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TIIVISTELMÄ 
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tiomuutoksessa terveysalalla. Muuntaako kutsumus tätä yhteyttä? Psykolo-

gian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos. 31 sivua. 

Tutkimuksessa selvitettiin, onko esihenkilön tuki yhteydessä sairaanhoitopiirin 

henkilöstön vähäiseen työuupumukseen organisaatiomuutoksen aikana ja 

muuntaako kutsumuksen kokeminen esihenkilön tuen määrän ja työuupumuk-

sen välistä yhteyttä. Lisäksi selvitettiin covid-19-pandemiaan liittyvien kokemus-

ten yhteyttä työuupumukseen, jotta niiden vaikutukset voitiin huomioida työ-

uupumukseen. Tutkimuskohteena oli suuren sairaanhoitopiirin henkilöstö. Ky-

selytutkimuksena toteutettuun tutkimukseen osallistui 306 terveydenhuoltoalan 

työntekijää vuonna 2021. Vastanneista 87 prosenttia (n = 265) oli naisia.  Lineaa-

risen regressioanalyysin tulokset osoittivat, että mitä kielteisempiä kokemukset 

pandemian vaikutuksista olivat, sitä enemmän koettiin työuupumusta. Esihen-

kilön tuki oli yhteydessä työntekijöiden vähäiseen työuupumukseen. Kutsumuk-

sen muuntavaa vaikutusta tuen puutteen ja työuupumuksen välillä ei löytynyt, 

mutta kutsumuksella oli voimakas omavaikutus työuupumukseen. Mitä enem-

män koettiin kutsumusta, sitä vähemmän oli työuupumusta. Koska esihenkilön 

tuella huomattiin olevan merkittävä vaikutus työuupumukseen, terveysalan or-

ganisaatioissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mahdollistetaan 

kontaktit esihenkilöön ja esihenkilön osaaminen ja tiedot pidetään ajan tasalla.  
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1 JOHDANTO 

Työuupumus on jo pitkään tunnistettu ammatilliseksi riskiksi terveysalalla työs-

kentelevien ihmisten keskuudessa (Maslach & Goldberg, 1998). Terveysalan am-

matit normatiivisesti sisältävät toisten tarpeiden laittamisen edelle, pitkien päi-

vien tekemisen ja kaikkensa antamisen (Maslach 2009; Maslach & Goldberg, 

1998). Riski työuupumukselle on korkea, kun edellä mainitut normit yhdistetään 

työoloihin, jossa on vähäiset resurssit ja korkeat vaatimukset (Maslach, 2009). Pit-

kittäistutkimusten mukaan myös organisaatiomuutos vaikuttaa terveyteen 

yleensä heikentävästi (Pahkin ym., 2011b). Pitkään jatkuneet epävarmuuden tun-

teet, uudet työn vaatimukset ja aikapaineet voivat heikentää työntekijän hyvin-

vointia, ja vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi kyynisyytenä ja voimakkaim-

millaan emotionaalisena uupumuksena (Pahkin&Vesanto, 2013b). Viimeisen pa-

rin vuoden aikana terveydenhuoltoalaa on kuormittanut myös covid-19 pande-

mian seuraukset. Viruksen leviäminen maailmanlaajuisesti on kuormittanut ter-

veydenhuoltojärjestelmiä (World Health Organization, 2020) ja terveydenhuol-

tojärjestelmät ovat joutuneet venymään vastatakseen muuttuviin vaatimuksiin 

(Ashley ym., 2021). Terveydenhuollon työntekijät ovat joutuneet moninkertais-

tamaan ponnistelunsa, mikä voi odottamattomasti johtaa työuupumukseen 

(Naldi ym., 2021).  

 

Yksi keskeinen organisaatioon liittyvä voimavara, joka liittyy työntekijöiden kor-

keampaan hyvinvointiin, on tarjota työntekijöille sosiaalista tukea (Day, Crown 

& Ivany, 2017). Esihenkilön tuki voi suoraan laskea emotionaalisen uupumisen 

tunteita ja siten vaikuttaa työntekijöiden työuupumusriskin vähenemiseen 

(Constable & Russell, 1986). Tässä yhteydessä on tärkeä tutkia esihenkilön tukea 

ja sen merkitystä haastavissa olosuhteissa. Riskitekijöistä ja haastavista olosuh-

teista huolimatta terveydenhuolto alalla työskentelee työntekijöitä, jotka ovat in-

nostuneita työssään ja saavat siitä iloa. Hagmaierin ja Abelen (2012) mukaan 

etenkin terveydenhuoltoalalla työskentelevät kokevat työnsä kutsumukseksi, 
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mikä on havaittu parantavan työhön liittyvää hyvinvointia (Duffy ym., 2018) ja 

olevan yhteydessä vähäiseen työuupumukseen (Hagmaier, Volmer & Spurk, 

2013). Kutsumusta kokeva työntekijä tuntee intohimoa omaa alaa kohtaan (Dob-

row & Tosti, 2011) ja tarkoituksen tunnetta siitä, että juuri tätä työtä minun kuu-

luu tehdä (Hall & Chandler, 2005). On viitteitä siitä, että kutsumus voisi suojella 

työuupumukselta heitä, jotka tuntevat korkeampaa kutsumusta (Creed, Rogers, 

Praskova ja Searl, 2014). 

 

Tässä terveysalan organisaation henkilöstöön kohdistetussa kyselytutkimuk-

sessa tarkasteltiin, onko esihenkilön tuki yhteydessä henkilöstön työuupumuk-

seen organisaatiomuutoksen aikana ja muuntaako työntekijöiden kokema kutsu-

mus tätä yhteyttä. Tutkimuksessa huomioitiin myös covid-19-pandemiaan liitty-

vien kokemusten kytkeytyminen henkilöstön työuupumukseen.  

1.1 Työuupumus 

 
Terveysalan hoitotyötä tekevät työntekijät ovat usein jatkuvassa tiiviissä vuoro-

vaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Maslach & Jackson, 1981). Jotkut tilanteet 

ovat erittäin palkitsevia, esimerkiksi jos potilas paranee työntekijän kovan työn 

ansioista (Maslach, 2009). Toiset tilanteet ovat emotionaalisesti hyvin stressaavia, 

kuten huonojen uutisten antaminen potilaalle ja hänen läheisilleen tai potilaan 

kuoleman kohtaaminen (Maslach, 2009). Pääasiassa työntekijän ja asiakkaan vä-

linen vuorovaikutus keskittyy asiakkaan fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin on-

gelmiin ja työtilanteet voivat olla latautuneita vihan, hämmennyksen, pelon tai 

epätoivon tunteilla (Maslach & Jackson, 1981). Ongelmien ratkaisut eivät ole aina 

helppoja, mikä lisää epäselvyyttä ja turhautumista tilanteeseen. Jatkuvasti tällai-

sissa olosuhteissa työskentelevälle hoitotyötä tekevälle henkilölle krooninen 

stressi voi olla emotionaalisesti kuluttavaa ja aiheuttaa riskin työuupumukselle. 
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Työuupumus on pitkittynyt reaktio emotionaalisiin ja ihmissuhteisiin liittyviin 

kroonisiin stressitekijöihin työssä (Maslach, Schaufeli, &Leiter, 2001). Työuupu-

muksen kolme ulottuvuutta ovat emotionaalinen uupumus, kyynistyminen ja 

ammatillisen itsetunnon lasku (Maslach & Jackson, 1981; Maslach ym., 2001). 

Keskeisin tekijä työuupumuksessa ovat kasvaneet tunteet emotionaalisesta uu-

pumuksesta (Maslach & Jackson, 1981). Emotionaalisella uupumuksella tarkoi-

tetaan tunteita emotionaalisesta ylikuormituksesta. (Maslach & Goldberg, 1998). 

Voimavarojen ollessa vähissä työntekijöillä ei ole enää mitään, mistä ammentaa 

psykologisella tasolla (Maslach & Jackson, 1981). Kyynistyminen tarkoittaa ke-

hittyneitä kyynisyyden asenteita ja tunteita työtä (Maslach ym.,2001) tai sen koh-

teena olevia ihmisiä kohtaan (Maslach & Jackson, 1981; Maslach ym., 2001). Mas-

lach & Jackson (1981) viittaavat tutkimuksiin kielteisestä asenteesta potilaita koh-

taan, jossa kehittynyt kylmä tai jopa epäinhimillinen asenne muita kohtaan voi 

johtaa työntekijän ajattelemaan, että potilas on jostain syystä ansainnut ongel-

mansa. Ammatillisen itsetunnon lasku liittyy kielteisiin arvioihin itseään ja työ-

suorituksiaan kohtaan (Maslach & Jackson, 1981). Työntekijä kokee riittämättö-

myyttä kyvyistään auttaa asiakasta ja tuomitsee itsensä epäonnistuneena (Mas-

lach & Goldberg, 1998).  

 

Woon, Hon, Tangin ja Tamin (2020) meta-analyysissä tutkittiin maailmanlaajui-

sesti työuupumusoireiden esiintymistä sairaanhoitajilla ja yhteenlaskettu esiin-

tyvyys oli 11,23 %. Häggman-Laitilan (2013) katsauksessa suomalaisilla hoito-

työntekijöillä, tutkimuksesta riippuen, 10-30%:ia hoitotyöntekijöistä kärsi emo-

tionaalisesta väsymyksestä ja vaikea-asteisesta uupumuksesta. Suomalaisissa 

tutkimuksissa on havaittu, että etenkin lievä työuupumus on lääkäreillä yleistä 

(Ahola & Hakanen, 2010). Töyryn (2005) väitöskirjassa tutkittiin suomalaisten 

lääkäreiden työuupumuksen yleisyyttä. Vuonna 1997 kerätystä aineistosta ha-

vaittiin, että 44 % mieslääkäreistä ja 51 % naislääkäreistä kokivat lievää (uupu-

musoireita vähintään kerran kuukaudessa) tai vakavaa työuupumusta. 
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Työuupumus oli yleisempää työuran alussa. Naldi ja kumppanit (2021) tutkivat 

työuupumuksen esiintyvyyttä covid-19-pandemian aikana italialaisilla tervey-

denalantyöntekijöillä. Melkein kolmannes otoksesta (n=797) kärsi korkeasta 

emotionaalisesta uupumuksesta ja depersonalisaatiosta. Jalili ja kumppanit 

(2021) tutkivat työuupumuksen esiintyvyyttä teheranilaisilla terveydenalan 

työntekijöillä, jotka hoitivat covid-19 potilaita. Heistä 53 %:ia koki korkeaa työ-

uupumusta.  

1.2 Työuupumus ja esihenkilön tuki organisaatiomuutok-

sessa 

 

Tämä tutkimus kohdistui suureen sairaanhoitopiiriin, jossa on juuri toteutettu 

organisaatiomuutos ja rakennettu uusi sairaala. Suomalaisissa terveysalan orga-

nisaatioissa on jo pitkään tehty nopeita muutoksia; organisaatiomuutokset ovat 

kattaneet kaikki toiminnot, olleet projektimaisia tai kaikkea näiden väliltä (Kok-

kinen & Konu, 2012). Kokkisen & Konun (2012) tutkimuksessa suomalaiset ter-

veysalan työntekijät, jotka olivat kokeneet organisaatiomuutoksia, olivat suu-

remmassa riskissä kokea työkykynsä heikentyneen kuin vastaajat, jotka eivät ol-

leet kokeneet organisaatiomuutoksia (Kokkinen & Konu, 2012). Pitkittäistutki-

mustenkin mukaan hyvinvointi yleensä heikkenee organisaatiomuutoksessa 

(Pahkin ym., 2011b).  Lisäksi organisaatiomuutoksen vaikutukset ovat usein pit-

käkestoisia, jopa vuosien kuluttua havaittavia (Pahkin&Vesanto, 2013b). Pitkään 

jatkuneet epävarmuuden tunteet, uudet työn vaatimukset ja aikapaineet voivat 

heikentää työntekijän hyvinvointia, ja vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi kyy-

nisyytenä ja voimakkaimmillaan emotionaalisena uupumuksena (Pahkin&Ve-

santo, 2013b).  

 

Day kollegoineen (2017) totesi kanadalaisia mielenterveystyöntekijöitä koske-

vassa tutkimuksessaan, että organisaatiomuutokseen liittyvät stressitekijät olivat 
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merkitsevästi yhteydessä kaikkiin työuupumuksen kolmeen ulottuvuuteen.  

Guidetti, Converso, Loera ja Viotti (2018) tutkivat italialaisilla julkisen sektorin 

työntekijöillä organisaatiomuutosta edeltävien organisaatiomuutokseen liitty-

vien huolien yhteyttä työuupumuksen emotionaalisen uupumuksen ja kyynisyy-

den ulottuvuuksiin. He totesivat tutkimuksessaan, että huolet olivat yhteydessä 

suurempaan emotionaaliseen uupumukseen ja kyynisyyteen 

 

Työntekijöiden hyvinvointi ja terveys on noussut tärkeäksi kysymykseksi, kun 

organisaatiot kokevat nopeita muutoksia (Day ym., 2017). Yksi keskeinen orga-

nisaatio resurssi, joka liittyy työntekijöiden korkeampaan hyvinvointiin, on tar-

jota työntekijöille sosiaalista tukea (Day ym., 2017). Constablen ja Russellin (1986) 

tutkimuksessa Coloradossa sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien keskuu-

dessa, vähäinen esihenkilön tuki oli yhteydessä työuupumukseen. Yhteys oli 

merkittävä emotionaalisen uupumuksen kohdalla. Tulokset osoittivat, että esi-

henkilön tuen korkea taso voi suoraan laskea emotionaalisen uupumisen tunteita 

ja siten vaikuttaa hoitajien mahdolliseen työuupumukseen. Shanghaissa teho-

osaston sairaanhoitajilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että esihenkilön tuki 

oli merkittävä emotionaaliseen uupumiseen vaikuttava tekijä (Li, Ruan, Yuan 

2015). Esihenkilön tuki oli myös yksi tärkeimmistä depersonalisaatioon vaikut-

tavista tekijöistä. Mielenterveystyöntekijöillä tehdyssä tutkimuksessa Walesissa, 

Yhdysvalloissa tulokset osoittivat, että jos työnohjaus on tehokasta, työntekijät 

raportoivat vähemmän emotionaalista uupumusta ja depersonalisaatiota (Ed-

wards ym., 2006).  

 

Esihenkilön tuesta tiedetään, että se voi auttaa vähentämään työntekijöiden työ-

uupumusta organisaatiomuutoksessa. (Dubois ym., 2014; Puleo, 2012). Dayn ja 

kollegojen (2017) tutkimuksen mukaan esihenkilön tuki puskuroi muutokseen 

liittyvien stressitekijöiden ja emotionaalisen uupumuksen sekä muutokseen liit-

tyvien stressitekijöiden ja kyynisyyden välistä yhteyttä.  Guidettin ja kollegojen 
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(2018) tutkimuksessa sosiaalisen tuen, jolla tarkoitetaan sekä kollegoiden että esi-

henkilön tukea, todettiin vaikuttavan organisaatiomuutokseen liittyvien huolien 

ja työuupumuksen emotionaalisen uupumuksen ja kyynisyyden ulottuvuuksien 

yhteyteen. Tutkimuksen mukaan, kun huoli muutoksen hyödyistä kasvoi, työn-

tekijät, joilla oli korkeampi sosiaalisen tuen taso, ilmoittivat vähemmän negatii-

visia seurauksia (eli emotionaalista uupumusta ja kyynisyyttä) kuin työntekijät, 

joilla oli vähemmän sosiaalista tukea (Guidetti ym., 2018). Cunninghamin ja kol-

legojen (2002) tutkimuksessa kanadalaisilla sairaalatyöntekijöillä tutkittiin orga-

nisaatiomuutos valmiuteen liittyviä tekijöitä, tutkimuksessa työpaikan sosiaali-

nen tuki korreloi alhaisempien emotionaalisten uupumuspisteiden kanssa muu-

tosten aikana. Pahkinin ja kumppaneiden (2011a) tutkimuksessa tutkittiin orga-

nisaatiomuutoksen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä eri maissa ja eri aloilla, he 

havaitsivat tutkimuksessaan, että organisaatiomuutoksen kielteiset vaikutukset 

hyvinvointiin ovat vähäisemmät, jos työntekijä voi luottaa hyvään kommunikaa-

tioon ja tukeen ylimmän johdon, lähimmän esihenkilön ja työtovereiden taholta, 

kuin tilanteessa, jossa nämä resurssit puuttuvat. Vastaavasti esihenkilön tuen 

puute on huomattu vaikuttavan työuupumukseen organisaatiomuutoksessa. 

Duboisin ja kumppaneiden (2014) tutkimuksessa terveysalan työntekijöillä Qe-

becissä positiivisten resurssien menetys kuten esihenkilön tuki organisaatiomuu-

toksessa oli yhteydessä emotionaaliseen uupumukseen, joka vuorostaan korreloi 

positiivisesti kyynisyyden kanssa.  

 

Pahkinin ja Vesannon (2013a) mukaan esihenkilö voi tukea alaisia muutoksessa 

nostamalla esiin tavallisesti esiintyviä ongelmia ja toimia aktiivisesti niiden rat-

kaisemiseksi. Lisäksi esihenkilö voi tukea alaisia huolehtimalla siitä, että työnte-

kijät tietävät tavoitteensa ja työtehtävänsä ja että heidän osaamisensa ja työky-

kynsä on riittävä tehtävien suorittamiseksi (Pahkin & Vesanto, 2013a). Tässä tut-

kimuksessa esihenkilön tuella tarkoitetaan sitä, että esihenkilö on ratkaissut 
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muutosprosessin aikana esiin tulleita ongelmia ja varmistanut riittävän tuen 

osaamisen kehittymiselle muutoksen jälkeen. 

1.3 Kutsumus ja sen yhteydet työuupumukseen 

 

Tässä tutkimuksessa kutsumusta tutkitaan suojaavana tekijänä esihenkilön tuen 

puutteen ja työuupumuksen välisissä suhteissa. Sana kutsumus tulee länsimai-

sesta kulttuurista ja on alun perin peräisin uskonnosta tarkoittaen ”jumalan kut-

sua” (Wang & Dai, 2017). Aikojen kehittyessä käsite on käynyt läpi prosessin py-

hästä maalliseen ja kutsumusta on sittemmin tarkasteltu kolmesta näkökulmasta: 

klassisesta, modernista ja uusklassisesta. Klassista näkökulmaa värittää vahvasti 

uskonnollisuus ja se painottaa persoonallisia velvollisuuksia ja kohtaloa.  Moder-

nissa näkökulmassa ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota työn merkityk-

sellisyyteen ja itsenäiseen ammatinvalintaan ja näkökulma korostaa itsensä to-

teuttamista ja onnellisuutta ammatinvalinnan aikana (Wang & Dai, 2017). Dob-

row ja Tosti (2011) määrittelevät kutsumuksen nautittavana ja merkityksellisenä 

intohimona omaa alaa kohtaan.  Hall ja Chandler (2005) taas määrittelevät kut-

sumuksen tarkoituksen tunteena siitä, että tätä työtä minun kuuluukin tehdä, työ 

mielletään elämän tarkoitukseksi. Uusklassisessa näkökulmassa korostetaan 

sekä henkilökohtaisten arvojen toteutumisen tärkeyttä että yhteiskunnan tarpei-

den täyttämistä. Dik ja Duffy (2009) ovat pyrkineet kiteyttämään kaikki avainele-

mentit määritelmään, ja heidän mukaansa kutsumus on ylimaallinen kutsu, joka 

koetaan olevan peräisin itsensä ulkopuolelta, joka saa pyrkimään kohti tietyn-

laista elämänroolia tavalla, joka pyrkii osoittamaan tai tuottamaan merkityksen 

tai tarkoituksen tunteen, ja joka pitää toisiin suuntautuneet arvot ja tavoitteet mo-

tivaation päälähteenä. Tämänhetkisessä kirjallisuudessa ei ole konsensusta kut-

sumuksen määritelmästä. Duffy ja kumppanit (2018) määrittelevät kutsumuksen 

lähestymistapana työhön, joka heijastaa tarkoituksen tunteen ja merkityksen 



11 
 
 

 

etsimistä ja sitä käytetään auttamaan muita tai osallistutaan yhteiseen hyvään ja 

jota motivoi sisäinen tai ulkoinen kutsu.  

 

Wrzesniewski, McCauley, Rozin ja Schwartz (1997) ovat havainneet, että ihmiset, 

jotka ovat kutsumustyössään eivät erottele työtä elämästään. Kutsumusamma-

tissa työskentelevät ihmiset tekevät työtä täyttymyksen vuoksi, jota työ tuo 

heille, ei rahan tai urakehityksen vuoksi. Työn kokeminen kutsumukseksi on ha-

vaittu ratkaisevaksi tekijäksi parantamaan työhön liittyvää hyvinvointia (Duffy 

ym., 2018). Kutsumusta on mitattu erilaisilla mittareilla ja tutkimuksessa on joh-

donmukaisesti löydetty kutsumuksen kokemisen liittyvän positiivisesti työhy-

vinvointiin riippumatta siitä mikä on ollut mittarina (Duffy & Dik, 2013). 

 

Hagmaier ja kumppanit (2013) huomasivat tutkimuksessaan yhdysvaltalaisilla 

useissa eri ammateissa työskentelevillä työntekijöillä, että työn kokeminen kut-

sumuksena oli negatiivisesti yhteydessä työuupumukseen. Yhdysvaltalaisiin 

lääkäreihin kohdistuneissa tutkimuksissa on niin ikään havaittu voimakkaan 

kutsumuksen olevan yhteydessä vähäisempään työuupumukseen (Jager, Tutty 

&Kao, 2017; Yoon, Daley & Curli, 2017). Creedin, Rogersin, Praskovan ja Searlen 

(2014) tutkimuksessa australialaisilla nuoremmilla lääkäreillä kutsumuksen ko-

keminen moderoi akateemisen stressin ja työuupumuksen välistä yhteyttä, mikä 

viittaa kutsumuksen suojaavaan vaikutukseen heillä, jotka tuntevat korkeampaa 

kutsumusta.  

1.4 Tutkimuksen teoria 

 

Tutkimus perustuu työn vaatimusten ja voimavarojen teoriaan (Job Demands-

Resources theory) (Bakker & Demerouti, 2017), jonka avulla voidaan tunnistaa 

työn kuluttavat vaatimukset ja energiaa antavat voimavarat, sekä niiden seuraa-

mukset työhyvinvoinnille (Seppälä & Hakanen, 2017). Työn vaatimuksia ovat 
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työn psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja organisatoriset tekijät, jotka edellyttävät 

toistuvaa fyysistä ja psyykkistä ponnistelua ja joihin liittyy fysiologisia ja psyko-

logisia kustannuksia.  (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Pit-

kään kestäneenä nämä vaatimukset voivat johtaa työuupumukseen (Seppälä & 

Hakanen, 2017). Työn voimavarat puolestaan viittaavat työn fyysisiin, psyykki-

siin, sosiaalisiin tai organisatorisiin tekijöihin, jotka helpottavat työtavoitteiden 

saavuttamisessa ja vähentävät työn vaatimuksia. (Bakker & Demerouti, 2007).  

Voimavarat mahdollistavat myös persoonallisen kasvun, oppimisen ja kehityk-

sen.  Työn voimavarat lisäävät organisaatioon sitoutumista innostumisen ja työn 

imun kokemisen kautta (Seppälä & Hakanen, 2017).  

 

Tässä tutkimuksessa työn vaatimuksista tarkastellaan covid-19-pandemiaan liit-

tyviä kokemuksia, sillä tutkimuksen ajankohtana (2021) pandemian vaikutukset 

näkyivät voimakkaasti ja niiden rooli haluttiin huomioida työuupumuksessa. 

Työn voimavaroista puolestaan tarkastellaan esihenkilön tukea organisaa-

tiomuutoksen aikana (organisatorinen voimavara) sekä kutsumusta (yksilön 

psyykkinen voimavara). Vaatimusten eli covid-19-pandemian ajatellaan tämän 

teorian mukaan lisäävän riskiä työuupumukselle. Esihenkilön tuki on työn voi-

mavara, joka on suoraan yhteydessä vähäisempään työuupumukseen organisaa-

tiomuutoksen aikana tämän mallin mukaan. Näin ollen niillä työntekijöillä, jotka 

ovat saaneet paljon esihenkilön tukea organisaatiomuutoksen aikana on vähem-

män työuupumusta kuin niillä, joilla tukea on ollut vähän. JD-R mallin mukaan 

suurien muutosten aikana yksilölliset voimavarat voivat kannatella työntekijää 

(Seppälä & Hakanen, 2017). Organisaatiomuutos voidaan katsoa suureksi muu-

tokseksi. Kutsumus on yksilöllinen voimavara, joka voi vaimentaa esihenkilön 

tuen puutteen ja työuupumuksen välistä yhteyttä organisaatiomuutoksessa.  

 

 

https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.jyu.fi/ehost/detail/detail?vid=7&sid=263017fa-905d-41c8-8064-2de8951352dc%40sessionmgr4007&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#c33
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1.5 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tässä poikkileikkauksena toteutetussa kyselytutkimuksessa päätavoitteena on 

selvittää, onko koettu esihenkilön tuki yhteydessä sairaanhoitopiirin henkilöstön 

vähäiseen työuupumukseen organisaatiomuutoksen aikana. Tärkeänä tavoit-

teena on myös selvittää muuntaako kutsumuksen kokeminen esihenkilön tuen 

määrän ja työuupumuksen välistä yhteyttä.  Tavoitteena on myös selvittää sai-

raanhoitopiirin työntekijöiden taustatekijöiden ja covid-19-pandemiaan liitty-

vien kokemusten yhteyttä työuupumukseen, jotta niiden vaikutukset voidaan 

huomioida tutkimuksen päätutkimuskysymyksiin vastatessa. Tutkimuksen yk-

sityiskohtaiset tutkimuskysymykset ja hypoteesit ovat seuraavat: 

 

1. Miten sairaanhoitopiirin työntekijöiden taustatekijät (ikä, potilastyötä te-

kevät/muut) ja kokemukset covid-19-pandemian vaikutuksista työhön 

ovat yhteydessä työuupumukseen?  

 

H1: Mitä kielteisempiä kokemukset pandemian vaikutuksista ovat, sitä enem-

män koetaan työuupumusta. 

 

2. Onko esihenkilön tuki yhteydessä työntekijöiden työuupumukseen? 

 

H2: Esihenkilön tuki on yhteydessä vähäiseen työuupumukseen ja vastaa-

vasti tuen puute voimakkaampaan työuupumukseen. 

 

3. Muuntaako työntekijöiden kokema kutsumus esihenkilön tuen ja työ-

uupumuksen välistä yhteyttä? 

 

H3: Kutsumuksen kokeminen vaimentaa esihenkilön tuen puutteen ja työ-

uupumuksen välistä yhteyttä. 



14 
 
 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT  

2.1 Aineiston keruu ja tutkittavat 

 

Tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutettua ja 

Suomen Akatemian rahoittamaa IJDFIN-tutkimusta (Työn intensifikaatio ja sen 

hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla). Tutkimuskohteena oli suuren sairaan-

hoitopiirin koko henkilöstö (Huhtala, Geurts, Mauno & Feldt 2021). Aineistonke-

ruun ensimmäinen vaihe toteutettiin syksyllä 2019 lähettämällä yliopiston tutki-

joiden laatima sähköinen kysely sairaanhoitopiirin yhteyshenkilön toimesta or-

ganisaation koko henkilöstölle (n=3 748). Työntekijöistä 1 024 vastasi kyselyyn, 

vastausprosentin ollessa 27. Vastanneista 85 prosenttia (n=868) oli naisia. Suku-

puolijakauma vastasi hyvin organisaation sukupuolijakaumaa, jossa 83 prosent-

tia on naisia (Huhtala, Geurts, Mauno & Feldt 2021; Luhtinen ym. 2021) Vastan-

neista korkeintaan 30-vuotiaita oli 12 prosenttia (n=123), 31-40-vuotiata 23 pro-

senttia (n=234), 41-50-vuotiaita 25 prosenttia (n=254) ja yli 50-vuotiaita 39 pro-

senttia (n=397). Organisaatiossa 52 prosenttia työntekijöistä on yli 45-vuotiata, 

joten vastaajat edustivat iältään melko hyvin koko organisaatiota (Huhtala, 

Geurts, Mauno & Feldt 2021; Luhtinen ym. 2021). Vastaajat edustivat viittä am-

mattiryhmää, joista hoitajia oli 54 prosenttia (n = 551), lääkäreitä 7 prosenttia (n 

= 72), muita potilastyötä tekeviä työntekijöitä (mielenterveys, suunterveys, kun-

toutus/hoito ja sosiaalihuolto) 10 prosenttia (n = 105), sairaalan huollosta ja lo-

gistiikasta vastaavia 5 prosenttia (n = 54) ja ei-potilastyötä tekeviä toimihenkilöitä 

(lääkeaineiden asiantuntijat, sihteerit/assistentit, tietotyön asiantuntijat, ihmisiin 

liittyvä asiantuntijatyö ja johtajat/esimiehet) 13 prosenttia (n = 135). Vastaajista 

10 prosenttia (n=107) jätti ilmoittamatta ammattinimikkeensä.  
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Syksyllä 2021 lähetettiin seurantakysely niille, jotka olivat ensimmäisessä kyse-

lyssä (2019) antaneet tutkijoille luvan uuteen yhteydenottoon sekä sähköposti-

osoitteensa (n = 571).  Seurantakyselyn vastausprosentti oli 55. Tämän tutkimuk-

sen tutkittavat muodostuivat niistä seurantakyselyyn vastanneista, jotka työs-

kentelivät edelleen organisaatiossa (n = 306). Vastanneista 87 prosenttia (n = 265) 

oli naisia.  Kaksi henkilöä ei halunnut vastata sukupuoli kysymykseen ja ne mer-

kittiin puuttuviksi havainnoiksi. Vastanneista korkeintaan 32-vuotiaita oli 8 pro-

senttia (n = 25), 33-42-vuotiata 24 prosenttia (n = 73), 43-52-vuotiaita 29 prosenttia 

(n = 90) ja yli 52-vuotiaita 38 prosenttia (n = 116). Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut 

ikäänsä. Vastaajista 74 prosenttia (n = 226) teki potilastyötä ja ei potilastyötä te-

keviä oli 26 prosenttia (n = 80). Potilastyötä tekeviä olivat hoitajat 44 prosenttia 

(n = 133), lääkärit 8 prosenttia (n = 23), muut potilastyötä tekevät työntekijät (mie-

lenterveys, suunterveys, kuntoutus/hoito ja sosiaalihuolto) 11 prosenttia (n = 

35). Ei potilastyötä tekeviä olivat sairaalan huollosta ja logistiikasta vastaavat 1 

prosentti (n = 3) ja ei-potilastyötä tekevät toimihenkilöt (lääkeaineiden asiantun-

tijat, sihteerit/assistentit, tietotyön asiantuntijat, ihmisiin liittyvä asiantuntijatyö 

ja johtajat/esimiehet) 24 prosenttia (n = 73). Vastaajista 13 prosenttia (n = 39) il-

moitti työskentelevänsä muussa kuin edustetuissa viidessä ammattiryhmässä. 

 

Tutkimuksen katoanalyysi tehtiin vertailemalla seurantatutkimukseen (2021) 

osallistuneita (n = 306) niihin, jotka osallistuivat tutkimukseen ainoastaan ensim-

mäisellä tutkimuskerralla (2019; n = 718). Katoa tarkasteltiin ristiintaulukoin-

neilla ja t-testillä. Tutkimuksessa mukana olleet ja tutkimuksesta pois jääneet 

henkilöt eivät eronneet toisistaan sukupuolen, potilastyössä toimimisen tai am-

mattiryhmien suhteen Chi-square -testin mukaan.  Chi-square -testin mukaan 

ikäryhmät olivat yhteydessä katoon (χ2(3) = 9.256, p = .026). Alle 30-vuotiaissa 

oli enemmän poisjääneitä (14%) kuin mitä odotettiin (8%) ja 41-50 vuotiaissa 
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seurantatutkimuksessa oli mukana enemmän henkilöitä (30%), kuin mitä odotet-

tiin (23%).  

 

T-testin mukaan tutkimukseen molemmilla kerroilla osallistuneet ja tutkimuk-

sesta poisjääneet henkilöt erosivat toisistaan työuupumuksen (t(1019) = -3.242, 

p=.001)  suhteen. Tutkimuksesta pois jääneiden keskuudessa (ka=2.88 kh=1.04) 

työuupumus oli vähän voimakkaampaa kuin tutkimukseen molemmilla ker-

roilla osallistuneiden henkilöiden (ka=2.65 kh=0.97). 

 

2.2 Käytetyt kyselymenetelmät ja muuttujat 

 

Esihenkilön tukea mitattiin kahdella väittämällä: 1) ”Esihenkilöni on ratkaissut ak-

tiivisesti muutosprosessin aikana esiin tulleita ongelmia”, ja 2) Esihenkilöni on 

varmistanut riittävän tuen osaamisen kehittymiselle muutoksen jälkeen (Pahkin, 

Mattila-Holappa & Leppänen, 2013). Vastausasteikko oli seuraava: 1=en osaa sa-

noa, 2=erittäin huonosti, 3=melko huonosti, 4=siltä väliltä, 5=melko hyvin, 

6=erittäin hyvin. En osaa sanoa asetettiin puuttuvaksi tiedoksi. Kahdesta kysy-

myksestä tehtiin keskiarvoistettu summamuuttuja, jossa suuri pistemäärä kuvaa 

korkeaa esihenkilön tukea. 

 

Työuupumusta tutkittiin 9-osioisen Bergen Burnout Inventoryn (BBI-9; Feldt ym., 

2014; Salmela-Aro ym. 2011) kuudella osiolla. Emotionaalista uupumista kartoi-

tettiin kolmella väittämällä (esim. ”Tunnen hukkuvani työhön”) ja kyynisyyttä 

samoin kolmella väittämällä (esim. ”Minusta tuntuu, että olen menettämässä 

kiinnostukseni alaisiani tai muita työni kohteena olevia ihmisiä kohtaan”. Vas-

taajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin väittämät sopivat häneen 6-portai-

sella asteikolla (1=täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä).  Emotionaalisesta uu-

pumuksesta ja kyynisyydestä tehtiin keskiarvoistetut summamuuttujat, joissa 
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suuri pistemäärä kuvaa korkeaa emotionaalista uupumista ja korkeaa kyyni-

syyttä. 

 

Kutsumusta tutkittiin kolmella kysymyksellä, jotka ovat osa Living Calling- kyse-

lyä (Duffy ym., 2012). Väittämämuotoiset osiot olivat: 1) ”Tämänhetkinen työni 

on linjassa kutsumukseni kanssa”, 2) ”Voin nykyisessä työssäni toteuttaa kutsu-

mustani” ja 3) ”Työskentelen sellaisessa työssä, johon tunnen kutsumusta”. Vas-

taajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin väittämät sopivat häneen 7- portai-

sella asteikolla (1=täysin eri mieltä, 7=täysin samaa mieltä). Lisäksi vastausas-

teikko sisältää kohdan 8, joka tarkoittaa, että minulla ei ole kutsumusta, joka ase-

tettiin puuttuvaksi tiedoksi.  Kolmesta kysymyksestä tehtiin keskiarvoistettu 

summamuuttuja, jossa korkea pistemäärä kuvaa korkeaa kutsumusta. 

 

Covid-19-pandemian vaikutuksia mitattiin kahdella kysymyksellä: 1) ”Missä mää-

rin covid-19-pandemia ja sen aiheuttamat muutokset ovat vaikuttaneet omaan 

työhösi?” ja 2) ”Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jän-

nittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen voi olla 

vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Missä määrin koronapan-

demia on aiheuttanut työssäsi tällaista stressiä?” Vastausasteikko molempiin ky-

symyksiin oli seuraava: 1=ei lainkaan 2=vain vähän 3=jonkin verran 4=melko 

paljon 5=erittäin paljon. Kahdesta kysymyksestä tehtiin keskiarvoistettu summa-

muuttuja, jossa korkea pistemäärä kuvaa suurta määrää pandemian kielteisiä 

vaikutuksia.  

 

Taustamuuttujat olivat ikä vuonna 2021 (1=korkeintaan 32-vuotiaat, 2=33–42-

vuotiaat, 3=43–52-vuotiaat, 4=yli 52-vuotiaat) ja potilastyötä tekevät/muut (1=ei 

potilastyö, 2=potilastyö). Taulukossa 1 on esitetty summamuuttujien osioiden lu-

kumäärä, vaihteluvälit, keskiarvot, keskihajonnat ja reliabiliteetit. Taustamuut-

tujien, esihenkilön tuen, emotionaalisen uupumuksen, kyynistyneisyyden sekä 
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pandemian vaikutuksien väliset korrelaatiot on esitetty taulukossa 2. Cohenin 

(1988) raja-arvojen mukaan korrelaatio oli suurta (r=0.50) esimerkiksi kutsumuk-

sen ja kyynistymisen välillä. Keskisuurta (r=0.30) kyynistymisen ja esihenkilön 

tuen välillä ja pientä (r=0.10) pandemian vaikutusten ja esihenkilön tuen välillä. 

 

 

TAULUKKO 1. Muodostettujen summamuuttujien osiot, vaihteluvälit, keskiar-

vot (ka), keskihajonnat (kh) ja reliabiliteetit (Cronbachin α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summamuuttuja Osioiden lkm Vaihtelu-

väli 

ka kh Cronbach 

α 

Esihenkilön tuki 2 1–5 3.14 1.14 0.88 

Työuupumus      

Emotionaalinen uupumus 3 1–6 3.07 1.17 0.72 

Kyynistyminen 3 1–6 2.80 1.31 0.86 

Kutsumus 3 1–7 4.99 1.61 0.93 

Pandemian vaikutukset 2 1–5 2.99 0.89 0.69 
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TAULUKKO 2. Muuttujien väliset korrelaatiot (Spearman 1-2  ja Pearson 3-7) 

2.3 Tilastolliset analyysit 

 

Aineiston tilastolliset analyysit tehtiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmalla. Relia-

biliteetit laskettiin havaittujen muuttujien perusteella. Lineaarisen regressio-

analyysin avulla tutkittiin esihenkilön tuen yhteyksiä työuupumuksen emotio-

naalisen uupumuksen ja kyynisyyden ulottuvuuksiin sekä kutsumuksen mode-

roivaa vaikutusta näihin yhteyksiin. Analyysissä huomioitiin myös Covid pan-

demian vaikutukset.  

 

Lähtötarkastelussa katsottiin taustatekijöistä (ikä, potilastyötä tekevät/muut), 

pandemian vaikutuksista, esihenkilön tuesta, emotionaalisesta uupumuksesta, 

kyynistymisestä ja kutsumuksesta histogrammit ja frekvenssit. Ikä muuttujassa 

vanhimpia oli eniten ja jakauma oli hieman vasemmalle vino. Potilastyötä 

Muuttujat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Ikä1       

2. Potilastyö2 -.17**      

3. Esihenkilön tuki -.07 .02     

4. Emotionaalinen uupumus -.01 -.02 -.20***    

5. Kyynistyminen -.07 .08 -.33*** .51***   

6. Kutsumus .11 .11 .21** -.24*** -.50***  

7. Pandemian vaikutukset -.04 .08 -.08 .24*** .18** -.02 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
1 4-luokkainen muuttuja 
2 Muuttuja on dikotominen 
Ei potilastyö=1 Potilastyö=2 
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tekeviä oli enemmän kuin ei potilastyötä tekeviä, mutta ei potilastyötä tekeviäkin 

oli riittävästi lineaarisen regressioanalyysin tekoon. Jakauma oli hieman vasem-

malle vino. Esihenkilön tuen summamuuttuja oli normaalijakautunut samoin 

emotionaalinen uupumus. Kyynistyneisyyden summamuuttuja oli vähän vino 

oikealle. Kutsumuksen summamuuttuja oli vino vasemmalle. Pandemian vaiku-

tusten summamuuttuja oli normaalisti jakautunut. Missään ei ollut poikkeavia 

havaintoja. Lineaarisessa regressioanalyysissä katsottiin tarkemmin jokaisen 

muuttujan kohdalta jäännösten jakautumista, koska lähtötarkastelussa oletukset 

olivat joiltain osin vajavaiset. Jäännösten normaalisuus tarkastettiin histogram-

min ja Normal P-P Plotin avulla ja ne olivat likimain normaalijakautuneita.  Ho-

moskedastisuus oletukset täyttyivät myös. Lisäksi Tolerance ja VIF arvoista pää-

teltynä multikollineaarisuutta ei ollut.  Lineaarista regressioanalyysiä varten jat-

kuvat muuttujat ja ikä standardoitiin. Interaktiotermi muodostettiin käyttämällä 

standardoituja esihenkilön tukea ja kutsumusta. Lineaarinen regressioanalyysi 

tehtiin erikseen emotionaaliselle uupumukselle ja kyynistyneisyydelle, jotka 

ovat selitettäviä muuttujia analyyseissä.  
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3 TULOKSET  

3.1 Esihenkilön tuki ja kutsumus emotionaalisen uupu-

muksen selittäjinä 

 

Lineaarisen regressioanalyysin tulokset näkyvät taulukossa 3. Työuupumuksen 

ulottuvuuksista emotionaalista uupumista tutkittiin ensin selitettävänä tekijänä. 

Taustatekijät (ikä, potilastyötä tekevät/muut) jätettiin mallista pois, koska niillä 

ei ollut merkitseviä korrelaatioita emotionaaliseen uupumukseen (taulukko 2).  

Ensimmäiselle askeleelle asetettiin pandemian vaikutusten standardoitu muut-

tuja. Koska selittäviä tekijöitä oli vain yksi, sama tulos saatiin lineaarisella reg-

ressioanalyysillä ja korrelaatiolla. Korrelaatiokerroin (taulukko 2) oli positiivinen 

ja tilastollisesti merkitsevä. Eli kun pandemian vaikutus kasvaa yhden keskiha-

jonnan, niin emotionaalinen uupumus kasvaa 0,24 keskihajontaa. Hypoteesi 1 sai 

emotionaalisen uupumisen osalta tukea, mitä kielteisempiä kokemukset pande-

mian seurauksista ovat, sitä enemmän koetaan emotionaalista uupumista.  

 

Toisella askeleella esihenkilön tuen standardoitu muuttuja asetettiin selittäväksi 

muuttujaksi. Esihenkilön tuki lisäsi mallin selitysastetta 3,4 prosenttiyksikköä 

(taulukko 3). Selitysasteen muutos oli tilastollisesti merkitsevä. Esihenkilön tuen 

regressiokerroin oli negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Eli jos mallin muut 

selittävät tekijät pysyvät samana ja esihenkilön tuki kasvaa yhden keskihajonnan 

niin emotionaalinen uupumus vähenee 0,19 keskihajontaa. Hypoteesi 2 sai siis 

emotionaalisen uupumisen osalta tukea, mitä korkeampi esihenkilön tuki on, sitä 

vähemmän koetaan emotionaalista uupumista.  

 

Kolmannella askeleella malliin lisättiin kutsumuksen päävaikutus. Kutsumus li-

säsi mallin selitysastetta 4,0 prosenttiyksikköä (taulukko 3). Selitysasteen muutos 

oli tilastollisesti merkitsevä. Kutsumuksen regressiokerroin oli negatiivinen ja 
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tilastollisesti merkitsevä. Eli jos mallin muut selittävät tekijät pysyvät samana ja 

kutsumus kasvaa yhden keskihajonnan niin emotionaalinen uupumus vähenee 

0,20 keskihajontaa. Eli mitä korkeampi oli työntekijöiden kutsumus, sitä vähem-

män he kokivat emotionaalista uupumista. Vaikka kutsumuksen omavaikutus 

oli merkitsevä, neljännellä askeleella lisätty interaktiotermi (esihenkilön tuki x 

kutsumus) emotionaalisen uupumuksen muuttujalle ei ollut merkitsevä. Kutsu-

mus ei muuntanut esihenkilön tuen ja emotionaalisen uupumuksen välistä yh-

teyttä. Hypoteesi 3 ei siis saanut tukea. 

 

TAULUKKO 3. Esihenkilön tuki ja kutsumus emotionaalisen uupumuksen selittäjinä 
(lineaarinen regressioanalyysi) 

 

 

 

Muuttujat Emotionaalinen uupumus 

 β R2 ΔR2 

Askel 1:   .056*** 

Pandemian vaikutukset .236*** .056  

Askel 2:   .034** 

Esihenkilön tuki -.186** .090  

Askel 3:   .040** 

Kutsumus -.204** .130  

Askel 4:    .001 

Interaktiotermi esihenkilön tuki*kutsumus -.032 .131  

β=standardoimaton regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta, mallin kaikki jatkuvat muut-

tujat on standardoitu regressioanalyysiä varten, R2=selitysaste, ΔR2=selitysasteen muutos 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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3.2 Esihenkilön tuki ja kutsumus kyynisyyden selittäjinä 

 

Lineaarisen regressioanalyysin tulokset näkyvät taulukossa 4. Toisena selitettä-

vänä tekijänä tutkittiin työuupumuksen ulottuvuuksista kyynistyneisyyttä. Täs-

täkin mallista jätettiin taustatekijät (ikä, potilastyötä tekevät/muut) pois, koska 

niillä ei ollut merkitseviä korrelaatioita kyynistyneisyyteen (taulukko 2). Ensim-

mäiselle askeleelle asetettiin pandemian vaikutusten standardoitu muuttuja. 

Korrelaatiokerroin (taulukko 4) oli positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Eli 

kun pandemian vaikutus kasvaa yhden keskihajonnan, niin kyynistyneisyys kas-

vaa 0,18 keskihajontaa. Hypoteesi 1 sai siis myös kyynistyneisyyden osalta tukea. 

Mitä kielteisempiä kokemukset pandemian seurauksista ovat, sitä enemmän 

koetaan kyynistymistä.  

 

Toisella askeleella esihenkilön tuen standardoitu muuttuja asetettiin selittäväksi 

muuttujaksi. Esihenkilön tuki lisäsi mallin selitysastetta 9,9 prosenttiyksikköä 

(taulukko 4). Selitysasteen muutos oli tilastollisesti merkitsevä. Esihenkilön tuen 

regressiokerroin oli negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Eli jos mallin muut 

selittävät tekijät pysyvät samana ja esihenkilön tuki kasvaa yhden keskihajonnan 

niin kyynistyneisyys vähenee 0,32 keskihajontaa. Hypoteesi 2 sai siis myös kyy-

nistyneisyyden osalta tukea, mitä korkeampi esihenkilön tuki on, sitä vähemmän 

koetaan kyynistyneisyyttä.  

 

Kolmannella askeleella malliin lisättiin kutsumuksen päävaikutus. Kutsumus li-

säsi mallin selitysastetta 19 prosenttiyksikköä (taulukko 4). Selitysasteen muutos 

oli tilastollisesti merkitsevä. Kutsumuksen regressiokerroin oli negatiivinen ja ti-

lastollisesti merkitsevä. Eli jos mallin muut selittävät tekijät pysyvät samana ja 

kutsumus kasvaa yhden keskihajonnan niin kyynistyminen vähenee 0,45 keski-

hajontaa. Eli mitä korkeampi oli työntekijöiden kutsumus, sitä vähemmän he ko-

kivat kyynistymistä. Vaikka kutsumuksen omavaikutus oli merkitsevä, 
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neljännellä askeleella lisätty interaktiotermi (esihenkilön tuki x kutsumus) kyy-

nisyydelle ei ollut merkitsevä. Kutsumus ei muuntanut esihenkilön tuen ja kyy-

nisyyden välistä yhteyttä. Hypoteesi 3 ei siis saanut tukea.  

 

TAULUKKO 4. Esihenkilön tuki ja kutsumus kyynistymisen selittäjinä (lineaarinen 
rergressioanalyysi) 

 

 

 

 

Muuttujat Kyynistyminen 

 β R2 ΔR2 

Askel 1:   .032** 

Pandemian vaikutukset .178** .032  

Askel 2:   .099*** 

Esihenkilön tuki -.315*** .130  

Askel 3:   .192*** 

Kutsumus -.449*** .323  

Askel 4:    .003 

Interaktiotermi esihenkilön tuki*kutsumus .049 .325  

β=standardoimaton regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta, mallin kaikki jatkuvat muut-

tujat on standardoitu regressioanalyysiä varten, R2=selitysaste, ΔR2=selitysasteen muutos 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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4 POHDINTA 

Tutkimuksessa tarkasteltiin esihenkilön tuen yhteyttä työuupumukseen terveys-

alan organisaation henkilöstöllä organisaatiomuutoksessa. Esihenkilön tuella 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että esihenkilö on ratkaissut muutospro-

sessin aikana esiin tulleita ongelmia ja varmistanut riittävän tuen osaamisen ke-

hittymiselle muutoksen jälkeen. Työuupumusta tutkittiin emotionaalisen uupu-

muksen ja kyynisyyden ulottuvuuksilla. Tämän lisäksi tutkittiin muuntaako 

työntekijöiden kokema kutsumus alalle esihenkilön tuen ja työuupumuksen vä-

lisiä yhteyksiä. Tutkimuksen ajankohta osui samaan aikaan Covid-19 pandemian 

kanssa, jonka vuoksi siihen liittyvät työntekijöiden kokemukset huomioitiin tut-

kittaessa työuupumusta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä.  Kyselytutkimus 

tehtiin tilanteessa, jossa organisaatiomuutos oli juuri tapahtunut. Oli rakennettu 

uusi sairaala ja uudet toimintatavat olivat käytössä.  

 

4.1 Pandemian vaikutusten yhteydet työuupumukseen 

 

Tulokset osoittivat, että ne työntekijät, jotka olivat kokeneet pandemian vaiku-

tukset hyvin voimakkaana raportoivat eniten emotionaalista uupumista ja kyy-

nisyyttä. Näin ollen hypoteesi 1 sai tukea, mitä kielteisempiä kokemukset pan-

demian vaikutuksista olivat, sitä enemmän koettiin työuupumusta. Tulos oli tut-

kimuksen teoreettisen mallin, työn vaatimusten ja voimavarojen teorian (Bakker 

& Demerouti, 2017) mukainen, jossa vaatimusten eli covid-19-pandemian ajatel-

laan lisäävän riskiä työuupumukselle. Pandemian vaikutukset osoittautuivat 

merkittäviksi työuupumuksen kannalta tutkitun terveydenhuolto-organisaation 

henkilöstön keskuudessa. Tämän tutkimuksen valossa ei ole yllättävää, että 

aiemmissa tutkimuksissa italialaisista terveydenalantyöntekijöistä melkein 
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kolmannes otoksesta (n=797) kärsi korkeasta emotionaalisesta uupumuksesta ja 

depersonalisaatiosta pandemian aikana (Naldi ym. 2021) ja teheranilaisista co-

vid-19 potilaita hoitavista 53 % koki korkeaa työuupumusta (Jalili ym. 2021).  

 

4.2 Esihenkilön tuen yhteydet työuupumukseen 

 

Esihenkilön tuki osoittautui tärkeäksi työhyvinvoinnin voimavaraksi tutkitussa 

organisaatiossa. Esihenkilöltä saatava tuki oli yhteydessä vähäiseen emotionaa-

liseen uupumukseen ja erityisesti vähäiseen kyynistymiseen. Hypoteesi 2 sai tu-

kea, esihenkilön tuki oli yhteydessä vähäiseen työuupumukseen ja vastaavasti 

tuen puute voimakkaampaan työuupumukseen. Tulokset olivat tutkimuksen 

teoreettisen mallin, työn vaatimusten ja voimavarojen teorian (Bakker & Deme-

routi, 2017) mukaisia. Esihenkilön tuki on työn voimavara, joka on suoraan yh-

teydessä vähäisempään työuupumukseen organisaatiomuutoksen aikana. Näin 

ollen, niillä työntekijöillä, jotka ovat saaneet paljon esihenkilön tukea organisaa-

tiomuutoksen aikana on vähemmän työuupumusta kuin niillä, joilla tukea on ol-

lut vähän. 

 

Tulokset vahvistivat aikaisempia havaintoja siitä, että esihenkilön tuki auttaa vä-

hentämään työntekijöiden työuupumusta organisaatiomuutoksessa (Dubois 

ym., 2014; Puleo, 2012). Tutkimus tuki Pahkinin ja kumppaneiden (2011a) tutki-

muksen tuloksia, jossa tutkittiin organisaatiomuutoksen ja hyvinvoinnin välisiä 

yhteyksiä eri maissa ja eri aloilla. Tutkimuksessa organisaatiomuutoksen kieltei-

set vaikutukset hyvinvointiin olivat vähäisemmät, jos työntekijä pystyi luotta-

maan hyvään kommunikaatioon ja tukeen ylimmän johdon, lähimmän esihenki-

lön ja työtovereiden taholta, kuin tilanteessa, jossa nämä resurssit puuttuvat 

(Pahkin, 2011a). Myös seuraavissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tu-

loksia, joita tämä tutkimus tukee. Tutkimuksessa kanadalaisilla 
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sairaalatyöntekijöillä työpaikan sosiaalinen tuki korreloi alhaisempien emotio-

naalisten uupumuspisteiden kanssa muutosten aikana (Cunningham ym., 2002). 

Vastaavasti esihenkilön tuen puute vaikutti työuupumukseen organisaatiomuu-

toksessa terveysalan työntekijöillä Qebecissä (Dubois ym., 2014). Positiivisten re-

surssien menetys kuten esihenkilön tuki organisaatiomuutoksessa liittyi emotio-

naaliseen uupumukseen, joka vuorostaan korreloi positiivisesti kyynisyyden 

kanssa (Dubois ym., 2014).  

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin suoria yhteyksiä, mutta aiemmissa tutkimuksissa 

esihenkilön tuella on ollut myös puskuroiva vaikutus, joissa myös kyynisyys 

nousi enemmän esille, kuten tässäkin tutkimuksessa. Tutkimuksessa kanadalai-

silla mielenterveystyöntekijöillä esihenkilön tuki puskuroi muutokseen liittyvien 

stressitekijöiden ja emotionaalisen uupumuksen sekä muutokseen liittyvien 

stressitekijöiden ja kyynisyyden välistä yhteyttä (Day ym., 2017).  Tutkimuksessa 

italialaisilla julkisen sektorin työntekijöillä sosiaalisen tuen (kollegoiden ja esi-

henkilön tuki) todettiin vaikuttavan organisaatiomuutokseen liittyvien huolien 

ja työuupumuksen emotionaalisen uupumuksen ja kyynisyyden ulottuvuuksien 

yhteyteen (Guidetti ym., 2018). Kun huoli organisaatiomuutoksen hyödyistä kas-

voi, työntekijät, joilla oli enemmän sosiaalista tukea, raportoivat vähemmän emo-

tionaalista uupumusta ja kyynisyyttä (Guidetti ym., 2018).  

 

Aiemmat tutkimustulokset ovat hyvin paljon yhdenmukaisia tämän tutkimuk-

sen tulosten kanssa. Näyttää siltä, että esihenkilön tuen merkitys työuupumuk-

sessa on kontekstista ja maasta riippumatonta. Yhteys löytyy esihenkilön tuen ja 

työuupumuksen välillä useassa eri ryhmässä ja maassa.  
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4.3 Kutsumuksen rooli työuupumuksessa 

 

Vastoin odotuksia kutsumus ei muuntanut esihenkilön tuen ja työuupumuksen 

välisiä yhteyksiä. Hypoteesi 3 ei saanut tukea, kutsumuksen kokeminen ei vai-

mentanut esihenkilön tuen puutteen ja työuupumuksen välistä yhteyttä. Tämän 

tutkimuksen tulokset eivät olleet yhdenmukaisia tutkimuksen teoreettisen mal-

lin, työn vaatimusten ja voimavarojen teorian (Bakker & Demerouti, 2017) 

kanssa, jonka mukaan kutsumus on yksilöllinen voimavara, joka voi vaimentaa 

esihenkilön tuen puutteen ja työuupumuksen välistä yhteyttä organisaatiomuu-

toksessa. Tulokset osoittivat, että kutsumuksen kokeminen ei vaimentanut esi-

henkilön tuen puutteen ja työuupumuksen välistä yhteyttä. Näin ollen aikaisem-

mat viitteet siitä, että kutsumus voisi suojella työuupumukselta heitä, jotka tun-

tevat korkeampaa kutsumusta (Creed, Rogers, Praskova ja Searl, 2014) ei saanut 

tukea.  

 

Vaikka kutsumuksen muuntavaa vaikutusta tuen puutteen ja työuupumuksen 

välillä ei löytynyt, huomionarvoista kuitenkin on, että kutsumuksella oli voima-

kas omavaikutus molempiin työuupumuksen kuvaajiin ja erityisesti kyynisty-

neisyyteen. Mitä enemmän työntekijät kokivat kutsumusta, sitä vähemmän 

heillä oli työuupumusta. Näin ollen kutsumus on selkeästi yksilöllinen voimava-

ratekijä, erityisesti kyynistyneisyyden suhteen. Työntekijöillä, jotka kokevat kut-

sumusta on vähemmän kyynistyneisyyttä, eli miten työ ja sen kohteena olevat 

ihmiset koetaan. Kutsumus on tärkeä voimavara työntekijöillä, jotka työskente-

levät terveysalalla. Kutsumuksen kokeminen on havaittu parantamaan työhön 

liittyvää hyvinvointia (Duffy ym., 2018) ja olevan yhteydessä vähäiseen työuupu-

mukseen (Hagmaier, Volmer & Spurk, 2013). Kutsumusta kokeva työntekijä tun-

tee intohimoa omaa alaa kohtaan (Dobrow & Tosti, 2011) ja tarkoituksen tunnetta 

siitä, että juuri tätä työtä minun kuuluu tehdä (Hall & Chandler, 2005). Työn mer-

kityksellisyyden kokemuksen tunne synnyttää psyykkistä energiaa, kun taas 
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merkityksellisyyden tunteen katoaminen työstä synnyttää uupumusta (Mattila, 

2021).  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat Hagmaierin ja kumppaneiden (2013) tutki-

musta yhdysvaltalaisilla useissa eri ammateissa työskentelevillä työntekijöillä, 

jossa työn kokeminen kutsumuksena oli negatiivisesti yhteydessä työuupumuk-

seen. Tulokset ovat yhdenmukaisia tutkimusten kanssa, jossa yhdysvaltalaisilla 

lääkäreillä on havaittu voimakkaan kutsumuksen olevan yhteydessä vähäisem-

pään työuupumukseen (Jager, Tutty &Kao, 2017; Yoon, Daley & Curli, 2017). 

 

4.4 Tutkimuksen rajoitukset, vahvuudet ja jatkotutkimus 

ehdotukset 

 

Tutkimus sisältää joitakin rajoituksia. Ensinnäkin tutkimuksen asetelma perus-

tuu poikkileikkaustutkimukseen ja siksi esihenkilön tuen, työuupumuksen ja 

kutsumuksen välisistä syy-seuraussuhteita ei voitu varmuudella todentaa. Ole-

tetut seuraussuhteet perustuvat teoreettisiin oletuksiin. Toiseksi seuranta-aineis-

toon on tullut pientä valikoitumista, kun työuupuneita on jäänyt pois. Työuupu-

neiden ääni on jäänyt tässä tutkimuksessa pois, mikä ei ole yllättävää, koska työ-

uupuneilla on voimavarat vähissä. Ei tiedetä, saiko pois pudonneet vain vähän 

esihenkilön tukea vai eivätkö ole jaksaneet vastata. Toisaalta kutsumus huomat-

tiin tässä tutkimuksessa olevan yhteydessä vähäiseen työuupumukseen, voi olla, 

että pois jääneet ovat niitä, jotka eivät ole kutsumustyössään. 

 

Tutkimuksen vahvuus on, että tutkimuksessa käytettiin validoituja mittaristoja, 

joilla päästiin kiinni työuupumuksen ja kutsumuksen kokemiseen. Toiseksi tut-

kimuksen vahvuus on sen ajankohtaisuus pandemian suhteen, joka huomioitiin 

tutkimalla pandemian vaikutusten yhteyttä työuupumukseen. Ajankohtaisuus 
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pätee myös organisaatiomuutosten suhteen, koska organisaatiomuutokset ovat 

tulleet jäädäkseen. Tässä yhteydessä oli tärkeä saada tietoa esihenkilön tuen mer-

kityksestä organisaatiomuutoksessa.  

 

Jatkotutkimuskohteena kannattaa tehdä pitkittäistutkimusta esihenkilön tuen ja 

työuupumuksen välisistä suhteista. Organisaatiomuutoksen vaikutukset ovat 

usein pitkäkestoisia, jopa vuosien kuluttua havaittavia (Pahkin&Vesanto, 2013b). 

Tässä tutkimuksessa ei tiedetä, mikä on työntekijöiden tilanne muutaman vuo-

den jälkeen. Pitkittäistutkimuksessa selviäisi paremmin onko esihenkilön tuki 

riittävää, vai tulisiko sitä tehostaa myös organisaatiomuutoksen jälkeen. Seu-

raava luonteva askel olisi tutkia esihenkilöiden saamaa tukea muutosten aikana, 

koska myös esihenkilöt itse tarvitsevat ammatillista ja henkistä apua koko muu-

toksen ajan tukiessaan alaisiaan.  

 

4.5 Johtopäätökset ja käytännön suositukset 

 

Tutkimus osoitti, että esihenkilön tuella on iso rooli organisaatiomuutoksessa ter-

veysalalla työntekijöiden hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen perusteella esihen-

kilön tuki on negatiivisesti yhteydessä emotionaaliseen uupumukseen ja erityi-

sesti kyynistyneisyyteen. Esihenkilön tuki on yhteydessä siis vähäiseen työuupu-

mukseen ja vastaavasti tuen puute voimakkaampaan työuupumukseen organi-

saatiomuutoksen aikana. Myös kutsumuksen omavaikutukset olivat erittäin 

merkitseviä molempiin työuupumuksen kuvaajiin ja erityisesti kyynistyneisyy-

teen. Mitä enemmän työntekijät kokivat kutsumusta, sitä vähemmän heillä oli 

työuupumusta. Tulokset ovat yleistettävissä myös muihin julkisen terveyden-

huollon organisaatioihin. 
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Terveysalan organisaatioissa tulisi etenkin muutosten aikana ottaa huomioon 

esihenkilön tuen merkitys. Esihenkilön tuen ja työuupumuksen välillä on yhteys 

kontekstista ja maasta riippumatta.  Esihenkilön tuki laskee suoraan työuupu-

musoireita, joita muutosten aikana esiintyy. Koska esihenkilön tuella on niin iso 

merkitys organisaatiomuutoksissa, kaikkien terveysalan organisaatioiden, jotka 

käyvät läpi muutoksia, tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mahdollis-

tetaan kontaktit esihenkilöön ja esihenkilön osaaminen ja tiedot pidetään ajan ta-

salla. Lisäksi tulisi huomioida, että myös esihenkilöitä tuetaan, jotta he jaksavat 

ja pystyvät tukemaan henkilöstöä.  
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