ovat kyllä vapaalla jo tuolla eläk-
keellä, niin siel oli vähän erilainen kulttuuri tuolla yksikössä silloin. (Heli) 

Ajoittain [kokee työn raskaaksi]. Esimiestyötä, ja sitten jotakin hankalia henkilöstöasi-
oita. (Päivi) 

Mulla on nyt hyvinkin pitkä työuupumus takana, totaalinen, ja en mä kuvais sitä 
työuupumiseksi, vaan mä kuvaan sitä niinku ihan elämän uupumiseksi, että tuli liian 
paljon asioita yhdellä kertaa. […] Se tavallaan kärjistyi sisäisesti, että siinä vaiheessa 
oli sellanen tiimi ja tiiminvetäjä, joka oli hyvin hankala kaikille, yhteistyö ei sujunut 
kenenkään kanssa ja erityisesti minä jouduin siinä tavallaan hyvin vahvasti kiusa-
tuksi, syrjityksi, ja mitätöidyksi, jotka sitten vaikutti äärettömän paljon mun jaksa-
miseen. (Tuuli) 

Työn ja perheen keskinäinen suhde saattaa liikkua kaksisuuntaisesti. Myös lähi-
johtajuus voi ylettyä ja vaikuttaa työntekijän vapaa-aikaan, kuten Tuulin tapauk-
sessa hänen oma lähijohtajansa häiriköi häntä vapaa-ajalla puhelimen välityk-
sellä. Kuitenkin uusi lähijohtaja koetaan päteväksi, sillä haastateltavan mukaan 
tämä näkee isot kokonaisuudet, on pitkäjänteinen toiminnassaan ja kuuntelee yk-
silöllisesti työntekijöitään. Tuulin ja Annelin mielestä lähijohtajan tekoihin kuu-
luu puolustaa yksikön resursseja pitämällä työntekijöiden puolia, kun taas Tiina 
sanoo että: ”Lähijohtajalla on homma hanskassa ja hän pitää meidän puoliaan”. 
Anneli korostaa, että lähijohtaja selvittää tilanteen, jos työvuorotoiveissa on ollut 
epäoikeudenmukaisuutta ja tekee parhaansa tasatakseen niiden jakautumista 
työntekijöiden kesken. Vaikka toinen lähijohtaja on voinut olla kiusaaja, niin toi-
nen toimii oman työyhteisönsä resurssien puolustajana ja yksilöllisenä palveli-
jana. Lähijohtaja pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta puolustamalla yksikön 
resursseja, sillä tällöin työntekijöillä saattaa olla pienempi todennäköisyys yli-
kuormittua työssä, ja työn ja perheen välinen suhde voi säilyä tasapainoisena. 

Ja jopa huipentu sitten mun kohdalla siihen, että hän alko mulle iltaisin soitella kotia, 
yritti venyttää täällä työpäiviä, että hoidetaan nämä hommat, kun ei nuo muut tajua, 
ja olethan samaa mieltä ja oli hirmu höveli ja hirmu ystävällinen ja olis vaikka palvonut 
ja tehnyt mitä vaan, kun oon hänen laumassaan. Ja viikonloppuisin sitten rupes soit-
telee kotiin, ja rupes näyttämään dokumentteja, mihin hän on kirjannut sähköposteja 
ja keskusteluja, että kuinka hänelle on sanottu pahasti ja hänen työntekoaan estetty, ja 
siis se oli ihan tämmöstä, narsistin toimintaa nyt, kun jälkikäteen ajattelee. (Tuuli) 

Mutta en mä usko, että meillä niinku jätettääs vaan niin, että no, olankohtaukseen, että 
kyllä niihin [epäoikeudenmukaisuuksiin] varmaan puututaan tai yritetään jollain lail 
selvittää, että mikä on, miksi näin tai miksi ei niin. (Anneli) 

[Nykyinen lähijohtaja] puolustaa niitä meidän resursseja, että jos sieltä ylhäältä tulee, 
että nyt pitäis hoitaa tämä, tämä, tämä ja ehkä irrottaa tämä tyyppi tuonne, niin hän 
kyllä on siinä se pesän vahtija siinä välissä, että hän tsekkaa, että onko oikeesti resurs-
seja ja hän käy keskustelemassa, että olisko tämä liikaa vai sopisko tämä ja mitenkä-
hän tämä on. Et hän on kyllä semmonen käytännöllinen neuvottelija siinä välillä, joka 
kyllä tarvittaessa osaa pitää puoliaan. (Tuuli) 

Lähijohtajan tekojen voidaan nähdä vaihtelevan lähijohtajan työnkuvan ja hie-
rarkkisen aseman mukaan, joka korostaa toimenkuvan mukanaan tuomaa 
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monikasvoisuutta. Kun osassa osastoja lähijohtaja kuvataan yhteyshenkilönä ja 
oman työyhteisön resurssien puolustajana, niin toisaalla lähijohtaja näyttäytyy 
etäisenä kriitikkona tai kiusanhenkenä. Esimerkiksi Sirpan mukaan heidän lähi-
johtajansa antaa perusteetonta negatiivista palautetta, eikä tämä ole tietoinen 
työyhteisön tapahtumista, sillä hän ei ole koskaan läsnä ”kentällä”. Erika on yhtä 
mieltä Sirpan kanssa siitä, että lähijohtaja ei ole tietoinen siitä, mitä käytännön 
hoitotyö sisältää, ja siksi jakaa tietämättään vastuun epätasaisesti työntekijöiden 
kesken, siten että osa työntekijöistä stressaantuu enemmän kuin toiset. Välinpi-
tämättömyys voi viestiä etäisestä johtajuuskulttuurista, tai mahdollisesti liian 
täydestä työnkuvasta lähijohtajan osalta, siten ettei osastoilla ehditä olemaan 
läsnä työntekijöiden tukena. 

Ne [esimiehet] on kauheen vieraita, mul on semmonen tunne, et ei he puutu meidän 
asioihin ainakaan mitenkään positiivisesti, että mieluummin sieltä tulee kaikki ne-
gatiiviset sitte. […] Tällä hetkellä nyt on ainakin sellainen, et ihmiset, sanonko mä nyt, 
että kyttää toisten tekemisiä, ja sitten niistä siis joko huomauttelee tai sitten tavallaan 
vie esimiehelle ja sitten ne esimiehen kautta tulee negatiivista palautetta tai, ja var-
sinkin silloin et kun ei oo mitään syytä siihen. […] Hän ei huomioi [näitä tilanteita], 
koska hän melkein siellä omassa huoneessaan ja työsali on ihan erikseen. No totta 
hän nyt sielläkin joskus käy ja varsinkin jos on asiaa ja tällain, mutta että ei oo sillai, 
että seurais siellä, että kuinka ihmiset tekee, ja mitä tekee. (Sirpa) 

-- esimiehellä ei oo ollut mitään käsitystä siitä, että minkä tasoisesti hoidettavia ne 
potilaat on ja sitte on laitettu vaikka kolme haastavaa potilasta, ja sit sillä toisella ka-
verilla on siinä niinku kaks ja jotka on niinku periaatteessa helppoi ja simppeleitä. 
(Erika) 

Etäinen johtajuuskulttuuri voi tällöin johtaa ylikuormittuneisiin työntekijöihin ja 
kiireen tuntuun, josta saattaa seurata uupumuksen oireita työntekijöille ja edel-
leen ristiriitaa työ-perhesuhteeseen, sillä palautuminen saattaa olla vapaa-ajalla 
vaikeaa eikä perhe-elämään pystytä antamaan täyttä panosta. Kiire on vahvasti 
läsnä haastateltavien kuvauksissa lähijohtajuudesta. Myös itse lähijohtajasta pu-
hutaan kiireisenä henkilönä esimerkiksi Annelin ja Markun toimesta, joka on joh-
tanut osittaiseen töiden tahattomaan laiminlyöntiin lähijohtajien osalta. Joonak-
sen lähijohtaja on puhunut, että työkiireet ovat vaikuttaneet myös muuhun elä-
mään. Markun mielestä osa lähijohtajista ei sovellu työhönsä ja he ovat epäpäte-
viä. Kiireinen johtajuuskulttuuri voi olla tulkittavissa esimerkiksi kiinnostuksen 
puutteeksi työntekijöiden näkökulmasta, jolloin se voi kääntyä johtajuuden ta-
voitteita vastaan. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että alaiset joutuvat joh-
tajan stressinpurkukanaviksi, eikä työntekijöiden toiveita ehditä kuuntelemaan, 
tai toteuttamaan. 

Mä luulen, että meillä on hirviän paljon hyviä ideoita ja kaikkia, mut meidän esimie-
hilläkin on niin kiire, meillä jää kaikki toteuttamatta. (Anneli) 

Esimiehen vastuullahan sen [alaisten lepotauon toteutuminen] kuuluisi olla, ja esimie-
hen pitäis vastata, että ihmiset ovat lepotauolla ja ovat sen puoli tuntia, mutta pää-
sääntöisesti eihän esimiehet sitä kuitenkaan tee eikä niil oo aikaakaan, että se vastuu 
on valitettavasti annettu työntekijöille tästä asiasta ja siitä lepotauon toteutumisesta. 
(Markku) 
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No, joskus hän [lähijohtaja] ite sitä sanoo, että tota oli just silloin, kun oli aloittanut ja 
kun tossahan muutoksia tapahtu ja joutu paljon käydä kaikis palavereis, ni sano joskus, 
että kun ei, ei kerkiä edes niinku lapsia hakemaan jostain harjoituksista tai mitä se 
nyt olikaan, että kun pitää olla melkein kahtatoista, kakstoisttuntista työpäivää tehdä, 
että saa kaikki hoidettua. (Joonas) 

Lähijohtajan työhön on havaittavissa kahta erilaista urapolkua, sillä osa on ha-
luamattaan tai vahingossa ajautunut lähijohtajan työtehtäviin, kun taas toiset 
ovat erikseen kouluttautumisen kautta hakeutuneet ihmisten johtamisen alalle. 
Jarmo sanoo, että hän on ajautunut asemaansa lähijohtajana, kun taas Heli on 
hakeutunut lähijohtajan tehtäviin kouluttautumalla. Heli pyrkii tuomaan työyh-
teisöön avoimuutta, välittömyyttä ja luottamusta, mutta on myös kokenut itsensä 
stressaantuneeksi lähijohtajan työssään.  Helin kuvailema lähijohtajuus on tulkit-
tavissa välittömämmäksi hänen kuvailemiensa johtajuuskäytänteidensä perus-
teella. Helin ilmentämä johtajuuskulttuuri saattaa palvella paremmin johdettavia, 
sillä hän aidosti pyrkii parantamaan alaistensa työoloja, verrattain esimerkiksi 
Jarmon tapaan johtaa ihmisiä. Organisaatiossa on Markun mukaan panostettu 
erityisesti johtajuuteen, mutta erilaisten johtajien myötä johtajuudessa on edel-
leen ongelmia ja vaihteleva laatu lähijohtajakohtaisesti. On mahdollista, että lä-
hijohtajan oma kiinnostus johtajuuden kehittämiseen saattaa olla yhteydessä sel-
laiseen johtajuuskulttuuriin, jossa johdettavat eivät voi huonosti. Tällöin lähijoh-
tajalla on mahdollisesti aito pyrkimys auttaa työntekijöitä jaksamaan heidän 
omassa työssään ja edesauttaa heidän työnsä ja muun elämän yhteensovittamista, 
josta voi koitua tasapainon tunteita johdettavan työn ja perheen keskinäisessä 
suhteessa.. 

Kyllä mä aika monta kertaa oon miettinyt, että mä oon kouluttautunut anestesialääkä-
riksi mä yli kaiken rakastin sitä työtä, ja nyt mä oon kolme vuotta ollut tavallaan 
pois niistä ympyröistä, en nyt tietysti kokonaan, kyllä mä siellä lähes päivittäin leik-
kaussalissakin poikkean. Mut tota, onhan tässä puolensa. […] Siis, kai mun täytyy sa-
noa, että enhän mä tässä oo, jos mä oisin äärimmäisen tyytyväinen, niin en mä tätä 
tekis, et kuitenkin mulla on pohjavirta leikkurissa. Mutta en kieltämättä kuvitellut 
silloin kun lähdin lukemaan anestesialääkäriksi, että löydän itseni tällaisesta hom-
masta. (Jarmo) 

Mä oon aina halunnut esimieheksi, muistan silloin jo kun sairaanhoitajaksi opiskelin, 
niin silloin jo halusin esimieheksi, että mun mielestä silloin mulla on mahdollisuus 
vaikuttaa niihin asioihin ja siihen, aina sanotaan, et se esimies tekee sen työyhteisön 
ilmapiirin, mut se ei ole niin, että sen tekee kuitenkin koko se työyhteisö ja se semmo-
nen avoimuus, välittömyys ja luottamus siihen, että henkilökunta uskaltaa tulla, et 
mä oon aina halunnut sillä tavalla toimia, toimia henkilökunnan kanssa ja pyrkiä aut-
tamaan heitä jaksamaan siinä omassa työssä, ja luulisin, et tällä hetkellä olen aika 
hyvin siinä onnistunut. (Heli) 

-- tää on varmaan viimeiset 20 vuotta tää talo satsannut johtamiseen. Ja edelleenkin 
koetaan, että siinä johtamisessa on ongelma. Siihen laitetaan aika paljon rahaa, mutta 
ihmisten johtaminen on ihmisten johtamista ja voi olla hyvin monenlaisia, erilaisia 
johtajia, mut tavallaan pitää osata ihmisiä johtaa. Tää on niinku typerän pyöreästi sa-
nottu, mutta sehän tulee jonkun koulutuksen myötä esimiesasema, ja valitettavasti 
kaikista ihmistyypeistä ei vaan ole johtajiksi. Johtajina voi olla hyvin erilaisia ihmis-
tyyppejä, mut kaikista vaan ei ole johtajiksi, ja ne koulutuksen myötä päätyvät esimies-
asemaan. Tää on tämmönen niinku paradoksi. Jotkut johtajista olisivat paremmin 
tutkijoita ehkä ja erinomaisia kammiotyöntekijöitä. (Markku). 
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5.2.2 Lähijohtaja päätöksentekijänä 

Lähijohtajaa kuvaillaan henkilönä, joka tekee päätöksiä, jotka koskettavat työyh-
teisön jäsenten työtä ja muuta elämää, kuten perhettä. Kaikkien paitsi yhden 
haastateltavan mielestä lähijohtaja on mukana päätöksenteossa, joka koskee per-
heystävällisten joustojen mahdollista käyttöönottoa työntekijöiden kohdalla. 13 
haastateltavaa uskoo, että lähijohtaja päättää siitä otetaanko perheystävälliset 
joustot käyttöön työntekijän kohdalla vai eikö. Erika ja Tiina korostavat, että lä-
hijohtaja on henkilö, keneltä saa tietoa perheystävällisistä käytänteistä, ja esimer-
kiksi Annelin ja Erikan kohdalla lähijohtaja on ehdottanut, että työntekijät voisi-
vat ottaa työajan joustot käyttöön ja tehdä kevennettyä työaikaa, vaikka se ei oli-
sikaan lakisääteistä. Joonaksen kohdalla lähijohtaja teki päätöksen, että haasta-
teltava palautetaan vanhoihin töihin tämän omasta pyynnöstä. Haastateltavien 
kuvaukset työ-perhesuhdetta tukevasta lähijohtajuudesta voivat tarkoittaa, että 
organisaatiossa ilmenee perheystävällistä johtajuuskulttuuria, koska lähijohta-
jien tekemät päätökset puoltavat työntekijöiden työn ja muun elämän yhteenso-
vittamista. 

-- me tehtiinkin niin sanottuja delegointipäätöksiä, mikä se nyt mun mielestä vähän 
hullu sanoa, mutta kun ollaan julkisella puolella, niin vietiin näitä ihan käytännön 
työhön henkilöstöön liittyviä asioita aina vaan lähemmäs sinne lähiesimiestä, eli 
oikeus tehdä näitä. Ja tällä nyt nimenomaan haettiin sitä joustavuutta ja sitä, että ne 
jotka ihmisten kans on päivittäisessä työssä, suunnittelee työvuoroja, työskentelee hei-
dän kanssaan, niin pystyy sitten jouhevasti ja tietämyksen kautta näitä erilaisia jous-
toja sitten käyttämään. (Antti) 

Meillä niitä kouluasioita oli murkkujen kanssa, niin mulla oli vaikeeta keskittyä, ja mä 
huomasin just sitä, mistä puhutaan siitä työuupumuksesta vai mistä sitä puhutaan, 
että kun on äreä, ei keskity ja tiuskii ja äyskii ja sittenhän joku työkaveri ilmeisesti 
bongas sen tilanteen ja kerto siitä esimiehelle. Ja sit mä keskustelin esimiehen kanssa 
ja se niinku, ja tehtiin kans sit jotain joustoja, että hän otti sen sillai hyvänä asiana. 
Ja se oli mullekin sitten helpotus, kun se meni sillä tavalla, että se tuli jonkun toisen 
ihmisen kautta, et se ei tullu susta itsestä. (Terhi) 

Esimiehen kans keskusteltiin tästä asiasta, mä sanoin, että tää on niin mahdottoman 
vaikea yhtälö mulle tällä hetkellä, mul oli silloin nuorimmat lapset 7- ja 8-vuotiaat. Ei 
voi jättää iltoihin eikä yksin niin pieniä. Ja sit todettiin, että niin kauan ku on tarve, 
niin saa tehdä arkipäivävuoroja, että silloin että lapset on koulussa ja iltapäiväker-
hossa, mikä sitten helpotti, että mä sain olla rauhas töisä, kun mä tiesin, että niil on 
sitte taas turva. […] Ihan lähiesimiehen kans tästä on juteltu, ja hän on sen asian 
kyllä päättänytkin. (Suvi) 

-- jos mulle tulee vaikka joku, että hammaslääkäri just sattuu siihen pahimpaan aikaan, 
ennen työvuoron alkua tai vaikka sitten tos myöhemmis, mut jos se tulee siihen pa-
haan aikaan, että ei oikein vois lähteä, niin sitten vaan pitää kollegalle sanoa. Siitä sel-
vitään sitten sillai tai sitten esimies hoitaa sen. (Heidi) 

-- mä siirryin siitä 80-prosenttisesta lievempään työaikaan, mikä on vähäisempään työ-
aikaan, niin ei siin ollut mitään ongelmaa, et osastonhoitaja vaan sanoi, että niin et se 
on, tee hakemus ja sullahan on täysoikeus siihen […] Ja mä oon laittanut aina vaan 
hakemuksen sitte ylihoitajaa myöten sinne, että tota selittänyt tän perheen työtilanteen, 
et meillä menee nää kesät aina näin että, ja se on järjestetty. Mahdollistettu vaikka 
mulla ei ookaan periaatteessa ollut lakisääteistä oikeutta sille hoitovapaan puolesta. 
(Erika) 
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Lähiesimies teki päätöksen siitä [työnkuvan muutoksesta]. Mutta, tosiaan itehän mä 
siihen otin aloitteen, että pitäis päästä takaisin, mun mielestä se oli vähän semmonen 
vaan, että voiks sä nyt mennä hetkeks tekee tota neuvontaa, ja mä sanoin, että voin 
mennä ja sitten olin siinä varmaan joku pari kolme kuukautta, niin sanoin, että eikö 
tää nyt jo piisaa, että rupee menemään niin vaikeaksi, niin sitten mut vaihdettiin pois. 
(Joonas) 

Haastateltavien kuvausten perusteella työyhteisöllä voidaan nähdä olevan yh-
teyttä lähijohtajan mahdollisuuksiin toteuttaa joustokäytänteitä, jolloin johta-
juuskulttuuri voi muotoutua työyhteisön jäsenten ja lähijohtajuuden ilmentämän 
johtajuuden yhteisvaikutuksesta. Markku on tehnyt havainnon, että eräässä yk-
sikössä lähijohtaja jättää tekemättä päätökset, ja on menettänyt auktoriteettinsa 
alaisilleen, josta on seurannut yleistä pahoinvointia ja ristiriitoja työyhteisössä. 
Toisaalta, haastateltavan mukaan olemassa on myös yksiköitä, joissa lähijohtaja 
haluaa päättää kaikesta eikä kuuntele alaisiaan lainkaan. Tuuli on samaa mieltä 
Markun kanssa siitä, ettei lähijohtaja välillä kykene ratkaisemaan ongelmatilan-
teita, vaan voi joutua itse kiusatuksi ja voida pahoin. Markun ja Tuulin tekemien 
havaintojen perusteella organisaatiossa voidaan nähdä ilmenevän epäpätevää 
johtajuutta, sekä huonosti voivia työyhteisön jäseniä. Tämä voi tarkoittaa, että 
johtajuuskulttuurissa saattaa olla ristiriitoja, ongelmia tai rasitteita, kuten kiusaa-
mista tai välinpitämättömyyttä, jotka voivat aiheuttaa työuupumusta työnteki-
jöille sekä lähijohtajalle. Työuupumus on tuhoisaa työn ja perheen välisen suh-
teen kannalta, sillä uupumuksen oireet kantautuvat monesti kotiin saakka. 

Ja johtaminenhan perustuu siihen yksinkertaisuuteen, että johtaja päättää joistakin 
asioista, jotkut asiat päätetään yhdessä ja osasta asioista päättää työntekijät. Ja kun 
nämä asiat johtaja osaa erottaa, niin sillä ei ole ikinä mitään hätää. Mutta tuohon on 
kaikista maailman vaikeinta. Ja täälläkin se kompleksi on, että joku haluaa päättää kai-
kesta, ja jossakin sit valtaa on taas annettu liikaa työntekijöille. Jos valtaa annetaan 
liikaa työntekijöille, niin työyksikkö lähtee sooloilemaan mitä vaan, niin sieltä joku 
työntekijöistä nousee sitten johtajan asemaan, ja siel on täys kaaos päällä. (Markku) 

Me itkettiin hänen [lähijohtajan] kanssaan sitten kaikki omaa tuskaamme saman pöy-
dän ääressä. Hän asettui meidän kanssa samaan tilanteeseen, ja häntä kiusattiin kyllä 
varmaan kaikista eniten, mutta hän jakoi sen, asettu tieksä, se on vähän huono juttu 
tavallaan, että hän esimiehenä sitten asettuu samaan tilanteeseen. Sehän ei johda mi-
hinkään. Sen takia hän sitten tekikin sen päätöksen ja lähti suojellakseen itseään. 
Sehän oli tietysti hyvä siinä mielessä, että hän näytti sen inhimillisyytensä ja hän näytti 
kans, että tää on niin suuri tilanne, et hän ei siitä selviä ja hän teki oman ratkaisunsa, 
että ei siinä vaan voinut mitään. Mutta vei toki meidän lakimiehelle asiat eteenpäin ja 
kehotti meitäkin viemään ja niinhän me vietiinkin.  (Tuuli) 

Monikasvoisuus koskettaa päätöksentekoa siten, että lähijohtajat voivat näyttää 
erilaiset kasvot eri työntekijöille yksilöllisistä syistä, mikä ei välttämättä johda 
tasapuoliseen kohteluun työyhteisön jäsenten kesken. Lähijohtajuudessa on ha-
vaittu vaihtelua päätöksenteossa liittyen perheystävällisten joustojen käyttöön-
ottoon, mikä voi olla yhteydessä yhteisen toimintamallin puuttumisesta käytän-
teiden myöntämisen suhteen. Sirpa kuvailee, että hänen lähijohtajansa ei anna 
kaikille samanlaista mahdollisuutta perheystävällisten joustokäytänteiden käyt-
töönottoon, vaan se vaihtelee työntekijäkohtaisesti. Haastateltavan mukaan jous-
tojen myöntämiseen suhtaudutaan yksilöllisesti riippuen joustojen pyytäjästä. 
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Sirpan lähijohtaja ei ole myöskään ehdottanut joustojen käyttöönottoa työnteki-
jöille eikä suostu kouluttamaan työntekijöitä uudelleen kiireen vuoksi. Haasta-
teltavan havaintojen perusteella heidän osastollaan ei vallitse työ-perhesuhdetta 
tukeva johtajuuskulttuuri, ainakaan jokaisen työntekijän kohdalla, jolloin osan 
työn ja perheen välisen suhteen tasapaino voi olla vaarassa rikkoutua. 

-- joku vaikka sanoo nyt, et täytyy käyttää sanotaan nyt äitiä lääkärissä kesken työpäi-
vän, ei oo muuta mahdollisuutta, niin toiselle on että joo, mee vaan, et tee tunnit jos-
kus, ja toinen ei sitten meinaa millään saada, että se on aika jännä. Ei, ei. Ei [ole teh-
tävästä riippuvaista]. (Sirpa) 

Lähijohtajan monet kasvot nivoutuvat päätöksenteon kanssa siten, ettei lähijoh-
tajan omalle lähijohtajalle välttämättä pystytä sanomaan vastaan vaikka tarve il-
menisi ja oikeus siihen olisikin työnantajan puolelta myönnetty. Esimerkiksi An-
tin mukaan lähijohtajille on annettu päätöksenteko-oikeus alaistensa perheystä-
vällisten käytänteiden käyttöönottoon liittyen, mutta lähijohtajien omat lähijoh-
tajat puuttuvat päätöksentekoon ja vaikeuttavat näin päätösten syntymistä. Sai-
raalaorganisaatiossa johtoportaita on neljä, joissa asioista väännetään. Heli on 
itse lähijohtaja, ja vie joustokäytänteitä koskevat asiat omalle lähijohtajalleen eli 
ylihoitajalle, joka päättää siitä, että otetaanko joustot käyttöön. Antin kuvailema 
tilanne on yhdenmukainen Helin kertomuksen kanssa. Helin ylihoitaja on suh-
tautunut myönteisesti joustojen myöntämiseen, jolloin haastateltava on pystynyt 
omilla alaisilleen käytänteitä myöntämään. Lähijohtajan oman lähijohtajan asen-
teen voidaan siis myös nähdä vaikuttavan siihen, että myönnetäänkö työnteki-
jöille joustoja vai ei. Helin kuvauksen perusteella on tulkittavissa, että heidän 
osastollaan on havaittavissa perhemyönteistä johtajuuskulttuuria, sillä kummat-
kin osaston lähijohtajista osoittavat perhemyönteistä asennetta ja ovat antaneet 
työtekijöille joustoja käyttöön. Perhemyönteinen johtajuuskulttuuri saattaa edis-
tää työn ja perheen välisen suhteen tasapainoa, ja jopa elämän eri osa-alueiden 
rikastavaa yliläikkymäsuhdetta. 

No, sehän [jousto] on lakisääteinen silloin kun lapsi on pieni, niin silloinhan se on 
pakko myöntää. Ja mä nään sen kyllä, et jos mulla vaan on sijainen, niin mä pyrin aina 
puoltamaan. Ylihoitajahan sen sitten myöntää. Joo, kyl mun mielestä ihan hyvin on 
saanut, et oon pystynyt tähän saakka ainakin järjestämään sijaiset sit niin, että mulla 
on niihin poissaoloihin sijainen. (Heli) 

-- on ollut sitä hautajaisten järjestelyä ja perunkirjoituksia, ja sitten taas sitä äidin tyh-
jäämistä ja myyntiä, et se [jousto] on ollut kyllä tosi hyvä. Ja ylihoitaja myöskin suh-
tautu siihen kyllä tosi myönteisesti että, että onnistu kyllä mun mielestä tosi hyvin ja 
joustavasti, että ei tarvinnut, kuin mennä puhumaan asiasta. (Tiina) 

No tää [päätöksenteko-oikeus] ei nyt oikein jostakin kumman syystä oo välttämättä 
tuossa hoitopuolella mennyt ihan aidosti läpi, vaan siellä edelleen ylihoitajaporukka 
haluaa pitää näistä asioistaan kiinni ja olla päättämässä. Et tähän me joudutaan var-
maan palaamaan vielä ja, ja palataankin, et nää on nää oikeudet siellä alhaalla ja he 
päättää näistä asioista. Osastonhoitajat. […] No jos otetaan tämmönen esimerkki, että 
meillä on hoitotyössä vaikka lähiesimies, osastonhoitaja, ylihoitaja, hallintoylihoi-
taja, niin tässä on jo neljän ketju. Ja jos sieltä lähetään sitten jonkun osaston asioita 
hoitelemaan, niin neljässä portaassa sitä väännetään ja käännetään ja kuka sitten 
päättää. (Antti) 
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5.2.3 Lähijohtaja tukipilarina ja esimerkkinä työn ja perheen yhteensovitta-
miselle 

Lähijohtajan monet kasvot -teeman viimeinen alateema käsittelee lähijohtajan te-
koja työyhteisön työssä jaksamisen tarkkailijana ja esimerkkinä työn ja perheen 
yhdistämiselle. Useat haastateltavat kuvailevat lähijohtajan kuuntelevan työnte-
kijöiden toiveita niitä tyrmäämättä, mikä voi edesauttaa avointa vuorovaikutusta, 
mitä tulee perhemyönteiseen johtajuuskulttuuriin. Lähijohtaja on työyhteisölleen 
tukipilarin roolissa, sillä hän kannustaa työntekijöitään niin uusiin haasteisiin, 
kuin suhtautuu myönteisesti perheeseen liittyviin asioihin sekä on keskustelu-
kumppanina vaikeiden henkilökohtaisten asioiden kohdatessa työyhteisön jäse-
niä. Esimerkiksi Anneli on kokenut pystyvänsä purkamaan pahaa oloaan kes-
kustelemalla lähijohtajansa kanssa. Joonaksella on kokemusta siitä, että lähijoh-
taja on kannustanut häntä lähtemään opiskelemaan ja hän on työyhteisössä 
kuunnellut alaistensa murheita. Suviakin on kannustettu sisäiseen siirtoon, jotta 
työn ja muun elämän yhdistäminen helpottuisi. Haastateltavat näkevät tärkeänä 
lähijohtajalta saadun tuen ja myös työyhteisöissä keskusteleminen koetaan avoi-
meksi. Avoin keskustelu perheasioista voi tukea perhemyönteisen kulttuurin 
kehkeytymistä niin organisaatioon kuin johtajuuteenkin, jolla voi olla edesaut-
tava vaikutus työn ja muun elämän helpottumisen kannalta, kun haastateltavat 
eivät epäröi pyytää joustojen käyttöönottoa omalla kohdallaan. 

 [Lähijohtajan] ymmärtäväisyys ja se, että hän ymmärtää ne tilanteet, kun tullaan ky-
symään sitä mahdollista joustoa jossain, niin sitä ei tyrmätä. Kun on asioita, mitkä 
koskee pelkästään työtä, mitkä tyrmätään, että oon myös nähnyt hänestä sen puolen, 
että kaikki ei mene läpi. Mut näis asiois menee, että mun mielestä se on pelkästään 
positiivista just ton perheasian kanssa. (Terhi) 

-- mun mielestä meil tosi hyvin joustetaan kyllä. Et tässäkin tota viime talvena sattu 
niin, että just tää tyttö, joka on 15, niin se kaatui, kun oli niin liukasa seljälleen niin, 
että se oli lyönyt päänsä oikeen kunnolla, tullut koulusta, niin tää nuorempi tyttö 
mulle soitti sitten, että Hanna vaan nukkuu ja mä en saa sitä hereille. Ja tota, sitten mä 
totesin, että kun se mun mies oli lähtenyt iltavuoroon, se on töis, et on matkaa, et ei 
voi sanoa, et mee käymään. Niin, sitten siinä puhuin, niin mulle heti esimies sano, 
et no sähän lähdet kotia. (Suvi) 

-- mä oon sen saanut purettua, et ylihoitaja oli kyllä hyvänä tukena siinä vaiheessa. 
Et sehän tapahtu jo sit se semmonen oma romahdus silloin kollegoitten ja ylihoitajan 
aikana ja sit oli pakko hakeutua lääkäriin ja sit mä en nukkunut silloin, ja heräsin aa-
mulla kahden kolmen aikana tuumaamaan asioita ja rupesin olemaan aika loppu. Et 
sitten ylihoitajan tuella tavallaan tulin, palasin takaisin töihin, et kyllä sit siellä oli 
näitä osastonlääkäreitäkin, yks vanha kollega, joka oli jo lähtenyt tässä vaiheessa pois 
sieltä osastolta, niin hän sanoi, et miks mä en sanonut hänelle. Et silloin esimies seisoi 
vieressä ja auttoi mut palaamaan töihin ja hän kysyi sitten, et ketä he odottaa takaisin, 
niin kyl he oli sanonut, et he odottaa mua takaisin. (Heli) 

Ja kun meit on niin paljon, niin tähän sakkiinhan mahtuu monenlaista ihmistä ja mo-
nenlaista perhettä ja tapahtumaa, niin mun mielestä aika avoimesti me puhutaan, vaik 
olis vähän jotain hankalaa ja sellaista. Ja esimiehelle totta kai voi, niille voi mennä 
aina, et siin, siinä kyllä ihan 10 pistettä meidän esimiehille. Meidän esimiehellä, sillä 
on nenäliinoja siellä laatikossa, et se on ittekin sellanen, et se on tosi herkkä, mut et 
sitte monesti ku joku käy jotakin purkamas, niin sit sielt tullahan nenäliinan kans, mut 
se on tos ihan hyvä juttu. (Anneli) 
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[Lähijohtaja] sanoi samalla, että kyllä hän ymmärtää vallan hyvin sen matkan ajami-
sen, että onhan se aikamoinen matka. Ja sitten sen, että sun aikas sinne kotia lisää se 
kaks tuntia päivässä, että se on paljon Mutta että tuota ni sit taas tavallansa ymmärsi 
[sisäisen siirron], ja kun mäkin sanoin, et en mä muuten olisi lähdössä todellakaan 
minnekään, mutta että kyllä totta kai, jos mahdollisuus tulee, niin kannattaa. […] 
Aina voi purkaa itteänsä ja sinne huoneeseen voi kyl aina mennä ja läsäyttää oven 
kiinni, että mul on nyt,kuule asiaa, niin että kyllä se aina esimies kuuntelee kiltisti. 
Et kyllä mä koen, että meillä on hyvä työyhteisö, että siel on niinku ookoo kaikki asiat. 
(Suvi) 

Oon siis todella tyytyväinen, on tosi mukavaa hommaa, että mun oli tarkoitus vaan 
tulla hetkeksi töihin ja lähteä opiskelemaan, niin sitten mä olinkin viis vuotta. Nyt mä 
toki oon opintovapaalla täältä ja on edelleen täällä siis paikka, mutta olen nyt tällä 
hetkellä opintovapaalla. Ja mullakin nuo esimiehet on kannustanut lähtemään opis-
kelee sairaanhoitajaksi, niin on sekin nyt järjestynyt täältä oikein hyvin. (Joonas) 

Lähijohtajan tekojen voidaan nähdä rajoittuvan tarkkailemiseen työssä jaksami-
sen parantamisen suhteen, sillä haastateltavien mukaan lähijohtaja on hyvä kes-
kustelukumppani, mutta teot keskusteluissa ilmenneiden ongelmien ratkaise-
miseksi jäävät usein puuttumaan. Esimerkiksi Heidi ja Sirpa yhtyvät edellisiin, 
että lähijohtaja on toiminut hyvänä keskustelukumppanina, mutta haastatelta-
vien mielestä lähijohtajilla ei ole oikeita mahdollisuuksia vaikuttaa keskuste-
luissa ilmenneisiin ongelmakohtiin. Esimerkiksi eräs lähijohtaja ei ollut oikeasti 
kiinnostunut Tuulin jaksamisesta töissä, ja hän puhui kehityskeskustelussa itses-
tään sekä halusi vain päästä pois tilanteesta mahdollisimman nopeasti. Antin-
kaan mielestä lähijohtajat eivät kuuntele alaisiaan, ja on näin yhtä mieltä Tuulin 
kanssa ilmenevästä johtajuuskulttuurista. Toisaalta, Markun mukaan lähijohtaja 
saattaa olla vaativa, jolloin tämän vaatimukset alaistensa osaamisalueen laajuu-
desta voi vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen. Lähijohtajuuden näkökulmasta 
taas, työntekijät saattavat olla haluttomia ratkaisemaan työhyvinvoinnillisia on-
gelmia; Helin mielestä työyhteisössä olisi kehittämisen varaa, sillä vaikka ongel-
mat olisivat ratkaistavissa, niin työntekijät eivät sitoudu ratkaisemaan tunnistet-
tuja ongelmia.  Lähijohtaja voi olla työyhteisön henkireikä, mutta myös välinpi-
tämätön tai vain näennäisesti sitoutunut alaistensa työssä jaksamisen kehittämi-
seen tai huomaamattaan vaatia työntekijöiltä liikaa. Lähijohtaja ja työyhteisö vai-
kuttavat jatkuvasti toisiinsa, ja rakentavat näin johtajuuskulttuuria tekojen ja 
niistä tehtyjen tulkintojen myötä. Näennäisesti sitoutunut johtajuuskulttuuri 
saattaa hankaloittaa perhemyönteisten toimintatapojen muotoutumista työyhtei-
sössä, sillä toivotut asiat jäävät toteutumattomiin ensimmäisestä teemasta tut-
tuun ”johtajuuden toiveiden tynnyriin”. Näennäisesti sitoutuneessa johtajuus-
kulttuurissa lähijohtajalla ei ole aikomusta tai aikaa toteuttaa johdettavan toiveita 
liittyen tämän työn ja perheen yhteensovittamiselle, jolloin elämän eri osa-aluei-
den välisen suhteen tasapaino saattaa rikkoutua. 

Siellä [osastoilla] myöskin peräänkuulutetaan paljon sitä, että työntekijöitten pitäis 
saada vaikuttaa asioihin, heit ei kuunnella. (Antti) 

Meillä on tietysti kehityskeskustelut esimiehen kans, siinähän puhutahan sitte. Kyllä 
mä uskon, että meidän esimiehelle vois, jos nyt tuntuu pahalle, niin sitte oikeesti 
mennä puhumaan siitä. Onhan täällä varmasti niitä keinoja kyllä, mikä niinku esi-
miehen taholta sitte ajatellaan, et onks se joku, työssä jotain muutetaan tai pitääkö 
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siirtyä tai jotain. Mutta yleensä nyt näin pienet stressit tai muut, niin ainakin mä oon 
tehnyt niin, että jos mul on paha mieli tai semmonen niinku aamusta, vaikka sitä ei 
saisi purkaa kiukkua tietysti työkavereille, mutta että ku heti sanoo, että mul on nyt 
semmonen fiilinki, että kyllä nyt ottaa päähän, ja että sen pystyy sanomahan, että kun 
me ollaan sillai puhuttukin, että parempi on se sanoa, koska että jos vain kiukkuaa ja 
et sä puhu, että mikä sua vaivaa, niin sitten se ei oo työkaverin syy, että yleensä se just 
auttaa, kun saa vähän puhista jotakin ja se ei välttämättä johdu edes töistä. (Heidi) 

No se [kehityskeskustelu] on ollut vähän sitä paperin täyttöä sen edellisen esimiehen 
kanssa, ja silloin kun työhyvinvointisuunnittelija ei ollut palavereissa, niin se oli niin 
päin, että esimies kerto mulle hänen ongelmistaan. Sitten me täytettiin paperit ja al-
lekirjoitus, niin, se kirjoitti jotakin diibadaapaa sinne, että no, mitähän tähän nyt laite-
taan. (Tuuli) 

-- valitettavasti sieltä esimiesportaasta lähtee, että sieltä vaaditaan työntekijöiltä esi-
merkiksi aika laajaa osaamista ja asioitten hallitsemista, ja ihmiset käyvät koko ajan 
sitte jaksamisen suhteen siellä rajapinnalla, että pitää hallita hirveen isoa aluetta ja, ja 
näin. Vaikka se osaa voi tyydyttääkin, että on hyvin moniosaaja, mut sitte tavallaan 
jos menee siellä koko ajan työpisteitten tavallaan kuppi täynnä ja, ja osaamisen ää-
rirajalla, niin onhan se kuluttavaa sitten. (Markku) 

Osa henkilökunnasta tietää sen, että jos sä vastaat heikosti, niin sä joudut hirveesti 
tekemään töitä sen eteen, että, että sä joudut henkilökohtaisesti paneutumaan sitten 
sen työporukan kans, että miten se miten saadaan parannettua. Ja, mitä nyt tässä 
kuuntelee ja katselee niin aika paljon meissä esimiehissä on semmosta, et ehkä mei-
dän esimiesten pitäisi katsoa peiliin, mutta myös sen muun työyhteisön. Mutta niin 
kun sanoin, niin mun työyhteisössä ei oo kyllä sitä ongelmaa että, mutta tämä on 
kaikki kuulopuheiden ja kollegoiden ja työkavereitten tai niitten työntekijöitten kerto-
maa, että, että ihmiset ei voi oikeesti ihan hyvin tällä hetkellä. (Heli) 

Haastateltavat kuvailevat lähijohtajuutta pääsääntöisesti perheorientoituneesta 
tai työorientoituneesta näkökulmasta, jolloin lähijohtajien tuottama johtajuus-
kulttuuri linkittyy työn ja perheen yhdistämiseen liittyviin asenteisiin, jotka ovat 
ratkaisevia joustokäytänteiden käytettävyyden kannalta. Lähijohtajien teot il-
mentävät työ- tai perheorientoitunutta johtajuuskulttuuria. Viisi haastateltavista 
kuvaavat organisaatiossa ilmenevää lähijohtajuutta perhekeskeiseksi. Suvi ker-
too, että hänen lähijohtajallaan on perheystävällinen asenne, jonka sanojen mu-
kaan perhe tulee aina ensin. Terhin mukaan hänen lähijohtajansa on hyvä esi-
merkki työn ja perheen yhdistämisen taidosta. Heli kuvailee kokemuksiaan lähi-
johtajana, että kokee tärkeäksi työn ja muun elämän yhteensovittamisen mahdol-
listamisen ja alaistensa tukena olemisen, vaikka vain kuuntelijan roolissa. Työn 
ja perheen suhteen tasapaino on merkittävä elementti kokonaisvaltaisen työhy-
vinvoinnin ja elämänlaadun turvaamisen näkökulmasta, jota tukee perhemyön-
teinen johtajuuskulttuuri. 

-- kyllä, ku he [lähijohtajat] on tällasia kans varmasti ite perhekeskeisiä ihmisiä, että 
ymmärtää sitte, ja sit on sen ikäisiä nää, että heil, no ylemmällä esimiehellä on omia 
lastenlapsia ja mun ikäinen oma lapsi. Ja sitte osastonhoitajalla on kans sitä jälki-
polvea siellä, että kyllä hän jotenkin ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia syitä ja 
muuta. (Erika) 

Kyllähän mä hänen [lähijohtajan] elämästään sillai tiedän, ja sille on lastenlapset tär-
keitä, et viettää niitten kans aikaa, koska hän on leski-ihminen, ja kyllä aina kuuloo, 
ku puhuu, että lastenlasten kans ollu jossain, näin samalla myös lastensa kanssa 
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tekemisissä, että aina on sitä sanonut, että menöö perhe etusijalle että, semmosta aja-
tusta. (Suvi) 

-- mun mielestä, kyllä esimies on aina semmonen tasapuolinen ollut kaikille. En tiedä 
sitten muista esimiehistä. […] Et jotenkin niinku, ku mul on niinku murrosikäiset, sit-
ten mun kollegoilla, niil on jo lapsenlapsia päiväkoti-ikäisiä ja näin, mutta silti meil on 
sellaisia kokemuksia voirahan jakaa ja muistella kaikenlaisia juttuja. Että kaikil on 
lapsia kumminkin, niin on helppo sitte puhua asioista. (Heli) 

Mut mun mielestä työtä ja perhettä ei voi erottaa toisistaan, tai työtä ja yksityiselä-
mää ei voi erottaa toisistaan, et ne kuuluu yhteen sen kokonaishyvinvoinnin takia. 
Ja mun mielestä on tärkeää, että mulle uskalletaan tulla kertomaan, jos siellä kotielä-
mässä on jotakin haasteita. Joskus jopa avioeroista tullaan itkemään mulle, et silloin 
täytyy sitten vain olla se kuuntelija. (Heli) 

Työorientoituneesta lähijohtajuudesta puhuvat neljä haastateltavaa. Jarmo kokee 
olevansa varoittava esimerkki työn ja perheen yhdistämiseen liittyen, ja saattaa 
olla, että hän ei koe perhettään yhtä merkitykselliseksi kuin työtään. Joonaksen 
lähijohtaja puhuu perheestään, mutta laittaa työt perhe-elämän edelle, josta on 
seurannut negatiivisia vaikutuksia lähijohtajan perheelle. Sirpan mukaan hänen 
lähijohtajansa näyttää ristiriitaista esimerkkiä työn ja perheen yhdistämisessä, 
eikä Sirpa koe pystyvänsä puhumaan perheasioistaan edes työyhteisössään ver-
taisilleen vihamielisen vastaanoton pelossa. Päivi taas puhuu perheestään töissä 
vain, jos on aivan pakko, eikä ole koskaan yhteydessä työyhteisönsä jäseniin va-
paa-ajalla. Kuitenkin Päivin oma lähijohtaja puhuu perheestään, vaikka Päivi ei 
itse koe sitä tarpeelliseksi työelämässään. Työorientoituneessa johtajuuskulttuu-
rissa lähijohtajat saattavat kokea, että sairaalan ensisijainen tehtävä on tuottaa 
voittoa ja toimia tehokkaasti, sillä perheestä puhuminen koetaan toissijaisena toi-
mintana ja työt hoidetaan perheenkin edun edellä. Työorientoitunut johtajuus-
kulttuuri saattaa johtaa työn ja perheen suhteen epätasapainoon ja ristiriitaan, 
sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti työhyvinvointiin uupumuksen oireiden na-
kertaessa työkykyä, jotka vaikuttavat edelleen kokemukseen elämänlaadusta 
kaiken kaikkiaan. 

 

Kyl mä oon olettanut, et mä oon aika epäonnistunut näissä [perhe]asioissa […], no 
ehkä mä oon varottava esimerkki, sanotaanko näin. Kyllä mä välillä yritän, totta kai, 
ja kauheen mielelläni lasten ja lastenlasten kanssa touhuan, ne on nyt onneksi niin 
kaukana, ettei [ole hoivavelvoitetta]. Mitenkähän mä muotoilisin kauniisti? Ehkä se 
oli siinä. Sovitaan niin. (Jarmo) 

-- kun tää mun nykyinen esimies on ollut nyt, mä nyt oon tosiaan nyt ollut viime vuo-
den enemmän tai vähemmän siellä opiskelemassa, mutta se oli sitä ennen noin vuoden 
vai kaks, joka tapauksessa ei niin hirveen pitkää pätkää kumminkaan mul itellä, ja hän 
just alotti siinä hommassa, nousi niin sanotusti esimiesasemaan, niin täytyy sanoa, 
en mä tiedä, onks se hyvää vai huonoa, mutta että hän on mun mielestä tehnyt vähän 
liikaakin töitä välillä, että ei ainakaan oo yhtään liikaa ottanut sille perheelleen niitä 
omaa aikaa omasta mielestäni. En nyt kaikkea tiedä tietenkään, mutta että siinä mie-
lessä kai hyvä, että on pyrkinyt tekee työnsä niin hyvin ku pystyy ja välillä ehkä lii-
ankin hyvin. (Joonas) 
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Tuli ensimmäisenä mieleen nyt semmonen, et jos joku vaikka sairastuu, vaikka esi-
merkiks nyt oma tytär sairastu, niin en mä, siis tietysti mä puhuin lähimmille ystäville, 
mut ei missään nimessä ois tullut mieleen, et sitä ois mitenkään yleisesti tuonut siellä 
[työpaikalla] esille. Ja sitten mulle sanottiinkin, että älä kerro sitten niinku ääneen, 
että kaikki ei ymmärrä asiaa. […] Välillä tuntuu, että hän [lähijohtaja] ymmärtäiskin 
hyvin ja edesauttais tällai näin, mut sitte toisaalta taas ei. Että se [esimerkki] on vähän 
semmosta ristiriitaista. (Sirpa) 

En oikein tiedä, mä en ite ainakaan oo kovasti mielelläni kertomas yhtään mitään 
[perheasioita] ni, mut jos mä nyt ajattelen omaa esimiestä tietysti, et hän kyllä tuo, 
mutta tuota osittain. […] Kyllä se [vaikeneminen] on ihan tietoinen, se on ominaispiir-
teeni, että mä en kyllä kerro asioista, jos ei oo aivan pakko. […] Työ vaikuttaa vapaa-
aikaan, ne kulkee kotiin. [Stressi ilmenee] ihan tuota unettomuutena ja asioiden 
miettimisenä öisin. (Päivi) 

5.3 Johtajuus ristiriitojen miinakenttänä 

Johtajuus ristiriitojen miinakenttänä -teema kuvaa lähijohtajuuden kentällä ilme-
neviä paradokseja, joiden kautta lähestytään työyhteisössä ilmeneviä jännitteitä. 
Nämä paradoksit ovat ilmiöitä, joihin on mahdotonta löytää suoraviivaisia rat-
kaisuja, mutta ne antavat näkökulmaa organisaation johtajuuskulttuurin piir-
teistä. Ristiriitojen kenttää on tarkasteltu kategorisoimalla haastateltavien pu-
heesta nostettuja johtajuuden paradokseja aiempaan paradoksien organisaatio-
tutkimukseen perustuen. Mäki (2017) on listannut neljä organisaatiotodellisuu-
den paradoksia, jotka ovat ilmenneet alan aiemmassa kirjallisuudessa seuraa-
vasti:  
 

- joustavuus vastaan tehokkuus, 
- voiton tavoittelu vastaan sosiaalinen vastuullisuus, 
- yksilöllisyys vastaan yhteisöllisyys ja 
- yhteistoiminta vastaan kontrolli. 

 
Nämä neljä paradoksia muodostavat pääteeman alateemat, jotka on suhteutettu 
tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin, kuten lähijohtajan työssä ilmeneviin risti-
riitoihin, johtajuuskulttuuriin sekä työn ja perheen keskinäiseen suhteeseen. 
 

5.3.1 Joustavuus vastaan tehokkuus 

Adler ym. (1999) mukaan organisaation tehokkuuden turvaamiseksi sen raken-
teiden täytyy sisältää byrokraattisia elementtejä kuten standardeja, hierarkiaa, eri 
osaamisalueita ja erillisiä henkilöstöosastoja. Tehokkuuden edellyttämän järjes-
telmän voidaan nähdä olevan vastakkainasettelussa joustavuutta kohtaan, sillä 
joustavuus kaipaa keskinäisiä sopeuttamisen toimenpiteitä organisaation toimi-
joiden välillä. Organisaatioissa joudutaan tekemään kompromisseja joustavuu-
den ja tehokkuuden välillä esimerkiksi johdon ja työyhteisön toimesta, jolloin on 
mahdollista, että pakon edessä tehtyjä kompromisseja ilmenee myös 
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lähijohtajuudessa paradokseina. Esimerkiksi joustavista työvuorokäytänteistä 
pääsääntöisesti käytetyin on mahdollisuus työvuorotoiveisiin ja työajan keven-
nykseen, jolloin työntekijöille pyritään antamaan ajallista joustoa organisaation 
tehokkuuden ehdoilla. Kuitenkin pisteessä, jossa organisaation tehokkuus tai 
muiden työntekijöiden suoriutuminen alkavat kärsiä, niin työvuorotoiveita ei 
pystytä enää toteuttamaan. Kolmen haastateltavan mukaan lähijohtajat kohtaa-
vat työssään paradoksin suhteessa toiveiden toteuttamiseen siten, etteivät kaik-
kien työntekijöiden toiveet voi toteutua suuren henkilöstömäärän ja kolmivuo-
rotyön luonteen vuoksi. Antti on samoilla linjoilla siitä, että työvuorotoiveita 
myönnetään vain silloin, jos organisaatiolla on siihen mahdollisuus. Lähijohta-
juuden näkökulmasta ristiriita ilmenee inhimillisen joustotarpeen ja organisaa-
tion toiminnan jatkuvuuden aiheuttamassa välitilassa, jolloin joidenkin työnteki-
jöiden kohdalla saatetaan joutua tekemään kompromissi ja jättää työvuorotoive 
tällä kertaa toteuttamatta. Joidenkin työntekijöiden työn ja perheen suhde saattaa 
kärsiä, mikäli toiveita ei voi toteuttaa, mutta myös silloin, jos toiveita toteutetaan 
yli resurssien.  

-- et aina niitä ei ehkä sitten ihan pystytä toteuttamaan sitten. Ja voi olla, että joku 
sitten ehkä voi, saattaa kärsiäkin sitte, et jos on jotakin pitkiä toiveita, niin sit jolla-
kin muulla sit saattaa tulla tietenkin jotenkin hankalampia työvuoroja. (Tiina) 

Ei välttämättä sitten ihan kaikki [työvuorotoiveet] toteudu, ja samoin että esimerkiksi 
meillä on sellanen sääntö tai sellainen, et kun on kolmen viikon lista, niin yks viikon-
loppu ollaan kokonansa töis, yks osittain ja yks kokonansa vapaa. Mut esimerkiksi 
kesäaikana se ei toteudu, voi olla että on kuus viikkoakin töis, niinku viikonloppuja 
töis, et se ei toteudu, ei pysty, muuten homma ei toimi.  (Anneli) 

-- meillähän on kaikilla välillä niin, että se toive, mitä oot toivonut, niin se ei oo toteu-
tunut. Mutta sehän on varmaan aika normaalia, kun tommosta valtavaa väkimäärää 
pitää pyörittää ja kolmivuorotyö pitää pyöriä ja kaikkee, että jos siel on paljon toi-
veita, niin kaikkii ei varmaankaan pysty toteuttaa. (Suvi) 

-- pyritään ottaa työvuorolistoja suunniteltaessa jo huomioon, eli annetaan mahdol-
lisuus antaa niitä toiveita siellä. Toisaalta sitten on lomat, vuosilomat, ihan sama käy-
tänne, pyritään siihen, että varsinkin perheelliset pystyis saamaan sitten kesäaikana-
kin sitä yhteistä aikaa siellä. […[ Eli työtilanteen ja yksikön mahdollisuuksien mu-
kaan on pyritty aina antaa se vapaa, jos tarve on perusteltu. (Antti) 

Ristiriitoja johtajuudessa aiheuttaa sairaalaorganisaatiolle perinteeksi muodostu-
nut eri ammattiryhmien välinen vahva hierarkia, mikä ehkäisee tasapuolista 
kohtelua työnantajan puolelta työntekijöitä kohtaan. Anneli on havainnut, että 
hoitajien kärsimä kiire ja minuuttiaikataulu ovat peräisin lääkärien nauttimasta 
erityisasemasta työyhteisössä. Lääkäreillä on oikeus käyttää työajanliukumaa 
joustokäytänteenä, kun taas hoitajat eivät, jolloin hoitajat ovat lääkäreiden aika-
taulujen armoilla. Liukumaa toivotaan käyttöön hoitajien puolelta, mutta se ei 
ole tällä hetkellä mahdollista nykyisessä organisaatiorakenteessa. Haastateltavan 
mukaan lääkäreitä on suhteessa vähemmän työmarkkinoilla kuin hoitajia, joten 
organisaation voidaan nähdä toteuttavan kyseisen ammattiryhmän joustotoi-
veita pääsääntöisesti enemmän kuin hoitajien, sillä hoitajien voidaan nähdä ole-
van helpommin korvattavissa työmarkkinoilla. Lähijohtajien on siis 
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ammattiryhmän perusteella myönnettävä joustoja eri tavalla, sillä osa työnteki-
jöistä saattaa olla vaikea korvata, mikä on tuhoisaa organisaation toiminnan jat-
kuvuuden ja tehokkuuden kannalta. Paradoksin lähijohtajuuteen aiheuttaa ti-
lanne, että ihmiset ovat eriarvoisia työelämässä, jolloin lääkärien työn ja perheen 
yhdistämistä tuetaan todennäköisesti enemmän kuin hoitajien. Tunne paradok-
sista aiheuttaa haastateltavalle lähijohtajalle pahaa oloa ja tunnetta, että tilanne 
on ikävä, mutta se on pakko hyväksyä.  

-- olis ehkä jotain liukumaa, jonkun sortin liukumaa, että meillähän pääsääntöinen 
se työaika on 7-15, elikkä monet osastot esimerkiksi haluais, että mentäis jo ennemmin 
ottamaan niitä näytteitä, kuudelta, koska lääkärit tuloo, sitten se sairaalan kierto on 
niin, että kun lääkäri tulis kierrolle, niin lääkärihän haluaisi mieluusti sen saman päi-
vän vastaukset jo. Mut kun lääkäri on kierrolla, niin se on monesti, että me ollaan vasta 
ottamatta niitä, elikkä lääkäri joutuu mennä uudestansa taas potilaan papereihin 
niinku tutkimaan niitä sitten sen jälkeen, niin että meistä voisi ehkä useampi tulla kuu-
deksi, jos me halutaan […] et se tasapainottuis niinku, et siinä olis sitä joustoa. Mut 
sitä täällä ei oo yhtään. Meil on ihan minuuttiaikataulu. (Anneli) 

-- et työnantaja kohtelee jotakin ammattiryhmää eri tavalla kuin toista, että se. On 
se varmasti niin, että jos hoitajia on tulossa riittävästi ja lääkäreitä ei tahdo saada 
kissojen ja koirien kanssa ees käväseen, niin tottahan siinä vähän tulee semmonen 
että [se on se tarjonnan laki]. Niin. Se vaan ikävä kyllä on niin. Mut et kyllähän se 
tuntuu välillä aika pahalta. (Jarmo) 

Lähijohtajuuden kuvauksissa haastateltavat kertoivat hyviksi koetuista jousto-
käytännöistä, joita on uhannut yritystoiminnan tehokkuuden vaatimukset. Te-
hokkuuden aiheuttamat paineet voivat olla myös taloudellisia, kuten Jarmo ker-
too. Työn ja perheen yhteensovittamiseen suunnattuna joustoja on käytössä nyt 
yksikkökohtaisesti, mutta niiden tulevaisuus huolestuttaa taloudellisten kiristys-
ten painaessa päälle. Haastateltavan mukaan SOTE-muutoksen edessä myös 
joustoihin tehtävät muutokset ovat mahdollisia, sillä resurssivaje on nyt jo paha. 
Markun mielestä esimerkiksi vuorotteluvapaa on ollut erittäin hyvä ja käytetty 
joustokäytäntö, mutta sitä ei ole enää mahdollista saada – ainakaan niin helposti 
kuin ennen. Lisäksi, työnhakijoilla on nykyään suuret vaatimukset työnantajia 
kohtaan, ja työnantajien ei kannata palkata sellaisia työntekijöitä, jotka eivät ole 
monipuolisia esimerkiksi työvuoroissa käytettävyyden suhteen. Tällöin toimin-
nan tehokkuuden varmistamisen voidaan nähdä peittoavan yksilölliset työaika 
– ja vapaatoiveet, jotka saattavat olla merkityksellisessä asemassa yksilön hyvin-
voinnin ja kestävän työuran näkökulmasta. Pyrkimys tehokkuuteen ja tuloksel-
lisuuteen voi olla osa syynä työorientoituneeseen johtajuuskulttuuriin sekä olla 
vahingollinen työntekijöiden työn ja perheen suhteelle, mikäli perheystävällisiä 
käytänteitä aletaan karsimaan työnantajan puolelta. 

 -- osassa yksiköistä pystytään hyvinkin joustaviin järjestelyihin ja osassa se on aika 
vaikeeta […] Mutta, tota oonhan mä viime aikoina kuullut, että sitä joustoa on vähem-
män kuin ennen […] On epävarmuus sekä nykyisestä että tulevasta. Nykyisestä sen 
tähden, että meillä on muuttunut alueella toiminta aika lailla. […] Tähän astihan 
meillä on ollut aina resursseja liian vähän. Aina on niinku kiistelty siitä, että mistä 
sitä resurssia oikeasti pystyttäisi siirtämään, kun taloudelliset edellytykset on semmo-
set, että uutta resurssia ei niin kauheesti pysty hankkimaan, että joo, se on varmaan, 
se epävarmuus on, on toinen asia ja resurssipuute on toinen asia, resurssivaje. (Jarmo) 
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Täällä puhutaan paljon siitä, että perhe ja työ pitäisi yhdistää, mut kylhän tosiasia on 
se, et kiristyksiä tulee koko ajan, et eihän se esimerkki sitä ole, mitä sen pitäisi olla. 
Puhutaan työhyvinvoinnista ja työhyvinvoinnin johtamisesta, niin mä oon kyl vähän 
eri mieltä siitä. Ja tuota, okei, pakolliset perhevapaat myönnetään varmaankin, mutta 
uskoisin, että en tiedä, mistä johtuu tää kiristyspolitiikka tällä hetkellä. (Heli) 

-- kun on avoimia työtehtäviä, esimerkiksi haettiin, täällä oli toistakymmentä avointa 
työpaikkaa, niin työnhakijoilla on aika kovat vaatimustasot jo heidän oman elämän-
tilanteen suhteen sillä tavalla, että asettavat työnantajalle aika hurjia tai hankalia eh-
toja, että sanovat, että heille käy päivätyö tai näin. Ja sitten taas tavallaan jos työnan-
tajalle menee sanomaan, että mulle käy vaan päivätyö, niin eihän kukaan työantaja 
tahdo semmosta työsopimusta kirjoittaa, koska heillä saattaa olla kumminkin tarve, 
että ihminen tekee kolmivuorotyötäkin, että sehän lukittee heidät sitten aika lailla tiu-
kasti sen, jos työsopimuksessa tämmönen kirjaus on. Että, ei meillä liikkumavaraa   
semmoseen oo, että ollaan kumminkin sen verran pieni taloa, et pitää kumminkin aika 
lailla semmonen laaja työsopimus kirjoittaa, että ihmistä voi vaihdella eri työpisteitten 
välillä. (Markku) 

Perhemyönteisen johtajuuskulttuurin konkretisoituminen edellyttää myös lähi-
johtajalta itseltään joustavuutta, johon organisaation tehokkuusvaatimusten voi-
daan nähdä vaikuttavan. Pyrkimyksessä mahdollisimman tehokkaaseen toimin-
taan organisaation kustannukset voidaan pyrkiä minimoimaan, kun taas työnte-
kijöiden tuottavuus saatetaan pyrkiä maksimoimaan. Taloudellisten kiristysten 
ilmapiirissä työntekijät saattavat kohdata työssään kiireen tuntua. Tunne kii-
reestä saattaa johtua liian vähäisestä määrästä henkilökuntaa, tai liian suuresta 
määrästä työtä. Esimerkiksi Tuulin mukaan lähijohtajien jaksaminen ei tällä het-
kellä kohtaa työtehtävissä suoriutumista, koska lähijohtajat ovat liian kiireisiä tai 
stressaantuneita osoittaakseen aitoa kiinnostusta alaistensa oloja kohtaan tai tar-
jotakseen perhemyönteistä ohjausta heille. Anneli on Tuulin kanssa samaa mieltä 
lähijohtajien kiireestä, sillä se estää toteuttamiskelpoisten ideoiden kokeilemista 
työyhteisössä. Kiireinen johtajuuskulttuuri voi olla estävä tekijä perhemyöntei-
syydelle ja työ-perhesuhteen tasapainolle, sillä alaisten tarpeita työssä jaksami-
sen ongelmakohtia ei välttämättä ehditä kuuntelemaan tarpeeksi perusteellisesti 
tai puuttumaan niihin. 

-- esimiehet on sen verran stressaantuneitakin, että tavallaan ei oo kykyä, taitoa eikä 
ittelläkään jaksua että kun, jos sitten on myös sellaisia, jotka tulee ja syöltää sen koko 
pakkansa, että auta mua, niin eihän siinä oo apukeinoja ja yritetään päästä vaan pois 
tilanteesta. Mut eihän sen esimiehen sitä tartte ratkaista, vaan et se ohjaa eteenpäin ja 
niinku et se prosessi kulkee jonnekin suuntaan. (Tuuli) 

Mä luulen, että meillä on hirviän paljon hyviä ideoita ja kaikkia, mut meidän esimie-
hilläkin on niin kiire, meillä jää kaikki toteuttamatta. (Anneli) 

Perheystävällisten joustokäytänteiden tasapuolinen jakautuminen ja työntekijöi-
den mahdollisuudet vaikuttamiseen työpaikalla ovat puhututtaneet työntekijöi-
den kesken ihan asiakasrajapinnasta sairaalan johtoon saakka. Sirpan mukaan 
ristiriitaista työpaikalla on se, etteivät kaikki saa samanlaisia joustomahdolli-
suuksia. Haastateltavan oman lähijohtajan mukaan prioriteetti työssä on sen jat-
kuvuus ja tietyt osaamisalat, mikä estää toiveen toteutumisen koskien joustokäy-
tänteiden tasapuolista jakaantumista. Tällöin organisaation toiminnan tehokkuu-
den voidaan nähdä jatkuvan työntekijöiden joustojen ja työssä jaksamisen 
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ehdoilla, ja lähijohtajuudessa voi ilmetä ristiriitoja sen suhteen, että kenelle jous-
toja voidaan myöntää, jotta toiminnan jatkuvuus pystyttäisiin turvaamaan orga-
nisaation näkökulmasta. 

-- ilmeisesti he on anoneet [joustoja], mutta mä en nyt tietysti kysynyt, että onko heillä 
millainen syy. Niin, että tietysti se on väärin, jos on samanlainen syy ku mulla, niin 
tota, ettei saa. […] Ja se syy on just se [työkierron toteutumattomuudelle], että kun ei 
oo henkilökuntaa, niin ei voi laittaa sitte, vaihdella ihmisiä, että sitten jää niitä töitä 
tekemättä siinä toisessa pisteessä, missä ei kaikki sitten osaa täydellisesti kaikkee. 
(Sirpa) 

Antti puolestaan kertoo, että nykyinen organisaation johtamisviestintä on risti-
riidassa halutun vuorovaikutusmallin kanssa. Halutussa vuorovaikutusmallissa 
lähijohtajan ja alaisen välisen viestinnän tulisi olla kaksisuuntaista ja nykyistä 
avoimempaa, jolloin työntekijät saisivat mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. 
Työntekijöitä ei Antin mukaan tällä hetkellä kuunnella, joka saattaa olla peräisin 
organisaation asettamista tehokkuusvaatimuksista. Tällöin lähijohtajuudessa voi 
ilmetä ristiriitoja sen suhteen, että käyttääkö johtaja työaikansa työntekijöiden 
kuuntelemiseen sekä työolojen parantamiseen, vai yrittääkö tämä vain selviytyä 
kiireisessä ilmapiirissä päivästä toiseen toteuttaen työnantajan kirjoittamatonta 
sääntöä. Esimerkiksi Heidi toivoi lähijohtajaltaan työergonomiaan liittyvää pa-
rannusta, jonka lähijohtaja yritti toteuttaa. Heidin mukaan toteutus ei kuitenkaan 
vastannut hänen toivettaan, jolloin viestinnän voidaan nähdä tässäkin tapauk-
sessa epäonnistuneen. Heidin lähijohtaja epäonnistui johdettavan kuuntelemi-
sessa ja toiveen toteuttamisessa. 

-- keskeinen asia on se hyvä laadukas esimies, johtaminen, joka pitää sisällään sen, että 
työpaikan asioita ja siihen liittyviä asioita pitää ihan aidosti viestittää ja keskustella 
siellä molemmin suuntaisesti, et tuota, ehkä se perinteinen ajattelumalli on edelleen 
sitä, että työntekijä kuuntelee ja esimies kertoo. […] Peräänkuulutetaan paljon sitä, 
että työntekijöitten pitäis saada vaikuttaa asioihin, heit ei kuunnella. (Antti) 

On ehdotettukin [ergonomiaa ja fysioterapiaa], voi laittaa sähköpostilla ja sitten oon 
ollut näissä yhteisissä palavereissa, missä on tämä ylin päällikkö ollut mukana. Niin, 
olen laittanut ja ehdottanut, mutta se ei ollut ihan sitä, mitä mä toivoin, että ihan 
konkreettisestikin [fysioterapeutti] tulla sinne paikan päälle. [Heidi] 

5.3.2 Voiton tavoittelu vastaan sosiaalinen vastuullisuus 

Lähijohtajat kohtaavat työssään ristiriitaisen todellisuuden, sillä heidän täytyy 
keksiä keinot työnsä hoitamiseen paineiden kasvaessa niin taloudelliselta kuin 
yhteiskunnalliselta taholta. Nämä yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaatimukset 
ovat molemmat yhtä lailla oikeutettavissa organisaation toiminnan näkökul-
masta, josta aiheutuu lähijohtajuuteen paradoksi. (kts. Margolis & Walsh 2003.) 
Tämän paradoksin keskiössä on siis ristiriita, joka kohdataan yritysmaailmassa 
päivittäin, eli sosiaalisen vastuullisuuden ja voiton tavoittelun vastakkainaset-
telu. Usean haastateltavan mukaan hoitoalan työssä kyseisessä sairaalaorgani-
saatiossa ilmenee toisinaan niin paha kiire, että se vaikuttaa työssä jaksamiseen, 
ja sitä kautta kokonaisvaltaisesti elämänlaatuun. Kiirettä ei haastateltavien mu-
kaan pystytä helpottamaan, koska työnantaja ei suostu palkkaamaan lisää 
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työvoimaa vedoten resurssivajeeseen työntekijöiden pyynnöistä huolimatta. 
Kolme haastateltavaa on yhtä mieltä siitä, että viime aikoina kiire on pahentunut 
ja kiristykset ovat lisääntyneet. Lisäksi, organisaation byrokratian, jonka olemas-
saolon tarkoituksen voidaan nähdä liittyvän toiminnan tehostamiseen, koetaan 
jäykkänä ja muutokseen tähtääviä prosesseja hidastavana elementtinä haastatel-
tavien näkökulmasta. Työnantajan kieltäytymisen lisähenkilöstön palkkaami-
sesta ja byrokratian ylläpitoon pyrkivät toimenpiteet voidaan nähdä tähtäävän 
ensisijaisesti voiton tavoitteluun peitoten sosiaalisen vastuullisuuden, jonka voi-
daan nähdä aiheuttavan ristiriidan lähijohtajan työhön. Lähijohtajan työkuvaan 
voidaan lukea työhyvinvoinnin tarkkaileminen ja työntekijöiden ohjaaminen tar-
vittaessa avun piiriin, mutta kiiretilanne on sellainen, jota lähijohtajan tulee vain 
sietää pystymättä helpottamaan työntekijöiden työoloja. Sairaalan työntekijöi-
den työn ja perheen välisen suhteen tasapaino voi olla vaarassa, jos toinen elä-
män osa-alue ylikuormittuu, ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti toiseen elämän 
osa-alueeseen, jolloin  

Kylhän me ollaan, toivottu viikonloppuvuoroihin lisää työntekijöitä tai me ollaan toi-
vottu jotain muuta, niin kaikki toiveet ei mee läpi, että niissä ollaan sitten niin jyrkkiä, 
että ehdottomasti ei voi laittaa yhtä ihmistä lisää lauantaiaamuun, et vaikka me kier-
rettäis tuolla osastoilla kolme tuntia, niin ei, ei vaan oo, ei oo resursseja toteuttaa näitä 
toiveita. […] On kyllä muuttunut entistä kiireisemmäksi, mitä näiden vuosien ai-
kana, mitä mä oon tässä ollut, tahti kiihtyy ja tahti kiihtyy, ja tuota, mitäs siihen 
muuta voin sanoa. (Terhi) 

Kiireinen työpäivä [aiheuttaa stressiä]. Et sellanen kiire, kiire ja niinku paljon poti-
laita, niin se on sellanen stressaava tilanne. Taikka sitten se, että on ihan uus asia, 
mitä sä et oo ennen tehnyt ja sit mahdollisesti vielä pikkusen kiirettä siinä ni, niin sit 
tulee semmonen vähän niinku hätä, että apua, et nyt mä tarviin kaveria. (Erika) 

Ja joskus se kiire, kiire sit, että kun tuokin on tietenkin päivystysluonteinen paikka, et 
sinne sitten voi tulla hyvinkin huonokuntoisia potilaita yhtäkkiä ja paljokin sillä lailla. 
Että aina ei pystytä tietenkään vastaamaan siihen resurssointiin, että kun ne tilanteet 
muuttuu,ja vaihtuu niin. Ja tietysti on sitten, saattaa olla stressaavaa tietenkin, kun 
ei ehdi joka paikkaan tai on kiire ja tuntee, että pitäis olla monessa paikassa yhtä 
aikaa niin. (Tiina) 

Työhön oon tyytyväinen, oon varmaan ollut aina, mutta onhan se varmaan joka pai-
kassa, et se kiire on niin mieletön, että se sitten niinku syö sieltä toisesta päästä. […] 
Ehkä on aina ollut kiirettä, mut on se ihan siis radikaalisti muuttunut ihan nyt muu-
tamien vuosien sisällä. […] Henkisesti kuormittaa sitte se kiire aika paljon. […] Ei ne 
[lähijohtajat] pysty oikeastaan mitenkään sitä [kiirettä helpottamaan], jos me sano-
taan, että meillä on kiire -- niin siihen, meille on vaan sanottu sitten, että pitää olla 
faktaa, kun tää byrokratia on niin jäykkä, niin siihen pitää olla osoittaa tietyltä ajalta 
kerätty tiettyjä tietoja, että me voitais anoa ja saada ja mahdollistaa siihen lisää työnte-
kijöitä. Että prosessi on, että jos me tunnetaan niinku, että apua, et nyt tää laiva up-
poaa, niin ei varmaan puoleen vuoteen pysty tehdä mitään, et sitä odotetaan sitä 
uppoamista puoli vuotta. (Anneli) 

Tietysti viime aikoina kieltämättä äänenpainot on koventunut, kaiken kaikkiaan, et 
kyllähän tässä löysiä pois otetaan. Viimeisiä löysiä, ei niitä enää paljon oo ottaa, kyllä 
tässä ihan tarpeeksi on kiristetty. (Jarmo) 

Voiton tavoittelun maksimointi organisaation taholta saattaa olla yhteydessä 
perheystävällisten joustojen myöntämiseen, vaikka Heras ym. (2014) mukaan 
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yrityksen yhteiskuntavastuun voidaan nähdä kattavan perhevastuun yhtenä 
osa-alueena. Lähijohtaja Heli on havainnut, että organisaatiossa keskustellaan 
siitä, että työ ja perhe pitäisi pystyä yhdistämään, mutta taloudelliset kiristykset 
saattavat olla esteenä ajatuksen toteuttamiselle; vain lainsäädännössä mainitut 
joustot myönnetään pakon edessä. Jarmo kertoo, että osa lääkäreistä, joille työ-
ajan joustoja myönnetään monipuolisemmin, ovat käyttäneet niitä toisen työn te-
kemistä varten. Haastateltava myöntää, että jos joustoja käytettäisiin vain perhe-
elämän ja tässä sairaalassa työskentelemisen yhteensovittamista varten, joustoja 
riittäisi todennäköisemmin kaikille nykyistä paremmin. Jarmo jatkaa, että työn-
antaja on kuuntelevinaan työntekijöitä, vaikka he eivät todellisuudessa pysty tu-
levaisuudessa tehtäviin ratkaisuihin vaikuttamaan. Haastateltava on huolissaan 
siitä, että organisaatio on uhrannut tärkeimmän voimavaransa taloudellista etua 
tavoitellessaan, joka on työntekijöiden työhyvinvointi. Havaintojen perusteella 
voidaan tulkita, että ristiriitoja lähijohtajan työssä voi aiheuttaa organisaation 
pyrkimys voiton tavoitteluun, sillä lähijohtajalla ei ole konkreettisia keinoja vai-
kuttaa suurempiin päätöksiin, joita organisaatiossa tehdään. Tällöin lähijohtaja 
saattaa joutua jäämään tarkkailijan rooliin pystymättä oikeasti muuttamaan joh-
dettavien esille tuomia ongelmakohtia. Haastateltavat ovat havainneet, että heitä 
kannustetaan tuomaan esille perheeseen liittyviä asioita, mutta heidän toiveitaan 
kuunnellaan vaihtelevasti, jolloin työn ja perheen suhde ei käytännön tasolla ta-
sapainotu, vaikka henkistä tukea olisikin tarjolla. Voiton tavoittelu-sosiaalinen 
vastuullisuus paradoksi saattaa olla havaintojen perusteella osa syytä, miksi toi-
veet jäätävät toteutumattomina tynnyriin. 

Täällä puhutaan paljon siitä, että perhe ja työ pitäisi yhdistää, mut kylhän tosiasia on 
se, et kiristyksiä tulee koko ajan, et eihän se esimerkki sitä ole, mitä sen pitäisi olla. 
Puhutaan työhyvinvoinnista ja työhyvinvoinnin johtamisesta, niin mä oon kyl vähän 
eri mieltä siitä. Ja tuota, okei, pakolliset perhevapaat myönnetään varmaankin, mutta 
uskoisin, että en tiedä, mistä johtuu tää kiristyspolitiikka tällä hetkellä. (Heli) 

-- ehkä sitä [joustojen myöntämistä] joudutaan jopa hiukan tiukentamaan, et saa-
daan palvelutuotanto pyörimään sillai tasaisesti. Että, must tuntuu, et jos sitä [joustoa] 
vaan käytettäis perheen ja sen oman elämän hoitamiseen, eikä vaan käytettäis esi-
merkiksi toisen työn tekemiseen, niin sitä ois kyllä riittävästi. […] Me on ehkä uhrattu 
se meidän tärkein voimavara kuitenkin tän tehokkuuden ja tuottavuuden haali-
miseksi, että unohdetaan se, että ihan mitä tahansa ei voi ottaa niinku työntekijän 
selkä, selkänahasta, et me ollaan kuuntelevinamme ja annetaan mahdollisuus sanoa 
joihinkin asioihin, mutta todellisuudessahan ne ei ratkaisuihin juurikaan vaikuta 
(Jarmo) 

Toinen seikka, joka on saattanut aiheuttaa paradoksin lähijohtajuuteen, on peräi-
sin yhteiskunnasta, joihin sairaalaorganisaatio on joutunut vastaamaan. Yhteis-
kunnallinen kilpailukykysopimus vuosille 2017-2019 on vaikuttanut työajan pi-
tuuteen vuositasolla, siten että työntekijöiden vuosittainen työaika pitenee koko-
aikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta vuoden 2017 alusta. 
Ammatti- ja työnantajaliitot sopivat työajan pidentämisen toteuttamistavasta ala-
kohtaisesti. (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, 2016.) Markku ja Jarmo 
ovat samaa mieltä siitä, että sairaala on ymmärtänyt toteutetun työnajanmuodon 
muutoksen aiheuttavan perheellisille haittavaikutuksia työpäivän pidentyessä, 
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mutta työnantaja on noudattanut KIKY-sopimusta negatiivisista sivuvaikutuk-
sista huolimatta. Haastateltavien kertoman perusteella, voidaan tulkita, että sai-
raala on tehnyt tietoisen päätöksen työajanmuutoksen käyttöönotosta yhteiskun-
nan paineesta, jolloin voiton tavoittelun voidaan nähdä menevän sosiaalisen vas-
tuullisuuden edelle. Markun mukaan organisaatiossa parannetaan työhyvin-
vointia tällä hetkellä pyrkimällä vähentämään sairaslomia, vaikka kehittämis-
työtä tulisi tehdä sairaslomia ehkäisevässä mielessä. Organisaation voidaan kat-
soa tavoittelevan voittoa työhyvinvoinnin kustannuksella, sillä haastateltavan 
mukaan työpaikalla kiristetään toimenpiteitä, jotta sairauslomia voitaisiin lyhen-
tää, kun taas sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta työyhteisön hyvinvoin-
tia pitäisi kehittää siten, ettei sairaslomille tarvitsisi jäädä.   

Se [työ-perhesuhteen helpottaminen] on hankala asia, että täällähän on osa työyhtei-
söistä semmosia, että siellä on autonominen lista käytössä elikkä työvuorot voidaan 
itte silloin suunnitella, ja silloinhan ihminen pystyy sen räätälöimään sen oman 
perhe-elämän kannalta. Sitten taas toisessa päässä on esimerkiksi se, et täähän ei 
johdu tästä sairaalasta, vaan tästä yhteiskunnasta oikeastaan, että nyt tuli kiky-sopi-
mus, joka lisäs työaikaa. Samaan aikaan meillä sairaalassa jaksotyöstä siirrettiin 
monta sataa työntekijää yleistyöaikaan, ja heidän työsidonnainen aika, heillä ei työaika 
lisääntynyt, vaan heille tuli keskelle päivää lepotauko puoli tuntia, ja se on heidän 
omaa aikaa, mutta he ovat puoli tuntia pidempään kotoa poissa. […] ei työnantajan 
roolin tule sitä kertoa, että tämmönen muutos nyt tehdään, tästähän kyllä valitettavasti 
perheelliset kärsii. Tässä muodossa se työnantajapuolelta ei tule, vaan se tulee sitten 
vasta, kun me tuodaan se esiin. […] Se viestittiin talouden näkökulmasta ja, talouden 
sopeuttamiskeinona ja tavallaan euroja haluttiin säästöön, ja tällä tavalla se viestittiin. 
Mutta tuota, eihän työntekijät tavallaan kokenut sitä sillä tavalla. Ja meidän näkemys 
asiasta on, että ihmiset eivät pidä täysin lepotaukoja, vaan erehtyvät tekemään lepo-
taukojen aikanakin ilmaista työtä. (Markku) 

-- puhutaan työhyvinvoinnista, mut tää on inhottavasti minun mielestäni vääristynyt  
asia, että siellä lähdetään kattomaan sillä tavalla, että työhyvinvointi paranee sillä 
konstilla, että miten meidän sairauslomien määrää vähennetään. Kun työhyvin-
vointi paranee sillä, että parannetaan työhyvinvointia, että sairauslomia ei tule. Me 
lähdetään kattomaan sitä sieltä sairauslomapäiväkertymän kautta, et miten näitä voi-
daan laskea. Elikkä me lähdetään mieluummin kiristämähän toimenpiteitä, että sai-
rauslomat olis lyhyempiä kuin se, että meidän työyhteisös katottais, että ihmisten ei 
tarvitte jäädä sairaslomalle, että me voitais täällä niin hyvin. (Markku) 

Työhyvinvoinnin voidaan nähdä olevan yhteydessä työssä jaksamiseen ja laa-
jemmassa mittakaavassa myös kestävien työurien kehkeytymiseen. Sosiaalisen 
vastuullisuuden periaatteiden noudattaminen pitkällä aikajänteellä voisi tuoda 
taloudellista etua organisaatiolle, sillä sairauspäivät tuovat lisäkustannuksia or-
ganisaation näkökulmasta. Kuitenkin nykyisessä tilanteessa haastateltavien ku-
vausten perusteella kiireen voidaan nähdä vaikuttavan työhyvinvointiin, jota ei 
pystytä helpottamaan tämän hetkisen taloudellisten kiristysten vuoksi, jotka 
saattavat olla peräisin kilpailukykysopimuksesta 2017-2019. Esimerkiksi Markku 
on tehnyt huomion, että kiire, jota ei pystytä helpottamaan kuormittaa työnteki-
jöitä, ja että samat sairaalan yksiköt voivat työhyvinvoinnin mittauksissa aina 
pahoin.  Sirpakin kertoo, että hänen lähijohtajansa ei pysty helpottamaan työnte-
kijän jaksamista mitenkään muuten, kuin tarjoamalla lohduttavia sanoja. Antti-
kin väittää, että tietyt osastot voivat aina pahoin hyvinvointimittauksissa, mutta 
lähijohtajien vaihtaminen ole auttanut asiaa. Antin kuvauksen mukaan 
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keskeinen ongelma voi piillä jossain muualla kuin johtajuuskulttuurissa, kuten 
kiireen aiheuttamassa ilmapiirissä taloudellisten kiristysten tiimoilta. Lähijohta-
jien työhön voidaan nähdä kuuluvan työyhteisön tukipilarin rooli, mutta työhy-
vinvoinninmittauksissa on selvinnyt, että lähijohtajat myös itse voivat huonosti. 
Pahoinvoivat tai uupuneet lähijohtajat, joilla ei ole oikeita vaikuttamismahdolli-
suuksia kiiretilanteen helpottamiseksi kohtaavat työssään paradoksin, sillä he ei-
vät joko jaksa tai pysty parantamaan tilannetta. Työuupumuksesta kärsivä joh-
tajuuskulttuuri voi työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta olla tu-
hoissa niin lähijohtajien kuin johdettavien näkökulmasta, sillä huono työhyvin-
vointi voi vaikuttaa kokonasiavaltaisesti elämänlaatuun sitä murentavasti. Per-
hemyönteinen johtajuuskulttuuri yhdistettynä työuupumuksen piirteitä heijas-
taviin lähijohtajiin ja työyhteisöön saattaa helpottaa työn ja muun elämänyhteen-
sovittamista ja oireita hetkellisesti, mutta ei ole paranna tilannetta pitkällä aika-
välillä. 

Meillä työhyvinvointikyselyt pyörii täällä talossa ynnä muuta, mut ne toimenpiteet 
tavallaan, että kun vuodesta toiseen meillä säilyy tietyissä yksiköissä, niin tavallaan 
siellä tulee niin sanotusti mustaa tai huonoa arviota, ja ne on aina samat työpisteet. 
Siellä nostetaan aina tietyt, tietyllä menetelmällä kolme tärkeätä asiaa, mihinkä halu-
taan puuttua. Tehdään sama kysely, niin ne on aina ne samat työyhteisöt, mistä ne 
nousee. […] Mitkä siihen vaikuttaa ja kyllä ne valitettavasti sieltä esimiesportaasta 
sitten lähtee, että sieltä vaaditaan työntekijöiltä esimerkiksi aika laajaa osaamista ja 
hall, asioitten hallitsemista, ja ihmiset käyvät koko ajan aika lailla jaksamisen suh-
teen siellä rajapinnalla (Markku) 

-- kun me [lähijohtajan kanssa] keskustellaan ja mä kerron ja tällain näin, niin ei oike-
astaan mikään ei muutu, et hän kuuntelee kyllä ja ottaa osaa ja tällain, mut et ei hän 
esimerkiks ehdota, että no nyt jos on tommonen tunne, että pitäiskö jäädä sairaslo-
malle vähäks aikaa tai tällai, ei koskaan tuu tällaista lausetta tai että hän puoltaa, että 
voisit jäädä. (Sirpa) 

-- yleisiä työhyvinvointimittauksia, mitä meilläkin on tehnyt, niin ei niissä oo ainakaan 
minun aikana, 3-4 vuoden, viiden vuoden aikana mitään olennaista sinällään tullut. Et 
se rakenne on aina, aina perinteinen, et silloin kun kysytään sitä, että miten minä itse 
pärjään työssäni, kuinka hyvä minä olen ammatillisesti siinä, kuinka paljon minä saan 
kehittää sitä tehtävää, jaksanko, olenko tyytyväinen. […] Mut ei niissä mitään olen-
naista, mä en ainakaan oo niinku pistänyt merkille. Meil on tiettyjä työyksiköitä, 
jotka voi pahoin. Ja ne on voinut koko ajan pahoin, ja siel ei oo esimiehen vaihta-
minenkaan mitään auttanut, et kyl se enemmän on sitten siitä kiinni, että miten 
avointa siellä toiset huomioon ottavaa henkilöstöä siel on. Se näkyy sairauspoissa-
oloissa ja se näkyy näissä kyselyissä. Se näkyy esimiehen pahoinvointina, henkilös-
tön pahoinvointina. (Antti) 

5.3.3 Yksilöllisyys vastaan yhteisöllisyys 

Paradoksin keskeisenä elementtinä toimii vastakkainasettelu yksilöllisyyden ja 
yhteisöllisyyden välillä, siten että työyhteisössä ilmenee johtajuutta, mutta toi-
minnan suunnittelu saatetaan samaan aikaan kokea demokraattiseksi. (Mur-
nighan & Collon 1991). Teemassa kuvataan yksilöllisyys-yhteisöllisyys para-
doksi lähijohtajuuden näkökulmasta siten, että ilmenevät ristiriidat saattavat olla 
yhtä aikaa oikeutettavissa sekä yksilöllisyyden että yhteisöllisyyden kannalta. 
Esimerkiksi Jarmo pyrkii olemaan helposti lähestyttävä lähijohtaja, mutta on 
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kuullut itseään pelättävän eikä tieto alaisen avuntarpeesta ole aina tavoittanut 
häntä. Haastateltavan puheen perusteella voidaan tulkita, että hän on joitakin 
yksilöitä kohtaan helposti lähestyttävä tai kokee olevansa sellainen, kuitenkaan 
oikeasti olematta. Paradoksi saattaa vaikuttaa alaisten työn ja perheen yhteenso-
vittamiseen siten, että kaikki työyhteisön yksilöt eivät uskalla tulla pyytämään 
tarvittavia perheystävällisiä joustoja. Tällöin työyhteisössä kaikkien apua tarvit-
sevien toiveet eivät tavoita lähijohtajaa, ja näin ollen hyvin todennäköisesti jäävät 
toteutumatta. 

-- on niitä muita tilanteita perheessä, jotka voi olla semmosia, että ei niitä esimies ees 
kuule, että vasta jälkikäteen kuulee. […] En mä sano, etteikö mua pelättäis, kyllä nuo 
välillä väittää mua pelättävän ihan hirveesti, mutta mä oon sillä lailla pyrkinyt sii-
hen, että mua ois helppo lähestyä, et kuulen jopa sitten semmosista vaikeista asioista, 
mitä perheessä tapahtuu, niin kuitenkin jossakin vaiheessa ja toki oon yrittänyt saada, 
saada nää ihmiset ymmärtään, että siitä kannattaa heti kertoa, että se on helpompi sit-
ten oivaltaa tiettyjä järjestelyitä. (Jarmo) 

Yksilöllinen johtajuuskulttuuri voi joissakin tapauksissa edistää työn ja muun 
elämän yhteensovittamista, mutta vaikutukset työyhteisöön voivat olla negatii-
visia. Ristiriidan aiheuttaa lähijohtajuudessa se, että yksilön joustot ovat perus-
tellusti oikeutettuja, mutta niin myös työyhteisön kokonaishyvinvointi. On mah-
dollista, että yksilöllisten jousten myöntäminen aiheuttavat ristiriitoja lähijohta-
jat työssä, sillä yhteisöllisyys voi kärsiä yhden ihmisen vuoksi tehdyistä sopeu-
tumistoimenpiteistä. Esimerkiksi Joonas ei halunnut jatkaa uusissa työtehtävis-
sään terveydellisistä ja henkilökohtaisista muuhun elämään liittyvistä syistä, ja 
sai siirron vanhoihin tehtäviin omasta pyynnöstään. Kyseinen työtehtävä ei ollut 
suosittu työyhteisössä, eikä kukaan halunnut siirtyä Joonaksen tilalle. Lopulta 
lähijohtaja määräsi työntekijät vuorottelemaan työssä, jotta työpaikka saatiin täy-
tettyä ja sai näin ratkaistua ristiriidan, mutta yksilön pyynnöstä ja työyhteisön 
ehdoilla. Suvi kertoo, että hänen toivottuaan sisäistä siirtoa, joka helpottaisi työn 
ja perheen yhdistämistä, lähijohtaja suhtautui myönteisesti ja mahdollisti siirron, 
vaikka samaan aikaan luotettavan työntekijän osaaminen poistuisi kyseiseltä 
osastolta. Osaamisen siirtyessä muu työyhteisö saattaa joutua väliaikaisesti ah-
dinkoon. Osan lähijohtajista voidaan nähdä osoittaneen perheystävällistä asen-
netta järjestäessään siirtoja työntekijöiden pyynnöstä, mutta kauaskantoiset vai-
kutukset yhteisöllisyyteen voivat olla ongelmallisia.  

Joo, no [osastonhoitaja] sitä sanoikin, et ei hän haluais ees sua pois päästää. Niin, että 
se sen sanoi, mutta sitte sanoi samalla, että kyllä hän ymmärtää sitte vallan hyvin 
sen, sen tuota niin tuon matkan ajamisen, että onhan se aikamoinen matka. (Suvi) 

Mä olin ite siinä [työpisteessä] aluksi, mutta mulla ei sitte selkä tykännyt niistä, mut 
vaihdettiin siitä pois [lähijohtajan päätöksestä], niin sit siihen vaihdettiin se toinen ti-
lalle, ja kun neuvontatyöntekijälle periaattees kuuluis joka toinen viikonloppu, et ne 
jos vuorottelis sen, niin sitten kun se toinen nyt ei halunnut eikä oikein jaksanut sitä 
tai näin, niin se muutettiin sitten niin, et sit ruvettiin kiertämään, että potilaskuljet-
tajista aina yksi meni joka toiseen viikonloppuun. Et niinku sai tasoitettua sitä. […] Se, 
joka siihen nyt sitten laitettiin, se mun mielestä nykyään ainakin tykkää, en tiedä tyk-
käskö silloin, että hän nyt siihen sitten joutuu. (Joonas) 
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Yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden välillä tasapainotteleminen voidaan haasta-
teltavien kuvausten perusteella nähdä olevan osa lähijohtajien työnkuvaa. Esi-
merkiksi Markku korostaa, että perheystävällisten joustokäytänteiden tulisi olla 
saatavilla kaikille, mutta jos samassa yksikössä moni haluaa joustoja käyttöön, 
syntyy ongelmia vastuutöissä ja työvuoroissa. Lähijohtajan työssä ilmenee risti-
riita valintatilanteessa, että kenelle myönnetään joustot painavimmista, yksilölli-
sistä ja perustelluista syistä. Tehdyillä päätöksillä on havaittu olevan vaikutuksia 
muuhun työyhteisöön, sillä Anneli ja Tiina ovat havainneet, että yksilöllisten 
joustojen käyttöönotosta on seurannut kokoaikaisille työntekijöille lisätöitä, mikä 
on aiheuttanut kokemusta epäoikeudenmukaisuudesta työyhteisön jäsenten kes-
ken. Erikalla on käytössä kevennetty työaika ilman lakisääteistä perustetta, ja se 
on aiheuttanut työyhteisössä paheksuntaa. Suvin mukaan hänen lähijohtajansa 
myöntää mielellään perheystävällisiä joustoja, vaikka se herättää työyhteisössä 
kateutta muiden työntekijöiden kesken. Kun yksi työntekijä saa helpotuksia, niin 
toisinaan muut saattavat joutua venymään. Joustamaan joutuvien työntekijöiden 
työ-perhesuhteelle voi olla käytänteiden myöntämisestä johtuvia negatiivisia 
vaikutuksia, sillä he saattavat joutua olemaan pidempään töissä tai kokea joutu-
vansa tekemään enemmän töitä, kun osan koetaan pääsevän helpommalla. Ko-
kemus epäoikeudenmukaisuudesta saattaa aiheuttaa negatiivista huomiota ja 
ristiriitatilanteita työyhteisön jäsenten kesken, mikä voi vaikuttaa työntekijöiden 
työhyvinvointiin ja sitä kautta elämänlaatuun sekä työn ja perheen väliseen suh-
teeseen. 

-- jos samaan työyhteisöön hyvin paljon näitä samoja osapäiväisiä sitten on ja täm-
möstä haluavia ihmisiä, niin sitten taas se aiheuttaa sen ongelman näissä työvuoro-
järjestelyissä ja tietyissä vastuuhommissa ynnä muissa. (Markku) 

--- mutta sitten taas toinen osapuoli, että ne jotka joko omasta tai siis tekee omasta 
halusta sitä normaalia täyttä päivää tai sitten vaikka jos haluaisivat tehdä lyhennettyä, 
mut rahallisesti esimerkiks ei oo mahdollista tehdä, niin he on ainakin joskus ko-
kenut sen niin, että tavallansa heille jää työtaakkaa, kun toiset tekee lyhempää ja jos 
niihin ei oo saatu sijaisia sitten niin tekemään sitä, niin ne jotka on tehnyt sitä, niin 
siinä ehkä tuloo sellaanen pieni epätasa-arvo, että koetaan, että se ei oo tasapuolista. 
(Anneli) 

--- jos on jotakin pitkiä toiveita, niin sit jollakin muulla sit saattaa tulla tietenkin 
jotenkin hankalampia työvuoroja. […] Mun mielestä aikaisemmin oli paljon sem-
mosta selän takana puhuttiin, etenkin just joistakin työvuoroista, että on nyt tällai-
nen ja tällainen ja niin. […] Mun mielestä niin ei ainakaan mun korviin oo tullut sillä 
lailla, että tuota enää harrastettais, tätä tällaista takana päin puhumista, mikä on nyt 
sitten sinällänsä sellaista ikävää. (Tiina) 

-- useamman kerran oon saanut kuulla siitä, että eihän kesällä saa tehä puolikasta, 
et se on kiireaikaa ja silloin tulee tuota sijaisia tänne, että ois hyvä, että ois konka-
reita ja näitä ketä on töissä, että ne olis sit niinku kesäajankin. Mut sit kun mä oon 
heille perustellut, että mun elämäntilanteessa ei oo mahdollista tehdä sitä kesää vaikka 
80 prosenttia, kun on ne koululaiset siellä kotona ja niille ei oo sitte hoitopaikkaa, niin 
tota meillä vaan mennään näin, niin kyllä ne sitte on niinku sen ymmärtänyt, olla nur-
kumatta siitä. Mutta siis kyllä mä oon kokenut, että mä oon mun perheen tilanteen 
takia erityisoikeutettu ollut. Ja mä oon laittanut aina vaan hakemuksen ylihoitajaa 
myöten sinne, että tota selittänyt tän perheen työtilanteen, et meillä menee nää kesät 
aina näin että, ja se on järjestetty. Mahdollistettu vaikka mulla ei ookaan periaat-
teessa ollut lakisääteistä oikeutta sille hoitovapaan puolesta just. (Erika) 
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No aluksi oli vähän semmosta tuota niin, semmosta tietynlaista kateutta kuulin, että 
joo. Mutta sitten mä monelle sanoin, että mä ihan kyllä rupeen tekee niitä vuoroja sit-
ten, kun tilanne sallii. Että toiset ymmärsi ja toiset ei. Mutta noin isos työyhteisös, 
niinhän se menee, että aina on että, mutta pääsääntöisesti niin ihan ookoo. (Suvi) 

Yksilöllisyys-yhteisöllisyys paradoksin sietämiseen johtajuuskulttuurissa johdet-
tavat käyttävät keinona avointa keskustelua joustojen syistä, kuten Erikan ta-
pauksessa. Tuulilla itsellään on käytössä työn ja muun elämän yhteensovittami-
seen liittyviä joustoja, ja hän kokisi tarvetta kertoa niiden syistä työyhteisölleen, 
jotta hänen oma olonsa helpottuisi. Hän kuitenkin kokee, ettei pysty puhumaa 
perheestään, koska muutkaan eivät puhu hänen osastollaan. Yhteisöllisyys-yksi-
löllisyys aiheuttaa ristitiiroja lähijohtajuudessa myös osaamisalueiden kannalta; 
osa haastateltavista toivoo pystyvänsä tekemään vain oman alansa työtehtäviä, 
kun osa toivoo työkiertoja ja monipuolisuutta työhönsä. Kumpikin ovat oikeu-
tettuja pyyntöjä työnantajan ja lähijohtajan näkökulmasta, jolloin suoraviivaista 
ratkaisua ristiriitaan ei ole olemassa. Tällä hetkellä työkiertoa ei ole järjestetty ve-
doten työnantajan vajaisiin resursseihin tai akuuttiin kiiretilanteeseen. Esimer-
kiksi Anneli haluaisi tehdä vain omaan erikoisalaansa liittyviä töitä, mutta hänen 
tulee silti auttaa muita osastoja kiiretilanteissa, kun taas Sirpa toivoisi työkiertoa, 
sillä hän joutuu tekemään päivästä toiseen samoja työtehtäviä samassa pisteessä. 
Toisaalta organisaation voitaisiin nähdä hyötyvän työkierrosta, joka voisi moni-
puolistaa työntekijöiden osaamista, kun taas toisaalta osa työntekijöistä on jo niin 
kiireisiä, että vaarana lisäkuormituksessa voi olla työssäjaksamisen kärsiminen. 
Kummallakin voi olla vaikutuksia elämän laadulle sekä työn ja perheen väliselle 
suhteelle sitä heikentävästi tai parantavasti riippuen siitä, mitä yksilö itse toivoo. 

Mut sitten jos aatellaan henkilökohtaisesti tällasen [työuupumus] tilanteen kokeneena, 
niin kun tuo on tuollainen puhumaton yksikkö, niin se tuo vähän sellaista itelle , että 
no mitähän noikin nyt musta kelaa, että joo, välillä se on töissä ja välillä ei ja ne 
varmaan miettii, et tulee vähän sellanen eikä, eikä ainakaan tuu itelle mieleen, että 
lähtis niinku avoimesti puhumaan tämmösistä asioista. (Tuuli) 

Jos mä saisin tehdä sitä, mikä mun erikoisosaamisaluetta on, jos mä saisin tehdä pää-
asiassa sitä edes ne kaikki aamuvuorot, kun mä oon töis, niin mun oma osaaminen 
syventyis siltä alalta, mut mä joudun tehdä paljon tuolla Y-näytteenotos elikkä ottaa 
niitä näytteitä ja niitä, elikkä mun sellasen tavallaan sitä tiukkaa osaamisaikaahan on 
ne aamuvuorot töissä, mihnä ne opitaan ja päivystysvuorois me tehdään kiireellä sitä, 
mitä pitää jo osata sitten. Niin meidän niistä harvoista aamuvuoroista voi mennä pal-
jon sinne näytteenottoon elikkä et jos me pystyttäis keskittämään se osaaminen niin, 
että se mikä sun tärkein osaamisalue on ja mistä sä vastaat, niin sä saisit siinä työpis-
teessä olla. (Anneli) 

Kaikis on aina meillä joku vastaan jotain. […] Tavallaan sellaista kierrätystä eri pis-
teissä henkilökunnalla, mutta sitten nyt ei oo taas kyllä pitkään aikaan ollut, moneen 
vuoteen että, ja se ois kuulemma kiinni siitä osaamisesta, että ne jotka osaa tiettyä 
asiaa, niin pidetään siellä tietyssä pisteessä, koska niitä töitä on niin paljon siellä. […] 
Sehän [työkierto] oli kiva, että viikon joka päivä oli eri työ, niinku vähän erilaista 
työtä, niin sehän oli tosi mukavaa. Mutta nyt mulla, tällä hetkellä ei ole oikeastaan ku 
kahta työtä. (Sirpa) 
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5.3.4 Yhteistoiminta vastaan kontrolli 

Yritysten jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii johtajuudelta yhtäaikai-
sesti sekä kontrolloivaa että demokraattista johtajuutta, mikä aiheuttaa paradok-
sin kontrolloivan ja demokraattisen lähestymistavan välille (Murnighan & Col-
lon 1991). Lähijohtajuudessa voi ilmetä samankaltaisia ristiriitoja, kun kontrol-
loiva ja yhteistoimintaan nojaava johtajuuskulttuuri ovat molemmat perustelta-
vissa. Esimerkiksi Joonaksen mukaan lähijohtajan toivotaan olevan läsnä työpai-
kalla, mutta osa työntekijöistä on kokenut kiinnostukseen osoittamisen pyrkivän 
toiminnan kyttäämisenä. Kyttäämisen voidaan nähdä kuvaavan liiallista toimin-
nan kontrolloimista, vaikka johtaja hoitaa vain työtehtäviään pitämällä yhteyttä 
johdettavaan yksikköönsä. Toisaalta, lähijohtajien tulisi osata tehdä päätöksiä de-
mokraattisesti työyhteisönsä puolesta, kuitenkaan menettämättä valtaansa lii-
aksi työntekijöille. Markun mukaan kontrollin menettämisen ja päätöksenteon 
vallan menettämisen on koettu aiheuttavan haasteita johtajuustyössä joillakin 
osastoilla.  Päätöksentekeminen muiden puolesta ei saata sopia yhteistoiminnan 
ajatusmalliin, mutta on välttämätöntä organisaation toiminnan jatkuvuuden ja 
perheystävällisten käytänteiden saatavuuden kannalta, Kontrolli saattaa myös 
tehostaa organisaation toimintaa, sillä silloin päätöksen teossa ei ole mukana niin 
moni taho kuin yhteistoiminnassa on. Kontrolloiva johtajuuskulttuuri, jossa yh-
distyvät hallinnassa olevat päätökset saattaavat edistää perhemyönteistä lähijoh-
tajuutta, sillä silloin käytänteitä pystytään myöntämään alaisille, toisaalta se saat-
taa tuoda tunnetta kyttäämisestä, joka sotii asiantuntijaorganisaatiossa ilmene-
vän professionalismin ideaaleja vastaan mikä pitkällä aikajänteellä saattaa uupu-
muksen kautta vaikuttaa työkykyyn ja elämän laatuun sitä laskevasti. 

-- jotkut sano, että tuntuu siltä, että tullaan kyttäämään, et osataanko me tehdä hom-
maamme tai näin, vaikkei se nyt sitä ollut. (Joonas) 

-- johtaminenhan perustuu siihen yksinkertaisuuteen, että johtaja päättää joistakin 
asioista, jotkut asiat päätetään yhdessä ja osasta asioista päättää työntekijät. Ja kun 
nämä asiat johtaja osaa erottaa, niin sillä ei ole ikinä mitään hätää. Mutta tuohon on 
kaikista maailman vaikeinta. (Markku) 

Vaikka kontrollin tunne voi tuoda mukaan rasitteita johdettavien työilmapiirille, 
niin luottamisella liiaksi yhteistoimintaan voi myös olla negatiivisia vaikutuksia 
työn tehokkuudelle. Esimerkiksi Tuulin mukaan työntekijöiden kuuluisi osallis-
tua yhteisen tavoitteen asettelun edessä kaikkiin työtehtäviin, jotka heidän työn-
kuvassaan on lueteltu ja joihin heidät on koulutettu, mutta kaikki eivät työnteki-
jät eivät toimi näin. Mikäli vastuuta annetaan liikaa työntekijöille, jopa asiantun-
tijoiden muodostamassa työyhteisössä työtehtävät voivat jäädä hoitamatta ja 
kaatua liikaa yksittäisten henkilöiden niskaan. Tuulin mielestä lähijohtajat ovat 
kohdanneet ristiriitoja siinä, että kaikki työntekijät eivät riittävästä perehdyttä-
misestä huolimatta suostu osallistumaan tasapuolisesti työn tekemiseen, vaan 
vetoavat yksilöllisiin syihin töiden jäädessää tekemättä. Lähijohtaja saattaa koh-
data tällöin työssään ristiriitoja liittyen johdettavien työnjakautumisen kontrol-
loimiseen, josta voi asiantuntijoiden kesken työyhteisössä aiheutua sisäisiä 
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ristiriitoja. Haastateltavan mukaan ristiriitoja työmäärien jakautumisen suhteen 
ei ole kyetty yrityksistä huolimatta ratkaisemaan kyseisessä työyhteisössä, jolloin 
osalla työntekijöistä on suurempi riski kuormittua, mikä voi johtaa stressiin josta 
on hankalaa palautua muussa elämässä. Stressiä aiheuttaa myös vuorotyö, millä 
voi olla vaikutusta myös perhe-elämään siten, ettei vapaa-ajasta pysty nautti-
maan työasioiden ajattelemisen vuoksi. 

-- aina näitä samoja, kuka tekee ja, no toi on nyt tossa vuorossa, niin tietää, että no ei 
mikään tapahdu […] työyhteisössähän aina on niitä, jotka luistaa ja ne jotka tekee. 
Kyllähän se, vaikka kuinka yritettäis tasata ja kouluttaa ja opettaa ja ohjata, niin ei, 
ei se tuota tuu tapahtumaan. Ja tässäkin yksikössä on hyvin eri-ikäisiä, eri osaamista-
son ihmisiä, et sitten ne hiljaiset ja väsyneimmät ja vanhemmat ja osaamattomammat 
vetäytyy aina vaan enempi sinne omaan pikkuputkeensa. (Tuuli) 

-- kun on alla se neljä tai viis tuntia unta yövuoron jälkeen, niin on se vireystila ja ak-
tiivisuus se, sellaista todella laimeaa ja voi olla ärtyisyyttä eikä jaksais tehdä mitään 
ja lapset tuntuu rasitteesta ja, kyl se vaikuttaa eniten ehkä se yövuorojen jälkeen se 
yövuorosta palautuminen kuitenkin sit siihen, että, et kuinka sä jaksat siellä kotona, 
et se on ihan tähän vuorotyöhön liittyen. (Erika) 

-- kun työpäivät on kiireisiä niin, ettei niitä asioita voi työpäivän aikana hoitaa kaik-
kia loppuun asti tai ei ole sitä hetkeä, taukoa, jolloin ne asiat järjestyis täällä päässä, 
vaan ne järjestyy sitten muuna aikana. […] Kyllä varmaankin oon joutunut [teke-
mään kompromisseja työn ja perheen yhteensovittamisessa]. (Päivi) 

Yhteistoiminta voi olla niin voimakasta, että sillä on haastateltavien mukaan 
kulttuuriset juuret. Lähijohtaja ei välttämättä pysty kehittämään työyhteisönsä 
toimintaa kontrollin kautta, kuten sen jäsenten työhyvinvointia, vaikka tarvetta 
olisi. Kahden haastateltavan mukaan työyhteisön ongelmat työhyvinvoinnin ke-
hittämisessä ovat peräisin maantieteellisestä sijainnista ja sen pohjalta synty-
neestä kulttuurista. Jarmo tarkentaa, että työntekijät ovat pohjalaisia, ja sen 
vuoksi kuvittelevat olevansa parempia kuin muut, eivätkä näe itsessään kehittä-
misen tarvetta, eivätkä näin ole motivoituneita kehittämään toimintaansa. Tuulin 
mielestä syy on sukupuoleen perustuvissa eroissa sekä pohjalaisessa Pakko jak-
saa -kulttuurissa. Tällöin kontrollinkaan kautta toimintaa saattaa olla ongelmal-
lista kehittää, sillä yhteisön demokraattisen ja sisukkaan näkemyksen mukaan 
toiminnassa ei ole parantamisen varaa. Lähijohtaja voi tällöin kohdata ristiriitoja 
työssään, mikäli tämä yrittää parantaa perheystävällisten käytänteiden käytettä-
vyyttä. Niille ei välttämättä tunnusteta olevan tarvetta koska muutkaan eivät 
tunnusta, vaikka sitä oikeasti saattaisi olla. 

-- se on katteetonta paremmuutta, ihan oikeesti. Siis se on hirveen hienosti sanottu, 
että kyl muut tekee, mitä osaa, ja me tehdään, mitä halutaan tai että keskinkertaista 
tavallista yritettiin ja priimaa tuli. Ne on kivoja juttuja. Mutta kun nää ihmiset, ja kun 
se ei kuitenkaan oo yhtään sen parempaa ku muualla, niin tietyllä tavalla semmonen 
ajatus siitä, että kun me ollaan pohjalaisia, niin me ollaan parempi. […] Mutta kah-
denkymmenen vuoden jälkeen alkaa vähitellen pikkusen kyllästyttää, kun se on aika 
usein katteetonta se puhe. Mut jos sille ois katetta, niin se ois ihan ok. Kyllä se ra-
joittaa [kehitystä] ilman muuta, koska tota ei nähdä tarvetta kehittyä, kun me ollaan 
niin helkkarin hyviä. (Jarmo) 

-- ja kun on miesvaltainen yksikkö, niin se on kyllä hyvin erilainen, kun on tullut 
sieltä naisvaltaisesta yksiköstä. Siinä on tietysti hyviä, joitakin asioita vaan sitten, no 
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tulee ja menee ja niitä ei jäädä sit vatvomaan niinku naisporukka jää vatkaamaan. 
Mutta että on se vähän sellaist jäyhää pohjalaismeininkiä, että sitä nyt vaan men-
nään ristus ja jaksetaan ja piste. Et se on vähän sellaista, jää varmaan monelle käsit-
teelliseksi vähän tämmöset työhyvinvointiasiat ja koetaan jotenkin, tiijätkö, vai-
keiksi ja hienoiksi, epätodelliseksi. Että tota on siinä kehittämistä kyllä. Mutta ton 
rakenteen kauttahan siihen on pyritty, että se on kyllä hyvä ton rakennemuutoksen 
kautta. (Tuuli) 

Yhteistoiminta voi toimia onnistuneena pohjana johtajuuskulttuurille kontrollin 
korostamisen sijaan, esimerkiksi tilanteessa, jossa lähijohtaja on estynyt teke-
mään vaadittua työtehtävää. Esimerkiksi Heidin mukaan lähijohtajan tehtävänä 
on hoitaa sijainen työn ja muun elämän yhteensovittamisen joustoa vaativassa 
tilanteessa, mutta työyhteisö yrittää ensin selvitä omillaan. Lähijohtajaan otetaan 
vasta yhteys, mikäli työntekijät eivät kykene ratkaisemaan tilannetta keskenään. 
Yhteistoiminnalla ratkaistaan organisaatiossa ilmenevä ongelmatilanne, sillä 
työyhteisö joustaa silloin, kun kollega tarvitsee vapaata. Välillä yhteistoiminnan 
kautta on pakko toimia, sillä lähijohtaja saattaa olla niin kiireinen, ettei ehdi val-
vomaan työntekijöiden työtä. Yhteistoiminta toimii tässä työn ja perheen yhteen-
sovittamista edistävänä elementtinä. Lisäksi, työn ja muun elämän yhteensovit-
tamisen näkökulmasta KIKY-muutoksen myötä työaikaa on muutettu siten, että 
työntekijöillä on lainmukainen lepotauko keskellä työpäivää. Markun mukaan 
lähijohtajien tehtäviin kuuluu valvoa lepotauon toteutumista, mutta tällä het-
kellä he eivät ole kyenneet siihen omien kiireidensä vuoksi, ja vastuu tauon pitä-
misestä on jäänyt työntekijöille. Työn ja perheen yhteensovittamisen näkökul-
masta lepotauko on arvokasta aikaa palautumiselle työnteon lomassa, mikä voi 
edistää työn ja perheen välisen suhteen tasapainoa, kun palautumista on tehty jo 
työajalla eikä pahin väsymys välttämättä kulkeudu kotiin asti. 

-- mietitään [ratkaisua] aina yhdessä. Meil on semmonen hyvä työporukka, että mitäs 
nyt tehtäis. Totta esimiehen tehtävä on oikeasti hoitaa se työntekijä, niin se ei tavallaan 
kuuluis meille, mutta kyllä me silti aina pähkimme siellä. […] Ihan tapauskohtai-
sesti. Sitten jos ei päästä, et nyt on tosiaankin niin, että ei pystytä sopimaan jotenkaan 
sitä, että mites täs nyt, et osasto on esimerkiksi täynnä ja et on pakko saada joku, niin 
sitten esimiehelle soitto. (Heidi) 

-- esimiehen vastuullahan sen [lepotauon toteutumisen] kuuluisi olla, ja esimiehen 
pitäis vastata, että ihmiset ovat lepotauolla ja ovat sen puoli tuntia, mutta pääsääntöi-
sesti eihän esimiehet sitä kuitenkaan tee, eikä niil oo aikaakaan. Että se vastuu on 
valitettavasti se annettu työntekijöille tästä asiasta ja siitä lepotauon toteutumisesta. 
(Markku) 

Kontrollin tehtävänä on myös palvella työtekijöitä, vaikka yksilöt tuntisivat yh-
teistoiminnan itsessään riittävän siihen. Lähijohtajuudessa voi ilmetä ristiriitoja 
henkisesti rankkojen työtilanteiden seurauksena, kun henkisen ensiavun ryhmä 
olisi tarjolla, mutta asianomaiset ovat haluttomia osallistumaan ohjaukseen. Tii-
nan mukaan hänen lähijohtajansa on määrännyt työntekijät osallistumaan hen-
kisen ensiavun ohjausryhmään, jossa on ammatillista apua tarjolla vaikeiden 
henkisten asioiden käsittelemiseen, kun työntekijät olisivat mieluummin vain 
puhuneet keskenään tapahtuneesta traumasta. Erikalla on Tiinan kanssa saman-
laisia kokemuksia. Lähijohtajuuden paradoksi liittyy siis siihen, että kuinka ja 
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minkä vuoksi työntekijät tulisi laittaa ohjattavaan ryhmään, mikäli se ei palvele 
työntekijöiden mielestä tarkoitustaan eikä tarvetta henkiselle ensiavulle koeta 
olevan. Henkisesti raskaat tilanteet voivat kuitenkin vaikuttaa työntekijän vapaa-
aikaan, jolloin ahdistavat ajatukset saattavat jäädä pyörimään mieleen ja ehkäistä 
työstä palautumista, sekä näin myös työssä tai perhe-elämässä jaksamista. Syy 
miksi henkistä ensiapua ei ole proaktiivisesti lähdetty käyttämään voi piillä poh-
jalaisessa Pakko jaksaa -kulttuurissa tai sitten siinä, että käytäntö koetaan vie-
raaksi, koska sitä ei olla totuttu käyttämään. 

-- joskus kun tuolla on ja siel sattuu jotain oikein kauheita juttuja, kyllä ne pikkasen 
meinaa seurata ne asiat kotia sitten, että niitä vähän joutuu miettii ja märehtii, mutta 
hyvin nopeesti ne on oppinut todellakin nyt unohtamaan, et vertaa siihen, mitä oli 
silloin kun oli nuori hoitaja, niin niitähän mietti, hirveen paljonkin niit asioita pohti ja 
näin. Mutta nyt on oppinut siihen, että ei voi murehtii joka asiaa. Jos tota noin niin, 
koet, että on semmonen, niin meillähän on se henkisen ensiavun mahdollisuus, että 
jos tulee semmonen, että on niin jotain semmosta, että se jää niinku kaivelemaan niin 
että on keskusteluapumahdollisuutta. En [ole käyttänyt itse]. (Suvi) 

Jos on joku kriisitilanne, et työvuoron aikana on tapahtunut jotakin yllättävää tai, toi-
minta on ollut sellaista kaoottista, mikä voi olla ihan mahdollista, jos on vaikka joku 
elvytystilanne tai joku muu, niin jos osastonhoitaja ei oo töissä, niin kyllä heti, kun 
hän tulee töihin, niin hän järjestää sitte sitä debriefingiä, että ihan ammattiauttajat tu-
lee sit käymään sen tilanteen läpi. Että oon itekkin ollut sellasessa tilanteessa. […] Ja 
sit, kyllä työkaverit kuitenkin tuntee aika hyvin toisensa, ku siellä paljo keskustellaan, 
niin sitte ehkä se heidän kans keskustelu on kans sellanen helpottava, että ei välttä-
mättä ees koe, että tarvis sitä ammattiapua jonkun kriisitilanteen jälkeen, jos on 
saanut työkaverin kanssa sen jo hyvin puhuttua. (Erika) 

No yks tapaus oli semmonen tässä, joka tosiaan menehtyi, että mäkin sitä hoidin, niin 
toki siitä keskusteltiin, juteltiin, sitten me työntekijät keskenämme sitä puitiin jo 
läpi. Mutta osastonhoitaja oli sitä mieltä, että tuota meillähän on tää henkisen avun, 
tai saadaan sitä käyttää myöskin henkilökunta niin, että olis hyvä vielä käydä hänen 
kanssaan silleen läpi. Ja mä itse en sitä yhtäkkiä silleen kokenut siinä kohdassa, niin 
tuntu, että no, onko se tarpeen. […] Tai oikeastaan hän [lähijohtaja] vähän vaati, että 
hän sanoi, että hänen mielestä se oon hyvä. Ja mä ite olin niinku sitä vastaan, et en 
mä nyt koe sillee välttämättä tarpeelliseksi, kun se juteltiin sitten kumminki läpi. 
(Tiina) 
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6 KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Yhteenveto 

Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda teoreettinen viitekehys työn ja perheen kes-
kinäisen suhteen sekä johtajuuskulttuurin välille sekä selvittää viitekehystä tul-
kintaresurssina käyttäen työn ja perheen yhteensovittamisen johtajuuskulttuuria 
sairaalaorganisaatiossa. Johtajuuden näkökulma rajattiin lähijohtajuuteen. Tällä 
tutkimuksella oli teoretisointiin tähtäävä luonne. Tuloksena syntyi työn ja per-
heen yhteensovittamisen johtajuuskulttuurin käsitteellinen jäsennys, joka esite-
tään tiivistetysti taulukossa 1. 

Tutkimuksen tuloksena rakennettiin kolme teemaa: 1. Johtajuuden 
toiveiden tynnyri, 2. Lähijohtajan monet kasvot ja 3. Johtajuus ristiriitojen miina-
kenttänä. Taulukossa esitellään teemojen pääpiirteet ja niiden tuottamat johta-
juuskulttuurit sekä näiden yhteys työn ja perheen keskinäisen suhteen laatuun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAULUKKO 1 Yhteenveto tuloksista 

 Ominaispiirteet Johtajuuskulttuurit Työn ja per-
heen suh-
teen laatu 

Johtajuuden 
toiveiden 
tynnyri 

Monen suuntaisia toiveita sulje-
tussa toimintaympäristössä. Or-
ganisaation toimijat kohdistavat 
toiveita työ-perhesuhteeseen, lä-
hijohtajuuteen ja omaan tulevai-
suuteensa liittyen kyseisessä sai-
raalaorganisaatiossa. 

 
Valikoiva perhemyönteisyys 

 
Näennäisesti työhyvinvointia 
edistävä 

 

 
Tasapaino 

 
Epätasapaino 
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Lähijohtajan 
monet  
kasvot 
 

Organisaation toimijat havaitse-
vat ja tulkitsevat lähijohtajan te-
koja ja tekemättä jääneitä tekoja 
hoitoalan kontekstissa. Lähijoh-
taja on käytännön työn organi-
soija, yhteyshenkilö organisaation 
portaiden välillä, tekee päätöksiä, 
jotka koskettavat johdettavien 
työ-perhesuhdetta. Lähijohtaja on 
esimerkkinä työn ja perheen yh-
teensovittamisessa ja toimii työ-
yhteisön tukipilarina. 

 
Aidosti kehittävä 

 
Perheorientoitunut 
 
Ammattiryhmiä eriarvoistava 

 
Työorientoitunut 

 
Välinpitämätön 

 
Rikastava 

 
Tasapaino 
 
Epätasapaino 

 
Epätasapaino 

 
Konflikti 

 

Johtajuus 
ristiriitojen 
miinakent-
tänä 
 
 
 
 

Paradokseja on konsturoitu neljä 
kappaletta aiempaan organisaa-
tiotutkimukseen perustuen ja ver-
taillen aineistosta nostettuihin lä-
hijohtajuudessa ilmeneviin risti-
riitoihin: joustavuus-tehokkuus, 
voiton tavoittelu-sosiaalinen vas-
tuullisuus, yksilöllisyys-yhteisöl-
lisyys ja yhteistoiminta-kontrolli.  

 
Yksilöiden demokratia 
 
Hallitseva lähijohtaja 

 
Kiristysten ilmapiiri 

 
Pakko jaksaa 

 
 

 
Rikastava 
 
Tasapaino 

 
Epätasapaino 

 
Konflikti 

 
 

 
Johtajuuden toiveiden tynnyrissä kuvataan organisaation jäsenten esittä-

miä monen suuntaisia toiveita suljetussa toimintaympäristössä, joka on tutki-
muksen kohteena oleva sairaalaorganisaatio. Sairaalaorganisaatio näyttäytyy 
tässä teemassa suljettuna toimintaympäristönä, jota symboloi mielikuva tynny-
ristä. Osa työntekijöiden toiveista jää leijumaan tynnyriin toteutumattomina, kun 
taas osa toiveista pääsee karkaamaan tynnyristä, mikä symboloi niiden toteutu-
mista. Toteutuneet toiveet ovat yhteydessä valikoivaan perhemyönteisyyden 
johtajuuskulttuuriin, kun taas toteutumattomat toiveet liittyvät näennäisen työ-
hyvinvoinnin edistämisen johtajuuskulttuuriin. Valikoiva perhemyönteisyys tar-
koittaa sitä, että lähijohtaja osoittaa perhemyönteistä asennetta työntekijäkohtai-
sesti, jolloin joku saa tai jotkut saavat todennäköisemmin toiveensa koskien työn 
ja perheen yhteensovittamista toteutuneiksi verrattuna muihin organisaation jä-
seniin.  

Perhemyönteinen johtajuuskulttuuri on haastateltavien kuvausten perus-
teella yhteydessä työn ja perheen suhteen tasapainoon, sillä silloin suhdetta kos-
kevat toiveet toteutuvat ja työntekijät saavat helpotusta työn ja muun elämän yh-
teensovittamiseen. Näennäisen työhyvinvoinnin edistämisen johtajuuskulttuu-
rilla tarkoitetaan johtajuutta, joka antaa mahdollisuuden toiveiden esittämiseen, 
kuitenkaan toteuttamatta niitä. Toiveet tavoittavat lähijohtajan, mutta lähijohtaja 
ei ole sitoutunut toteuttamaan niitä. Näennäisen työhyvinvoinnin edistämisen 
johtajuuskulttuurin voidaan nähdä olevan yhteydessä työn ja perheen suhteen 
epätasapainoa ylläpitävästi, sillä silloin toiveen esittäjä on kohdannut ongelman 
elämän eri osa-alueiden yhteensovittamisessa, jonka pyrkii selvittämään lähijoh-
tajansa avulla tuloksetta. 
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Lähijohtajan monet kasvot kuvaavat haastateltavien tulkintoja lähijohtajan 
tekemistä ja tekemättä jääneistä teoista. Lähijohtajuuden työnkuvaa havainnol-
listetaan käytännön työn organisoijana, päätöksentekijänä, esimerkkinä työn ja 
perheen yhteensovittamisessa sekä tukipilarina työyhteisön kohdatessa ristirii-
toja tai yksilöllisiä vaikeita asioita muussa elämässään. Monikasvoisuus tarkoit-
taa lähijohtajan roolia yhteyshenkilönä hierarkian eri portaiden välillä: Hänellä 
voidaan nähdä olevan monet kasvot; yhdet kohti johdettavia ja toiset kohti työn-
antajaa. Lähijohtajan monet kasvot näyttäytyvät useiden eri johtajuuskulttuurien 
kautta. Aidosti kehittämään pyrkivä, kiinnostusta ja välittämistä osoittava johta-
juuskulttuuri on yhteydessä rikastavaan työn ja perheen suhteeseen, sillä silloin 
lähijohtaja yrittää auttaa alaisiaan kaikin keinoin – jopa välillä uupuen itse. Per-
heorientoituneessa johtajuuskulttuurista lähijohtajan mukaan perhe tulee aina 
ensin, ja johtaja soveltaa tätä ajatusta työssään tarjoten perheystävällisiä käytän-
teitä avoimesti niitä tarvitseville. Tämän voidaan nähdä ylläpitävän työn ja per-
heen välisen suhteen tasapainoa.  

Ammattiryhmiä eriarvoistava johtajuuskulttuuri kohtelee yksilöitä eri ta-
valla siten, että korkeammalla hierarkiassa olevat saavat vapaammin pyydettyjä 
joustoja käyttöön. Eriarvoistava johtajuuskulttuuri voi ylläpitää työn ja perheen 
suhteen epätasapainoa alempien hierarkkisten ammattiryhmien joukossa, kuten 
sairaanhoitajien, sillä heillä ei ole yhtä monipuolisesti työn ja perheen yhteenso-
vittamiseen kohdistettuja käytänteitä käytettävissään.  

Työorientoituneessa johtajuuskulttuurissa lähijohtajan asenne ilmentää tai-
pumusta laittaa työ perheensä edelle, mikä voi olla esimerkkinä johdettaville. 
Työorientoituneessa johtajuuskulttuurissa käytänteitä kuitenkin myönnetään, 
mutta keskustelu niistä tai syistä ei ole yhtä avointa kuin perheorientoituneessa 
johtajuuskulttuurissa. Tällöin kaikkien joustoja tarvitsevien pyynnöt eivät välttä-
mättä tavoita lähijohtajaa, sillä niistä ei uskalleta kertoa, eikä käytänteitä lähdetä 
proaktiivisesti tarjoamaan. Tällöin työorientoitunut johtajuuskulttuuri todennä-
köisesti ylläpitää työn perheen suhteen epätasapainoa.  

Välinpitämättömässä johtajuuskulttuurissa lähijohtaja kuvataan etäiseksi ja 
kiireiseksi henkilöksi. Johtajalla on itsellään niin suuri työmäärä, ettei hän kykene 
osoittamaan kiinnostustaan johdettaviensa jaksamiseen työn ja perheen yhteen-
sovittamisessa. Lähijohtaja saattaa olla piittaamaton työn ja perheen yhdistämi-
seen suunnatuista käytänteistä, eikä ehdi kuuntelemaan johdettaviensa toiveita. 
Välinpitämätön johtajuuskulttuuri voi olla yhteydessä työn ja perheen suhteen 
konfliktiin, sillä työ ja muu elämä voivat olla alaisilla ristiriidassa, eikä tilannetta 
pystytä helpottamaan lähijohtajan piittaamattoman asenteen vuoksi. 

Johtajuus ristiriitojen miinakenttänä -teemassa konstruoidaan aiempaan or-
ganisaatiotutkimukseen pohjautuen (vrt. Mäki 2017) neljä yleistä johtajuuskult-
tuurin paradoksia. Ne ovat: joustavuus-tehokkuus, voiton tavoittelu-sosiaalinen 
vastuullisuus, yksilöllisyys-yhteisöllisyys ja yhteistoiminta-kontrolli. Niiden 
pohjalta rakentui erilaisia johtajuuskulttuureita. Yksilöiden demokratian näh-
dään edistävän työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamista, sillä lähijoh-
tajan nähdään kohtelevan työntekijöitä yksilöllisesti ja pyrkivän ottamaan erilai-
set elämäntilanteet huomioon työpaikalla. Samaan aikaan työyhteisö joustaa 
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tarvittaessa ja johtajuus liikkuu ilmiönä sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan. Joh-
dettavien työn ja perheen suhde voi saada rikastavia elementtejä, sillä lähtökoh-
dat joustojen käyttöönottoon ovat hyvät ja niitä on matala kynnys pyytää.  

Hallitseva johtajuuskulttuuri pyrkii tehokkuuteen. Lähijohtaja saattaa pitää 
alaisiaan tiukasti kontrollissa, jolloin myös joustoja pystytään myöntämään te-
hokkaasti työntekijöiden pyynnöstä. Toisaalta hallitseva johtajuuskulttuuri voi 
aiheuttaa stressiä työntekijöiden kesken, sillä se voidaan tulkita epäluotta-
mukseksi lähijohtajan taholta. Johtajuuskulttuuri voi ylläpitää työn ja perheen 
suhteessa tasapainoa lähijohtajan ilmentämän tehokkaan johtamisen ja organi-
soimistyön seurauksena.  

Kiristysten ilmapiiri -johtajuuskulttuuri on saanut vaikutteita johtoportaan 
tiukasta budjetista, jolloin organisaation voiton tavoittelu heijastuu osastojen joh-
tajuuteen. Kiristysten johtajuuskulttuuri voi olla yhteydessä työn ja perheen vä-
lisen suhteen epätasapainoon, sillä silloin pyydettyjä käytänteitä ei välttämättä 
myönnetä kaikille niitä tarvitseville. Lainmukaiset joustot myönnetään, mutta ne 
eivät riitä tasapainottamaan kaikkien työn ja perheen suhdetta, sillä kaikilla työn-
tekijöillä on yksilölliset tarpeensa tarvituissa joustojen määrissä.  

Pakko jaksaa -johtajuuskulttuuri heijastaa taloudellisten kiristysten muka-
naan tuomaa työkuormaa ja ylikuormituksesta kärsiviä lähijohtajia. Organisaa-
tion jäsenet sinnittelevät työpäivästä seuraavaan, eikä tilannetta ole voitu rat-
kaista organisaation puolelta ilmenevän resurssivajeen vuoksi, vaan kiire kuor-
mittaa sairaalaa viikosta toiseen. Pakko jaksaa -kulttuuri voi olla yhteydessä työn 
ja perheen välisen suhteen konfliktiin, sillä kiire ja työstressi aiheuttavat väsy-
mystä, josta on vaikea palautua vapaa-ajalla. Työn voidaan nähdä haittaavan 
perhe-elämään panostamista, jolloin työ ja perhe ovat keskenään ristiriidassa. 

6.2 Perheystävälliset käytännöt 

Kahden käsitteen synteesi toi mukanaan monen suuntaisia asioita tarkastelun 
keskiöön käytännön tarkastelun kannalta. Joustokäytänteitä oli yleisesti käytössä 
sairaalaorganisaatiossa. Esimerkiksi kaikille kohderyhmään lukeutuville on tar-
jottu mahdollisuutta 70 prosentin työaikaan kokoaikaisen sijasta. Liukuva työ-
aika, lomarahavapaa ja vuorotteluvapaa on koettu hyviksi käytännöiksi työn ja 
muun elämän yhteensovittamisen näkökulmasta. Työntekijä saattoi saada räätä-
löidyn ja yksilöllisen työnkuvan sekä mahdollisuuden työhön paluuseen työko-
keilun kautta asteittain. Perheystävällisten käytänteiden käyttäjät kokivat ole-
vansa tyytyväisiä työhönsä, ja osan mielestä työn ja muun elämän yhteensovitta-
misen käytänteet olivat niin ainutlaatuisia, että ne koettiin työpaikkaan sitoutta-
vana tekijänä. Yksi syy käytänteiden tärkeydelle saattaa olla yhteiskunnan muut-
tunut tilanne siten, että nykyään työntekijän tukiverkosto voi sijaita eri paikka-
kunnalla kuin työ tai ydinperhe, jolloin työnantajan joustokäytännöille on todel-
linen tarve. Työnantajan voidaan nähdä kilpailevan parhaista työntekijöistä per-
heystävällisten käytänteiden avulla. 
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Tutkimus osoittaa, että kaikki perheystävälliset käytänteet eivät ole saata-
vissa kaikille, mikä johtuu sairaalaorganisaation ammattiryhmien hierarkiasta ja 
asiantuntijoiden erilaisesta saatavuudesta. Harvassa olevat asiantuntijat saatta-
vat vastaanottaa erikoiskohtelua, sillä työnantaja voi kokea heidät korvaamatto-
miksi ja pyrkii pitämään tällaiset työntekijät tiukasti organisaation jäseninä. Käy-
tänteiden vaihtelevaan käyttöön voi vaikuttaa myös lähijohtajan ja tämän oman 
lähijohtajan asenne perhemyönteisyyttä kohtaan: Perheystävälliset lähijohtajat 
saattavat tarjota käytäntöjä käyttöön oma-aloitteisesti, kun taas osa lähijohtajista 
ei anna niistä juurikaan tietoa.  

Tulokset toivat esille, että sairaalalla ei ole yhteisiä sääntöjä käytänteiden 
myöntämisen periaatteista. Tällöin lähijohtajien ja lähijohtajien omien lähijohta-
jien omilla asenteilla on todennäköisesti vaikutusta käytänteiden käytettävyy-
teen. Edelleen, vaikka kiireinen ilmapiiri saattoi aiheuttaa työntekijöille stressiä, 
niin työpaikka koettiin pääsääntöisesti erinomaiseksi työn ja perheen yhdistämi-
sen kannalta. Joidenkin vastaajien mukaan työyhteisössä on niin hyvä ilmapiiri, 
että se auttaa myös töistä johtumattomaan huonotuulisuuteen. Tällöin työn ja 
perheen voidaan nähdä tasapainottaan toisiaan ja syntyy jopa rikastavaa yliläik-
kymää elämän eri osa-alueiden välille. Tällä on merkitystä ihmisen hyvälle elä-
mänlaadulle ja myös sen parantumiselle. 

Toisaalta, tulokset toivat esille, että rauhaton työympäristö on aiheuttanut 
työntekijöille uupumuksen tunnetta, jonka jälkeen kotona odottavat kotityöt 
ovat pahentaneet työ ja perheen suhteessa koettua epätasapainoa. Yksi naistyön-
tekijä saattaa kärsiä ns. tuplataakasta, jolloin palautumiselle työstä jää vähän ai-
kaa. Toinen puolestaan kertoo, että vaikka hänellä on suuri perhe ja kokee myös 
vapaa-aikansa kiireisenä, puoliso ja laaja tukiverkosto auttavat kodinhoitami-
sessa. Erityisesti naispuolisten työntekijöiden työn ja perheen suhteen laatuun 
näyttäisi vaikuttavan se, osallistuvatko heidän puolisonsa aktiivisesti perhe-elä-
mään ja kotitöihin. Osalla miehistä on ollut tilanne, että puolisot ovat käyttäneet 
omassa työpaikassaan perheystävällisiä joustoja, mutta mies itse ei. Toisaalta, osa 
haastateltavista miehistä on myös itse käyttänyt perheystävällisiä joustoja ruuh-
kavuosinaan. 

 Lähes kaikkien haastateltavien mukaan työ vaikuttaa negatiivisesti muu-
hun elämään, kuten vapaa-aikaan, harrastamiseen ja perhe-elämään. Yli puolen 
mielestä kolmivuorotyön tekeminen on päätekijä, joka vaikeuttaa muussa elä-
mässä suunnitelmien tekemistä, säännöllistä harrastamista, yhteisen ajanotta-
mista perheen kanssa ja yleisesti ottaen ärtynyttä oloa. Osan mukaan haastavat 
työvuorojen vaihdokset, kuten iltavuorosta aamuvuoroon, ja pitkät työpäivät 
vaikeuttavat työstä palautumista vapaa-ajalla. Myös työn ominaisuudet vaikut-
tavat jaksamiseen ja aiheuttavat unettomuutta ja haluttomuutta muussa elä-
mässä. Esimerkiksi töistä kotiin soittelemisen oli koettu vaikuttaneen negatiivi-
sesti vapaa-ajalla työstä irtautumiseen.  

Toisaalta, puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että myös perhe-elämä 
vaikuttaa negatiivisesti töihin. Esimerkiksi perhe-elämän ongelmat olivat vaikut-
taneet työssä jaksamiseen aiheuttamalla työuupumuksen oireita töissä, kuten ki-
reyttä ja keskittymisvaikeuksia. Osa on havainnut työyhteisössään ilmenevän 
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perhe-elämän ongelmista johtuvaa alhaista mielialaa.  Kuitenkin haastateltavien 
mielestä joustokäytännöt helpottavat työn ja perhesuhteen epätasapainoa. Työn-
tekijöistä osa yrittää pitää työn ja perheen erillisinä osa-alueina, jotta he eivät ajat-
telisi työasioita vapaa-ajalla. Erään havainnon mukaan työn ominaisuudet vai-
kuttavat siihen, halutaanko työn sekoittuvan muuhun elämään: Mikäli työ on 
luovaa ja ruokkii persoonallisuutta, sitä ajattelisi vapaa-ajalla mielellään. Mikäli 
työ puolestaan koetaan rankkana, sitä ei haluta ajatella tai tehdä vapaa-ajalla.  

Tutkimus toi esille, että osa johdosta ei koe pystyvänsä irrottautumaan 
töistään, eivätkä he haluakaan irtautua. Työorientoitunut elämäntyyli, joka on 
kuitenkin tuonut mukanaan myöhemmin ilmenevän menettämisen tunteen 
perhe-elämän suhteen, on kyseessä. Puolella tukittavista oli havaittavissa ristirii-
taa työ-perhesuhteissa: osa kokee konfliktin vaikuttavan enemmän perheeseen, 
kun taas osa työhön. Osa oli kokenut perheen tasapainottavana elementtinä työn 
ja perheen suhteen konfliktille, kun taas osan mielestä lähijohtaja ja työyhteisö 
ovat yhteydessä työn ja perheen yhdistämiseen tukemalla sitä. Joku koki työnsä 
ja perheensä välisen suhteen pääsääntöisesti rikastavaksi, jolloin vapaa-aika vai-
kutti rikastavasti työelämään ja työ vapaa-aikaan. Tällöin työn ja muun elämän 
rajat hämärtyivät ja tukivat toisiaan, eikä koettu tarvetta erottaa työtä ja muuta 
elämää toisistaan.  

Tulosten perusteella voi sanoa, että noin puolella haastateltavista oli työyh-
teisössään havaintoja perheystävällisestä asenteesta. Näissä henkilöissä oli pal-
jon perheellisiä jäseniä, ja he saattoivat keskustella avoimesti perheeseen liitty-
vistä asioista töissä. Työpaikalla lähijohtajat myös kannustivat keskustelemaan 
muusta elämästä, ja vain yksilölliset syyt erottivat avoimemmin puhuvat henki-
löt sulkeutuneista. Rikastavaa työperhe-suhdetta nauttiva henkilö koki työyhtei-
sönsä joustavana. Osa haastateltavista oli kokenut perheystävällisten käytäntei-
den myöntämisen olevan tasa-arvoista, kun taas osan mukaan näin ei ollut. Tun-
teen tasa-arvoisuudesta voidaan nähdä vaihtelevan osastoittain ja lähijohtajien 
perusteella. Puolet haastateltavista oli havainnut lähijohtajiensa suhtautuvan 
pyydettyihin joustoihin myönteisesti. He olivat kokeneet, että lähijohtajien 
kanssa on helppo keskustella perheeseen liittyvistä asioista sekä lähijohtajan sa-
nottiin osoittavan perheystävällistä asennetta. Haastateltavien mukaan noin 
puolella tähän tutkimukseen osallistuneista osastoista oli havaittavissa per-
hemyönteistä johtajuuskulttuuria.  

Muutama tutkimukseen osallistunutta lähijohtaja kertoi pyrkivänsä huo-
miomaan työntekijöidensä erilaisia elämäntilanteita omassa johtamistyössään ja 
rohkaisevat johdettaviaan puhumaan perheasioistaan. Kuitenkin, hoitajien ja lää-
kärien eriarvoiseen asemaan ja myös pohjalaiseen paremmuusajatteluun toivot-
tiin muutosta. Työhyvinvointi nähtiin organisaatiossa tavoiteltavana asiana, 
mutta sen eteen ei aina tehty konkreettisia ratkaisuja. Johtajuuskulttuuri näyttää 
tällöin vain näennäisesti tukevan kestävien työurien kehkeytymistä. Taloudellis-
ten kiristysten oli nähty vaikuttaneen perheystävällisten käytänteiden myöntä-
miseen siten, että vain pakolliset niistä pystytään KIKY-sopimuksen myötä 
myöntämään.  
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Kiusaamistilanteesta kärsineen työntekijän tilanteesta vaiettiin organisaa-
tiossa muille ryhmille, mikä voi kertoa vaikenemisen kulttuurista. Samassa yksi-
kössään on vallalla Pakko jaksaa -kulttuuri, eikä työyhteisössä pystytty keskus-
telemaan perhetilanteista avoimesti. Osa haasteltavista kertoi, että joustojen 
myöntäminen on aiheuttanut epäoikeudenmukaisuuden tunnetta työyhteisössä, 
mutta keskusteleminen joustojen syistä on tasannut tilannetta. Tästä syystä avoi-
men keskustelun aikaansaaminen osastolla kuin osastolla olisi tärkeää.  

Vaikka lähijohtajan kanssa pystyttäisiin keskustelemaan perheasioista, 
tämä ei välttämättä anna tietoa työn ja perheen yhteensovittamiseen suunna-
tuista helpottavista käytänteistä. Tällöin epätasapainoisesta työn ja perheen väli-
sestä suhteesta kärsivät työntekijät eivät tiedä mistä tietoa käytänteistä voisi 
saada, vaikka kiinnostusta joustojen käyttöönottamiseen olisi. Lähijohtajat näyt-
tävät osastosta riippuen ristiriitaista asennetta joustojen myöntämisen suhteen. 
Perheystävällisten käytäntöjen myöntämisperiaatteet vaihtelevat osastoittain ja 
ovat yhteydessä lähijohtajiin, kuten osastonhoitajaan ja ylihoitajaan.  

Sairaalassa näyttää olevan erilaisia johtajuuskulttuureita perhemyönteisyy-
den näkökulmasta, sillä osan kokema johtajuuskulttuuri ei ole tulkittavissa per-
hemyönteiseksi, kun taas osan on. Perheystävällisyyden johtajuuskulttuuri näyt-
täytyy sairaalassa siten, että päättäviä tasoja on liian monia, organisaatiossa il-
menee byrokratiaa eikä johtajuus ole aina keskustelevaa ja yhdenvertaista. Myös 
työyhteisöjen jäsenet itse voivat olla osa syynä sellaiseen työorientoituneeseen 
johtajuuskulttuuriin, joka ei edistä organisaation jäsenten hyvinvointia: tietyt 
osastot ovat aina voineet huonosti eikä lähijohtajien vaihtaminen ole parantanut 
tilannetta. Pitkäaikaiset työntekijät ovat joissakin tapauksissa luoneet osastolle 
keskinäisen kunnioittamisen kulttuurin, jolloin kaikkien työtä kohtaan osoite-
taan kunnioitusta. Kunnioittamisen kulttuurissa on kuitenkin havaittavissa pa-
radoksi: pitkäaikaisemmille työntekijöille ei havaintojen perusteella ole sallittua 
antaa kritiikkiä koskien heidän tekemää työtään, vaikka he antavat palautetta 
muille. Vastauksissa tuli esille, että pitkäaikaiset työntekijät ovat joissakin tilan-
teissa luoneet sairaalaan niskoittelun kulttuurin, joka on aiheuttanut stressiä ja 
vaikuttanut heikentävästi lähijohtajan elämänlaatuun. Johtajuuskulttuuri on lä-
hijohtajan ja työyhteisön keskinäisen vuorovaikutuksen summa, joka voi joko 
edistää tai ehkäistä työn ja perheen yhdistämistä yksilötasolla. 

6.3 Keskustelu tulosten ja aiemman tutkimuksen välillä 

Organisaatioissa on tunnistettu työn ja perheen keskinäisen suhteen olemassaolo 
ja näiden osa-alueiden vaikutus toisiinsa (Pitt-Catsouphes, Kossek & Sweet 2008). 
Tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa on tunnistettu tämä suhde, 
jonka vuoksi sairaala on osallistunut LAPE -hankkeeseen. Lähestymistapoja työn 
ja perheen suhteeseen on laajasti ottaen kaksi erilaista: konflikti -näkökulma ja 
rikastava -näkökulma, mutta konflikti -näkökulman on nähty olevan yleisin niin 
kansainvälisessä, että suomalaisessa tutkimusperinteessä. (Greenhaus & Powell 
2006; Heikkinen 2015.)  Tässä tutkimuksessa työntekijöillä havaittiin olevan 
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kumpaakin suhdetta, mutta myös tasapainoisia ja epätasapainoisia työn ja per-
heen suhteita. 

 Konfliktin työ ja perheen yhteensovittamisessa on aiemmin tutkittu johtu-
van yksilön sisäisestä rooliristiriidasta, jolloin työn ja perheen roolit eivät ole yh-
teensopivia keskenään elämän eri osa-alueilla. Työn tekeminen hankaloittaa 
perhe-elämään osallistumista, ja samaan aikaan perhe-elämä estää työntekoa. 
Konfliktien syyt on edelleen jaettu kolmeen ryhmään: ajankäyttöön liittyvät kon-
fliktit, stressipohjaiset konfliktit ja käyttäytymiskonfliktit. (Greenhaus & Beutell 
1985.) Tutkimuksessa oli havaittavissa pääsääntöisesti ajankäyttöön liittyviä sekä 
stressipohjaisia konflikteja, jotka olivat yhteydessä aineiston pohjalta konstruoi-
tuihin Välinpitämättömään ja Pakko jaksaa- johtajuuskulttuureihin. Työntekijät 
näkivät myös perhe-elämän vaikeuttavan työntekoa, jolloin tutkimuksen tulok-
set ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa eli työ vaikuttaa perheeseen ja 
perhe työhön. 

Rikastavassa työn ja perheen suhteessa toisen elämän osa-alueen kokemuk-
set parantavat toimintaa toisessa, ja nämä yhdessä voivat parantaa yksilön elä-
mänlaatua kokonaisvaltaisesti (Greenhaus & Powell 2006). Tutkimuksessa voi-
tiin yhden henkilön nähdä selkeästi nauttivan rikastavasta työn ja perheen suh-
teesta, johon Aidosti kehittävä ja Yksilöiden demokratia- johtajuuskulttuurit an-
toivat oman panoksensa. Yksilö voi tuntea myös tasapainon tunnetta työn ja per-
heen yhteensovittamisessa, esimerkiksi silloin, jos sitä helpotetaan perheystäväl-
lisillä käytänteillä (Pattusamy & Jacob 2017), jolloin tulokset ovat linjassa aiem-
man tutkimuksen kanssa. Tässä tutkimuksessa luotiin työn ja perheen suhteen 
tasapainon rinnalle kuvaus työn ja perheen suhteen epätasapainosta, jolloin toi-
nen osa-alue tarvitsee helpottavia käytänteitä tasapainottuakseen. Työn ja per-
heen suhteen konfliktissa elämän osa-alueiden voidaan nähdä olevan ristirii-
dassa, kun taas epätasapainossa vai toinen osa-alue voidaan nähdä tarvitsevan 
tasapainottavia tekijöitä riippuen epätasapainon aiheuttajasta.  

Organisaatiosta löydettiin henkilöitä, jotka kokivat työn ja perheen välisen 
suhteen olevan tasapainossa ja henkilöitä, jotka kokivat sen olevan epätasapai-
nossa. Konstruoiduista johtajuuskulttuureista valikoiva perhemyönteisyys, per-
heorientoitunut ja hallitseva lähijohtaja nähtiin olevan yhteydessä tasapainoon, 
kun taas näennäisen työhyvinvoinnin edistämisen, ammattiryhmiä eriarvoista-
van, työorientoituneen ja kiristysten ilmapiirin nähtiin olevan yhteydessä työn ja 
perhesuhteen epätasapainolle. Epätasapaino eroaa työ ja perheen suhteen kon-
fliktista siten, että konfliktin voidaan nähdä olevan räikeämpi ja akuutimpi risti-
riita verrattuna epätasapainoon.  

Tasapainon kokemisen työn ja muun elämän yhteensovittamisessa on to-
dettu lisäävän työhyvinvointia ja työhön sitoutumista, mikä vaikuttaa edelleen 
myönteisesti työpaikan kykyyn tehdä hyvää tulosta (Työterveyslaitoksen Viesti 
päättäjille 2016). Tutkimuksessa perheystävälliset käytänteet nähtiin henkilöstöä 
sitouttavana tekijänä, ja käytänteillä koettiin olevan vaikutusta työn ja perheen 
suhteen tasapainolle. Tämän tutkimuksen mukaan perhemyönteiset lähijohtajat 
ja työyhteisö ovat luettavissa työn ja perheen suhteen tasapainoa tukeviksi ele-
menteiksi. Tutkimuksen tulokset tukevat työn ja perheen yhteensovittamisen 



88 
 

 

aiempaa kirjallisuutta, jonka mukaan perheystävällinen organisaatio muodostuu 
työn ja perheen yhteensovittamista tukevasta ympäristöstä ja lähijohtajasta. (Al-
len 2001; Bram ym. 2014.)  

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta ajatellen tutkimuksen tulokset tukevat 
alan aiempia tutkimustuloksia. Vaikka suomalaisissa perheistä kumpikin puo-
liso osallistuu pääsääntöisesti työelämään, niin perinteinen sukupuolijärjestys on 
vielä läsnä perhe-elämässä. Perinteinen sukupuolijärjestys vanhemmuudessa 
suomalaisessa yhteiskunnassa on aiheuttanut naiselle tuplataakkaa, jolloin uraa 
tekevällä äidillä on töiden ohella päävastuu perheenhoitamisesta. (Kangas, 
Lämsä & Heikkinen 2016.) Tässä tutkimuksessa suurin osa miespuolisten työn-
tekijöiden puolisoita käytti perheystävällisiä joustoja, ja naispuolisista työnteki-
jöistä osa koko tuplataakkaa. Kuitenkin perinteisen sukupuolijärjestyksen ilme-
neminen on perhekotaista, sillä osa työntekijöistä korosti jakavansa myös koti-
työt puolisonsa kanssa. 

Tutkimusten tulosten mukaan perheystävällisten käytänteiden vaihtele-
vaan käyttöasteeseen saattaa vaikuttaa lähijohtajan asenne, joka tukee alan aiem-
paa teoriaa. Esimerkiksi perheystävällinen organisaatiokulttuuri (Thompson ym. 
1999) ja työn sekä perheen yhdistämistä puoltavat esimiehet (Allen 2001) on 
nähty vaikuttavan kannustavasti työntekijöiden taipumukseen käyttää työn ja 
perheen yhdistämistä varten luotuja käytänteitä. Sairaalalla ei kuitenkaan ole yh-
teisiä sääntöjä käytänteiden myöntämisen periaatteista, jolloin yli 200 lähijohta-
jaa myöntävät mielivaltaisesti joustoja alaisilleen, mikä on puhututtanut organi-
saation jäsenten kesken. Tutkimuksen käytännön kontribuutioksi voi lukea yh-
teisten sääntöjen kehittämisen tarpeen tunnistamisen, jotta organisaatioon voi-
taisiin tavoitella jatkossa tasapuolisuuden perhemyönteisyyden ilmapiiriä. 

6.4 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa käsiteltiin työn ja perheen suhteen sekä johtajuuskulttuurin kes-
kinäistä yhteyttä. Vaikka työn ja perheen välistä suhdetta on tutkittu, sen tutki-
muskenttä on ollut pirstaleinen, eikä sille ole onnistuttu luomaan universaalia 
teoreettista mallia (Li ym. 2017). Tämä tutkimus antoi monen suuntaisia tuloksia 
tutkimuskysymyksiin, ja erityisesti työn ja perheen suhde on edelleen nähtävissä 
mustana laatikkona. Työn ja perheen välistä suhdetta on kuvailtu aiemmin-
kin ”mustaksi laatikoksi” (black box), eli aiheelta puuttuu selkeä teoria, eikä il-
miön sisäisistä prosesseista ole tarkkaa tietoa (kts. Lawrence 1997). Tässä tutki-
muksessa ei kyetty todentamaan tarkasti ilmiön sisäisiä toimintoja, kun taas ul-
koiset vaikutukset kuten yhteisten toimintamallien puuttuminen ja lähijohtajien 
ohijohtaminen pystyttiin todentamaan tarkasti. 

Teoriaviitekehyksen synteesi, koskien johtajuuskulttuuria sekä työn ja per-
heen suhdetta, on ensimmäistä kertaa tullut tutkituksi suomalaisessa organisaa-
tiossa. Aiemmin on väitetty, että johtajuustyylillä voi olla yhteyttä työn ja per-
heen yhteensovittamiselle. Tämä tutkimus kuitenkin edustaa lähestymistaval-
taan sosiaalista konstruktionismia, ja näin ollen suuntautuu erilaiseen 
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todellisuuskäsitykseen kuin johtajuustyylien tutkimus.  Johtajuuskulttuurin sekä 
työn ja perheen yhteensovittamisen välisen yhteyden tutkimus on vasta alussa, 
mutta se voisi tuottaa yhteiskunnalle arvokasta tietoa ajankohtaisesta aiheesta, 
koska asiantuntijuus- ja johtajuustyön keskeinen haaste tulevaisuudessa saattaa 
olla työstä irrottautumisen mahdollistaminen.  

Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan sairaalan työntekijöitä monelta 
eri hierarkiatasolta. Tutkimustulokset voisivat olla johdonmukaisempia, jos 
haastateltavat työntekijät olisi rajattu yhteen hierarkiatasoon, tai jokaiselta ta-
solta olisi otettu sama määrä haastateltavia haastatteluun, niin keskinäinen ver-
tailu olisi voinut tuoda syvyyttä tutkimuksen tuloksiin. Myös vallankäyttöön liit-
tyvä tutkimus voisi syventää tutkimustulosten alkuperää, sillä osa lähijohtajista 
ei pysty myöntämään joustokäytänteitä johdettavien käyttöön, vaikka oikeus sii-
hen olisikin. Ilmiön syvällisemmät syyt jäivät vielä toistaiseksi selvittämättä, ja 
olisi kiinnostavaa kohdentaa niihin lisää tutkimusta. 

Tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan yhtä suomalaista organisaatiota, joten 
se ei huomioi kansainvälisiä asenteita, vaikka suurin osa työn ja perheen suhteen 
sekä johtajuuskulttuurin tutkimuksesta on peräisin muualta kuin Suomesta. 
Voisi olla mielenkiintoista tehdä vertailua joko suomalaisten organisaatioiden tai 
suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden välillä. Vertailu voisi olla myös 
mielenkiintoinen sairaalaorganisaation ja rakenteeltaan liberaalimman organi-
saation välillä. Vertaileva tutkimus suomalaisen ja ulkomaalaisen yrityksen per-
hevastuusta voisi tuoda arvokasta tietoa yhteiskunnallisesta näkökulmasta työn 
ja perheen yhteensovittamisen suhteen. 

6.5 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa luotiin teoreettinen viitekehys työ-perhesuhteen ja johtajuuskult-
tuurin synteesille. Synteesiteorian mukaan perheystävällisen organisaation toi-
mintamalli mahdollistuu sitä tukevan johtajuuskulttuurin ja perhemyönteisen lä-
hijohtajuuden myötä. Työ-perhesuhteen laadulla on aikaisemmassa tutkimuk-
sessa havaittu yhteys yksilön elämän laatuun ja työkykyyn joko vahvistaen tai 
heikentäen kyseisiä elämän eri osa-alueita. (Greenhaus & Powell 2006; Toppinen-
Tanner & Kirves 2016, 277.) Myös tämä tutkimus tukee tätä ajatusta, sillä tutki-
muksessa todettiin työn ja perheen suhteen saattavan vaikuttaa kokonaisvaltai-
sesti yksilön kokemaan elämänlaatuun sitä heikentävästi, esimerkiksi työperäis-
ten uupumusoireiden vuoksi. Tutkimuksessa saatiin selville myös työn ja per-
heen onnistuneen yhteensovittamisen mahdollisesti tuovan rikastavaa yliläikky-
mää työntekijän elämän eri osa-alueiden välille. Rikastavuus sekä tasapainoinen 
työn ja perheen suhde nähtiin elämänlaatua parantavana seikkana. 

Tutkimuksen tuloksissa painottuivat erilaisten johtajuuskulttuurien kirjo 
sairaalan lähijohtajuudessa. Tuloksena tulkittiin neljä erilaista työ-perhesuhteen 
tilaa, joista vahvimpana tutkitussa sairaalaorganisaatiossa ilmeni työn ja perheen 
suhteen epätasapaino. Tämä siitä huolimatta että organisaatiossa kerrottiin pa-
nostettavan perheystävällisten joustojen määrään ja johtajuuden laatuun. 
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Yhteiskunnallisten paineiden voidaan nähdä olevan yhteydessä taloudellisten 
kiristysten aiheuttamaan perhemyönteisyyden vähenemiseen ja parin vuoden ai-
kana sairaalaorganisaatiossa pahentuneeseen kiireen tuntuun. 

Suomessa on edelleen havaittavissa perinteisen sukupuolijärjestyksen il-
menemistä kahden talouden perheissä, jolloin naiseen kohdistuu sosiaalisen su-
kupuolen ilmentämisen vuoksi päähoivavastuu perhe-elämässä. (Kangas, Lämsä 
& Heikkinen 2016.) Tilanteella voi olla kielteistä vaikutusta työstä palautumisen 
kannalta naiseen kohdistuvan tuplataakan vuoksi. Tässä tutkimuksessa perheys-
tävällisten käytänteiden todettiin vaikuttavan työtyytyväisyyteen ja työntekijän 
sitoutumiseen yritystä kohtaan. Toisaalta perheystävällisillä käytänteillä osoitet-
tiin olevan yhteyttä tasapainoiseen työ-perhesuhteeseen, jolla voi olla merkitystä 
kestävän työuran kehkeytymisen ja hyvän elämänlaadun kannalta. Perheystä-
vällisten käytänteiden käyttöönotto voi hyödyttää työorganisaatiota sekä yhteis-
kuntaa merkittävästi sitoutumisen ja työhyvinvoinnin kautta. 

Johtajuutta saatetaan edelleen ajatella perinteisenä työnantajan keinona te-
hokkuuden lisäämiseksi, mutta ajatukset johtajuudesta kontekstuaalisena il-
miönä saattavat olla yleistymässä. Tutkitussa sairaalaorganisaatiossa ilmeni joh-
tajuutta siellä missä sitä tarvittiin, erityisesti silloin, jos johtajuutta jakava työyh-
teisö ilmensi hyvinvoivaa ilmapiiriä. Joustava työyhteisö ja aitoa kiinnostusta 
osoittava lähijohtaja voivat luoda johtajuuskulttuurin, mikä turvaa organisaation 
toiminnan ja henkilöstön terveyden pitkälle eteenpäin. Loppujen lopuksi tutki-
muksessa todettiin perheystävällisen johtajuuskulttuurin hyödyttävän sekä or-
ganisaatiota, että sen jäseniä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa lähijohta-
juudella olevan tärkeä rooli työn ja perheen yhteensovittamisessa tutkitussa or-
ganisaatiossa. Lähijohtajuus on avainasemassa perhemyönteisten joustokäytän-
teiden saatavuuteen. 
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