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1 JOHDANTO 

Suomen väestön ikärakenne muuttuu. Väestö ikääntyy, eliniät kasvavat ja syntyvyys las-

kee. Palveluntarvitsijoita tulee yhä enemmän samalla, kun työtä tekevä väestö vähenee. 

Tämä heikentää julkistalouden kestävyyttä. Toisaalta eliniän piteneminen tarkoittaa yhä 

useammin myös terveempiä vuosia lisää, joka mahdollistaa työskentelyn yhä pidem-

mälle iälle. Hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitämiseksi tarvitaan uusia keinoja vastata 

tähän haasteeseen. Työurien jatkamisesta on sitä kautta tullut eräs merkittävä poliitti-

nen tavoite (Backman 2015). 

 

Nykyinen eläkejärjestelmämme tukee työskentelyä yhä myöhemmälle iälle (Veritas 

2020). Työuran jatkamisella tarkoitetaan tässä tutkielmassa työntekijän halua jatkaa 

työuraansa lakisääteisen alimman eläkeiän täyttymisen jälkeen. Työuran jatkamiseen 

vaikuttavat henkilöstön työkykyä sekä työskentelyä työuran aikana tukevat toimintata-

vat ja palvelut, jotka rakentavat työkykyä ja työhyvinvointikokemusta. (kts. Manka 2015, 

245–246.) Työhyvinvoinnilla on todettu olevan tärkeä merkitys työssä jatkamiselle (mm. 

Sirisub ym. 2019; Warshawsky & Havens 2014). Lisäksi jatkamisajatuksiin vaikuttavat yk-

silölliset seikat, jotka kumpuavat ihmisten sisäisistä arvoista ja motiiveista (Mayor & 

Risku 2015, 41). Näihin tekijöihin vaikuttaminen on tärkeä tekijä henkilöstön sitouttami-

sessa (Liukkonen & Jaakkola 2002, 130).  

 

Työhyvinvoinnin käsite on laajentunut viime vuosina (Laine 2013, 21). Tuorein työhyvin-

vointitutkimus on keskittynyt enemmän positiivisiin, työn voimavaroja ja mielekkyyttä 

vahvistaviin tekijöihin aiempien negatiivisten, työpahoinvointia ja työssäjaksamista hei-

kentävien tekijöiden tutkimisen sijaan (Avey, Avolio & Luthans 2011; Hakanen 2009, 4; 

Mäkikangas & Hakanen 2017, 103). Näiden muutosten myötä myös tarpeet työhyvin-

voinnin kehittämiselle ovat muuttuneet ja moninaistuneet (Laine 2013, 21). Ongelma-

keskeisistä keinoista ja yksittäisistä työhyvinvoinnin parantamiseen keskittyneistä toi-

menpiteistä on siirrytty laaja-alaisempaan työhyvinvoinnin edistämisen käsitteeseen, 

joka ottaa huomioon myös monista aiemmista malleista puuttuneet positiiviset ulottu-

vuudet, kuten työn voimavaratekijät ja työn imun (Mäkikangas & Hakanen 2017, 103; 
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Suonsivu 2019, 105). Työhyvinvointiin liittyvällä positiivisella ulottuvuudella, työn 

imulla, on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia niin yksilölle, työyhteisölle, organisaa-

tiolle, asiakkaalle kuin työntekijän henkilökohtaiselle kotielämällekin (Hakanen 2009, 5, 

9). Positiivisilla voimavaratekijöillä ja koetulla työn imulla on todettu olevan myös vaiku-

tusta työuran jatkamishaluun myönteisesti (mm. Hakanen & Perhoniemi 2008), joka vä-

hentää osaltaan niin eläke- kuin sairauskustannuksia (Rauramo 2004, 32).  Lisäksi työhy-

vinvointiin panostaminen on kannattavaa, sillä se kehittää myös työn tuloksellisuutta ja 

tehokkuutta (Lehto & Viitala 2016, 128; Mäki, Liedenpohja & Parikka 2014, 11, kts. myös 

Chamberlain ym. 2016). Työhyvinvoinnilla on tärkeä vaikutus myös työn laatuun ja asia-

kaspalveluun (Rauramo 2004, 32). 

 

Yhteiskunnalliset ja toimintaympäristöön liittyvät muutokset ovat lisääntyneet viime 

vuosina. Myös väestön terveydentilassa ja eläköitymiseen johtavissa sairauksissa on ta-

pahtunut muutoksia. Psyykkiset syyt ovat kirineet toiseksi suurimmaksi ryhmäksi niin 

ennenaikaisesta eläköitymistä (Palotie-Heino & Nyman 2019) kuin sairauspoissaoloja se-

littävinä tekijöinä etenkin naisten kohdalla (Blomgren & Keskinen 2020). Nämä muutok-

set edellyttävät niin työntekijöiltä kuin johdolta jatkuvia sopeutumis- ja uudistumistar-

peita (Rauramo 2004, 16). Jotta niin työhyvinvointia kuin työurien pidentämistä voidaan 

edistää, edellyttää se strategisempaa, proaktiivista suunnittelua (Manka, Heikkilä-

Tammi & Vauhkonen 2012, 8, 67; Shemeikka ym. 2017, 9). Näitä varten tarvitaan uu-

denlaista työhyvinvoinnin ja työuran jatkamisen kontekstit yhdistävää tietoa. Tämä kva-

litatiivisin menetelmin tuotettu maisterintutkielma vastaa tähän haasteeseen kohden-

tuen tarkastelemaan ikääntyvien hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointiin vaikuttavia 

tekijöitä ja niiden merkityksellisyyttä työurien jatkamisajatuksille. Aihetta käsitellään eri-

tyisesti ajankohtaisten positiivisten, työn voimavaroja ja työn imua luovien voimavara-

tekijöiden kautta. Tarkastelua ohjaavana viitekehyksenä käytetään modifioitua Työky-

kytalomallia (kts. Ilmarinen 2006; Lundell ym. 2011, 56-57), jota täydennetään Raura-

mon (2004) Työhyvinvoinnin portaat- sekä Työn vaatimukset ja voimavarat (JDR) -mal-

lien (Bakker & Demerouti 2007) pohjalta. 

 

Koska työkyvyttömyyseläkkeet ovat varsin harvinaisia hoitotyön lähiesimiehillä, keskity-

tään tässä tutkielmassa erityisesti vanhuuseläkettä edeltävään vaiheeseen. Suomessa 
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tällä hetkellä työssä olevien hoitotyön lähiesimiesten keski-ikä on varsin korkea. Esimer-

kiksi Kevan laskelmien mukaan jopa kolme neljästä nykyisestä osastonhoitajasta eläköi-

tyy seuraavien parinkymmenen vuoden sisällä (Sohlman 2016). Siten sairaanhoitajapu-

lan ohella Suomeen on ennakoitu tulevan pulaa myös osastonhoitajista. Jo tällä hetkellä 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman ammattibarometrin mukaan on monin paikoin 

pulaa näistä hakijoista (Ammattibarometri 2019). Siten on tärkeää kehittää keinoja, 

joilla voidaan tukea hoitotyön lähiesimiesten työuran jatkamista. 

 

Työssä esitellään aluksi tutkimuskysymykset, jonka jälkeen tarkastellaan keskeisiä käsit-

teitä ja työn viitekehystä. Näiden kautta edetään tarkastelemaan aiempien tutkimusten 

pohjalta hoitotyön lähiesimiehen toimintaympäristöön ja työhön vaikuttavia työhyvin-

vointiin vaikuttavia voimavaratekijöitä sekä niiden merkityksellisyyttä työuran jatkami-

sen näkökulmasta. Työhyvinvointia ja työuran jatkamista tukevat keinot rajataan pois 

muuten kuin kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on tarpeellista. Kappaleessa 3 esi-

tellään aineisto ja menetelmät sekä tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja eetti-

syyttä. Kappale 4 tutustuttaa tutkimustuloksiin sekä peilaa saatuja tuloksia olemassa 

olevien aiempien tutkimusten tuloksiin. Kappale 5 sisältää pohdinnan ja johtopäätökset. 

Sen yhteydessä esitetään keskeisimmät tutkimustulokset vastaten tutkimuskysymyk-

siin. Lisäksi pohditaan tutkimustulosten yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä, esitetään 

näiden pohjalta suosituksia sekä esitetään aiheen pohjalta nousseita jatkotutkimusai-

heita. Tutkielman lähteet ja liitteet on esitelty tutkielman lopuksi.  

2 TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT JA VIITEKEHYS 

2.1 Tutkielman tavoite ja tarkoitus 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää erään terveydenhuoltopalvelujen tuotta-

jan yksiköissä työskentelevien ikääntyvien (> 55–vuotiaiden) hoitotyön lähiesimiesten 

kokemuksia siitä, millaisista voimavaratekijöistä heidän työhyvinvointinsa rakentuu ja 

miten merkityksellisinä he kokevat nämä tekijät heidän työuransa jatkamisajatusten nä-

kökulmasta.  

Tutkielman tavoitteena on tunnistaa hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointiin vaikut-

tavat voimavaratekijät ja niiden merkityksellisyys heidän työuransa jatkamisajatuksille. 
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Työn voimavaratekijöillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa työhyvinvointiin joko myöntei-

sesti, kielteisesti tai rakentavasti vaikuttavia tekijöitä, pääpainon ollessa kuitenkin posi-

tiivissa, työhyvinvointia tukevissa voimavaratekijöissä. Tekijöiden tunnistamisen kautta 

niihin on jatkossa mahdollista vaikuttaa organisaatiossa ja sitä kautta tukea tämän työn-

tekijäryhmän työhyvinvointia, pysyvyyttä ja työuran jatkamista.  Hoitoyksikön esimiehen 

pysyvyydellä ja hyvinvoinnilla on moniulotteinen vaikutus organisaation, sen toiminnan, 

henkilöstön ja tuloksellisuuden lisäksi yhteiskunnallisesti tärkeiden, työuran jatkami-

seen tähtäävien tavoitteiden toteutumiseen ja sitä kautta Suomen taloudellisen kanto-

kyvyn ylläpysymiseen.  

Tutkimuskysymyksinä ovat: 

➔ Millaiset voimavaratekijät rakentavat hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointi-

kokemusta?  

➔ Miten merkityksellisinä nämä tekijät koetaan työuran jatkamisajatusten kan-

nalta? 

2.2 Työhyvinvointi käsitteenä 

Työhyvinvointi voidaan määritellä hyvin monella eri tavalla. Työterveyslaitos määrittää 

työhyvinvoinnin turvalliseksi, terveelliseksi ja tuottavaksi työksi ja liittää käsitteeseen 

työntekijän riittävän ammattitaidon ja hyvän johtamisen. Työhyvinvointia kokeva työn-

tekijä kokee työnsä olevan mielekästä ja palkitsevaa ja näkee sen tukevan elämänhallin-

taansa. (Hakanen 2016.) Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. 

Siten hyvinvointikin koetaan hyvin kokonaisvaltaisena asiana, jossa eri tekijät vaikutta-

vat toisiinsa (Kinnunen & Saarikoski 2006, 109). Työhyvinvointikokemukseen vaikuttavat 

yksilön lisäksi hänen ympäristönsä, kuten perheensä, elämäntilanteensa ja muut mah-

dolliset työn ulkopuoliset tekijät (Suutarinen 2010, 24). Työhyvinvointikokemukset vaih-

televat yksilöittäin (Feldt, Mäkikangas & Kokko 2005, 75). Työntekijä tulkitsee työhyvin-

vointikokemuksiaan omien asenteidensa pohjalta, joiden lisäksi tulkintaan vaikuttaa hä-

nen oma psykologinen pääomansa, terveytensä, fyysinen kuntonsa sekä työyhteisö ja 

se, miten hän kykenee vaikuttamaan omaan työhönsä (Manka 2011, 76; Manka & 

Manka 2016, 77).  
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Viime vuosina on alettu korostaa työhyvinvointikokemuksen yhä laajempaa ja kokonais-

valtaisempaa rakentumispohjaa. Kokonaisvaltaisen työkyvyn käsite pohjautuu siihen, 

että työkyky muodostuu yksilön, työyhteisön ja työn ja työympäristön muodostaman 

kokonaisuuden lopputuotoksena. Siten kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa joko edes-

auttaen tai heikentäen työkykyä. (Vesterinen 2006, 31.) Työhyvinvoinnin perustana voi-

daan pitää kokonaisvaltaista työkykyä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen on kuvannut 

kokonaisvaltaisen työkyvyn käsitettä laajalti tunnetun Työkykytalomallin avulla (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Työkykytalomalli iän näkökulmasta (Lundell ym. 2011). 

Mallin mukaisesti työelämässä pärjääminen edellyttää työkykyä, joka koostuu talon 

päällekkäin rakentuvasta neljästä kerroksesta sekä sitä ympäröivistä perheeseen, lähi-

piiriin, toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä. Kaikki nämä tekijät 

ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Talon ensimmäiset kolme kerrosta 

koostuvat ihmisen omista henkilökohtaisista voimavaratekijöistä. Talon pohjakerrok-

sena ja perustana toimivat työntekijän terveys ja toimintakyky. Sen jälkeen tulee osaa-

misen kerros, jossa rakentuvat osaaminen, oppiminen ja kokemus. Kolmas kerros koos-

tuu ihmisen arvoista, asenteista ja motivaatiotekijöistä. Neljäs kerros pitää sisällään työ-

hön ja työyhteisöön liittyvät moninaiset tekijät. Kokonaisvaltaisen työkyvyn ja työhyvin-

voinnin kannalta oleellista on näiden voimavaroihin vaikuttavien tekijöiden ja työn vaa-

timusten välinen tasapainotila. Alimpien kerrosten henkilökohtaisten voimavarojen ol-
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lessa kunnossa luovat ne pohjan suoriutua rakennuksen ylimmän ja laajimman, työelä-

män kerroksen moninaisista tekijöistä. (Lundell ym. 2011, 54-69.) Mikäli jonkin kerrok-

sen tekijät eivät ole tasapainossa, vaikuttaa se kokonaisvaltaiseen työkykyyn ja sitä 

kautta myös työhyvinvointikokemuksen rakentumiseen (Särkänlahti 2018).  

Tässä tutkielmassa laajentuneen, kokonaisvaltaisen työhyvinvointikäsitteen kuvaamisen 

apuna käytetään viitekehyksen ominaisuudessa edellä kuvattua Työkykytalomallia, joka 

kokoaa yhteen monipuolisesti sekä työkykyyn että työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

(kts. Särkänlahti 2018). Mallin tarkastelussa otetaan huomioon ikääntymisen aiheutta-

mien muutosten näkökulma. Näitä tekijöitä tarkastellaan sekä työhyvinvoinnin että työ-

uran jatkamisajatusten näkökulmista. Alkuperäisestä Työkykytalomallista poiketen 

tässä tutkielmassa mallia on modifioitu yhdistämällä perhe, lähiyhteisö sekä vapaa-aika 

saman käsitteen alle, sillä nyky-yhteiskunnassa perhekäsitys on muuttunut ja laajentu-

nut käsittämään muitakin kuin perinteisiä perheitä (kts. Suomen virallinen tilasto 2015). 

Nämä tekijät linkittyvät pitkälti henkilön vapaa-ajan toimintoihin, joten tutkielman kan-

nalta ei nähty järkeväksi eritellä näitä toisistaan. Samoin alkuperäisestä mallista poike-

ten sekä toimintaympäristöä että yhteiskuntaa tarkastellaan yhtenä suurena kokonai-

suutena, sillä aiempaan teoriaan tutustumisen kautta havaittiin, että nämä tekijät ovat 

samankaltaisia, liittyvät usein yhteiskunnallisiin tai globaaleihin muutoksiin ja toisaalta 

luovat reunaehtoja ja sääntöjä yhteiskunnassa elämiseen, työskentelyyn, työhyvinvoin-

tiin ja työuran jatkamiseen.  

Laajemman nämä kontekstit yhdistävän ymmärryksen luomiseksi Työkykytalomallia täy-

dennetään niin sisällöllisesti kuin analyysin apuna seuraavissa kappaleissa esitellyillä 

Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaat -mallilla, joka tarkastelee työhyvinvointia eri-

tyisesti ihmisen perustarpeiden tyydyttymisen kautta sekä voimavaramalleista Työn 

vaatimukset ja voimavarat (JDR) -mallilla, joka taas keskittyy positiiviseen psykologiaan 

liittyviin voimavaroihin työhyvinvoinnin perustana (kts. Bakker & Demerouti 2007). 

Rauramon (2004) luoma Työhyvinvoinnin portaat -malli (kuva 2) perustuu Maslowin tar-

vehierarkiaan. Sen perustana ovat ihmisen perustarpeet, jotka ohjaavat hänen käyttäy-

tymistään ja motivoivat häntä toimimaan tietyllä tavalla saadakseen tarpeensa tyydy-

tettyä. Työhyvinvointia kokeakseen mahdollisimman monen näistä perustarpeista tulee 

olla tyydytettyjä. (Mayor & Risku 2015, 40.) Mallissa on viisi eri hierarkkista porrasta ja 
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mallin mukaisesti korkeamman tason porrasta on mahdoton saavuttaa, jolleivat alem-

man portaan tavoitteet ensin toteudu. Alimpana perustarpeena ovat fysiologiset perus-

tarpeet, jonka jälkeen tulevat turvallisuuden tarve, liittymisen tarve sekä arvostuksen 

tarve. Korkeimpana ja tavoiteltavimpana työhyvinvoinnin tasona on itsensä toteuttami-

sen tarpeet, jotka sisältävät oppimisen ja osaamisen hallinnan. Näihin vaikuttavat työn 

lisäksi laajasti yksilön oma tilanne myös työn ulkopuolella, joka osaltaan ilmentää työhy-

vinvoinnin rakentumisen monialaisuutta. (Rauramo 2004, 39-40; kts. myös Rauramo 

2012, 13-14.) 

 

Kuva 2. Työhyvinvoinnin portaat -malli (Rauramo 2004) 

2.3 Voimavaratekijät työhyvinvoinnin rakentajina 

Työhyvinvoinnin tutkimuksessa on viime vuosina alettu korostaa laajentuneen työhyvin-

vointikäsityksen lisäksi erityisesti positiivisten työpsykologisten tekijöiden merkitystä 

työhyvinvoinnille (mm. Avey ym. 2011; Christensen ym. 2008, 11, 78; Hakanen 2009, 4; 

Luthans, Yossef & Avolio 2007, 8-9). Positiivinen psykologia korostaa erityisesti myön-

teisten kokemusten vaikutusta työhyvinvointikokemuksen muodostumiseen (kts. mm. 

Christensen ym. 2008, 77).  Tähän liittyvät käsitteet työn voimavaroista ja työn imusta. 

Työn vaatimusten ja voimavarojen -mallissa (Job Demands-Resources theory, JDR-

model) (Bakker & Demerouti 2007) työn voimavarojen ja vaatimusten välinen tasapaino 

on oleellinen työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttava tekijä. Sama vaatimusten ja voi-

mavarojen tasapainotila toimii perusperiaatteena myös tässä tutkielmassa kokonaisval-

taiseen työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden kuvaamiseen käytetyssä Työkykytalo-mal-

lissa (kts. Ilmarinen 2006; Lundell ym. 2011, 54-57).  
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Työn voimavaroilla tarkoitetaan erilaisia myönteisiä niin fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia 

kuin organisaationaalisiakin tekijöitä, jotka helpottavat työn vaatimuksista selviyty-

mistä. Työntekijän kehittyminen, kasvu ja oppiminen lisääntyvät sen myötä, kun hän 

huomaa selviytyvänsä työn tavoitteista ja vaatimuksista. (Bakker & Demerouti 2007; Ha-

kanen 2011, 49; Koskensalmi, Seppälä, Hakanen & Pahkin 2015, 12.) Tätä kautta ne luo-

vat ulkoista motivaatiota työntekijälle. Sisäinen motivaatio taas kehittyy sen myötä, kun 

ihmisen psyykkiset perustarpeet tulevat täyttyneiksi itselle mielekkäällä tavalla. (Haka-

nen 2011, 50; Hakanen, Harju, Seppälä, Laaksonen & Pahkin 2012, 75.) Tarpeiden tyy-

dyttymisen kautta malli yhdistyy myös edellä esitettyyn Rauramon (2004, 2012) Työhy-

vinvoinnin portaat -malliin. Yhdessä sisäisen ja ulkoisen motivoinnin kautta työn voima-

varat antavat energiaa työntekijöille ja siten ylläpitävät ja lisäävät työn imua (Hakanen 

2011, 50). Koetut voimavarat sitouttavat työntekijöitä ja mahdollistavat tuloksellisem-

man toiminnan (Christensen ym. 2008, 71-72; Colombo & Zito 2014, 260-262; Manka 

2011, 72-73, Seppälä & Hakanen 2017, 152). 

Työn vaatimukset taas ovat voimavaroihin vaikuttavia tekijöitä, jotka edellyttävät työn-

tekijältä jatkuvia fyysisiä tai psyykkisiä ponnisteluita, jotka aikaansaavat erilaisia fyysisiä 

tai psyykkisiä seurauksia. Mikäli työntekijä ei kykene riittävästi palautumaan näistä teki-

jöistä, saattavat ne johtaa uupumusoireisiin. (Bakker & Demerouti 2007; Hakanen 2011, 

104; Schaufeli & Bakker 2004, 296.) Työn imu ja työuupumus nähdään työn vaatimusten 

ja voimavarojen mallissa vastakkaisina ilmiöinä, jossa liialliset työn vaatimukset tai voi-

mavarojen puute voivat johtaa työuupumukseen ja sitä kautta ihmisen sairastumiseen 

(Bakker & Demerouti 2007; Hakanen 2011, 105; Manka 2011, 71-72; Schaufeli & Bakker 

2004). Työn vaatimukset voivat toimia myös voimavaratekijöinä, mikäli työntekijä kokee 

onnistuneensa ja selviytyneensä haastavista tilanteista (Hakanen 2011, 106-107; Mäki-

kangas, Feldt, Huhtala & Hyvönen 2017, 178, kts. myös Manka & Manka 2016, 110). 

Koska voimavaroina ja vaatimuksina koetut tekijät vaihtelevat yksilöittäin, on tässä tut-

kielmassa työn voimavaroja ja vaatimuksia tarkastellessa on käytetty yhdistävää nimi-

kettä voimavaratekijä. 

Työn imulla tarkoitetaan myönteistä, pidempiaikaista tunne- ja motivaatiotilaa, johon 

liittyy vahvasti tunne tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta. Työn 
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imulla on monia positiivisia vaikutuksia niin työntekijöille kuin organisaatioillekin. (Bak-

ker & Demerouti 2007; Hakanen 2009, 5, 9; Schaufeli & Bakker 2004, 297-298.) Koetun 

työn imun on todettu olevan yhteydessä haluun jatkaa pidempään työelämässä (Haka-

nen & Perhoniemi 2008; Hakanen 2011, 41; Lundell ym. 2011, 237; Schaufeli & Bakker 

2004, 298).  

Työn imun vastakohtana voidaan kuvata leipiintymisen tunnetta. Tällöin ihminen ei koe 

työtään merkitykselliseksi tai mielekkääksi. (Hakanen 2011, 26-27.) Leipiintymisen on 

osoitettu liittyvän stressiin, heikompaan koettuun terveyteen ja työkykyyn sekä työpai-

kasta lähtemis- tai vaihtamishalukkuuteen (Harju 2017; Schaufeli & Bakker 2004; Harju, 

Hakanen & Schaufeli 2014). Siten se voi toimia yhtenä eläkkeelle jäämistä edesautta-

vana tekijänä. 

Työstressi syntyy, mikäli työntekijä kokee oman selviytymisensä ristiriitaisena liittyen 

hänelle asetettuihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Työuupumus (loppuunpalaminen) taas 

kehittyy pitkittyneen stressin seurauksena. Se vähentää työntekijän voimavaroja ja ai-

heuttaa negatiivisia seurauksia niin työhyvinvoinnille, turvallisuudelle, työntekijän ter-

veydelle kuin myös organisaatiolle. Työuupumus aiheuttaa voimakasta väsymystä, kyy-

nistymistä ja ammatillisen itsetunnon laskua. (Hannonen, Mattila-Holappa & Hakanen 

2019; Juuti & Salmi 2014, 51-56, kts. myös Mäkikangas, Leiter, Kinnunen & Feldt 2020.) 

Sillä on todettu olevan vahva vaikutus työpaikasta lähtemishalukkuuteen ja eläköitymi-

seen (kts. mm. Scanlan & Still 2019; Warshawsky & Havens 2014). 

2.4 Hoitotyön lähiesimiehen työhyvinvointiin vaikuttavat voimavaratekijät ja työuran 
jatkaminen 

Tämä tutkielma kohdistuu tarkastelemaan hoitotyön lähiesimiehen työhyvinvointiin liit-

tyviä tekijöitä ja niiden merkityksellisyyttä työuran jatkamisajatuksille. Hoitotyön lä-

hiesimiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka johtaa yksikkönsä työskentelyä ja vastaa sen 

tavoitteiden täyttymisestä. Tehtäväkenttä on laaja ja moninainen ja vaatii onnistuak-

seen osaamista, asennetta ja tiettyjä tehtävän hoitamiseksi tarvittavia ominaisuuksia, 

kuten oikeudenmukaisuutta, vastuunotto- ja organisointitaitoa, hyviä sosiaalisia taitoja 

ja johtamiskykyä (Suonsivu 2015, 100-102). Johtaminen voidaan yleisesti määritellä asi-
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oiden ja ihmisten johtamiseksi, jossa tarkoituksena on saada tarvittavat asiat tapahtu-

maan ja organisaation tavoitteet toteutumaan. Hoitotyön lähiesimies toimii työssään 

työnantajan edustajana ja vastaa työnjohdosta ja organisoinnista mahdollisimman tu-

loksellisesti. Hän vastaa yhdessä työntekijöiden ja muiden työhyvinvointiverkostojen 

kanssa yksikön jäsenten työhyvinvoinnista ja heidän työnsä tuloksista. Toisaalta esimie-

hen oma hyvinvointi on edellytys sujuvalle työnteolle ja sille, että työyksikkö voi hyvin ja 

kykenee tekemään tuloksellista työtä. (Mäki ym. 2014, 7-11.) Hoitotyön lähiesimiehen 

tyypillisin nimike on osastonhoitaja, jota tässä tutkielmassa voidaan hoitotyön lä-

hiesimiehen lisäksi vaihtoehtoisesti käyttää näistä henkilöistä puhuttaessa. Seuraavissa 

kappaleissa tarkastellaan hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointiin ja työuran jatkami-

seen liittyviä aiempia tutkimuksia kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointiin liittyviä aiempia tutkimuksia on tehty useam-

pia. Tehyn teettämän selvityksen mukaan hoitotyön esimies- ja johtotehtävissä työsken-

televistä 82 % piti työhyvinvointiaan joko erittäin tai jokseenkin hyvänä. Matalinta työ-

hyvinvointi oli lähiesimiesten keskuudessa ja paras ylimmässä strategisessa johdossa 

olevilla. Lähiesimiehet toivoivat tarvetta erityisesti esimiehen ja kollegojen tukeen, lisää 

aikaa työn tekemiselle sekä mahdollisuutta jakaa työtään. Eniten kuormitusta aiheutti-

vat jatkuva kiire, ajanpuute ja muutokset. (Aula Research 2019.) Monissa aiemmissa tut-

kimuksissa on nähtävillä vielä aiemmille tutkimuksille tyypillinen tapa tarkastella työhy-

vinvointia työpahoinvoinnin, jaksamisen, uupumuksen ja muiden kielteisten tekijöiden 

näkökulmasta. Nämä aiemmat tutkimukset kertovat, että melko monet hoitotyön esi-

miehet kokevat työuupumisen oireita. Esimerkiksi vanhuspalvelujen laitoshoidossa 

työskentelevien lähiesimiesten työuupumusta selvittävä Suonsivun ja Surakan (2014) te-

kemä tutkimus paljasti, että uupuneiksi itsensä koki noin 40 % vastaajista.  

Tuoreempi tutkimusnäkökulma huomioi sen sijaan positiivisia voimavaratekijöitä, joilla 

on myös merkitystä työhyvinvoinnille ja työuran jatkamiselle. Tässä tutkielmassa hyö-

dynnetty Työn vaatimukset ja voimavarat (JDR) -malli ottaa huomioon myös positiivisten 

voimavaratekijöiden ulottuvuuden. Siihen liittyen on tehty runsas määrä erilaisia tutki-

muksia yleisellä tasolla etenkin työuupumukseen ja työn imuun liittyen jo mallin kehit-

täjien toimesta (kts. esim. Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli 2001). Mallia on 

käytetty laajasti myös hoitohenkilöstön työhyvinvointitutkimuksissa (mm. Chou, Hecker 
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& Martin 2012). Hoitotyön esimiehiin liittyen Criscitelli (2014) on tutkinut mallin avulla 

työn imua ja työuupumuksen ehkäisytoimia. Tutkimuksessa todettiin erityisesti positii-

visen palautteen toimivan työhyvinvointia parantavana ja työn imua lisäävänä voimava-

rana hoitotyön esimiehillä. Myös roolien selkeys, esimieskoulutuksen riittävyys ja työn 

ylikuormituksen hallinta olivat tutkimuksen mukaan tärkeitä hoitotyön esimiehen voi-

mavaroja tukevia teemoja. Työn vaatimukset ja voimavarat -mallia on käytetty aiem-

missa hoitoalaan liittyvissä tutkimuksissa myös tutkittaessa työhyvinvoinnin, työuupu-

muksen ja työpaikasta lähtemishalukkuuden välisiä yhteyksiä. Tässä Scanlanin & Stillin 

(2019) tutkimuksessa todettiin, että matala työhyvinvointi ja koettu työuupumus lisäsi-

vät lähtemishalukkuutta työstä vahvasti. 

Positiivista voimavaranäkökulmaa työhyvinvointitutkimukseen on esittänyt lisäksi esi-

merkiksi Vistbacka (2019), joka tutki hoitotyön esimiesten työssä jaksamista ja ammatil-

lisen kasvun edellytyksiä. Hänen tutkimuksensa mukaan näitä tekijöitä voitiin tukea tar-

joamalla työuran kannalta merkityksellisiä tilaisuuksia ja tunnistamalla ja vahvistamalla 

työuran ja johtamisen kannalta oikeita motivaatiotekijöitä.  Lisäksi Vistbacka (2019) ha-

vaitsi, että työhyvinvoinnin kannalta esimiehen tuella ja palautteella oli merkitystä. Esi-

miehen ja organisaatiolta saatavan tuen merkitys työhyvinvoinnille on todettu monissa 

muissakin tutkimuksissa (mm. Lee & Cummings 2008; Nurdiana, Hariyatri & Gayatri 

2019; Shirey 2004).  Samoin työpaikan sosiaaliset tekijät ja työyhteisön tuki on monissa 

tutkimuksissa tunnistettu erityisen merkityksellisiksi työntekijän työhyvinvoinnin kan-

nalta (mm. Lampinen 2019; Nieminen 2015; Nuutinen, Heikkilä-Tammi, Manka & Bordi 

2013; Pindek & Segel-Karpas 2020). Myös työmäärä ja päätöksentekoon osallistumis-

mahdollisuudet on havaittu merkittäviksi tekijöiksi hoitotyön esimiesten työhyvinvoin-

tikokemuksen muodostumisessa (Lee & Cummings 2008).  

Väestötasolla tehtyjen tutkimusten mukaan saatu vahvistus sille, että koetulla työhyvin-

voinnilla on vahva merkitys sille, jatkaako ihminen työuraansa (Kautonen, Hytti, Bö-

genhöld & Heinonen 2012; Prakash ym. 2019). Hyvän työkyvyn on todettu edistävän 

eläkeajatusten puuttumista ja työuran jatkamista (Perkiö-Mäkelä, Hakanen & Hirvonen 

2012, 176). Yleisesti työuran jatkamisen kannalta merkitseviksi nousevat tekijät ovat yh-

teydessä henkilön terveydentilaan, koulutus- ja ammattitasoon, sukupuoleen ja elämän-
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tilanteeseen (Lundell ym. 2011, 271). Lisäksi merkitystä on työympäristöllä, saadulla tu-

ella ja työn hallinnalla (Prakash ym. 2019).  Väänänen-Tomppo (2010, 78) on tutkinut 

työuran jatkamiseen vaikuttavien tekijöiden painoarvoa. Näistä tärkeysjärjestyksessä 

nousevat oma terveys ja voimavarat, työn mielekkyys, elämäntilanne kokonaisuudes-

saan, työyhteisöön kuuluminen ja vähäisimpänä eläkekertymän merkitys. 

 

Aiempia tutkimuksia, jotka käsittelevät työhyvinvointia ja työuran jatkamista on tehty 

hoitotyöntekijöiden osalta muutamia. Sirisubin ja kumppaneiden (2019) tutkimus pal-

jasti, että tärkeimmät työhyvinvointiin liittyvät tekijät, joilla koettiin olevan vaikutusta 

työuran jatkamisajatuksiin, olivat terveys, suuremmat kuukausittaiset tulot, kohtalaiset 

tai hyvät työpaikan resurssit sekä sellainen perhetilanne, joka ei vastustanut työuran 

jatkamista. Wargo-Sugleris tutkimusryhmineen (2015) havaitsi hoitajien osalta työuran 

jatkamisen kannalta merkitseväksi työhyvinvointitekijäksi tulojen lisäksi sen, miten on-

nistunut työntekijän ikääntymisen kokemus oli. Tällä he tarkoittivat terveyden lisäksi 

työn hallintaa, sosiaalisia suhteita perheeseen ja muihin tahoihin sekä tavoitteiden saa-

vuttamiseen ja ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä. Merkitystä oli myös työympä-

ristöön liittyvillä moninaisilla tekijöillä, kuten johtamisella, saadulla tuella, etenemis-

mahdollisuuksilla ja päätöksentekoon osallistumismahdollisuuksilla. 

 

Hoitotyön esimiehiä koskevia ainoastaan työhyvinvoinnin ja työuran jatkamisen kon-

tekstit yhdistäviä tutkimuksia ei ole tehty. Sen sijaan hoitotyön esimiehiä koskevat tut-

kimukset käsittelevät laajempana käsitteenä työpaikasta lähtemisajatuksia ja työhyvin-

vointiin liittyviä tekijöitä, jolloin eläköityminen näyttäytyy yhtenä tällaisena poislähtemi-

seen liittyvänä vaihtoehtona. Näitä tutkimuksia löytyy muutamia. Tutkimusten mukaan 

työuupumus on suurin myötävaikuttava tekijä sille, että hoitotyön lähiesimies miettii 

lähtemistä työpaikastaan (mm. Chamberlain ym. 2016; Kantek & Kaya 2017; Scanlan & 

Still 2019; Warshawsky & Havens 2014; Zhang ym. 2014). Koetulla uupumuksella ja ma-

talalla työhyvinvoinnilla on työhön sitoutumista vähentävä ja lähtemishalukkuutta li-

säävä vaikutus (mm. Hewko, Brown, Fraser, Wong & Cummings 2014; Schaufeli & Bakker 

2004; Zhang ym. 2014).  Warshawskyn & Havensin (2014) tutkimuksen mukaan suurin 

osa niistä hoitotyön esimiehistä, jotka kuvasivat työhyvinvointiaan erittäin hyväksi, oli-

vat halukkaita pysymään ja jatkamaan omassa työssään.  
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Aiempien tutkimusten mukaan työuran jatkamiseen vaikuttaa myös henkilön sosioeko-

nominen asema. Sosioekonomisia tekijöitä tarkastellen voidaan havaita, että korkeam-

min koulutetut jatkavat työuraansa useammin kuin matalasti koulutetut. Korkeassa so-

sioekonomisessa asemassa ja johtotehtävissä olevat jatkavat useammin työuraansa. 

Osaltaan palkka ja varallisuus vaikuttavat työuran jatkamispäätöksen tekemiseen. Pie-

net tulot ja pieneksi arvioitu tuleva eläke on todettu eräiksi syiksi jatkaa työuraa. Kuiten-

kin kaikkein pienituloisimmista jää eläkkeelle suurin määrä työntekijöitä heti alimman 

eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Suurituloisimpien osalta ryhmä jakaantuu kahtia, jolloin 

osa heistä jää eläkkeelle jo ennen lakisääteisen eläkeiän saavuttamista, mutta toisaalta 

suurin osa 66-vuotiaana työssä olevista kuuluu suurituloisimpaan ryhmään. (Nivalainen 

2014, 88-99.) Sosioekonomisella asemalla on vaikutusta myös terveyteen, jolloin uran 

jatkaminen ei ehkä terveyden vuoksi ole mahdollista. Korkeammin koulutetut ovat ylei-

semmin terveempiä kuin matalasti koulutetut. (Tuominen & Tuominen 2012, 123.)   

 

Sukupuolittain tarkastellen etenkin työntekijöihin ja alempiin toimihenkilöihin kuuluvat 

naiset jatkavat työuraansa pidempään kuin miehet. Osin syyt pohjautuvat taloudellisiin 

tekijöihin. Julkisella sektorilla työskentelevät jatkavat työuraansa pidempään kuin yksi-

tyisellä sektorilla työskentelevät sosioekonomisesta asemasta riippumatta. (Nivalainen 

2014, 88-99.) 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan työhyvinvointiin liittyviä voimavaratekijöitä ja nii-

den merkityksellisyyttä työuran jatkamisajatuksille aiempien tutkimusten pohjalta käyt-

täen viitekehyksenä modifioitua Työkykytalomallia (Ilmarinen 2006; Lundell ym. 2011). 

Tarkastelua on tehty ensisijaisesti hoitotyön esimiehiin ja hoitotyön kontekstiin liittyen, 

mutta alakohtaisten tutkimustulosten vähäisyyden vuoksi sitä on täydennetty yleisellä 

tasolla tehtyjen työuran jatkamiseen liittyvien tekijöiden tutkimuksella. Blakeleyn & Ri-

beiron (2008) tutkimuksen mukaan eläköitymiseen valmistautumiseen liittyvät tekijät 

näyttäytyivät hyvin samanlaisina sekä hoitajien että hoitotyön esimiesten kohdalla, joka 

tukee sitä, että tekijöitä voidaan tarkastella myös yhdessä. 
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2.4.1 Terveys ja toimintakyky 

Terveydentila on havaittu monissa aiemmissa tutkimuksissa kaikkein merkittävimmäksi 

työuran jatkamishalukkuutta selittäväksi tekijäksi (mm. Axelrad 2018; Leinonen, Laakso-

nen & Martikainen 2016; Lundell ym. 2011, 271, Peltonen & Wallin 2014, 13; Perkiö-

Mäkelä ym. 2012, 172; Rabate` 2019; Väänänen-Tomppo 2010, 77-78; Wargo-Sugleris 

2015). Hyvä terveydentila mahdollistaa työskentelyn pidemmälle (Wargo-Sugleris 

2015). Huono ja huonoksi koettu terveys edistää työttömyyttä, työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtymistä ja ennenaikaista eläköitymistä. Työttömyyteen ja työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtymiseen vaikuttavat etenkin mielenterveyssyyt ja krooniset sairaudet. (van 

Rijn, Robroek, Brouwer & Burdorf 2013, 299.) Kuten aiemmin todettiin, hoitotyön lä-

hiesimiesten tyypillisin lähtöhalukkuuteen vaikuttava tekijä on työuupumus, stressi ja 

loppuunpalaminen (Warshawsky & Havens 2014). 

Pitkäaikaissairauksien, työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja psyykkisten oi-

reiden puuttumisen on todettu ehkäisevän vanhuuseläkkeelle siirtymisajatuksia. Elinta-

voista etenkin vähäisen alkoholinkäytön on todettu lisäävän halua jatkaa työuraa. (Per-

kiö-Mäkelä ym. 2012, 172.) Toisaalta vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen oli nähtä-

villä, että eniten eläköityminen lisääntyi etenkin hyvän terveyden omaavien työntekijöi-

den keskuudessa (Leinonen, Laaksonen, Chandola & Martikainen 2016). Tämä liittyy 

osaltaan sosioekonomisiin tekijöihin.  

2.4.2 Osaaminen ja oppiminen 

Osaamisella on tärkeä merkitys työuran jatkamisajatuksille. Mikäli työntekijä kokee 

haasteita osaamisen kanssa tai hänen taitonsa ovat vanhentuneet, toimii se eläkkeelle 

työntävänä tekijänä (Beehr 1986). Toisaalta työtehtävien haasteellisuus, uuden oppimi-

sen ja kehittymisen mahdollisuudet sekä se, miten työntekijän osaamista organisaa-

tiossa hyödynnetään ja arvostetaan, on nähty eräinä tekijöinä, jotka ovat merkitseviä 

työuran jatkamispäätöstä tehdessä (Lundell ym. 2011, 271; Peltonen & Wallin 2014, 24-

25). Mikäli kouluttautumis- tai urakehitysmahdollisuuksia ei ole, saattaa se edesauttaa 

työntekijää miettimään eläkettä (Lundell ym 2011, 270).   
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Kuten yllä todettiin, koulutustausta vaikuttaa työuran jatkamiseen. Aiemmissa tutki-

muksissa on todettu, että korkeamman koulutuksen omaavat jatkavat työuraansa use-

ammin kuin matalammin koulutetut (mm. Gould, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 

321; Myrskylä 2012; Nivalainen 2014, 89-90). Samoin korkeampi ammatillinen asema 

toimii työuran jatkamisajatuksia edesauttavana tekijänä (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen 

2019, 334; Tarvainen & Korhonen 2014, 4). Korkeimmin koulutetuilla oli Hakasen ja 

kumppaneiden (2012, 74) tutkimuksessa enemmän työn voimavaroja, mutta myös työn 

vaatimuksia. Heillä oli myös usein mahdollisuuksia tuunata työtään laajemmin. Toisaalta 

tässä tutkimuksessa ilmeni myös, että korkeampi koulutustaso oli yhteydessä siihen, 

mikä oli työntekijän itse haluama eläköitymisikä. 

2.4.3 Arvot, asenteet, motivaatio 

Henkilökohtaiset arvot, asenteet ja motiivit sekä niihin liittyvät tavoitteet voivat toimia 

voimavararoina ja vaikuttaa siten työhyvinvointikokemuksen muodostumiseen (Hyvö-

nen, Feldt, Salmela-Aro, Kinnunen & Mäkikangas 2009; Mäkikangas ym. 2017, 179-180). 

Tiedetään, että työmotivaatio syntyy hyvin pitkälle työn sisällöstä (Nivala 2006, 97). 

Työn merkitykselliseksi kokeminen ja arvostuksen saaminen työn kautta rakentavat työ-

hyvinvointikokemusta osaltaan (Suonsivu 2019, 82). Palautteen saamisella on vaikutusta 

motivaation syntymiseen (Peltonen & Wallin 2014, 24).  Koetun arvostuksen tunteen on 

todettu olevan merkityksellinen työhyvinvoinnin kannalta (Juvani 2018). Etenkin ikään-

tyneimmät työntekijät arvostavat tutkimusten mukaan erityisesti johdolta saamaansa 

tunnustusta ja palkitsemista (Lundell ym. 2011, 271; Navaie-Waliser, Lincoln, Karuturi & 

Reich 2004).   

Työn imu liittyy vahvasti henkilökohtaisiin arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon. Työn 

imun kokemukseen sekä työhyvinvointiin ja työuran jatkamiseen liittyen on tehty paljon 

tutkimuksia. Työn imun ja oman työnsä merkitykselliseksi kokemisen on todettu erityi-

sesti esimies- ja asiantuntija-asemassa olevilla olevan yhteydessä parempaan työhyvin-

vointiin (Ropponen ym. 2018, 48). Sillä on myös todettu olevan vahva vaikutus haluun 

jatkaa työuraa (Hakanen & Perhoniemi 2008, 40; Hakanen 2011, 41; Lundell ym. 2011, 

237; Perkiö-Mäkelä ym. 2012, 101; Schaufeli & Bakker 2004, 298). 
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Hallinnan tunteeseen liittyvän elämänhallinnan ja koherenssin tunteen on tutkimuksissa 

todettu olevan tärkeä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Koherenssin tunteen 

on todettu vähentävän työuupumusta ja lisäävän ihmisen tyytyväisyyttä elämäänsä. 

(Hakanen 2004, 13, 159.)  

2.4.4 Johtaminen, työyhteisö ja työolot 

Työhön liittyvillä tekijöillä on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan vahva vaikutus 

työhyvinvointikokemuksen rakentumiseen. Työympäristöllä ja sen turvallisuudella on 

merkitystä (Navaie-Waliser ym. 2004, kts. myös Rauramo 2004, 77). Tähän liittyvät ter-

veellisen, turvallisen ja ergonomisen työympäristön lisäksi työvälineet (kts. Uutela 2019, 

128). Kauppisen ja kumppaneiden (2012, 53) tutkimuksen mukaan työympäristön ja 

siellä olevien riskitekijöiden merkitys lisäsi etenkin ennenaikaisen eläköitymisen riskiä, 

mutta sillä ei juuri ollut vaikutusta työuran jatkamiseen. Korkeammassa ammatillisessa 

asemassa työskentelevillä esiintyi vähemmän työympäristöön liittyviä riskitekijöitä. 

Nämä toimihenkilötasoiset ja etenkin ylemmät toimihenkilöt jatkoivat useammin työ-

uraansa kuin alemmat toimihenkilöt tai työntekijät, joilla työympäristön riskitekijöitä 

esiintyi yleisesti enemmän.  

Työmäärän kohtuullisuus on todettu yhdeksi työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 

(Navaie-Waliser ym. 2004). Jatkuva liiallinen työmäärä ja kiire voivat näyttäytyä psyyk-

kisinä kuormitustekijöinä (Hannonen ym. 2019). Kiire ja liian suureksi koettu vastuualue 

on tutkimuksissa havaittu vähentäneen hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointia ja ha-

lua jatkaa työssään (Lee & Cummings 2008; Warshawsky & Havens 2014). 

Työn sisällöllä ja mielekkyydellä on vaikutusta työhyvinvointikokemuksen muodostumi-

seen (Harju 2017, 70). Niillä on todettu olevan myös vahva vaikutus eläköitymispäätök-

sen teossa (Harju 2017, 70; Peltonen & Wallin 2014, 25; Väänänen-Tomppo 2010, 77). 

Työn sisältö vaikuttaa vahvasti ihmisen motivaation syntymiseen (Nivala 2006, 97). Mi-

käli työtä ei koeta mielekkääksi, altistaa se herkemmin tylsistymiselle ja halulle vaihtaa 

työpaikkaa tai siirtyä eläkkeelle (Harju 2017, 70). Työn kautta saatava palkitsevuus ja 

arvostus lisäävät osaltaan jatkamisajatuksia (Juvani 2018; Lundell ym. 2011, 270). Mie-
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lekäs ja riittävän haasteellinen työ kannustavat työntekijää edelleen kehittämään itse-

ään ja uudistamaan toimintaansa (Lundell ym. 2011, 64; kts myös Ropponen ym. 2018, 

48).  

Johtamisella on todettu olevan suuri merkitys hoitotyön lähiesimiehen työhyvinvoinnille 

ja työmotivaatiolle (Uutela 2019; Cox 2019; Shirey 2004). Sillä on merkitystä myös sille, 

päättääkö esimies jatkaa työuraansa (Peltonen & Wallin 2014, 24). Keskeisenä näyttäy-

tyvät suhteet johtoon (Parsons & Stonestreet 2004; Lampinen 2019, 49, 55).  Johtamis-

tavalla ja sen laadulla on myös vaikutusta (Parsons & Stonestreet 2004; Peltonen & Wal-

lin 2014, 24; kts. myös Borman & Abrahamson 2014). 

Eräs tärkeä työhyvinvointia tukeva voimavaratekijä on omalta esimieheltä saatu tuki 

(mm. Cox 2019; Nurdiana ym. 2019; Scanlan & Still 2019; Shirey 2004). Sen on havaittu 

olevan hoitotyön esimiesten kohdalla sekä työhyvinvointia, sitoutumista että työuran 

jatkamista edistävä tekijä (Lee & Cummings 2008; Nurdiana ym. 2019). Johdon lisäksi 

koko työyhteisön antama sosiaalinen tuki on työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukeva 

tekijä (mm. Havens, Gittel & Vasey 2018.; Lampinen 2019; Navai-Walisher ym. 2004; 

Shirey 2004; Sinokki 2011; Vistbacka 2019). Lampisen (2019, 48-49) tutkimuksessa hoi-

totyön lähiesimiehen työhyvinvointia ja sitoutumista tukevaksi voimavaratekijäksi nousi 

juuri yhteisöllisyys, joka muodostui niin johdon kuin kollegoiden avoimesta vuorovaiku-

tuksesta, kollegiaalisesta tuesta ja kannustuksesta, toimivasta esimies-alaissuhteesta 

sekä yhteisistä käytännöistä ja arvoista. Coxin (2019) tutkimustuloksissa hoitotyön esi-

miehiä työssään pidättävinä ja sitoutumista edistävinä tekijöinä toimivat nimenomaan 

hyvät ja palkitseviksi koetut henkilöstösuhteet sekä suhteet omaan esimieheensä, jotka 

ylläpitivät osaltaan työhyvinvoinnin kokemusta. Tämä liittyy vahvasti työyhteisön ilma-

piiriin, jolla on todettu olevan merkitystä tehtäessä päätöstä työuran jatkamista (kts. 

mm. Peltonen & Wallin 2014, 25; Sinokki 2011, 177; Väänänen-Tomppo 2010, 78). 

Tiedonsaanti ja avoin tiedonkulku liittyvät saumattomasti työssä saatavaan tukeen ja 

sosiaalisiin suhteisiin, joilla on vaikutusta työhyvinvointikokemuksen syntymiseen (kts. 

Lampinen 2019, 56). Nämä tekijät yhdessä palautteen saannin kanssa on todettu useissa 

tutkimuksissa työhyvinvointia tukeviksi voimavaratekijöiksi (Lampinen 2019, 56-58; Uu-

tela 2019, 129-133; Scanlan & Still 2019; Vistbacka 2019, 85). Nämä tekijät linkittyvät 

osaltaan hyvään johtamiseen ja noudatettavaan henkilöstöpolitiikkaan, joilla voi olla 
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osaltaan merkitystä työuran jatkamispäätöksen teossa. Kokemus huonosta johtamisesta 

vaikuttaa negatiivisesti haluun jatkaa työuraa (Halen 2019, 3). 

Joustavuudella on todettu olevan merkittäviä yhteyksiä työhyvinvoinnin ja hoitotyön lä-

hiesimiesten työssä jatkamisen välillä (Hudgins 2016). Työaikojen joustavuus ja työaika-

autonomia helpottavat työn ja yksityiselämän yhteensovittamista (Suonsivu 2019, 92). 

Mahdollisuus vaikuttaa omien työaikojensa alkamis- ja päättymisaikaan sekä työn sisäl-

töön tukevat työhyvinvointia (mm. Lundell ym. 2011, 271; Ropponen ym. 2018, 48.; Pel-

tonen & Wallin 2014). Pidemmät työpäivät ja -viikot taas vaikuttavat negatiivisesti työ-

hyvinvointiin, työn imun muodostumiseen ja heikentävät unen laatua ja vireyttä (Rop-

ponen ym. 2018, 48). Työssä koettujen voimavarojen, työn tuunaamis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien sekä itsenäisyyden on todettu parantavan työhyvinvointia ja työhön 

sitoutumista (Hakanen ym. 2012, 55, 73; Lundell ym. 2011, 270). Työuran jatkamisen 

kannalta aiemmissa tutkimuksissa on nähty merkityksellisenä mahdollisuus vaikuttaa 

joustavasti omiin työaikoihinsa ja työmääräänsä oman elämäntilanteensa pohjalta (Pel-

tonen & Wallin 2014, 26, kts. myös Lundell ym. 2011, 271). Työntekijän tarpeista lähtöi-

sin oleva osa-aikatyö voi helpottaa arjen tasapainon ylläpysymistä ja auttaa jaksamaan 

työelämässä pidempään (Peltonen 2018, 10, 15). 

2.4.5 Perhe, lähiyhteisö ja vapaa-aika 

Perheellä, lähiyhteisöllä ja vapaa-ajalla on todettu olevan merkittävä asema monien voi-

mavaratekijöiden muodostumisen lähtökohtina ja työn haasteita tasapainottavina teki-

jöinä (Scanlan & Still 2019, kts. myös Lundell ym. 2011, 234).  Työuran jatkamisen kan-

nalta perheen, lähiyhteisön ja vapaa-ajan merkitys vaihtelee yksilöittäin kokonaistilan-

teeseen ja omaan arvopohjaan liittyen. Työntekijällä voi olla perheen sisäisiä sitoumuk-

sia, kuten ikääntyneiden vanhempien tai lastenlasten hoitovastuita (Lundell ym. 2011, 

268-270.) Kauppisen ja Jolangin (2012, 153) tutkimuksen mukaan läheisten hoitovastuu 

ei yksittäisenä tekijänä kuitenkaan selittänyt ainakaan työstä ennenaikaisesti eläköity-

miseen liittyviä ajatuksia, vaan merkityksellisempiä olivat pikemminkin työhön liittyvien 

tekijöiden, oman terveydentilan ja hoivatehtävän luonteen yhteisvaikutukset sekä per-

heen taloudellinen tilanne. Kautonen ja kumppanit (2012, 435) totesivat tutkimukses-

saan, että perheen ja vapaa-ajan vaikutus työuran jatkamiseen näyttäytyi merkittävä 
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vain silloin, mikäli tyytyväisyys perhe-elämään tai vapaa-aikaan jäi matalaksi. Halen 

(2019) taas näki tutkimuksessaan, että merkittävimpiä tekijöitä päätöksen taustalla oli-

vat usein juuri lähipiiriin liittyvät tekijät ja velvoitteet. Hänen mukaansa koetut sopimus-

rikkomukset lähipiirissä, kuten avioero, toimivat usein työuran jatkamista edesauttavina 

tekijöinä.  

Sosioekonomisia tekijöitä tarkastellen tiedetään, että yksinasuvat jatkavat työuraansa 

todennäköisimmin kuin parisuhteessa asuvat (Järnefelt, Nivalainen, Salokangas & Uusi-

talo 2014, 2-3, 7-8). Miesten kohdalla taas parisuhteessa elämisen on nähty taas edistä-

vän työssä jatkamista pidempään (Lundell ym. 2011, 271).  

2.4.6 Toimintaympäristö ja yhteiskuntatekijät 

Toimintaympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin ja työuran jatkami-

seen erilaisten rakenteellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten järjestelmien 

kautta. Yhteiskunnan tasolla sen infrastruktuuriset rakenteet koulutus-, sosiaali- ja ter-

veydenhuoltojärjestelmineen ja lakeineen luovat pohjan yksilöiden ja organisaatioiden 

toiminnalle vaikuttaen sitä kautta yksilön työkykyyn, työhyvinvointiin sekä työuran jat-

kamiseen liittyviin päätöksiin. (Lundell ym. 2011, 56-58.) 

Yhteiskunnallisesti työuran pidentämiseen tuetaan erilaisten lakien, poliittisten päätös-

ten, eläkejärjestelmien, strategioiden ja muiden toimenpiteiden avulla. Nämä toimenpi-

teet jakaantuvat eri hallinnonaloille ja poliittisiin järjestelmiin ja koskevat osaltaan koko 

ihmisen elinkaarta koulutuspolittiisine ja terveyteen liittyvine päätöksineen ja toimen-

piteineen jo varhaisesta vaiheesta lähtien. (Shemeikka ym. 2017, 12.)  

Rahalliset, eläkekarttumaan liittyvät tekijät ovat yksi yhteiskunnallinen tukikeino, jolla 

voi olla vaikutusta työuran jatkamiseen. Hoitajien osalta tehdyssä tutkimuksessa selvisi, 

että rahallisia tekijöitä enemmän työhyvinvointiin ja työuran jatkamispäätökseen oli kui-

tenkin vaikutusta henkilökohtaisilla arvioilla, jotka tyydyttyivät parhaiten, kun työntekijä 

sai työssään äänensä kuuluville, tunnustusta, kunnioitusta sekä jatkuvaa palautetta (Col-

lins-McNeil, Sharpe & Benbow 2012). Samaan rahallisten tekijöiden vähäiseen merkityk-

seen päätyivät myös von Bonsdorff (2009) ja Väänänen-Tomppo (2010) tutkimuksis-

saan. Rahalliset tekijät tuovat kuitenkin sosiaalista turvaa, jolloin niiden voidaan katsoa 
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osaltaan tyydyttävän turvallisuudentarpeita Rauramon (2004, 2012) Työhyvinvoinnin 

portaiden mukaisesti. Rahaa ja muita yksittäisiä tekijöitä enemmän työuran jatkamiseen 

liittyvässä päätöksenteossa oli Halenin (2019, 220) tutkimuksen mukaan merkitystä 

työntekijän yksilöllisellä, elämänkulkuun liittyvällä kokonaistilanteella, johon vaikuttivat 

monet eri tekijät. 

Lisäksi hoitotyön lähiesimiesten työhön ja koettuun työhyvinvointiin vaikuttavat monen-

laiset muutokset niin toimintaympäristön, yhteiskunnan kuin globaalinkin tilanteen poh-

jalta. Tehyn teettämän selvityksen (Aula Research 2019) mukaan jatkuvat toimintaym-

päristön muutokset olivat eräitä eniten esimiehiä kuormittavia tekijöitä. Toisaalta muu-

toksissa on nähty myös paljon myönteisiä voimavaratekijöitä, jotka ilmenevät esimer-

kiksi joustavampana ja monipuolisena työelämänä ja suurempina vaikuttamismahdolli-

suuksina (Anttila ym. 2018, 2, 11; Suonsivu 2019, 117).  

2.5 Keinoja tukea työhyvinvointia ja työuran jatkamista 

Työuran eri vaiheissa ihmisen suhtautuminen työhön, työssä koetut vahvuudet ja työssä 

tarvittava tuen tarve vaihtelevat (Laine & Panganniemi 2020). Beehr (1986, 31-55) on 

kehittänyt mallin, jota on klassisesti käytetty kuvaamaan eläkkeellesiirtymisprosessin 

etenemistä. Tämän mallin mukaan ihmisellä on ensin ajatuksia eläköitymisestä, sitten 

aikomuksia siitä ja lopulta hän siirtyy eläkkeelle. Mallissa esitetään tekijöitä, jotka vai-

kuttavat eläköitymispäätökseen. Näitä ovat työuran suunnittelu, ammatillisten tavoit-

teiden saavuttaminen ja omat odotukset eläkkeelle siirtymisestä. Merkitystä työuran 

jatkamiselle on työuran aika tapahtuneilla tekijöillä ja oikea-aikaisella tuella. Työuran 

jatkamiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee siis alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Työkaarimallilla voidaan kuvata työuran eri vaiheita ja kunkin vaiheen tukimahdollisuuk-

sia (Ervasti 2018, 102; Toppinen-Tanner 2019). Hyvin toteutetulla suunnitelmallisella ja 

ennakoivalla ikäjohtamisella voidaan vaikuttaa työuran jatkamiseen ja hallitumpaan elä-

köitymisratkaisujen tekemiseen, josta hyötyy yksilön ja yhteiskunnan lisäksi myös orga-

nisaatio (kts. Peltonen & Wallin 2014, 13).  

Esimiestyö on avainasemassa yksilöiden työkaaren aikaisessa tuessa. Tähän vaikuttavat 

monet asiat, kuten johtamistapa, tiedonkulku ja esimiehen kanssa käytävät keskustelut 

sekä oikeiden ja yksilöllisten tukitarpeiden löytäminen yhdessä (Andersson ym. 2013, 
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11-15). Erilaisin joustavin työaikaratkaisuin ja työn tuunauksen avulla on mahdollista tu-

kea työhyvinvointia. Varhaisella puuttumisella ja poissaolojen hallinnalla on merkitystä 

työntekijän työkykyhaasteiden varhaisessa havaitsemisessa ja niihin reagoimisessa. (An-

dersson ym. 2013, 11-15; Varpomaa 2020.) 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, empiirisenä tutkimuksena, jonka avulla on mah-

dollista kuvata inhimillistä toimintaa ja ihmisten muodostamia merkityksellisyyksiä (kts. 

Eskola & Suoranta 2008, 44, 51). Tähän sopivana tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, sillä se mahdollistaa tiedon keräämisen katta-

vasti ja joustavasti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). Teemahaastattelujen avulla kerättyä 

tietoa on mahdollista myös kvantifioida (kts. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 208). 

Tällä oli merkitystä erityisesti tämän osion loppuosassa kuvattavan sisällön erittelyn kan-

nalta, jonka avulla tarkasteltiin eri työhyvinvointitekijöiden merkityksellisyyttä työuran 

jatkamisajatuksille.  

Haastattelun teemat (LIITE 1) sekä analyysirunko muodostuivat tutkimuksessa väljänä 

ohjaavana viitekehyksenä käytetyn kokonaisvaltaista työkykyä ja sen kautta työhyvin-

vointia kuvaavan modifioidun Työkykytalomallin (kts. Ilmarinen 2006; Lundell ym. 2011) 

pohjalta. Malliin liitettiin lisäksi käsitteet työhyvinvointia tukevista voimavaroista, työn 

vaatimustekijöistä sekä työuran jatkamiseen liittyvistä, vastaajalle merkityksellisistä te-

kijöistä kultakin kuudelta tässä tutkielmassa käytetyltä Työkykytalon osa-alueelta. Näitä 

teemoja olivat: 1. Terveys ja toimintakyky, 2. Osaaminen ja oppiminen, 3. Arvot, asen-

teet ja motivaatio, 4. Johtaminen, työyhteisö ja työolot, 5. Perhe, lähiyhteisö ja vapaa-

aika ja 6. Toimintaympäristö ja yhteiskunta. Teemahaastattelua varten näiden teemojen 

sisällöstä haettiin tutkielman tekijälle apusanoja, joiden avulla keskustelua olisi mahdol-

lista jatkaa, mikäli spontaania keskustelua ei syntyisi riittävästi kullakin aihealueella. 

Tässä tutkielmassa käytetty Työkykytalomalli (Ilmarinen 2006; Lundell ym. 2011) sekä 

Työn vaatimukset ja voimavarat (JDR) -malli (kts. Bakker & Demerouti 2007) perustuvat 

laajoihin aiempiin työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviin tutkimuksiin, joissa ne on to-

dettu toimiviksi menetelmiksi tarkastella työhyvinvointia. Tässä tutkielmassa malleja 
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käytetään lisäksi työuran jatkamiseen liittyvien merkityksellisten tekijöiden tarkaste-

luun, sillä teoreettisen tiedon tarkastelun pohjalta havaittiin, että myös nämä tekijät 

ovat hyvin samankaltaisia, mutta henkilökohtaiset painoarvot käsitteiden välillä vaihte-

livat. Siten niiden nähtiin olevan myös mahdollisia luokitella Työkykytalomallin pohjalta 

voimavaratekijälähtöisesti. Tulosten analysointivaiheessa näihin malleihin liitettiin vielä 

motivaatioteorian ja tarpeiden kautta työhyvinvointia kuvaavan Rauramon (2004, 2012) 

Työhyvinvoinnin portaat -mallin näkökulmia, jotta pystyttiin hahmottamaan työhyvin-

voinnin ja työuran jatkamisajatusten käsitteitä laajemmin tarkastellen etenkin niiden 

lähtökohtia ihmisen perustarpeiden ja motivaatiotekijöiden näkökulmasta. 

Teemahaastattelulomakkeen esitestaus toteutettiin ennen varsinaisia haastatteluja ul-

kopuolisella, vapaaehtoisella hoitotyön lähiesimiehellä. Esihaastattelu kesti noin 80 mi-

nuuttia. Sen pohjalta nousi huomioitavaksi erityisesti tapa, miten asioita tulee kysyä tee-

mahaastattelussa, jotta haastateltava saa mahdollisuuden kertoa mahdollisimman va-

paasti aiheesta. Ennalta luotujen apusanojen havaittiin olevan hyvä lisä, mutta havait-

tiin, että niiden käyttöä tuli siirtää siihen asti, kun muuta keskustelua ei enää syntynyt. 

Lisäksi huomiot koskivat haastattelun teemoihin liittyviä tarkennuksia. Osaltaan esihaas-

tattelulla oli tärkeä merkitys haastattelutaktiikkaan valmistautumisessa ja aikataulutuk-

sen suunnittelun kannalta. 

Tutkimuskohteena oli eräs suuri julkisen terveydenhuoltoalan toimijaorganisaatio, joka 

ei halua tietojaan julkiseksi. Kyseinen toimija valittiin ennakkoselvittelyiden pohjalta. 

Tarkoituksena oli varmistaa, että organisaatiosta löytyy ainakin parikymmentä tutkimus-

kriteerit täyttävää hoitotyön lähiesimiestä, jotta vapaaehtoisia osallistujia saataisiin tut-

kielman aineiston saturaation kannalta riittävästi. Osallistumiskriteereinä pidettiin vä-

hintään 55-vuoden ikää ja toimimista hoitotyön lähiesimiestehtävissä.  

Tutkimuslupaa haettiin organisaation tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti. Luvan saa-

misen yhteydessä organisaatiosta nimettiin yhdyshenkilö, jonka kautta lähetettiin tutki-

musesite (LIITE 2) kriteerit täyttäville hoitotyön lähiesimiehille. Esitteessä informoitiin 

tarkemmin tutkimuksesta, sen tavoitteista ja siihen liittyvistä toimintaperiaatteista sekä 

luottamuksellisuudesta. Samassa yhteydessä toimitettiin suostumuslomake tutkimuk-

seen osallistumisesta (LIITE 3). Suostumuksen yhteydessä informoitiin henkilötietojen 

käsittelystä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkimukseen osallistuminen oli 
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täysin vapaaehtoista. Ne lähiesimiehet, jotka olivat halukkaita tutkimukseen osallistu-

maan, ilmoittautuivat tutkielman tekijälle. Samalla sovittiin haastattelulle aika, paikka ja 

tapa. Haastattelut oli mahdollista suorittaa tapaamisen yhteydessä tai etäyhteyksiä 

käyttäen. Yhteensä haastateltavia oli kahdeksan. Yksi haastateltava toivoi Teams-yh-

teyksin tehtävää haastattelua, muut haastattelut tehtiin tapaamisen yhteydessä. 

Haastattelut kestivät noin tunnista reiluun kahteen tuntiin henkilöä kohden. Ennen 

haastattelua tutkielman tekijä toimitti heille sähköisesti teemahaastattelurungon tutus-

tuttavaksi, joka auttoi haastateltavia orientoitumaan aiheeseen ja miettimään vastauk-

sia jo ennalta (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). Samalla toimitettiin myös allekirjoitetta-

vat tutkimuslupalomakkeet kolmena kappaleena. Yksi allekirjoitettu tutkimuslupalo-

make jäi haastatellulle itselleen, yksi tutkielman tekijälle ja yksi toimitettiin tutkimusor-

ganisaation arkistoon. Teams-palaverin avulla tehdyn haastattelun lupalomakkeet toi-

mitettiin postitse. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin puhelimen nauhoitustoimintoa käyttäen ja tutkielman 

tekijä litteroi ja anonymisoi ne välittömästi haastattelun jälkeen. Litteroitua, sanasta sa-

naan kirjoitettua tekstiä tuli noin 97 sivua käytettäessä riviväliä 1. Haastatteluaineistoa 

luettiin läpi useampaan kertaan perehtyen tarkasti sen sisältämään informaatioon. Ana-

lysointia ja aineiston käsittelyä helpotti se, että tutkielman tekijä oli tehnyt kaikki tut-

kielman vaiheet itse, jolloin aineisto oli varsin tuttua. Analysoinnin helpottamiseksi tut-

kielman tekijä teki alustavia merkintöjä aineistoon useissa eri vaiheissa. Lisäksi aineis-

toon palattiin useita kertoja analysoinnin aikana, jotta voitiin säilyttää yhteys alkuperäi-

seen kontekstiin.  

Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Sisäl-

lönanalyysin avulla on mahdollista tiivistää aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 117, 122).  Teoriaohjaavassa analyysissa aikaisempi tieto ohjaa 

analyysia, mutta siihen liitetään myös aineistolähtöinen analyysitapa (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 109, 113). Aiempi tieto ei siis rajoittanut liiaksi analyysin tekoa, mutta toimi kui-

tenkin ohjaavana tekijänä. Aineistolähtöisyys mahdollisti analyysiyksiköiden poimimisen 

tekstistä ja uusien ajatusurien löytämisen niiden pohjalta (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 

108-109). Aineiston analyysin vaiheet on kuvattu kuvassa 3. 
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Kuva 3. Teoriaohjaavan tutkimuksen vaiheet 

Tutkimuskysymysten pohjalta päätettiin, mitä tietoa aineistosta lähdetään etsimään 

(kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 104, 123). Analyysiyksiköksi valittiin lausuma. Lausumalla 

tarkoitettiin siten lauseita, lausumia tai ajatuskokonaisuuksia, joka kuvasivat tutkittavaa 

ilmiötä (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 122). Analyysin alussa kukin haastateltava nimettiin 

uudelleen numerotunnuksella (H 1- H 8) satunnaisessa järjestyksessä, joka auttoi tun-

nistamaan eri vastaajat myöhemmissä tutkimuksen vaiheissa, mutta piti heidän henki-

löllisyytensä salassa.  

Aluksi aineistosta etsittiin kutakin modifioidun Työkykytalon teemaa kuvaavia lausumia, 

jotka olivat merkityksellisiä työhyvinvoinnille ja työuran jatkamiselle. Tarkastelua tehtiin 

voimavaralähtöisesti huomioiden voimavaroina toimivat tekijät sekä voimavaroja kulut-

tavat vaatimustekijät. Niin työhyvinvoinnin kuin työuran jatkamisajatusten merkityksel-

lisyyttä tarkasteltiin aluksi erillisissä analyyseissa, jotka loppuvaiheessa yhdistettiin. Ai-

neistosta koodattiin ensin värikoodeilla analyysiyksikköinä toimivat lausumat siten, että 

työhyvinvointiin sekä työuran jatkamiseen vaikuttavat tekijät oli merkitty värikoodein 

modifioidun Työkykytalon eri teemojen mukaan. Työhyvinvointiin liittyvät tekijät oli 

merkitty Työkykytalon teemasta riippuen erilaisilla kirkkailla väreillä ja työuran jatkami-

seen liittyvät tekijät vastaavilla tummemmilla samaa kerroksen teemaa kuvaavalla pää-

värillä. Mikäli lausuma kuvasi useampaa eri tekijää, merkittiin se kaikilla kyseistä asiaa 

kuvaavilla väreillä. Yhteensä lausumia tuli 725. 

Tämän jälkeen nämä värikoodatut lausumat kerättiin yhteen analyysirunkona toimivan 

Työkykytalon teemojen pohjalta luotuun taulukkoon siten, että niiden perään laitettiin 

vastaajan numerokoodi (H 1 – H 8) sekä tieto, kuvasiko kyseinen haastateltava tekijää 

voimavarana vai vaatimustekijänä. Nämä merkittiin merkityssisällön mukaisesti joko + 
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tai – -merkillä. Tässä vaiheessa havaittiin, että nämä tekijät olivat haastateltujen koh-

dalla pitkälti samoja, mutta ilmaisutavasta ja henkilökohtaisista tekijöistä riippuen ne 

saatettiin nimetä vaatimustekijöiksi tai voimavaroiksi. Sama tekijä saattoi saada myös 

kaksi merkityssisältöä, jolloin merkitys nähtiin sekä voimavarana että vaatimustekijänä. 

Siksi analyysissä katsottiin, että nämä tekijät voitiin yhdistää ”voimavaratekijöiksi”, joilla 

tarkoitettiin voimavaroihin joko myönteisesti tai kielteisesti vaikuttavia tekijöitä. Erilliset 

sisällönanalyysit, joissa tarkasteltiin työhyvinvointiin ja työuran jatkamisajatuksiin liitty-

viä tekijöitä modifioidun Työkykytalomallin teemojen pohjalta auttoivat tutkielman te-

kijää näkemään näihin käsitteisiin ja niiden koettuihin merkityksellisyyksiin liittyviä 

eroja. Analyyseja tehtiin siis aluksi kaksitoista.  

Analyyseissa kerätyt lausumat pelkistettiin ja tyypiteltiin samankaltaisia ilmiöitä kuvaa-

viksi ryhmiksi, joista muodostettiin alaluokkia aineistolähtöisesti (kts. Tuomi & Sarajärvi 

2018, 124). Alaluokat luotiin siten, että kukin ilmaisu kuvasi voimavaratekijänä kyseistä 

tekijää. Abstrahointia eli käsitteellistämistä jatkettiin yhdistelemällä sisällönanalyysien 

luokituksia niiden sisällön mukaisesti suuremmiksi yläluokiksi. Yläluokkia yhdistettäessä 

teoriaohjaavuus alkoi näkyä yhdistettäessä aineistoa teoreettisiin käsitteisiin Työkyky-

talomallia lähestyen. Koska kolmen ensimmäisen Työkykytalomallin kerroksen tekijät 

kuvasivat kaikki yksilön ominaisuuksia, päädyttiin nämä yhdistämään yhdeksi yhdistä-

väksi luokaksi sekä työhyvinvoinnin että työuran jatkamisajatusten osalta. Tämä yhdis-

tävä luokka nimettiin ”Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviksi voimavaratekijöiksi ”.  

Tämän lisäksi yhdistäviä luokkia tuli kolme. Näitä olivat ”Päivittäiseen työhön liittyvät 

voimavaratekijät”, ”Henkilökohtaiset työn ulkopuoliseen elämään liittyvät voimavarate-

kijät” ja ”Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät voimavaratekijät”.   

Edelleen abstrahointia jatkettiin uuden sisällönanalyysin avulla siten, että edellisissä vai-

heissa erikseen käsitellyt työhyvinvointiin liittyvät voimavaratekijät ja työuran jatkamis-

ajatuksiin liittyvät voimavaratekijät koottiin yhteen samaan taulukkoon edellisessä vai-

heessa luotujen yhdistävien luokkien mukaisesti siten, että yhdistävä luokka nimettiin 

tässä vaiheessa uudeksi pääluokaksi. Edellisessä vaiheessa luodut pääluokat taas nimet-

tiin tässä uudessa analyysissa yläluokiksi. Edellisissä analyyseissa muodostetut yläluokat 

nimettiin alaluokiksi. Tämän jälkeen yläluokka nimettiin alaluokkien sisältöä kuvaavasti 
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uudelleen Työkykytalomallia mukaillen. Tämän sisällönanalyysin pohjalta abstrahoita-

essa syntyi osaltaan vastaus tutkimuskysymykseen, joka kuvasi sekä työhyvinvoinnille 

että työuran jatkamisajatuksille merkityksellisiä voimavaratekijöitä. Uudeksi yhdistä-

väksi luokaksi nimettiin siten ”Työhyvinvoinnille ja työuran jatkamisajatuksille merkityk-

selliset voimavaratekijät”, jotka olivat otsikkotasolla samat, kuin edellisissä vaiheissa 

syntyneet neljä luokkaa.  

Kaikkein merkityksellisimpien tekijöiden löytämisen apuna käytettiin sisällön erittelyä.  

Sisällön erittelyn avulla voidaan analysoida määrällisen analyysin keinoin sitä, miten tai 

mitä jostain asiasta on puhuttu ja täydentää sen avulla laadullista tutkimusta. (Eskola & 

Suoranta 2008, 164, 185). Tässä tutkielmassa sisällön erittely mahdollisti eri työhyvin-

vointia tukevien modifioidun Työkykytalomallin pohjalta nousevien voimavaratekijä-

luokkien mainintojen määrän laskemisen ja sitä kautta niiden eri merkityksellisyyksien 

tarkastelun. Kvantifioimalla saatiin määrällistä tietoa siitä, kuinka moni vastaajista koki 

minkäkin työhyvinvointitekijän ainakin jossain määrin merkityksellisenä työuran jatka-

misajatuksille ja mitkä he näistä tekijöistä kokivat kaikkein merkityksellisimpinä tekijöinä 

työuran jatkamisajatukselle (Taulukko 1). Analyysiyksikkönä käytettiin tässä yhteydessä 

sanaa, joka yhdistettiin kulloinkin tarkastelun alla olevaan merkityskokonaisuuteen. Sen 

ehkäisemiseksi, ettei aineistossa korostu jonkun yksittäisen vastaajan useaan kertaan 

mainitsema voimavaratekijä, laskettiin voimavaratekijää kohden vain yksi vastaus vas-

taajaa kohden ja erikseen kaikkien mainintojen lukumäärä. Koska kvalitatiivinen aineisto 

on varsin pieni, saatiin tällä tekniikalla laajennettua merkitsevyyden käsitettä ylikoros-

tamatta kenenkään vastaajan mielipiteitä (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 137). Jotta työ-

uran jatkamiselle kaikkein merkityksellisimpiä voimavaratekijöitä voitiin verrata työhy-

vinvoinnin kannalta kaikkein merkityksellisimpiin voimavaratekijöihin, kvantifioitiin vielä 

työhyvinvoinnin kannalta kaikkein merkityksellisimpien tekijöiden mainintojen luku-

määrä kunkin modifioidun Työkykytalomallin teemojen mukaisesti siten, että vastaajaa 

kohden laskettiin enintään yksi maininta teemaa kohden (Taulukko 2). 
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Taulukko 1. Sisällön erittely: Työuran jatkamisen kannalta kaikkein mer-
kityksellisimmiksi koetut voimavaratekijät 

 

Taulukko 2. Sisällön erittely: Työhyvinvoinnin kannalta kaikkein merkityk-
sellisimmiksi koetut voimavaratekijät 

 

Karkeana työhyvinvointia kuvaavana määrällisenä mittarina käytettiin lisäksi haastatel-

tujen itse kuvaamaa, omasta työhyvinvoinnistaan kertovaa numeraalista arviota as-

teikolla 1 – 5, jossa numero 1 kuvasi huonointa työhyvinvoinnin tilaa ja numero 5 parasta 

työhyvinvoinnin tilaa. Näistä tarkasteltiin keskiarvoja ja verrattiin niitä työuran jatkamis-

ajatuksiin. 

Edellä kuvattujen vaiheiden pohjalta voitiin kirjata tutkielman tulokset. Tulosten kuvaa-

misessa niin työhyvinvoinnin kuin työuran jatkamisajatusten osalta käytettiin hyväksi 

aiemmin luotuja erillisiä sisällönanalyyseja, joiden lisäksi käsitteitä tarkasteltiin yhdessä 

ne yhdistävän analyysin ja sitä täydentävän sisällön erittelyn antamien tulosten kanssa. 

Tuloksia kirjoitettaessa valittiin suoria lainauksia kuvaamaan haastateltavien näkemyk-

siä mahdollisimman autenttisesti. Suorat lainaukset valittiin siten, ettei niiden sisällöstä 

voitu tunnistaa vastaajaa tai tämän työyksikköä. Mikäli tunnistetietoja sisältäviä lausah-

duksia käytettiin, korvattiin tunnistettavat tiedot x-merkinnällä. Lopuksi saatuja tuloksia 

tarkasteltiin suhteessa olemassa olevaan teoriatietoon ja aiempien tutkimusten tulok-

siin pyrkien löytämään eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia niiden kanssa. Tätä kautta 



28 
 

 
 

voitiin osaltaan vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia ja löytää uutta tietoa hoitotyön 

lähiesimiesten voimavaralähtöisestä työhyvinvoinnista ja näiden tekijöiden merkityksel-

lisyydestä heidän työuransa jatkamisajatuksille. 

3.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tyypillisimmin tarkastella validiteetin sekä reliabili-

teetin kautta. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on 

ollut tarkoitus tutkia. Reliabiliteetilla taas voidaan arvioida tutkimustulosten toistetta-

vuutta. (Kananen 2017, 175; Tuomi & Sarajärvi 2018, 160.) 

Tutkimuksen aineiston luotettavuus lähtee siitä, onko haastattelussa kysytty oikeita asi-

oita. Tutkimusaiheen tarkastelua ja teemahaastattelujen rungon suunnittelua varten va-

littujen Työkykytalo- sekä Työn vaatimukset ja voimavarat (JDR) -mallien avulla saatiin 

monipuoliset, toisiaan täydentävät näkökulmat tutkittavaan asiaan. Työkykytalomalli on 

yleisesti tunnettu ja vuosikymmenten työkyvyn ja työhyvinvoinnin tutkimustyöhön pe-

rustuva malli, jota on onnistuneesti käytetty monissa tutkimuksissa ja se toimii esimer-

kiksi Työterveyslaitoksen työhyvinvointikäsitteen määrittelyn yhtenä perusmallina. Si-

ten mallia voidaan pitää sangen luotettavana ja monipuolisena. Kuitenkaan se ei ole täy-

sin kattava kuvaamaan työhyvinvoinnin ja työuran jatkolle merkityksellisten tekijöiden 

moninaisuutta, jonka vuoksi Työkykytalomallin antamaa runkoa täydennettiin sisällölli-

sesti muilla työhyvinvointiin ja työuran jatkamiseen liittyvillä tutkimustiedoilla. Raura-

mon (2004) Työhyvinvoinnin portaat -mallia käytettiin etenkin tulosten analysointivai-

heessa, joka auttoi luomaan laajemman ymmärryksen työhyvinvoinnin ja työuran jatka-

misajatusten taustalla vaikuttavista tekijöistä.  

Tutkielmaa varten haastateltavien kriteerit oli määritelty ennalta ja eri organisaatioita 

kartoitettu siltä pohjalta, että sieltä löytyisi riittävästi kyseiseen joukkoon kuuluvia lä-

hiesimiehiä, jotka voisivat mahdollisesti tutkimukseen osallistua. Siten pystyttiin vaikut-

tamaan siihen, että tutkimukseen saataisiin saturaation kannalta riittävä joukko tutkit-

tavan aiheen kannalta asiantuntevia haastateltavia. Saturaatiolla tarkoitetaan kylläänty-

mistä, jonka jälkeen tulkinta ei enää muutu (Kananen 2017, 126, 179; Tuomi & Sarajärvi 

2018, 99). Tätä tutkielmaa varten haastatellut hoitotyön lähiesimiehet täyttivät hyvin 

tutkittaville asetetut kriteerit. Vastauksiensa pohjalta he olivat varsin homogeeninen 
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ryhmä, vaikka yksilöllisiä vaihteluita ja painotuksia esiintyikin. Siten voidaan katsoa, että 

saturaatiopiste saavutettiin näiden tutkimusta varten haastateltujen kahdeksan lä-

hiesimiehen haastatteluiden perusteella. Toisaalta laadullisella tutkimuksella ei tavoitel-

lakaan yleistämistä, joten täysin samankaltaisiin vastauksiin päätyminen ei senkään kan-

nalta olisi ollut tavoiteltavaa. Tämä tulee huomioida reliabiliteettia tarkastellessa. Mah-

dollisen uuden tutkimusjoukon kanssa ei ehkä täysin samanlaisiin tuloksiin päästäisi. 

Kaikkien haastateltavien kanssa käytettiin samaa teemahaastattelurunkoa, jonka avulla 

saatiin vastauksia kaikkiin teoreettisen viitekehyksen mukaisiin luokkiin kattavasti. Näin 

ollen sen pohjalta työhyvinvoinnille ja työuran jatkamiselle merkittävien tekijöiden ku-

vaaminen onnistui hyvin. Siltä osin kuin aineistoa kvantifioitiin, ei saturaatiokäsitteestä 

voida puhua aineiston pienuuden vuoksi (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 102), vaan kvan-

tifioinnin tehtävänä oli lähinnä tuoda esille ja auttaa osoittamaan kaikkein merkityksel-

lisimmät työhyvinvointitekijät ja ne tekijät, jotka näistä vaikuttivat kaikkein eniten työ-

uran jatkamisajatuksiin tutkimusjoukon osalta. Haastateltavien itse ilmoittama haastat-

teluhetkellä kokemansa työhyvinvointia kuvaava lukema asteikolla 1-5 perustui hyvin 

karkeaan mittaristoon. Tämän vuoksi kyseessä on kunkin haastateltavan omakohtainen 

kokemus, johon vaikuttaa moni tekijä. Tämä tulee huomioida tutkielman rajoituksena ja 

siksi näitä lukumääräisiä tietoja tulee tarkastella varauksella. Ne antavat kuitenkin suun-

taa antavaa ja täydentävää tietoa työhyvinvoinnista ja työuran jatkamisajatuksista.  

Yhtenä tuloksiin liittyvänä rajoituksena voidaan pitää poikittaistutkimusta, joka kuvaa 

kyseisen hetken tilannetta. Pitkittäistutkimuksen avulla tai suorittamalla poikittaistutki-

mus eri aikaan vuotta olisi voitu saada erilaisia tuloksia, sillä monet haastatellut toivat 

esille, että haastattelun tekohetki oli pitkästä aikaa rauhallisempi aiemman hektisen ja 

monihaasteisen ajan jälkeen. Moni toi esille, että vastaukset niin työhyvinvointiin kuin 

työuran jatkamiseenkin liittyivät vahvasti organisaatiossa ja työyksikössä kyseisenä ajan-

kohtana meneillään oleviin tekijöihin ja tapahtumiin. Siten haastatteluissa voisivat toi-

sena hetkenä painottua erilaiset tekijät. Myös vastaajien valikoituminen tulee ottaa huo-

mioon rajoittavana ja luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä. Osallistujat saivat itse 

päättää osallistumisestaan. Näin ollen kattavaa tietoa kyseisen organisaation kaikilta 

tutkimuskriteerit täyttäneiltä lähiesimiehiltä ei saatu. Aktiivisuus osallistua tutkimuksiin 

saattaa liittyä esimerkiksi henkilön persoonallisiin piirteisiin tai tiettyihin mielipiteisiin 
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tutkittavaa asiaa kohtaan. Tämä tulee ottaa huomioon tuloksia tarkastellessa. Tulokset 

kertovat siis kyseisen tutkimusjoukon tutkimushetken tilanteesta, joka on eräs tutkiel-

man rajoite. 

Validiteetin ja reliabiliteetin tarkastelua voidaan tehdä myös tulosten vahvistettavuuden 

kannalta (kts. Kananen 2017, 176-177). Tässä tutkielmassa tietoa on kerätty aiempien 

tutkimustulosten pohjalta ja verrattu niitä omiin saatuihin tuloksiin, joka vahvistavat 

saatujen tulosten luotettavuutta. Etenkin hoitotyön esimiehiä koskevissa tutkimuksissa 

työhyvinvointi ja työuran jatkaminen sekä eläköityminen on yhdistetty työpaikasta 

lähtö- tai jäämishalukkuuteen, jolloin tutkimustulokset koskevat myös työpaikan vaihta-

mista ja ennenaikaista eläköitymistä. Alakohtaisen tutkimustulosten vähyyden vuoksi 

teoriataustaa on täydennetty hoitotyön kontekstissa sekä osin yleisellä väestötasolla 

tehdyillä tutkimuksilla, jotka osaltaan voivat koskea myös hoitotyön esimiestehtävissä 

toimivia. Muiden tutkimusten mukaanottokriteereinä käytettiin harkinnanvaraisesti 

sitä, että niiden voitiin sisällöllisesti katsoa soveltuvan tässä tutkielmassa käsiteltyyn ai-

hepiiriin ja tutkimusjoukkoon. Kansainvälisissä tutkimuksissa tulee tiedostaa erilainen 

yhteiskunnallinen koulutus-, työ- sekä eläkejärjestelmä, jolloin niiden taustalla vaikutta-

vat tekijät voivat olla hiukan erilaisia verrattuna suomalaistaustaisiin tutkimuksiin. 

Luotettavuustarkastelun pohjana on riittävä tehtyjen ratkaisujen dokumentaatio, jonka 

avulla niitä voidaan arvioida (Kananen 2017, 178). Tässä tutkielmassa ratkaisut ja niiden 

perustelut on kirjattu reaaliaikaisesti tutkimuksen edetessä, jotta lukija ymmärtää teh-

dyt ratkaisut. Tämä lisää myös tutkimuksen toistattavuutta. Tulkinnan ristiriidatto-

muutta on pyritty vähentämään tutustumalla huolella tutkimusaiheeseen. Tutkimusai-

heen tuntemus on vahvistanut teemahaastatteluja tehdessä sitä, että tutkielman tekijä 

on osannut tarvittaessa kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä, jolla on voitu vähentää mah-

dollisia tulkintahaasteita. Suorien lainausten käyttö tulosten yhteydessä todentaa esi-

tettyjen analyysin tulosten todenmukaisuutta (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 27-28). 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa käytetään sekä teorialähtöisen että aineistolähtöi-

sen analyysin periaatteita (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109-110). Koska tutkielman tekijällä 

oli vahva ennakkotietous tutkittavasta asiasta kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin tu-

tustumisen pohjalta, tulee luotettavuustarkastelussa huomioida tämän vaikutus aineis-

tolähtöisen analyysiosuuden teossa. Puhdas aineistolähtöinen analyysi tehdään siten, 
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ettei aiemmilla havainnoilla, teorialla tai tiedoilla ole mitään vaikutusta saatuun loppu-

tulokseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108). Tutkielman tekijä tiedosti tämän ja pyrki ai-

neistolähtöistä analyysia tehdessään irtautumaan tietoisesti näistä ennakkotiedoistaan, 

jotta aineistolähtöinen analyysi onnistuisi. Silti puhdas aineistolähtöinen analyysi ei ole 

mahdollinen, vaan aiempi tietous vaikuttaa aina jonkin verran havaintojen analysointiin 

(kts. Tuomi & Sarajärvi 2018, 107-108). 

Teemahaastattelu tutkimusaineiston keruumenetelmänä on monipuolinen ja kattava 

väline keräämään inhimillisiä kokemuksia ja merkityksellisyyksiä. Silti luotettavuustar-

kastelussa tulee ottaa huomioon yhtenä tutkielman rajoituksena puolistrukturoidun 

teemahaastattelurungon laajuus ja toisaalta sen sitovuus. Vastaajat voivat takertua lii-

kaa kyseisiin teemoihin, jolloin jotain oleellista voi jäädä kertomatta. Tätä pyrittiin eh-

käisemään luomalla tutkielman tekijälle haastatteluihin mukaan tukisanasto, jota kautta 

muita aihealueeseen sisältyviä eri tekijöitä voitiin tarvittaessa ottaa mukaan keskuste-

luun, mikäli keskustelua aihealueesta ei muutoin syntynyt. Toki tulee huomioida, että 

tukisanat saattavat johdatella liikaa tutkielman tekijän määrittelemiin käsitteisiin. Tuki-

sanat eivät kuitenkaan olleet määrääviä tekijöitä haastattelussa, vaan suurin painoarvo 

oli haastateltujen omalla puheella aihealueeseen liittyen. Aiheen laajenemista teema-

alueen ohi ehkäistiin ohjaamalla keskustelua tarvittaessa takaisin aiheeseen. 

3.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkielman teossa noudatettiin tarkoin hyvää tieteellistä käytäntöä. Tällä tarkoitetaan, 

että tutkimus suoritettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) eettisesti hyväk-

syttävillä tavoilla ja luotettavasti. Tutkija noudatti tutkimusta tehdessään yleisesti tie-

deyhteisöjen hyväksymiä toimintaperiaatteita sekä teki, tallensi ja esitti tulokset rehel-

lisesti, huolellisesti ja tarkkuutta osoittaen. Tutkimusta tehdessä huomioitiin Euroopan 

unionin tietosuoja-asetuksen vaikutukset. Asetuksen tarkoituksena on turvata henkilö-

tietojen käsittelyä (Eur-Lex 2016).  

Tutkimuslupa haettiin organisaation tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti, jossa osa-

puolten väliset vastuut ja velvollisuudet määriteltiin (kts. Kananen 2017, 191). Tässä vai-

heessa selvitettiin myös, ettei tarvetta eettisen ennakkoarvioinnin tekemiselle ollut. Tut-

kittavia informoitiin ennalta tutkimusesitteen muodossa. Tässä yhteydessä informoitiin 
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myös tietosuojakäytännöistä ja haastattelujen nauhoituksesta. Organisaation yhdys-

henkilö toimi tutkimusesitteen välittäjänä kaikille organisaation tutkimuskriteerit täyt-

täville osastonhoitajille. Ne lähiesimiehinä toimivat henkilöt, jotka olivat halukkaita tut-

kimukseen osallistumaan, olivat itse vapaaehtoisesti yhteydessä tutkielman tekijään. Te-

kijä sopi haastatteluajan kunkin henkilön kanssa ja lähetti ennalta tarkemman tutkimus-

materiaalin, teemahaastattelurungon sekä kirjalliset suostumuslomakkeet. Haastattelu-

jen yhteydessä allekirjoitettiin kirjalliset suostumuslomakkeet kolmena kappaleena, 

joista yksi jäi haastatellulle, yksi tutkielman tekijälle ja yksi tutkimusorganisaation arkis-

toon. Osallistujilla oli mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa ja estää heiltä kerätyn 

aineiston käyttö tutkimuksen aikana. 

Haastatteluorganisaatio pidettiin organisaation johdon toiveesta salassa. Haastattelui-

hin osallistuneiden tiedot anonymisoitiin siten, ettei niitä voitu yhdistää kehenkään tiet-

tyyn henkilöön. Tulokset kirjattiin siten, ettei niistä voitu tunnistaa yksittäisiä vastaajia.  

Tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot, kuten haastattelunauhoitukset, suostumuslo-

makkeet ja kirjalliset materiaalit säilytettiin luottamuksellisesti tutkijan henkilökohtai-

sessa lukollisessa kaapissa. Suostumuslomakkeiden yksi kappale sekä tutkimuksen pseu-

doananymisoitu avainrekisteri toimitettiin tutkimusorganisaation arkistoon erillisinä lä-

hetyksinä, jotta voitiin taata tietosuojan toteutuminen kaikissa vaiheissa. Tiedostotal-

lenteita säilytettiin yliopiston suojatulla verkkolevyllä. Tutkimuksen valmistumisen jäl-

keen tallenteet hävitetään asianmukaisesti. Anonymisoituja tekstimuotoisia tallenteita 

tullaan säilyttämään lukitussa kaapissa kolme vuotta tutkimuksen valmistumisesta tut-

kimusorganisaation ohjeen mukaan, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.  

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä luotaessa käytettiin muiden tutkijoiden tutkimus-

tuloksia. Lähdeviittaukset näihin tehtiin asianmukaisesti. Tutkielman tekijällä ei ollut si-

donnaisuuksia mihinkään muihin toimijoihin eikä tutkielman tekemistä varten saatu ra-

hoitusta miltään taholta. (kts. Kananen 1017, 190-191.) 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimukseen osallistujajoukko koostui tutkimusorganisaation kahdeksasta hoitotyön 

lähiesimiehestä. Kaikilla haastatteluun osallistuneilla oli pitkä kokemus hoitotyön esi-

miestehtävistä. Kokemus vaihteli 11 vuoden ja 20 vuoden välillä ollen keskimäärin noin 

16,5 vuotta. Esimiesten alaismäärä vaihteli 26 ja 50 välillä. Keskimääräinen alaisten 

määrä oli 34. Osallistujat arvioivat haastattelun yhteydessä numeraalisesti työhyvinvoin-

tiansa asteikolla 1-5. Vastaukset sijoittuivat 3 ja 5 välille, keskiarvon ollessa 3,94. Kolme 

haastatelluista oli näillä näkymin jatkamassa tai jo jatkanut työuraansa, neljä oli näillä 

näkymin jättäytymässä eläkkeelle siinä vaiheessa, kun se olisi mahdollista ja yksi ei ollut 

tehnyt vielä päätöstään. 

Ne, jotka olivat halukkaimpia työuraansa jatkamaan, ilmaisivat keskimäärin hiukan pa-

rempia työhyvinvointiansa kuvaavia lukuja asteikolla 1-5. Heillä työhyvinvoinnin kes-

kiarvo oli 4,0, kun taas niillä henkilöillä, jotka olivat arvelujensa mukaisesti jäämässä pois 

työelämästä silloin, kun se oli mahdollistumassa lakisääteisen eläkeiän saavuttamisen 

myötä, oli keskiarvo hiukan matalampi, 3,875. Haastateltavien pieni määrä ja karkea 

mittaritaso toki heikentävät tämän luvun validiteettia. 

Työhyvinvoinnin ja siihen liittyvien tekijöiden merkityksellisyyden työuran jatkamisaja-

tuksille nähtiin sisällönanalyysissä rakentuvan moninaisesti kaikkien modifioidun Työky-

kytalon osioiden yhteisvaikutuksesta. Vaikutukset olivat yksilöllisiä ja pohjautuivat hen-

kilön koko elämänkulkuun, työpaikan olosuhteisiin sekä hänen asemaansa niin omassa 

lähipiirissään kuin yhteiskunnallisestikin. Sisällönanalyysin tuloksena muodostui neljä 

pääluokkaa, joiden sisällöistä merkitykselliset tekijät nousevat (kuva 4). Nämä pääluokat 

olivat: 

1. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät voimavaratekijät 

2. Päivittäiseen työhön liittyvät voimavaratekijät 

3. Henkilökohtaiseen työn ulkopuoliseen elämään liittyvät voimavaratekijät 

4. Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät voimavaratekijät 
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Kuva 4. Sisällönanalyysi: Työhyvinvoinnille ja työuran jatkamisajatuksille 
merkitykselliset voimavaratekijät 
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Yleisesti ottaen työhyvinvoinnilla koettiin olevan vahvasti merkitystä sille, halusiko hoi-

totyön lähiesimies työuraansa jatkaa. Työhyvinvointi koostui monista voimavaroihin vai-

kuttavista tekijöistä, joilla kaikilla koettiin olevan merkitystä uran jatkamiseen liittyvään 

päätöksentekoon. Tekijät muodostivat yksilöllisiä merkityksellisyyksiä kunkin henkilön 

tilanteen pohjalta. Siten ei ollut nähtävissä yhtä ja ainoaa voimavaratekijää, joka olisi 

työhyvinvointia tai työuran jatkamista edistänyt. Työhyvinvoinnin kannalta tasapainon 

merkitys kaikkien osa-alueiden kesken oli tärkeä (kts. myös Lundell ym. 2011). 

”Työhyvinvoinnilla on merkitystä uran jatkamiseen, on kyllä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Taas kerran tämä minun ajatukseni. Että tottakai, että mikä tahansa noista talon jutuista 
klikkaa, niin se voi olla, että se sortuu se koko talo. Ja silloin ei ole halua enää siihen jat-
kamiseen. Että kyllä sillä on todellakin merkitystä.” 8+ 

 

4.1 Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät voimavaratekijät 

Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvinä voimavaratekijöinä, jotka koettiin merkityk-

sellisinä sekä työhyvinvoinnille että työuran jatkamisajatuksille, tulivat analyysin tulok-

sena esille kolmeen pääluokkaan kuuluvat tekijät. Näistä terveys ja toimintakyky olivat 

perustana niin työhyvinvoinnille kuin työuran jatkamisajatuksille ja ne nähtiin kaikkein 

merkityksellisimpänä tekijänä sille, että hoitotyön lähiesimies oli halukas tai kykenevä 

työuraansa jatkamaan. Toisena henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvänä pääluokkana 

oli työn hallinta, osaaminen ja oppiminen ja kolmantena työn hallinta arvopohjan, työn 

imun ja motivaatiotekijöiden kautta. Tekijöitä yhdistävänä käsitteenä voitiin nähdä se, 

että ne kaikki loivat henkilökohtaisia edellytyksiä voida hyvin työssä ja jatkaa työuraa.  

Terveyden ja toimintakyvyn merkitystä työhyvinvoinnille kuvattiin peruspilarina, jonka 

tulee olla kunnossa, jotta työssä voi yleensä voida hyvin ja jaksaa työskennellä niin nyt 

kuin tulevaisuudessakin. Tutkielmassa käytetyistä malleista sekä Työkykytalomalli (Ilma-

rinen 2006; Lundell ym. 2011) että Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaat -malli il-

mentävät samaa kuvaten, että terveys, toimintakyky ja näihin liittyvät ihmisen perustar-

peet ovat työkyvyn ja työhyvinvoinnin perustana. Tässä tutkielmassa kaikki haastatellut 

nimesivät terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä ainakin jonkin verran merkityk-

sellisinä työhyvinvoinnilleen, mutta kaikkein tärkein merkitys sillä oli vain yhdelle. Ter-
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veys nähtiin toimintakyvyn ja työssäkäynnin perusedellytyksenä, joka mahdollisti osal-

taan työhyvinvoinnin. Työnteon kannalta nähtiin merkittävänä tekijänä, että fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja toimintakyky olivat kunnossa.  

Työuran jatkamisen kannalta seitsemän haastateltua kahdeksasta nimesi sen tärkeim-

mäksi tai yhdeksi tärkeimmistä työuran jatkamista tukevista voimavaratekijöistä. Näin 

ollen terveys ja toimintakyky sai haastatteluissa eniten mainintoja tärkeimpänä työuran 

jatkamiseen vaikuttavana tekijänä. Tähän samaan lopputulokseen ovat päätyneet mo-

net aiemmat tutkimukset (mm. Axelrad 2018; Leinonen ym. 2016; Peltonen & Wallin 

2014, 13; Perkiö-Mäkelä ym. 2012, 172; Rabate` 2019; Väänänen-Tomppo 2010, 77-78; 

Wargo-Sugleris 2015). 

Analyysissa työhyvinvoinnin (LIITE 4) tarkastelun osalta terveys ja toimintakyky jakaan-

tuivat kahteen näitä voimavaratekijöitä kuvaavaan yläluokkaan. Fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen terveys ja toimintakyky pitivät sisällään alaluokkina yleisen terveyden ja toi-

mintakyvyn, fyysisen ja kognitiivisen terveyden ja toimintakyvyn, henkilökohtaiset toi-

mintakykyä edesauttavat ominaisuudet sekä psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn. 

Toisena yläluokkana työhyvinvoinnin osalta oli terveyden ja toimintakyvyn ylläpito ja 

tuki. Tähän liittyivät alaluokkina elintavat ja palautuminen sekä terveyttä ja toimintaky-

kyä tukevat palvelut ja järjestelmät. Työuran jatkamisen kannalta (LIITE 5) merkityksel-

lisinä työhyvinvointia tukeviin voimavaroihin vaikuttavina tekijöinä olivat yläluokkata-

soisesti terveys ja toimintakyky. Alaluokat jakaantuivat terveyteen ja toimintakykyyn, 

ikääntymisen aiheuttamiin vaikutuksiin terveyteen ja toimintakykyyn sekä fyysiseen 

kuntoon. 

Hyvä terveys ja toimintakyky mahdollistavat työuran jatkamisen niin fyysisten, psyykkis-

ten, sosiaalisten kuin kognitiivistenkin tekijöiden kautta. Fyysinen kunto oli tärkeä tekijä 

monelle haastatellulle. Sen koettiin tukevan työhyvinvointia ja vaikuttavan merkittävästi 

työuran jatkamisajatuksiin.  

”Terveys ja toimintakyky varmaan (tärkein). Että miten jaksaa kerta kaikkiaan lähteä aa-
mulla töihin. Siihen se kyllä kaatuu sitten. Siitähän se lopulta riippuu. Minkälaisia oireita 
alkaa tulla.” H 6 

”Kun mä mietin, että jatkanko, niin kyllä se tärkeä on se, että mä jaksan hyvin. Ei mulla 
ole tarve jäädä vielä.” H 1 
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Terveyteen ja toimintakykyyn liittyivät voimavaratekijöinä elintavat ja palautumismah-

dollisuudet, jotka osaltaan tukivat terveyden ja toimintakyvyn ylläpysymistä, jaksamista 

ja sitä kautta työhyvinvointia. Riittävä lepo, hyvä uni, ravitsemus, liikunta ja harrastukset 

tukivat niin fyysistä kuin psyykkistä jaksamista. 

”..nukkuu tarpeeksi, liikkuu, syö hyvin ja kaikki nämä. Niin silloin se työ ei tunnu niin ras-
kaaltakaan, kun on paremmassa kunnossa.” H 4 

”Ja sitten tietysti psyykkiseltä puolelta, että olisi jotain muutakin kuin se työ elämässä, ja 
mielekkäitä asioita, joista saisi voimavaroja. Tosi tärkeä juttu.” H 6 

Psyykkinen jaksaminen koettiin jopa vielä tärkeämmäksi tekijäksi niin työhyvinvointiin 

kuin työuran jatkamisajatuksiinkin liittyen. Stressaavat tilanteet veivät osaltaan voima-

varoja ja heikensivät työhyvinvointia. Ne linkittyivät hyvin vahvasti työyhteisön toimin-

taan, hyvinvointiin, ilmapiiriin, kiireeseen ja työmäärään sekä esimiehen omaan ase-

maan ja sen asettamiin vaatimuksiin suhteessa näihin tekijöihin. 

”..jos on jotain stressaavaa. No tietenkin se on tämä työyhteisön ilmapiiri, jos on huono, 
niin se stressaa. Jos tulee, niin kuin nyt on välillä aika ajoin paljon tullut tehtäviä, niin ne 
vaikuttaa siihen jaksamiseen ja on kuluttavaa ja stressaavaa. Mutta ehkä suurin on kui-
tenkin se tää osaston semmoinen.. hyvinvointi. Että jos mä koen, että mä en pysty heidän 
hyvinvoinnistaan huolehtimaan, niin sitten se stressaa myös mua ja vie niitä voimava-
roja.” H 2 
 
”..jollain tapaa joutuu ottamaan vastaan ja jos se on negatiivista ja sitä tulee hyvin paljon, 
niin sitten se kyllä vaikuttaa.” H 4 

Haastatellut näkivät psyykkisen uupumisen ja työstä tykkäämättömyyden työhyvinvoin-

tia heikentävinä tekijöinä, jotka johtaisivat eläköitymiseen heti, kun se olisi mahdollista.  

”.. jos mä oisin burnoutin partaalla enkä tykkäis tätä työtä tehdä, niin mähän jäisin heti, 
kun mä saan jäädä.” H 1 

Aiempien tutkimusten pohjalta tiedetään, että psyykkiset syyt ovat yksi suurin riskitekijä 

ennenaikaiselle eläköitymiselle (kts. van Rijn ym. 2013, 299). Hoitotyön lähiesimiehillä 

tyypillisin työstä lähtemissyy oli Warshawskyn ja Havensin (2014) tutkimuksen mukaan 

juuri työuupumus, stressi ja loppuunpalaminen, jotka liittyvät psyykkisiin kuormituste-

kijöihin. Toisaalta ainakin lievemmät stressikokemukset ja paineen tunne toimivat myös 

voimavaroina osalle haastatelluista ja saivat työskentelemään tehokkaammin. Useampi 

esimies kuvasi eteen tulevia haasteita vain positiivisiksi merkityksiltään. Samaan ovat 

päätyneet monet aiemmat tutkijat, kuten Bakker & Demerouti 2007, Hakanen (2011) 

sekä Mäkikangas kumppaneineen (2017). Heidän mukaansa voimavaratekijät luovat 

mahdollisuuksia selviytyä eteen tulevista haasteista, joka nostaa motivaatiotasoa ja luo 
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uusia mahdollisuuksia tavoitella yhä parempia tuloksia. Stressin ja muiden haastavien 

tilanteiden on todettu voivan muuttua positiiviseksi voimavaraksi tätä kautta (kts. 

Manka & Manka 2016, 110).  

Ikä oli tuonut tullessaan monille voimavaroihin vaikuttavia tekijöitä, jotka heikensivät 

työhyvinvointia ja jaksamista ja sen myötä vaikuttivat siihen, ettei työuran jatkamiseen 

ollut niin suurta kiinnostusta. Ne haastatellut, jotka olivat halukkaita työuraansa jatka-

maan, kokivat fyysisen ja psyykkisen työkuntonsa hyviksi. Yleisellä tasolla nimettiin eri-

laiset terveyshaasteet voimavaroja kuluttaviksi tekijöiksi, jotka heikensivät halua jatkaa 

työssä pidempään. Tutkimuksen ulkopuolella rajattiin tutkimuseettisistä syistä kaikki 

haastateltujen terveydentilaan liittyvät tekijät, joten terveydentilasta ei muutoin tutki-

museettisistä syistä keskusteltu.  

Vaikka terveys ja toimintakyky nähtiin tärkeimpänä edellytyksenä työuran jatkamiselle, 

korostuivat kullakin vastaajalla omat henkilökohtaiset tekijät päätöksenteon taustalla. 

Henkilökohtaisten yksilöllisten merkitysten tärkeyden totesi myös Väänänen-Tomppo 

(2010) tutkimuksessaan. Tässä tutkielmassa yksilölliset tekijät linkittyivät henkilön omiin 

motivaatiotekijöihin, arvoihin, asenteisiin sekä perhetilanteeseen ja sitä kautta Työky-

kytalomallin muihin osa-alueisiin, joita tarkastellaan tuloksissa kunkin osa-alueen koh-

dalla. 

Lisäksi henkilökohtaiset toimintakykyä edesauttavat ominaisuudet, kuten yritteliäisyys, 

itseluottamus, joustavuus ja toimeentulokyky tukivat työhyvinvointia osaltaan ja vaikut-

tivat työuran jatkamishaluun. Psyykkiseen jaksamiseen linkittymisen lisäksi ne yhdisty-

vät myös myöhemmin tässä osiossa käsiteltäviin arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon. 

Ne ovat osaltaan vahvasti persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on rajattu tämän 

tutkielman ulkopuolelle. Siksi niitä ei tässä osiossa enempää tarkastella.  

Työn hallinta, osaaminen ja oppiminen oli toinen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liit-

tyvä, pääluokkana toimiva voimavaratekijäryhmä, joka vaikutti sekä työhyvinvointiin 

että työuran jatkamisajatuksiin. Kaikki haastatellut mainitsivat sen ainakin jonkin verran 

merkityksellisenä tekijänä sekä työuran jatkamisajatuksille ja työhyvinvoinnille. Kaksi 
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haastatelluista koki sen erääksi kaikkein tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista te-

kijöistä. Työuran jatkamisajatusten kannalta kaikkein merkityksellisimpänä tekijänä sitä 

piti yksi haastateltava. 

Työhyvinvoinnin (kts. LIITE 4) osalta analyysissa työn hallinnan, osaamisen ja oppimisen 

yhtenä voimavaratekijänä toimivana yläluokkana oli aktiivinen oppiminen, joka sisälsi 

alaluokkina uuden oppimisen niin työssä kuin koulutusten kautta, verkosto-oppimisen 

ja osaamisen jakamisen moniammatillisessa tiimissä. Toisena yläluokkana oli kokemuk-

sen tuoma työn osaaminen, joka sisälsi kokemuksen, rutiinit, hiljaisen tiedon ja osaami-

sen sekä työn hallinnan osaamisen kautta ja osaamisen hyödyntämisen ja siirron ulottu-

vuudet. Kolmanneksi yläluokaksi muotoutui työn hallinta uuden oppimisen ja osaamisen 

kautta. Työuran jatkamiselle (kts. LIITE 5) merkityksellisiksi yläluokiksi nousivat työn hal-

linta ja osaaminen sekä uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen. Näistä ensin mai-

nittu piti sisällään alaluokkina hiljaisen tiedon, osaamisen ja työn hallinnan ulottuvuudet 

ja jälkimmäinen oppimisen ja osaamisen kehittämisen sekä uudet urahaasteet. 

Osaaminen näyttäytyi tärkeänä työn tekemistä, työhyvinvointia ja työuran jatkamista 

tukevana voimavaratekijänä. Suonsivun (2019, 48) mukaan työhyvinvoinnin yhtenä pe-

rusedellytyksenä on juuri se, että ihminen kokee osaavansa ja hallitsevansa työnsä. Ru-

tiinien hallinnan, hiljaisen tiedon ja osaamisen koettiin toimivan työntekoa ja työhyvin-

vointia tukevina voimavaroina, jotka sujuvoittivat työntekoa antaen tilaa myös oppia 

uutta. Toisaalta niiden pohjalta oli myös helppoa jatkaa työuraansa. 

”Ja tällä hetkellä ehkä se hiljainen tieto ja osaaminen, mitä on tullut tässä vuosien myötä, 
niin auttaa siihen jaksamiseen ja työhyvinvointiin.” H 2 

”..jos osaa hommat hyvin ja tietää, on sellainen varma olo, niin helpompi jatkaa työuraa-
kin.” H 3  

Palkitsevuutta toi osaamisen ja hallinnan kautta muodostuvat työn sujuvuus sekä se, 

että osaamista pystyttiin hyödyntämään laajemmin. Nämä tekijät edesauttoivat työuran 

jatkamisajatuksia. Ne linkittyvät osaltaan vahvasti lähiesimiehen arvoihin, asenteisiin ja 

motivaatiotekijöihin, joita käsitellään myöhemmin tässä osiossa. Toisaalta koettu osaa-

misen puute vei voimavaroja heikentäen työhyvinvointia ja vähentäen halua jatkaa työ-

uraa. Samaan on päätynyt aiemmin jo esimerkiksi Beehr (1986), jonka luomassa laajalti 
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tunnetussa eläköitymisprosessissa riittämättömän tiedon ja taidon todettiin olevan 

eläkkeelle vetäviä tekijöitä. 

”Että jos tuntuu, ettei jotain osaa, niin kyllä se on kauhean vaikea olla töissä." H 3 

Aktiivinen uuden oppiminen ja uudet haasteet koettiin tärkeiksi voimavaroiksi, joiden 

avulla voitiin hallita omaa työtään ja sitä kautta ylläpitää omaa työhyvinvointiaan sekä 

luoda edellytyksiä jatkaa työuraansa. Aiemmin myös Anttila (2018) sekä Suonsivu (2019) 

ovat nähneet nämä merkittävinä työuran jatkamisen kannalta. Muutokset työelämässä 

ja uudet haasteet pohjautuivat osaltaan yhteiskunnallisiin ja organisaatiotason muutok-

siin sekä esimiehen aktiiviseen rooliin näiden muutosten läpiviemiseksi omassa yksikös-

sään. Vaikka ne edellyttivät lisätyötä esimiehiltä, toivat ne osaltaan myös arvostusta ja 

palkitsevuuden kokemuksia. Siten ne toimivat myös voimavaratekijöinä tyydyttäen esi-

miesten omia henkilökohtaisia tarpeita, motivaattoritekijöitä ja asenteita. Tätä kautta 

oppiminen yhdistyy Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaiden mukaisiin arvostuksen 

ja itsensä toteuttamisen tarpeisiin, jotka sijaitsevat portaiden korkeimmilla tasoilla ku-

vaten työhyvinvointikokemuksen tavoiteltavimpia osioita.  

”Se antaa mulle työuralla potkua eteenpäin. Että mä en tosiaan ole tässä lähiaikoina jää-
mässä eläkkeelle.” H 5 

”Se ehkä, että mä pystyn niin kuin tän osaston henkilökunnalle viemään läpi sen uuden 
oppimisen ja koko sen prosessin, mikä tässä on tulossa. Niin stressaa joo, mutta ehkä se 
sitten kuitenkin myös on voimavaratekijä. Uusia työtehtäviä sitten..” H 1 

Myös muut aiemmat tutkimukset tukevat näitä tuloksia. Osaamisen hyödyntäminen ja 

arvostaminen näyttäytyivät merkityksellisinä tekijöinä työuran jatkamiselle esimerkiksi 

Peltosen ja Wallinin (2014) tutkimuksessa. Tässä tutkielmassa havaittiin, että haastatel-

lut kokivat kuluttavina tekijöinä, mikäli riittävää osaamista ei ollut, koulutusta ei saanut 

tai itseään ei voinut kehittää haluamallaan tavalla. Tämä heikensi työhyvinvointia osal-

taan. Ropposen ja kumppaneiden (2018) tutkimuksen mukaan riittävän haasteellinen 

työ luo ihmiselle mahdollisuuksia uudistaa ja kehittää itseään ja toimintaansa. Siten se 

voi toimia työhyvinvointia tukevana voimavarana, joka motivoi työuran jatkamisen. 

Oppimista tukevina voimavaroina näyttäytyivät moniammatilliset työyhteisöt ja verkos-

tot, jotka olivat pitkän kokemuksen myötä tulleet tutuiksi. Tämä helpotti työntekoa ja 

sen mainittiin helpottavan myös työuran jatkamista. Osa haastatelluista oli tämän vuoksi 
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halukas jatkamaan työuraa omassa, tutuksi tulleessa työssään. Toisaalta uudet urahaas-

teet olivat monella mielessä työuran viimeisellä kolmanneksella. Moni koki uudet, mie-

lekkäät työtehtävät työhyvinvointia lisäävinä tekijöinä, jotka saisivat jatkamaan työuraa. 

Uusien, mielekkäiden työtehtävien lisäksi esille nousivat kouluttautumishalut toisiin teh-

täviin tai osaamisen kehittäminen muulla tavoin. Osa mietti eläköitymisen jälkeen yh-

tenä mahdollisuutena hoitotyössä keikkailua ammattitaidon ylläpitämiseksi.  

”Kyllä tietysti, kun ajattelen, että kouluttaudun ja sitten tässä on tämä X-hanke, niin nä-
kisin, että sitä kautta. Ja mä kun haluan ja tarviin tällä hetkellä erilaisia työtehtäviä, niin 
se on se, millä esimerkiksi työnantaja voisi minua tukea. Mutta sitten se tarkoittaisi, etten 
mä välttämättä tekisi osastonhoitajan työtä, mä tekisin jotain muuta työtä.” H 5 

”Kyllä, vähän täydentää tätä nykyistä koulutusta ja sillä lailla sitten suuntautua uuteen. 
On ollut vakavasti mietinnässä.” H 6 

Esimiestehtävään liittyvä hallinnan tunne korostui etenkin työhyvinvoinnin osa-aluee-

seen liittyen, mutta linkittyi myös työuran jatkamisajatuksiin. Hallinnan tunteen on 

aiemmissa tutkimuksissa nähnyt merkitykselliseksi hoitotyön esimiehen työhyvinvoin-

nille myös Hakanen (2004) sekä Wargo-Sugleris tutkimusryhmineen (2015). Tässä tut-

kielmassa haastatellut kuvasivat monessa yhteydessä työn eri osa-alueista muodostu-

vaa kokonaisuutta, jota he kykenivät tietojensa, taitojensa, osaamisensa ja verkosto-

jensa avulla hallitsemaan ja johtamaan. Sillä, että yksikkö toimi hallitusti ja asiat etenivät 

suunnitellusti, oli merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Hyvinvoiva ja toimiva työyksikkö 

taas vaikutti haluun jatkaa työuraa. Siten osaamisen osa-alue yhdistyy Työkykytalon 

muihin osa-alueisiin. Suunnittelulla oli vahva asema hallinnan tunteen muodostumi-

sessa. Haastatellut käyttivät osaamistaan hyväksi suunnitellessaan tulevaa niin omalta 

kuin yksikkönsä, henkilöstönsä ja organisaationsa osalta.  

”Että sitä pitää silleen pidemmällekin katsoa, että jos mietitään tätäkin päivää täällä, niin 
mä katson sitä jo sinne loppuvuoteen, että miltä se näyttää se meidän henkilöstömäärä 
ja mitä koulutusta tarvitaan ja onko x-osaajaa, x-osaajaa ja kenen pitää mennä mihinkin 
koulutukseen ja katsoa koko ajan sinne paljon pidemmälle kuin tähän hetkeen. Että on se 
suunnitelma. Tietenkin tehdään se toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, että miten 
sä pääset niihin tavoitteisiin, niihin toiminnallisiin tavoitteisiin. --Kun on sen hyvän suun-
nitelman tehnyt, niin sitten se ei stressaa, vaan sitten me vaan toteutetaan se.” H 1 

Haastatteluissa tuli esille, että monet olivat jo miettineet osana työnsä hallintaa osaa-

misen ja tiedon siirtoa tulevalle seuraajalleen, jotta yksikön toiminta pysyisi mahdolli-

simman stabiilina esimiesmuutoksen tullessa.  Vahva sitoutuminen näkyi tässä taustalla. 
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”..pitäis varmaan jotain suunnitella jatkoja ja missä vaiheessa laitetaan sitten hakuun ja 
kyllä mä sillä lailla ajattelen, että mielellään olen sellainen hiljaisen tiedon siirtäjä ja voin 
olla tukena.” H 4 

Kolmantena henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvänä voimavaroihin vaikuttavana te-

kijänä oli työn hallinta arvopohjan, työn imun ja motivaatiotekijöiden kautta. Työhy-

vinvointiin (kts. LIITE 4) voimavaratekijöinä vaikuttavat yläluokat muodostuivat arvojen 

mukaisesta toiminnasta sekä työn imusta ja motivaatiosta osana työn mielekkyyttä. Ar-

vojen mukaiseen toimintaan sisältyivät arvopohja, arvoristiriidat ja omat arvopohjaiset 

asenteet ja toimintakäytännöt. Työn imu ja motivaatio osana työn mielekkyyttä -ylä-

luokka sisälsi työn kautta tulevan palkitsevuuden, mielekkyyden, merkityksellisyyden ja 

motivaation, henkilökohtaisen motivaation, työn imun sekä työn imun ja innostuksen 

tarttumisen koko työyhteisöön. Työuran jatkamiselle (kts. LIITE 5) merkityksellisiä voi-

mavaratekijöitä olivat työstä nouseva arvostus, mielekkyys ja palkitsevuus sekä henkilö-

kohtaiset arvot, asenteet ja motivaatiotekijät. Näistä ensiksi mainittu piti alaluokkina si-

sällään työn mielekkyyden ja palkitsevuuden sekä työyhteisön toiminnan kautta tulevan 

arvostuksen ja palkitsevuuden. Jälkimmäinen luokka taas sisälsi motivaatiotekijät sekä 

arvopohjan ja asenteet. Arvot, asenteet ja motivaatio mainittiin haastatteluissa 24 ker-

taa. Kaikki haastatellut mainitsivat ne ainakin kerran. Motivaatio työuran jatkamispää-

tökselle merkityksellisenä tekijänä sai näistä eniten mainintoja, yhteensä 8. Kukaan 

haastatelluista ei kuitenkaan nimennyt arvoja, asenteita tai motivaatiota kaikkein mer-

kityksellisimmiksi työuran jatkamisajatuksiin liittyviksi tekijöiksi. Työhyvinvoinnin osalta 

kaksi haastatelluista piti tähän osa-alueeseen kuuluvia tekijöitä kaikkein tärkeimpinä 

työhyvinvointiinsa vaikuttavina tekijöinä. Haastattelujen perusteella tuloksia tulkitessa 

oli kuitenkin nähtävillä, että monet muiden osa-alueiden tekijät kietoutuivat juuri arvo-

pohjan ja motivaatiotekijöiden kautta, jolloin näiden merkitys korostui monen osa-alu-

een kautta. Juuri perustarpeiden tyydyttämistarpeet määrittelevät Rauramon (2004) 

Työhyvinvoinnin portaiden mukaista työhyvinvoinnin tilaa ja näihin perustuvia ovat 

myös muut motivaatioteoriat (kts. mm. Mayor & Risku 2015). Siten motivaatiotekijöitä 

voidaan pitää varsin merkittävinä niin työhyvinvoinnin kuin työuran jatkamisajatusten 

taustalla vaikuttavina tekijöinä. Arvot ja arvostuksen tarpeet näyttäytyvät eräinä niiden 

sisällöllisinä tekijöinä.  

Arvopohja nähtiin merkityksellisenä niin työhyvinvoinnille kuin työuran jatkamiselle. Mi-

käli työssä noudatettavat arvot sopivat omiin arvoihin ja toiminta oli niiden mukaista, 
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tuki se työhyvinvointia ja uran jatkamista. Mikäli arvoristiriitoja taas esiintyi suhteessa 

organisaation tai oman esimiehen toimintaan, vaikuttivat ne heikentävästi niin työhy-

vinvointiin kuin lisäsivät halua hakeutua pois työtehtävistä joko eläkkeelle tai muihin 

työtehtäviin. Arvoristiriitojen merkityksen esimiesten työhyvinvoinnille ovat todenneet 

myös Suonsivu ja Surakka (2014) tutkimuksessaan, jossa niiden nähtiin lisäävän työ-

uupumuksen tunteita. 

”On ne hyvin korkealla. Jos mä kokisin, että työyhteisö ja tämä organisaatio, jossa mä olen 
töissä, ei menisi enää sellaisilla hyvillä linjoilla, vaan toimittaisiin hyvinkin muulla tavalla, 
niin en mä sitten ainakaan ajattelisi enää jatkavani. -- mutta jos ruvetaan menemään 
enemmän bisnesvetovoimaiseksi, niin se voi vaikuttaa sellaisiin ajatuksiin. Jos ei ole vält-
tämätöntä, että jatkan, niin en mä varmaan sellaisessa työpaikassa jatkaisi.” H 4 

Se, mikä kukakin haastateltava itse arvosti, pohjautui ihmisen arvoihin, asenteisiin ja 

motivaatiotekijöihin, jotka näyttäytyivät osaltaan henkilökohtaisina tarpeina. Eläköity-

miseen tai työuran jatkamiseen liittyvän päätöksenteon kautta haettiin tyydytystä näille 

henkilökohtaisille tarpeille. Tämä lisäsi osaltaan hyvinvointia. Osa odotti eläköitymisen 

myötä saavansa aikaa enemmän arvostamiinsa asioihin, kuten perheelle ja vapaa-ajan 

toimintaan. Osan kohdalla työuran jatkaminen taas tyydytti jo omasta lapsuudenper-

heestään saakka omaksuttuja arvoja ja kasvatusperiaatteita, jotka koskivat esimerkiksi 

aktiivista työntekoa ja kouluttautumisen tärkeyttä.  

Osa tässä tutkielmassa haastatelluista koki tekevänsä merkityksellistä työtä ja piti tär-

keänä saamaansa arvostusta niin yhteiskunnallisesti kuin työyhteisön sisällä. Osalla mo-

tivaatio liittyi työn sisältöön ja mielekkyyteen. Tärkeää oli näiden kautta saatava palkit-

sevuus, joka motivaatiota lisäsi. Edellä mainittuihin kuuluvien psyykkisten perustarpei-

den tyydyttymistä itselle mielekkäällä tavalla on nähty erityisesti syvemmän, sisäisen 

motivaation synnyn perustana (kts. Hakanen 2011, 50; Hakanen ym. 2012, 75). Siten 

perustarpeiden kautta syntyvä motivaatio on syvempi ja pysyvämpi kuin ulkoinen moti-

vaatio, joka syntyy lähinnä työtehtävistä selviytymisen kautta  (kts. Bakker & Demerouti 

2007; Hakanen 2011, 49; Koskensalmi ym. 2015, 12). Näillä kaikilla koettiin olevan kui-

tenkin osaltaan tärkeä merkitys työuran jatkamisajatuksille. 

”Työuran jatkamiselle tärkeitä on just motivaatio, työn imu, merkitsevä ja mielekäs työ ja 
saatava arvostus. Jos joku niistä puuttuisi, se työ ei olisi mielekästä, tai sua ei arvostettais, 
niin kyllä sä sitten ajattelisit, että mä jään sitten pois, jos mua ei kerran arvosteta eikä 
kunnioiteta tätä.. Kuitenkin mä mielestäni teen tän työn hyvin, että kyllä mä sitten miet-
tisin sitä.” H 1 
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Motivaatio liittyi läheisesti työn imuun ja mielekkääseen työhön, joiden koettiin olevan 

tärkeä osa työhyvinvointia.  

”Mielestäni työhyvinvointi koostuu työn imusta. Siitä että työ on mielekästä ja työtehtä-
vät ovat mielekkäitä.” H 5 

Aiempien tutkimusten mukaan työn imun kokemus liittyy vahvasti itsensä toteuttami-

seen, luovuuteen ja omistautumiseen jollekin arvostamalleen asialle ja sillä on todettu 

olevan vahva vaikutus työhyvinvointikokemuksen syntymisessä (mm. Hakanen 2011; 

Ropponen ym. 2018). Sen voidaan nähdä liittyvän vahvasti myös Rauramon (2004) Työ-

hyvinvoinnin portaiden korkeimpaan saavutettavaan tarvehierarkian portaan, itsensä 

toteuttamisen ja uuden oppimisen tarpeeseen. Työn imun kokemisella on aiemmissa 

tutkimuksissa todettu olevan suuri merkitys sille, haluaako henkilö jatkaa työuraansa 

(mm. Hakanen & Perhoniemi 2008; Perkiö-Mäkelä ym. 2012; Schaufeli & Bakker 2004). 

Tässä tutkielmassa haastatelluilla hoitotyön lähiesimiehillä työn imun koettiin vaihtele-

van. Useimmilla se oli merkittävä voimavarojen lähde, mutta osalla sen kokeminen oli 

enemmän ajoittaista. Edes kaikilla niillä, jotka työuraansa olivat halukkaita jatkamaan, 

ei ollut kokemusta, että työn imu olisi jatkuvaa. Sen koettiin kuitenkin tukevan työhyvin-

vointia ja olevan osaltaan merkityksellinen jatkamisajatusten kannalta. Työn imun koet-

tiin tarttuvan työyhteisössä lisäten muidenkin työhyvinvointia.  

”Et kun ne hoitajat innostuu siitä, niin sitä itsekin innostuu.” H 1 

Osaltaan työn imun vaikutuksia voidaan tarkastella siis koko työyhteisön hyvinvoinnin ja 

vetovoimaisuuden kannalta. Sen voidaan nähdä toimivan koko organisaation voimava-

rana, jolloin se vaikuttaa myös työyksikön parempaan tuloksellisuuteen (kts. myös Chris-

tensen ym. 2008, 71-72; Colombo & Zito 2014, 260-262; Manka 2011, 72-73, Seppälä & 

Hakanen 2017, 152). Tätä kautta se houkuttelee uusia työntekijöitä ja sitouttaa henki-

löstöä työpaikkaan (Christensen ym. 2008, 71-72; Manka 2011, 72-73), jolla on vaiku-

tusta koko työyhteisön työuran jatkamishaluun. Tutkielman tulokset osoittivat, että val-

taosa niiden yksiköiden lähiesimiehistä, jotka kuvasivat omaa yksikköään vetovoi-

maiseksi, olivat myös itse halukkaita jatkamaan työuraansa pidempään.  

”Nyt esimerkiksi syksyllä on semmoinen tilanne, että mulla ei ole tarjota töitä kaikille. Että 
se kuvaa sitä, että meille haetaan ja halutaan jatkaa.” H 1 
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Osaltaan henkilökohtaiset arvot ja asenteet vaikuttivat työhyvinvointiin ja käsityksiin 

työstä. Työllä itsellään oli monille suuri merkitys, joka kumpusi jo omista varhaisista ar-

voista. Nämä vaikuttivat myös siihen, että työtä haluttiin tehdä ja työuraa jatkaa. Toi-

saalta arvojen tärkeysjärjestyksellä oli merkitystä. Vaikka työllä olisi ollut tärkeä merki-

tys, ei se välttämättä merkinnyt elämässä kaikkein eniten, vaan muut arvot, kuten per-

heen ja vapaa-ajan arvostus menivät työn edelle työuran jatkamispäätöksiä tehdessä. 

Näiden voidaan nähdä liittyvät Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaiden liittymisen 

ja itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydyttymiseen. Rahallisten tekijöiden motivoiva 

merkitys taas linkittyi elämänaikaisiin tapahtumiin ja rahan suomaan turvallisuudentar-

peen tyydyttymiseen.  

Asenteet vaikuttivat työn tekemiseen ja sitoutumiseen. Asenteitaan haastatellut kuva-

sivat merkityksellisiksi sille, miten työtä tehtiin. Periksiantamaton asenne, itsensä ja 

työnsä tulosten hyväksyminen sekä velvollisuudentuntoisuus vaikuttivat työn tuloksiin 

ja osaltaan vaikuttivat työssä jaksamiseen. Monet kuvasivat kokonaisuuden hallinnan 

tunnetta merkitykselliseksi työhyvinvoinnilleen, jonka myös Hakanen (2004) ja Wargo-

Sugleris tutkimusryhmineen (2015) ovat havainneet merkittäväksi työhyvinvointia tuke-

vaksi tekijäksi. Tässä kohden hallinnan tunne poikkesi edellisessä osiossa kuvatusta 

osaamiseen liittyvästä hallinnan tunteesta siten, että tässä hallinnan tunne linkittyi vel-

vollisuuden- ja sitoutuneisuudentunteeseen sekä suunnitelmallisuuteen huolehtia asi-

oista. Näin ollen se voidaan nähdä arvopohjaisena tekijänä, joka työhyvinvointia tuki. 

Tämä linkittyi myös työuran jatkamiseen. Haastatellut kuvasivat velvollisuudekseen 

huolehtia keskeneräiset asiat loppuun. Myös seuraajan perehdyttämistä monet olivat jo 

miettineet jatkuvuuden turvaamiseksi. 

”Mutta toisaalta mä myös koen, etten mä voi ennen sitä ainakaan ajatella lähteväni. Mieli 
tekisi. Mutta kun mä olen tässä ollut näin kauan, niin kyllä mä koen vastuullisuutta, että 
täytyy hoitaa loppuun asti tämä.” H 4 

 

4.2 Päivittäiseen työhön liittyvät voimavaratekijät 

Päivittäiseen työhön liittyvät voimavaratekijät olivat toinen ryhmä, jolla oli suuri vaiku-

tus työhyvinvointiin ja jotka koettiin merkityksellisinä myös työuran jatkamisajatuksille. 

Nämä jakaantuivat kahteen yläluokkaan, joita olivat työyksikön sujuva, hallittu toiminta 
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ja sosiaalinen tuki sekä päivittäistä työtä tukevat rakenteet.  Haastatteluissa tähän ryh-

mään kuuluvat tekijät, jotka koettiin merkityksellisiksi työuran jatkamisajatuksille, mai-

nittiin yhteensä 59 kertaa. Kaikki haastatellut mainitsivat tähän osioon liittyviä tekijöitä 

useaan kertaan. Kuusi vastaajaa kahdeksasta nimesi tämän osa-alueen tärkeimmäksi tai 

yhdeksi tärkeimmistä työuran jatkamista tukevaksi voimavaratekijäksi. Näin ollen se ko-

ettiin toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi, kun tarkasteltiin kaikkien osa-alueiden merki-

tyksellisyyttä työuran jatkamiselle. Työhyvinvoinnin osalta se sai kaikilta haastatelluista 

maininnan kaikkein merkityksellisimpänä työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. 

Työhyvinvointiin (LIITE 6) liittyvien voimavaratekijöiden osalta työyksikön sujuva, hal-

littu toiminta ja sosiaalinen tuki jakaantuivat yläluokkatasolla työyhteisöön ja sosiaali-

seen tukeen sekä työn sujuvuuteen ja hallintaan. Ensiksi mainitun alaluokkina toimivat 

yhteistyö henkilöstöjen ja verkostojen kanssa, ilmapiiri sekä esimiehen, kollegojen ja 

työyhteisön tuki. Toiseksi mainittuna työyksikön sujuvuuteen ja hallintaan liittyvinä ala-

luokkina olivat työyksikön toiminta, työn sisältö ja hallinta, työmäärä ja kiire sekä työ ja 

työolosuhteet. Toisena pääluokkana työhyvinvointia tukevina voimavaratekijöinä olivat 

työhyvinvointia ja työn hallintaa tukevat rakenteet, jotka jakaantuivat yläluokkatasoi-

sesti työn tekemistä tukevaan johtamiseen ja työrooleihin sekä vaikuttamis- ja kehittä-

mismahdollisuuksiin osana työn hallintaa. Alaluokat muodostuivat ensiksi mainitun 

osalta johtamisesta sekä työnjaosta ja roolien selkeydestä osana työn hallintaa. Toiseksi 

mainitun alaluokkina olivat työaika ja joustomahdollisuudet sekä vaikuttamismahdolli-

suudet ja osallistuminen. 

Työuran jatkamisajatuksille (LIITE 7) merkityksellisistä voimavaratekijöistä työyksikön 

sujuva ja hallittu toiminta ja sosiaalinen tuki jakaantuivat pääluokkatasolla henkilöstön 

toimivaan yhteistyöhön ja työyksikön toiminnan sujuvuuteen sekä työssä saatuun kolle-

goiden ja esimiehen tukeen. Näistä ensin mainittu piti alaluokkatasolla sisällään työyk-

sikön sujuvan päivittäisen toiminnan, hyvän, toimivan työyhteisön, ilmapiirin sekä työn 

sisällön, mielekkyyden ja hallinnan. Toiseksi mainittuun sisältyivät alaluokkina työssä 

saatu tuki sekä johtaminen, toimintakäytännöt ja johdon asenteet. Päivittäistä työtä tu-

kevat rakenteet pitivät sisällään yläluokkatasolla uran jatkamista tukevat, joustavat olo-

suhteet. Tämä jakaantui alaluokkatasolla työolosuhteisiin sekä joustoihin, työnjakoon ja 

töiden keventämismahdollisuuksiin. 
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Henkilöstöllä ja työyhteisöllä koettiin olevan tärkeä merkitys niin työhyvinvoinnille kuin 

työuran jatkamisajatuksillekin. Työyhteisö mainittiin haastatteluissa tärkeimpänä tai yh-

tenä tärkeimmistä tekijöistä työuran jatkamisen kannalta kolmen haastatellun kohdalla. 

Työyhteisö sai siten tältä osa-alueelta eniten yksittäisiä mainintoja tärkeimpänä työuran 

jatkamiseen vaikuttavana tekijänä. Tämä piti sisällään hyväksi ja toimivaksi koetun työ-

yhteisön, työtyöyhteisöltä saatavan tuen ja työyhteisön ilmapiirin. Toisaalta näihin liit-

tyvät erilaiset ristiriidat, ilmapiiri- ja henkilöstöhaasteet myös veivät runsaasti voimava-

roja ja vähensivät halua jatkaa. 

” Kyllä se kuluttaa, jos se ilmapiiri on työpaikalla huono, se on ihan selvä juttu. Se on erit-
täin voimavaroja kuluttava asia.” H 3 

”Jos ei ilmapiiri ihan kauheasti heikenny ja säilyy vertaistuki ym., niin se on sitten sellainen 
plussatekijä siellä, että voisi ajatella (jatkamista).” H 4 

Yhteenkuuluvaisuudentunteen tyydyttyminen näyttäytyi osana työyhteisön merkityk-

sellisyyttä lisäten niin työhyvinvointia kuin halua jatkaa työuraa. Täten se liittyy vahvasti 

Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaiden mukaiseen liittymisen tarpeeseen, joka si-

jaitsee mallin kolmannella hierarkkisella portaalla. Aiemmin myös Lampinen (2019) on 

todennut yhteisöllisyyden vahvaksi hoitotyön lähiesimiehen työhyvinvointia ja sitoutu-

mista edistäväksi tekijäksi. 

”Mutta yhdessä kuitenkin hoidetaan, että tämä ei ole itsenäistä puurtamista, vaan me 
ollaan työyhteisö ja yhdessä hoidetaan potilaita. Ja siitä tulee tämä.. Että hoitajat on sa-
noneet, että me kuulutaan.., hyvä työ, hyvä työilmapiiri ja me kuulutaan tähän poruk-
kaan.” H 1 

”Se on jo niin vahvasti se, että mä jaksan paremmin, kun se mun porukka jaksaa hyvin. 
Että mä jaan sen niin vahvasti. Mä itse koen, että mun oma työhyvinvointi on hyvällä mal-
lilla, niin se on se vastuu niistä muista. Että mulla on vastuu meidän yksikön työhyvinvoin-
nista.” H 1 

Työuran jatkamisajatuksiin liittymisen tarpeen vaikutus vaihteli sen mukaisesti, millaisiin 

sosiaalisiin verkostoihin hoitotyön lähiesimies koki halua ja tarvetta kuulua ollakseen hy-

vinvoiva. Lisääntynyt moniammatillisuus ja verkostotyö koettiin positiivisena, työhyvin-

vointia lisäävänä tekijänä. Valmiit verkostot helpottivat myös uran jatkamista. Verkos-

tojen kautta saatiin apua ja ajantasaista tietoa eri asioista.  

”Ja sitten lisäksi siinä auttaa ja mikä on tärkeää, niin on nämä verkostot. Että useiden 
vuosien aikana ehtii muodostua tällaisia verkostoja, joiden avulla se työ helpottuu myös-
kin.” H 6 
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Myös hyvin monet aiemmat tutkimukset ovat tunnistaneet sosiaalisen tuen ja yhteisöl-

lisyyden merkityksellisyyden työhyvinvoinnille (mm. Havens ym. 2018; Navai-Walisher 

ym. 2004; Shirey 2004; Sinokki 2011; Vistbacka 2019). Erityisesti lähiesimiehen oman 

esimiehen antama tuki on nähty merkityksellisenä työhyvinvoinnin kannalta (Cox 2019; 

Hewko ym. 2015; Nurdiana ym. 2019; Scanlan & Still 2019; Shirey 2004). Lisäksi oman 

esimiehen ja johdon antaman tuen on havaittu olevan hoitotyön esimiesten sitoutu-

mista sekä työuran jatkamista edistävä tekijä (Lee & Cummings 2008; Nurdiana ym. 

2019). Criscitellin (2014) tutkimuksen mukaan johdon antama positiivinen palaute näh-

tiin hyvin merkityksellisenä työhyvinvoinnin ja työn imun tunteen muodostumiselle. 

Tässä tutkielmassa haastatellut sisällyttivät palautteen ilmeisesti tuen saamista kuvaa-

vaan käsitteeseen, sillä erillisiä mainintoja palautekäytännöt eivät tuottaneet. 

Samoin oman esimiehen johtamistavan on todettu olevan merkityksellinen lähiesimie-

hen työhyvinvoinnin kannalta (Cox 2019; Parsons & Stonestreet 2004; Shirey 2004; Uu-

tela 2019). Peltonen ja Wallin (2014) taas havaitsivat esimiehen tuen ja johtamistavan 

olevan merkityksellisiä sen kannalta, oliko työntekijä halukas työuraansa jatkamaan. 

Tässä tutkielmassa havaittiin, että oman esimiehen tuen ja johtamistavan lisäksi lä-

hiesimiesten työhyvinvointia tukevien voimavarojen ja työuran jatkamisajatusten kan-

nalta oli merkitystä sillä, millainen oli oman esimiehen kanssa vallitseva keskinäinen 

luottamus, päätöksentekomahdollisuudet ja roolien sekä käytäntöjen selkeys. Mikäli 

haasteita näissä koettiin, veivät ne voimavaroja vaikuttaen työhyvinvointiin ja jatkamis-

ajatuksiin kielteisesti. 

Työn sisällöllä oli erittäin suuri merkitys niin työhyvinvoinnille kuin työuran jatkamisaja-

tuksille. Samaan tulokseen ovat päätyneet myös Harju (2017) sekä Peltonen ja Wallin 

(2014). Myös Väänänen-Tomppo (2010) näki työn sisällön toiseksi tärkeimpänä tekijänä 

työuran jatkamisen kannalta heti terveyden ja toimintakyvyn jälkeen. Haastatellut odot-

tivat työn olevan mielekästä, sisällöllisesti merkityksellistä sekä arvostusta tuottavaa. 

Nämä linkittyvät tätä kautta lähiesimiehen omien arvojen, asenteiden ja motivaatioteki-

jöiden lisäksi yhteiskunnalliseen arvostukseen. Nämä kaikki tekijät sijaitsevat Työkyky-

talomallin antaman viitekehyksen sisällä ollen jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa (kts. Lundell ym. 2011, 55). Aiemmin on todettu, että työn kautta saatava palkit-

sevuus ja arvostus lisäävät niin motivaatiota kuin työhyvinvointiakin sekä halua jatkaa 
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työuraa (Harju 201, 70; Juvani 2018; kts. myös Lundell ym. 2011, 270). Osaltaan näiden 

arvopohjaisten merkityksellisyyskokemusten ja toimintamotivaation rakentumispohjaa 

voidaan kuvata jälleen Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaiden muodostamien tar-

peiden kautta, jolloin työhyvinvointikokemusta rakentavat esimerkiksi turvallisuuden, 

yhteisöllisyyden, arvostuksen sekä itsensä toteuttamisen tarpeet sekä niiden tyydytty-

minen mielekkäällä tavalla. Työyksikön toiminnan sujuvuus yhteisten tavoitteiden ja pe-

rustehtävän toteuttamisen kautta olivat tärkeitä työhyvinvointia lisääviä ja motivaati-

oon vaikuttavia tekijöitä. 

..ja osittain riippuu siitä, mikä on tilanne täällä, sillain yleisesti ottaen. Koska sehän vai-
kuttaa hyvin paljon se, että minkälainen se yksikön toiminta on, niin se vaikuttaa kyllä tosi 
paljon osastonhoitajan motivaatioon.—Taikka esimerkiksi sellainen epäselkeys asioiden 
kanssa. Jos sanotaan toista ja tehdäänkin toisella tavalla ja näin poispäin. Niin tämmöiset 
asiat vaikuttaa siihen kanssa. Että yksiköllä on yhteiset tavoitteet.” H 7 

Päivittäisen työn sujuvuus ja yksikössä vallitseva ilmapiiri heijastuivat vahvasti hoitotyön 

lähiesimiehen työhyvinvointiin ja olivat merkityksellisiä sille, miettivätkö he uran jatka-

mista lakisääteisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Myös Sinokki (2011, 175-177) on to-

dennut työpaikan ilmapiirin merkityksellisyyden työhyvinvoinnille sekä työuran jatka-

mishalulle. Työuran jatkamishalulle yhdessä sosiaaliseen yhteisöön kuulumisen kanssa 

ilmapiirin taas ovat nähneet merkittäviksi myös Peltonen ja Wallin (2014) sekä Väänä-

nen-Tomppo (2010). 

Päivittäiseen työhön liittyvällä sosiaalisella tuella ja työyhteisössä vallitsevalla ilmapiirillä 

nähtiin olevan tärkeä merkitys niin työhyvinvoinnille kuin uran jatkamisajatuksille. Sosi-

aalisen tuen osalta merkittäväksi koettiin työyhteisön lisäksi kollegoilta ja esimieheltä 

saatu tuki. Omalta esimieheltä odotettiin tukea, mutta myös vapautta itsenäiseen työs-

kentelyyn ja päätöksentekoon sekä mahdollisuuksia vaikuttaa. Tämä liittyi osaltaan joh-

tamiskäytäntöihin. Hyvä yhteistyö ja tuki kollegojen ja apulaisosastonhoitajan kesken 

koettiin merkittäväksi voimavaroja ylläpitäväksi ja tukea antavaksi tekijäksi.  

” -tähän esimiehen hyvinvointiinhan vaikuttaa ne esimieskollegat, että meillähän on to-
della hyvä se tiimi, että mä en koe tarvitsevani työnohjausta, kun on aina se henkilö, jos 
tulis jotain, jos tarvitsisi purkaa. Ja oma esimies on myös, joka kuuntelee.. Et mä koen, 
ettei tarvii olla yksin. Et aina on se tuki. Ei ole tarvetta olla työnohjausta.” H 1 

Toisaalta osa lähiesimiehistä koki tarpeita uudelle työnjaolle etenkin apulaisosastonhoi-

tajan kanssa. Tämän olisi koettu tukevan työhyvinvointia ja uran jatkamisajatuksia pa-

remmin. Samankaltaisia tuloksia työnjaon ja tuen tarpeen osalta on saatu myös Tehyn 
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teettämässä hoitotyön esimiesten työhyvinvointia koskevassa selvityksessä (Aula Re-

search 2019). Toimiva työnjako liittyi osaltaan yhteistyöhön ja sitä kautta työhyvinvoin-

tiin ja työssä jatkamiseen. Mikäli yksikössä oli onnistuttu jakamaan työtä ja vastuualueita 

toimivasti esimerkiksi apulaisosastonhoitajan tai kollegan kanssa, koettiin sen lisänneen 

työhyvinvointia ja antaneen enemmän aikaa omien muiden työtehtävien hoitamiseen ja 

kehittämistyölle. Moni toi esille sen, ettei työnjako nykyisessä tilanteessa ollut onnistu-

nut apulaisosastonhoitajan kanssa riittävästi, sillä hoidollinen perustyö ja henkilöstö-

puutteet veivät tämän resursseja hallinnollisista töistä. Lisäksi osa haastatelluista toi 

esille, että oma perustyö vei niin paljon aikaa, ettei kehittämiselle tahtonut riittää aikaa. 

Tekemättömät työt aiheuttivat riittämättömyydentunteita vieden voimavaroja ja hei-

kentäen työhyvinvointikokemusta.  

Osa haastatelluista kuvasi, että oli pyrkinyt suunnitelmallisella työnjaolla tukemaan 

myös apulaisosastonhoitajan osaamista ja vahvuuksia, jotta tämänkin hyvinvointi ja 

osaaminen työssä lisääntyisivät. Tämä viittaa myös aiemmin esille tulleeseen lähiesimie-

hen hallinnantunteeseen, ammattitaitoon ja osaamiseen liittyvään suunnitelmallisuu-

teen, jolla hän koko työyhteisön toimintaa koordinoi (kts. myös Wargo-Sugleris ym. 

2015).  

Voimavaroja ja iloa työhön saatiin toiminnan sujuvuudesta ja henkilöstön osaamisen 

kautta, jotka toivat myös ylpeyden, onnistumisen ja työn imun tunteita esimiehelle. Tä-

hän on viitannut aiemmissa tutkimuksissa myös Christensen kumppaneineen (2008). Mi-

käli haasteita koettiin näissä, heijastuivat ne kuitenkin vahvasti lähiesimiehen työhyvin-

vointiin. Voimavaroja vievät haasteet liittyivät arjen työssä esimerkiksi rekrytointihaas-

teisiin, henkilöstön keskinäisiin ristiriitoihin, epäselvyyksiin ja yhteisten tavoitteiden 

puutteeseen. Hewko kumppaneineen (2015) totesi yhdeksi lähiesimiehen työstään läh-

temisajatuksia edesauttavaksi tekijäksi juuri sen, mikäli esimies koki, ettei pystynyt huo-

lehtimaan yksikön perustehtävän hoitamisesta ja sen laadusta. Yhtenä lähtemisajatuksia 

edesauttavana tekijänä oli heidän tutkimuksessaan kiire. Myös tässä tutkielmassa kii-

reen ja työmäärän moni esimies toi esille. Sen merkitys oli kaksijakoinen; yhtäältä pieni 

kiireen tunne saattoi pitää yllä positiivista virettä, mutta liiallinen kiire ja tehtävien pääl-

lekkäisyys koettiin voimavaroja vievinä ja uuvuttavina. Aiempi tieto tukee sitä, että haas-
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tavat tilanteet voivat myös kääntyä myönteisiksi voimavaroiksi, mikäli niistä kokee sel-

viytyvänsä (kts. Hakanen 2011, 106-107; Manka & Manka 2016, 110; Mäkikangas ym. 

2017, 178). Toisaalta kiire ja koettu ajanpuute on nähty monissa yhteyksissä myös hoi-

totyön lähiesimiestä kuormittavina ja työhyvinvointia heikentävinä tekijöinä (mm. Aula 

Research 2019; Hannonen ym. 2019). Näillä kokemuksilla on todettu olevan merkitystä 

työuran jatkamishalua heikentävästi (Lee & Cummings 2008; Warshawsky & Havens 

2014). Ne liittyvät usein aiemmin kuvattuun psyykkiseen kuormittuneisuuteen. 

Kokemukset työtehtävien hajanaisuudesta, merkityksettömyydestä sekä liiallisesta kii-

reestä ja työn määrästä heikensivät työhyvinvointia ja lisäsivät halua hakeutua eläk-

keelle. Vaikka toisaalta työn hallinta ja tutut, rutiininomaiset työtehtävät helpottivat 

työntekoa ja työuran jatkamista lisäten turvallisuuden kokemuksia, koki osa haastatel-

luista, että uusien, haasteellisten työtehtävien ja uuden kehittämisen kautta työhön tuli 

lisää sisältöä ja mielekkyyttä. Näiden voidaan nähdä tyydyttävän henkilöiden itsensä to-

teuttamisen ja turvallisuuden tarpeita Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaiden mu-

kaisesti ja lisäävän sitä kautta työhyvinvointia ja halua jakaa työssä pidempään. Rutii-

neilla ja turvallisuudentunteen ylläpidolla kyettiin toisaalta turvaamaan myös psykofy-

siologisia perustarpeita antamalla itselleen aikaa ja mahdollisuuksia palautumiseen (kts. 

myös Rauramo 2004, 48, 69). 

”Ja sitten se, että jos se työ on motivaatiotasolla sellaista jokapäiväistä puurtamista eikä 
tule mitään uutta ja näin, niin kyllähän se silloin tyssääntyy jollekin tasolle. Ja kyllähän 
siihen sitten liittyy justiin jotenkin nämä itsensä toteuttamisen tarpeet. Että vaikka mä en 
ole täällä omaa egoani nostamassa, niin sitten se, että työtehtävät ovat sellaisia, että siitä 
syntyy, että sä voit luoda jotakin uutta ja toteuttaa suhteessa siihen työhön jotakin 
omaa.” H 5 

Johdon asenteisiin liittyviä kommentteja, jotka vaikuttivat työhyvinvointiin ja ikääntymi-

seen, oli vain muutamia. Osa koki, että nuoremmat saavat helpommin uusia haastavia 

ja mielekkäämpiä työtehtäviä. Myös osaamiseen liittyen arveltiin, että mikäli työntekijä 

ei kehitä itseään riittävästi ja pysy ajan tasalla työelämän haasteissa, voi esimies päättää 

uran yksipuolisesti. Johdolta saatava arvostus ja luottamus nousivat tärkeiksi tekijöiksi, 

kun lähiemisimiehet työhyvinvointiaan ja uran jatkamistaan pohtivat. Luottamuspulan, 

rooliepäselvyyksien ja ohjeiden puuttumisen tai ristiriitaisuuden koettiin heikentävän 

työhyvinvointia ja siten vaikuttavan jatkamispäätöksen tekoon. 
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”..että on niin kuin selkeät säännöt, miten toimitaan, miten tehdään. Jos ne on, niin onhan 
se voimavaratekijä, on helppo tehdä töitä silloin. Se parantaa kyllä työhyvinvointia.” H 3 

Toisaalta, vaikka työn sisällön, ilmapiirin ja johtamisen merkitys koettiin tärkeäksi, ei se 

ollut ainoa syy, miksi työuraa haluttiin jatkaa. Muilla, yksilöllisillä ja henkilökohtaiseen 

elämään liittyvillä tekijöillä koettiin olevan vahvempi merkitys. 

”Kyllä nousee erittäin korkealle (työn sisältö ja johtaminen). Työn sisällön täytyy olla mer-
kityksellistä ja työolojen pitää olla kunnossa ja ilmapiirin hyvä. Jos niin kuin ajattelee, että 
jatkaisi työuraa. --Joo, en mä nyt näiden takia jatkaisi työuraa. Että vaikka nämä olisi 
kuinka hienosti ja kuinka loistavasti, muut asiat merkitsee enemmän.” H 3 

Esimiehet toivat esille omaa rooliaan koko työyhteisön työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Hy-

vän työskentely-ympäristön koettiin vaikuttavan työntekijöiden viihtyvyyteen ja hyvin-

vointiin. Hyvinvoivan ja tyytyväisen henkilöstön kautta vaikutus palautui esimiehen 

omaan työhyvinvointiin. Tämä viittaa osaltaan työn imuun ja positiivisten kokemusten 

siirtymiseen työyksikön sisällä (kts. Christensen ym. 2008, 71-72; Manka 2011, 72-73). 

Aiempien tutkimusten mukaan työympäristöllä ja sen turvallisuudella on merkitystä työ-

hyvinvointikokemuksen syntymiselle (Navaie-Waliser ym. 2004, kts. myös Rauramo 

2004, 77). Työolosuhteet ja ergonomia saivat muutamia mainintoja työhyvinvointiin ja 

työssä viihtyvyyteen liittyvissä lausumissa. Sen sijaan työuran jatkamisajatuksille niillä ei 

suurempaa merkitystä ollut, mikäli työolosuhteet olivat muutoin pääpiirteittäin kun-

nossa. Ergonomia oli kunnossa ja tukea esimerkiksi työfysioterapeutilta oli saatavilla hy-

vin. Työvälineet olivat pääsääntöisesti kunnossa. Syynä mainintojen puutteeseen saat-

taakin olla se, ettei haasteita tällä osa-alueella juuri koettu. Kauppinen kumppaneineen 

(2011, 53) totesivatkin tutkimuksessaan, että mitä korkeampi työntekijän asema oli, sitä 

vähemmän työympäristön riskitekijöitä esiintyi. Heidän tutkimuksensa mukaan riskite-

kijöiden puuttuminen oli eräs työuran jatkamista edesauttava tekijä. Tämän tutkielman 

perusteella työuran jatkamisen kannalta merkitystä koettiin olevan vain sillä, että työ-

ympäristö ja välineet olivat kunnossa. Työympäristön turvallisuus liittyy osaltaan Raura-

mon (2004) Työhyvinvoinnin portaiden turvallisuuden tarpeiden tyydyttymiseen, joka 

nousee ihmisen perustarpeena heti fysiologisten perustarpeiden tyydyttymisen jälkeen. 

Siten se on sangen merkittävä tarve, jonka tulee olla tyydytetty jo perustason työhyvin-

vointikokemuksen muodostumisen edellytyksenä. Se, ettei haasteita tässä koettu, ker-

too osaltaan siitä, että tämä tarve on varsin hyvin tyydytetty. 
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Työn tuunaamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä itsenäisyyden on todettu paran-

tavan työhyvinvointia ja työhön sitoutumista (Hakanen ym. 2012, 55, 73; Lundell ym. 

2011, 270). Tässä tutkielmassa nähtiin, että lähiesimiehet pystyivät kohtalaisesti vaikut-

tamaan työtehtäviensä hoitamistapaan ja järjestykseen. Kuitenkin monet työtehtävät ja 

niiden aikataulut tulivat pitkälti organisaation järjestelmän puitteista ja loivat osaltaan 

myös kiirekokemuksia. Osaltaan hallinnan tunteen heikkeneminen näissä tilanteissa vei 

voimavaroja (kts. myös Hakanen 2004; Suonsivu 2019). Varsinaista joustavaa työaikaa 

ei ollut käytössä, mutta työaikapankki helpotti työn ja oman elämän tarpeiden yhteen-

sovittamista. Joustoja, kuten osa-aikaista ja etätyötä toivottiin laajalti. Aiemmissa tutki-

muksissa työuran jatkamisen kannalta on todettu olevan merkityksellistä, mikäli työnte-

kijä voi omista tarpeistaan lähtöisin vaikuttaa joustavasti omiin työaikoihinsa, työmää-

räänsä ja työntekotapaansa (kts. Andersson ym. 2013, 11-15; Hudgins 2016; Lundell ym. 

2011, 271; Peltonen & Wallin 2014, 26; Peltonen 2018, 10, 15; Varpomaa 2020). Tässä 

tutkielmassa vaikutusmahdollisuudet ja joustavuus suhteessa omaan työaikaan koettiin 

työhyvinvointia ylläpitävinä ja lisäävinä tekijöinä. Työuran jatkamisajatuksissa jousta-

vuus, erilaiset osa-aikaiset ratkaisut ja etätyö saivat sen sijaan suuremman painoarvon. 

Puolet haastatelluista koki, että voisivat harkita työuran jatkamista, mikäli työtä voisi 

tehdä osa-aikaisesti, etätöissä tai että työtä olisi mahdollista jakaa. Niiden avulla jo työ-

uraansa jatkaneet mukaan laskien kaikkiaan kuusi lähiesimiestä olisi ollut valmiita aina-

kin harkitsemaan työuransa jatkamista.  

”Jos työ muuttuisi pikkuisen kevyemmäksi ja saisi jakaa tehtäviä. Ja sitten olisi se osa-
aikatyö, niin siinä voisi olla sellainen paketti, että voisin vielä jatkaa.” H 4 

”Siinä vaiheessa kun mä täytän 65, niin se etätyö tulee olemaan varmaan semmoinen, 
mikä olisi.. Että jos mulle sitä tarjottaisiin siinä vaiheessa, niin voisinpas ruveta mietti-
mään. Koska mun työtä pystyy tekemään ihan etätyönä. Ei nyt ihan kaikkia osuuksia, 
mutta sanotaan nyt 90%. -- Sitä voisi sitten tehdä vaikka missä laiturin nokassa.” H 8 

 

4.3 Henkilökohtaiset työn ulkopuoliseen elämään liittyvät voimavaratekijät 

Henkilökohtaiseen työn ulkopuoliseen elämään liittyvät voimavaratekijät vaikuttivat 

sekä työhyvinvointiin että työuran jatkamisajatuksiin.  Työhyvinvoinnin kannalta per-

heen, läheisten ja vapaa-ajan merkitys koettiin erityisesti työhyvinvointia tukevana ja 

palauttavana. Samaan tulokseen ovat päätyneet aiemmin myös Scanlan ja Still (2019). 
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Haastatelluista kolme oli sitä mieltä, että tähän ryhmään kuuluvilla tekijöillä oli eräs kaik-

kein tärkein merkitys hänen työhyvinvointinsa kannalta. Työuran jatkamisen kannalta 

taas tähän osioon liittyvät tekijät saivat haastatteluissa 19 mainintaa ainakin jonkin ver-

ran merkityksellisinä tekijöinä työuran jatkamisajatuksille. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 

haastatellut pitivät niitä merkityksellisinä työuran jatkamisen kannalta. Kolme heistä ni-

mesi tähän osioon liittyvät tekijät kaikkein tärkeimmäksi tai yhdeksi tärkeimmistä työ-

uran jatkamisajatuksille merkityksellisistä työhyvinvointiin liittyvistä voimavarateki-

jöistä. 

Työhyvinvoinnin (kts. LIITE 8) osalta pääluokiksi nousivat voimavaratekijöinä lähipiiri ja 

vapaa-aika sekä tasapainon merkitys. Lähipiiri ja vapaa-aika pitivät sisällään perheen ja 

läheisten merkityksen ja tuen sekä harrastukset ja vapaa-ajan, jotka tukivat työhyvin-

vointia ja jaksamista. Toisena pääluokkana oli tasapainon merkitys työn ja muun elämän 

kesken. Työuran jatkamisen (kts. LIITE 9) kannalta yläluokkana oli läheisten ja vapaa-ajan 

merkitys työuran jatkamisajatuksille. Tämän alaluokat jakaantuivat perheeseen ja lä-

hiyhteisöön sekä omaan vapaa-aikaan. 

Monet haastatellut kuvasivat, että perhe, lähipiiri ja harrastukset loivat pohjan sille, että 

työhyvinvointi yleensäkään on mahdollista.  

”Niin siis kyllähän se perhe ja lähiyhteisö on koko se pohja mun mielestä. Jos se on pielessä, 
että siellä kotona menee huonosti eikä ole harrastuksia ja vapaa-aika on ihan pielessä, 
niin ei silloin kyllä työhyvinvointia voi olla. Että kyllä se pohja on oikeasti siellä. Näin se 
mun mielestä on. Ei siitä tule mitään jos kotiasiat on pielessä, niin ei sun työstäkään tule 
mitään. -- Kyllä se kaiken perusta on perhe ja lähiyhteisö. Sitten, kun siellä on kaikki kun-
nossa, niin sitten töissä on loppujen lopuksi aika helppoa.” H 3 

Perhe ja lähiyhteisö tukivat ja antoivat voimavaroja työntekoon. Toisaalta vaikutuksen 

koettiin olevan molempisuuntainen. Jos toisella osa-alueella oli haasteita, heijastui se 

helposti myös toiselle osa-alueelle vieden voimavaroja. Esimerkiksi läheisten sairaudet 

ja ikääntyneiden vanhempien hoitovastuut kuluttivat voimavaroja ja vaikutusten nähtiin 

heijastuvan ainakin jonkin verran myös työhön ja siihen, kuinka paljon työlle oli mahdol-

lista omia voimavaroja antaa. Toisaalta työ auttoi viemään ajatuksia pois kotihaasteista. 

Kuten Scanlan ja Still (2019) ovat tutkimuksessaan todenneet, tasapaino näiden suhteen 

nähtiin tärkeänä työhyvinvoinnin kannalta. 
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Työuran jatkamisen kannalta perheellä, lähiyhteisöllä tai vapaa-ajalla oli vaikutusta pää-

töksentekoon liki kaikkien kohdalla.  Osa nimesi puolison tärkeäksi tekijäksi jatkamispää-

töksen teossa. Mikäli puoliso oli jo jäänyt eläkkeelle, toimi se monen kohdalla eläkkeelle 

vetävänä tekijänä. Mikäli puoliso taas oli jatkamassa omaa työuraansa, perustuivat jat-

kamisajatukset usein yhteiseen sopimukseen jatkaa uraa. Tämä lähestyy Sirisubin ja 

kumppaneiden (2019) tutkimustuloksia, joissa työuran jatkamista nähtiin tukevan sellai-

sen perhetilanteen, joka ei vastustanut työuran jatkamista. Kautonen ja kumppanit 

(2012) totesivat tutkimuksessaan perheen olevan työuran jatkamista edesauttava vain 

silloin, jos tyytyväisyys perhe-elämään oli vähäistä. Tämän tutkielman tulosten mukaan 

monen kohdalla puolisoiden yhteisen jatkamispäätöksen taustalla oli havaittavissa sel-

keä ja vahva yhteinen arvopohja, joka tuki jatkamisratkaisun tekoa ja osaltaan samalla 

puolisoiden yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, jolla oli taas merkitystä työhyvinvointiko-

kemuksen synnylle. Parisuhteen laadusta ei muutoin tutkimuseettisistä syistä kysytty. 

”..että kyllä me molemmat ollaan aikamoisia työmyyriä. Kun asioista puhutaan, niin me 
katsotaan toisiamme ja mietitään, minkähänlaisia me sit ollaan, kun ei olla työelämässä. 
Mä sanoisin, että mun omalla elämänkumppanilla ja puolisolla on tosi iso merkitys sille.” 
H 5  

”Mulla on sellainen elämäntilanne, että mun mies on ollut jo jonkun aikaa eläkkeellä, niin 
se on kiva myös jäädä itse sinne. Että tuskin, vaikka mä olisin kuinka hyvässä kunnossa, 
niin tuskin mä jatkaisin.” H 3 

Osan kohdalla jatkamisajatuksiin vaikuttivat lastenlapset ja iäkkäät vanhemmat, joiden 

kanssa olemiseen haluttiin lisää aikaa. Vain yksi haastatelluista oli sitä mieltä, että vaikka 

vapaa-aika ja perhe toimivatkin työhyvinvointia ja kuormitusta tasapainottavina teki-

jöinä, ei perheellä sinänsä ollut suurta merkitystä hänen työuransa jatkamiseen liitty-

vään päätöksentekoon.   

Monen kohdalla vapaa-aika ja harrastukset tukivat työhyvinvointia, auttoivat palautu-

maan työn haasteista ja lataamaan lisää voimavaroja työtä varten. Vapaa-aika, harras-

tukset ja mahdolliset lemmikit koettiin työhyvinvointia ylläpitävinä rakenteina ja palau-

tumista tukevina tekijöinä. Mielekkäät asiat, ulkoilu ja harrastukset auttoivat voimava-

rojen palauttamisessa ja ylläpitämisessä, jolloin työelämän haasteista oli helpompi sel-

viytyä. Etenkin fyysisten harrastusten koettiin irrottavan tehokkaasti päivän työhaas-

teista ja tuovan uutta energiaa.  
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”Ja just tää kuntosalijuttu, se on mulle ainakin ollut tosi sellainen tärkeä, jaksamista tu-
keva. Sä mietit muuten niitä asioita, se jotenkin katkaisee sen työn täysin. Ja sit se on kiva 
sen jälkeen, siitä tulee se endorfiini, kun sit kun käy suihkussa, ihanaa.” H 1 

”Niin, kuin aurinkopaneeli tuolla mökillä, niin se lataa ja sitten on akut ladattu ja ne kestää 
tietyn aikaa. Sitten on tietyn aikaa että ”aa, kiva, syyskuussa on sitten taas loma, että voi 
mennä lomailemaan”—kun loma tulee mieluummin tietyin väliajoin, niin se auttaa jaksa-
mista.” H 1  

Osaltaan työhyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat tekijät muodostuivat ihmisen arvos-

tusten ja motivaatiolähteiden pohjalta. Sitä kautta myös työuran jatkamiseen tai eläköi-

tymiseen liittyvään päätöksentekoon olivat merkityksellisiä sellaiset tekijät, joita hoito-

työn esimiehet arvostivat ja mikä heitä motivoi eniten. Osalla nämä tekijät liittyivät sii-

hen, että perheen, vapaa-ajan tai harrastusten koettiin olevan merkitykseltään suurem-

pia kuin työuran jatkamiseen liittyvien tekijöiden. Osalla arvot, arvostukset, asenteet, 

motivaattorit ja niihin liittyvät tarpeet taas linkittyivät muihin tekijöihin, joita on käyty 

läpi tulosten muissa osioissa.  Myös haaveet ja tulevaisuudensuunnitelmat muokkasivat 

osaltaan työuran jatkamiseen liittyvää päätöksentekoa vaikuttaen osaltaan yleisesti hy-

vinvointikokemuksen muodostumiseen. Yhteinen matkusteluhaave puolison kanssa, 

muuttamisajatukset läheisten pariin tai oman ajankäytön suunnittelu tulivat haastatte-

luissa esille etenkin eläkkeelle vetävinä tekijöinä.  

Aiempien tutkimusten mukaan yksin asuvat jatkavat työuraansa useammin kuin yhdessä 

elävät (Järnefelt ym. 2014). Tästä tutkimuksesta poiketen yksin tai yhdessä asuminen ei 

tässä tutkielmassa näyttäytynyt merkityksellisenä tekijänä jatkamispäätöksen teolle. 

Tässä tutkielmassa perhettä, lähipiiriä ja vapaa-aikaa käsiteltiin yhtenäisenä kokonaisuu-

tena, sillä tutkielman tuloksistakin on havaittavissa, että perhekäsitys on laajentunut ja 

moninaistunut (kts. myös Suomen virallinen tilasto 2015).  Perheen lisäksi muilla lähei-

sillä ihmisillä oli merkittävä vaikutus työhyvinvointikokemuksen rakentumiselle ja tasa-

painon säilymiselle, samoin vapaa-ajan toiminnoilla ja erilaisilla sen kautta tulevilla ver-

kostoilla. Vapaa-ajan toimintojen ja muiden läheisten merkitys linkittyi henkilön arvo-

pohjaan ja sitä kautta siihen, mille tekijöille hän antoi suurimman merkityksellisyyden 

tulevaisuudenajatuksissaan. Lastenlasten tai ikääntyneiden vanhempien hoitovastuut ja 

halu olla lähempänä heitä saattoi saada suuremman merkityksen jatkamisajatuksia pun-

nitessa. Kuten Väänänen-Tomppo (2010) sekä Kauppinen ja Jolanki (2012) tutkimuksis-

saan totesivat, olivat eri tekijöiden yhteisvaikutukset merkityksellisimpiä silloin, kun 

työntekijä arvioi kokonaisuutta. 
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”Perhe ja lähiyhteisö on kyllä se merkityksellisin. Ja nimenomaan tämä, että mulla on va-
paa-aikaa ja voi harrastaa eikä elämä ei ole aikataulutettua. Se on se, mitä mä odotan 
koko ajan. Että mä saan aamulla istua vaikka 2 h ja lukea lehteä eikä mulla ole mihinkään 
kiire. Ja mä saan nousta silloin, kun mä haluan. Niin ne on niin kuin niitä merkityksellisiä 
asioita tällä hetkellä, minkä takia minä en jatka työuraa.” H 3 

4.4 Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät voimavaratekijät 

Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät saivat yhteensä 32 mainintaa 

merkityksellisinä tekijöinä työuran jatkamisajatuksille. Kaikki haastateltavat mainitsivat 

tähän osioon kuuluvia tekijöitä ainakin kerran. Yksi haastatelluista nimesi tämän osion 

yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka hänen työuran jatkamispäätökseensä vaikuttavat. 

Yleisesti tähän osioon liittyvien tekijöiden merkityksellisyys työuran jatkamisajatuksille 

koettiin kuitenkin toiseksi vähiten merkitykselliseksi voimavaratekijäksi. Työhyvinvoin-

nin kannalta tähän ryhmään liittyviä tekijöitä ei maininnut kukaan haastatelluista kaik-

kein merkityksellisimpänä tekijänä. 

Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät voimavaratekijät toimivat sekä työhyvin-

voinnin että työuran jatkamisen kannalta yläluokkina. Yhteiskuntatasolla työhyvinvoin-

nille (kts. LIITE 8) merkityksellisiä voimavaroja kuvaaviksi alaluokiksi nousivat yhteiskun-

nallinen päätöksenteko ja arvostus, taloudellisten tekijöiden merkitys, ympäristön tuki-

järjestelmät sekä yhteiskunnalliset muutokset. Toimintaympäristöön liittyvät, työhyvin-

vointia tukevat voimavaratekijät koostuivat alaluokista, joita olivat verkostoituminen ja 

yhteistyö, henkilöstö- ja resurssitekijät, asiakkaat, työtehtävä ja organisaatio. Työuran 

jatkamisajatuksille (kts. LIITE 9) merkityksellisinä voimavaratekijöinä analyysin pohjalta 

nousivat taloudelliset tekijät, yhteiskunnan rakenteet ja järjestelmät sekä yhteiskunnal-

linen päätöksenteko ja arvostus. Toimintaympäristön osalta työuran jatkamiselle merki-

tyksellisiä voimavaratekijöitä kuvasivat alaluokat työn sisältö ja tuki sekä organisaation 

merkitys ja tuki. 

Yhteiskunnallisen arvostuksen koettiin tuovan voimavaroja ja lisäävän sitä kautta työhy-

vinvointia. Koettu arvostuksen puute taas näyttäytyi työhyvinvointia heikentävänä teki-

jänä. Tähän liittyivät monen kohdalla rahalliset tekijät. Palkka oli tärkeä työhyvinvointia 

ylläpitävä rakenteellinen tekijä, mutta liki kaikki totesivat palkan olevan tehtävään, työ-

määrään ja sen vaatimaan koulutusvaateeseen nähden liian matala. Toisaalta työn mie-
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lekkyys ja sisältö nähtiin monen ajatuksissa tärkeämpänä kuin palkka. Samanlaisiin tu-

loksiin on päätynyt myös Väänänen-Tomppo (2010). Matala palkkataso yhdistettiin kui-

tenkin yhteiskunnallisen arvostukseen tai sen puutteeseen. 

”Yhteiskunnallinen arvostus on kanssa sellainen. Että jos pidetään niin tärkeänä, että ha-
lutaan, että tehdään vielä pidempää työuraa, niin sitten tarvitsee myös yhteiskunnan 
osoittaa, että se työ on tärkeää, toisin kuin nyt.” H 6  

Rahallisilla tekijöillä ei ollut kovin suurta merkitystä uran jatkamisajatuksille. Eläkekart-

tumasta oltiin tietoisia ja se koettiin periaatteessa hyvänä. Silti se ei ollut useimmalle 

haastatellulle määräävä tekijä työuran jatkamisajatuksien kannalta, vaan muut tekijät 

koettiin merkityksellisemmiksi.  

”No pieni merkitys (eläkekarttumalla). Mutta jos mulla on toisessa vaakakupissa mun las-
tenlasteni hyvinvointi tai se, että voin olla sitä asiaa edistämässä, niin ei ole niin suurta 
merkitystä.” H 8 

Vain yhden haastatellun mielestä rahalliset tekijät olivat yksi kaikkein merkityksellisim-

piä tekijöitä päätöksenteossa, muut eivät pitäneet rahallisia tekijöitä määräävinä. Sa-

mankaltainen tulos taloudellisten kannustimien merkityksen vähäisyydestä on saatu 

myös von Bonsdorffin (2009), Collins-McNeilin ja kumppaneiden (2012) sekä Väänänen-

Tompon (2010) tutkimuksissa. Collins-McNeil kumppaneineen (2012) totesi ihmisen 

omien arvostukseen liittyvien tekijöiden kuvastuvan merkityksellisempänä kuin rahallis-

ten tekijöiden. Tässä tutkielmassa yhteiskunnallinen arvostus ja sen puute nousivat 

esille eräinä merkityksellisinä tekijöinä liittyen haluun tehdä hoitotyötä ja jatkaa työ-

uraa. Rahallisten tekijöiden sekä arvostukseen liittyvien tekijöiden kautta tämä osio lin-

kittyy arvoihin, asenteisiin ja motivaatiotekijöihin sekä osaltaan myös ihmisen perustar-

peisiin Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaiden mukaisesti. Rahalliset tekijät ja 

muut yhteiskunnan tukirakenteet liittyvät siten turvallisuuden tarpeen ylläpitoon. Ar-

vostuksen tarve sijaitsee portaiden toiseksi korkeimmalla sijalla ollen toiseksi tavoitel-

luin työhyvinvointiin liittyvä taso.  

”En mä sitä ajattele, että nyt mä teen yhteiskunnalle merkittävää työtä kun nyt mä jat-
kaisin. Se ei ole.. Se on enemmän henkilökohtainen päätös tai muut asiat vaikuttaa siihen. 
Mutta tietysti se, että se eläke on korkeampi, mutta mä en ajattele sitä niin, että mä olen 
korvaamaton tälle työpaikalle, en todellakaan.” H 1 

Yhteiskunnallinen päätöksenteko nähtiin työhyvinvointia tukevana tekijänä silloin, jos se 

oli tehty asiantuntijoita kuunnellen ja työn ja toimintojen kannalta järkevästi. Tietoon 



59 
 

 
 

perustumaton päätöksenteko ja lisääntynyt byrokratia taas koettiin voimavaroja vie-

väksi ja turhauttavaksi. Yhteiskunnan tukijärjestelmät koettiin pääosin positiivisesti työ-

hyvinvointiin vaikuttavina siltä osin, kun niitä pystyttiin itse hyödyntämään. Valinnanva-

paus ja joustavuus työuran jatkamisratkaisuissa ja eläköitymispäätöksen teossa loivat 

turvallisuudentunnetta.  

”No nyt mä olen tietysti aika hyvinvoiva, kun mulla on eläkeikä laskettu ja saatan päästä 
silloin sitten jo tai on mahdollisuus olla töissäkin. Koska onhan sekin hyvä asia, jos tulisikin 
sellainen tilanne tai taloudellinen tilanne, joka vaatiskin sitten sitä jatkamista. Hyvä, että 
ne on aika joustavia kuitenkin tällä hetkellä mun mielestä. Ja sitten on tällaisia osa-aika-
mahdollisuuksiakin, joita voi käyttää. Että koen, että Suomessa on nämä suht koht hyvin 
järjestetty verrattuna johonkin muihin maihin. On sellainen turvallinen olo, tyhjän päälle 
ei jäisi missään vaiheessa.” H 4 

Työhyvinvointia tukeviksi ja voimavaroja lisääviksi rakenteiksi ja järjestelmiksi nimettiin 

erilaiset kuntoutuskurssit ja yhteiskunnan mahdollistama tuki kouluttautua lisää. Myös 

toimintaympäristötasolta nimettiin erilaisia järjestelyjä ja toimenpiteitä, joiden tarkoi-

tuksena oli parantaa työssä jaksamista, tukea työhyvinvointia ja sitä kautta antaa mah-

dollisuuksia myös työuran jatkamiseen. Näitä olivat esimerkiksi erilaiset organisaation 

sisäiset ergonomiaa tukevat palvelut ja ratkaisut, työnohjaus sekä työterveyshuolto.  

Suunnitelmallista ikäjohtamisen teemaa ei tutkimuskohteessa haastateltujen mukaan 

ollut tällä hetkellä käytössä eikä eläköitymisajatuksista tai työuran jatkamisesta monen 

kohdalla ollut vielä keskusteltu oman esimiehen kanssa. Tukea omaan työhön koettiin 

saatavan kohtalaisen hyvin omalta esimieheltä. Osa kuitenkin koki, että etenkin henki-

löstöön liittyvissä haasteissa tukea ei ollut riittävästi saatavilla, joka vei voimavaroja.  

”Tämmöisten resurssikysymysten kanssa jätetään aika yksin kyllä.” H 6 

Henkilöstön saatavuus näyttäytyi merkittävänä voimavaroihin vaikuttavana tekijänä. 

Riittävän henkilöstön avulla yksikön toiminta pystyttiin turvaamaan. Vetovoimaisessa 

yksikössä työskentely nähtiin työhyvinvointia tukevana voimavaratekijänä ja suurin osa 

niistä, jotka olivat työuraansa jo jatkaneet tai jatkamassa, työskentelivät tällaiseksi ko-

kemassaan työyksikössä. Haastatteluissa nousi esille, että vetovoimaisessa yksikössä 

työskentely oli lisännyt myös muun henkilöstön halua jatkaa työssään. Tämä liittyy osal-

taan työn imun kokemiseen ja sen laajentumiseen koko työyhteisössä, jonka ovat aiem-

min myös Christensen ja kumppanit (2008) sekä Manka (2011) havainneet.  Henkilöstön 

saatavuushaasteet taas kuormittivat esimiestä vieden työaikaa ja aiheuttaen paineita 
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työyhteisön taholta esimiestyölle, joka heikensi ilmapiiriä. Tämä vei esimiesten voima-

varoja ja vaikutti osaltaan siihen, ettei uran jatkamiselle ollut niin suurta halua. 

”..työhän on aika raskasta ja ihmisillä on aika paljon niitä negatiivisia fiiliksiä siitä, jos 
meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä. Niin tää tämmöinen. Se on oikeastaan sitä kuluttavaa—” 
H 7 

Organisaatioissa ja yhteiskunnallisella tasolla voimavaroihin vaikuttaviksi tekijöiksi nou-

sivat erilaiset muutokset, joiden määrän koettiin lisääntyneen. Niin oma työtehtävä, 

rooli, asiakastyö, työnteon välineet kuin tavatkin olivat muuttuneet. Suurena globaalina 

muutoksena oli meneillään oleva koronaviruspandemia, joka oli muuttanut yksiköiden 

käytäntöjä paljon. Esimiesten roolissa olevia nämä muutokset olivat työllistäneet varsin 

paljon ja osa koki voimavarojensa olevan vähissä haastatteluhetkellä. Osa haastatel-

luista näki muutosten kuitenkin toimivan pääosin voimavaroja ja työn imua lisäävinä te-

kijöinä, jotka toimivat osaltaan työuran jatkamista tukevina tekijöinä. 

 
”Edelleenkin ne muutokset, se on se työn vaihtelevuus (työhyvinvointia ja työuran jatka-
mista tukevia tekijöitä).” H 1 
 
”Kyllä, tässähän on tätä muutosta koko ajan. Ja kyllä se vaikuttaa, että millaisia tehtäviä 
siitä tulee esimiehelle.  Onko ne sellaisia, jotka tuntuu mielekkäältä vai onko ne turhaut-
tavia tehtäviä. Jos muutokset on siihen suuntaan, että ne on niin kuin järkevän tuntuisia 
ja saa sitä työn imua aikaan, niin ne tuo voimavaroja.” H 6  

 

Osa taas tiedosti muutosten olemassaolon ja välttämättömyyden ja koki, että niiden 

kanssa on vain opittava elämään. Osa haastatelluista koki muutokset voimavaroja hei-

kentävinä tekijöinä, jotka vaikuttivat osaltaan siihen, ettei uraa välttämättä haluttu enää 

jatkaa lakisääteisen alimman eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Tapa suhtautua uusiin 

muutoksiin liittyy osaltaan persoonallisuuteen, jota ei tässä tutkielmassa tarkastella. 

Erilaiset lisääntyneet ohjeet, säännöt ja byrokratia toisaalta toivat selkeyttä työtehtä-

vien hoitoon, mutta osa koki niiden lisäävän myös työmäärää ja vaikuttavan sitä kautta 

työhyvinvointia tukeviin voimavaroihin heikentävästi. Selkeät käytännöt ja rakenteet tu-

kivat työuran jatkamiseen, vaikka niilläkään ei yksin määräävää asemaa koettu olevan 

päätöksenteossa. 

”Jos ohjeet ja toimintaperiaatteet on kunnossa, niin onhan sitä helpompi jatkaa sitä työ-
uraa. Mutta ei tämä ole mikään määräävä tekijä tämäkään mun työuran jatkamiseen.”  
H 3 
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Esimiestehtävään liittyviä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuvattiin eri tavoin. Ylei-

sesti esimiesrooli koettiin sellaiseksi, johon kohdistuu paljon odotuksia monelta taholta. 

Asiakkaat, omaiset, johto, organisaatio, talous sekä alaisina toimivat työntekijät asetti-

vat omat odotuksensa esimiestyölle. Osaltaan nämä saattoivat kuormittaa ja viedä työ-

hyvinvointia tukevia voimavaroja. Toisaalta taas näiden kautta koettiin saatavan voima-

varoja, mikäli palaute oli positiivista tai henkilö koki niiden kautta onnistumisen iloa 

työssään. Näillä kokemuksilla oli osaltaan vaikutusta työuran jatkamisajatuksille. 

”Aika litistyksissä siinä välissä. Että mitenkään ei ole hyvä, se on tosi kuormittavaa ja tie-
tysti mietityttää kyllä, että miksi jatkaa.” H 6 

”Ja se vaikuttaa sitten tietysti minun työhöni, jos henkilöstö ei ole motivoitunutta ja miet-
tii, olisko jossain muualla vaikka kivempaa. Niin nämä muutokset tulee sitä kautta.” H 6 

Työn pirstaleisuuden ja määrän koettiin lisääntyneen. Osa koki sen vähentävän työhy-

vinvointia tukevia voimavaroja ja lisäävän halua hakeutua eläkkeelle. Koettiin, että omat 

resurssit eivät riitä kaikkien velvoitteiden hoitamiseen.  

”Rajansa sillä, kuinka paljon niitä tulee. Että välillä tuntuu, että tulee vähän liikaakin tai 
niitä ei voi rytmittää, vaan niitä tulee pakkotahtisesti, pitää revetä vähän liian moneen 
juttuun. Että kyllä sitä siinä vaiheessa miettii, onko järkevää jatkaa, onko kapasiteettia 
jatkaa.” H 6 

Aiemmin esimerkiksi Suonsivu ja Surakka (2014) ovat todenneet juuri lähiesimiesrooliin 

liittyvät monilta eri tahoilta tulevat odotukset, velvoitteet ja arvoristiriitaisuudet esi-

miesten työhyvinvointia heikentäviksi tekijöiksi. Samoin Tehyn teettämä selvitys hoito-

työn esimiesten työhyvinvoinnista paljasti, että suurinta uupuneisuus oli juuri lä-

hiesimiesten kohdalla (Aula Research 2019). 

5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää erään terveydenhuoltopalvelujen tuotta-

jan yksiköissä työskentelevien ikääntyvien, 55–vuotta täyttäneiden hoitotyön lä-

hiesimiesten kokemuksia siitä, millaisista voimavaratekijöistä heidän työhyvinvointinsa 

rakentuu ja miten merkityksellisinä nämä tekijät näyttäytyvät heidän työuransa jatka-

misajatusten näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä toimivat: 
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➔ Millaiset voimavaratekijät rakentavat hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointi-

kokemusta?  

➔ Miten merkityksellisinä nämä tekijät koetaan työuran jatkamisajatusten kan-

nalta?  

Työhyvinvointiin vaikuttavia voimavaratekijöitä tarkasteltiin tässä tutkielmassa modifi-

oidun Työkykytalomallin (kts. Ilmarinen 2006; Lundell ym. 2011) eri tekijöiden kautta 

muodostuvana laajana, moniulotteisena käsitteenä, joka muodostuu yksilöllisesti koet-

tujen erilaisten voimavaratekijöiden kautta. Voimavaratekijänäkökulman perustana on 

Bakkerin ja Demeroutin (2007) Työn voimavarat ja vaatimukset (JDR) -malli. Näiden luo-

maa kokonaisuutta täydentämään on etenkin tulosten analyysin yhteydessä yhdistetty 

tarvehierarkian pohjalta luotu, motivaatioteoriaan perustuva Rauramon (2004) Työhy-

vinvoinnin portaat -malli.  Tutkielman tulokset osoittivat, että kaikilla Työkykytalomallin 

osa-alueisiin liittyvillä voimavaratekijöillä koettiin olevan merkitystä hoitotyön lä-

hiesimiesten työhyvinvoinnille sekä työuran jatkamisajatuksille, mutta merkitykset ero-

sivat toisistaan hieman riippuen siitä, kummasta käsitteestä oli kyse. Ihmisen perustar-

peet ja niiden kautta nousevat motiivit näiden tarpeiden täyttymiselle olivat merkittäviä 

tekijöitä niin työhyvinvointikokemuksen rakentumisessa kuin työuran jatkamiseen liitty-

vässä päätöksenteossa.  

Tutkielman tulosten pohjalta korostuu kokonaisvaltaisuuden ja tasapainon merkitys 

suhteessa yksilön elämäntilanteeseen. Merkityksellisimmät voimavarat, joiden avulla 

työn tekeminen ja työuran jatkaminen yleensäkään koettiin olevan mahdollista, koos-

tuivat henkilökohtaisista, itseen liittyvistä voimavaratekijöistä, jotka loivat pohjan lä-

hiesimiehen toimintakyvylle ja työhyvinvoinnille (kts. myös Lundell ym. 2011, 54). Kaik-

kein merkityksellisimmäksi työuran jatkamista tukevaksi voimavaraksi koettiin oma fyy-

sinen ja erityisesti psyykkinen terveys ja toimintakyky, joilla on myös monien aiempien 

tutkimusten mukaan myös nähty olevan suurin merkitys työuran jatkamispäätökselle 

(mm. Axelrad 2018; Leinonen ym. 2016; Peltonen & Wallin 2014, 13; Perkiö-Mäkelä ym. 

2012, 172; Rabate` 2019; Väänänen-Tomppo 2010, 77-78; Wargo-Sugleris 2015). Erityi-

sesti juuri psyykkisten kuormitustekijöiden tiedetään olevan yksi suurimmista tekijöistä, 

jotka johtavat ennenaikaiseen eläköitymiseen (kts. van Rijn ym. 2013, 299). Niiden on 
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myös todettu olevan hoitotyön lähiesimiesten tyypillisin syy lähteä työstään 

(Warshawsky & Havens 2014).  

Kognitiiviset voimavarat näyttäytyivät työn hallinnassa ja osaamisessa. Toisaalta osaa-

misen kannalta uuden oppiminen ja osaamisen hyödyntäminen näyttäytyivät motivoi-

vina ja työhyvinvointia sekä työn imua lisäävinä tekijöinä, joista esimies sai osakseen 

motivoivia arvostuksen kokemuksia. Nämä olivat merkityksellisiä tekijöitä sille, että hoi-

totyön lähiesimies halusi työuraansa jatkaa. Erityisesti työn hallinnan tunne oli merkit-

tävä lähiesimiesten voimavara, joka muodostui osaamisen ja uran aikana hankitun hil-

jaisen tiedon pohjalta yhdistyen suunnitelmallisuuteen ja sitä kautta koko yksikön toi-

minnan sujuvuuteen. Osaltaan hallinnan tunne ulottui myös lähiesimiehen oman elä-

män hallintaan ja sen suunnitteluun. Henkilökohtaisen elämän tasapainolla oli taas osal-

taan vaikutusta työhyvinvointikokemukseen. 

Erityisen merkittäviksi, mutta henkilöiden itsensä vähän tunnistamiksi tekijöiksi kaikkien 

kokemusten, toiminnan ja päätösten taustalla nousivat henkilökohtaiset arvot, asenteet 

ja motivaatiotekijät, jotka linkittyivät vahvasti ihmisen perustarpeisiin ja niiden tyydyt-

tymiseen kuten Rauramo (2004, 2012) Työhyvinvoinnin portaat -mallissaan kuvaa. 

Nämä tekijät olivat erityisen merkityksellisiä sille, miten hoitotyön lähiesimies erilaiset 

asiat koki, miten ne häntä motivoivat ja miten ne hänen toimintaansa ja työuran jatka-

miseen liittyviin ajatuksiinsa vaikuttivat. Koska työuran jatkaminen perustuu pitkälti va-

paaehtoiseen päätökseen, on tarpeilla, motiiveilla ja halulla suuri merkitys tässä päätök-

sentekoprosessissa. 

Päivittäiseen työhön liittyvät moninaiset voimavaroihin vaikuttavat tekijät olivat hyvin 

merkityksellisiät työhyvinvointikokemuksen rakentumiselle sekä työuran jatkamishalua 

koskeville ajatuksille. Erityisesti päivittäisen työn sisällöllä ja työn sujuvuudella sekä ih-

misten välisillä tekijöillä, kuten ilmapiirillä, saadulla tuella ja johtamistavalla oli merki-

tystä lähiesimiesten työhyvinvointikokemuksen rakentumisessa. Mikäli nämä tekijät ko-

ettiin positiivisina ja voimavaroja tuottavina, vaikuttivat ne vahvasti työhyvinvointikoke-

mukseen ja sitä kautta loivat myönteistä polkua myös työuran jatkamisajatuksille. Lä-

hiesimiehen yksilöllisesti koetulla, eri tekijöiden kautta muodostuvalla kokonaisuudella 

oli kuitenkin suurin merkitys työuran jatkamisajatuksille, eikä pelkästään yksittäisiä päi-

vittäiseen työhön liittyviä tekijöitä koettu merkityksellisinä työuran jatkamisajatuksille. 
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Sen sijaan työhyvinvointikokemuksen muodostumisen kannalta päivittäiseen työhön 

liittyvät voimavaroihin vaikuttavat tekijät koettiin kaikkein merkityksellisimpinä. 

Henkilökohtaisilla työn ulkopuoliseen elämään liittyvillä voimavaratekijöillä oli työhyvin-

vointia tukeva, tasapainottava ja palauttava merkitys. Työuran jatkamisajatuksiin liit-

tyen näiden tekijöiden merkitykset yhdistyivät ihmisen omien arvostus- ja motivaa-

tiotekijöiden kanssa luoden yksilöllisiä merkityksiä, jotka saattoivat olla osaltaan työuran 

jatkamista edesauttavia tai eläkkeelle vetäviä tekijöitä. Lähiyhteisö ja vapaa-aika saat-

toivat siis henkilön arvopohjasta ja tilanteesta riippuen saada joko työuran jatkamista 

mahdollistavan tai estävän roolin.  

Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvillä voimavaratekijöillä koettiin olevan kaik-

kein vähäisin merkitys niin työhyvinvoinnin kuin työuran jatkamisajatusten kannalta. 

Nämä tekijät asettivat pääosin rakenteita, sääntöjä tai tuottivat palveluja, jotka osaltaan 

tukivat työhyvinvointia tai työuran jatkamista. Osaltaan niiden merkitys näkyi myös si-

ten, että ne asettivat erilaisia muutos- ja uudistustarpeita hoitotyön lähiesimiehelle. Näi-

den tekijöiden kautta vaikutus kohdistui ihmisen persoonasta ja arvostus- ja asennepoh-

jasta riippuen eri tavoin koettuun työhyvinvointiin ja työuran jatkamishaluun.  

Tuloksia tarkasteltaessa Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaat -mallin pohjalta, voi-

daan havaita, että kaikilla ihmisen perustarpeilla ja niiden tyydyttymiseen liittyvillä mo-

tivaatioon vaikuttavilla tekijöillä oli merkittävä asema lähiesimiesten työhyvinvointiko-

kemuksen muodostumisessa. Samoin niiden voitiin nähdä nousevan merkityksellisiksi 

työuran jatkamisajatusten perustana. Psykofysiologiset perustarpeet ja turvallisuuden 

tarpeet näyttäytyivät selkeinä perustason tarpeina, joiden tuli olla tyydytettyjä jo varsin 

perustason työhyvinvointikokemukseen liittyen. Ne eivät myöskään olleet työuran jat-

kamisajatusten kannalta erityisen merkityksellisiä, mikäli ne olivat tyydytettyjä.  

Työhyvinvoinnin portaiden korkeammilla tasoilla sen sijaan sijaitsivat työhyvinvointiko-

kemuksen rakentumisen kannalta merkityksellisimmät tarpeet. Näitä olivat sosiaalisiin 

verkostoihin liittyvät liittymisen tarpeet, koetut arvostuksen tarpeet sekä korkeimpana 

itsensä toteuttamisen tarpeet. Voimavaroina koetut ja niitä lisäävät tekijät, joita tutkiel-

massa kertyi kaikilta Työkykytalon osa-alueilta, loivat polkua saavuttaa tämä työhyvin-
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voinnin korkein, itsensä toteuttamiseen liittyvä porras. Voimavaroja kuluttavat vaati-

mustekijät taas vaikuttivat useimmiten negatiivisesti niin koko työhyvinvointikokemuk-

sen muodostumiseen kuin myös työn imun kokemiseen.  

Itsensä toteuttamisen tarpeiden voitiin nähdä liittyvän vahvasti työn imun kokemukseen 

sekä hallinnan tunteeseen, joka tämän tutkielman tuloksissa nousi erääksi merkittäväksi 

hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointia rakentavaksi ja kannattelevaksi voimavarate-

kijäksi.  Siten työn imua kokevat, itseään toteuttavat ja arvostusta saavat hoitotyön lä-

hiesimiehet kokivat työhyvinvointinsa varsin hyväksi. Nämä tekijät olivat merkittäviä 

myös työuran jatkamisajatusten kannalta. Siten voidaan nähdä, että tämä tulos noudat-

telee aiempien työn imua koskevien tutkimustulosten linjaa, jossa sen on koettu lisää-

vän niin työhyvinvointia kuin myös halua jatkaa työuraa (mm. Hakanen & Perhoniemi 

2008; Perkiö-Mäkelä ym. 2012; Schaufeli & Bakker 2004).  

Arvostuksen tarve työuran jatkamisajatuksiin vaikuttavana tekijänä liittyi osaltaan hen-

kilön omaan arvopohjaan ja siihen, mitä hän itse arvosti ja keiden antama arvostus oli 

hänelle itselleen merkityksellisin. Tähän liittyivät palautekäytännöt sekä yhteiskunnalli-

nen, työyhteisön ja lähipiirin antama arvostus. Työhyvinvoinnin portaat -mallin mukai-

sesti arvostuksen tarpeet sijaitsevat toiseksi korkeimmalla portaalla ollen sen mukaisesti 

varsin merkityksellisiä työhyvinvointikokemuksen kannalta. Tiedetään myös, että arvos-

tus liittyy vahvasti itsearvostuksen tunteeseen, joka on merkityksellinen esimerkiksi työ-

uupumisen ehkäisyn kannalta (Rauramo 2004, 137). Arvostuksen kokemusta voidaankin 

tulosten pohjalta pitää yhtenä lähiesimiesten työhyvinvointia ylläpitävänä ja kohotta-

vana voimavaratekijänä, joka osaltaan ehkäisee uupumiskokemuksia ja jolla on merki-

tystä myös työuran jatkamisajatuksille (kts. myös van Rijn ym. 2013, 299; Warshawsky 

& Havens 2014).  

Tutkielmassa käytetty modifioitu Työkykytalomalli ja sitä täydentävät mallit soveltuivat 

hyvin käytettäviksi sekä työhyvinvoinnin että työuran jatkamiseen liittyvien tekijöiden 

tarkastelussa. Niiden avulla saatiin monipuolisesti toisiaan täydentävää tietoa tutkimuk-

sen kannalta oleellisista tekijöistä.  Mallit jättävät kuitenkin varsin vähälle huomiolle ai-

kajänteeseen liittyvät tapahtumat Työkykytalomalliin sisältyviä henkilökohtaisia ominai-

suuksia ja sen sisältämiä arvoja, asenteita ja motivaatiotekijöitä lukuun ottamatta. Tätä 
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voidaan pitää yhtenä käytettyjen mallien rajoituksena. Tuloksia tulkitessa voidaan ha-

vaita, että koko ihmisen eliniän ja työuran aikana tapahtuneilla tekijöillä on merkitystä 

niin työhyvinvointikokemuksen kuin työuran jatkamisajatusten rakentumisessa. Nyky-

hetkellä on vaikutusta tutkimushetkellä koettuun tilanteeseen, mutta tulosten kautta oli 

havaittavissa, että myös tulevaisuudenhaaveilla ja suunnitelmilla oli vaikutusta etenkin 

työuran jatkamiseen liittyvissä ajatuksissa. Hallinnan tunne, joka tutkielmassa paljastui 

vahvaksi lähiesimiesten työhyvinvointia ja työuran jatkamista tukevaksi voimavaraksi, 

liittyy osaltaan myös tarpeeseen hallita ja suunnitella omaa tulevaa henkilökohtaista elä-

määnsä.  

Työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden aikajännettä edelleen tarkastellen voidaan ha-

vaita, että Rauramon (2004) Työhyvinvoinnin portaat -mallin tarpeiden tyydyttyminen 

taas perustuu varsin lyhytkestoiseen vaikutukseen, jolloin työhyvinvointikokemuksen yl-

läpysymiseksi näitä kokemuksia tarvitaan aina uusia (kts. Mayor & Risku 2015, 41). Siten 

voidaankin nähdä, että aikajanalla vaikuttaa monentasoisia ja -aikaisia tekijöitä, jotka 

kaikki vaikuttavat niin työhyvinvointikokemuksen rakentumiseen kuin myös ajatuksiin 

työuran jatkamisesta. 

Tämän tutkielman tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että työhy-

vinvoinnilla on erittäin merkittävä vaikutus sille, haluaako työntekijä työuraansa jatkaa. 

Hoitotyön lähiesimiesten kohdalla tähän liittyvää aiempaa tutkimusta on hyvin vähän, 

joten tutkielman tulosten kautta saatiin arvokasta lisätietoa tähän ammattiryhmään 

kuuluvien työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja työhyvinvointikokemuksen merki-

tyksestä työuran jatkamisajatuksille. Työhyvinvointia tarkasteltiin tässä tutkielmassa 

moninaisena, laajana käsitteenä huomioiden nämä tekijät voimavaratekijälähtöisesti ja 

tarkastellen niitä myös ihmisen perustarpeiden kautta. Positiivinen, voimavaralähtöinen 

tutkimuslinja edustaa tuoreinta työhyvinvointitutkimuslinjaa ja siihen liittyvillä tekijöillä 

on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan vahva vaikutus niin työhyvinvoinnille kuin 

myös työuran jatkamisajatuksille. Lähestymällä näitä tekijöitä moninaisesti eri näkökul-

mia hyödyntäen, saatiin uutta, nämä kontekstit yhdistävää tietoa hoitotyön lähiesimies-

ten työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja näiden tekijöiden merkityksellisyydestä 

työuran jatkamisajatuksille. Tämän kaltaista, yhtenäistä tietoa ei aiempien tutkimusten 

pohjalta ole olemassa.  
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Tutkimusmenetelmänä teoriaohjaava sisällönanalyysi soveltui hyvin aineiston analyy-

siin. Sen avulla kyettiin löytämään mallien antaman viitekehyksen pohjalta niiden sisäl-

töihin liittyviä tekijöitä, jotka kuvasivat työhyvinvointiin ja työuran jatkamisajatuksiin si-

sältyviä luokkia moninaisesti ja rikkaasti. Aineiston kvantifioinnin avulla tulosten osalta 

kyettiin hyvin erottamaan kaikkein merkityksellisimmät tekijät. Sen sijaan käytetyllä laa-

dullisella mallilla ei kyetty muutoin analysoimaan eri tekijöiden välisiä yhteyksiä. Eräänä 

jatkotutkimusaiheena olisikin tutkia näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä kvantitatiivisin 

tutkimusmetodein. Näin saataisiin tämän tutkielman tuloksia täydentäviä ja tukevia 

määrällisiä tietoja.  

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista yhdistää tähän tutkimukseen laajempi työhyvin-

vointia kuvaava tutkimus, esimerkiksi Kunta10-tutkimus ja sen pohjalta tarkastella tietyn 

joukon osalta työurien jatkamisajatuksia pitkittäistutkimuksen muodossa, jolloin saatai-

siin tietoa pidemmällä aikavälillä näiden tekijöiden kehityksestä ja mahdollisesti tehty-

jen toimenpiteiden vaikuttavuudesta työhyvinvoinnin ja työurien pidentämisen osalta. 

Organisaatiossa, jossa tämä tutkielma tehtiin, ei ollut tällä hetkellä käytössään erityistä 

ikäjohtamisen mallia, jolla olisi tuettu strategisesti työurien jatkamiseen. Olisikin mie-

lenkiintoista ja yhteiskunnallisesti erityisen tarpeellista tarkastella ja vertailla tuloksia 

sellaisen organisaation tuloksiin, jossa työurien jatkamiseen ja työhyvinvointitekijöiden 

kehittämiseen olisi strategisesti panostettu erilaisin toimenpitein. Tulevaisuudessa vä-

estön ikärakenteen muuttuessa tarvitaan Suomen taloudellisen kantokyvyn turvaa-

miseksi yhä enemmän toimivia, nämä kontekstit yhdistäviä keinoja, joilla voidaan tukea 

niin työhyvinvointia kuin työurien jatkamista. 

Kerätystä aineistosta löytyi myös useita mielenkiintoisia tekijöitä, joita olisi mahdollista 

jatkotutkimuksissa tutkia. Esimerkiksi työn ja työelämän muutoksiin liittyen tuli useita 

mainintoja. Näiden tekijöiden sisältöä ja merkityksiä niin työntekijöille kuin organisaati-

oillekin olisi mahdollista tutkia laadullisin menetelmin. Tästä tutkimuksesta rajattiin pois 

työntekijän persoonallisuuden merkitys työhyvinvoinnille ja työuran jatkamisajatuksille. 

Haastattelujen kautta kyettiin kuitenkin havaitsemaan, että persoonallisuus vaikutti 

vahvasti työhyvinvointikokemukseen ja työuran jatkamisajatuksiin. Siten näiden tekijöi-

den tutkimisen kautta olisikin mahdollista saada tätä tutkielmaa täydentävää tietoa työ-
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hyvinvointiin ja työuran jatkamiseen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi eräänä jatkotutkimusai-

heena olisi tutkia työhyvinvointikokemuksen yhteyttä todelliseen eläköitymistilantee-

seen. Koska tämä tutkielma keskittyi työhyvinvointia tukevien voimavaratekijöiden ja 

työuran jatkamisajatusten tutkimiseen, olisi erittäin mielenkiintoista tutkia myös näiden 

tekijöiden merkityksiä ja vaikutuksia myöhempään todelliseen työuran jatkamis- ja elä-

köitymistilanteeseen. 

Tutkielman pohjalta voidaan yhteenvetona todeta, että työhyvinvointikokemukseen liit-

tyvät tekijät ja niiden myötä kehittyvät työuran jatkamisajatukset muodostuvat moni-

naisista tekijöistä yksilöllisesti työuran aikana. Osaltaan merkitystä on jo yksilön varhai-

silla vaiheilla sekä geneettisillä ja sosioekonomisilla tekijöillä. Siten merkityksellisiä ovat 

monet erilaiset tekijät ja oikea-aikainen tuki ihmisen elämän ja työuran aikana. Voidaan-

kin nähdä, että vastuu työhyvinvoinnin ylläpidosta jakaantuu sekä yksilölle, organisaa-

tiolle että yhteiskunnalle. Merkitystä on myös työntekijän lähipiirin antamalla tuella ja 

vapaa-ajan toimintojen palauttavalla vaikutuksella. Yksilöllisesti muodostuva tasapaino 

näiden kesken on merkityksellistä työntekijän työhyvinvointikokemuksen rakentumi-

selle.  

Työnantajan ja organisaation merkitys työhyvinvoinnin ja työurien pidentämisen edistä-

jänä on tärkeä. Tämän tutkielman tulosten pohjalta tulee erityisesti kiinnittää huomiota 

voimavaratekijöiden havaitsemisen lisäksi niiden hyödyntämiseen ja lisäämiseen työssä, 

jotta voimavaroja kuluttavien vaatimustekijöiden vaikutuksia on mahdollista kompen-

soida. Vaatimustekijät tunnistamalla niitä voidaan vähentää.  

Erityisen merkittäväksi tekijäksi niin työhyvinvoinnin kuin työuran jatkamisen kannalta 

nousi itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydyttyminen, johon liittyi myös kokemus työn 

imusta. Organisaatiossa voidaan mahdollistaa lähiesimiesten tälle työhyvinvoinninta-

solle nouseminen antamalla mielekkäitä ja riittävän haasteellisia työtehtäviä sekä tar-

joamalla hyvää johtamista sekä yhteisöllistä tukea. Tuottamalla lähiesimiehelle mahdol-

lisuuksia hyödyntää osaamistaan monipuolisesti, voidaan synnyttää onnistumisen ja ar-

vostuksen kokemuksia, jotka luovat polkua nousta tälle korkeimmalle työhyvinvoinnin 

tasolle. Koska kyse on pitkälti myös yksilöllisistä tekijöistä, tarvitaan yhteistä keskustelua 

oman esimiehen kanssa. Näin yksilön tarpeet ja kiinnostuksen kohteet voidaan hyödyn-
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tää häntä motivoivalla tavalla synnyttäen sitä kautta positiivisia kokemuksia. Merkittä-

vänä tekijänä työhyvinvoinnin sekä työuran jatkamisen kannalta näyttäytyi myös lä-

hiesimiehen kokema hallinnan tunne, joka rakentui uran aikana kehittyneestä osaami-

sesta, tiedoista, taidoista ja muodostuneiden verkostojen kautta. Hallinnan kokemuksen 

avulla yksikön toimintaa ja omaa työtä oli mahdollista hallita, suunnitella ja johtaa. Osal-

taan hallinnan tunne jakaantui myös lähiesimiehen oman elämän hallintaan ja suunnit-

teluun, joka tuki työhyvinvointia ja työuran suunnittelua. 

Voimavarojen huomioinnin, vahvistamisen sekä hyödyntämisen lisäksi huomiota tulee 

jatkossa kiinnittää erityisesti havaittujen riskien välttämiseen. Riskeinä korostuvat yhä 

enemmän etenkin psyykkiset kuormitustekijät. Koko työyhteisön työhyvinvoinnilla sekä 

riittävällä tuen saannilla niin omalta esimieheltä kuin koko työyhteisöltä nähtiin tutkiel-

man tuloksissa olevan vahva vaikutus lähiesimiehen työhyvinvoinnille sekä työuran jat-

kamista edesauttaville ajatuksille. Jatkossa tuleekin kiinnittää huomiota yhteisöllisyyden 

vahvistamiseen sekä johtamiseen. Liiallisen kuormituksen ja kiireen välttäminen, toi-

miva työnjako, mielekkääksi koettu työ sekä riittävä tuki muutosten keskellä edesautta-

vat mielekkään työhyvinvointikokemuksen synnyssä. Myös erilaiset joustavat ja osa-ai-

kaiset työmahdollisuudet nousivat erityisen merkittäviksi tekijöiksi, joiden avulla tähän 

tutkielmaan osallistuneista hoitotyön lähiesimiehistä suurin osa olisi ainakin harkinnut 

työuran jatkamista.  

Tässä tutkielmassa tehdyn tarkastelun pohjalta havaittiin niin työhyvinvointiin kuin työ-

uran jatkamiseen liittyvien tekijöiden olevan samoja, mutta eri tekijöiden painoarvot 

vaihtelivat yksilöittäin, työuran vaiheen mukaisesti sekä riippuen siitä, tarkasteltiinko 

työhyvinvointia vai työuran jatkamiseen liittyvää käsitettä. Siten käsitteiden voidaan kat-

soa soveltuvan hyvin yhteisesti käsiteltäviksi. Tutkielman pohjalta voidaan nähdä, että 

tulevaisuudessa organisaatioihin tarvitaankin strategia, joka yhdistää työhyvinvoinnin ja 

työuran jatkamisen käsitteet. Toimenpiteiden tulee jatkua koko työuran ajan ja niiden 

tulee perustua henkilön kulloiseenkin henkilökohtaiseen tilanteeseen ja työuran vaihee-

seen. Näin hän saa oikea-aikaisen tuen ja toisaalta mahdollisuuden käyttää osaamistaan 

laaja-alaisesti, joka synnyttää onnistumisen kokemuksia luoden positiivista, työn imua 

lisäävää polkua työuralla.  
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Suunnitelmallisesta työhyvinvoinnin edistämisestä sekä työurien jatkamista tukevista 

toimenpiteistä hyötyvät niin työntekijä, työnantaja (kts. Vuori ym. 2017) kuin yhteiskun-

takin. Työn imua kokeva ja hyvinvoiva työntekijä on tehokkaampi ja saa aikaan enem-

män tuloksia (kts. mm. Chamberlain ym. 2016; Christensen ym. 2008, 71-72; Colombo 

& Zito 2014, 260-262; Seppälä & Hakanen 2017, 152). Työn imun tunne ja koettu työhy-

vinvointi vaikuttavat positiivisesti myös muun työyhteisön työhyvinvointiin ja sitä kautta 

heidän työuransa jatkamisajatuksiin (kts. Christensen ym. 2008; Hakanen & Perholehto 

2008).  Lisäksi koetulla työhyvinvoinnilla on vaikutusta annetun palvelun laatuun ja asia-

kaspalveluun (Rauramo 2004). Työnantaja taas kykenee strategisen suunnittelun avulla 

varautumaan työntekijöiden eläköitymiseen ja sen kautta esimerkiksi osaamisen siir-

toon pidemmällä aikavälillä (Vuori, Wallin & Kirves 2017, 11-12, 31-32). Väestön ikära-

kenteen muuttuessa Suomen taloudellisen kantokyvyn kannalta on erityisen tärkeää tu-

kea työuran jatkamiseen monia eri keinoja hyödyntäen, joista työhyvinvointiin panosta-

malla saadaan positiivinen vaikutus koko työyhteisölle. 

LÄHTEET 

Ammattibarometri (2019). Työllistymisen näkymät eri ammateissa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja TE-palvelut. Haettu 21.2.2020 osoit-
teesta https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=19i&ammatti-
koodi=2221&kieli=fi  

Andersson B., Haggre´n K., Haring K., Lanttola P., Marttila O., Schugk J. & Työläjärvi R. 
(2013). Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria – opas ikäohjelman laatimiseen. Haettu 
3.6.2020 osoitteesta https://ttk.fi/files/3769/Tyokaarimallilla_kohti_pidempia_tyou-
ria_Opas_ikaohjelman_laatimiseen.pdf 

Anttila J., Eranti V., Jousilahti J., Koponen J., Koskinen M., Leppänen J., Neuvonen A., 
Dufva M., Halonen M., Myllyoja J., Pulkka V-V., Annala M., Hiilamo H., Honkatukia J., 
Järvensivu A., Kari M., Kuosmanen J., Malho M. & Malkamäki M. (2018). Pitkän aikavä-
lin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvi-
tys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018. Valtioneuvoston kanslia. Haettu 
21.9.2020 osoitteesta https://www.demoshelsinki.fi/wp-con-
tent/uploads/2018/05/pitkan-aikavalin-politiikalla-lapi-murroksen--tahtotiloja-tyon-
tulevaisuudesta.pdf 

Avey J., Avolio B. & Luthans F. (2011). Experimentally Analyzing the Impact of Leader 
Positivity on Follower Positivity and Performance.  University of Nebraska -Lincoln. Ma-
nagement Faculty Publications, 131. Haettu 23.9.2020 osoitteesta https://digitalcom-
mons.unl.edu/managementfacpub/131/ 

https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=19i&ammattikoodi=2221&kieli=fi
https://www.ammattibarometri.fi/kartta2.asp?vuosi=19i&ammattikoodi=2221&kieli=fi
https://ttk.fi/files/3769/Tyokaarimallilla_kohti_pidempia_tyouria_Opas_ikaohjelman_laatimiseen.pdf
https://ttk.fi/files/3769/Tyokaarimallilla_kohti_pidempia_tyouria_Opas_ikaohjelman_laatimiseen.pdf
https://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/05/pitkan-aikavalin-politiikalla-lapi-murroksen--tahtotiloja-tyon-tulevaisuudesta.pdf
https://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/05/pitkan-aikavalin-politiikalla-lapi-murroksen--tahtotiloja-tyon-tulevaisuudesta.pdf
https://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/05/pitkan-aikavalin-politiikalla-lapi-murroksen--tahtotiloja-tyon-tulevaisuudesta.pdf
https://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/131/
https://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/131/


71 
 

 
 

Aula Research (2019). Kysely hoitotyön johtajille ja esimiehille. Tehyn teettämä selvitys. 
Haettu 7.3.2020 osoitteesta https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/jul-
kaisu/2019/kysely_hoitotyon_johtajille_ja_esimiehille_aula_re-
search_oy_2019_id_14301.pdf 

Axelrad H. (2018). Early Retirement and Late Retirement: Comparative Analysis of 20 
European Countries. International Journal of Sociology, Vol 48, Iss 3, 231–250. Haettu 
11.11.2020 osoitteesta https://doi.org/10.1080/00207659.2018.1483004 

Backman H. (2015). Eläkeikää nostetaan työurien pidentämiseksi. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tiedote.  Haettu 15.11.2020 osoitteesta https://stm.fi/-/elakeikaa-noste-
taan-tyourien-pidentamiseksi 

Bakker A. B. & Demerouti A. (2007). The Job Demands-Resources model: state of the 
art.  Journal of Managerial Psychology, Vol 22, Iss 3. Haettu 2.11.2020 osoitteesta 
https://www.emerald.com/insight/con-
tent/doi/10.1108/02683940710733115./full/html?casa_token=KsVV-
7QrFH4AAAAA:Gh9L7k0gx5EHt0JzvBvWD00Lt3YUm-nuC_VImj8Lu0-
kHPcJCfnH6fGri6wruj3NiQr9fZ1o4HBoL6SMNToMd1hLRLNsLogF0hspAViXG-
muMh5cgaKdf 

Beehr T. A. (1986). The process of retirement: A review and recommendations for fu-
ture investigation. Personnel Psychology, 39(1), 31–55. https://doi.org/10.1111/j.1744-
6570.1986.tb00573.x 

Blakeley J. & Ribeiro V. (2008). Are nurses prepared for retirement? Journal of Nursing 
Management, Sep, 16(6), 744–752. Haettu 12.1.2021 osoitteesta 10.1111/j.1365-
2834.2008.00916.x 

Blomgren J. & Keskinen S. (2020). Pitkien sairauslomien määrä kasvoi 2018 edelleen. 
Kelan tietopaketteja. Haettu 18.3.2020 osoitteesta https://www.kela.fi/sairauspoissa-
olojen-tutkimus 

Von Bonsdorff M. E. (2009). Intentions of early retirement and continuing to work 
among middle-aged and older employees. Academic dissertation. University of Jyväs-
kylä. Haettu 19.11.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3673-0  

Borman L. & Abrahamson K. (2014). Do staff nurse perceptions of nurse leadership be-
haviors influence staff nurse job satisfaction? The case of a hospital applying for Mag-
net® designation. The Journal of Nursing Administration, Apr, 44(4): 219–225. Haettu 
10.11.2020 osoitteesta https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000053 

Chamberlain S. A., Hoben M., Squires J. E. & Estabrooks C. A. (2016). Individual and or-
ganizational predictors of health care aide job satisfaction in long term care. BMC 
Health Service Research, Oct, 16(1), 577. Haettu 2.11.2020 osoitteesta 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5064796/ 

 

 

https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2019/kysely_hoitotyon_johtajille_ja_esimiehille_aula_research_oy_2019_id_14301.pdf
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2019/kysely_hoitotyon_johtajille_ja_esimiehille_aula_research_oy_2019_id_14301.pdf
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2019/kysely_hoitotyon_johtajille_ja_esimiehille_aula_research_oy_2019_id_14301.pdf
https://doi.org/10.1080/00207659.2018.1483004
https://stm.fi/-/elakeikaa-nostetaan-tyourien-pidentamiseksi
https://stm.fi/-/elakeikaa-nostetaan-tyourien-pidentamiseksi
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940710733115./full/html?casa_token=KsVV-7QrFH4AAAAA:Gh9L7k0gx5EHt0JzvBvWD00Lt3YUm-nuC_VImj8Lu0-kHPcJCfnH6fGri6wruj3NiQr9fZ1o4HBoL6SMNToMd1hLRLNsLogF0hspAViXGmuMh5cgaKdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940710733115./full/html?casa_token=KsVV-7QrFH4AAAAA:Gh9L7k0gx5EHt0JzvBvWD00Lt3YUm-nuC_VImj8Lu0-kHPcJCfnH6fGri6wruj3NiQr9fZ1o4HBoL6SMNToMd1hLRLNsLogF0hspAViXGmuMh5cgaKdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940710733115./full/html?casa_token=KsVV-7QrFH4AAAAA:Gh9L7k0gx5EHt0JzvBvWD00Lt3YUm-nuC_VImj8Lu0-kHPcJCfnH6fGri6wruj3NiQr9fZ1o4HBoL6SMNToMd1hLRLNsLogF0hspAViXGmuMh5cgaKdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940710733115./full/html?casa_token=KsVV-7QrFH4AAAAA:Gh9L7k0gx5EHt0JzvBvWD00Lt3YUm-nuC_VImj8Lu0-kHPcJCfnH6fGri6wruj3NiQr9fZ1o4HBoL6SMNToMd1hLRLNsLogF0hspAViXGmuMh5cgaKdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940710733115./full/html?casa_token=KsVV-7QrFH4AAAAA:Gh9L7k0gx5EHt0JzvBvWD00Lt3YUm-nuC_VImj8Lu0-kHPcJCfnH6fGri6wruj3NiQr9fZ1o4HBoL6SMNToMd1hLRLNsLogF0hspAViXGmuMh5cgaKdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1744-6570.1986.tb00573.x
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1744-6570.1986.tb00573.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00916.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00916.x
https://www.kela.fi/sairauspoissaolojen-tutkimus
https://www.kela.fi/sairauspoissaolojen-tutkimus
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3673-0
https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5064796/


72 
 

 
 

Chou H. Y., Hecker R. & Martin A. (2012). Predicting nurses’ well-being from job de-
mands and resources: a cross-sectional study of emotional labour. Journal of Nursing 
Management 20, 502–511. Haettu 28.1.2021 osoitteesta 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01305.x 

Christensen M., Lindström K., Straume L.V., Hofslett Kopperud K., Borg V., Clausen T., 
Hakanen J., Aronsson G. & Gustafsson G. (2008). Positive Factors at Work. The First Re-
port of the Nordic Project. TemaNord. 501. Nordic Counsil of Ministers. Haettu 
14.7.2020 osoitteesta https://www.diva-por-
tal.org/smash/get/diva2:702340/FULLTEXT01.pdf 

Collins-McNeil J., Sharpe, D. & Benbow D. (2012). Aging workforce: Retaining valuable 
nurses. Nursing Management, March, Vol 43, Iss 3, 50–54. Saatavilla doi: 
10.1097/01.NUMA.0000412228.68794.fa 

Colombo L. & Zito M. (2014). Demands, Resources and the Three Dimensions of Flow at 
Work. A Study among Professional Nurses. Open Journal of Nursing, Apr, Vol. 4, 4: 
255–264. Haettu 5.11.2020 osoitteesta 
https://www.scirp.org/pdf/OJN_2014040914282187.pdf 

Cox C. A. (2019). Nurse Manager Jobsatisfaction and Retention. A Home Healthcare 
Perspective. Nursing Management, Jul; 50(7), 16–23. Haettu 2.11.2020 osoitteesta 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6716559/ 

Criscitelli T. (2014). The Job Demands-Resource Model and Work Engagement for Pe-
rioperative Nurse Managers. Walden University, College of Education, Doctoral study. 
Haettu 28.1.2021 osoitteesta https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/han-
dle/10755/335240/Criscitelli%2c%20Theresa%20-%20Use%20the%20Job%20De-
mands-Resource%20Model.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Demerouti, E., Bakker, A. B.,Nachreiner F., Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-
resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, Vol 86(3), Jun, 499–512. 
Haettu 28.1.2021 osoitteesta https://psycnet.apa.org/buy/2001-06715-012  

Eduskunta (2020). Hoitajamitoitusta koskeva esitys lähetekeskustelussa. Eduskunnan 
internet-sivusto. Haettu 18.3.2020 osoitteesta https://www.edus-
kunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Taysistunto_12022020_lahetekeskustelu.aspx 

Ervasti T-M. (2018). Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen vaikutus terveysalan eri ikäi-
sen henkilöstön työhyvinvointiin. Akateeminen väitöskirja. Oulun yliopisto. Juvenes 
Print, Tampere. Haettu 22.6.2020 osoitteesta http://jultika.oulu.fi/fi-
les/isbn9789526220925.pdf 

Eskola J. & Suoranta J. (2008). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. painos. Vasta-
paino, Tampere. 

Eur-Lex (2016). Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta. Euroopan unionin virallinen lehti, L119/1. Haettu 3.3.2021 osoitteesta 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01305.x
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:702340/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:702340/FULLTEXT01.pdf
https://www.scirp.org/pdf/OJN_2014040914282187.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6716559/
https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/335240/Criscitelli%2c%20Theresa%20-%20Use%20the%20Job%20Demands-Resource%20Model.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/335240/Criscitelli%2c%20Theresa%20-%20Use%20the%20Job%20Demands-Resource%20Model.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/335240/Criscitelli%2c%20Theresa%20-%20Use%20the%20Job%20Demands-Resource%20Model.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://psycnet.apa.org/buy/2001-06715-012
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Taysistunto_12022020_lahetekeskustelu.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Taysistunto_12022020_lahetekeskustelu.aspx
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526220925.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526220925.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI


73 
 

 
 

Feldt T., Mäkikangas A. & Kokko K. (2005). Työhyvinvoinnin yksilöllisyys. Teoksessa U. 
Kinnunen, T. Feldt & S. Mauno (toim.), Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset 
perusteet. PS-kustannus, Jyväskylä. 75–94. 

Gould R., Ilmarinen J., Järvisalo J. & Koskinen S. (2006b). Työkyvyn ulottuvuudet – yh-
teenveto ja päätelmät. Teoksessa R. Gould, J. Ilmarinen J., J. Järvisalo & S. Koskinen 
(toim.), Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia. Eläketurvakeskuksen, Kelan, Kansanter-
veyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen julkaisuja, Helsinki. 311–327. 

Hakanen J. (2004). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä 
ja reuna-alueilla. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiede-
kunta, sosiaalipsykologian laitos. Työterveyslaitos. Työ ja ihminen, tutkimusraportti 27. 
Haettu 23.9.2020 osoitteesta https://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/136585/Hakanen_Tyouupumuksesta_ty%c3%b6n_imuun.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 

Hakanen J. & Perhoniemi R. (2008). Muutokset työssä, työn imu ja jatkamisaikeet työ-
elämässä –kolmen vuoden seurantatutkimus suomalaisilla hammaslääkäreillä. Työelä-
män tutkimus 1/2008, 6 vsk. Haettu 23.9.2020 osoitteesta https://journal.fi/tyoela-
mantutkimus/article/view/87548/46425 

Hakanen J. (2009). Työn imun arviointimenetelmät. Työn imu -menetelmän (Utrecht 
Work Engagement Scale) käyttäminen, validointi ja viitetiedot Suomessa. Työterveys-
laitos. Haettu 1.5.2020 osoitteesta https://www.wilmarschaufeli.nl/publicati-
ons/Schaufeli/Test%20Manuals/Test_manual_UWES_Finnish.pdf 

Hakanen J. (2011). Työn imu. Työterveyslaitos, Helsinki. 

Hakanen J. (2016). Työhyvinvointi. Työterveyslaitoksen verkkosivusto. Haettu 
17.4.2020 osoitteesta https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/hämmiHakanen J., 
Harju L., Seppälä P., Laaksonen A. & Pahkin K. (2012). Kohti innostuksen spiraaleja. In-
nostuksen spiraali –Innostavat ja menestyvät työyhteisöt tutkimus- ja kehittämishank-
keen tuloksia. Työterveyslaitoksen julkaisuja. Haettu 1.7.2020 osoitteesta 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114842/Innostuksen_spiraali.pdf?s 

Halen K. (2019). ”Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ne muut…” Työssä jatkaminen ja 
eläkkeelle siirtyminen sopimuksellisuuden kehässä. Akateeminen väitöskirja. Helsingin 
yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-
3374-8 

Hannonen H., Mattila-Holappa P. & Hakanen J. (2019). Työstressi ja uupumus. Työter-
veyslaitoksen verkkosivusto. Haettu 24.8.2020 osoitteesta https://www.ttl.fi/tyonte-
kija/tyostressi-ja-uupumus/ 

Harju L. (2017). Taming the Beast of Boredom – Exploring Boredom at Work and the 
Role of Job Crafting. Doctoral Dissertations.  Aalto University. Haettu 12.11.2020 osoit-
teesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7507-5 

 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136585/Hakanen_Tyouupumuksesta_ty%c3%b6n_imuun.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136585/Hakanen_Tyouupumuksesta_ty%c3%b6n_imuun.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136585/Hakanen_Tyouupumuksesta_ty%c3%b6n_imuun.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/87548/46425
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/87548/46425
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/Test%20Manuals/Test_manual_UWES_Finnish.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/Test%20Manuals/Test_manual_UWES_Finnish.pdf
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114842/Innostuksen_spiraali.pdf?s
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3374-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3374-8
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7507-5


74 
 

 
 

Harju L., Hakanen J. & Schaufeli W. (2014). Job Boredom and its Correlates in 87 Finnish 
organizations. Journal of Occupational & Environmental Medicine, 56, 916–918. Ha-
ettu 2.11.2020 osoitteesta https://jour-
nals.lww.com/joem/Fulltext/2014/09000/Job_Boredom_and_Its_Correla-
tes_in_87_Finnish.4.aspx?casa_token=krJdt-
xAY9NQAAAAA:pDaD4gt9OIXHLRsT7PXoSBfe67cwpTTqcUkSUPLkWm000QHJ0XULvIKIK
1x_CBPmriy53-hrqUqLJAtHe97hMm4c1VzzJQ 

Havens D. S., Gittel J. H. & Vasey J. (2018). Impact of Relational Coordination on Nurse 
Job Satisfaction, Work Engagement and Burnout. The Journal of Nursing Administra-
tion, Mar; Vol 48, Iss 3, 132–140. Haettu 12.11.2020 osoitteesta 
10.1097/NNA.0000000000000587 

Hess M., Bauknecht J. & Pink S.  (2018). Working Hours Flexibility and Timing of Retire-
ment: Findings from Europe. Journal of Aging & Social Policy, Vol 30, Iss 5, 478–494. 
Haettu 20.11.2020 osoitteesta https://doi.org/10.1080/08959420.2018.1500857 

Hewko S. J., Brown P., Fraser K. D., Wong C. A. & Cummings G. G. (2015). Factors in-
fluencing nurse managers' intent to stay or leave: a quantitative analysis. Journal of 
Nursing Management, Nov;23(8): 1058–1066. 

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2010). Tutki ja kirjoita. 15.-16. painos. Tammi, 
Helsinki. 

Hudgins T. A. (2016). Resilience, job satisfaction and anticipated turnover in nurse lea-
ders. Journal of Nursinn Management, Jan;24(1): 62–69. Haettu 2.2.2021 osoitteesta 
https://doi.org/10.1111/jonm.12289 

Hyvönen K., Feldt T., Salmela-Aro K., Kinnunen U. & Mäkikangas A. (2009). Young ma-
nagers´ drive to thrive: A personal work goal approach to burnout and work enga-
gement. Journal of Vocational Behavioral 75, 183–196. Haettu 23.11.2020 osoitteesta 
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.04.002 

Ilmarinen J. (2006). Pitkää työuraa. Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan uni-
onissa. Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. 

Juuti P. & Salmi P. (2014). Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. PS-kustannus, Jyväskylä. 

Juvani A. (2018). Work-related stress and disability pension. Doctoral Programme in Cli-
nical Research, Faculty of Medicine Department of Public Health. University of Turku. 
Haettu 12.11.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7173-2 

Järnefelt N., Nivalainen S., Salokangas S. & Uusitalo H. 2014, 2-3, 7-8). Sosioekonomiset 
erot –työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen raport-
teja. Haettu 15.12.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-194-9 

Kananen J. (2017). Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Jyväskylä. 

https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2014/09000/Job_Boredom_and_Its_Correlates_in_87_Finnish.4.aspx?casa_token=krJdtxAY9NQAAAAA:pDaD4gt9OIXHLRsT7PXoSBfe67cwpTTqcUkSUPLkWm000QHJ0XULvIKIK1x_CBPmriy53-hrqUqLJAtHe97hMm4c1VzzJQ
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2014/09000/Job_Boredom_and_Its_Correlates_in_87_Finnish.4.aspx?casa_token=krJdtxAY9NQAAAAA:pDaD4gt9OIXHLRsT7PXoSBfe67cwpTTqcUkSUPLkWm000QHJ0XULvIKIK1x_CBPmriy53-hrqUqLJAtHe97hMm4c1VzzJQ
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2014/09000/Job_Boredom_and_Its_Correlates_in_87_Finnish.4.aspx?casa_token=krJdtxAY9NQAAAAA:pDaD4gt9OIXHLRsT7PXoSBfe67cwpTTqcUkSUPLkWm000QHJ0XULvIKIK1x_CBPmriy53-hrqUqLJAtHe97hMm4c1VzzJQ
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2014/09000/Job_Boredom_and_Its_Correlates_in_87_Finnish.4.aspx?casa_token=krJdtxAY9NQAAAAA:pDaD4gt9OIXHLRsT7PXoSBfe67cwpTTqcUkSUPLkWm000QHJ0XULvIKIK1x_CBPmriy53-hrqUqLJAtHe97hMm4c1VzzJQ
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2014/09000/Job_Boredom_and_Its_Correlates_in_87_Finnish.4.aspx?casa_token=krJdtxAY9NQAAAAA:pDaD4gt9OIXHLRsT7PXoSBfe67cwpTTqcUkSUPLkWm000QHJ0XULvIKIK1x_CBPmriy53-hrqUqLJAtHe97hMm4c1VzzJQ
https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000587
https://doi.org/10.1080/08959420.2018.1500857
https://doi.org/10.1111/jonm.12289
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.04.002
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7173-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-194-9


75 
 

 
 

Kanste O. (2005). Moniulotteinen hoitotyön johtajuus ja hoitohenkilöstön työuupumus 
terveydenhuollossa. Akateeminen väitöskirja. Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiede-
kunta, terveyshallintotieteiden laitos. Haettu 19.11.2020 osoitteesta http://jul-
tika.oulu.fi/files/isbn9514276485.pdf 
 
Kantek F. & Kaya A. (2017). Professional Values, Job Satisfaction, and Intent to Leave 
Among Nursing Managers. Journal of Nursing Research, Aug, Vol 25, Issue 4, 319–325.  
Haettu 16.11.2020 osoitteesta 10.1097/JNR.0000000000000164 
 
Kauppinen T. & Jolanki O. (2012). Työn sekä omais- ja läheishoivan yhdistäminen – 
Työssä jatkamisajatukset. Teoksessa M. Perkiö-Mäkelä & T. Kauppinen (toim.), Työ, ter-
veys ja työssä jatkamisajatukset. Työterveyslaitos, Työ ja ihminen, tutkimusraportti 41, 
Helsinki. 133–156. 
 
Kautonen T., Hytti U., Bögenhold D. & Heinonen J. (2012). Job satisfaction and retire-
ment age intentions in Finland: Self-employed versus salary earners. International Jour-
nal of Manpower, Vol. 33 No. 4, 424–440. Haettu 12.11.2020 osoit-
teesta https://doi.org/10.1108/01437721211243778    
 
Keva (2020). Tietoa eläkkeistä. Kevan verkkosivusto. Haettu 19.11.2020 osoitteesta 
https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoa-elakkeista/ 

Kinnunen T. & Saarikoski V. (2006). Toivon johtamisella työhyvinvointia. Teoksessa P. 
Vesterinen (toim)., Työhyvinvointi ja esimiestyö. WSOY, Helsinki. 107–119.  

Koskensalmi S., Seppänen P., Hakanen J. & Pahkin K. (2015). Innostava esimies. Ins-
pistä! Esimiehelle työkirja. Työterveyslaitos, Helsinki. Haettu 11.5.2020 osoitteesta 
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/innostava-esimies-tyokirja.pdf  

Laine P. (2013). Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutki-
massa. Akateeminen väitöskirja. Turun yliopisto. Haettu 28.4.2020 osoitteesta 
https://peda.net/joensuu/jsv1/vinkkipankki/asl/v%C3%A4it%C3%B6skir-
joja/pltkhkrt:file/down-
load/f3b1448d7674c92ea7a3efe8c7a34991551278d2/Pertti%20Laine%3B%20TY%C3%
96HYVINVOINNIN%20KEHITT%C3%84MINEN%2C%20Hyv%C3%A4n%20kehitt%C3%A4
misen%20reunaehtoja%20tutkimassa.pdf 

Laine M. & Panganniemi S. (2020). Työurajohtamisen työkalupakki. Työterveyslaitok-
sen verkkosivusto. Haettu 2.6.2020 osoitteesta https://www.ttl.fi/palvelu/tyourajohta-
misen-tyokalupakki/ 

Lampinen M-S. (2019). Yhteisöllisyys sosiaali- ja terveystoimen esimiesyhteisössä. Aka-
teeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Haettu 18.3.2020 osoitteesta 
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116818/978-952-03-1202-2.pdf?se-
quence=2&isAllowed=y 

Lee H. & Cummings G. G. (2008). Factors influencing job satisfaction of front line nurse 
managers: a systematic review. Journal of Nursing Management, Oct;16(7):768–783. 
Haettu 29.7.2020 osoitteesta 10.1111/j.1365-2834.2008.00879.x 

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514276485.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514276485.pdf
https://doi.org/10.1108/01437721211243778
https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoa-elakkeista/
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/innostava-esimies-tyokirja.pdf
https://peda.net/joensuu/jsv1/vinkkipankki/asl/v%C3%A4it%C3%B6skirjoja/pltkhkrt:file/download/f3b1448d7674c92ea7a3efe8c7a34991551278d2/Pertti%20Laine%3B%20TY%C3%96HYVINVOINNIN%20KEHITT%C3%84MINEN%2C%20Hyv%C3%A4n%20kehitt%C3%A4misen%20reunaehtoja%20tutkimassa.pdf
https://peda.net/joensuu/jsv1/vinkkipankki/asl/v%C3%A4it%C3%B6skirjoja/pltkhkrt:file/download/f3b1448d7674c92ea7a3efe8c7a34991551278d2/Pertti%20Laine%3B%20TY%C3%96HYVINVOINNIN%20KEHITT%C3%84MINEN%2C%20Hyv%C3%A4n%20kehitt%C3%A4misen%20reunaehtoja%20tutkimassa.pdf
https://peda.net/joensuu/jsv1/vinkkipankki/asl/v%C3%A4it%C3%B6skirjoja/pltkhkrt:file/download/f3b1448d7674c92ea7a3efe8c7a34991551278d2/Pertti%20Laine%3B%20TY%C3%96HYVINVOINNIN%20KEHITT%C3%84MINEN%2C%20Hyv%C3%A4n%20kehitt%C3%A4misen%20reunaehtoja%20tutkimassa.pdf
https://peda.net/joensuu/jsv1/vinkkipankki/asl/v%C3%A4it%C3%B6skirjoja/pltkhkrt:file/download/f3b1448d7674c92ea7a3efe8c7a34991551278d2/Pertti%20Laine%3B%20TY%C3%96HYVINVOINNIN%20KEHITT%C3%84MINEN%2C%20Hyv%C3%A4n%20kehitt%C3%A4misen%20reunaehtoja%20tutkimassa.pdf
https://peda.net/joensuu/jsv1/vinkkipankki/asl/v%C3%A4it%C3%B6skirjoja/pltkhkrt:file/download/f3b1448d7674c92ea7a3efe8c7a34991551278d2/Pertti%20Laine%3B%20TY%C3%96HYVINVOINNIN%20KEHITT%C3%84MINEN%2C%20Hyv%C3%A4n%20kehitt%C3%A4misen%20reunaehtoja%20tutkimassa.pdf
https://www.ttl.fi/palvelu/tyourajohtamisen-tyokalupakki/
https://www.ttl.fi/palvelu/tyourajohtamisen-tyokalupakki/
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116818/978-952-03-1202-2.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116818/978-952-03-1202-2.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00879.x


76 
 

 
 

Lehto K. & Viitala R. (2016). Enemmän tulosta vähemmällä väellä? Työhyvinvoinnin ja 
tuloksellisuuden väliset haasteet kuntasektorilla esimiesten, henkilöstöammattilaisten 
ja henkilöstön kokemana. Hallinnon tutkimus 35(2), 117–131. Haettu 6.5.2020 osoit-
teesta https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/10400/Osuva_Lehto_Vii-
tala_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Leinonen T., Laaksonen M. & Martikainen P. (2016). Joustava eläkeikä vetää terveimpiä 
aikaisemmin eläkkeelle. Työeläkelehti. Haettu 31.5.2020 osoitteesta https://tyoelake-
lehti.fi/digilehti/032016/asiantuntija-artikkeli-joustava-elakeika-vetaa-terveimpia-ai 

Leinonen T., Laaksonen M., Chandola T.  & Martikainen P. (2016). Health as a predictor 
of early retirement before and after introduction of a flexible statutory pension age in 
Finland.  Social Science & Medicine, Jun, vol 158, 149–157. Haettu 19.11.2020 osoit-
teesta  https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.04.029 

Liukkonen J. & Jaakkola T. (2002). Sisäistä motivaatiota tukevan ilmaston edistäminen 
työssä. Teoksessa J. Liukkonen, T. Jaakkola & A. Suvanto (toim.): Rahasta vai rakkau-
desta työhön? Mikä meitä motivoi? Likes-työelämäpalvelut Oy, Jyväskylä, 129–136. 

Lundell S., Tuominen E., Hussi T., Klemola S., Lehto E., Mäkinen E., Oldenbourg R., Saa-
relma-Thiel T. & Ilmarinen J. (2011). Ikävoimaa työhön. Työterveyslaitos, Helsinki. 

Luthans F., Youssef C. & Avolio B. (2007). Psychological Capital. Developing the Human 
Competitive Edge. Oxford University Press, New York.  

Manka M-L. (2011). Työnilo. WSOYpro, Helsinki. 

Manka M-L., Heikkilä-Tammi K. & Vauhkonen A. (2012). Työhyvinvointi ja tulokselli-
suus. Henkilöstön arvoa kuvaava tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa. Tampereen 
yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Tammerprint 
Oy, Tampere. Haettu 6.5.2020 osoitteesta https://re-
search.tuni.fi/uploads/2019/09/6c87d269-tyohyvinvointi-ja-tuloksellisuus.pdf 

Manka M-L. (2015). Työhyvinvoinnin johtaminen työurien jatkamisen keinona. Teok-
sessa K. af Ursin, E. Pekkola & J. Stenvall (toim.), Felix byrokratia? Julkinen hallinto kai-
ken huomioimisen taitona.  Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere. 245–261. Haettu 
14.2.2020 osoitteesta https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/103679/978-951-
44-9851-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Manka M-L. & Manka M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Pro, Helsinki. 

Mayor P. & Risku M. (2015). Opas yksilölliseen motivointiin. 16 perustarvetta johtami-
sen apuna. Talentum Media Oy, Helsinki. 

McNeese-Smith D. K. & van Servellen G. (2000). Age, Developmental and Job Stage In-
fluences on Nurse Outcomes. Outcomes Management ofor Nursing Practice, Apr-
Jun;4(2):97–104. Haettu 4.11.2020 osoitteesta https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/11111591/ 

Myrskylä P. (2012). Koulutustaso selittää työurien pituutta. Tilastokeskus. Haettu 
6.3.2020 osoitteesta https://tilastokeskus.fi/artikkelit/2012/art_2012-09-12_002.html 

https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/10400/Osuva_Lehto_Viitala_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/10400/Osuva_Lehto_Viitala_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://tyoelakelehti.fi/digilehti/032016/asiantuntija-artikkeli-joustava-elakeika-vetaa-terveimpia-ai
https://tyoelakelehti.fi/digilehti/032016/asiantuntija-artikkeli-joustava-elakeika-vetaa-terveimpia-ai
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.04.029
https://research.tuni.fi/uploads/2019/09/6c87d269-tyohyvinvointi-ja-tuloksellisuus.pdf
https://research.tuni.fi/uploads/2019/09/6c87d269-tyohyvinvointi-ja-tuloksellisuus.pdf
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/103679/978-951-44-9851-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/103679/978-951-44-9851-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11111591/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11111591/
https://tilastokeskus.fi/artikkelit/2012/art_2012-09-12_002.html


77 
 

 
 

Mäki T., Liedenpohja A-M. & Parikka U-R. (2014). Johtamisen kulmakivet. Kertomuksia 
esimiestyöstä sosiaali- ja terveysalalla. Fioca Oy, Helsinki. 

Mäkikangas A., Feldt T., Huhtala M. & Hyvönen K. (2017). Persoonallisuuden merkitys 
työhyvinvoinnissa. Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno & T. Feldt. (toim.), Tykkää 
työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus, Jyväskylä. 169–191.  

Mäkikangas A. & Hakanen J. (2017). Työstä hyvinvointia, mutta millaista? Työhyvin-
voinnin monet kuvaajat. Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno & T. Feldt. (toim.), Tykkää 
työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus, Jyväskylä. 103–125. 

Mäkikangas, A., Leiter, M., Kinnunen, U., & Feldt, T. (2020). Profiling development of 
burnout over eight years: Relation with job demands and resources. European Journal 
of Work and Organizational Psychology. Julkaistu 19.8.2020. Haettu 6.9.2020 osoit-
teesta https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359432X.2020.1790651 

Navaie-Waliser M., Lincoln P., Karuturi M. & Reich K. (2004). Increasing Job Satisfac-
tion, Quality Care, and Coordination in Home Health. The Journal of Nursing Admini-
stratio, Feb, Vol 34, Iss 2, 88–92. Haettu 2.11.2020 osoitteesta https://jour-
nals.lww.com/jonajournal/Abstract/2004/02000/Increasing_Job_Satisfaction,_Qua-
lity_Care,_and.7.aspx 

Nieminen T. (2015). Healthier together? Social capital, health behaviour and health. 
Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto. Haettu 18.3.2020 osoitteesta 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125921/healthie.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 

Nivala V. (2006). kokonainen ihminen –ehjä organisaatio. Teoksessa P. Vesterinen 
(toim.), Työhyvinvointi ja esimiestyö. WSOY, Helsinki. 93–106. 

Nivalainen S. (2014). Kuka jatkaa työssä 63–ikävuoden jälkeen? Teoksessa N. Järnefelt, 
S. Nivalainen, S. Salokangas S. ja H. Uusitalo (toim.), Sosioekonomiset erot –työurat, 
eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen raportteja. 83–101. Ha-
ettu 16.11.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-194-9 

Nurdiana N., Hariyati R. T. S. & Gayatri D. (2019). Head nurse strategy for increasing 
nurse retention: A factor analysis.  Enfermeria Clinica 2019; 29 (S2):560–566. Haettu 
21.3.2020 osoitteesta https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-arti-
culo-head-nurse-strategy-for-increasing-S1130862119302086 

Nuutinen S., Heikkilä-Tammi K., Manka M-L. & Bordi L. (2013). Vuorovaikutteinen joh-
tajuus työssä jatkamisen keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa 
organisaatiossa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Tampere. Haettu 
21.3.2020 osoitteesta https://docplayer.fi/7059102-Vuorovaikutteinen-johtajuus.html 

Palotie-Heino T. & Nyman H. (2019). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useam-
min masennuksen vuoksi. Eläketurvakeskuksen tiedote. Haettu 18.3.2020 osoitteesta 
https://www.etk.fi/tiedote/tyokyvyttomyyselakkeelle-siirrytaan-yha-useammin-ma-
sennuksen-vuoksi/ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359432X.2020.1790651
https://journals.lww.com/jonajournal/Abstract/2004/02000/Increasing_Job_Satisfaction,_Quality_Care,_and.7.aspx
https://journals.lww.com/jonajournal/Abstract/2004/02000/Increasing_Job_Satisfaction,_Quality_Care,_and.7.aspx
https://journals.lww.com/jonajournal/Abstract/2004/02000/Increasing_Job_Satisfaction,_Quality_Care,_and.7.aspx
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125921/healthie.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125921/healthie.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-194-9
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-head-nurse-strategy-for-increasing-S1130862119302086
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-head-nurse-strategy-for-increasing-S1130862119302086
https://docplayer.fi/7059102-Vuorovaikutteinen-johtajuus.html
https://www.etk.fi/tiedote/tyokyvyttomyyselakkeelle-siirrytaan-yha-useammin-masennuksen-vuoksi/
https://www.etk.fi/tiedote/tyokyvyttomyyselakkeelle-siirrytaan-yha-useammin-masennuksen-vuoksi/


78 
 

 
 

Parsons M. & Stonestreet J. (2004). Staff nurse retention. Laying the groundwork by lis-
tening. Nursing Leadership Forum, 8(3): 107-113. Haettu 23.9.2020 osoitteesta 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15160633  

Peltonen P. & Wallin O. (2014). Ikääntyneiden työntekijöiden työuran jatkaminen –
työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta. Ikästrategiahankkeen tutkimus-
raportti. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Haettu 31.5.2020 osoitteesta 
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/67-Ikaantyneiden-tyontekijoiden-
tyourien-jatkaminen.pdf 

Peltonen P. (2018). Osa-aikatyö ja muut monimuotoiset työsuhteet työllistymisessä. 
Yritysten ja työmarkkinajärjestöjen näkökulma. Tampereen ammattikorkeakoulun jul-
kaisuja, sarja A, tutkimuksia 26. Haettu 20.11.2020 osoitteesta http://julkai-
sut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/26-Osa-aikatyo-ja-muut-monimuotoiset-tyosuhteet-
tyollistymisessa.pdf 

Perkiö-Mäkelä M., Hakanen J. & Hirvonen M. (2012). Työkyky, työn imu ja työssä jatka-
misajatukset. Teoksessa M. Perkiö-Mäkelä & T. Kauppinen (toim.), Työ, terveys ja 
työssä jatkamisajatukset. Työterveyslaitos, Työ ja ihminen, tutkimusraportti 41, Hel-
sinki.  101–120. 

Perkiö-Mäkelä M., Mutanen P., Leino-Arjas P., Hakanen J., Hirvonen M., Jolanki O., 
Kandolin I., Kauppinen K., Kauppinen T., Salminen S., Tuomivaara S. & Vartia M. (2012). 
Työssä jatkamisajatuksiin yhteydessä olevat tekijät –yhteenvetoanalyysi ja suositukset. 
Teoksessa M. Perkiö-Mäkelä & T. Kauppinen (toim.), Työ, terveys ja työssä jatkamisaja-
tukset. Työterveyslaitos, Työ ja ihminen, tutkimusraportti 41, Helsinki. 157–199. 

Pindek S. & Segel-Karpas D. (2020). Do Satisfied Older Employees Perceive More Social 
Support Over Time? A Cross-Lagged Examination. Journal of Applied Gerontology, Mar 
4. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.1177/0733464820910043 

Prakash K. C., Oakman J., Nygård C-H., Siukola A. Lumme-Sandt K., Nikander P. & Neu-
pane S. (2019). Intention to Retire in Employees over 50 Years. What is the Role of 
Work Ability and Work Life Satisfaction? Int J Environ Res Public Health, Jul 
13;16(14):2500. Haettu 6.11.2020 osoitteesta 10.3390/ijerph16142500 

Rabate´ S. (2019). Can I stay or should I go? Mandatory retirement and the labor-force 
participation of older workers. Journal of Publics Economics. Vol 180. Haettu 31.5.2020 
osoitteesta https://www.sciencedirect.com/science/arti-
cle/abs/pii/S0047272719301392 

Rauramo P. (2004). Työhyvinvoinnin portaat. Edita Prima Oy, Helsinki.  

Rauramo P. (2012). Työhyvinvoinnin portaat. Viisi vaikuttavaa askelta. Edita Publishing 
Oy, Porvoo. 

Van Rijn R., Robroek S., Brouwer S. & Burdorf A. (2013). Influence of poor health on exit 
from paid employment: a systematic review. BMJ, Occupational & Environmental Me-
dicin, Vol 71, iss 4. 295–301. Haettu 8.9.2020 osoitteesta https://oem.bmj.com/con-
tent/71/4/295.full 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15160633
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/67-Ikaantyneiden-tyontekijoiden-tyourien-jatkaminen.pdf
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/67-Ikaantyneiden-tyontekijoiden-tyourien-jatkaminen.pdf
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/26-Osa-aikatyo-ja-muut-monimuotoiset-tyosuhteet-tyollistymisessa.pdf
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/26-Osa-aikatyo-ja-muut-monimuotoiset-tyosuhteet-tyollistymisessa.pdf
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/A/26-Osa-aikatyo-ja-muut-monimuotoiset-tyosuhteet-tyollistymisessa.pdf
https://doi.org/10.1177%2F0733464820910043
https://doi.org/10.3390/ijerph16142500
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272719301392
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272719301392
https://oem.bmj.com/content/71/4/295.full
https://oem.bmj.com/content/71/4/295.full


79 
 

 
 

Ropponen A., Bergholm B., Härmä M. & Sallinen M. (2018). Asiantuntijatyön työajat     
– yhteydet työhön ja hyvinvointiin. Työterveyslaitos, Helsinki. Haettu 5.11.2020 osoit-
teesta  https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135912/Asiantunti-
jaty%c3%b6n%20ty%c3%b6ajat%20-%20yhtey-
det%20ty%c3%b6h%c3%b6n%20ja%20hyvinvointiin.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Scanlan J. N. & Still M. (2019). Relationships between burnout, turnover intention, job 
satisfaction, job demands and job resources for mental health personnel in an Austra-
lian mental health service. BMC Health Services Research, 19: 62. Haettu 23.9.2020 
osoitteesta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6343271/ 

Schaufeli W. & Bakker A. (2004). Job demands, job resources, and their relationship 
with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Beha-
viour 25, 293–315. Haettu 30.6.2020 osoitteesta https://www.wilmarschaufeli.nl/pub-
lications/Schaufeli/209.pdf 

Shirey M. (2004). Social support in the workplace: nurse leader implications. Nurse 
Economics, Nov-Dec 2004; 22(6): 313-319, 291. Haettu 21.5.2020 osoitteesta 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15651589/ 

Sinokki M. (2011). Sosiaaliset tekijät työssä ja työntekijöiden terveys. Tutkimusartikkeli. 
Työelämän tutkimus 9 (2). Haettu 12.11.2020 osoitteesta https://journal.fi/tyoelaman-
tutkimus/article/download/87345/46269/ 

Sirisub P., Suwannapong N., Tipayamongkholgul M., Howteerakul N. & Noree T. (2019). 
Intention to Extend Working Life among Thai Registered Nurses in Ministry of Public 
Health: A National Survey. Nursing Research and Practice, Jun 16;2019:7919404. Ha-
ettu 16.6.2020 osoitteesta  10.1155/2019/7919404 

Seppälä P. & Hakanen J. (2017). Työn voimavarat, vaatimukset ja niiden tuunaaminen. 
Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno & T. Feldt. (toim.), Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin 
psykologiset perusteet. PS-kustannus, Jyväskylä. 149–167. 

Shemeikka R., Aho S, Jokinen E., Järnefelt N., Kaakinen M., Kivimäki R., Korkeamäki J., 
Mertala S., Mäkiaho A., Parkkinen M., Pitkänen S., Terävä K. & Vuorento M. (2017). 
Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) -tutkimushankkeen loppura-
portti. Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Valtioneu-
voston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 38/2017. Haettu 18.4.2020 osoitteesta 
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/3866814/38_Ty%C3%B6urien+jatkami-
nen+vaatii+yhteis%C3%B6llisyytt%C3%A4+ja+yhteistoiminnallisuutta/97dd63f0-4851-
4b27-b965-16c15e8235e3?version=1.0 

Sohlman P. (2016). Vanhuuseläkkeellä työskentely julkisella sektorilla. Kevan julkaisuja. 
Haettu 6.3.2020 osoitteesta https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedos-
tot/esitteet-ja-julkaisut/vanhuuselakkeella_tyoskentely_julkisella_sekto-
rilla_keva2016.pdf 

Suomen virallinen tilasto (2015). Vuosikatsaus 2015, 1. Perheessä keskimäärin 2,8 hen-
kilöä. Tilastokeskuksen julkaisuja. Haettu 3.2.2021 osoitteesta 
http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_kat_001_fi.html 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135912/Asiantuntijaty%c3%b6n%20ty%c3%b6ajat%20-%20yhteydet%20ty%c3%b6h%c3%b6n%20ja%20hyvinvointiin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135912/Asiantuntijaty%c3%b6n%20ty%c3%b6ajat%20-%20yhteydet%20ty%c3%b6h%c3%b6n%20ja%20hyvinvointiin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135912/Asiantuntijaty%c3%b6n%20ty%c3%b6ajat%20-%20yhteydet%20ty%c3%b6h%c3%b6n%20ja%20hyvinvointiin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6343271/
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/209.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/209.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15651589/
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/download/87345/46269/
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/download/87345/46269/
https://doi.org/10.1155/2019/7919404
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/3866814/38_Ty%C3%B6urien+jatkaminen+vaatii+yhteis%C3%B6llisyytt%C3%A4+ja+yhteistoiminnallisuutta/97dd63f0-4851-4b27-b965-16c15e8235e3?version=1.0
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/3866814/38_Ty%C3%B6urien+jatkaminen+vaatii+yhteis%C3%B6llisyytt%C3%A4+ja+yhteistoiminnallisuutta/97dd63f0-4851-4b27-b965-16c15e8235e3?version=1.0
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/3866814/38_Ty%C3%B6urien+jatkaminen+vaatii+yhteis%C3%B6llisyytt%C3%A4+ja+yhteistoiminnallisuutta/97dd63f0-4851-4b27-b965-16c15e8235e3?version=1.0
https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/vanhuuselakkeella_tyoskentely_julkisella_sektorilla_keva2016.pdf
https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/vanhuuselakkeella_tyoskentely_julkisella_sektorilla_keva2016.pdf
https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/vanhuuselakkeella_tyoskentely_julkisella_sektorilla_keva2016.pdf
http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_kat_001_fi.html


80 
 

 
 

Suonsivu K. (2015). Kohti riittävyyttä –matkalla työhyvinvointiin. Unipress, Tampere. 

Suonsivu K. (2019). Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtamista. United Press, EU. 

Suonsivu K. & Surakka T. (2014). Laitoshoidossa työskentelevien lähiesimiesten uupu-
muksen kokemukset. Hallinnon tutkimus 33(3). 243–260. 

Sutela H., Pärnänen A. & Keyriläinen M. (2019). Digiajan työelämä -Työolotutkimuksen 
tuloksia 1977–2018. Tilastokeskus, Helsinki. 

Suutarinen M. (2010). Työhyvinvoinnin organisointi. Teoksessa M. Suutarinen & P-L. 
Vesterinen (toim.), Työhyvinvoinnin johtaminen. Otava, Helsinki. 

Särkänlahti H. (2018). Työhyvinvointi on yhteinen asia. Työterveyslaitoksen verkkosi-
vusto. Haettu 16.9.2020 osoitteesta https://www.ttl.fi/perehdytys-tyohyvinvointiin-
tyoterveyteen-ja-tyoturvallisuuteen/tyohyvinvointi-yhteinen-asia/ 

Tarvainen T. & Korhonen T. (2014). Työurien jatkaminen –loppuraportti. Vipuvoimaa 
EU:lta 2003–2007. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksia. Haettu 19.11.2020 osoitteesta 
https://www3.uef.fi/documents/748955/941850/Tyo%CC%88urien+jatkaminen+-
hankkeen+loppuraportti.pdf/8fee1180-c01f-447a-94b7-9ef3ccd85774  

Toppinen-Tanner S. (2019). Ikäjohtaminen. Työterveyslaitos. Haettu 11.3.2020 osoit-
teesta https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/ 

Tuomi J. & Sarajärvi A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosa-
keyhtiö Tammi, Helsinki. 

Tuominen E. & Tuominen K. (2012). Terveys, perhetilanne ja toimeentulo. Teoksessa E. 
Tuominen, K. Tuominen & N. Kahma (toim.), Joustava vanhuuseläkeikä. Työnantaja- ja 
työntekijäkyselyihin perustuva tutkimus joustavan eläkeiän toimivuudesta. Eläketurva-
keskuksen tutkimuksia. Haettu 28.8.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-
691-171-0. 122–132. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (Tenk) (2012). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 
loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje. 
Haettu 19.4.2020 osoitteesta https://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto 

Työturvallisuuskeskus (2018). Työkaaren eri vaiheet. Työturvallisuuskeskuksen verkko-
sivusto. Haettu 3.6.2020 osoitteesta https://ttk.fi/files/6235/Tyokaari-infograafi.pdf 

Uutela U. (2019). Valmentava esimiestyö työhyvinvointia ja työssä oppimista tuke-
massa. Fenomenografinen tapaustutkimus esimiesten ja työntekijöiden käsityksistä. 
Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Haettu 
11.5.2020 osoitteesta https://lauda.ulapland.fi/bitstream/han-
dle/10024/63708/Acta%20electronica%20Universitatis%20Lapponien-
sis%20256.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Varpomaa P. (2020). Työkaarimallin työkalupakki. Työkaari kantaa –tuottavaa työhy-
vinvointia. Kehittämishankkeen verkkosivusto. Haettu 2.6.2020 osoitteesta https://ty-
okaari.fi/tyokaluja/ 

https://www.ttl.fi/perehdytys-tyohyvinvointiin-tyoterveyteen-ja-tyoturvallisuuteen/tyohyvinvointi-yhteinen-asia/
https://www.ttl.fi/perehdytys-tyohyvinvointiin-tyoterveyteen-ja-tyoturvallisuuteen/tyohyvinvointi-yhteinen-asia/
https://www3.uef.fi/documents/748955/941850/Tyo%CC%88urien+jatkaminen+-hankkeen+loppuraportti.pdf/8fee1180-c01f-447a-94b7-9ef3ccd85774
https://www3.uef.fi/documents/748955/941850/Tyo%CC%88urien+jatkaminen+-hankkeen+loppuraportti.pdf/8fee1180-c01f-447a-94b7-9ef3ccd85774
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-171-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-171-0
https://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto
https://ttk.fi/files/6235/Tyokaari-infograafi.pdf
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63708/Acta%20electronica%20Universitatis%20Lapponiensis%20256.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63708/Acta%20electronica%20Universitatis%20Lapponiensis%20256.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63708/Acta%20electronica%20Universitatis%20Lapponiensis%20256.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tyokaari.fi/tyokaluja/
https://tyokaari.fi/tyokaluja/


81 
 

 
 

Veritas (2020). Eläkkeet ja kuntoutus. Veritas-eläkevakuutusyhtiön verkkosivusto. Ha-
ettu 29.11.2020 osoitteesta https://veritas.fi/elakkeet-kuntoutus/ 

Vesterinen P. (2006). ”Aamulla, kun heräät, sinulla on hyvä mieli lähteä töihin – ja se 
jatkuu koko päivän”. Teoksessa P. Vesterinen (toim.), Työhyvinvointi ja esimiestyö. 
WSOY, Helsinki. 29–48. 

Vistbacka S. (2019). Työuran merkitykselliset tapahtumat ja kasvu johtajaksi. Akatee-
minen väitöskirja. Acta Wasaensia 420. Haettu 18.3.2020 osoitteesta 
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8181/978-952-476-855-9.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 

Vuori J., Wallin M. & Kirves K. (2017). Työn imua uran seniorivaiheeseen. Kenttäkokeel-
linen interventiotutkimus 17 työorganisaatiossa. Työterveyslaitos. Haettu 2.6.2020 
osoitteesta http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/132436/Tyon_imua_uran_seniorivaiheeseen_loppuraportti_2017.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 

Väänänen-Tomppo I. (2010). Jotta jaksaisi ja jatkaisi työssä mahdollisimman pitkään. 
Teoksessa E. Tuominen, M. Takala & P. Forma (toim.), Työolot ja työssä jatkaminen. 
Eläketurvakeskuksen tutkimuksia. 59–87.  Haettu 19.12.2020 osoitteesta 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129355/Tyoolotjatyossajatkami-
nen.pdf?sequence=1 

Wargo-Sugleris M., Robbins W., Lane C. & Phillips L. (2015). Job satisfaction, work envi-
ronment and successful ageing: Determinants of delaying retirement among acute care 
nurses. Journal of Advanced Nursing, Vol 74, Iss 4, 900-913. Haettu 19.3.2020 osoit-
teesta https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.13504 

Warshawsky N. & Havens D. (2014). Nurse manager job satisfaction and intent to 
leave. Nurs Econ. 2014 Jan-Feb; 32 (1):32-9. Haettu 19.3.2020 osoitteesta 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4330008/ 

Zhang L., You L., Liu K., Zheng J., Fang J., Lu M., Lv A., Ma W., Wang J., Wang S., Wy X., 
Zhu X. & Bu X. (2014). The Association of Chinese Hospital Work Environment with 
Nurse Burnout, Job Satisfaction, and Intention to Leave. Nurs Outlook 2014, Mar-Apr; 
62(2): 128–137. Haettu 21.3.2020 osoitteesta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC3959248/  

 

 
 

 

  

https://veritas.fi/elakkeet-kuntoutus/
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8181/978-952-476-855-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8181/978-952-476-855-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132436/Tyon_imua_uran_seniorivaiheeseen_loppuraportti_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132436/Tyon_imua_uran_seniorivaiheeseen_loppuraportti_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132436/Tyon_imua_uran_seniorivaiheeseen_loppuraportti_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129355/Tyoolotjatyossajatkaminen.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129355/Tyoolotjatyossajatkaminen.pdf?sequence=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.13504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4330008/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959248/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959248/


82 
 

 
 

LIITTEET 
LIITE 1: Teemahaastattelurunko, sivu 1 
 

TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO  

Tutkimuksen työnimi: ”Työn voimavaratekijät osana ikääntyvien hoitotyön lähiesimiesten 

työhyvinvointia ja niiden merkityksellisyys työuran jatkamisajatuksille.”  

Haastattelu suoritetaan modifioidun professori Juhani Ilmarisen luoman Työkykytalomallin 

pohjalta, jossa teemoina toimivat mallin pääotsakkeet ja talon kerrokset. Tämän mallin avulla 

työhyvinvoinnin moniulotteisuus, koetut voimavaratekijät ja työuran jatkamisajatuksiin liitty-

vät tekijät on mahdollista hahmottaa mahdollisimman kattavasti. ”Terveys ja toimintakyky”-

kerroksessa ei ole tarkoitus kartoittaa työntekijän terveydentilaa tai sairauksia, vaan keskus-

tella niihin liittyvien tekijöiden merkityksestä yleisesti työhyvinvoinnille ja työssä jatkamisaja-

tuksille.  

  

Modifioitu Ilmarisen työkykytalomalli ikänäkökulmasta (Lundell ym. 2011).  

 Esi- ja taustatiedot:   

- Johdettavien yksikköjen ja alaisten määrä?  

- Mistä työhyvinvointi mielestäsi koostuu? Mitä työhyvinvointi sinulle merkitsee?  

- Arvio omasta työhyvinvoinnista tällä hetkellä asteikolla 1-5 (1= erittäin huono, 2= 

melko huono, 3= kohtalainen, 4= hyvä, 5= erittäin hyvä)  

- Ajatuksia oman työuran jatkamisesta ja eläköitymisestä  

- Työn merkitys itselle? Onko kokemuksia työn imusta tai uupumisesta?  

  

TEEMA 1: TERVEYS JA TOIMINTAKYKY:  

Terveyden ja toimintaky-
vyn merkitys työhyvinvoin-
nille:  

Voimavaratekijät:  Voimavaroja kuluttavat 
vaatimustekijät:  

Merkityksellisyys työuran 
jatkamisajatuksille:  

       

 
TEEMA 2: OSAAMINEN:  

Osaamisen merkitys työ-
hyvinvoinnille:  

Voimavaratekijät:  Voimavaroja kuluttavat 
vaatimustekijät:  

Merkityksellisyys työuran 
jatkamisajatuksille:  
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LIITE 1: Teemahaastattelun kysymysrunko, sivu 2 
 
TEEMA 3: ARVOT, ASENTEET, MOTIVAATIO:  

Arvojen, asenteiden ja 
motivaation merkitys 
työhyvinvoinnille:  

Voimavaratekijät:  Voimavaroja kuluttavat 
vaatimustekijät:  

Merkityksellisyys työuran 
jatkamisajatuksille:  

       

  

TEEMA 4: JOHTAMINEN, TYÖYHTEISÖ JA TYÖOLOT:  

Johtamisen, työyhteisön ja 
työolojen merkitys työhy-
vinvoinnille:  

Voimavaratekijät:  Voimavaroja kuluttavat 
vaatimustekijät:  

Merkityksellisyys työuran 
jatkamisajatuksille:  

       

 
TEEMA 5: PERHE, LÄHIYHTEISÖ JA VAPAA-AIKA:  

Perheen, lähiyhteisön ja 
vapaa-ajan merkitys työ-
hyvinvoinnille:  

Voimavaratekijät:  Voimavaroja kuluttavat 
vaatimustekijät:  

Merkityksellisyys työuran 
jatkamisajatuksille:  

        

 

 TEEMA 6: TOIMINTAYMPÄRISTÖ:  

Toimintaympäristön mer-
kitys työhyvinvoinnille:  

Voimavaratekijät:  Voimavaroja kuluttavat 
vaatimustekijät:  

Merkityksellisyys työuran 
jatkamisajatuksille:  

       

  

TEEMA 7: YHTEISKUNTA:  

Yhteiskunnallisten tekijöi-
den merkitys työhyvin-
voinnille:  

Voimavaratekijät:  Voimavaroja kuluttavat 
vaatimustekijät:  

Merkityksellisyys työuran 
jatkamisajatuksille:  

       

 

 TEEMA 8: MUUT TEKIJÄT JA YHTEENVETO:  

- Muita työhyvinvointiin ja työuran jatkamiseen sekä koettuihin voimavaroihin tai voi-
mavaroja kuluttaviin vaatimustekijöihin liittyviä tekijöitä, jotka eivät edellä tulleet 
esille?  

- Miten näet tekijöiden yhteisvaikutukset työhyvinvointiisi? Entä työuran jatkamisaja-
tuksiisi?  

- Miten koet työn voimavarojen ja vaatimusten olevan tasapainossa kohdallasi? 

- Yhteenveto: Tärkeimmät/merkityksellisimmät tekijät omasta mielestä    

a) työhyvinvoinnille          b) työuran jatkamiselle?  
- Millaisia toimia olet itse tehnyt työhyvinvointisi parantamiseksi? 

- Tärkeimmät keinot, joilla työhyvinvointiasi voitaisiin parantaa?  

- Tärkeimmät keinot, joilla työuran jatkamistasi voitaisiin tukea?  

- Muuta asiaan liittyvää, mitä haluat sanoa? 

 



84 
 

 
 

LIITE 2: Tutkimusesite 
 

Hyvä hoitotyön lähiesimies, 

Teen maisteritutkielmaani Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaali- ja terveys-

tutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmassa. Maisteritutkielman aiheenani on ”Työn voima-

varatekijät osana ikääntyvien hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointia ja niiden merkityksel-

lisyys työuran jatkamisajatuksille.” Kokemuksesi ja ajatuksesi hoitotyön lähiesimiehenä ovat 

tutkimuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. 

Tutkimus toteutetaan X-organisaatiossa*. Tutkimusta varten toivoisin löytäväni haastatelta-

vaksi 6-10 hoitotyön lähiesimiestä, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta.  Haastattelu toteutetaan 

teemahaastatteluna, jonka runkona käytetään modifioitua professori Juhani Ilmarisen luomaa 

työkykytalomallia. Tämän mallin avulla työhyvinvoinnin moniulotteisuus, koetut voimavarateki-

jät ja työuran jatkamisajatuksiin liittyvät tekijät on mahdollista hahmottaa mahdollisimman kat-

tavasti. Haastattelu kestää noin 1-1,5 h. Se voidaan suorittaa joko X-organisaation* tiloissa tut-

kijan kanssa ennalta sovittuna ajankohtana tai haastattelun suorittamisen apuna voidaan käyt-

tää sähköisiä välineitä. Haastattelun sopimisen yhteydessä saat haastattelun teemat etukäteen 

tutustuttavaksi.  

Teemahaastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan, jonka jälkeen ne analysoidaan sisällönanalyysiä 

käyttäen. Kaikki tallennukset tehdään pseudonymisoidusti ja tulokset raportoidaan siten, ettei 

vastaajia voida tunnistaa. Myöskään tutkimuksen suorittamisorganisaatiota eikä vastaajan yk-

sikköä paljasteta tulosten yhteydessä. Tallenteet ovat ainoastaan tutkimuksen tekijää varten ja 

niitä säilytetään erittäin huolellisesti. Nauhoitetut haastattelut hävitetään litteroinnin jälkeen 

asianmukaisesti. Kirjalliset litteroidut tallenteet säilytetään tietoturvallisesti kolmen vuoden 

ajan tutkimuksen valmistumisesta, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti. Tutkimus ja ai-

neiston käsittely toteutetaan erityistä huolellisuutta noudattaen. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit kieltäytyä tutkimukseen osallistu-

misestasi missä vaiheessa tutkimusta tahansa.  Tutkimus noudattaa Helsingin yliopiston ja tut-

kimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta. Tutkimuslupa on haettu X-organisaation* 

käytänteiden mukaisesti. Kerättyä tutkimusaineistoa ei käytetä missään muussa tutkimuksessa. 

Osallistumisesi kyselyyn on erittäin arvokasta. Tietosi ja kokemuksesi auttavat tuottamaan tie-

toa hoitotyön lähiesimiesten työhyvinvointiin yhteydessä olevista voimavaratekijöistä ja näiden 

tekijöiden merkityksellisyydestä työuran jatkamisajatuksille. Tuloksia voidaan hyödyntää kehi-

tettäessä lähiesimiesten työhyvinvointia ja työntekijälähtöisiä keinoja työurien pidentämiseen. 

*= Tutkimusorganisaatiotieto salattu 
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LIITE 3: Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 
 
Allekirjoittamalla tämän annatte suostumuksenne haastatteluun. 

Olen saanut tiedot tutkimuksesta ja sen tavoitteista, haastattelun käytännön toteutuk-

sesta ja haastattelussa käsiteltävistä aiheista. Minulle on annettu mahdollisuus esittää 

lisäkysymyksiä tutkimuksesta.  

Olen saanut tiedot henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa. Minulle on luvattu, että 

henkilötietojani käsitellään huolellisesti ja tietoturvallisesti, eikä niitä luovuteta ulko-

puolisille.  Tiedän, että osallistumiseni haastatteluun on vapaaehtoista. Voin halutessani 

olla vastaamatta joihinkin kysymyksiin, voin keskeyttää haastattelun tai peruuttaa osal-

listumiseni tutkimukseen.  

Suostun osallistumaan tutkimukseen:  

Aika ja paikka: ___________________________________________ 

Allekirjoitus: ____________________________________________  

Nimen selvennös: ________________________________________ 

 

Tutkielmani ohjaajana toimii Helsingin yliopistolta dosentti, tutkimusjohtaja Ville-Pekka 

Sorsa. 

Kaksi oheista suostumuslomaketta palautetaan allekirjoitettuna haastattelun yhtey-

dessä tutkijalle. Mikäli haastattelu toteutetaan sähköisiä etävälineitä käyttäen, voidaan 

suostumuslomakkeet palauttaa myös kirjeitse. Yksi suostumuslomake jää tutkittavalle. 

Tutkielman tekijä toimittaa toisen saamistaan suostumuslomakkeista X-organisaation* 

tutkimusarkistoon. 

Jos sinulla on kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni.   

 

Yhteistyöterveisin ja etukäteen avustasi kiittäen 

Anita Kuoppakangas  

VTM-opiskelija  

Puh. xxx xxxx xxx* 

anita.kuoppakangas@helsinki.fi 

*= Tutkimusorganisaatiotieto ja henkilökohtaiset tiedot salattu 

 

mailto:anita.kuoppakangas@helsinki.fi
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LIITE 4: Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät työhyvinvointikokemukseen vaikutta-
vat voimavaratekijät 
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LIITE 5: Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät voimavaratekijät työuran jatkamisaja-
tuksille merkityksellisinä 
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LIITE 6: Päivittäiseen työhön liittyvät työhyvinvointikokemukseen vaikuttavat voimava-
ratekijät 
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LIITE 7: Päivittäiseen työhön liittyvät työuran jatkamisajatuksille merkitykselliset voima-
varatekijät 
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LIITE 8: Henkilökohtainen työn ulkopuolinen elämä työhyvinvointia tukevana voimava-
ratekijänä ja Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät työhyvinvointia tukevat voi-
mavaratekijät 
 

 



91 
 

 
 

LIITE 9: Henkilökohtainen työn ulkopuolinen elämä työuran jatkamisajatuksille merki-
tyksellisenä voimavaratekijänä ja Toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät työ-
uran jatkamisajatuksille merkitykselliset voimavaratekijät 
 

 


