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ARTIKKELITARTIKKELIT

 Ar  kkelissa kysytään, miten ajallisten kehysten muutokset vaiku  avat ter-
veydenhuollon ja sosiaalialan hoivatyöntekijöiden toimijuuteen. Ajallisten 

orientaa  oiden ja toimijuuden välisiä suhteita analysoidaan inhimillisen toiminnan 
ajallisia ulo  uvuuksia koskevien sosiologisten teorioiden, hoivatyön käytäntöjen ja 
hoivatyöntekijöiden kertomien kokemusten näkökulmasta. Aineistona on 25 sosi-
aalialan ja terveydenhuollon työntekijöiden teemahaasta  elua. Haastateltavien 
kertomukset kiireen lisääntymisestä ja jatkuvasta ru  inien rikkoutumisesta ovat 
aineistossa hyvin yleisiä. Hyvinvoin  val  on uudelleenorganisoinnin tuloksena 
vahvistunut taloudellis-hallinnollinen aikakehys edelly  ää hoivatyöntekijöiltä jat-
kuvaa päällekkäisten tehtävien suori  amista ja ennakoima  omien  lanteiden rat-
kaisemista sekä aiheu  aa kokemuksia mielekkään toimijuuden mahdollisuuksien 
vähenemisestä. Taloudellis-hallinnollinen ajan määri  ämisen tapa ja hoivatyölle 
ominainen rela  onaalis-prosessuaalinen aikakäsitys ovat siten keskenään ris  rii-
dassa. Tästä syystä työn ajallisiin kehyksiin – ja niiden merkitykseen inhimillisessä 
toiminnassa – tulisi kiinni  ää enemmän huomiota työn organisoinnissa.

Abstrak  

Helena Hirvonen & Marita Husso

Hoivatyön ajalliset kehykset ja rytmiristiriidat

 Johdanto
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Toimijuus ja temporaalisuus hoivatyössä
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Aineisto ja menetelmät
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Ajalliset orientaa  ot ja toimijuus 
hoivatyössä

Taulukko 1. Toimijuuden ajalliset orientaa  ot

Toimijuuden ”laji” Analyy   nen laajuus Temporaalinen laajuus Ominaisuudet

Pragmaa   nen Uudet  lanteet Veitsen terällä olo,
nykyhetki

Kyky innovoida ja selviytyä 
ru  inien rikkoutuessa 

Iden  tee   Ru  ininomaiset  lanteet Tilanteises   orientoitunut 
päämäärien saavu  aminen 

Kyky toimia rooliodotusten 
pui  eissa; ru  init ja toisto; 
amma  llisuus

Elämänkaari Elämän vaiheet Menneisyys, nykyisyys ja
tulevaisuuden tavoi  eet

Muistot, heijastumat ja 
takaumat; tulevaisuuteen 
suuntaaminen

Lähde: Hitlin & Elder 2007, 176. 
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Pragmaa   nen toimijuus

”No tulen osastolle töihin ja siellä on elvy-
tystilanne ja lapsi pitää siirtää jonnekin yli-
opistolliseen keskussairaalaan, niin mä saa-
tan lähtee sinne ambulanssiin sen henkihie-
verissä olevan lapsen mukaan, niin sitte mul-
la on kyllä kiire. Että ei siinä aina kellosta 
katota millon työpäivä päättyy. Mä joudun 
tässä työssä ainakin joustamaan jatkuvasti, 
että ei se ikinä toteudu se kolmen viikon vuo-
rolista niin ku se on suunniteltu.” 

”Koko ajan on se tunne, että vähän niinku 
juoksis henki kurkussa, mutta mitään ei ker-
keen tekemään. Että kaikessa on kokoajan 
se semmonen riittämättömyys, että henkilö-
kuntaa on ihan, ihan oikeesti liian vähän. Ja 
sitte kaikkia tavaroita ja välineitäkin voi olla 
niukasti että joudutaan vetämään jotenkin 
jollakin luovuudella siellä niin paljon.” 

”Hmm no tota se oli luova kaaos. Mää olin 
ajatellut tekeväni tiettyjä asioita, kun mä 
menin kello kaheksan töihin. Ja mä kello ka-
heksalta kyllä alotin juuri ne, mitä mää olin 
kuvitellu tekeväni ja tein niitä semmosen 
noin kaksi tuntia kunnes mun esimies soitti. 
(…) Ja tota sit itseasiassa se loppupäivä meni 
siihen asiaan. Kaikki ne, mitä mä olin kuvitel-
lu tekeväni, niin ne lykkäänty sit tulevaisuu-
teen ehkä maanantaille, mutta mää tiedän jo 
nyt, että mää en pysty niitä kaikkia maanan-
taina tekemään, koska mulla on kalenteriin 
sovittuja menoja. Et se oli tämmönen hyvin 
tässä ajassa oleva työpäivä.” 
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”Se kiire varmaan tulee just siitä, että on jo-
tain odottamatonta. Mutta tota en mää tiiä, 
oliks se nyt sit loppujen lopuks jos kiirettä mi-
tataan tavallaan sillä, et ehtiikö syömään, 
niin joo se oli kiireinen. Siis mä kävin yhek-
sältä kahvilla ja sit kolmen puol neljän välillä 
astelin seuraavan kerran taukohuoneeseen, 
mutta tota en mää tiiä, oliks se nyt muuten 
niinkun sillälailla. Se prioriteetti, mikä sille 
päivälle asetettiin, niin se toteutu.” 

Iden  tee   toimijuus

”Se on ressaavaa, että mun on vaikee sillain 
pystyä montaa asiaa yhtäaikaa, että mun pi-
täis järjestelmällisesti hoitaa sitte aina yks 
prosessi loppuun. Rupee tuntuun siltä niinku 
päässä pörisis ampiaispesä. Unohtelee asi-
oita sitte ja yrittää vaan vauhdilla edetä ja 
ehkä siinä sitte semmoset kohtaamisetkin on 
ei oo ehkä ihan niin inhimillisiä tai sillä lailla, 
että se on enemmän sitte sitä, että keskittyy 
sitte siihen, että teknisesti tekee vaan sukke-
lasti.” 
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”Sitte ku sitä tehdään kiireessä, niin vir-
heitten määrä kasvaa ihan huomattavasti. 
Ihan siitä kiireestä johtuvia virheitä tulee. 
Sitten ne taas kaatuu seuraavalle työnteki-
jälle. Lääkkeitä unohetaan antaa tai anne-
taan vääriä lääkkeitä tai unohdetaan käydä 
apteekissa tai unohdetaan tilata riittävästi 
lääkkeitä. Sitte ku seuraavan kerran tulee 
lääkkeitten jakaja, niin siellä onki lääkkeet 
loppu ja se joutuu lähtee sitte ettii resepte-
jä ja kaikkee. Sitte se aika menee niitten vir-
heitten korjaamiseen ja sitte tehdään näitä 
ilmoituksia kaikista virheistä. Ja sitten ne pi-
tää printata ja ne haiproilmoituksethan pi-
tää sääntöjen mukaan käsitellä aina siinä 
tiimissä. Elikkä niistä virheistä seuraa aina 
moninkertainen työ. Ei pelkästään se virheen 
korjaaminen vaan se raportointi, käsitte-
ly ja suunnitelma kuinka voisimme jatkossa 
tämän estää. Et se on musta aika huvittava 
niinku semmoinen kierre.” 

”Mä olen aina sanonu täällä töissä, että vaik-
ka teillä on minkälainen katastro i menossa, 
ni jos joku asiakas kysyy, ni meillä on vaan 
pikku hoppu. Sitä ei, kiirettä ei voi julkituo-
da.”

 

”Ja sit se että jokaikinen asia, mitä niinku me 
vaikka suunnitellaan ja mitä me tehään, niin 
kaikista pitää olla niinku kirjallinen versio ja 
aina pistää niinku ylemmäks ja ylemmäks. 
Tai siis niinku ihan kaikki pitää kirjata, että 
siihen menee niinku ihan hirveesti aikaa taas 
niiltä lapsilta. Että niinkun sitä on tullu tosi 
paljon enemmän, mitä itekki nyt huomannu. 
Ja sit niinku just nää vanhemmat työnteki-
jätki ni ne on niinku aivan pihalla, että miks 
tämmönenki pitää tehä. Et tuntuu ihan että 
me naureskellaanki tuolla välillä, että jos 
niistät jonkun nenän, niin pitäskö tääkin nyt 
kirjallisena johonki laittaa.” 
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”Se varmaan rasittaa eniten, kun tietää että 
vois tehä enemmän tai vois tehä toisella ta-
valla, mutta ei oo aikaa tehä niin, että kaik-
ki sais ainakin sen välttämättömimmän hoi-
don, mitä pitää olla.” 

”Jotenkin se kiire ja väsymys näkyy kauheen 
voimakkaasti pitkinä sairaslomina ja muina, 
että ihmiset ei jaksa sitoutua siihen työhön. 
Tavallaan se uupumus näkyy silleenkin, että 
jos jotain vähän niinku yritetään muuttaa, 
niin mitään ei jakseta. Kaikki on niinku liikaa 
kun ei pysty venymään enää yhtään ku on jo 
niin äärimmilleen vedetty.” 

Elämänkaarinäkökulma toimijuuteen

”Kyllä monesti tulee semmosia juttuja, että 
yhtäkkiä muistan ja soitan sinne meiän päi-
vystyspuhelimeen kymmenenkin aikaa illal-
la, että mää unohin laittaa papereihin sem-
mosen asian. Kyllä mä oon ainakin niin vel-
vollisuudentuntoinen, että mä soitan ja huo-
lehdin sen asian loppuun vaikka oon jo va-
paalla.” 

”Se on välillä valtava se huoli ihmisen tule-
vaisuudesta, että se vastuu on ihan mieletön 
että miten ne lapset sitten selviää jatkossa 
ja tulevaisuudessa, että minkälaisia ihmisiä 
niistä tulee.” 
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”Ja sitte se, että ne tietysti jää jollain lailla 
pyörimään ja sen mää oon kanssa miettiny 
ja ajatellu, että ku tää on tämmöstä niinkun 
ihmissuhde(työtä) sitä mennään niin lähelle 
toista ihmistä.” 

”Sanotaan, että levottomat, semmoset poti-
laat jotka sä koet levottomaks, tai jotka esi-
merkiks on ollu kauheen kivuliaita. Jotka 
niinku vie, että sä tunnet sen toisen tuskan 
jo itekin fyysisesti, ni ne saattaa olla semmo-
sia, mitkä jää painamaan kyllä vapaa-ajal-
lekin.” 

Toimijuuden ja ajallisten orientaa  oiden 
yhteys
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”No tota se on just se, että se työn tulos ei ole 
konkreettisesti päivittäin mitattavissa. Että 
esimerkiks kuntouttavaa toimintaa voidaan 
mitata pitkällä aikavälillä, sen vaikuttavuut-
ta. Mutta sekin mitataanko vaikuttavuutta, 
vai tuloksellisuutta, se niitten määrittely on 
jo lähtökohtasesti aika ongelmallisia, ne on 
niin käsitteinä hataria. Sitte justiinsa se että 
tää on työ, joka ei koskaan tuu valmiiks. Mää 
oon välillä heittäny ihan puoli leikillään, 
että tää on varmasti maailman epäkiitolli-
sin homma.”

”Tulee semmosia saneluja niinkun et tää 
maailma ja ympäristö sanelee meille, miten 
me tehdään se työ ja ottaa sen tavallaan sen 
ylimääräsen sieltä vielä pois. Rauha tehdä 
työtä on häipynyt.” 

Lopuksi
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Kirjallisuus
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Liitetaulukko. Taulukko haastateltavista

Amma   Työpaikka Ikä , sukupuoli Työkokemus (vuo  a) 

1 Psykiatrinen sairaanhoitaja Psykiatrinen klinikka 52, nainen 30

2 Sosiaalityöntekijä Psykiatrinen avo-osasto 61, nainen 25

3 Lähi- ja ensihoitaja Sairaankuljetus 27, mies 2,5

4 Mielenterveyshoitaja Psykiatrinen avo-osasto 51, nainen 30

5 Sairaanhoitaja Neurologinen kuntoutusosasto 37, mies 12

6 Lähihoitaja Ko  palveluyksikkö 52, nainen 5

7 Lastentarhanope  aja Päiväko  44, nainen 18

8 Lastentarhanope  aja Päiväko  45, nainen 19

9 Sairaanhoitaja Vanhusten palvelutalo 53, nainen 30

10 Terveydenhoitaja Vanhusten palvelutalo 58, nainen 30

11 Sairaanhoitaja, osastonhoitaja Vanhusten palvelutalo 38, nainen 10

12 Sosionomi Päiväko  27, nainen 2

13 Sairaanhoitaja Pediatrinen teho-osasto 45, nainen 25

14 Sairaanhoitaja Akuu    kuntoutusosasto 29, nainen 7

15 Sosionomi Päiväko  33, nainen 8

16 Lähihoitaja Vanhusten palvelutalo /
krooninen hoito 

30, nainen 8

17 Sosionomi Ko  palveluyksikkö 36, nainen 8

18 Sairaanhoitaja,
osastonhoitajan apulainen

Akuu    kuntoutus-osasto 53, nainen 30

19 Sairaanhoitaja Ko  palveluyksikkö 45, nainen 12

20 Lähihoitaja Ko  palveluyksikkö 50, nainen 1

21 Sairaanhoitaja Vanhusten hoivaosasto 27, nainen 5

22 Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja Ko  palveluyksikkö 25, nainen 2

23 Lastentarhanope  aja Päiväko  45, nainen 20

24 Lastentarhanope  aja Päiväko  35, nainen 10

25 sairaanhoitaja Tutkimus- ja kehi  ämistoiminta 43, nainen 20


