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ESIPUHE

Toimin 1990-luvun alkuvuosina ylihoitajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
eräässä aluesairaalassa. Sairaalassa oli tapahtunut useita suuria organisatorisia
muutoksia, jotka liittyivät taloudellisiin säästötoimiin ja rakenteellisiin muutok-
siin. Niihin näytti liittyvän henkilökunnan pahoinvointia ja työyhteisöjen ilmapii-
rien huonontumista entisestään. Ainakin ajallisesti muutokset ja pahoinvoinnin 
lisääntyminen tapahtuivat samanaikaisesti. Mistä oli oikeastaan kysymys?

Aloin pohtia asiaa ja keskustelin eri työntekijäryhmien kanssa pahoinvoinnin 
lisääntymisestä. Vaikutti siltä, että hoitohenkilökunta eräänä työntekijäryhmänä
voi huonosti. Hain mahdollisia vastauksia hoitotieteen tutkimuksista. Hoitohen-
kilöstön uupumusta käsitteleviä tutkimustuloksia löytyi jonkin verran, masennus-
ta käsitteleviä niukasti. Hoitohenkilöstön masennuksen työyhteisön näkökulman
sisältävää tutkimusta ei löytynyt. Kiinnostukseni hoitohenkilöstön masennusta
kohtaan vahvistui. Tein päätöksen ja aloitin tutkimustyöni. Aiheeksi vahvistui 
hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset työyhteisöissään. Kohderyhmä ja 
kohdeorganisaatiot löytyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viidestä sairaalasta.

Aloin seurata sekä yhteiskuntatasolla että sairaanhoitopiirissä tapahtuvia ra-
kenteellisia ja kehittämismuutoksia. Silloisessa työpaikassani esiintyneet muu-
tokset eivät olleetkaan harvinaisia tai ainutlaatuisia. Koko suomalainen työelämä
oli tiheästi toistuvien muutosten kohteena. Elimme 1990 luvulla muutosyhteis-
kunnassa, jonka hyvinvointia taloudellinen lama vaikeutti. Kuitenkin muutokset
ovat koetelleet joitain toiminta-aloja tai työpaikkoja toisia rajummin. Muutosvai-
kuttajiksi on nimetty osin ylikansalliset muutostekijät, kuten nopea teknologinen 
kehitys tai markkinoiden nopea kansainvälistyminen, osin ne ovat liitännältään
kansallisia, kuten koulutus-, ammatti- tai ikärakenteen muutokset.

Koko maata koskevat palvelurakenneuudistukset, kuten laitospaikkojen 
alasajo, avohuollon kehittymisen pysähtyminen ja henkilöstöresursoinnin mini-
mointi, vaikuttivat 1990-luvulla eri tavoin paikallisten sosiaali- ja terveydenhuol-
lon organisaatioiden toimintoihin. Tutkimukseni kohteena olevat Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin viisi sairaalaa ovat osaltaan olleet erilaisten rakenteellisten ja 
toiminnallisten muutosten kohteina. Muutosten seurauksena kyseisissä organi-
saatioissa ilmeni henkilöstöresurssien niukkenemista, työsuhteiden määräaikai-
suuden kasvua, sijaistyövoiman käytön vähäisyyttä ja organisaatioiden ilmapiirin
huonontumista. Sairaaloita ja työyhteisöjä fuusioitiin. Työni aloitusvaiheessa
oletukseni oli, että nämä esimerkein mainitut ongelmat olivat eräitä toiminta ja
työympäristöllisiä yhteystekijöitä hoitohenkilöstön masennuksen kokemuksiin. 
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Missä nyt ollaan terveydenhuollossa? 

Elämme edelleen 2000-luvulla muutosyhteiskunnassa. Tutkimukseni aloi-
tusajankohdasta tähän päivään ovat olosuhteet terveydenhuollon ympäristöissä
muuttuneet. Kun yleisesti työelämän julkiset ja yksityiset yritykset joutuvat yhä
uudestaan ja entistä nopeammin sopeutumaan monimutkaisempaan ja vaikeam-
min ennakoitavaan tarve-, markkina- ja kilpailuympäristöön, niin sopeutumis-
vaateet ja kehittämispaineet ovat siirtyneet ilmeisen pysyviksi toimintaa ohjaa-
viksi elementeiksi myös terveydenhuollon työpaikoille. Tähänastisten työolojen 
tutkimusten ja oman tutkimukseni tuloksissa on paljon yhtenevyyttä. Tutkimuk-
seni tulokset osoittavat mielestäni, että on pohdittava terveydenhuollon perustei-
den ja ajattelun uudistamista sekä valtakunnallisesti että organisaatioissa. Se on 
koulutuksellinen, ammatillinen, tutkimuksellinen ja kehityksellinen, rakenteelli-
nen sekä lainsäädännöllinen kysymys. Se on “inhimillinen ihmisyys” kysymys.
Mielestäni terveydenhuolto on niitä kansalaisia varten, jotka hakeutuvat saamaan
apua terveytensä edistämiseen, hyvinvoinnin tukemiseen, sairautensa tutkimi-
seen ja hoitoon tai hyvään kuolemaan saattamiseen. Se on terveydenhuollon 
ydintehtävä. Tänään olen epätietoinen, keitä terveydenhuolto palvelee tällä het-
kellä ensisijaisesti ja mihin toiminnan arvot lopulta pohjautuvat?

Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut vuonna 2001 sosiaali- ja terveys-
poliittiset linjaukset vuoteen 2010. Strategiset linjaukset ovat: Terveyden ja toi-
mintakyvyn edistäminen, työelämän vetovoiman lisääminen, syrjäytymisen eh-
käisy ja hoito sekä toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva. Linjauk-
sissa painotetaan työelämän henkisen hyvinvoinnin huomiointia, ympäristöter-
veyden kysymyksiä, ehkäisevää politiikkaa, varhaista puuttumista ongelmiin, yh-
teiskunnan valmiutta kohdata muista kulttuureista tulevia ihmisiä sekä aktiivista
kansainvälisyyttä.

Valtioneuvosto asetti syyskuussa 2001 Kansallisen terveydenhuoltoprojektin
terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Projektin tehtävänä oli arvioida 
palvelujärjestelmän nykyiset ja tulevaisuuden ongelmat. Selvityksen pohjalta 
laadittiin suunnitelma ja toimeenpano-ohjelma todettujen ongelmien poistami-
seksi. Huhtikuussa 2002 julkistetussa väliraportissa otettiin kantaa muun muassa
terveydenhuollon organisointiin, rahoitukseen, terveydenhuollon työvoiman tar-
peeseen ja keskinäiseen työnjakoon (ks. Markkanen 2002). Väliraportissa paino-
tettiin myös työolosuhteiden kehittämisen ja täydennyskoulutuksen järjestämisen
(johtamiskoulutuksen kehittämisen) ja julkisen terveydenhuollon, yksityisen ja 
kolmannen sektorin työnjaon ja yhteistyön tärkeyttä.

Terveys 2015 -kansanterveysohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston toimesta
toukokuussa 2001. Ohjelmassa painotetaan terveyden edistämistä. Sen taustana
on Maailman terveysjärjestö WHO:n Terveyttä kaikille -ohjelma. Terveys 2015 
on yhteistyöohjelma, jossa pyritään terveyden edistämiseen yhteiskunnan kaikil-
le sektoreille ulottuvalla yhteistyöllä.

Koko Suomen kattanut Terveys 2000 -tutkimuksen ensimmäiset tulokset jul-
kistettiin kesäkuussa 2002. Tutkimuksessa selvitetään terveyden ja toimintaky-
vyn muutoksia ja niiden syitä. Niiden vertailupohjana käytetään osin 20 vuotta 
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sitten tehdyn Mini-Suomi -tutkimuksen tuloksia. Tulosten mukaan suomalaisten
aikuisten terveys ja toimintakyky on selvästi parantunut aikaisempaan verrattuna. 
Tuloksia pystytään käyttämään tulevaa terveyskehitystä ennakoitaessa.

Kansallisissa linjauksissa on siis painotettu terveyden edistämistä ja henkilös-
tön hyvinvoinnin tukemista työelämässä. Laajan Terveys 2000-tutkimuksen alus-
tavat tutkimukset viittaavat siihen, ettei mielenterveydelliset häiriöt ole Suomes-
sa lisääntyneet juurikaan, kun tuloksia verrattiin 20 vuotta sitten tehtyyn tutki-
mukseen. Moniin terveydenhuollon ongelmiin on tartuttu myös käytännössä. Re-
sursseja on alueittain lisätty. Jaksamisen ja työkyvyn ylläpito -ohjelmia on laadit-
tu. Joillekin alueille, kuten lasten psykiatriseen hoitoon on valtakunnallisesti li-
sätty rahoitusta.

Samanaikaisesti on luettavissa kirjoituksia, mielipiteitä ja tiedotteita masen-
nuksen mahdollisesta lisääntymisestä, tunnistamisesta ja eläkkeelle jäämisistä
syynä masennus ja mielenterveyden häiriöt. Aamulehti 28.8.2002 otsikoi: Ma-
sennuslomat lisääntyneet viime vuosina 25 prosenttia. Kirjoituksessa todettiin, 
että Kelan tilastojen mukaan masennuksen vuoksi myönnetyt sairauslomat alkoi-
vat lisääntyä 1990-luvun lamavuosina. Aamulehti 1.9.2002 otsikoi: Mieliala-
lääkkeitä käytetään ilman kunnollista valvontaa. Väite perustuu Enäkosken te-
kemään väitöstutkimukseen (2002), jossa todetaan, että viisi suomalaista sadasta 
turvautuu mielialalääkkeisiin.

Lukiessani sekä yleisesti kansalaisia että terveydenhuollon henkilöstöä kos-
kevia kirjoituksia mieleeni nousevat kysymykset: Eivätkö terveyden edistämisen
toimeenpano-ohjelmat kohtaannu masentuneille työntekijöille tai masennuksen
ehkäisemiseksi? Vai onko kyse siitä, että kehitystyön hitauden vuoksi toimenpi-
teet eivät ehdi auttamaan nykyisiä masentuneita? Onko nykyisen laadun kehittä-
misen, henkilöstön kyvykkyyden ja sisäisten voimavarojen huomioinnin esiin 
tuonnissa kyse tuloksellisuushakuisen työelämän ihmiskäsityksestä eli millä ta-
voin ylikuormitetuista työntekijöistä saadaan vielä enemmän tehokkuutta irti? 
Kysymykset vaikuttavat kärjistyksiltä, mutta mieleni syövereissä ajattelen, että 
kyse on työkulttuurin muutostarpeista kohti henkilöstölähtöisyyttä ja innovatii-
vista työorganisaatiota, jonka piirteinä esitetään: selkeät strategiat ja vahva, am-
matillisesti pätevä johto, selkeät visiot tulevaisuudesta, avoin ja runsas vuorovai-
kutus organisaation sisällä ja ulospäin, kannustava, myönteistä palautetta antava 
ja osallistuva johtamiskulttuuri, voimakas oppimistavoitteellisuus ja tasa-
arvoinen, salliva ja turvallinen työyhteisö (Työterveyslaitos 1999, 25). Näihin
päämääriin näyttää olevan vielä matkaa.

Tutkimustyöni perustan ovat luoneet hoitotoiminnan toteutusta koskevat huo-
let. Tutkimustyöni prosessi on kestänyt vuosia. Työni ohjaajaksi sain professori 
Juha Vartolan. Kiitän asiantuntevasta ja rohkaisevasta ohjauksesta. Selkeät ja tu-
kea-antavat ohjaus- ja palautekeskustelut selkeyttivät usein harhaisia ajatuksiani
ja veivät prosessia aina askeleen eteenpäin. Tilanteet loivat myös uskoa omiin
kykyihin. Tutkimustyöni etenemiseen ovat vaikuttaneet monet henkilöt. Kiitän 
dosentti Irma Kiikkalaa, joka varsinkin prosessin alkutaipaleella antoi tukensa.
Kiitos avartavista keskusteluista ja monenlaisesta avusta. Tutkimukseni käsikir-
joitusta on kommentoinut TtM, ylihoitaja Tarja Pukuri. Kiitokset käsikirjoituk-
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seen kohdistuneista kommenteista ja muutosehdotuksista sekä tuesta koko tutki-
mustyöni aikana. Kiitokset TM, osastopäällikkö Merja Merastolle erityisesti 
avusta lähdekirjallisuuden hankinnassa. Osastosihteeri Kyllikki Suorsaa kiitän
avusta ja käytännöllisistä ratkaisuehdotuksista tutkimustyöni monien ongelmien
ratkaisemiseksi.

Kiitokset tutkimukseni alkuvaiheen atk-ajot toteuttaneelle tutkimussihteeri
Sini Ruokorannalle. Tutkimuksen tilastollisen käsittelyn eri vaiheineen on toteut-
tanut YM Hannu Koponen. Hänen asiantuntemuksensa on ollut korvaamatonta.
Hannu on koko prosessini ajan auttanut lukuisissa ongelmissani. Hän on myös
korjaillut työni ulkoasua useaan otteeseen ja osaltaan oikolukenut eri käsikirjoi-
tukseni versioita sekä taittanut käsikirjoituksen lopulliseen muotoonsa. Monet 
kiitokset. Työni englanninkieliset käännökset ovat laatineet johdon assistentti 
Paula Isolehto ja BA, authorised translator Heli Setälä. Kiitokset teille.

Tutkimukseni esitarkastajat dosentti Merja Nikkonen ja HT Tuija Rajala ovat 
antaneet yhdenmukaisia ja arvokkaita neuvoja työni viimeistelyyn. Saamani pa-
laute on ollut asiallista ja rakentavaa. Esitarkastajien ansiosta esitarkastusvaihe
eteni nopeasti ja joustavasti. Lämmin kiitos siitä.

Vuosia kestänyt tutkimustyöni on vienyt paljon vapaa-aikaani. Ilman perhee-
ni ja läheisteni pitkäjänteistä ymmärrystä ja monenlaista tukea ei työni olisi on-
nistunut. Kiitän miestäni Pekkaa väsymättömästä kannustuksesta, turhautumiseni
ja ongelmieni jakamisesta. Kiitän myös lukemattomista keskusteluista tutkimus-
työni teeman ympäriltä, avusta työni puhtaaksikirjoittamisvaiheessa ja oikolu-
kemisesta työni loppuvaiheessa. Kiitän nuorempaa poikaani Tonia avusta tieto-
teknisissä ongelmissa, kiitos myös monista arvokkaista ja syvällisistä keskuste-
luista elämän monimutkaisuudesta ja tarkoituksellisuudesta. Tutkimustyön pi-
tuutta kuvaa osaltaan vanhimman poikani Janin ja hänen vaimonsa Sannan per-
heen jäsenmäärän kasvaminen. Prosessini aikana he ovat tehneet minusta kol-
minkertaisen mummon. Kiitän koko perhettä elämääni saaduista onnellisista asi-
oista ja tapahtumista. Aleksi, Emilia ja Samuli ovat pitäneet tutkimukseen sukel-
tautumiseni hyvällä tasolla, terveellä ja iloisella tavalla. Tutkimustyöni kestäessä 
ovat lukuisat henkilöt olleet mukana elämässäni ja kannustaneet minua. Kiitän
kaikkia entisiä ja nykyisiä työtovereitani ja esimiehiäni, tuttaviani ja sukulaisiani. 
Erityisesti kiitän äitiäni Alli Hakalaa ja siskoani Eeva Enbomia elämän arjen asi-
oiden jakamisesta. Kiitän Marja ja Tauno Mäkistä, Katriina Talosta, Kirsti Ah-
venaista, Raija Tähtilaaksoa ja Paula Hankkilaa vuosien, jopa vuosikymmenien,
mittaisesta ystävyydestä. Monet heistä ovat jaksaneet miltei päivittäin kuunnella
kommenttejani väitöstutkimuksen ihanuudesta ja kurjuudesta. Kiitän myös elä-
myskouluttaja, runoilija Paavo Kärkkäistä monista mieleenpainuvista keskuste-
luista. Paavon tapa ajatella ja tarkastella elämää on opettanut minua suuresti. 

Kiitän myös tutkimukseen osallistuneita hoitotyöntekijöitä ja kohdeorgani-
saatioiden johtajia, jotka ovat mahdollistaneet tutkimukseni teon. Kiitokset saa-
mastani tutkimusrahoituksesta Työsuojelurahastolle, Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin tutkimusrahastolle, Tampereen yliopistollisen sairaalan Psykiatrian klinikalle,
Suomen Sairaanhoitajaliitolle ja Suomen Sairaanhoitajaliiton Pohjois-Hämeen
Piiriyhdistykselle. Kiitos myös Tehy ry:lle tuesta.
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Omistan tutkimukseni edesmenneelle anopilleni Ellen Suonsivulle. Hän on 
esimerkillään opettanut minulle enemmän kuin kukaan aitoa ihmisyyttä, lähim-
mäisenrakkautta ja naisena olemista.

Tampereella15.12.2002
Kaija Suonsivu
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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen taustana on 1990-luvulla terveydenhuollon toimintaympäristöjen
ongelmien ja hoitohenkilöstön kokeman henkisen masennusoireilun oletettu li-
sääntyminen. Tutkimus liittyy vuosina 1994-1998 toteutettuun Mieli maasta - 
valtakunnalliseen depressioprojektiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata niitä 
merkityksiä, joita masentuneet hoitotyöntekijät antoivat pahoinvoinnilleen suh-
teessa itseensä, työympäristöön, työhön, toimintakykyyn ja työnhallintaan. Tut-
kimuksen päätavoitteena oli lisätä tutkimuksellista tietoa niistä organisaatio- ja
työyhteisötekijöistä, jotka ovat yhteydessä hoitohenkilöstön masennukseen. Tut-
kimuksessa pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan hoitohenkilöstön masennusta
ilmiönä ja sen välisiä yhteyksiä sekä merkityksiä työyhteisötekijöihin muuttuvis-
sa työyhteisöissä masentuneiden itsensä kokemana. Lisäksi tutkijan mielenkiin-
non kohteena oli selvittää minkälaisina työyhteisöt näyttäytyivät hoitotyönteki-
jöiden kokemuksina ja minkälaisia odotuksia he loivat hyvinvointia edistäville 
organisaatioille. Edelleen selviteltiin masentuneiden käyttämiä sekä yksilöllisiä 
että työyhteisöllisiä tukitoimia. Tutkimuksessa painottuu ymmärtävä, fenomeno-
loginen lähestymistapa. Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemuksia ja merki-
tyksiä tarkastellaan filosofi Lauri Rauhalan kehittämän ihmisen olemassaolon eri 
olomuotojen tajunnallisuuden, situationaalisuuden ja kehollisuuden ulottuvuuk-
sien avulla.

Fenomenologinen tarkastelutapa tässä tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että or-
ganisatoriset, työyhteisölliset ja hallinnolliset ilmiöt tulevat esille hoitotyönteki-
jän yksilöllisten masennuskokemusten kautta, lähinnä situationaalisuuden kon-
teksteina. Työyhteisöjä tarkastellaan sekä toimivan organisaatiomallin että byro-
kraattisen ja kriisiytyneen organisaatiomallin avulla.

Empiirinen aineisto koottiin vuosina 1996-1997 ja osin 2002 kyselylomak-
keiden ja haastattelujen avulla. Lisäksi käytettiin tutkimusmateriaaleina Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin vuosikertomuksia ajalta 1996-2001 ja henkilöstökerto-
muksia ajalta 1998-2001. Tutkimus kohdistui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vii-
den sairaalan hoitotyöntekijöihin (N= 255). Tutkimuksessa yhdistettiin laadulli-
sia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Ensimmäisen kyselylomakkeen suljetuilla
kysymyksillä kerätty aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja molempien
kyselyjen avointen kysymysten sekä haastattelujen tulokset laadullisin menetel-
min. Laadullisen aineiston analysointi pohjautuu mukaellen Colaizzin analyysiin. 
Toiminta- ja henkilöstökertomukset analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä.

Tulosten mukaan masentuneeksi itsensä tuntevia hoitotyöntekijöitä oli 21,6 
% ja uupuneeksi koki itsensä 54,1 % vastaajista. Hoitotyöntekijöiden esittämät
masennuksen tunnusmerkit olivat melko yhteneviä diagnosoitujen masennusten
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oireiden kanssa. Masennuksen tunnistamiseen liittyi jonkin verran vaikeuksia. 
Koetun masennuksen syyt olivat pääasiassa työelämään liittyviä (69,2 %): työyh-
teisöllisiä, työstä johtuvia tai organisatorisia. Laman aikana olivat henkilö- ja ta-
loudelliset resurssit niukentuneet tuntuvasti työyhteisöissä.

Painavina syinä todettiin työelämään liittyvät hallitsemattomat ja osin perus-
telemattomat muutokset seurauksineen, perustyöstä etääntynyt johtaminen ja 
työkulttuuriset tekijät. Leimallista työkulttuureille oli “mikään ei riitä” työntekoa
kuvaavana ilmentymänä. Työn hallinnan heikkeneminen ja työkuormituksen ko-
keminen oli masentuneille ominaista. Kohdeorganisaatiot todettiin melko reak-
tiivisiksi. Organisaatioissa ei ensisijaisesti tuettu masentuneen hoitohenkilöstön
jaksamista. Masentuneet käyttivät erilaisia yksilöllisiä tukitoimia masennuksensa 
hoitamiseksi, kuten keskustelut perheenjäsenten kanssa. Organisatorisia tukitoi-
mia tunnistettiin ja käytettiin melko harvoin. Organisaatiotasoisia ja työyhteisöl-
lisiä toimintamalleja masennuksen ehkäisemiseksi, tukemiseksi ja hoitamiseksi
oli vähän. Työyhteisöjen konfliktien tunnistamis- ja väliintulomallit, jotka osal-
taan ehkäisisivät työyhteisöjen kriisiytymisen, puuttuivat. Odotuksia esitettiin 
runsaasti organisaatioiden johdolle, työtovereille ja työterveyshuollolle. Ne liit-
tyivät sekä tukitoimien laajentamiseen että johtamisen sekä työkulttuurien toimi-
vuuden parantamiseen.

Avainsanat: Masennus, hoitotyöntekijä, kokemus, työyhteisö, organisaatio
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ABSTRACT

The background of this research is the apparent increase of problems within the 
public health care working environment and the symptoms of depression shown 
by healthcare personnel in the 1990’s. This research relates to the Finnish na-
tional project on depression, named “Mieli maasta”, which was conducted during 
the years of 1994-1998. The purpose of this research has been to describe the as-
sociations which those healthcare workers who were suffering from depression, 
themselves attributed to their indisposition, namely their working environment,
the work itself, and their own capacity for coping with, and controlling the work. 
The main objective of this research has been to increase the amount of research-
based information on those factors relating to organisations and the workplace, 
which are contributory to the depression suffered by healthcare personnel. In this 
research, an attempt has been made to understand and to interpret, from the per-
spective of those who suffer from depression, both the phenomenon of health-
care personnel depression and its connections and meanings in relation to the
various factors which exist at the workplace in the changing work environment.
The researcher was additionally concerned in discovering how the workplace
appeared from the point of view of the healthcare workers themselves, and also 
what expectations they held for the kind of organisation which would increase 
their own well-being. Both the individual and the workplace support mechanisms
which those who were suffering from depression had used, was also reviewed. In 
this research, the emphasis has been on the understanding and phenomenological
approach. The experiences and associations of depression in healthcare workers
are reviewed with the help of consciousness of different human existence forms,
situationality and physique dimensions developed by philosopher Lauri Rauhala.

The phenomenological approach in this research means that the organisa-
tional, workplace and administrative phenomena appear through the healthcare 
worker’s personal depression experiences, mainly as contexts of situationality.
Workplace communities are reviewed with the help of both a functioning organ-
isational model and a bureaucratised and crisis affected organisational model.

The empirical material was collected during the years 1996-1997 and, in part, 
in 2002, by means of questionnaires and interviews. Additionally the Annual 
Municipal Reports of the Pirkanmaa Healthcare Authority of 1996-2001 and the 
personnel reports from the years 1998-2001, were used as research material. This 
research was carried out among the healthcare personnel of five hospitals 
(N=255) in the Pirkanmaa Healthcare Authority district. Qualitative and quanti-
tative research methods were combined in this research. The information col-
lected by the closed questions in the first questionnaire was analysed by statisti-
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cal methods and the information collected by open questions, in both question-
naires and by interviews, was analysed by qualitative methods. The analysis of 
qualitative material is based on adapting the Colaizzi’s analysis. The Annual Re-
ports and personnel reports were analysed by means of a contents analysis 
method.

According to the results, 21.6 % of the healthcare workers felt depressed and 
54.1 % of respondents felt exhausted. The characteristics of depression men-
tioned by the healthcare workers were rather similar to the diagnosed symptoms
of depression. The recognition of depression was considered to be a little diffi-
cult. The causes of depression were mainly related to the world of work (69.2 
%), the workplace community, the work itself, or organisational matters. During
the economic recession, personnel and financial resources were considerably re-
duced in the workplace.

Uncontrolled and partly unreasonable changes in the world of work, man-
agement which had become distanced from the actual work, along with the 
workplace culture, were found to be significant. Characteristic of the working
culture was the phenomenon that however much work was done it was insuffi-
cient. The feeling, both of diminishing control over the work and of the increase 
in the workload, were typical comments by those who suffered from depression. 
The researched organisations were considered to be rather reactive. These or-
ganisations did not give priority to measures which would have assisted the de-
pressed members of healthcare personnel to avoid work-related fatigue. Those
affected used their own individual supporting measures to alleviate their depres-
sion, such as discussions with family members. It was seldom that organisational 
supporting measures were recognised and used. There were not, on an organisa-
tional level, many operational models which related to the workplace community
and which would offer support and help to avoid and to alleviate the depression. 
There were no models to recognise conflicts in the workplace, nor any models to 
mediate in such conflicts, both of which models would help to avoid a crisis in 
the workplace. There were many expectations which were voiced to organisation
managements, to colleagues and to workers’ health care services. These related
both to expanding the range of supporting measures and to an improvement of 
the efficacy of management and the functioning of work cultures.

Key words: Depression, experience, healthcare worker, workplace, organisa-
tion
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1 JOHDANTO 

Vuonna 2002 julkaistussa Terveys 2000 -tutkimuksen perusraportissa selvitettiin 
suomalaisten stressi- ja masennusoireita sekä työuupumusta. Tulosten mukaan 
väestön (ikäryhmä 30-64 -vuotiaat) mielenterveys on säilynyt pääosin saman-
tasoisena kuin 20 vuotta aiemmin tehdyssä Mini-Suomi tutkimuksessa on todet-
tu. Psyykkinen oireilu todettiin melko yleiseksi, sillä 20-25 % vastaajista ilmaisi
sitä. Vakavaa masennusta sairasti tutkimukseen osallistuneista ansiotyössä ole-
vista 5 %. Miehistä noin 8 %:lla ja naisista alle 2 %:lla esiintyi alkoholismia. Al-
koholin käyttöön liittyvän kuolleisuuden voimakas lisääntyminen viimeisen 10 
vuoden aikana on todettava huolestuttavaksi ongelmaksi.

Monien tutkimusten mukaan 1990-luvulla masennus lisääntyi. Masennusta 
yleisesti on tutkittu vuosikymmenien ja vuosien aikana runsaasti. Tutkimus on 
pääasiallisesti ollut lääketieteellistä. Masennus on todettu tällöin yksilön sairau-
deksi, joka on yksilöä hoidettaessa parannettavissa. Masennuksen lisääntymisen
yhteydessä sen tutkimus on laajentunut. Nykyisin masennus käsitetään oireyh-
tymäksi, johon vaikuttavat myös yksilön ulkopuoliset tekijät, kuten työhön liitty-
vät tekijät. Tutkimus on laajennettu käsittämään terveyden ja työn välisiä yhte-
yksiä. Kasvavaa masentuneiden määrää on selitetty muun muassa 1990-luvun 
lamalla, yhteiskunnallisilla muutoksilla, muuttuneilla arvoilla ja lisääntyneellä
ahdistuneisuudella (Niskanen & Mikkonen 1999). Muutokset ja sen jälkeinen 
työn rasittavuus- ja vaatimustason kohoaminen ovat tärkeitä selittäjiä. Masen-
nuksen lisääntyminen näyttäytyy korkeassa eläkehakuisuudessa.

Tutkimukseni kohdistuu hoitotyöntekijöiden kokemuksiin omasta masennuk-
sestaan. Tutkimus suuntautuu hoitohenkilöstön masennuksen kokemusten ja työ-
yhteisötekijöiden välisiin yhteyksiin. Terveydenhuollon alueen henkilöstön jak-
samisen ongelmat tulivat tietoisuuteen siinä vaiheessa, kun yleisesti keskusteltiin 
terveydenhuollon resurssien niukkuudesta ja työmäärien lisääntymisestä laman
aikana. Terveydenhuolto todettiin yhdeksi 90-luvun lamasta kärsineeksi alueeksi. 
Hoitohenkilöstön masennuksen tutkimus on ollut vähäistä. Hoitotyöntekijöiden 
masennuksen kokemuksia ei ole tutkittu eikä masennuksen yhteyksiä työorgani-
saatioihin. Uupumustutkimusten tulokset toteavat hoitotyöntekijöiden kärsivän
työuupumuksesta. Samoin terveydenhuollon organisaatioiden ongelmat luovat 
perusteluja tutkimukselle. Uutta tietoa saadaan tutkittaessa masentuneiden ko-
kemuksia siitä, mitä asioita masennuksen taakse kätkeytyy. Näkökulmani on,
ettei hoitohenkilöstön masennus ole vain yksilön oma häiriötila, vaan se tulee 
nähdä laajana koko työyhteisöä koskevana asiana. Masennus on myös organisaa-
tiotason kysymys. Masennus liittyy muun muassa organisaation toimintaympä-
ristöön, työn organisointiin ja johtamiseen. Tutkimuksen päätavoitteena onkin li-
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sätä kokemuksellista tietoa hoitotyöntekijän masennuksesta yksilöllisen tietä-
myksen lisäksi masennukseen yhteydessä olevista työyhteisöllisistä tekijöistä.

Tutkimukseni on kaksivaiheinen. Tutkimusraportin alussa tarkastelen masen-
nusta perinteisen mallin mukaisesti. Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa kvantita-
tiiviseen tutkimukseen perustuvan lääketieteellisen tutkimuksen esittelyä työni 
alussa. Perinteinen tapa nähdä masennus tarkoittaa myös sitä, että aloitin tutki-
muksen empiirisen osuuden kyselylomakkeella kerättävän tiedon avulla. Toises-
sa vaiheessa siirryin tutkimukseni varsinaisen näkökulman eli fenomenologisen
lähestymistavan mukaisesti tarkastelemaan tutkimukseni teemaa. Tässä vaihees-
sa tavoitteena oli syventyä tutkittavien masennusten kokemusten merkityksiin
syvällisesti ja laaja-alaisesti. Tämä näkökulma mahdollistui kyselylomakkeen
avoimien kysymysten ja osan vastaajien haastattelujen sekä uusintakyselyn 
avoimien kysymysten avulla. Käytin myös kvalitatiivista Colaizzin analyysime-
todia. Tutkimuksen vaiheisuus mahdollisti sen, että pystyin hyödyntämään kyse-
lylomakkeen suljettujen kysymysten tuloksia siten, että muodostin niiden avulla
haastattelun teemat. Tutkimusraportissa käytän molempien vaiheiden tutkimustu-
loksia tulosten esittelemiseksi. Tutkimusprosessi on ollut vuosia kestävä. Pitkä 
tutkimusprosessi näkyy lähdeaineistossa. Prosessi on myös edetessään muunta-
nut muotoaan, jolloin uusia ideoita on syntynyt. Tällöin fenomenologinen näkö-
kulma on vahvistunut.

Tutkimusraportti etenee siten, että luvussa kaksi olen esittänyt tutkimukseni
tausta-asioina tähänastisia masennustutkimusten tuloksia yleisinä ja laajassa 
merkityksessä. Koska masennustutkimuksia työhön liittyvänä on niukalti, tarkas-
telen työelämän terveysriskien ja hyvinvoinnin suhteita myös uupumustutkimus-
ten tuloksina. Luvun kolme alussa kuvailen yhtenä tutkimuksen lähtökohtana 
yleisiä hoitohenkilöstön terveystietoja. Työn ja hoitohenkilöstön masennuksen
suhteita tarkastelevan tutkimuksen lisäksi kuvailen hoitohenkilöstön uupumuk-
seen ja työn yhteyksiin kohdistuneiden tutkimusten tuloksia. Seuraavaksi luku 
kolme sisältää tutkimuksen tavoitteet, tehtävän ja rakenteen. Luvussa neljä pe-
rustelen tutkimuksen teoreettisia perusvalintoja ja metodologiaa myös tutkimuk-
sen keskeisten käsitteiden kautta. Luku viisi sisältää empiirisen tutkimuksen to-
teuttamisen kuvailun: tutkimukseen osallistuneet organisaatiot, hoitotyöntekijät, 
tutkimusaineiston keruun ja aineiston analysoinnin sekä tutkimuksen reliabilitee-
tin ja validiteetin. Luku kuusi sisältää tutkimustulokset. Luku seitsemän sisältää 
pohdintaosuuden: yhteenvedon keskeisistä tuloksista, tulosten arvioinnin ja joh-
topäätökset, tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin ja tutkimuksen merkityksen
arvioinnin. Lisäksi esittelen jatkotutkimushaasteita.
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA: 
MASENNUS JA SEN EHKÄISY 
AIKAISEMMAN TUTKIMUKSEN 
VALOSSA

2.1 Masennus ilmiönä aikaisemman tutkimuksen valossa 

Tässä luvussa tarkastelen masennusta pääosin lääketieteellisenä häiriönä ja sai-
rautena. Masennus on yleinen sairaus. Tammisen (2001,7) mukaan mielen ma-
sennus on Suomessa todellinen kansansairaus. “Henkinen pahoinvointi tuntuu 
vain kasvavan, stressi, unettomuus ja uupumus kanavoituvat masennukseksi,
vaikka yhteiskuntamme on vaurastunut ja teknologia edistynyt ennen näkemät-
tömällä tavalla.” Masennuksen ohella esiintyy ihmisten arjessa alakuloisuutta ja 
masennusoireilua, jotka ilman varsinaista sairautta ilmentävät elämän moninai-
suutta. Rajan vetäminen masennussairauden ja ohimenevän oireilun välillä saat-
taa toisinaan olla vaikeata. Tästä seuraakin masennuksen tunnistamisvaikeuksia
(Poutanen 1996). 

Masennus ilmiönä on moniselitteinen ja monitasoinen. Se on monimuotoinen
häiriötila, joka saattaa olla lyhytaikainen tai hyvin pitkään jatkuva toivottomuu-
den kokemus. Sillä voidaan tarkoittaa hyvin erilaisia olotiloja. Masennusta on 
historiansa alkuvaiheessa luonnehdittu muun muassa melankoliaksi, johon on lii-
tetty useita oireita kuten unettomuus, ärtyisyys, pelot ja ahdistuneisuus tai jopa 
psykoottiset harha-ajatukset (Salokangas 1997). 

Nykyisin masennusta voidaan tarkastella biologisista, psykologisista, sosiaa-
lisista ja kulttuurisista tekijöistä sekä niiden vuorovaikutuksesta käsin (mm. Leh-
tonen 1995; vrt. Kiikkala 1995). Poutanen (1996) on tutkimuksensa kirjallisuus-
katsauksessa käynyt lävitse depressiokäsitteitä eri malleina: Kognitiivinen, psy-
koanalyyttinen, biologinen, kliininen, sosiaalinen ja antipsykiatrinen (ks. Lehti-
nen ym. 1991). Masennusta tarkastellaan myös piilomasennuksena (Lehtinen 
1994), etiologisena luokitteluna ja deskriptiivisinä diagnoosiryhminä (Salokan-
gas 1997). 

Masennusta diagnostisoitaessa ihminen todetaan sairaaksi. Näkemys perustuu 
luonnontieteelliseen ihmiskäsitykseen, johon sisältyy terveys- ja sairauskäsitys 
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toisensa poissulkevana näkemyksenä (ks. Sheinin 1986; Von Maier 1990; Syvä-
lahti 1994). Tarkasteltaessa masennusta lääketieteellisenä sairaustilana voidaan 
sitä luonnehtia ihmisen mielialan häiriöksi, johon liittyy masentuneisuuden ko-
kemus ja ruumiilliset häiriöt. Mieliala on yksilöllä vaihteleva, joko äkillisesti tai 
pitkäjaksoisesti. Lehtisen (1996) mukaan masennus on koko ihmisen sairaus. Se 
vaikuttaa ruumiin toimintoihin, mielialaan, ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Nyky-
ään ollaankin jokseenkin yhtä mieltä siitä, että masennus ei ole vain mielen sai-
raus vaan siihen sisältyy eri ulottuvuuksien muutoksia, jotka ilmenevät terveys-
ongelmina. Olipa syy mikä tahansa niin tutkimuksissa on todettu masennuksen
oireiden johtuvan aivojen kemiallisten prosessien muutoksista ja aivojen välittä-
jäaineiden epätasapainoisuuksista (ks. esim. Syvälahti 1994). Aivojen kemiallis-
ten prosessien muutokset vaikuttavat erityisesti hermoston välittäjäaineisiin, jot-
ka puolestaan vaikuttavat hermosolujen väliseen impulssitoimintaan (Langer 
2000).

Lääketieteellinen masennus jaetaan kolmeen vaikeusasteeseen: lievä, vakava 
ja psykoottinen masennus (ks. esim. Achté 1992).1 Masennusta kuvataankin lää-
ketieteessä eräänlaisena jatkumona (taulukko 1), jonka toisessa päässä on nor-
maali tunnetila ja toisessa ääripäässä hyvin vakava masennustila (Tienari 1993; 
Lehtinen 1994). 
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1 Suomessa on virallisesti käytössä suomalaiseen ICD-10-tautiluokitukseen perustuva Psyki-

atrian luokituskäsikirja 1997 (Tamminen 2001): Siinä masennusoireet ja depressio sijoittuvat

pääosin varsinaisiin mielialahäiriöihin (F30-F39). Ne ovat masennustila, mania ja kaksisuuntai-

nen mielialahäiriö. Masennustila eli depressio (F32) luokitellaan: Lievä masennustila (F32.0),

Keskivaikea masennustila (F32.1), Vaikea-asteinen masennustila (F32.2), Vaikea-asteinen psy-

koottinen masennustila (32.3), Muu masennustila (F32.8), Toistuva masennus (F33), Pitkäaikai-

nen masennus (F34.1), Muut mielialahäiriöt (F38), Mielialan aaltoiluhäiriö (F34.0) Mania

(F30) luokitellaan: Hypomania (F30.0) ja Mania (F30.1).



Taulukko 1. Monimuotoinen masennus (Tamminen 2001, 22-23).

NORMAALI (EI-
DEPRESSIIVI-
NEN)

RAJA-ALUE
NORMAALIN
ALAKULOISUU-
DEN JA MASEN-
NUKSEN VÄ-
LILLÄ

LÄÄKETIE-
TEELLINEN,
KLIININEN MA-
SENNUS

VAKAVUUS Murheellisuus, suru Lievä masennus Kohtalainen, varsi-
nainen tai vaikea 

PITUUS Lyhyt (tunteja, päi-
viä)

Päiviä, viikkoja Viikkoja, kuukau-
sia, vuosia 

TOIMINTAKYKY Normaali Alentunut Selvästi alentunut

OIREET

- masennusmieliala

- masennusajattelu 

- masennus-
käyttäytyminen

- itsetunnon häiriö

Ei oireita Lisääntyneet Selvästi lisäänty-
neet

TAUSTATEKIJÄT Peruspersoonalli-
suus, perustervey-
dentila

Peruspersoonalli-
suus, perustervey-
dentila, ihmissuh-
teet, olosuhteet 

Peruspersoonalli-
suus, perustervey-
dentila, ihmissuh-
teet, olosuhteet 

Biologinen alttius

Geneettinen alttius 

HOITO Ei mitään Psykoterapia eri 
muodoissaan, lääk-
keet, harvoin

Psykoterapia, lääk-
keet, sähköhoito

Masennus ja muut häiriöt 

Jotkut persoonallisuuden piirteet altistavat masennukselle. Persoonallisuuden 
häiriöistä puhutaan silloin, kun ne aiheuttavat yksilölle voimakkaasti haittaavaa
ahdistuneisuutta, jonka seurauksena on esimerkiksi vetäytyneisyys ihmissuhteis-
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ta.2 Erilaiset pelot ja pelkotilat, jolloin puhutaan voimakkaasta pelosta jotakin 
asiaa, toimintaa tai tilannetta kohtaan, liitetään masennukseen. Kun järjenvastai-
nen pelko esimerkiksi sosiaalisia tilanteita kohtaan alkaa rajata ihmisen toimin-
takykyä, voi seurauksena olla masennus. Siihen liittyy syyllisyyden, vihan ja hä-
peän tunteita. Itsetunto ja luottamus itseen katoavat tilanteen jatkuessa.3 Seuraa-
vassa tarkastelen masennusta yksilöllisenä, organisatorisena ja yhteiskunnallise-
na ilmiönä. Monimuotoinen jaottelu on välttämätöntä, jotta tutkimuksen tavoit-
teen saavuttamiseksi voidaan organisaatiotekijöitä tarkastella erillään muista ma-
sennustekijöistä. Masennuksessa vaikuttavat asiat sekoittuvat toinen toisiinsa ja 
näyttäytyvät osin päällekkäisyyksinä.

2.1.1 Masennus yksilöllisenä ilmiönä 

Tammisen (2001) mielestä kuka tahansa meistä voi sairastua masennukseen.
Lääketieteellisesti todetun vakavan masennuksen esiintyvyyden väestössämme
on arvioitu olevan 3-7 %. On arvioitu, että elämänikäinen riski sairastua masen-
nukseen on naisilla noin 20-26 % ja miehillä noin 8-12 % (esim. Lehtinen 
1995a). 1990-luvun alussa masentuneiden määrä näytti kohoavan (ks. UKKI-
tutkimus: Lehtinen ym. 1993). Masennus ja paha olo eri muotoineen näyttää yhä
yleistyvän aikaisempaan verrattuna eri ikäisillä, myös yhä nuoremmalla iällä. 
Tammisen (2001) mukaan masennus on mahdollista tunnistaa jo vauvaikäisellä 
lapsella. Lasten ja nuorten masennus on lisääntymässä (Lehtinen 1995b). 

Nuorilla on murrosikä haavoittuvaa aikaa ja altistaa masennukselle. Lehtosen
(1995) mukaan lapsilla esiintyy masentuneisuutta ennen murrosikää eri tutki-
musten mukaan 0,5-3,4 % ja alle 20-vuotiailla nuorilla vakavan masennuksen
esiintyvyys on 4-5 %.4 Lasten ja nuorten masennuksen lisääntymisen taustalla on 

2 Masennukseen liitetään kolme persoonallisuushäiriötyyppiä (Tamminen 2001): 1) vaativa

persoonallisuus, jonka ominaisluonteena on täydellisyyden tavoittelu, luonteen itsepäisyys, jous-

tamattomuus, pikkutarkkuus ja erityinen tunnollisuus 2) riippuvainen persoonallisuus, jonka tun-

nusmerkit ovat hylätyksi tulemisen pelot ja toisiin ihmisiin tukeutuminen päätöstenteossa 3) tun-

ne-elämältään epävakaa persoonallisuus. Siihen saattaa liittyä rajatilapiirteitä, jolloin toiminta

voi olla ennustamatonta ja impulsiivista. Tunne-elämä on hyvin epävakaista. Vihan purkaukset ja

niiden hallitsemattomuus ovat ominaisia. Vuorovaikutuksessa ilmenee riitelyä ja yhteistyökyvyt-

tömyyttä (ks. Joukamaa 1996).
3 Paniikkihäiriö on yleinen pelko- ja ahdistuneisuushäiriö. Paniikkihäiriöön liittyvät kohta-

ukset, joita laukaisevat ihmisillä yksilölliset pelot, kuten jonottaminen pankissa, esiintyminen

yleisölle tai kaupassakäynti. Kohtausahdistusta saattaa esiintyä masennuksessa ja muiden ahdis-

tushäiriöiden yhteydessä. Paniikkihäiriöihin liittyy esimerkiksi tukehtumisen tunne, käsien vapi-

na, kuolemanpelot, huimaus ja sydämentykytys (Tamminen 2001).
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4  Nuoruusikäisten vakavan masennuksen yhden vuoden aikainen esiintyvyys on n. 3-10 %,

pitkäaikainen n. 1-2 %. Vakavan masennuksen elinaikainen esiintyvyys on n. 15-20 %. Pitkäai-

kaisen masennuksen osuus kaikista nuorten masennushäiriöistä on 10 %. Nuorten masennukseen

liittyy samanaikaisesti 40-80 %:lla muita psykiatrisia häiriöitä. Noin 20 %:lla nuorista esiintyy



esitetty olevan viimeaikaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset. Per-
heessä kiireinen elämäntahti ja perheenjäsenten stressi voivat heijastua perheen
lapsiin negatiivisesti. Jos lasten perustarpeet eivät tyydyty, turvallisuus horjuu
eikä yhteistä aikaa ole vanhempien kanssa, seurauksena voi olla lapsen normaa-
lin psyykkisen kehityksen heikentyminen. Jatkuvat riidat, päihteiden käyttö tai 
ilmapiirin kireys voivat altistaa lapsen tai nuoren masennukselle. Moilanen
(1995) tarkastelee lasten depression erityispiirteinä lapsen kehitysvaiheen merki-
tystä, lapsen riippuvaisuutta ympäristöstään ja ruumiin sekä tunne-elämän välistä 
tiivistä yhteyttä. Nämä kolme piirrettä vaikuttavat lapsen kykyyn hahmottaa
elämäänsä. Lasten ja nuorten masennuksen näkökulmasta riskiryhmässä ovat 
moniongelmaiset perheet (Haarasilta ym. 2000). 

Työikäisillä terveyskeskuspotilailla esiintyi Poutasen (1996) tutkimusaineis-
tossa vakavaa depressiota 5,1 %:lla, neuroottistasoista 5,7 %:lla ja depressio-
oireilua 7,0 %:lla. Aineiston miehillä ja naisilla esiintyi masennusta yhtä yleises-
ti. Masennus liittyi taloudellisiin vaikeuksiin sekä terveys- ja ihmissuhdeongel-
miin. Keski-ikä (45-65) on masennuksen kannalta altista aikaa. Keski-iän vaihei-
siin kiinnittyy paljon muutoksia: ilmaantuu ruumiillisia sairauksia, ulkonäkö 
muuttuu, fyysinen kunto alkaa rapistua, lapset itsenäistyvät ja muuttavat pois ko-
toa, omat vanhemmat tarvitsevat hoivaa ja oman elämän rajallisuudet alkavat 
tiedostua (Tamminen 2001). 

Yli 65-vuotiailla naisilla ja miehillä esiintyy masennusta yhtä paljon. Ikään-
tymiseen liittyvät fyysiset ongelmat ja stressitekijät; kuten eläkkeelle jääminen,
ystävien ja läheisten sairastumiset ja kuolemantapaukset, voivat alentaa hyvin-
voinnin kokemusta, tarpeellisuuden tunnetta ja elämäntuotteliaisuutta. Myös iäk-
käiden henkilöiden toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa on huomattu
alentuneen toimintakyvyn ja masennuksen oireiden yhteyksiä (ks. esim. Laukka-
nen 1998). Arvioidaan, että ikääntyneistä, joilla on yksi tai useampia fyysisiä sai-
rauksia, sairastaa masennusta jopa 20-55 prosenttia (Hughes 1992; McDougall 
1995). Vanhuksilla, joilla on monia fyysisiä sairauksia ja joiden toimintakyky on 
alentunut tai joita hoidetaan laitoksessa, on havaittu masennusta noin 25 %:lla 
(Suomen Akatemian julkaisuja 1995b).

Itsemurhien ja masennuksen liittyvyyttä on tutkittu melko paljon (Goodwin 
& Jamison 1990; Isometsä 1995; Henriksson 1996). Masennukseen liittyy lisään-
tynyt itsemurhavaara. 30-70 prosenttia itsemurhan tehneistä on sairastanut ma-
sennusta. Joka kuudennella masennusta sairastavalla on kuolinsyynä itsemurha
(Matikainen 2000). 

Hintikka (1998) on tutkinut itsetuhoisen käyttäytymisen yleisyyttä taustateki-
jöineen. Tutkimuksessa selvitettiin itsemurha-ajatusten ja -yritysten yleisyyttä
sekä niihin liittyviä tekijöitä 1990-luvun taloudellisen taantuman aikana. Vuosina 
1993-1995 tutkimuksen ensimmäistä osaa varten haastateltiin 4868 iältään 18-74 
-vuotiasta suomalaista. Itsemurhayrityksiä oli naisilla 0,9 %:lla (harkinnut oli 
2,4 %) ja miehillä 1,1 %:lla (harkinnut oli 2,3 %) edeltäneen kahdentoista kuu-
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masennusoireita, jotka eivät täytä diagnostisia masennusoireyhtymän kriteereitä (Haarasilta ym. 

2000).



kauden aikana. Riskitekijöiksi todettiin muun muassa psyykkisten oireiden li-
sääntyminen, alkoholin liiallinen käyttö, sosioekonomiset ongelmat ja tuen niuk-
kuudet perheen ongelmissa sekä suuret velat. Tutkimuksen toisessa osassa vuon-
na 1993 kartoitettiin 1204 psykiatrisen potilaan itsetuhoisuutta. Vakavasti itse-
murhaa harkitsevista 7 % oli selvästi masentuneempia kuin muut. 

Elimellisten sairauksien yhteydessä on tutkimuksin todettu masennusta (ks. 
esim. Lehtonen 1995, Tamminen 2001). Pitkäaikaissairaudet, varsinkin parantu-
maton sairaus tai koettu elämän laadun väheneminen, liittyvät toivottomuuden ja 
masennuksen tunteisiin (ks. Salokangas 1997). Tutkimusten mukaan esimerkiksi
sydän- ja verisuonitautia (Kavahaugt 1975), reumaa, Parkinsonin tautia ja syöpää 
(Achté & Vauhkonen 1970; Plumb & Holland 1977; Levine 1978) sairastavat
kärsivät masennuksesta. Ollonen (1997) on tutkinut masennuksen ja rintasyövän 
yhteyttä.5 Rahinantti (1998) on todennut väitöskirjassaan Psyykkiset tekijät fib-
romyalgiassa, että kyseistä tautia sairastavista oli hänen tutkimuksessaan 67 % 
masentuneita. Stressin on todettu pitkittyessään altistavan ja aiheuttavan erilaisia
sairauksia (ks. esim. Heikkinen 1997). Tupakoinnin riskitekijöitä masennuksen
kannalta on tutkittu vuosina 1978-1980 toteutetun Mini-Suomi -terveystutki-
muksen yhteydessä.6

Hormonaalisten muutosten ja masennuksen yhteyksiä on tutkittu runsaasti 
(Tamminen 2001). Myös synnytyksen jälkeistä masennusta on tutkittu (Beck 
1993; McIntosch 1993). Synnytyksen jälkeinen lievä ja tilapäinen masennus on 
yleistä (10 – 20 %). Se liitetään hormonitasapainon järkkymiseen (Hertzberg
2000). Varsinainen synnytysmasennus on harvinainen. Noin yksi tuhannesta äi-
distä sairastuu (ks. Salokangas 1997). 

Masennusta on tutkittu myös bipolaarisena häiriönä, jolloin yksilön mieliala
vaihtelee aaltojen tapaan. Masennus saattaa ilmetä yksittäisenä tai toistuvina ala-
vireisyyden ajanjaksoina. Ihmisellä vuorottelevat eripituiset masennus- ja ma-
niajaksot.7 Kyseisiä häiriöitä luonnehditaan maanisten, hypomaanisten, depres-
siivisten tai sekamuotoisten sairausjaksojen vaihteluna. Kiuseppä ja Lönnqvist 
(1999) kuvailevat kaksisuuntaista mielialahäiriötä vakavaksi sairaudeksi, joka 
ainakin osittain on perinnöllisten tekijöiden aiheuttama. Sairauteen liittyy huo-
mattava itsemurhariski. Tärkeätä on taudin varhainen tunnistaminen, sukuanam-
neesin selvittäminen sekä kohdennetun, oikean hoidon valinta ja toteutus. 

5 Ollosen mukaan pelkällä masennuksella ei näyttäisi olevan rintasyöpää lisäävää vaikutus-

ta, mutta se osoittautui yhdeksi oleelliseksi osatekijäksi. Mini - Suomi terveystutkimuksen (1978-

1980) tulokset poikkeavat Ollosen tuloksista masennuksen merkittävyyden vähäisyysasteessa, kun 

tarkastellaan rintasyövän riskiä.
6 Tupakointi on suurempi keuhkosyövän riski masentuneille kuin muille tupakoiville (Sosiaa-

livakuutus 1997).
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7 Manialla tarkoitetaan mielialan ja itsetunnon ylimääräistä kohoamista. Siihen liittyvät

kiihkeä ajatustoiminta, levottomuus, vähentynyt unen tarve ja jatkuva toiminnallisuus. Todelli-

suudentaju voi kadota. Esimerkiksi sosiaaliset tai taloudelliset ratkaisut voivat olla realiteetin

vastaisia (Langer 2000).



Riski sairauden uusiutumisen kannalta on sukurasitus, jossa havaintoina ky-
seisestä sairaudesta ovat lukuisat aikaisemmat sairausjaksot, päihdeongelma,
heikko sosiaalinen asema ja toimintakykyisyys8 (Isometsä 1999a). Nuorten kak-
sisuuntaista mielialahäiriötä ja sen yleisyyttä ovat tutkineet Marttunen (1999) ja 
Salokangas (1999). He toteavat, että nuorten sairastumisen diagnostiset kriteerit 
ovat yleensä samat kuin aikuisilla. Sukuanamneesi on tärkeä selvittää. Nuorten 
kaksisuuntaista mielialahäiriötä on vaikea tunnistaa, koska sille ominaiset oireet 
saattavat muistuttaa käytöshäiriöoireilua. Kyseinen oireilu on kuitenkin ajoittais-
ta ja vasta nuoruusiässä alkavaa, kun varsinaiset käytöshäiriöt esiintyvät jo lap-
suusiässä. Maanisen nuoren käytökseen kuuluvat impulsiivisuus, aggressiivisuus 
ja päihteiden väärinkäyttö. Nuorten sairaus esiintyy aikuisia useammin sekamuo-
toisena, jolloin esiintyy samanaikaisesti sekä depressiivisiä että maanisia oireita.

Masennusta on tutkittu myös vuodenaikoihin liittyvänä (Tamminen 2001). 
Silloin kyseessä on vuodenaikamasennus, jonka oireet pahenevat tiettyinä vuo-
denaikoina. Yleisin on kaamosmasennus, jolloin kyseessä voi olla melatoniinin
puute valon vähyyden vuoksi. Kaamosmasennukseen liitetään unentarpeen ja 
ruokahalun lisääntyminen. Naiset sairastavat sitä miehiä enemmän (Salokangas 
1997).

Masennuksen tunnistaminen 

Masennuksen tunnistamista ja hoitoa on kehitelty ja tutkittu monissa maissa
1980-1990 luvuilla. Ruotsissa on koulutettu yleislääkäreitä masennuksen parem-
paan tunnistamiseen (Rutz ym.1989). Koulutuksen seurauksena sairaalapaikko-
jen tarve ja itsemurhien määrä laski aiempaan verrattuna. Iso-Britanniassa (esim. 
Priest 1994) on julkaistu konsensuslausuma masennuksen tunnistamisesta ja hoi-
dosta. Tunnistamis- ja koulutusohjelmat on havaittu hyviksi, vaikeutena on nii-
den vaikutusten lyhytaikaisuus. Suomessa toteutettiin vuonna 1994 Suomen
Akatemian ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Konsensuskokous, jossa 
keskeisenä teemana oli masennuksen tunnistamisen problematiikka (Suomen
Akatemian julkaisuja 1995a). Mini-Suomi terveystutkimuksessa (Aromaa ym. 
1989; Lehtinen ym. 1991) ja Itsemurhat Suomessa 1987 -projektissa pohdittiin 
masennusta ja sen oireilua (Isometsä 1995). Näiden jälkeen Stakes toteutti laajan 
väestön masennusta eri näkökulmista tarkastelevan Mieli Maasta! -valtakun-
nallisen depressioprojektin 1994-1998.9

8 Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä esiintyy lääketieteellisestä näkökulmasta tyypin I bipo-

laariohäiriö (Isometsä 1999a) ja tyypin II bipolaariohäiriö (Isometsä 1999b).
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9 Mieli Maasta! -valtakunnallinen depressioprojekti 1994-1998 käynnistettiin Stakesin toi-

mesta. Projektin avulla pyrittiin lisäämään tietämystä depressiosta ja sen hoidosta. Pääpaino-

alueina olivat masennuksen tunnistaminen, masennuksen tutkiminen ja hoidon kehittäminen.

Projekti kiinnittyi Itsemurhat Suomessa 1987 -projektin tutkimustuloksiin (Lönnqvist ym. 1993).



Masennuksen tunnistaminen on vaikeaa, jos se kehittyy hitaasti.10 Vaikka 
masennus on yleinen sairaus, sen moninaisen oireiston huomiointi on vaikeaa. 
Lievä masennus voidaan selittää elämän kuormittavuudella ja kiireellä. Se voi-
daan sekoittaa elämäntapasairauksiin. Lievän masennuksen, stressin tai uupu-
muksen oireet voidaan samaistaa. Stressin, uupumisen ja masennuksen onkin 
huomattu olevan toistensa riskitekijöitä. Lehtisen (1994) mukaan joissakin ma-
sennustiloissa tyypillisinä oireina ovat somaattiset oireet ja tuntemukset varsinai-
sen mielialahäiriön sijasta. Tällaisina oireina saattaa esiintyä esimerkiksi väsy-
mystä, hikoilua, kutinaa, erilaisia vatsaoireita, verenkierto- tai hengitysoireita,
erilaisia kipuoireita tai virtsa- ja sukuelinten oireita. Tällainen piilomasennus on 
vaikeata tunnistaa, koska samanlaisia oireistoja esiintyy useissa somaattisissa
sairauksissa.

Toisinaan tunnistamista vaikeuttaa se, että masentuneella on havaittavissa 
yksi voimakas oire, joka ilmenee esimerkiksi persoonallisuuden muuttumisena,
elämän kapeutumisena, asianomaisen sosiaalisuuden muutoksena suhteessa ym-
päristöön, mielialan, aistitoimintojen, kognitiivisten toimintojen tai ajattelun 
muutoksena. Tunnistamisen vaikeuksista johtuen masentuneiden lopullinen mää-
rä on arvioitua. Naisilla on todettu masennusta miehiä enemmän.11

Tutkimusten mukaan on syytä epäillä masennusta, jos olo on surullinen, ala-
kuloinen ja keskittymiskyvytön. Masentuneella usein aloitekyky heikkenee, ar-
kiaskareet eivät kiinnosta, elinvoima tuntuu olevan vähissä, itseluottamus vähe-
nee ja on huono omatunto sekä syyllinen olo. Masentuneella myös elämänhalu
vähenee tai on nollassa, ajatukset harhailevat, ratkaisujen tekeminen tuntuu yli-
voimaiselta ja on vaikeaa nukahtaa, yöunet jäävät vähiin. Masentunut kokeekin 
yleensä itsensä väsyneeksi, jännittyneeksi, ärtyisäksi ja elämäänsä tyytymättö-
mäksi. Toisilla masentuneilla saattaa esiintyy kipuja, ruokahaluttomuutta, itse-
kriittisyyttä, oman terveydentilan tarkkailua ja todellisuudentajun hämärtymistä
(Poutanen 1996; Langer 2000). 

Masennukseen liitetään kiinteästi ahdistuneisuus. Ahdistuneisuutta esiintyy 
jokaisella ihmisellä. Se on ihmisen perustunne ja osin ihmisen kehitys hyötyy sii-
tä. Kun normaali ahdistuneisuus muuttuu voimakkaaksi ja ihminen ei pysty ka-
navoimaan sitä esimerkiksi toimintaan käyttämällä omia puolustusmekanismeja,
se alkaa haitata yksilön toimintakykyä kapeuttaen normaalia elämää. Ahdistus-
häiriöissä ihminen alkaa käyttää yhä alkukantaisempia puolustusmekanismeja,
jolloin toiminta taantuu. Kun voimakas ahdistuneisuus jatkuu hoitamattomana,
on tavallista, että se muuttuu masennukseksi (ks. esim. Achté 1992). Poutasen 
(1996) mukaan ahdistuneisuutta pidetään masennuksen esioireena.

10 Masennuksen tunnistamisesta lisää Skuse ja Williams (1984); Henriksson (1995); Salo-

kangas (1995); Väisänen ym. (1995); Suonsivu (1999a). Tammisen (2001) mukaan masennuksen

tunnistaminen on silloin helpompaa, jos se kehittyy nopeasti. Tunnistamiseksi kehitellyistä mitta-

reista (mm. Pirkola 2002).
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11 On esitetty muun muassa sitä, että naisten masennus liittyy yhteiskunnalliseen rooliin tai

biologisiin tekijöihin (Salokangas 1997).



Lääketieteen näkökulmasta tarkasteltuna masennus ilmenee oireina eli yksi-
lön poikkeavina subjektiivisina kokemuksina, elimistön häiriöinä eli sairauden-
merkkeinä sekä ihmisen poikkeavana käyttäytymisenä. Näkökulmana on tällöin 
objektiivisesti mitattavissa oleva tai havaittu diagnosoitu tautitila. Jotta masennus
voidaan diagnosoida mielenterveyden häiriöksi, edellytetään 1) sekä objektiivi-
sesti että subjektiivisesti todettuja oireita, muuttunutta käyttäytymistä ja oireiston
riittävän pitkää kestoa, 2) masennuksen aiheuttamaa kärsimystä ja 3) itsemää-
räämisoikeuden rajoittuneisuutta masennuksen vuoksi (Matikainen 2000). 

Jotkut masennustilat ilmenevät äkillisesti ja ilman kohdennettavaa syytä. 
Lehtisen (1996) mukaan joillain on yksi masennusjakso elämänsä aikana ja toi-
silla jaksot toistuvat. Monilla masennus liittyy vaikeisiin elämänkriiseihin. Jos-
kus masennus pitkäaikaistuu tai jää pysyväksi. Masennuksen yleisimpiä tunnus-
merkkejä ja niiden suhdetta normaaliin tunnetilaan on kuvailtu taulukossa 2. 

Taulukko 2. Masennuksen ilmeneminen.

Normaali tunnetila tietyissä tilanteissa Suru

Mielipaha

Epäonnistuminen

Oire monissa mielenterveyshäiriöissä Mielialan lasku

Syndrooma = oireyhtymä Voimakas surullisuus, apeus

Mielialan lasku

Mielihyvän kokemisen puute

Toivottomuus

Itseväheksyntä

Liiallinen syyllisyyden tunne 

Kiinnostuksen puute

Kuoleman toive

Spesifinen mielenterveyshäiriö= diagnoosi Tautiluokituksen kriteerit 

Lähde: Lehtinen 1994, 9 

Masennuksen kokemuksia käsitteleviä tutkimuksia

Mieli Maasta! -depressioprojektiin liitettiin useita masennusta käsitteleviä tutki-
muksia, jotka kuvasivat ja tulkitsivat masennuksen kokemuksia. Taulukossa 3 on 
kooste projektiin liittyneistä opinnäytetöistä, jotka käsittelevät masennuksen il-
miötä eri näkökulmista. Yhteisinä piirteinä tutkimuksissa oli masennuksen ko-
kemuksen ristiriitaisuus, prosessimaisuus ja omakohtaisuus.
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Taulukko 3. Mieli Maasta -depressioprojektiin liittyvien tutkimusten koontia.

Tekijä ja 
tutkimus-
ajankohta

Tutkimuksen
aihe

Tutkimuksen
kohdejoukko/
aineisto

Tutkimuksen
metodi

Ydintulos

Laine
1997

Masentuneen
polku

Suomalaisissa
aikakausleh-
dissä olevat 
kertomukset
masentunei-
suuden koke-
muksista

Grounded-
theory -
menetelmä

Elämä muodostui risti-
riitaiseksi, pysähtynei-
syyden ja hallitsematto-
muuden kokemukseksi

Latikka
1997

Mielentervey-
den/ masen-
nuksen ja fyy-
sisen ympäris-
tön suhde 

35 masennus-
ta sairastavaa
ihmistä

Kvalitatiivi-
nen analyysi

Ahtaat asunnot, asuin-
paikkakunnan muutok-
set tai epäsopivat asuin-
olot todettiin stressiteki-
jöiksi

Ahonen
1998

Masentuneen
ihmisen kun-
toutuminen ja 
sitä edistävät 
tekijät

13 kuntoutus-
kurssilla ole-
vaa masentu-
nutta ihmistä

Leiningerin
teema- ja mal-
lianalyysime-
netelmä

Masennus todettiin risti-
riitaiseksi kokemuksek-
si, josta ei yksin selviy-
dy

Ristanie-
mi 1998 

Masentuneen
naisen selviy-
tyminen ja 
selviytymisen
merkitys

12 masennuk-
sen vuoksi 
sairaalahoi-
dossa ollutta 
naista

Laadullinen
analyysi

Viisi selviytyjätyyppiä:
pinnistäjänainen, vetäy-
tyjänainen, sopeutuja-
nainen, ajautujanainen, 
taistelijanainen

Suomala
1998

Masentuneen
autetuksi tu-
leminen

17 tiedonanta-
jaa

Colaizzin fe-
nomenologi-
nen analyysi-
menetelmä

Ihmisen autetuksi tule-
misen kokemusteema-
alueet: voimat, omaksi
itseksi tuleminen, toisen 
ihmisen merkityksen
huomaaminen, auttavat 
kohtaamiset, elämän ko-
kemukset

2.1.2 Masennus organisatorisena ilmiönä 

1990-luvulla tutkittiin työelämässä tapahtuneita muutoksia ja niiden toteuttajia 
suhteessa työelämän laatuun. Kunnallisen palveluorganisaatioiden tuloksellisuu-
den ja työelämän laadun kehittämisohjelma (Laatu-projekti) toteutettiin Tampe-
reen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tekemänä vuosina 1990-1993. 
Siihen sisältyi useita toimintatutkimuksellisia kehittämishankkeita, joita toteutet-
tiin yksittäisillä kunnallisilla työpaikoilla. Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina 
olivat yhteistoimintatutkimus ja henkilöstövoimavarajohtaminen. Sosiaali- ja 
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terveystoimen alue oli eräänä tutkimuskohteena. Tutkimuksen avulla seurattiin 
muun muassa työelämän laadun yleistä muutosta, jota analysoitiin työn piirtei-
den, työyhteisöjen sosiaalisen toimivuuden ja työtyytyväisyyden ulottuvuuksilla. 
Tuloksissa todettiin 90-luvun laman vaikutuksina muun muassa terveydenhuol-
lon ongelmien lisääntyminen ja työelämän laadun huonontuminen aikaisempaan
verrattuna. Päinvastaisia tuloksia todettiin Laatu-projektin varsinaisissa kehittä-
miskohteissa. Esimerkiksi työn itsenäisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien
todettiin lisääntyneen. Tulosten mukaan annettujen palvelujen laadun ja työelä-
män laadun välinen riippuvuus oli koko aineistossa hyvin merkittävä. Myös hen-
kilöstöjohtaminen koettiin vaikuttavaksi (Kasvio ym. 1994; vrt. Alasoini 1996).

Nakari (2000) on tutkinut kunnallisten työyhteisöjen laatua käsittelevässä 
tutkimuksessa, joka kuuluu KuntaSuomi 2004 –tutkimusohjelmaan, vuosien 
1995 ja 1999 työelämän laatua ja tapahtuneita muutoksia. Tutkimusaineisto
koottiin 47 kunnan 411 työyhteisön koko henkilöstölle lähetetyn työyhteisö-
kyselyn avulla. Kunnat olivat samat molempina kyselykertoina. Kyselyn laadun 
mittari muodostui viidestä ulottuvuudesta: Työn sisäinen palkitsevuus, vaiku-
tusmahdollisuudet työssä, työpaikan sosiaalinen avoimuus, ristiriitojen avoimet
hallintatavat ja henkilöstöjohtaminen. Työn sisäisen palkitsevuuden ajateltiin 
muodostuvan työn mielenkiintoisuudesta, itsenäisyydestä ja kehittymismahdolli-
suuksista. Työelämän laatu vaihteli runsaasti, kun tarkasteltiin eri kuntia. Samoin
eri sektorien väliset muutokset olivat suuria. Terveystoimen työolot olivat hei-
kentyneet 80-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1999 työolot olivat kaikkein hei-
koimmat verrattaessa niitä kuntien muihin toimialoihin.

Valtee (2002) tarkastelee työelämässä tapahtuneiden muutosten merkityksiä
tutkimuksessaan, jossa kuvataan seitsemän terveydenhuoltoalan työyksikön or-
ganisaatiomuutoksen hallintaa 1990-luvun jälkipuoliskolla henkilöstön näke-
myksinä. Tulosten mukaan muutoksen hallinnassa on tärkeää, että muutosuhkat
ja uudet mahdollisuudet kohdataan avoimesti ja rehellisesti. Muutoksia pitää kä-
sitellä yhteistyössä koko henkilöstön kesken. Muutoksiin liittyvät pelot tuodaan 
esille ja käsitellään. Muutoksen hallinnan kannalta on tärkeää, että työyksiköt ra-
kennetaan muutoskykyisiksi. Valtee korostaa, ettei kyky toteuttaa yksittäinen or-
ganisaatiomuutos välttämättä nykyisin riitä, vaan menestymisen ehtona on, että 
organisaatiot sietävät epävarmuutta ja niillä on pysyvä muutos- ja sopeutumis-
valmius. Yhteenvetona voin todeta, että 90-luvulla työelämän laatu12 heikentyi 
tutkimusten mukaan terveydenhuollossa. Laman ja muutosten tuomat ongelmat
vaikuttivat henkilöstön ja asiakastyytyväisyyden kautta kaikkiin organisaatioiden
toimintoihin. Lama-aika ja sen seuraukset muodostuivat vaikutuksiltaan organi-
saatiokohtaisiksi.

Työyhteisön toimintaan vaikuttaa henkilöstön työkykyisyys. Niukentuneiden 
voimavarojen seurauksena jokaisen työntekijän panos yhteiseen työhön on mer-
kittävä. Työkyvyn heikkeneminen yksittäisellä työntekijällä heijastuu koko työ-
ryhmän panosta heikentävänä (ks. Soini 1995). Kärjistäen voi todeta, että asetet-
tuihin päämääriin päästäkseen olisi jokaisen työntekijän oltava 100 %:sti työky-
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kyinen.13 Yksilö kokee usein ensin masennuksena jaksamattomuutensa, joka ai-
heuttaa alentunutta työkykyä (ks. Salminen 1997; Piirainen 2000). Masennuksen 
vaikutukset työkyvyn alenemiseen on todettu useissa tutkimuksissa. Lehtisen 
(1995b) mukaan diagnosoidulla masennuksella ja työkyvyn alenemisella on 
voimakas yhteys (lievä heikentyminen 50 %:lla ja voimakas 35 %:lla). 

Viinamäki (1998) selvitti masennusta sairastavien potilaiden työkykyyn liit-
tyviä tekijöitä. Aineisto koostui psykiatriseen erikoissairaanhoitoon lähetetyistä 
potilaista (N=137). Heistä 55 % oli arvioitu työkyvyttömiksi. Työkyvyttömyy-
den yhteystekijöiksi osoittautuivat huono psykososiaalinen toimintakyky, koettu 
huono terveydentila ja korkea ikä. Edelleen yhteystekijöinä painotetaan monissa
tutkimuksissa pitkään oireillutta masennusta ja negatiivista tulevaisuudennäke-
mystä (Pylkkänen ym. 1995; Läksy 1995; Kraemer 1997; ks. Kiikkala ym.
1999). Alentunut työkyky tai työkyvyttömyys ovat masennuksen vaikeita seu-
raamuksia (Matikainen 2000).14 Sorvaniemen (1998) mukaan ensimmäistä kertaa 
masentuneista olikin eläkkeellä 20 % tilanteessa, kun heitä oli seurattu 2,5 vuot-
ta.

Toisinaan yksilöllä voi ilmetä masennus, mutta hän pystyy kompensoimaan
heikentyneitä ulottuvuuksiaan eri hallintakeinoja käyttämällä niin, että säilyy 
työkykyisenä (Matikainen 2000). Tämä vaatii runsaasti resursseja, koska masen-
nusoireet heikentävät yleensä keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta, reaktionopeut-
ta, muistitoimintoja ja ajattelun toimintoja. Tällainen tilanne jatkuessaan pitkään
saattaa lopulta masentaa ihmisen ja työkyvyn menetys ajankohtaistuu. Haakanan 
(2000) mukaan työntekijä tällöin kokee olevansa ansassa, josta ei tunnu olevan 
ulospääsyä.

Työyhteisössä henkilöstö on saattanut reagoida masennuksella ulkoapäin tu-
leviin muutoksiin ja vaateisiin tai työyhteisön sisällä oleviin ongelmiin. Sisäisinä 
tekijöinä yksilöiden kokema masennus voi yleistyä työyhteisöissä yleiseksi, yh-

13 Niskasen (1998) mukaan yksilön työkykyisyyteen vaikuttavina tekijöinä ovat 1) työn omi-

naisuudet, kuten kuormitustekijät, säädeltävyys, työyhteisön toimivuus, henkilösuhteet, 2) kogni-

tiiviset tekijät, kuten asioille annetut merkitykset, sisäiset käsikirjoitukset, asennoitumistavat, aja-

tukset ja mielikuvat ja 3) yksilölliset voimavarat, joita ovat aineelliset, sosiaaliset ja persoonalli-

set voimavarat. Näistä muodostuu työkyky. 
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14 Masennuksen seuraamuksia yksilölle ovat sosiaalisen elämän kapeutuminen, yksinäisyy-

teen vetäytyminen ja itsetunnon menetys. Koska masentunut kokee, ettei hänellä eikä hänen elä-

mällään ole merkitystä, se ilmenee ihmissuhde- ja perhevaikeuksina (Salokangas 1997). Masen-

tuneella toimintakyky saattaa heiketä oleellisesti, yksilö ei pysty aiempiin suorituksiin ja jokapäi-

väisen elämän hallinta vaikeutuu. Hän joutuu luopumaan monista elämän tavanomaisista tehtä-

vistään, esimerkiksi kotiaskareista (ks. Niskanen & Mikkonen 1999). Työn huono hallinta lisää

osaltaan sairauspoissaoloja. Vahtera ym. (2002) ovat todenneet, että työn huono hallinta merkit-

see noin 60 -80 prosenttia enemmän sairauspoissaoloja verrattuna niihin, joilla työn hallinta on

hyvä. Masennuksen seuraamuksena psykososiaalisten tekijöiden rajautuminen ja vaikeutuminen

on suurta. Tutkimusten mukaan työhön vaikuttavina tekijöinä psykososiaaliset syyt ovat vaikutuk-

seltaan saman suuruisia kuin keskeisten kansantautien riskitekijät esimerkiksi ylipaino ja tupa-

kointi tai runsas alkoholin käyttö (Kivimäki ym. 1997).



teiseksi alavireisyydeksi ja toimimattomuudeksi. Usein työyhteisössä tapahtuvan 
toiminnan huonontumiseen, lamaannukseen tai kaoottisuuteen liittyy työyhtei-
sön/organisaation menetelmien puutteellisuus ongelmien hoitamiseksi.

2.1.3 Masennus yhteiskunnallisena ilmiönä 

Yhteiskunnalle masennuksen sairastamisen seuraamukset15 ovat pääasiassa ta-
loudellisia menetyksiä. Vuonna 1996 työperäiset sairaudet ja työtapaturmat aihe-
uttivat yhteiskunnalle 15,1 miljardin markan menot. Lähes puolet kustannuksista
oli työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvia (Vahtera & Pentti 1999). Mielentervey-
den häiriöiden takia varsinaisille työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden määrät
ovat Kansaneläkelaitoksen pitämien tilastojen mukaan kasvaneet koko ajan 1990 
– luvulla (Repo 1995; Tuori 1996).16 Pylkkäsen ym. (1995) mukaan masennuk-
sen takia eläkkeellä olevien määrä kolminkertaistui vuosina 1985-1995. 1990-
luvun jälkipuolella työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen yleisin syy on mielen-
terveyshäiriöt, joista masennus on suurin yksittäinen syy17 (Klaukka 2002). 

Pylkkäsen (1997) mukaan masennus- ja ahdistushäiriöt ovat merkittävin psy-
kiatrinen sairaus, kun tarkastellaan taloudellisia vaikutuksia. Masennuksen yh-
teiskunnalle aiheuttamat suorat kustannukset olivat vuonna 1992 noin 850-1250 
miljoonaa markkaa. Summaan sisältyivät avohoidon, sairaalahoidon ja masen-
nuslääkkeiden kustannukset. Avohoidon osuus oli 300 miljoonaa markkaa, sai-
raalahoidon 400 miljoonaa ja masennuslääkkeiden osuus 100-126 miljoonaa
markkaa. Masennuslääkkeiden kulutus kasvoi 1990-luvulla noin viisinkertaisek-
si. Kulutus kasvaa edelleen vuosittain. Lääketilaston mukaan vuonna 2000 kulu-
tus kasvoi 12 prosenttia. Korvauksia sai 268000 suomalaista. Rahaa käytettiin 
vuonna 2000 masennuslääkkeisiin 374 miljoonaa markkaa (Aamulehti
31.10.2001). Vuonna 2001 Kelan korvausten piiriin kuuluneiden masennuslääk-
keiden ostokerrat maksoivat yli 70 miljoonaa euroa eli 423 miljoonaa markkaa
(Klaukka 2002). 

Masennukseen liittyvät alkoholin ja muiden päihteiden sekä huumeiden käyt-
tö nostavat onnettomuusriskiä ja –määriä. Rikollisuus lisääntyy. Kuten edellä to-
dettiin masennus herkistää somaattisiin sairauksiin ja itsemurhiin. Niiden hoito 
on yhteiskunnalle kallista. Masennuksen vaikutukset yksilöön eivät ole erillinen 
ongelma, vaan ne ovat kokonaisvaltaisia ja saattavat aiheuttaa esimerkiksi työt-
tömyyden ja syrjäytymisen.

15 Ks. Raitasalo (1995); Kuoppasalmi (1995). Terveydenhuollon kokonaismenot olivat 8,7

miljardia euroa vuonna 2000 (Sosiaali- ja terveysmenot 2002).
16 Ks. Gould (1994); Karisalmi (2000). Vuosina 1995-1998 kaikkien eläkeratkaisujen määrä

masennuksen takia on vähentynyt noin 25 % (Niskanen & Mikkonen 1999).
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17 Kalimon ja Toppisen (1997) tutkimuksessa masennuksen ja työuupumuksen seurauksena

haluttiin lähteä ennenaikaisesti eläkkeelle tai toisiin tehtäviin. Vakavasti työssään uupuneista 26 

% halusi kouluttautua uuteen ammattiin. Ei-uupuneista koki tarvetta ammatin vaihtoon vain 7 %. 



2.2 Masennuksen syyt 

Masennuksen perimmäiset syyt ja syntytapa ovat toistaiseksi ratkaisematta (Lan-
ger 2000; Tamminen 2001). Masennusta sairautena tarkasteltaessa on tutkimuk-
sissa etsitty viime vuosiin asti pääasiassa yksilöllisiä syitä sairastumiselle. Yksi-
lön omat voimavarat, eletty elämänhistoria kokemuksineen, geneettinen tausta, 
nykyinen elämäntilanne ja saatavilla tai käytössä olevat tukimuodot ovat tärkeitä
syiden tarkastelussa. Yksilö ei ole kuitenkaan irrallinen omassa elämäntilantees-
saan, johon kuuluvat sekä asianomaisen yksityiselämä ja työelämä. Syiden tar-
kastelu tulisikin olla laajaa ja peilautua masennuksen hoitomuotojen etsintään. 
Masennukselle ei yleensä löydy yksittäistä syytä vaan se on tulos syiden ka-
saumasta, jonka laukaisevana syynä saattaa olla yksittäinen tekijä. Hoitoa suun-
niteltaessa tulisikin miettiä asianomaisen koko tilannetta ja mahdollisia muutok-
sia siinä, jotta tilanne ei uusiutuisi hoidon jälkeen. 

2.2.1 Yksilölliset syyt 

Masennuksen puhkeamiseen liitetään laukaisevien tekijöiden ja psykologisen alt-
tiuden18 yhteydet. Voidaan todeta, että masennus puhkeaa laukaisevien tekijöi-
den19 aiheuttamana yksilöille, jotka ovat masennukselle alttiita eikä suojaavia te-
kijöitä20 ole tarpeeksi. 

Masennukselle altistavista tekijöistä puhutaan silloin, kun tekijöiden on to-
dettu esiintyneen keskimääräistä useammin elämän varrella ja aiheuttaneen py-
syvän alttiuden reagoida masennuksella kyseisiin rasituksiin21. Jotkut ihmiset il-
meisesti reagoivat vaikeisiin elämänasioihin masennuksella. He tarvitsevat muita
lievempiä rasitustekijöitä masentuakseen. Lääketieteessä pidetään perinnöllisyyt-
tä ehkä tärkeimpänä altistavana tekijänä. Näyttäisi siltä, että tietyissä suvuissa 
esiintyy muita enemmän masennusta. Lähiomaisen sairastama mielialahäiriö
moninkertaistaa riskin sairastua masennukseen. Mitään geneettistä mekanismia
tai geeniä ei ole kuitenkaan löydetty. Aikaisemmin eroteltiin nykyistä selkeäm-
min sisäsyntyinen (masennukselle ei löydy kohdennettavaa syytä) ja ulkosyntyi-
nen (masennuksen aiheuttaa elämänlaatua heikentävä tekijät, menetys) masennus 
(Salokangas 1997).

Toisinaan yksi elämäntapahtuma, kuten aviopuolison tai oman lapsen kuole-
ma, saattaa laukaista masennuksen (ks. Vahtera & Pentti 1995). Viinamäen
(1998) tutkimuksessa työkykyisistä potilaista arvioi masennuksensa johtuneen 
vaikeista elinolosuhteista ja stressistä (88 %), lapsuuden tai nuoruuden ikävistä
kokemuksista (52 %), ihmissuhteiden katkeamisesta (48 %), lähiomaisen mene-

18 Haarasilta ym. (2000).
19 Salokangas (1997).
20 Salokangas (1997).
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tyksestä ja kuolemantapauksesta (38 %), työpaikan menettämisestä (38 %) ja pe-
rintötekijöistä (37 %).

2.2.2 Organisatoriset syyt 

Nykytiedon mukaan masennukseen liittyvät myös ihmisen elämäntilannetekijät.
Tarkastelen seuraavassa tutkimustuloksia, joissa on todettu masennuksen tai työ-
uupumuksen syy-yhteyksiä organisaatio- tai työyhteisötekijöihin. Joissain tutki-
muksissa on tarkasteltu pitkään edenneen ja hoitamattoman työuupumuksen seu-
rauksena masennusta. Kalimo ja Toppinen tutkivat vuonna 1997 työuupumusta
suomalaisella työikäisellä väestöllä. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja sii-
hen osallistui 3300 henkilöä eli 66 % tutkimuskohteeksi valitusta 5000 henkilön 
otoksesta. Vastaajat olivat olleet työssä viimeisten 12 kuukauden aikana. Työ-
uupumusta koki 55 % vastaajista. Vakava-asteisena se esiintyi 7 %:lla vastaajista 
ja lievänä 48 %:lla. Oireista uupumusasteista väsymystä esiintyi 61 %:lla vastaa-
jista, voimakkaana se esiintyi 19 %:lla ja lievänä 42 %:lla. Kyynistyneisyyttä il-
meni paljon 14 %:lla ja jonkin verran 36 %:lla tutkimukseen osallistuneista. Vas-
taajista 4 %:lla oli ammatillinen itsetunto vakavasti heikentynyt ja jonkin verran 
28 %:lla.

Työuupumukseen vaikuttavina taustatekijöinä on tutkimuksissa todettu: kou-
lutus (kokonaistaso vaihteli ammatillisen koulutuksen mukaan, korkeakoulutut-
kinnon suorittaneilla oli oireettomien osuus suurin, ammattikoulututkinnon suo-
rittaneilla oli vähiten väsymystä ja ilman ammattitutkintoa olevat olivat kyynis-
tyneimpiä) ja työkokemuksen pituus (yli 35 vuotta työskennelleillä oli muita
enemmän työuupumusta). Edelleen taustatekijöitä olivat työsuhteen vakinaisuus, 
sukupuoli (naisten osuus miehiä suurempi) ja ikääntyminen (ks. esim. Koskimäki
1994; Lehto 1994; Nakari 1994). Työaika (ks. Paoli 1992; Härmä 2000) vaikutti 
työuupumukseen siten, että väsymys oli yleisempää kaksivuorotyötä kuin kolmi-
vuorotyötä tekevillä. Yötyön on todettu lisäävän yleistä väsymyksen tunnetta.
Työuupumus vaihteli myös työpaikan toimialan mukaan (Kalimo & Hakanen 
1997).

Työelämän muutokset ja niiden hallinta 

1990-luvulla laman vaikutukset (Tuomi 1995; Ylöstalo 1997; Lehto & Sutela 
1998; Peltomäki ym. 1999) ilmenivät organisaatioissa työelämän muutoksina ja 
työyhteisöongelmien yleistymisenä (Niemelä ym. 1996; Lehto 1999; Vahtera 
ym. 1999). Työpaikan henkilöstömuutokset, kuten lomautukset, osa-aikaisuus ja 
avoimien työpaikkojen täyttämättä jättämiset sekä työvoiman henkilöstösupis-
tukset on todettu merkittäväksi terveydelliseksi riskitekijäksi (Vahtera ym.
2002). Launiksen ym. (1998) tutkimustuloksissa vahvistui oletus siitä, että työ-
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hön liittyvää hyvinvointia on mahdotonta tutkia ilman työn sisältöjen ja niiden 
muutosten samanaikaista tarkastelua.22

Työolot

Työoloja on tutkittu laajoin otoksin.23 Tilastokeskuksen toimesta ovat Lehto ja 
Sutela (1998) kartoittaneet jaksamiseen liittyviä työoloja ja palkansaajien koke-
muksia fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta työympäristöstä vuosina 1977, 
1984, 1990 ja 1997. Tulosten mukaan viimeisten 20 vuoden aikana työolojen ke-
hittäminen on tuottanut hyviä tuloksia. Työtehtävät ovat monipuolistuneet ja 
työpaikkakoulutukseen osallistuminen on lisääntynyt jonkin verran. Työ koettiin 
mielenkiintoiseksi.

Esimiehiltä ja työtovereilta saatiin tukea aikaisempaa enemmän (Kolu 1992; 
Saarela & Isotalus 1998). Ergonomisten ja fyysisten työolojen kunnossapito on 
tärkeätä henkilöstön työssä jaksamisen kannalta. Aikaisemmin esitetyssä Latikan
(1997) tutkimuksessa kävi ilmi, että masennuksen ja fyysisen ympäristön suhde 
oli tärkeä, mutta masennuksen toipumisvaiheessa tulivat tärkeiksi aktiivisen toi-
minnan ympäristöt, joihin työympäristökin lukeutuu. 

Työn hallinta, kuormittavuus ja työssä vaikuttamismahdollisuudet

Työn hallinta, joka tarkoittaa mahdollisuutta tehdä sisältörikasta työtä, vaikuttaa
työn tekemistapoihin ja osallistua työtään koskevaan päätöksentekoon, on erit-
täin merkityksellinen asianomaisen terveyden kannalta (Marmot ym. 1995; Ha-
kanen ym. 1999). Kun työn hallintaa ei kokemuksellisesti ole, se johtaa itsetun-
non madaltumiseen, kuormittuneisuuden ja sairastumisen lisääntymiseen (ks.
esim. Karasek ym. 1990; Elovainio ym. 2002). 

Vahteran (1993) tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten voimavarojen yhteyttä 
työntekijän terveyteen työn vaatimusten ja sen hallinnan kokemuksen kautta. 
Kohderyhmänä oli Raision kaupungin päätoiminen henkilöstö (N=1109). Tulok-
sina ilmeni, että hyvään työn hallintaan liittyi sosiaalinen kyvykkyys ja tervey-
teen sosiaaliset prosessit sekä sosiaalinen tuki. Kielteisinä asioina koettiin työ-
tahdin kiristyminen ja erilaisten paineiden lisääntyminen. Henkinen työnrasitus 
oli entisestään kohonnut, työn rasittavuus ja työn psykososiaalinen kuormitta-
vuus oli voimistunut. Hyyppä ym. (1996) tutkivat jatkuvan henkisen ylikuormit-
tumisen aiheuttavaa stressiä ja uupumista työntekijöiden elimellisinä muutoksi-
na. Muutokset vaihtelivat henkilöittäin. Työkyvyn työperäisiä riskitekijöitä on 
tutkittu muun muassa Työturvallisuuskeskuksen toimesta (Työturvallisuuskeskus 
1999a).

22 Kyseinen tutkimus kohdistui neljän organisaation muutoksiin ja muutosten tekotapoihin.
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23 Työoloja ja työntekijöiden työterveyttä tutkitaan säännöllisin väliajoin esimerkiksi Työolo-

tutkimuksilla (Tilastokeskus), työolobarometrilla (Työministeriö), Työ ja terveys -

väestöhaastattelututkimuksella (Työterveyslaitos), Terveysbarometrilla (Terveyden edistämiskes-

kus) ja Tyko-barometrilla (Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö).



Ikääntyviin kuntatyöntekijöihin on kohdistunut useita tutkimuksia. 10-
vuotisseurantatutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen tekemänä vuosina 1981-
1992. Siinä jatkettiin aiemmin toteutetussa tutkimuksessa Työ, terveys ja eläke-
ikä kunta-alalla mukana olleiden työntekijöiden seurantaa. Tutkittiin sitä, miten
yli 45-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden työ, elämäntyyli, terveys, toimintakyky ja 
kuormittumisen oireet muuttuivat vuosina 1981-1992. Näiden pohjalta pyrittiin
luomaan ennustuksia tekijöistä työkyvyn parantumisen tai huonontumisen sekä 
kuolleisuuden suhteen (Tuomi 1995). Ikääntyvän henkilöstön jaksamattomuuden
kannalta tärkeitä tekijöitä ovat työn virheellinen ja laadullinen ylikuormittavuus,
vaikeasti saavutettavat tavoitteet, itsenäisyyden ja vastuun sekä palautteen puut-
tuminen. Edelleen työn yksitoikkoisuus, työtaitojen käyttömahdollisuuksien
puuttuminen, emotionaalisesti vaativat asiakassuhteet, byrokraattinen organisaa-
tiokulttuuri ja huonot fyysiset työolot liittyvät jaksamattomuuteen (Työturvalli-
suuskeskus 2000). 

Piirainen (2000) tarkasteli koko kuntasektorin henkilöstön tilannetta (sisältyy 
myös terveydenhuoltoalueen henkilöstön tulokset) kolmen valtakunnallisen tut-
kimuksen pohjalta (Työolobarometri 1997; Tyky-barometri 1998; Työ ja terveys 
-haastattelu 1997). Tutkimuksessa korostuivat vertailtaessa koko työvoimaan
keskimäärin henkilöstön iäkkyys, hyvä koulutus, naisvaltaisuus sekä työn mää-
räaikaisuus tai työsuhteen tilapäisyys. Työssä oli ollut muutoksia ja niitä on edel-
leen odotettavissa suhteellisen usein. Työnantajat arvioivat taloudellisen tilan-
teen usein epävakaaksi. Työn rasittavuus arvioitiin suureksi. Kiire ja tekemättö-
mien töiden paine korostuivat. Työtä pidettiin vaihtelevana ja siinä saattoi muita
sektoreita enemmän käyttää omaksumiaan tietoja ja taitoja. Vaikutusmahdolli-
suudet omaan työhön arvioitiin samanlaisiksi kuin muilla sektoreilla (vrt. Lehto
& Sutela 1998). Omaan ammattitaitoon oltiin tyytyväisiä. Joka kuudennen mie-
lestä henkilöstökoulutus oli heikkotasoista. Julkisella sektorilla oltiin erityisesti 
tyytymättömiä tiedon kulkuun, esimiestyöhön ja palautteen saamiseen työstä. 
Työ koettiin fyysisesti raskaana. Rasittavuuden kokemus oli kasvava (ks. myös
Att arbeta i Norden 1996; Lehto 1996; Mäenpää 2000). Henkilöstö arvioi ter-
veydentilansa hieman paremmaksi ja työkykynsä samanlaiseksi kuin muilla alu-
eilla. Toisaalta heillä oli sairauspoissaoloja, henkilöstön sairastamista ja uupu-
mista eniten verrattuna muihin aloihin.

Työyhteisön ilmapiiri, tunneilmasto- ja laatutekijät

Vahteran ym. (1999) tutkimuksessa henkilöstön hyvinvoinnin kannalta keskei-
siksi työelämän laatutekijöiksi nousivat kunnan byrokraattisuuden aste ja sairaus 
poissaolojen riskit. Kun kunta oli byrokratialtaan matala, niin työt kunnassa ko-
ettiin monipuolisemmiksi, henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja ajankäytön
hallinta oli parempaa samoin ilmapiiri ja johtaminen olivat paremmiksi koettuja
kuin byrokraattisimmissa kunnissa. Pieni sairastumisriski oli merkitsevä työn 
hallintaan ja työyhteisöjen sosiaaliseen tilaan nähden. 

Ilmapiiri- ja työyhteisön kulttuuritekijöitä ja niiden välisiä suhteita ovat tut-
kineet Kivimäki ym. (1997). Wickströmin ym. (2000) sosiaali- ja terveysalan 

33



hyvinvointia tarkastelevassa tutkimuksessa yhteistyön sujuvuuteen ja työyhtei-
sön ilmapiiriin oltiin melko tyytyväisiä. Työyhteisöissä avoimuuden ja luotta-
muksen puute kuitenkin huolestutti noin neljäsosaa vastaajista. Yhteistyöhön 
vaikutti negatiivisesti ihmissuhdeongelmat. Ne haittasivat noin viidesosaa vas-
taajista. Piiraisen (2000) koko kuntasektorin henkilöstöä koskevassa tutkimuk-
sessa (ks. edellä) yli 70 % vastaajista oli tyytyväisiä työyhteisönsä ilmapiiriin.

Työturvallisuuden on eri tutkimuksissa osoitettu heikentyneen verrattuna ai-
empaan (Lahtinen & Moisio 1998). Sihvonen (1997) on koonnut henkisen väki-
vallan muotoja, joita ovat: 1) mustamaalaaminen, 2) eristäminen, 3) työtehtävien 
yksipuolistaminen tai vähentäminen, 3) uhkailu ja huutaminen, 4) fyysinen väki-
valta tai sen uhka, mielenterveyden kyseenalaistaminen ja 5) sukupuolinen häi-
rintä. Henkisen väkivallan syiksi hän listaa epäselvät työn tavoitteet ja tehtävä-
kuvat, vähäiset vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön, kilpailun, itsenäisyy-
den puutteen, työn yksipuolisuuden ja koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien
puutteen. Sihvonen toteaa, että henkistä väkivaltaa näyttäytyy autoritaarisissa yh-
teisöissä. Yhteisen keskustelun ja avoimuuden puute aktivoi myös henkisen vä-
kivallan muotoja.

Esimiesten jaksaminen

Juuti (1998) on tutkinut esimiehinä toimivien jaksamista. Aineistona oli 498 
ylempää toimihenkilöä (kyselylomake) sekä 68 haastateltua. Tuloksissa ilmeni
viime vuosina tapahtuneet muutokset, johtamiskulttuurin muutokset ja stressi,
joka aiheutui muutoksiin sopeutumisesta (vrt. Rasku ym. 1997). Muutosten seu-
rauksena oli runsaasti paineita tulosten laatutason parantamiselle ja itse tuloksel-
lisuuden kasvulle. Johtaminen oli siirtynyt ihmisjohtamisesta asiajohtamisen
suuntaan.

Organisaatioiden ongelmista 2000-luvun alussa 

2000-luvulla talouselämä on elpymässä. 90-luvun laman aikana pyrittiin voi-
makkaaseen menojen supistuksiin työorganisaatioissa. Koska henkilöstömenot
ovat organisaatioissa suuri menoerä, oli luonnollista supistaa niistä. Palkansaaja-
henkilöstön määrä oli alimmillaan vuonna 1994. Sen jälkeen on tapahtunut lie-
vää nousua, mutta edelleen vuonna 1997 se oli 13 % alle ennen lama-ajan määri-
en (Vahtera & Pentti 1999). Stakesin (2002) julkaisussa on vertailtu sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattirakenteellisia muutoksia vuodesta 1990 vuoteen 2000. 
Julkaisussa on todettu, että lääkäreiden määrän lisäys on 24 % ja sairaanhoitajien
42 % kyseisenä aikana. Vertailtaessa koko sosiaali- ja terveydenhuollon henki-
löstömäärän kehitystä, todettiin, että 1990-luvun alussa määrä nousi, laman aika-
na laski jonkin verran nousten vuosikymmenen lopulla alkuperäiselle tasolleen. 
Kymmenen vuoden aikana terveydenhuollossa työskentelevien määrä laski noin 
3 %, sen sijaan sosiaalihuollossa henkilöstön määrä nousi. Vuonna 2000 kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteli 237000 henkilöä (Stakes 2002). 
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Talouden elpymisestä huolimatta on työelämä edelleen ongelmainen. Työ-
elämän muutostahti on yhä nopea. Työelämää leimaa työtahdin kiristyminen,
työpaineet ja kiire. Kiireen on todettu lisääntyvän vuosittain. Kokemuksen taus-
talla arvioidaan olevan lisääntynyt työmäärä ja työn vaatimustason muutos. 
Ylöstalon (2001) ja Peltomäen ym. (2002) mukaan yli 60 % palkansaajista kokee 
työtehtäviensä suoritusvaatimusten kohonneen aiemmasta. Kiireen on arvioitu li-
sääntyneen eniten julkisessa työelämässä kuntien työpaikoilla. Kiire on haitalli-
nen osatekijä työntekijöiden hyvinvoinnin ja työuupumuksen kannalta (Tuuli 
2001).

2.2.3 Yhteiskunnalliset syyt 

Yhteiskunnalliset syyt ovat yksilön masennuksen kannalta välillisiä syitä. Tar-
kastelen niitä yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten, lähinnä julkisessa hallin-
nossa tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. 1980-luvun lopulta lähtien on 
kunnallishallinnon uudistamispyrkimykset pyritty sopeuttamaan yhteiskunnassa 
tapahtuviin muutoksiin. 80-luvun loppupuolen ja 90-luvun alun vuosia kestänyt 
lamakausi on vaikuttanut uudistamispyrkimyksissä merkittävästi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon alueella. Uudistuspyrkimysten tavoitteena on kansalaisten palve-
lujen ja niiden saantiedellytysten parantaminen, jotka ovat toisaalta merkinneet
murrosaikaa ja terveydenhuollon organisaatioissa lieveilmiöitä. Työyhteisötasol-
la uudistukset ovat saattaneet merkitä suunnittelemattomia vaikutuksia, sivuvai-
kutuksia (Haveri 2000).24

Merkittäviä muutosvaatimuksia ovat terveydenhuoltoon aiheuttaneet esimer-
kiksi tietoyhteiskunnan kehitys ja vaatimukset, kansainvälistyminen ja useat kan-
santaloudelliset ongelmat. Julkisen hallinnon taloudellisuutta ja tehokkuutta on 
pyritty lisäämään monin keinoin. Tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon näkö-
kulmasta näyttäytynyt tilanteena, jossa kunnille hajautettu päätöksenteko on tun-
tunut taloudellisena niukkuutena. Esimerkkinä tästä on vuonna 1993 toteutettu 
valtionosuusuudistus25, jonka seurauksena kunnallisen itsehallinnon päätäntävaa-
teet kasvoivat. 

Valtio ei enää siirtänyt kunnille niiden rahallisia osuuksia esimerkiksi sosiaa-
li- ja terveyshuoltoon osoitettuna. Valtion ohjauksen sijasta desentralisoitiin

24 Haverin (2000) mukaan kunnallishallinnon uudistusten arviointi voidaan tehdä kolmella

eri tasolla, jotka ovat hanketaso, ohjelmataso (uudistukset kokonaisuutena) ja kuntien strategi-

nen kapasiteettitaso. Kunnan selviämiskyky vaikuttaa siihen, millainen on henkilöstön asema

kunnan alueen palveluorganisaatioissa. Onkin tärkeätä arvioida, miten kuntiin suunnatut raken-

teelliset uudistamisvaateet ovat vaikuttaneet henkilöstön kehitykseen, asemaan, terveyteen ja jak-

samiseen.
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rahoituskriisistä ja säästötoimista (Kokko & Lehto 1994). Valtionosuusjärjestelmää muutettiin 

vuonna 1997, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon osalta muutettiin valtionosuuden määräytymi-

sen laskennallisia perusteita (Haveri 2000).



kunnille lisää valtaa. Päätösvallan jakamisen seurauksena kunnat pystyivät suh-
teellisen itsenäisesti määrittelemään ja valvomaan sosiaali- ja terveydenhuollon
menojaan. Taloudelliset tavoitteet asettautuivat tärkeimmiksi, koska tunnetusti
sosiaali- ja terveydenhuollon menot bruttokansantuotteesta mitaten ovat suuret. 
90-luvun alussa aloitettiin myös systemaattinen sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteen uudistamistoiminta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama
palvelurakennetyöryhmä esitti vuonna 1992, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
epätarkoituksenmukaista laitoshoitoa tulisi korvata kehittämällä avo- ja välimuo-
toisia palveluja. Työryhmä asetti vuoteen 2000 tavoitteen, jossa kokonaisuudessa
laitospaikkojen määrä tulisi vähentyä noin 87 000:sta noin 60 000:een. Kutakin 
kahta vähentynyttä laitospaikkaa kohti tulisi laitoksista vähentyä yksi virka. Osa 
viroista tulisi siirtää turvaamaan avohoidon kehittämistä (Rissanen 2000). 

Palvelurakennetyöryhmän esittämien tavoitteiden edistämiseksi rakenteelli-
nen kehittäminen jatkui. Kehittämistyön lähtökohtina todettiin, että suomalainen
terveydenhuolto on EU:n jäsenmaita tarkasteltaessa kustannuksiltaan keskitasoa
ja suomalaisista 86 % on tyytyväisiä terveyspalvelujärjestelmään. Vahvuudeksi 
todettiin moderni infrastruktuuri, osaava henkilöstö ja erinomaiset terveystulok-
set. Palveluiden toimivuudessa ja potilaan asemassa todettiin puutteita. Toimen-
pideohjelman toimeenpanovastuu koski kuntien ja sairaanhoitopiirien päätöksen-
tekijöitä ja terveydenhuollon toimintayksiköitä. Sosiaali- ja terveysministeriö
käynnisti 1997 yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa kehittämisprojektin, jonka 
tarkoituksena oli kartoittaa terveydenhuollon ongelmat. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asettamat selvitysmiehet pitivät palvelurakennetyöryhmän tavoitteita 
pääasiassa oikein mitoitettuna (Rissanen 2000). Kuitenkin erikoissairaanhoidon
ja erityisesti psykiatrian sairaansijatavoitteita selvitysmiehet pitivät määrällisesti
liian vähäisinä. 

Selvitysmiesraportin26 useita toimenpide-ehdotuksia käytettiin osaltaan kehit-
tämisen toimenpideohjelmaa laadittaessa. Kyseisen ohjelman tavoitteina oli 
muun muassa terveyden edistäminen, potilaan aseman vahvistaminen, palvelura-
kenteiden korjaaminen ja avohoidon vahvistaminen, terveyspalveluiden laadun 
ja vaikuttavuuden parantaminen, ammatillisen osaamisen kehittäminen ja terve-
yspalveluiden rahoituksen turvaaminen ja kustannusten hallinta (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 1998a). 

Vuonna 1998 laitosten ilmoitusten mukaan oli somaattisessa erikois-
sairaanhoidossa käytössä 14 000 sairaansijaa (tavoite 26 000:sta 18900 sairaansi-
jaan) ja psykiatrian erikoissairaanhoidossa 5 500 sairaansijaa (tavoite 8500:sta 
7600 sairaansijaan). Hoitopäivistä laskettujen sairaansijojen/hoitopaikkojen mu-
kaan laskettaessa laitoshoito olisi vähentynyt 15 % (100 % kuormitus). Somaat-
tinen erikoissairaanhoito oli vähentynyt noin viidenneksen ja psykiatrinen eri-
koissairaanhoito runsaan kolmanneksen (Rissanen 2000). Tavoite laitospaikko-
jen vähennyksen osalta saavutettiin. Sen sijaan avohoidon osalta kehittämistyö ja 
henkilöstöresursointi on jäänyt keskeneräiseksi. 
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(Työryhmämuistioita 1:1998c) ja Selvitysmiesraportti 2 (Työryhmämuistioita 2:1998d).



2.3 Masennuksen ehkäisy-, hoito- ja tukitoimenpiteet 

Masennuksen ehkäisy-, hoito- ja tukitoimenpiteet olen seuraavassa tarkastelus-
sani jaotellut yksilöllisiin, organisatorisiin ja yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin.

2.3.1 Yksilölliset toimenpiteet 

Vaikea masennus uusiutuu nykytiedon mukaisesti joka toisella. Masennuksen 
hoitaminen on monimuotoista ja perustuu yksilölliseen hoidon suunnitteluun, to-
teutukseen ja arviointiin. Hoito vaatii asianomaisen vahvan sitoutumisen ja mo-
tivaation itsehoitoon.27 Hoito on pitkäaikaista, kuukausien ja vuosienkin mittais-
ta. Jos masennus jatkuu hoitamattomana pitkään, on arvioitu, että siitä kärsivien 
elinikä on noin 5 % lyhyempi kuin väestöllä keskimäärin (Salokangas 1997). 

Yleislääkärille tulevista potilaista noin 10 %:lla esiintyy kliininen masennus
ja noin 10 %:lla on masennusoireilua (Paykel & Priest 1992). Suomessa Salo-
kankaan (1996) alkuperäistutkimuksen, jossa tutkittiin masennuksen hoidon to-
teutumista terveyskeskuksessa, mukaan prosenttiluvut ovat 10,8 ja 8,4. Kyseisen 
tutkimuksen pohdintaosuudessa todetaan keskeiseksi tulokseksi se, että vain pie-
ni osa kliinistä masennusta sairastaneista sai tarpeelliseksi katsottavaa hoitoa.
Pääasiallinen syy oli masennuksen puutteellisessa tunnistamisessa. Lääkehoitoa
sai runsas kymmenesosa masennuspotilaista, mutta vain kymmenesosalla lää-
keannos oli asianmukainen.

Poutanen (1996) pohti tutkimuksessaan asioita, joita masennuksen tunnista-
misen parantamiseksi tarvitaan; eli tietoa, lääkäreiden kykyä tunnistamiseen, hy-
viä vuorovaikutus- ja asiakaskeskeisiä haastattelutaitoja sekä riittävästi vastaan-
ottoaikaa. Yksilöiden alkoholiongelma pitäisi pystyä tunnistamaan entistä pa-
remmin. Tutkimuksen johtopäätöksissä otettiin kantaa myös masennuksen hoi-
don toteutuksen parantamiseen, lääkehoidon käytön tärkeyden huomiointiin, va-
kavien masennusten tunnistamiseen liittyviin vaikeuksiin ja masennustutkimuk-
sessa tunnistamiseen käytettävien mittareiden rajaamiseen ja perustelemiseen.
Lehtosen (1995) mukaan masennus onkin ainoa mielenterveyden häiriö, joka tu-
levaisuudessa yhä enemmän tulee vaatimaan psykiatrista laitoshoitoa. 

Masennuksen hoitaminen 

Tamminen (2001, 121) kuvailee masennuksen hoitamisen kehittymistä seuraa-
vasti: “Antiikin aikoina psyyken häiriöiden oletettiin johtuvan kehon nesteistä. 
Lääketieteen isä Hippokrates puhui mustasta sapesta masennuksen syitä kuvail-
lessaan. Noin 200 vuotta sitten asennoituminen masentuneita kohtaan alkoi 
muuttua humaanimmaksi ja myös hoitomenetelmät inhimillistyivät.” Freudin
kehittämän piilotajunta-ajattelun kautta sai psykoterapia alkunsa. 1950-luvulla 
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alettiin kiinnostua käyttäytymisterapioista. Tällöin sai alkunsa myös varsinaisten
masennuslääkkeiden käyttö. Insuliinihoitoa ja sähkösokkihoitoa on käytetty 
1930-luvulta lähtien. Nykyisin sähkösokkihoitoa käytetään edelleen masennuk-
sen hoidossa. Pääpaino nykyisten masennuksen hoitomuotojen tutkimuksessa ja 
kehittämisessä on biologisen psykiatrian alueella. Masennuksen hoitamiseksi on 
kehitelty/edelleen kehitellään (osin uusia) hoitomuotoja, kuten magneettihoito ja
ryhmäterapia. Masennusta lievittäviä ja ahdistuneisuutta helpottavia lääkkeitä on 
kehitelty runsaasti viime vuosina. Käytetyimpiä hoitomuotoja masennuksen lie-
vittymiseksi ovat lääke- ja keskusteluhoito sekä erilaiset terapiamuodot (Langer 
2000; vrt. Savolainen & Sillanpää 1999). Masennuksen hoitamiseksi peruster-
veydenhuollossa on viime vuosina laadittu useita hoitomalleja ja suosituksia 
(mm. Priest 1994). 

Lievää masennusta hoidetaan usein ilman lääkärin määräämiä hoitoja. Voi-
daan käyttää vaihtoehtoisia lääkkeitä, kirkasvalohoitoa tai erilaisia liikunnallisia
muotoja. Kuten edellä on todettu, niin vaikeat masennukset hoidetaan yleensä 
lääkärin hoitamana. Tieteellisesti tutkittu tieto masennuksen hoitojen vaikutta-
vuuksista on monien hoitojen kohdalla vielä vaillinaista. Usein masentunut ih-
minen hakee itselleen sopivan hoitomuodon eri kokeilujen kautta. Yksilöllisen 
hoidon lisäksi tulisi keskittyä sekä koti- että työympäristön “hoitamiseen”. Yksi-
lön omien voimavarojen sekä työyhteisön tukitoimien aktivointi on erittäin tär-
keätä. Masentuneella pitää olla keskusteluyhteyksiä ja luottamuksellisia ihmis-
suhteita. Perheen ja läheisten tuki on tärkeätä. Avioliitto onkin tutkimusten mu-
kaan eräs masennukselta suojaava tekijä (ks. mm. Salokangas 1997). 

2.3.2 Organisaatioiden toimenpiteet 

Masennuksen ehkäisemiseksi kehittämishankkeet sekä tutkimusavusteinen työ-
elämän kehittäminen28 pyritään toteuttamaan työpaikkakohtaisina kehittämispro-
jekteina. Niiden tavoitteena on kokonaisvaltaisten jaksamisen arviointi- ja tuki-
käytäntöjen kehittäminen. Toimenpiteiden sisällöissä korostuvat henkilöstön,
henkilöstöryhmien (eri ikäryhmät, miehet/naiset, sosiaaliselta asemaltaan epä-
edullisessa asemassa olevat) ja yksilöiden arvostuksen ja osaamisen tukeminen.
Edelleen painottuvat johtamisen ja jaksamisen yhteys, työyhteisökonfliktien ja 
työpaikkoihin kohdistuvan väkivallan ehkäisy, yhteistoiminnan ja sosiaalisen tu-
en vahvistaminen, vaikutusmahdollisuudet työssä ja muutoksen hallinta. Myös 
muuttuvat/joustavat työajat ja niiden hallinta sekä ylitöiden ja työajan ulkopuo-
lella tehtävien töiden rajat ovat toimenpiteiden sisällöllisinä kohteina. Toimenpi-
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28 Tutkimusavusteinen työelämän kehittäminen tarkoittaa sitä, että kehittämisessä hyödynne-

tään tieteellistä tietoa. Kyseistä  kehittämistä rahoittavat muun muassa Euroopan sosiaalirahas-

to, Kansallinen tuottavuusohjelma, Kansallinen työelämän kehittämisohjelma, Ikäohjelma,

Kauppa- ja teollisuusministeriö, Suomen Akatemia, Teknologian kehittämiskeskus Tekes, Työmi-

nisteriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelurahasto, valtionhallinnon työsuojelurahasto,

työssä jaksamisen tutkimus- ja kehittämisohjelmaan varatut määrärahat (Salmenperä 1997).



teet kohdistuvat myös terveen työyhteisön ja työympäristön kehittämiseen sekä 
työterveyshuollon ja työsuojelun roolien vahvistamiseen. Kansallisina tietoläh-
teinä voidaan käyttää yliopistojen ja asiantuntijaorganisaatioiden tekemiä alan 
tutkimuksia, työolobarometrin tietoja ja työnantajajärjestöjen tekemiä selvityk-
siä. Yhteistyötä tehdään työsuojelupiirien työsuojeluviranomaisten ja organisaa-
tioiden työsuojeluhenkilöiden, työterveyshuollon ja työkykyä edistävästä (Tyky) 
toiminnasta vastaavien kanssa. Myös alueen oppilaitokset ovat usein hankkeissa 
mukana. Useissa työyhteisöissä on käytössä organisaation keräämiä työpaikka-
kohtaisia tietoja työntekijän voimavaroista, joita kerätään terveystarkastusten, 
toimintakykytestien, työkykyindeksien, työstressikyselyjen, oirekyselyjen, elä-
mäntapakyselyjen ja poissaoloseurannan avulla. Työhön ja työoloihin liittyviä 
tietoja kerätään työolokyselyjen, ergonomian selvitysten, työturvallisuusselvitys-
ten ja työn fyysisen kuormittavuuden mittauksin (Työministeriö ym. 2000).

Työyhteisöön kohdistuvina ovat muun muassa työilmapiirikyselyt, työstres-
sikyselyt, kehityskeskustelut, työpaikkakäynneillä kerätty tieto, haastattelut, kes-
kustelut ja listaukset. Ammattitaidosta kerätään tietoja osaamiskartoituk-
sen/indeksin, ammattitutkintojen, työelämäkoulutuksen ja työelämäkokemuksen
(Työturvallisuuskeskus 1999b) sekä henkilöstötilinpäätöksen avulla (Vuoriluoto 
& Merasto 2000).

Useimmissa terveydenhuollon organisaatioissa on viimeisten vuosien aikana 
tehty useita kehittämisprojekteja ja paikallisia ohjelmia henkilöstön kehittämisen
ja jaksamisen edistämiseksi. Monet paikalliset ohjelmat ovat työkyvyn hallinta-
tai edistämisohjelmia.29 Useissa organisaatioissa ja työyhteisöissä on jaksamisen
edistäminen toteutettu osana laatujärjestelmää. Tällöin laatujärjestelmän osana
paneudutaan työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin (työntekijän omat voimavarat ja 
terveys, työyhteisölliset asiat, työhön ja työoloihin liittyvät tekijät, ammattitai-
toon ja osaamiseen liittyvät tekijät, työn laatu ja tuottavuusasiat, hyvän elämän-
laadun ja hyvinvoinnin asiat, hyvä eläkekykyisyys ja aktiivinen sekä mielekäs
kolmannen iän vaihe) ja työn sekä työympäristön turvallisuuteen.30 Laatujärjes-
telmään sisällytetään myös riskien hallintaohjelmat ja työsuojeluohjelmat (Nis-
kanen ym. 1998). Laadun kehittämisohjelmissa on tärkeänä alueena henkilöstön 
kehittäminen, johon sisältyvät menetelmät esimerkiksi koulutuksen, oppimisen,
kyvykkyyden ja ammatillisuuden edistämiseen.31

29 Ks. esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työkyvyn hallintaohjelma (Pirkanmaan sai-

raanhoitopiiri 2000c). Tyky - toimintaan laadituista mittareita (Työturvallisuuskeskus 1999b).
30 Työturvallisuuden hallinnasta osana laatujärjestelmää (Niskanen & Honkasalo 1996).
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31 Laadunhallintaohjelmien valmistelusta on organisaatioille annettu suositukset ja periaate-

linjaukset Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön toimesta (ks. Julkisten palvelujen laa-

tustrategia 1998). Laadunhallinnasta, laatujärjestelmistä ja laatutyöskentelystä (mm. Kylmänen

ym. 1994; Valtiovarainministeriö, Valtiohallinnon kehittämiskeskus 1995; Stakes 1995; Jalava &

Virtanen 1996; Pesonen 1996; Perälä 1997; Mäkisalo 1999; Holma & Virnes 1999; Outinen ym.

1999; Myllymäki 1999; Laatukeskus ym. 1999).



Vuonna 2002 julkaistussa Tyky-Barometrissa32 kuvattiin työkykyä ylläpitä-
vää ja edistävää toimintaa suomalaisilla työpaikoilla vuonna 2001 (Peltomäki
ym. 2002). Tulokset kertovat, että suurin osa suomalaisista työssäkäyvistä on 
työkykyä ylläpitävän toiminnan piirissä. Se ei ole kuitenkaan vakiintunut osaksi 
työpaikan normaalia työtoimintaa. Tyky-toiminnasta arvioitiin olevan taloudel-
lista hyötyä työpaikoilla. Tyky-Barometrissa selvitettiin toimipaikkojen kehittä-
mistoimintaa, joka oli toteutukseltaan monipuolista. Se kohdistui työhön ja työ-
ympäristöön, etenkin työturvallisuuteen, työyhteisötekijöihin, erityisesti työn
suunnitteluun, yhteistyöhön, osallistumiseen, tiedonvälitykseen ja johtamiseen.
Tuloksissa todettiin työterveyshuollolla olevan merkittävä rooli toimipaikkojen
tyky-toiminnassa. Vuoden 2001 tulokset eivät poikenneet merkittävästi vuoden
1998 barometrin tuloksista. Edelleen todettiin työpaikoilla olevan paljon työky-
kyä heikentäviä ongelmia.

2.3.3 Yhteiskunnalliset toimenpiteet 

Työelämän muutosten tukemiseksi on kehitelty monia kansallisia ohjelmia, jotka
kohdistuvat sekä jaksamisen ongelmiin että työorganisaatioiden toimintatapoi-
hin. Kansalliset ohjelmat, jotka kohdistuvat työelämän ja masennuksen yhteyk-
siin, puuttuvat. Jaksamiseen on kiinnitetty huomiota Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tavoite- ja toimintaohjelmassa 2000-2003, jossa painotetaan hyvinvointia tu-
kevan ympäristön merkityksiä, terveysongelmien ehkäisyä, palvelujen toimi-
vuutta ja saatavuutta, ja mielenterveystyön vahvistamista. Toiminnan edellytys-
ten turvaamiseksi todetaan osaavan, riittävän ja hyvinvoivan henkilöstön tärkeys 
ja riittävän rahoituksen varmistaminen. Seuranta- ja arviointijärjestelmiin kiinni-
tetään erityistä huomiota.

Tutkimustoimintaa ja työssä jaksamista edistäviä Kansallisia kehittämispro-
jekteja on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon ohjelman
mukaisina ja sen aktivoimina runsaasti. Kehittämisprojekteja toteutetaan yhteis-
työssä alan tutkimus- ja asiantuntijalaitosten ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Käynnistetyistä tutkimus- ja selvitysprojekteista on keskeisin sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstöä ajatellen Työministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön
ja Opetusministeriön käynnistämä TYKEen liittyvä henkilöstön työssä jaksami-
sen tutkimus- ja toimenpideohjelma 2000-2002, jossa tutkitaan henkilöstön hy-
vinvointia/pahoinvointia ja kehitetään jaksamista edistäviä toimintamalleja työ-
yhteisöihin.33

Kyseiseen ohjelmaan on koottu sekä toteutetut/meneillään olevat että alkavat 
ohjelmat ja tutkimukset: 1) Talousneuvoston asettaman Kansallisen tuottavuus-
ohjelman (1993-1999) tavoitteena oli nopeuttaa yritysten ja muiden organisaati-

32 Työterveyslaitos keräsi vuonna 2001 valtakunnallisen työkykyä ylläpitävän toiminnan ba-

rometrin aineiston. Otos oli 2438 haastateltua henkilöä.
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33 Ks. Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma 2000-2002 (Työministeriö ym. 

2000).



oiden tuottavuuskehitystä toimintatapojen, välineiden ja menetelmien kehittämi-
sen avulla sekä niiden kokeilu ja levittäminen työpaikkojen ja konsulttien käyt-
töön. Tavoitteena on myös tukea työyhteisöjen hyvinvointia ja työssä selviyty-
mistä. Ohjelma jatkuu hallitusohjelman mukaan 2000-2003. Ohjelmaa tukevat 
työmarkkinajärjestöt, valtiovalta, Suomen Kuntaliitto, Suomen yrittäjät, Työsuo-
jelurahasto ja Työturvallisuuskeskus. Vuosina 1996-1999 ohjelman määräraha
oli noin 15 miljoonaa markkaa. 2) Talousneuvoston käynnistämän Kansallisen 
työelämän kehittämisohjelma (1996-99), jonka tavoitteina oli ensinnä tukea ke-
hittämisprojekteja, joilla on edistetty tuottavuutta ja työelämän laatua parantavia 
toimintatavan muutoksia suomalaisilla työpaikoilla, keskinäisen koordinoinnin ja 
verkostoitumisen kehittäminen alueellisesti, toiseksi työelämän kehittämistä kos-
kevan osaamisen levittäminen Suomessa ja kolmanneksi työelämän kehittämisen
rakenteiden vahvistaminen Suomessa ja 3) Jatko-ohjelma 2000-2003, jonka 
haasteina ovat työpaikkojen keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon lisäämi-
nen, työelämän tutkimus- ja kehittämisyksiköidenosaamisverkostojen vahvista-
minen työelämän kehittämisessä sekä yhteistyömuotojen kehittäminen työelä-
män kehitystoiminnan ja elinkeinopolitiikan välille laajemmin (Kansallisen työ-
elämän kehittämisohjelma 1996-99, Kansallisen työelämän kehittämisohjelma
1996). Ohjelman keskeisenä toimintamuotoina oli asiantuntijatuen myöntäminen
työpaikoille. Tämän avulla pystyttiin käynnistämään perusanalyyseja ja projekti-
toimintoja toimintatapojen kehittämiseksi.34 Ohjelma on luonut oman Internet-
kotisivun työministeriön kotisivun alle, www.mol.fi/ tyke. Se sisältää ohjelman
yleistietoja, hakumenettelyohjeet ja tietoja kehittämisprojekteista.

Uudella ohjelmakaudella tuetaan sellaisia aloitettuja työpaikkojen kehittä-
mishankkeita, joissa henkilöstön jaksaminen on yhtenä tavoitteena. Pääpaino on 
alueellisten osaamisverkostojen luomisessa ja ylläpidossa, yhteistyö työvoima- ja 
elinkeinokeskusten kanssa ja tiedon levittämisen kehittäminen. Tiedon levittämi-
sessä keskeisiä asioita ovat: julkaisutoiminta, tietopankin kehittäminen ja moni-
puolinen seminaaritoiminta (Työministeriö ym. 2000). Vuosien 1998-1999 TU-
PO-ratkaisussa sovittiin, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen toimesta aloite-
taan tasa-arvoisen työyhteisön kehittämishanke. Sen tarkoituksena oli kannustaa 
työyhteisöjä niiden omiin tarpeisiin pohjaavaan ja osana muuta kehittämistoi-
mintaa suoritettavaan tasa-arvon edistämistyöhön. Kansallinen työelämän kehit-
tämisohjelma on mahdollistanut kyseisen hankkeen (ks. Otala 2000). 

Työkykyä ylläpitävän toiminnan varsinainen käynnistäminen laajemmin ta-
pahtui 1990-luvun alussa työmarkkinaosapuolten aloitteesta. Työkykyä ylläpitä-
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34 Kansallisen työelämän kehittämisohjelman (Tyke) tuloksena on työministeriössä koottu 

useita raportteja (1- 11) ja työpapereita (1 -11). Ks. esimerkiksi: Työelämän innovaatiot - väline

kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen/Raportteja 2 (Alasoini 1997), Aallon

harjalla /Raportteja 4 (Alasoini & Kyllönen 1998). Oppivat organisaatiot, oppiva yhteiskun-

ta/Raportteja 7 (Alasoini & Halme 1999a), Learning organizations, learning society/ Raportteja

8 (Alasoini & Halme 1999b), Raportteja 11 (Alasoini 2000a; Alasoini 2000b). Hyvä ja tasa-

arvoinen työyhteisö /Työpapereita 10 (Otala 2000). Muita julkaisuja: (Vesalainen & Kempas

2002; Anttila ym. 2002; Virkkunen 2002; Toiviainen 2002).



vän toiminnan tavoitteena on edistää kaikkien työssä olevien työkykyä, terveyttä 
ja hyvinvointia. Työkyvyn ylläpitäviä toimintoja, keinoja ja ohjelmia on kehitel-
ty runsaasti eri työpaikoilla. Kansallinen Ikäohjelma 1998-2002 käynnistettiin
valtioneuvoston toimesta. Siinä ovat mukana työmarkkinajärjestöjen, eläkeva-
kuutuksen, neljän ministeriön ja kuntapuolen edustus (ks. mm. Tyky-Barometri
1998; Työterveyslaitos & Sosiaali- ja terveysministeriö 1999). Kansallisen Ikä-
ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ikääntyvän henkilöstön työllisty-
misedellytyksiä ja ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle jääntiä.35 Keinoina toimivat
koulutus, tiedotus, tutkimustoiminta ja lainsäädännölliset muutokset. Ohjelmaan
on sisällytetty tutkimus- ja kehittämishankkeina muun muassa ikääntyvien sel-
viytyminen työmarkkinoilla, tyky-barometri, ikääntyvien työntekijöiden työssä 
oppiminen ja ikääntyvien työsuojeluongelmat. Ohjelma on tuottanut ikääntyvien 
voimavaroja (Senioriteetti voimavarana) ja työaikaa (Työaikaopas työpaikoille) 
koskevat kirjat. Tulevaisuuden hankkeina on suunnitteilla muun muassa henki-
löstön mitoitusta koskeva hanke. Suomen Akatemia on käynnistänyt Ikääntymi-
sen tutkimusohjelman, jonka sisältöalueina ovat ikääntyminen, työelämä ja elin-
ikäinen oppiminen (Työministeriö ym. 2000).

Työkyvyn ylläpidon edistämiseksi on meneillään myös Työterveyslaitoksen
toimintaohjelma: Työolot, työkyky ja hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla. Se on 
tarkoitettu työolojen, työkyvyn ja hyvinvoinnin kehittämistoimenpiteiden edis-
tämiseksi vuosina 1999-2002. Tavoitteena on koota ja välittää eteenpäin saatavil-
la oleva keskeinen tieto koskien sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtäviä muutok-
sia, niiden vaikutuksia työyhteisöihin ja työntekijöiden hyvinvointiin. Samoin
esille tuodaan muutosten myötä mahdollisten ammatillisten vaatimusten vuoksi 
tarpeet perus- ja jatkokoulutuksen kehittämiselle.

KuntaSuomi 2004-tutkimusohjelma vuosille 1995-2004 on käynnistetty
poikkitieteellisenä tutkimusprojektina, joka seuraa 47 kunnan ja kaupungin kehi-
tystä vuoteen 2004 asti. Siinä ovat mukana Kuntaliitto ja viisi yliopistoa. Ohjel-
ma muodostuu 14 osaprojektista, joista saadaan pitkittäistietoa teema-alueittain.
Teemoja ovat muun muassa henkilöstön työolot ja työelämän laatu. 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkeä rahoittaja jaksamiseen liittyvissä 
hankkeissa. ESR tukee inhimillisten voimavarojen käyttöä, tukee henkilöstö-
resurssien kehittämistä ja henkilöstön osaamista. EU:n suuntaviivojen pohjalta 
luotuja uusia asetuksia sovelletaan vuosille 2000-2006. Erityisesti ESR -tavoite 
3-ohjelma sisältää Suomen jaksamisen kehittämisohjelmien kanssa yhteneviä ta-
voitteita ja painopistealueita. Ne ovat 1. Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja 
työllisyyden edistäminen, 2. Tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien ylläpi-
täminen työelämässä, 3. Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen,
ammatillisen liikkuvuuden edistäminen, koulutuksen ja työelämän suhteen vah-
vistaminen, 4. Osaamispääoman kohdentaminen tukemaan yrittäjyyttä ja työelä-
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35 Kansalliseen Ikäohjelmaan liittyvän tutkimustoiminnan osana Työterveyslaitos toteutti

1998 työkykyä ylläpitävän barometrin, jossa haastateltiin sekä palkansaajia että toimipaikkojen

johtoa ja työterveyshuollon edustajia (Työterveyslaitos & Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).



män laatua. Myös tutkimuksen ja teknologian hyödyntäminen kuuluu tavoittei-
siin.

Aikuiskoulutukseen on kiinnitetty huomiota eräänä jaksamiseen liittyvänä te-
kijänä. Tutkimus- ja kehittämistyötä toteutetaan lähivuosina tavoitteinaan muun
muassa uusimuotoisten koulutusten, korkeakouluissa tapahtuvan koulutuksen, 
ammatillisen aikuiskoulutuksen, henkilöstökoulutuksen ja työelämäyhteyksien
kehittäminen, opetusmenetelmien kehittäminen, tietoteknisten valmiuksien li-
sääminen ja keski-ikäisten peruskoulutuksen kohottaminen.

Lainsäädännön kehittämisellä pyritään luomaan perustoja henkilöstön jaksa-
miselle ja hyvinvoinnille. Uudistettuja/uudistamisen kohteena ovat: Työsopimus-
laki, joka uudistettiin vuonna 2001, Työturvallisuuslaki (uusi 2002, voimaan
2003), työ- ja sosiaaliturvajärjestelmät ja Työterveyshuoltolaki (uusi 2001, voi-
maan 2002).

Henkilöstön jaksamista edistäviä muita yhteistyötahoja ovat eläkelaitokset,
jotka ovat 1990-luvulla yhdessä työmarkkinalaitosten kanssa toteuttaneet ennal-
taehkäisevää toimintaa ja panostaneet työkyvyn tukemisen toimenpiteisiin laajal-
la ohjelmalla, jonka päätavoitteena on ikääntyvän henkilöstön mahdollisuuksien
parantaminen niin, että he voisivat jatkaa nykyistä pidempään työelämässä. Työ-
suojelupiirien keskeiset tulostavoitteet vuosille 2000-2003 ovat henkinen hyvin-
vointi työssä, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen ja tapaturmien torjun-
ta.

Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelmassa tähdennetään sitä, että
on tärkeätä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla saatujen tulosten ja kokemusten 
laaja levittäminen muiden yritysten käyttöön. Välitettävistä tuloksista keskeisiä
ovat tutkimustulosten ja projektien vaikutukset työelämän laadullisuuteen ja tu-
loksellisuuteen, hyvät ja innovatiivisiksi osoittautuneet käytännöt, erilaiset uudet 
yhteistyökäytännöt ja työelämän ohjelmat arvioineen sekä tulosohjauksen avulla 
saadut tulokset. Informaation levittämisessä keskeisiä tahoja ovat suomalaiset
organisaatiot, työmarkkinajärjestöt, tiedotusvälineet, yliopistot ja korkeakoulut, 
työterveyslaitos, kansanterveyslaitos, työsuojelupiirit, TE-keskukset, konsultit ja 
kansainväliset työelämän kehitystoiminnan asiantuntijaorganisaatiot (Työminis-
teriö ym. 2000). 

Vuosien varrella kunnallisia palvelurakenteita uudistamalla on pyritty hake-
maan ongelmien ratkaisumalleja eli kansalaisten palvelujen parannuksia erilaisin 
uudistamisen keinoin, kuntien itseohjautuvuuden mallein, sääntelyn purkamisil-
la, johtamisen uudistamismallein36 eli erilaisilla rakenneratkaisuilla, rakenteelli-
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36 Hallinnon uudistus oli Holkerin hallituksen (1987-1991) eräänä painopistealueena Ahon

hallituksessa (1991-1995) ja Lipposen hallituksissa kehittämistä on jatkettu. Asiakirjoina ovat

esimerkiksi Hallinnon hajauttamiskomitea (KM 1986:12), Ministerivaliokunnan periaatepäätök-

senä 24-kohtainen toimenpide- ja projektiluettelo keinoista uudistushankkeiden vauhdittamiseksi

ja asiakirja “Palveleva hallinto” 1990 (Haveri 2000). Uudistusten näkökulmana on kansalaisten

saamien palveluiden saatavuuden parantaminen entisestään, palveluiden laadukkuuden ja jous-

tavuuden parantaminen. Ks. Valanta ja Pekola-Sjöblom (2000) hallinnollisten ja kunnallisten

toimintatapojen muutoksista (kuten kirjapitojärjestelmän uudistaminen, kuntien uudet yhteistyö-



silla uudistuksilla, joista mainittakoon sairaanhoitopiirit, myöhemmin kuntayh-
tymien purkautumiset joissain alueilla ja sopimusohjaus.37 Terveydenhuollossa 
vaihtelee edelleen taloudellinen niukkuus ja säästötoimet alueittain ja paikka-
kunnittain. Vaihteluihin vaikuttavat muun muassa kunnan koko ja terveyden-
huollon rakenteelliset ratkaisumallit.

2.4 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista: miksi tutkia 
masennusta?

Tutkimuksellisesti on todettu, että masennuksen esiintyvyys on yleistä. Se on 
yleistynyt koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Lääketieteellisen nykytiedon valossa
tiedetään, että masennus ei ole vain mielen sairaus, vaan se on oireyhtymä. Sen 
lopullista taustaa ei vielä tunneta. Masennus ilmenee monin oirein. Se saattaa il-
metä ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen alueilla sekä sairausoireina. Se näyt-
täytyy myös aivoissa vastineena. Se voi ilmetä myös piilomasennuksena. Ilme-
neminen on aina yksilöllistä. Masennuksen tunnistaminen on viime vuosina pa-
rantunut, mutta on edelleen osittaista. Tunnistaminen on vaikeaa, koska tunnus-
merkit ovat moninaiset ja yksilölliset. Masennus liittyy myös moniin fyysisiin 
sairauksiin. Masennus voi olla siis kriisinomainen, jolloin jokin tekijä aktivoi 
masennuksen äkillisesti tai se voi hiipiä hiljalleen työuupumuksen pahetessa, jol-
loin asianomainen huomaa jaksamisensa vähenevän, oireiston lisääntyvän ja 
elämäntilanteen kapeutuvan. Suomessa runsaasti tehtyjen itsemurhien ja masen-
nusten välillä on yhteydet. Masennus on yksilön sairaus, mutta se voi “laajeta”
perheen tai työyhteisön sairaudeksi. 

Masennuksen syyt ovat moninaiset. Kaikkea siitä, mistä masennus johtuu, ei
nykytiedon valossa tiedetä. On todettu, että perinnöllisyys, varhaiset menetykset 
ja erilaiset stressitekijät, kuten muutokset yksilön elämässä, saattavat altistaa ma-
sennukselle. Hormonaaliset tekijät ja aivojen välittäjäaineet ovat merkitykselli-
siä. Sosiaalisen tuen puute altistaa masennukselle. Epäselvää on, mitä ovat orga-
nisaatio- ja työelämätekijöiden vaikutukset ja painotukset masennuksessa sekä 
mikä osuus kulloinkin on perhe- ja kotielämätekijöissä. Myöskin tutkittu tieto on 
vähäistä yhteiskunnallisten ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvien tekijöiden
osuuksista. Naiset sairastavat masennusta miehiä enemmän. Suomessa naiset 
ovat suhteellisen paljon kodin ulkopuolella työssä, jolloin kodin huolet, työt sekä 
syyllisyys työssä olosta kasaantuvat naisille. Näin tapahtuu etenkin niissä per-
heissä, joissa on pieniä lapsia. Masennusta havainnoidaan ulkoisesti ja sen tun-
nistamiseksi käytetään erilaisia mittareita sekä yksilön omia tuntemuksia ja ko-
kemuksia. Diagnosointi tapahtuu näiden yhteistarkastelun pohjalta. 

muodot, kuntien sisäisten toimintatapojen uudistamisista ja kuntayhtymäyhteistyöstä sekä vuonna

1995 tapahtuneen tasa-arvolain muutoksen vaikutuksista).
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Masennuksen hoito on tähän saakka pääasiassa ollut yksilöön kohdistuvaa,
kuten lääkehoito tai psykoterapia. Työssä olevien ja joidenkin kansalaisryhmien
jaksamiseen on viime vuosina kiinnitetty huomiota valtakunnallisella tasolla. 
Suomessa on meneillään useita kehittämisprojekteja kansalaisten työkyvyn tur-
vaamiseksi ja jaksamisen tukemiseksi. Monissa työorganisaatioissa toimitaan
samalla tavoin (ks. Matikainen & Männistö 2000). 

Tutkimukset osoittavat, että Suomessa mielenterveyden häiriöt ovat merkit-
tävä kansanterveys- ja kansantaloudellinen ongelma. Nykyisin on todettu, että
nuorilla on runsaasti mielenterveyden häiriöitä. Tunnistamattomana ja hoitamat-
tomana häiriöiden määrä kasvaa ja usein pahenee tultaessa aikuisikään. Mielen-
terveyshäiriöiden ja masennuksen vuoksi ollaan sairauslomilla, masennus hei-
kentää työkykyä ja elämän hallintaa. Terveys 2000 -tutkimuksen perusraportissa
todettiin, että 55-64-vuotiailla työkyvyttömyys on yleistä. Kyseisen ikäryhmän
vastaajista vain runsas puolet piti itseään täysin työkykyisenä (sisälsi sekä työt-
tömät että työssä kävijät). Kolme neljästä arvioi suoriutuvansa nykyisestä työs-
tään kahden vuoden kuluttua. Saman ikäryhmän vastaajilla esiintyi eniten sekä 
lievää että vakavaa työuupumusta. Vastaajista mielenterveyspalveluja oli käyttä-
nyt viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 6 %. Mielenterveyshäiriöiden 
vuoksi jäädään ennenaikaisille eläkkeille. Merkittävää on myös masennuslääk-
keiden runsas käyttö, joka lisääntyy vuosi vuodelta (Aromaa & Koskinen 2002). 
Työikäisillä työelämän paineet ja työstä johtuva psyykkinen kuormittuminen li-
säävät psyykkistä oirehtimista. On tärkeätä, että nykyisten työikäisten mielenter-
veydestä huolehditaan, jotta he jaksavat työssä varsinaiseen eläkeikään asti. It-
semurhat lisäävät inhimillistä surua ja aiheuttavat kansantaloudellisia tappioita, 
koska itsemurhien tekijät ovat monesti nuoria ihmisiä. Masennus liittyy moniin
muihin ongelmiin ihmisen elämässä, kuten alkoholismiin tai rikollisuuteen. Mo-
nimuotoisuutensa takia sen laaja-alainen tutkimus on tärkeätä. Tähän asti masen-
nuksen tutkimus on ollut pääasiassa lääketieteen tutkimusta eli masennusta sai-
rautena käsittelevää. Valtakunnalliseen Mieli maasta -depressioprojektiin liittyi 
masennuksen kokemuksellisuutta käsittelevää tutkimusta. Varsinaisesti masen-
nuksen ja organisaatiotekijöiden yhteyksien tutkimus laaja-alaisena ja yhtenäise-
nä puuttuu (vrt. Reynolds 1997). 
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3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT: 
TAVOITE, TEHTÄVÄ JA RAKENNE 

3.1 Tutkimuksen lähtökohtien perustelut

Tutkimukseni kohdentuu hoitotyöntekijöiden masennuksen ja työelämän yhteyk-
siin. Vaikka hoitohenkilöstön uupumuksen ja työn suhdetta on tutkittu paljon, 
niin terveydenhuollon alueella ei löytynyt hoitotyöntekijöiden masennuksen ja 
työyhteisön suhteisiin kohdennettuja tutkimuksia. Tutkimukseni lähtökohtien pe-
rustelemiseksi esittelen seuraavassa hoitohenkilöstön uupumustutkimusten tulok-
sia ajalta 1970-2000. Tulosten mukaan uupumuksella on yhteydet terveyden-
huollossa tehtävään työhön ja työyhteisöön. Tutkimukseni perusajattelun mu-
kaan uupumus pahetessaan altistaa masennukselle.

Jo 1970-1980 luvuilla tiedostettiin hoitotyötä tekevien alttius työuupumuk-
seen työn erityisluonteen vuoksi. Vuonna 1985 Pöyhönen ja Olkinuora esittivät 
laajan katsauksen syitä hoitohenkilöstön työuupumiselle.38 He ryhmittelivät hoi-
toalojen stressitekijät (ulkomaisten tutkimustulosten pohjalta käyttäen apunaan 
Mashallin katsausta39) : työhön, vuorovaikutukseen, koulutukseen ja ammatilli-
seen statukseen sekä urakehitykseen liittyviksi. Katsauksen mukaan myös orga-
nisaatioon ja työympäristöön, työn ja perhe-elämän välisiin ristiriitoihin sekä 
ympäristön asenteisiin liittyvät tekijät aiheuttivat stressiä.

Suomalaisten terveydenhuoltohenkilöstöön kohdentuvien tutkimusten tulos-
ten mukaan työn psyykkiset stressitekijät muodostuivat työn fyysisestä turvatto-
muudesta, kiireestä, työjärjestelyjen heikkouksista, työajoista (ks. myös Matikka 
1989) sekä ammatillisuuden kehittämisen ongelmista. Kiire ainakin osittain joh-
tui töiden heikosta organisoinnista ja kokonaissuunnittelun puutteesta. Myös 

38 Pöyhönen ja Olkinuora käyttivät termiä burnout eli loppuun palaminen. Hoitoaloille ky-

seisen  käsitteen toi 1970-luvun alussa Freudenberger (1977), joka tarkasteli burnoutia tapahtu-

masarjana, sen torjuntaa ja yksilöllisten ominaisuuksien merkityksiä. Myös Maslach (1986) ku-

vasi burnoutin oireita, erityisesti työhön liittyviä ympäristötekijöitä, joista käytettiin myös nimi-

tystä stressitekijät.
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työn vaativuus ja sisältö, vastuu työssä, työroolin epäselvyys ja rooliristiriidat, 
työyhteisö- ja ilmapiiritekijät sekä potilaskontaktit loivat stressiä (Pöyhönen ja 
Olkinuora 1985, ks. myös Olkinuora & Pöyhönen 1985; Olkinuora 1986; Pöy-
hönen 1987).

1990-luvulla saatiin sosiaali- ja terveysalalla toimivien terveydentilasta aikai-
sempaa enemmän yleisiä terveystietoja40. Vuonna 1999 sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstön keski-ikä oli 43,8 vuotta.41 Yli 45-vuotiaita oli noin puolet alalla 
toimivista. Keskimääräistä vanhempia olivat henkilöt, jotka työskentelivät avo-
terveydenhuollossa, mielenterveystyössä ja päihdetyössä. Terveysalan johtavassa 
tai lähiesimiesasemassa toimivat olivat vanhimpia (keski-ikä noin 50). Sosiaali- 
ja terveysalan henkilöstö on valtaosin naisia eli 92 %. Korkeakoulutettuja on jo-
ka kymmenes ja 40 %:lla on keskiasteen opistotasoinen koulutus. Vuonna 1999 
noin 20 %:lla ei ollut vakinaista työsuhdetta (Wickström ym. 2000). 

Terveydenhuollossa 1990-luvulla muutoksilla, kriiseillä ja epävarmuuden
seurauksena turvattomuudentunteella oletettiin laman yhteydessä olevan epäsuo-
tuisia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen (Peltomäki ym. 2002). Lama-ajan
tiukentuneissa olosuhteissa, hoitotyöntekijät eivät huolimatta työmäärän lisäyk-
sestä mielellään jääneet sairaslomille, koska työt kasaantuivat muille. Kekkosen 
terveydenhuollon työntekijöille suunnatun tutkimuksen (2001) mukaan hoito-
henkilöstö oli sairauden vuoksi poissa työstä vuonna 1999 keskimäärin 17 päi-
vää. Terveyskeskusten ja vanhainkotien hoitohenkilöstö oli muita ryhmiä enem-
män sairauden vuoksi poissa työstä. Sairaana työskentely oli yleistä. Yleisimpä-
nä syynä tähän vastaajat ilmoittivat, että työtoveri joutuisi tekemään sairastuneen
työt.

Tilastokeskuksen (2000) mukaan sosiaali- ja terveysalalla sattuu työtapatur-
mia keskitasoa vähemmän. Karjalaisen (1999) mukaan työperäisiä hengi-
tyselinallergioita, tuki- ja liikuntaelinten rasitussairauksia on alalla jonkin verran. 
Seurattaessa 1990-luvun kehitystä terveydenhuoltohenkilöstön terveydentilassa, 
todetaan, että yli kolme päivää kestävät sairauslomat ovat lisääntyneet. Kivimäen
ym. (1999) mukaan sairaanhoitajat ja lääkärit hakeutuivat muita ammattiryhmiä
harvemmin sairauslomille. Kaila-Kankaan (1999) mukaan hengityselinsairauksi-
en takia hoidettiin keskitasoa yleisemmin muun muassa sairaanhoitajia ja kas-
vainten takia lääkäreitä ja ylihoitajia. Vahteran ja Pentin (1999) mukaan pitkäai-
kaissairauksia esiintyi joillain ammattiryhmillä (esimerkiksi lastenhoitajat ja sai-
raanhoitajat) yli joka kolmannella. Ne olivat lisääntyneet vuodesta 1990 vuoteen 
1997 (pitkäaikaissairauksia esiintyi eri ammattiryhmillä keskimäärin 23 %:lla 
vuonna 1990 ja 25 %:lla vuonna 1997). Vuosien 1997-2000 sairaaloiden määrä-
aikaisten ja vakinaisen henkilöstön sairauspoissaoloja tarkasteltaessa, voidaan 
todeta poissaolojen nousseen 4-vuotisjakson aikana yhteensä 26 % lähtötasosta. 

40 Kyseisissä terveystietoja käsittelevissä tutkimuksissa ei eritelty hoitohenkilöstön masen-

nuksen määriä tai sisältöjä, joten  työtapaturmien ja masennuksen suhteita en voi esitellä.
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vuosikirja 2002).



Nousua esiintyi kaikissa ikäryhmissä. Voimakkainta se oli nuorimmissa ikäryh-
missä. Ammattikohtaiset erot olivat suuria. Perushoitajilla ja lastenhoitajilla 
esiintyi paljon pitkiä poissaoloja. Seuranta-ajanjaksolla lisääntyi koettu pitkäai-
kaissairauksien määrä ja työkyky heikkeni (Vahtera ym. 2002).

Kuntien palveluksessa olevan terveydenhuollon henkilöstön ei ole todettu 
siirtyneen paljolti työkyvyttömyyseläkkeelle. Varhaiseläkkeelle on siirrytty
vuonna 1997 vähemmän kuin 1993 (Elovainio ym. 2000). Työttömyyseläkkeelle,
varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle on siirrytty melko vähän. 
Vahteran ja Pentin (1999) mukaan heidän tutkimuksessaan joka kymmenes vas-
taajista koki huomattavia vaikeuksia selviytyä tehtävistään ja arveli joutuvansa 
jäämään pois työstä ennen eläkeikää. Notkolan ja Savelan (1998) mukaan am-
mattiryhmittäinen kuolleisuus vuosina 1991-95 oli naispuolisilla mielenterveys-
hoitajilla ja lääkäreillä selvästi keskimääräistä suurempi. Vastaavasti muilla ter-
veydenhuollon ammattiryhmillä se oli keskimääräinen tai pienempi.

Kekkosen (1995) selvityksessä terveydenhuollossa työskentelevän hoitohen-
kilöstön henkinen uupuminen oli lisääntynyt voimakkaasti (85 %) vuonna 1994 
verrattuna vuoteen 1993. Vuonna 1997 Kalimon ja Toppisen tekemän uupumus-
tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työuupumusta esiintyi 
lievänä 45,7 %:lla ja vakavana 5,7 %:lla työntekijöistä. Vastaajista uupumisas-
teista väsymystä esiintyi jonkin verran 44,4 %:lla ja paljon 21,1 %:lla, kyynisty-
neisyyttä esiintyi jonkin verran 31 %:lla ja paljon 5,6 %:lla ja ammatillinen itse-
tunto oli heikentynyt jonkin verran 26,6 %:lla ja paljon 3,3 %:lla. Terveyden-
huolto- ja sosiaalipalvelualoilla esiintyi kyseisen tutkimuksen mukaan runsaasti 
uupumusasteista väsymystä. Mielenterveyden järkkymisen vaaraa esiintyi Vahte-
ran ja Pentin (1999) tutkimuksessa muita enemmän sellaisissa ammattiryhmissä
(esimerkiksi sairaanhoitajat), joissa työ kohdistui ihmiseen. Samassa tutkimuk-
sessa kysyttiin vastaajilta vakavan työuupumuksen vaaran kokemusta. Ammatti-
ryhmittäisessä tarkastelussa kohosivat perushoitajat ja lastenhoitajat hoitohenki-
lökunnasta esille runsaasti työuupumusta kokevina.

Kekkosen (2001) katsauksessa kysyttiin hoitohenkilöstöltä omaa kokemusta 
työssä jaksamisestaan. Työpaikkakohtaisessa arvioinnissa, vanhainkodeissa 
työskentelevät hoitotyöntekijät kokivat jaksavansa muita huonommin työssään. 
80 % heistä tunsi olevansa vähintään kerran viikossa väsyneitä, 38 % henkisesti 
väsyneitä, heistä 76 % kertoi olevansa “kuitti” työpäivän päättyessä ja 8 % il-
moitti olevansa kestokykynsä äärirajoilla. 43 % vanhainkodeissa työskentelevistä
koki jaksavansa hyvin työssään, eikä ollut uupunut. Keskimäärin eri työpaikoissa 
(sairaala, terveyskeskus, vanhainkoti, päiväkoti, muu työpaikka) työskentelevistä 
hoitotyöntekijöistä 17,5 % koki olevansa kestokykynsä äärirajoilla ja heistä kes-
kimäärin 26,7 % koki, että työ vie enemmän voimia kuin jaksaisi antaa. Vahteran 
ym. (2002) mukaan terveydenhuollon henkilöstöllä koettu psyykkinen rasittunei-
suus oli edelleen kasvanut vuosina 1997-2000.

Vaarama ym. (1999) ovat tutkineet vanhusten hoitolaitoksissa työskentelevän 
hoitohenkilöstön hyvinvointia työtyytyväisyytenä, yleisenä terveydentilana ja 
psykosomaattisina oireina sekä työhön sitoutumisena. Havaitut ongelmat liittyi-
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vät kehittymismahdollisuuksien vähäisyyteen, fyysisten oireiden paljouteen, ko-
ettuun kiireeseen, työn kuormitukseen ja työntekijäresurssien vähäisyyteen.

1990-luvun muutokset ja hoitohenkilöstön uupumus 

Terveydenhuollossa työskennelleistä noin 40 % piti tapahtuneita tai odotettavissa
olevia muutoksia myönteisinä ja noin 30 % koki ne kielteisinä (Piirainen 2000). 
Muutokset aiheuttivat pelkoja, joiden syynä olivat muun muassa uudet työtehtä-
vät (Sinervo 1995), työn sisällölliset tekijät ja työn organisointiin, (ks. esim. Sii-
pola 1997; Vahtera ym. 1999; Rantalaiho ym. 2000) osaamisen, ammattitaidon
(Hakanen ym.1999) sekä moniammatillisten oppimisvaatimusten ylläpitämiseen
liittyvät ongelmat (esim. Pelttari 1997). Ergonomisiin tekijöihin ja fyysisiin työ-
oloihin liittyviä ongelmia tuotiin paljon esille terveydenhuollon henkilöstön il-
maisemina kolmen valtakunnallisen haastattelututkimuksen (Työolobarometri
1997; Tyky-barometri 1998 sekä Työ ja terveys -haastattelu 1997) yhteenvetotu-
loksina (Piirainen 2000). Myös työn fyysisen raskauden (ks. esim. Sinervo 1996; 
Melchior 1996), yhteistyökysymysten ja johtamisen ongelmien on todettu uuvut-
tavan (Manley ym. 1997). Työyhteisössä esiintyvät konfliktit ja vuorovaikutus-
suhteiden ongelmat (Rantalaiho ym. 2000) ovat oleellisia siinä, kokeeko työssä 
itsensä arvostetuksi vai ei.

Terveydenhuollon nopeatempoisten työn muutosten seurauksena henkilöstön 
työ muodostuu samanaikaisesti sekä rutiinityöstä eli samantyyppisinä toistuvista 
töistä ja välittömästä potilaan hoitotyöstä sekä välillisestä työstä, jonka sisältöinä 
ovat useat samanaikaiset kehittämis- ja muutosprosessit. Yhden hoitotyöntekijän 
vastuu on samanaikaisesti sekä vastuuta omista yksilönä toteutettavista tehtävistä
että yhteistoiminnallisesti vastuuta prosessien ja töiden sujuvuudesta.

Työtyytyväisyys ja hoitotyön laatu 

Muutoksia on tutkittu suhteessa työtyytyväisyyteen ja hoitotyön laatuun (ks. 
esim. Johansson ym. 1994; Ketola & Kevätsalo 1994; Tovey & Adams 1999; 
McNeese-Smith 1999; Kangas, Kee & McKee-Waddle 1999), vaikeasti saavutet-
taviin tavoitteisiin ja vaikeuteen saada tietoa työn tavoitteista (Ylöstalo & Rahi-
kainen 1998), rooliristiriitoihin ja -epäselvyyksiin (Työturvallisuuskeskus 2000)
sekä työn arvopohjan ja mielekkyyden ristiriitoihin (ks. esim. Rantalaiho ym. 
2000). Edellä esittämieni tutkimusten mukaan muutokset pääosin vähentävät työ-
tyytyväisyyttä ja hoitotyön laatua. Hoitotyön laatua ja sen alenemista voidaan 
tarkastella myös potilashoidossa esiintyvillä virheillä ja “läheltä piti tilanteilla”
(ks. esim. Merasto 1998), potilaiden kohteluun liittyvillä ongelmilla sekä potilai-
den hoitovahingoilla (Sundman 2000; Suonsivu 2000a; Suonsivu 2000b), joiden 
määrä on lisääntynyt viime vuosina. 

Vahtera ym. (2002) tutkivat sairaalahenkilöstön tyytyväisyyttä työsuhteen 
turvallisuuteen, palkkaan, ihmissuhteisiin, johtamiseen sekä kasvu- ja kehitys-
mahdollisuuksiin nähden asteikolla 1-10. Vertailuaika oli kaksi vuotta 1998-
2000. Arvosanat työsuhteen turvallisuuteen, työpaikan sosiaalisiin suhteisiin ja 
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omiin kehittymismahdollisuuksiin saivat melko korkeat arvosanat. Tyytyväisyys
lähijohtamiseen oli pysytellyt kahden vuoden ajan miltei samana sen ollessa noin
8. Työn palkkaukseen oltiin tyytymättömämpiä. Sen arvosana laski seurannassa 
6,7:stä 6.1:een. Tutkimuksissa on todettu, että seurantajakson vuosien aikana on 
työn rasittavuus kasvanut terveydenhuollossa palkkauksen pysytellessä suurin 
piirtein samalla tasolla.

Hoitotyössä esiintyvä turvattomuus ja väkivalta 

Markkanen (2000) tarkasteli hoitohenkilöstön työssään kohtaaman väkivallan tai 
sen uhan yleisyyttä. Tutkimusaineisto koostui Tehyn jäsenille tehdystä viidestä 
kyselystä vuonna 1999. Tulosten mukaan joka kolmas hoitohenkilöstöstä on jou-
tunut työssään fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi. Noin kaksi kolmas-
osaa oli joutunut pääasiassa potilaan nimittelyn, arvostelun tai uhkailun kohteek-
si. Vahtera ja Pentti (1999) tutkivat väkivallan vaaraa työssä eri ammattiryhmil-
lä. Tutkimuksen mukaan vuonna 1997 vaara-ammateissa olivat muun muassa pe-
rus- ja sairaanhoitajat. 1990-luvulla oli väkivallan vaaran kokemukset lisäänty-
neet etenkin kunta-alalla. Jankola (1991) on koonnut kokemuksia ja näkemyksiä
terveydenhuoltoalalta työyhteisöissä tapahtuvan henkisen väkivallan esiintymi-
sestä (ei potilaiden aiheuttamaa). Jankolan mukaan henkisen väkivallan uhrit ko-
kevat muun muassa masentuneisuutta, henkisiä kärsimyksiä, unettomuutta, ah-
distuneisuutta ja rytmihäiriöitä (vrt. Lindroos 1996). 

Työn kuormittavuus ja työn hallinta sekä vaikutusmahdollisuudet

Hoitohenkilöstön uupumisen ja masennuksen yhteyksistä määrälliseen tai laadul-
liseen ylikuormitukseen raportoivat tutkimustuloksissaan Burke ja Richardsen
(1996), Lindström ja Kandolin (1996), Työturvallisuuskeskus (1999a) ja Ranta-
laiho ym. (2000). Wickströmin ym. (2000) mukaan kiire kuormitti sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöitä 45 %. Työssä ollessaan hoitohenkilöstö ei pysty aina pi-
tämään virallisia työtaukoja ja ylimääräistä työtä tehdään aiempaa enemmän. 
Hoitotyön psyykkinen kuormitus saattaa syntyä myös yksilön ja hänen työnsä 
välisestä kitkasta (Elo 1995), työyhteisön toimintatavoista ja yhteistyövaikutuk-
sista (Mäki 2000) sekä työn laadullisista muutoksista, joista seuraavat työn 
kuormittavuuden laadulliset muutokset. Kuormittavuusongelmia tulisikin tarkas-
tella laajemmin kuin esimerkiksi voimavaroja lisäämällä. Aiemmin, kun työ ja
tehtävät olivat suhteellisen samanlaisina pysyviä, niin puhuttiin työn kuormitus-
tekijöistä tai työn vaatimuksista. Oletus oli (Launis 2000), että työ koostui toi-
menkuvissa määritellyistä tehtävistä, jolloin niitä pystyttiin kartoittamaan ja mit-
taamaan luotettavasti samoin kuin yksilön ominaisuuksien vaikutuksia (kuten 
ikä, työkyky, osaaminen). Kuormituksen oletettiin johtuvan vain työn vaatimus-
ten ja ihmisen kyvykkyyden välisestä epäsuhdasta. Tilannetta pyrittiin korjaa-
maan vähentämällä tai muuttamalla työn vaatimuksia tai vaihtoehtoisesti lisää-
mällä yksilön kyvykkyyttä. 
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Jotta nykyisen hoitotyön hallinta42 mahdollistuu, pitää huomioida yksilön ky-
vykkyys, työn vaatimukset ja yksilöllisten sekä yhteisten työmenetelmien kehit-
täminen. Lisäksi pitää huomioida tiimin/työyhteisön yhteisen suorituskyvyn ja 
työn/tuotannon vaatimukset (Launis 2000). Työn kuormittavuutta lisää se, että 
terveydenhuollon murrosvaiheessa ei tunnisteta ristiriitaa työn uudenlaisten vaa-
timusten ja entisen selkeän, turvallisen toiminnan välillä. Käytännössä on vaikea-
ta tunnistaa ja mitata sitä, mikä on työn kuormittavuuden tekijöitä ja mikä on 
muutosten aiheuttaman uudentyyppisten vaatimusten seurausta (työn organisoin-
tivaatimukset, tiedon välitys, johtajuus, erityisosaamisen vaatimukset). 

Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet omaa työtään koskeviin asioihin on hei-
kentynyt verrattaessa sitä viisi vuotta aiempaan määrään (vuonna 1995 ilmoitti
52 % pystyvänsä vaikuttamaan paljon omaa työtään koskeviin asioihin, vuonna 
2000 ilmoitti saman 49 % vastaajista) (Laukkanen 2001). Ylöstalon (1999) mu-
kaan palkansaajat kokivat vaikuttavansa eniten työtehtäviinsä ja vähiten omaan
työtahtiinsa. Elon (1995) mukaan yksilön vaikutusmahdollisuudet voivat olla
olennaisin työssä jaksamisen tekijä. Wickströmin ym. (2000) laajassa sosiaali- ja 
terveysalan hyvinvointia tarkastelevassa tutkimuksessa (vastaajia noin 6000) tut-
kimustuloksina vaikutusmahdollisuuksia työn suhteen koettiin olevan aikaisem-
paa enemmän.

Hoitotyön uupumuksen taustatekijät

Hoitotyöntekijöihin kohdistuneiden uupumus- ja masennustutkimusten taustate-
kijöinä43 ilmenee samoja tekijöitä, kuin muillakin ammattiryhmillä, joita esittelin
Tutkimuksen taustaa -luvussa. Tutkimustuloksissa painottuvat:

1. Työsuhteen vakinaisuus, jota tarkastelevat tutkimukset ovat tuottaneet ris-
tiriitaisia tuloksia (ks. Vahtera ym. 1999). Esimerkiksi Kalimon ja Toppisen 
(1997) tutkimuksessa työsuhteen vakinaisuus ja yhtäjaksoisuus ei ollut vaikutta-
va tekijä. Vuonna 1996 Työterveyslaitoksen raportoimassa tutkimuksessa sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoalalla koettiin työsuhde varmaksi (Lindström & Kandolin 
1996). Monissa muissa tutkimuksissa on todettu työsuhteen vakinaisuuden, sen 
uhanalaisuuden, työsuhteen määräaikaisuuden tai määräaikaisten työsuhteiden
uusimattomuuden aiheuttavan uupumusta (Vahtera ym. 2002). Wickströmin ym. 
(2000) tutkimuksessa todettiin epävarmuus työn jatkuvuudesta (eniten mielen-
terveystyössä ja päihdetyössä olevilla) sekä uhkaa toisiin tehtäviin siirtymisestä,
jota kokivat paljon vuodeosastoilla työskentelevät sairaanhoitajat. Pitkään ter-
veydenhuollossa työskennelleet ovat alttiita jaksamattomuudelle. Mukaan tulevat 
ikä, muut sairaudet, koulutus ja täydennyskoulutuksen puute. Lyhyen aikaa ter-
veydenhuollossa työskennelleet hoitotyöntekijät muodostavat uupuneiden toisen 

42 Työn hallinnan ja työn vaatimusten yhteyksiä ovat tutkineet sairaanhoitajilla (N=765)

McLaney (1988). Tuloksena oli, että työn huonoon hallintaan ja sen lisääntyneisiin vaikutuksiin

liittyi vähäisempi työtyytyväisyyden kokemus (ks. myös Landsbergis 1988).
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43 On huomioitava, että pääosin tutkimustulokset ovat uupumisen tai yleisiä jaksamisen tut-

kimuksia, joissa ei ole eritelty masennuksen yhteyksiä ko. tekijöihin. 



ryhmän. Heille on ominaista ristiriitaisuudet saadun koulutuksen ja työelämän
vaatimusten välillä, lyhyet työsuhteet, epävarma tulevaisuus ja huono palkka 
(muun muassa Suonsivu 1997).

2. Ikääntyminen, jolla on todettu yhteys masennukseen (ks. Työturvallisuus-
keskus 2000). Ikääntymiseen on liitetty myös ammattitautien lisääntyminen
(Karjalainen 1999), fyysisen toimintakyvyn heikentyminen (Ilmarinen 1991), 
psykomotoriikan hidastuminen (Ruoppula & Suutama 1994), työtapaturmien li-
sääntyminen (Työturvallisuuskeskus 2000), työuupumuksen lisääntyminen ja 
kroonisten sairauksien lisääntyminen (Heikkinen 1994; Työturvallisuuskeskus 
2000). Tutkimus- ja kehittämisohjelmissa on paneuduttu ikääntyneiden hoito-
työntekijöiden voimavarojen tukemiseen ja aktivointiin sekä asenteisiin (ks. 
esim. Louhevaara 1996).

3. Työaika, koska on todettu, että lisääntyneet joustovaatimukset työajoissa ja
pitkät työpäivät tai työajan lyhennykset vaikeuttivat psyykkistä ja fyysistä jak-
samista (ks. mm. Hakanen ym. 1999). Ylimääräistä työtä ilman korvausta teki 
viikoittain lähes 20 % sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä vuonna 1999 (Wick-
ström ym. 2000). 

Toimiala, jolloin uupumukseen on todettu vaikuttavan työskentelyalan tai 
alueen sisällä on aloittain tunnistettavissa toisia raskaampia alueita. Kalimon ja 
Toppisen (1997) tekemän tutkimuksen mukaan esiintyi uupumusasteista väsy-
mystä erittäin paljon terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelualojen työntekijöillä.

Edellä tarkasteltujen työuupumustutkimusten tulokset osoittavat, että hoito-
työntekijän hyvinvointi on yhteydessä organisaation/työyhteisön toimivuuteen,
sen työkulttuurimaailmaan. Organisaatioilla on todettu siis olevan uuvuttavia 
vaikutuksia ja merkityksiä. 2000-luvun alkuvuosina toteutettujen tutkimusten tu-
lokset tukevat tätä oletusta (Peltomäki ym. 2002; Vahtera ym. 2002). Taloudelli-
sesta kasvusta huolimatta organisaatioiden henkilöstöresursointi on edelleen 
niukkaa (joihinkin alueisiin, kuten vanhustenhuoltoon on annettu laatusuosituk-
set), työn paineisuus, kiire ja muutokset jatkuvat työorganisaatioissa. 

Tähänastinen hoitohenkilöstöä koskeva masennuksen tutkimus on yleensä 
osana muuta tutkimusta44. Yhtenäistä kuvaa hoitohenkilöstön masennuksesta ei 
toistaiseksi ole tutkimuksellisesti saatavilla. Kun yleinen tietous masennuksesta
on lisääntynyt, seurauksena tutkimuksen tulisi laajentua yksilöstä hänen ympäris-
tönsä ja näiden vuorovaikutuksen tarkasteluun. Tutkimuksen tulisi olla koke-
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44 Tätä tutkimusta varten haettiin sekä kotimaisista että ulkomaisista aineistoista useilla kä-

sitteillä tutkimustuloksia (liitteessä 1 on selvitetty aineistohaut koskien sekä kotimaisia että ulko-

maisia tutkimuksia). Hoitotyöntekijöiden masennuksen, stressin, työuupumuksen ja burnoutin yh-

teyksistä työyhteisöön haettiin ulkomaisia tutkimusviitteitä vuodesta 1997 lähtien. Tuloksena oli

82 viitettä, joista 3 koski masennuksen ja työyhteisön yhteyksiä, muut olivat hoitotyöntekijöiden

stressin tai uupumuksen yhteyksiä työyhteisöön koskevia tutkimuksia. Löytyneistä masennusta

koskevista tutkimuksista kaksi oli näkökulmaltaan lääketieteellistä ja kolmas oli artikkeli Suonsi-

vun (1997) esitutkimuksen aineistosta. Suonsivun esitutkimuksen lisäksi muita tutkimustuloksia

hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemuksista suhteessa työperäisyyteen ei löytynyt. 



muksellista, jotta tieto lisääntyisi siitä, mitä masentunut hoitotyöntekijä ajattelee 
ja kokee tilanteessaan.

Hallintotieteellinen näkökulma tutkimuksen lähtökohtien perusteluina 

Terveydenhuollon toiminnan reunaehdot tiukentuivat 1990-luvulla. Työn määrän
lisäykset ja henkilöstön resurssien määrällinen supistaminen vaikuttivat hoito-
henkilöstön jaksamiseen. Terveydenhuollon organisaatioiden hallinnolliset rat-
kaisut ovat perinteisten toimintamalliensa vuoksi melko jäykkiä. Terveydenhuol-
lon organisaatiot kuvataan monissa tutkimuksissa byrokraattisiksi (esim. Nakari 
& Valtee 1995). Tämä ei ole vain julkishallinnollinen ongelma, vaan byrokraat-
tista hallinnollista toimintamallia toteutetaan myös yksityisiä terveyspalveluja
tuottavissa organisaatioissa (ks. Vuori 1995). Taloudellisesti tiukentuneessa vai-
heessa hoitotyöntekijöihin suunnattiin joustavuuden ja jaksamisen vaatimuksia. 
Sen sijaan terveydenhuollon organisaatiot eivät kyenneet muuntautumaan muu-
tosten edellyttämällä tavalla. Organisaatioilta puuttui joustavuus, jonka avulla ne 
olisivat pystyneet vastaamaan uusiin toimintavaatimuksiin. Edellä esittämäni ris-
tiriita vaikutti oletettavasti hoitohenkilöstön hyvinvointia heikentävästi. Tutki-
muksen lähtökohtien perusteluina esitän, että masennus ei ole vain yksilöllinen
asia, vaan siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten hallinnolliset rakenteet, työn 
organisointi, toimintatavat ja johtajuus. Seuraavassa kuvaan työkulttuurin mur-
rosaikaisuutta. Uupumus- ja masennustutkimusten tulokset ohjaavat ajattelua sii-
hen, että työkulttuurin tulee muuttua työntekijäpainotteiseksi organisaatiokeskei-
syyden sijasta. Tämä vaatii sekä virallisten rakenteiden, toimintamallien että or-
ganisaatiokulttuurien kehittämistä työntekijälähtöiseksi. Tämän vuoksi on perus-
teltua tutkia hoitotyöntekijän masennusta hallintotieteellisenä kysymyksenä eli 
masennuksen liittyvyyttä terveydenhuollon organisaatioihin. Seuraavassa pohdin 
hallintoa ja työkulttuureita hallintotieteellisinä kysymyksinä. Näen terveyden-
huollon organisaation ja työyhteisön moninaisena viralliset ja epäviralliset raken-
teet omaavana. Organisaatioissa henkilöstö työskentelee omia arvoja, ihmiskäsi-
tyksiä ja tunteita omaavana.

Hallintotieteissä on perinteisesti oltu kiinnostuneita tuottavuudesta ja organi-
saation tuloksellisuudesta koko organisaation näkökulmasta (Vartola 1975). Pe-
rinteisen, “autoritaaris-alistuvuus periaatteen” (Mäkipeska & Niemelä 2001, 13-
14) tilalle on syntymässä holistisia piirteitä sisältävä ihmiskäsitys. Työkulttuu-
rimme on murroksessa ja se asettaa paineita johtajuudelle. Johdon kyvykkyyttä 
painottavan työkulttuurin tilalle on muotoutumassa (pitää muotoutua) henkilös-
tön kyvykkyyttä (Lindström 1994) ja päätöksentekoa korostava työnpiirteisyys, 
jossa hoitohenkilöstö koetaan voimavaraksi, ei menoeräksi.

On todettu, että paljolti nykyisin työyhteisö, työnteon toimintamallit ja työ-
ajat kannustuksen sijasta rajoittavat yksilön työntekoa ja koko elämää. Mäkipes-
ka ja Niemelä (2001, 14) kuvaavat nykyistä työkulttuurin “vallitsevaa tilaa” ja 
yksilön “hyötykäyttöä” seuraavasti: 
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Teollisuuden alkuaikoina vallitseva taylorilainen tehokkuusmalli painotti työteh-
tävien pilkkomista helposti suoritettaviin osiin ja ajattelun irrottamista suoritta-
vasta työstä. Johtamisen pääperiaatteita olivat yksinkertaistaminen, standardi-
sointi, mekanisointi ja kontrolli. Ihmiset olivat tämän ajattelutavan mukaan jaet-
tu tarkkoihin hierarkioihin. Esimiehet olivat niitä, jotka valvoivat työn suoritta-
mista ja tekivät tarvittavan ajattelutyön. Työntekijät suorittivat heille määrätyn, 
hyvin ositetun tehtävänsä, ajattelua tehtävän suorittaminen ei kaivannut, koska 
työmenetelmät olivat muiden suunnittelemia ja standardisoimia. Siirtyminen
maatalousvaltaisesta itsemääräämiskulttuurista teolliseen palkkatyöntekoon 
merkitsi oman osaamisen myymistä toisen, työnantajan, käytettäväksi. Sopeutu-
misprosessi oli vaikea. Pikkuhiljaa he alkoivat tottua siihen, ettei ajattelua kai-
vattu, ei työolojen parantamista, ei työmenetelmien kehittämistä... Ne, jotka pär-
jäsivät tässä työkulttuurissa muita paremmin, nimitettiin työnjohtajiksi. Esimie-
hen tehtäväksi muodostui vastata siitä, että kaikki alaiset tekivät tehtävänsä hy-
vin ja tehokkaasti. Lisäksi tehtäväksi muodostui tuloksen matemaattinen seuran-
ta. Monilla aloilla työn suurimmaksi kustannustekijäksi muodostui ihminen.

Edellinen kärjistetty kuvaus työnteosta näyttää olevan ainakin osalla työkulttuu-
reista edelleen käsityksenä työnteosta. Tehokkuusvaatimusten kasvaessa työnte-
kijästä pyritään kaikin keinoin irrottamaan yhä enemmän voimavaroja. Samanai-
kaisesti pyritään organisaation kustannuksia hillitsemään tai jopa vähentämään.
Ajatuksena on, että henkilöstö huoltaa itse itsensä vapaa-aikoina. Lomilta, vuo-
rotteluvapailta tai osatyöajalta henkilöstön tulee palata virkistäytyneenä ja työ-
hön entistä motivoituneempana. Tehokkuuden maksimointiajattelussa ihmisen
ikääntyminen nähdään tehokkuutta vähentävänä asiana, ei niinkään huomioida
kokemusta voimavaroja lisäävänä asiana. Nykyisin nähtävissä oleva henkilöstön 
vastarinta eli se, ettei anneta kaikkea työpanosta työnantajan käyttöön ja henki-
löstö turhautuu, väsyy, stressaantuu tai masentuu, on osaltaan seurauksena ihmi-
sen yksipuolisesta hyötykäyttöajattelusta (Mäkipeska & Niemelä 2001). 

Muutos ajattelussamme tarkoittaa sitä, että perinteisesti hallintotieteiden
kiinnostuksen ja ymmärtämisen kohteena ollut organisaation rakenne- ja tulok-
sellisuustutkimuksen rinnalle on asetettava yksilö, työntekijä organisaation voi-
mavarana. Jotta työntekijä jaksaa työssään, on häntä tuettava ja huollettava. Hä-
neen pitää panostaa (Mäkipeska & Niemelä 2001). Se ei tarkoita ainoastaan sitä, 
että hoidetaan vain masentunutta ihmistä, (esimerkiksi sairausloman keinoin), 
vaan sitä, että tarkastellaan organisaatiota kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa en-
naltaehkäistään ja muutetaan organisaation toimintaa. Kuvattu ajattelumalli sisäl-
tää sen käsityksen, että yksilön omien tekijöiden lisäksi organisaatio vaikuttaa
yksilön jaksamiseen ja hänen fyysiseen ja henkiseen pahoinvointiinsa. Kun hen-
kilöstön kyvykkyyttä tuetaan, oletettavasti organisaatio toimii tuottavasti ja laa-
dukkaasti.

Organisaatiolla on “omat” arvonsa ja kulttuurinsa. Organisaation kulttuuriin
sisältyy sen “muisti” ja sillä on pinta- ja syvärakenteet. Organisaatio ja sen osana 
työyhteisö koostuu siellä työskentelevistä ihmisistä, mutta siihen vaikuttavat sen 
ulkopuolinen maailma ja sen historia. Kahta täysin samanlaista organisaatiota ei 
ole. Yksittäisten työntekijöiden osaaminen ja arvomaailmat eivät yhdisty organi-
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saation osaamiseksi ja arvomaailmaksi, vaan sen muotoutumiseen vaikuttavat li-
säksi muun muassa työntekijöiden/organisaation historialliset kokemukset, sisäi-
set ja ulkopuoliset vaatimukset, päivittäinen vuorovaikutusverkosto ja työryhmän
normit, sisäiset lait ja säännöt sekä tunneilmasto. Lähtökohtana on, että organi-
saation ja yksilöiden toimintaa pyritään ymmärtämään ihmisten monimuotoisena
toimintana, joka ei ole kokonaisuutena mitattavissa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että jokainen päivä on terveydenhuollon toiminnassa omanlaisensa. Tutki-
muksellisesti organisaatioita ja niiden toimintoja on lähestytty ja voidaan lähes-
tyä monin eri tavoin.45

Työympäristö on nähty hoitotyöntekijän toimintakenttänä. Hyvinvoiva tai 
pahoinvoiva yksilö vaikuttaa työympäristöönsä ja vaikutus on myös päinvastai-
nen. Tutkimusta on laajennettu yksilötasolta työyhteisön tekijöihin, mutta tutki-
muksen näkökulma on edelleen yksilössä (vrt. Rajala 1997).46 Pääosin työsuoje-
lu- ja tyky-toiminta sekä työterveyshuollon tutkimukset ovat olleet viime vuosiin 
asti yksilökeskeisesti painottuneita.

Terveydenhuollon työyhteisöt ovat suhteellisen pysyviä elementtejä. Suurin 
osa toiminnasta on tähän asti tehty sairaalan seinien sisäpuolella. Siellä henkilös-
tö on ollut suhteellisen pysyvää. Turvallisuuden elementit ovat olleet tärkeitä.
Viime vuosina ovat monenlaiset muutokset tuoneet uudenlaiset vaatimukset mu-
kanaan. Samanaikaisesti on henkilöstö ikääntymässä. Henkilöstön jaksamiseen
suunnattu henkinen työsuojelutoiminta, tyky-toiminta, kuntoutustoiminta, koulu-
tus ja kehittäminen eivät ole pureutuneet organisaatioiden hallintorakenteiden
ilmiöihin. Organisaatioiden toimintasuunnitelmat ja strategiat niiden toteuttami-
seksi ovat erillään henkilöstön coping-järjestelmistä. Kun mielletään henkilöstö
organisaation voimavaraksi, ne oletettavasti pitää olla yhdentyviä. Yksilön ma-
sennuksen kontekstina on työyhteisö/organisaatio eri ulottuvuuksineen ja ilmiöi-
neen. Onkin tärkeätä, että masentuneiden mielipiteet tulevat julki siitä, mitä hei-
dän mielestään hyvinvoinnin turvaamiseksi käytännössä yhtenevät strategiat
ovat, mitä tarvitaan, miten niitä johdetaan, jotta henkilöstö kykenee suoriutu 

45 Esimerkkeinä eri lähestymistavoista: 1) Kulttuuritutkimus, jossa ihminen näyttäytyy sosi-

aalisen todellisuutensa rakentajana. Organisaatiot ovat ihmisen vuorovaikutuksen kautta jatku-

vasti kehittyviä järjestelmiä. Yksilö toimijana rakentaa koko ajan sosiaalista todellisuutta eikä

yksilön sisäinen todellisuus heijastu ulkoiseksi. Organisaatiokulttuureihin sisältyy syvärakenteita

eli tapahtumien ja ihmisten käyttäytymisen taustalla olevia rationaalisia ja irrationaalisia toi-

mintoja, 2) Psykodynaaminen näkökulma: Ihmisen mielen dynaaminen luonne, ristiriitaiset pyr-

kimykset ja mielen kerroksisuus, 3) Tiedostamattomat psyykkiset prosessit eli ihmisen sisäinen

todellisuus heijastuu ulkoiseksi todellisuudeksi. Psykoanalyyttinen viitekehys organisaation tut-

kimuksessa tarkoittaa sitä, että pyritään ymmärtämään organisaation irrationaalisia puolia.

Esimerkiksi huonosti organisoidut sosiaaliset järjestelmät aiheuttavat pelkoja, jotka ilmenevät

työpaikan vuorovaikutussuhteissa.
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46 Organisaation kannalta masennusta voidaan tutkia organisaation toimivuuden, sen “ter-

veyden” tai organisaation kriisiytymisen kannalta. Hallintotieteellisenä kysymyksenä stressiä 

voidaan tutkia myös organisaation/työyksikön dysfunktioiden tai coping-muotojen näkökulmasta

(ks. Rajala 1997).



maan työstään ja kokee työnsä merkitykselliseksi ja kykenee sitoutumaan siihen. 
Näiden asioiden esilletuomiseen tarvitaan mielestäni hallintotieteellistä tutkimus-
ta.

3.2 Tutkimuksen tavoite ja tehtävä 

Aloitin tutkimuksen tekemisen vuonna 1994, koska silloisen työorganisaation
työyhteisöissä paha olo tuntui lisääntyvän, työolot huonontuvan ja tutkimuksia ei 
löytynyt. Liityin vuosina 1994-1998 toteutettuun Mieli maasta! - valtakunnalli-
seen depressioprojektiin. Otin yhteyttä tutkimuskohteena olevien sairaaloiden 
ylihoitajiin ja esitin tutkimusteemaa. Kohdeorganisaatioissa lupauduttiin tutki-
muksen kohteiksi. Vuonna 1995 toteutin esitutkimuksen kohteena Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin viiden sairaalan hoitohenkilöstö.47 Kohderyhmänä hoitohenki-
löstö oli luonnollinen ja kiinnostava valinta monestakin syystä: Ensinnä hoito-
henkilöstöä on määrällisesti eniten ko. organisaatioissa, toiseksi se toteutti ter-
veydenhuollon ydintehtävää eli potilaan hoitotyötä, kolmanneksi siitä osa toimi
alaisenani yhdessä kohteena olevista sairaaloista. 

Esitutkimuksessani mukana olleista 23 hoitotyöntekijästä haastattelin 10 ja
ryhmän toinen puoli kirjoitti vapaamuotoisia vastauksia annettuihin masennuk-
seen liittyviin teemoihin (liite 2). Esitutkimuksen tuloksissa ilmeni, että hoito-
henkilöstöllä oli masennuksen kokemuksia runsaasti. Masennus liittyi pääosin 
työn ja työyhteisöjen ongelmiin. Tuloksissa painottui hallitsematon muutos hoi-
totyöntekijöiden epävarmuutta lisäävänä ja hyvää oloa uhkaavana tekijänä. Muu-
tokset uhkasivat hoitotyöntekijöiden perusturvallisuuden tunteita. Tulosten mu-
kaan hoitotyöntekijöiden hyvinvointia lisäsivät mahdollisuudet itsensä toteutta-
miseen, kehittymiseen ja oppimiseen, inhimillisten resurssien käyttöönottoon ja 
käytön sekä päätöksenteon mahdollisuudet.48

Jatkoin tutkimustyötäni kohteina samat organisaatiot kuin esitutkimukses-
sanikin oli. Halusin lisää tietoa hoitotyöntekijöiden masennuksesta ja työyhteisö-
tekijöiden yhteyksistä. Koska esitutkimukseni tulosten mukaan näytti siltä, että
hoitohenkilöstön masennukseen liittyi työyhteisöllisiä ja hallinnollisia tekijöitä,
päätin toteuttaa tutkimukseni hallintotieteellisenä tutkimuksena. Keräsin aineis-
ton vuosina 1996-2002. Aloitin empiirisen tutkimuksen kyselylomakkeella kerät-
tävän tiedon avulla vuonna 1996. Kyselylomakkeen yhdellä kysymyksellä (nu-
mero 62) tiedustelin, mistä masentuneet hoitotyöntekijät kokivat masennuksensa
johtuvan. Vastaajista 69,2 % ilmoitti syyksi työn, organisaatio- tai työyhteisöte-
kijät. Tulos vahvisti esitutkimuksen tuloksia ja oletustani työyhteisötekijöiden
yhteyksistä masennukseen.

47 Hoitohenkilöstö terminä sisältää koulutuksellisesti eriasteiset ja erinimikkeiset hoitotyön-

tekijät. Käytän hoitotyöntekijä ja hoitaja –termejä synonyymeina.
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48 Esitutkimuksen tuloksista lisää Suonsivu (1997).



Kyselylomakkeen avokysymysten vastauksissa painottui säännönmukaisesti
muutostekijät, jotka ovat esiintyneet myös hoitohenkilöstön uupumusta koske-
vissa tutkimustuloksissa. Koska työorganisaation ja hoitohenkilöstön masennuk-
sen väliset yhteydet yksilöllisinä kokemuksina ovat Suomessa tutkimaton alue, 
niin tutkimustuloksina tiedon lisääminen kyseiseltä alueelta lisää mahdollisuuk-
sia ehkäistä hoitohenkilöstön masennusta työpaikoilla. Koska ihminen on suuren 
osan vuorokauden tunneista työssä, pidän tärkeänä pohtia työn, työyhteisön, or-
ganisaation ja hallinnon merkityksiä pahoinvoinnin/masennuksen muodostumi-
sessa, ehkäisemisessä ja hoidossa. Jaksamisen tutkimusten valossa näyttäisi hoi-
tohenkilöstön masennuksen yhteydet olevan monitasoisia.49

Kuntien luottamushenkilöjohto tekee kulloinkin vallitsevassa tilanteessa pää-
tökset, jotka ilmenevät vaateina yksittäisissä organisaatioissa. Organisaatioiden 
johto toteuttaa vaatimuksia, joihin on annettu määrälliset resurssit. Toiminnassa
on huomioitu ulkopuolelta luodut pyrkimykset ja vaatimukset, henkilöstöltä tu-
levat odotukset sekä hoidettavina olevien odotukset. Organisaatioiden johto on 
“puun ja kuoren“ välissä. 

Jotta luottamushenkilöjohdolta tulevat vaatimukset saadaan täytetyksi, on 
usein tehtävä muutoksia, jotka aiheuttavat organisaatioissa ja työyksikkötasolla 
uhkaa, osaamattomuutta ja resurssien niukkuutta. Tällaisessa tilanteessa työyk-
sikkötasolla koetaan pettymyksiä ja epäoikeudenmukaisuutta. Johto määritellään
osaamattomaksi ja piittaamattomaksi. Työyksikössä kyseessä olevat tilanteet 
näyttäytyvät paitsi kuormittavina ja kiireisinä, myös konflikteina, kilpailuna,
työyhteisön toimimattomuutena tai vaikkapa työpaikkakiusaamisena. Henkilöstö 
kokee turhautumista. Yksilötasolla tämä saattaa näyttäytyä masennuksena, riitai-
suutena, vetäytymisenä tai toisarvoisten töiden tekemisenä tai esimerkiksi juorui-
luna. Yksilön paha olo vaikuttaa työyhteisöön ja työyhteisön ilmapiirin huonon-
tuminen vaikuttaa yksilön pahaa oloa suurentavasti. Tähän heijastuvat lisäksi
koko organisaation ilmapiirin huonous, johdon vetäytyminen, luottamushenkilö-
päättäjien palautteet ja yleiskeskustelun sävy mediassa.

57

49 Työssä jaksamisen kartoitus- tai tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Toisissa todetaan

työssä käyvien tyytyväisyyden kohonneen aiemmasta, joidenkin tulosten mukaan työtä tekevä uu-

puvat yhä enemmän ja ovat aiempaa tyytymättömämpiä työhönsä tai työorganisaatioonsa. Työ-

elämän kehityssuunta ei ole siis yksiselitteisesti vain aiempaa huonompaan suuntaan. Lama-

vuosien aikana monet organisaatiot, jotka olivat ennestään toiminnaltaan innovatiivisia ja muun-

tautumiskykyisiä, voivat laman aikana ja sen jälkeen erittäin hyvin. Osa organisaatioista toimi 

huonosti, osa lopetti toimintansa. Samantyyppinen on kyseisissä organisaatioissa työskentelevien

työntekijöiden hyvinvointi ja kokemukset työn haastavuudesta ja mielenkiintoisuudesta (Lehto &

Sutela 1998). Työikäisen masennusta tarkasteltaessa ilmeneekin mielestäni tutkimuksen kapea-

alaisuus ja syy-seuraussuhteisen tarkastelutavan riittämättömyys. Yksiselitteisesti merkitsevät yh-

teydet on todettu puutteellisiksi tutkittaessa masennuksen perustietoutta. Lisäksi on huomattava,

että masennuksen kokemukset ovat asianomaiselle aina totta, mutta masennus myös herkistää

haavoittuvuudelle ja saattaa “vääristää” maailmankuvan sellaiseksi, jota esimerkiksi samassa

työyhteisössä hyvinvoivat eivät tunnista (vrt. Rauhala 1998).



Yleisen perustiedon rinnalle hoitohenkilöstön masennuksesta tarvitaan yksi-
löllistä organisaatiotekijöihin kohdistuvaa tutkimustietoa. Keskeisiä näkökulmia
ovat: 1. Hoitotyöntekijän kokemukset masennuksestaan työympäristössä koettu-
na, 2. Organisaatiokulttuurin, arvojen, toimintamallien, muutosten ja organisaa-
tiotekijöiden merkitykset masentuneelle, 3. Organisaation kulttuurin ja arvojen
perusteiden pohdinta ja uudistaminen, 4. Organisaatiotasolla toteutettujen ma-
sennuksen tuki-, ehkäisy- ja hoitotoimintojen merkitykset, 5. Masentuneen mer-
kitys työyhteisöön ja työyhteisön merkitys masentuneeseen hoitotyöntekijään se-
kä työyhteisön/organisaation mahdollisuudet masentuneen auttamiseksi. Vaikka 
erilaiset tutkimukset ja kehittämisohjelmat ovat lisääntyneet, niin väestön ja
työssä käyvien pahan olon tuntemukset näyttävät lisääntyvän. Onko jotain oleel-
lista jäänyt huomioimatta? Ehkä tuki- ja ehkäisytoimet eivät ole vielä ehtineet
vaikuttaa. Ehkä kaivataan hyvien tulosten saavuttamiseksi koko työelämän pe-
rusteiden uudelleen pohdintaa. Tulevaisuudessa itsenäinen työntekijä ei loputto-
miin toimi ulkopuolelta tulevan käskytyksen varassa, vaan hän luo itse merkityk-
siä työssään ja näiden myötä ottaa omia resursseja ja osaamistaan yhä enemmän
käyttöönsä.

Tutkimuksen näkökulma ja perustelut: Terveydenhuollon organisaatioissa 
hoitotyöntekijän masennukseen oletettavasti vaikuttavat yksilön omien tekijöi-
den lisäksi työyhteisölliset tekijät, joista yhtenä tärkeänä tekijänä näyttäisi ilme-
nevän tiheästi toistuvat työn/työyhteisöjen/organisaatioiden muutokset. Näillä on 
seurauksia, joilla on ollut merkityksiä henkilöstön masennuksen kokemuksiin 
työyhteisöissään.

Yksilöllisyyden kokemuksena korostuvat ne merkitykset, joita ihminen pitää 
tärkeinä. Niitä ovat omat arvot, suhde elämään ja toisiin ihmisiin. Se, mitä ko-
emme muuntuu merkitykselliseksi tai ei-merkitykselliseksi. Näitä merkityksiä
keräämme koko ikämme. Mielikuvat, symbolit ja tunteet tulevat kokemuksiim-
me merkitysten kautta. Ne ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme. Maailma to-
dellistuu mielikuvissamme. Koska jokaisella ihmisellä on elämän varrella oman-
laiset kokemukset ja ajatukset kokemuksista, on maailmankuvakin yksilöllinen. 
Yhteistä ihmisille kuitenkin on, että jokainen haluaa olla tärkeä ja tarpeellinen
jollakin tavalla jollekulle. Hoitotyöntekijä tuntee olevansa potilaalle tärkeä. Jo-
kainen haluaa myös kuulua “johonkin”. Tätä pohdintaa peilaten onkin perustel-
tua tuntea hoitotyöntekijän ajattelun sisältöjä. Yksilön tehtävä, asema ja koetut 
vaikutusmahdollisuudet ovat merkityksellisiä työssä jaksamista ajatellen. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena on kuvata minkälaisia merkityksiä masentuneet hoito-
työntekijät antavat masennukselleen suhteessa itseensä, ympäristöön, työhön, 
toimintakykyyn ja työnhallintaan. 

Tutkimuksen päätavoitteena on lisätä tutkimuksellista tietoa niistä organisaa-
tio- ja työyhteisötekijöistä, jotka ovat yhteydessä hoitohenkilöstön masennuk-
seen. Tieto auttaa ymmärtämään, minkälainen on masentunutta hoitotyöntekijää
huomioiva ja hyvinvointia edistävä muutoksissa toimiva organisaatio masentu-
neiden hoitotyöntekijöiden kokemuksina.

Keskeisenä tutkimustehtävänä on pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan hoi-
tohenkilöstön masennusta ilmiönä ja masennuksen yhteyksiä työyhteisötekijöi-
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hin muuttuvissa työyhteisöissä masentuneiden itsensä kokemana. Lisäksi pyrin 
selvittämään sitä, millaisina hoitotyöntekijöiden työyhteisöt näyttäytyvät masen-
tuneiden kokemuksina ja minkälaisia odotuksia he luovat hyvinvointia edistävil-
le organisaatioille?

Pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Ilmeneekö hoitohenkilöstön keskuudessa masennusta? Miten masennus il-
menee itselle ja näyttäytyy muuttuvissa organisaatioissa ja työyhteisöissä? 
(Luvut 6.1 – 6.2). 

¶ miten hoitotyöntekijä voi?

¶ miten yleisenä hoitotyöntekijän masennus ilmenee?

¶ miten hoitotyöntekijä masentuu?

¶ mitä ovat masennuksen tunnuspiirteet ja miten masennus tunnistuu 
itselle ja tunnistetaan työyhteisössä?

2. Mitä ja minkälaisia ovat hoitotyöntekijöiden tunnistamat työyhteisölliset ja
organisatoriset masennusta aiheuttavat tekijät? (Luvut 6.3 – 6.3.2, 6.5, 6.6). 

¶ mitä masennuksensa syitä hoitotyöntekijät nimeävät?

¶ millaisia merkityksiä hoitotyöntekijät nimeävät työyhteisömuutoksil-
le?

¶ mitä merkityksiä masentuneet hoitotyöntekijät työssään tuovat esille?

¶ millaisia merkityssisältöjä tunnistetuille työyhteisöongelmien ja ma-
sennuksen yhteyksille masentuneet hoitotyöntekijät antavat?

3. Minkälaisina masentuneet hoitotyöntekijät kokevat organisaatiot ja työyh-
teisöt, joissa työskentelevät? (Luvut 6.4, 6.4.3 ). 

¶ millaisia tuki- ja hoitotoimia muutoksissa olevat organisaatiot ja työ-
yhteisöt käyttävät masennuksen hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi?

¶ miten yleistä jaksamista edistetään masentuneiden hoitotyöntekijöi-
den kokemana?

¶ mitä ovat masentuneiden hoitotyöntekijöiden odotukset tukitoimia
ajatellen?

¶ mitä tukitoimia masentuneet ovat käyttäneet?

¶ millaisia organisaatiot ovat muutoksissa masentuneiden hoitotyönte-
kijöiden kuvaamana?

4. Minkälaisia hyvinvointia edistävien ja masennusta ehkäisevien organisaa-
tioiden tulisi olla masentuneiden hoitotyöntekijöiden odotuksina? (Luku 
6.3.6).

¶ millaista muutosvalmennusta ja -toimia organisaatioiden tulisi käyt-
tää, jotta ne olisivat muutoskykyisiä?

¶ millaisia organisaatioiden tulisi olla, jotta ne olisivat toimivia henki-
löstön työkykyisyyden sekä hyvinvoinnin tukemisen kannalta ja 
mahdollistavat osaltaan ammatillisen osaamisen korkeatasoisuuden?
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3.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen taustaosan tavoitteena oli kuvailla niitä eritasoisia ilmiöitä ja toden-
tuvia tekijöitä, jotka ovat oletettavasti yhteydessä hoitotyöntekijöiden masennuk-
sen esiintyvyyteen. Suurin osa nykyisestä masennuksen tutkimuksesta sijoittuu 
lääketieteelliseen tietouteen. Pieni osa tarkastelusta sijoittuu hoitotieteen ja mui-
den tieteiden näkemyksiin masennuksesta ja masentuneesta hoitotyöntekijästä 
työyhteisössään. Rajaan edellä kuvailtujen kansallisten ohjelmien tulosten arvi-
oinnin tutkimukseni ulkopuolelle. Ensinnä se ei ole tämän tutkimuksen tavoit-
teena ja toiseksi niiden lopullinen analysointi vienee useita vuosia ja on osin työ-
elämän arjessa näkyvillä. Osa ohjelmista on vielä kesken. Näin ollen rakennan 
masennuksen ilmiöiden pohdinnan muiden ja omien tutkimustulosteni tarkaste-
luun sekä pitkäaikaisiin terveydenhuollon kokemuksiini. Varsinaisesti tutkimuk-
seni painottuu kuitenkin ymmärtävään lähestymistapaan. Tämä lähestymistapa
on vahvistunut tutkimuksen prosessin aikana, jolloin vahvistui se näkemys, ettei 
masennuksen eri ulottuvuuksia voi tutkia muuten kuin pyrkiä ymmärtämään ja 
tulkitsemaan masentuneen kokemuksia, hänen ihmis- ja maailmakäsitystään.

Tämän vuoksi tunnen tarpeelliseksi kuvata prosessini kulkua tutkijana ja ih-
misenä. Kuvailen niitä tekijöitä, joita ihmettelen ja jotka saavat minut kysymään
asioita. Perustelen tässä yhteydessä myös ratkaisuja, jotka suuntaavat tutkimuk-
seni viitekehyksen muotoutumista eli sitä, miksi tutkimuksestani tuli se, mitä sii-
tä tuli. Minulla on pitkä kokemus työskentelystä terveydenhuollossa. Olen toimi-
nut lähes kolmekymmentä vuotta terveydenhuollon eri sektoreilla ja eri tehtävis-
sä. Väitän tuntevani terveydenhuollon organisaatiokulttuuria sen “joka tasolta” 
katsottuna. Olen työskennellyt niin psykiatrisessa hoitotyössä sairaaloissa ja
avohoidossa kuin somaattisella alueellakin. Olen ollut esimiehenä ja hoitotyön 
johtajana runsaat 15 vuotta. Olen elänyt pitkän historiallisen ajanjakson hoito-
työn ja organisaatioiden kehitystä seuraten ja mukana ollen ja kummastellen.

Tutkimusprosessini alkuvaihe sijoittui Suomessa historian pahimman talou-
dellisen laman ajanjaksoon. Se tuotti erityisiä vaikeuksia terveydenhuoltoon. 
Aloitin tutkimukseni kvantitatiivisena. Kokemuksellisesti ja tiedollisesti minulla
oli vahva näkemys erilaisista organisaatioista ja ihmisten käyttäytymisestä työ-
yhteisöissä. Siellä ilmenneet ongelmat, tunteet ja merkityksellisyydet olivat ehkä 
liian “tuttuja” ja “itsestään selviä”. En osannut arvostaa tietämystäni. Lähdin siis 
“ihmisen luota” muualle. Hankin tutkimustietoa eri viitekehyksistä, kuten laa-
dusta. Olin opiskellut aiemmin useita vuosia laatuun liittyviä kysymyksiä. Olin 
toiminut laatuprojektien vetäjänä, laadun arvioijana ja auditoijana. Käytin näitä 
tietojani kysymyslomakkeen valmistelussa. Analysoin kyselylomakkeen tuloksia 
kvantitatiivisin menetelmin. Pohdin tuloksia, analysoin niitä lisää, tein tuloksista 
matriiseja ja yritin jälleen ymmärtää tuloksia. Minulle jäi tyhjä olo. Masennuk-
sen ja organisaatiotekijöiden yhteydet eivät auenneet.

Ajan kuluessa aloin esittää itselleni kysymyksiä yhä enemmän. Onko tervey-
denhuollossa jotain todella vialla? Jaksamisesta tiedetään yhä enemmän, uusia 
keinoja ja menetelmiä kehitetään, mutta näyttää siltä, että henkilöstö väsyy yhä 
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enemmän? Mihin organisaatioissa on niin kiire? Mitä kaikkialla tapahtuva kehit-
täminen on ja mitä se tuottaa? Miksi pitää jatkuvasti muuttua ja vaihtaa johtami-
sen malleja? Onko niillä kaikilla jotain lisäarvoa potilaille? Ja lopulta kysyin yhä 
uudestaan. Missä organisaatioissa on ihminen? Kuullaanko häntä? Ymmärre-
täänkö ja välitetäänkö hänestä? Organisaatioiden johtoon ja luottamushenkilöihin
suunnataan yleisissä keskusteluissa odotuksia tilanteen muuttumiseksi. Mitä joh-
to on tehnyt jaksamisen hyväksi? Mitä voi tehdä? Missä tilassa ovat organisaati-
oiden toiminnat? Onko niillä väitettyjä haittavaikutuksia? Huomasin perään kuu-
luttavani yksilön huomioimista. Olin palannut aikaan ennen tutkimukseni aloit-
tamista. Olin palannut takaisin yksilöllisen ihmisen luokse. Tässä vaiheessa tein 
päätöksen.

Suuntasin tutkimukseni hoitotyöntekijöiden kokemuksiin, niihin seikkoihin, 
joita masennuksen “takana” on. Halusin kuulla, mitä masentuneet kertovat itses-
tään, masennuksesta ilmiönä, työryhmästä, työyhteisöstä, organisaatiosta ja nii-
den toiminnoista. Valitsin tutkimukseni viitekehykseksi Rauhalan olemassaolon 
käsitteen. Pyrin tarkastelemaan hoitotyöntekijöiden kokemuksia avoimesti ja 
monipuolisesti. Lopullista kokonaisuutta ei nähdäkseni kukaan pysty hahmotta-
maan. Koska “todellisuus” on alati vaihtuvaa, dynaamista ja se on tarkastelijan
“silmissä ja korvissa”. Todellisuuden moniulotteisuudesta ja monitasoisuudesta
pystyin keräämään poikkileikkauksen tavoin sen hetken totuuden. Se ei kokonai-
suudessaan ole toistettavissa. 

3.4 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

Hoitohenkilöstön stressiä ja työuupumusta on tutkittu 1980-1990 luvuilla. La-
maan ja nopeisiin rakenne- ja organisaatiomuutoksiin liittyen terveydenhuollon 
organisaatioissa aktivoitui vaikeuksia, joilla tutkimustulosten mukaan on oletet-
tavasti yhteyksiä hoitohenkilöstön pahoinvointiin. Hoitohenkilöstön uupumiseen
kohdistuneiden aiempien tutkimustulosten yhteenvetona voidaan todeta, että 80-
luvun ja 90-luvun tutkimustuloksissa on yhtenevyyttä muun muassa itse työn, 
hoitotyön luonteen, vuorovaikutussuhteiden moninaisuuden, työaikajärjestelyjen, 
kiireen, työn organisoinnin, matalapalkkaisuuden ja työuralla etenemisen heik-
kouden suhteen. 90-luvun tutkimustuloksissa edellisten lisäksi painottuivat uusi-
na uuvuttavina tekijöinä organisaation muutokset merkityksineen, seurauksina 
niukentuneet resurssit, paineiden, kiireen, työn kuormittavuuden ja vaatimusten
lisääntyminen. Työn hallinnan, vaikutusmahdollisuuksien, itsenäisyyden ja vas-
tuiden ongelmat nousivat esille. Psykososiaaliset työolot, työympäristö ja er-
gonomiset tekijät todettiin problemaattisiksi. Työssä esiintyi aiempaa enemmän
väkivaltaa ja turvattomuutta. Muun muassa johtajuus, eriarvoiset toimintatavat,
työelämän laatutekijät, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittäminen tuotiin
esille haettaessa jaksamisen ongelmiin ratkaisuja. 

2000-luvun alkuvuosien tutkimustulokset sisältävät tietoa siitä, että edelleen 
työyhteisöissä toiminta on kiireistä ja paineista. Vaatimustaso on koventunut. 
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Organisaatioissa tapahtuu edelleen paljon muutoksia. Pitkään jatkunut uupumus
saattaa muuntua masennukseksi. Pääosin yleinen masennustutkimus on lääketie-
teellistä tutkimusta. Tutkittua tietoa siitä, mitä masentunut kokee, on vähän. Hoi-
totyöntekijöiden masennuksesta ei ole kokemuksellista työyhteisön näkökulman
tarkastelun sisältävää tutkittua tietoa.

Vuonna 1996 kyselylomakkeella keräämäni tutkimuksen tuloksen mukaan
hoitohenkilöstön masennus johtuu lähes 70 %:lla masentuneista työyhteisöihin 
liittyvistä tekijöistä. Samoin organisaatioiden erilaiset muutokset liittyvät tiiviisti 
masennuksen kokemuksiin. Masennukseen liittyvät tutkimustulokset osoittavat, 
että masennus on moniulotteinen ja merkityksellisiä tekijöitä ovat yksilön omat
voimavarat ja kokemukset sekä ympäristön tekijät. Näiden välinen vuorovaiku-
tus on oleellinen masennuksen kokemuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on tie-
don lisääminen niistä organisaatio- ja työyhteisötekijöistä, jotka ovat yhteydessä 
hoitohenkilöstön masennukseen, siitä millaisilta heidän työyhteisönsä näyttäyty-
vät hoitotyöntekijöiden kokemuksina ja minkälaisia odotuksia hoitotyöntekijät 
luovat hyvinvointia edistäville organisaatioille. Tutkimus on tärkeä, jotta organi-
saatiota voidaan tulevaisuudessa kehittää jaksamista tukevaksi ja henkilöstöä 
huomioivaksi.
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4 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET 
PERUSVALINNAT JA 
METODOLOGISET PERUSTELUT 

Tutkimukseni teoreettisina ja metodologisina perusteluina tarkastelen seuraavas-
sa fenomenologiaa ihmisen olemassaolon ontologisina lähtökohtina. Sen jälkeen
määrittelen tutkimuksen keskeisimmät käsitteet. Käytän läpi koko tutkimuksen
pääasiassa lääketieteen ja hallintotieteiden käsitteistöä. Tutkimukseni keskeistä
masennus-käsitettä tarkastelen pääasiassa kokemuksellisena. Tarkastelen myös
lääketieteen näkökulmasta käsitteiden stressi, uupumus ja masennus käsitteellisiä 
eroavaisuuksia. Hallintotieteiden näkökulmasta tarkastelen työyhteisö- ja hallin-
tokäsitteitä. Empiriaosuudessa olen tulosten tarkastelussa käyttänyt samoja käsit-
teitä.

4.1 Tieteenteoreettiset perustelut

Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana on Lauri Rauhalan ajattelu. Kvalitatii-
viseen tutkimusperinteeseen sisältyy monia erilaisia lähestymistapoja. Feno-
menologinen menetelmä on soveltuva tutkimukseen, jossa kuvataan yksilöiden 
kokemuksia (Åstedt-Kurki & Nieminen 1997). Fenomenologisen menetelmän
avulla pyritään kuvaamaan kokemuksia sellaisina kuin ne ovat, ilman kausaalisia 
selityksiä (Merlcau-Ponty 2000). Fenomenologia tarkoittaa oppia ilmiöistä. Se
voidaan ymmärtää sekä filosofisena suuntauksena/pohjana, lähestymistapana että 
tutkimusmetodina/ tutkimusmenetelmänä (Åstedt-Kurki & Nieminen 1997; ks. 
Lukkarinen 2001). Tässä tutkimuksessa ymmärrän fenomenologian lähestymis-
tapana.

Fenomenologiseen metodiin sisällytetään peruskäsitteet kokemus ja merkitys,
intentionaalisuus ja esiymmärrys. Tutkittavaa ilmiötä pyritään tarkastelemaan
kokonaisuutena. Tutkimuksessa pohditaan sitä, minkä laatuisena ilmiö näyttäy-
tyy. Fenomenologisen tutkimusperinteen perustajana pidetyn Edmund Husserlin
mukaan yksilön tietystä ilmiöstä tekemät huomiot ovat intentionaalisia. Huomi-
oiden kohteille ihminen antaa oman ajattelunsa avulla yksilöllisiä merkityksiä.
Tämän vuoksi ulkoinen maailma ei ole objektiivinen tosiasioiden maailma, vaan 
se rakentuu ihmisten tietoisuuden toimintojen merkitysrakenteista. Näiden ulot-
tuvuuksien avulla ihmisen tietoisuus jäsentää kokemuksia, jotka sitten rakentuvat 
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ihmisen tietoisuudessa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Hän luo olemassaoloaan.
Kiinnostukseni kohteena on siis tutkimuksessani mukana olevien hoitotyönteki-
jöiden masennuksen kokemusten sisällöt siten, miten masennukseen liittyvät asi-
at ilmenevät heidän tietoisuudessaan ja miten he ovat luoneet merkityskokonai-
suuksia pohjana masennuksen mukanaan tuomat sisältöainekset. Eri henkilöille 
masennus voi näyttäytyä eri asioina: sairautena (olen masentunut, siis sairastan 
tämännimistä tautia), työkyvyttömyytenä (en kykene enää tekemään työtäni), 
kärsimyksenä (olen pystyyn kuollut, en siis elä) tai itsetunnon viejänä (en ole 
enää minkään arvoinen). Samoin kuin ihminen luo terveyttään, hän luo myös sai-
rauttaan, hän luo elämäänsä.

Esiymmärrys tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole häntä sitovaa ja suuntaavaa 
ennakkokäsitystä tutkimuksen kohteena olevista ilmiöistä. Tutkija ei kohtaa ai-
neistoaan mistään teoreettisesta lähtökohdasta käsin, vaan pyrkii tavoittamaan
tutkittavien kokemukset mahdollisimman aitoina (Åstedt-Kurki & Nieminen
1997). Jokaisella tutkijalla on aikaisempia kokemuksia ja näkemyksiä sekä tut-
kittua tietoutta kyseisestä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiökentästä. Tämä
esiymmärrys tulee tietoisesti ja kurinalaisesti “laittaa sivuun” tutkimusprosessin
ajaksi niin, etteivät omat kokemukset ja näkemykset sekoitu tutkittavien vastaa-
viin. Esiymmärrys pitää raportoida tutkimusraportissa.

Heidegger (1988) toi fenomenologiaan hermeneuttisen ja eksistenssin käsit-
teet. Hermeneutiikan keskeiset käsitteet ovat ymmärtäminen, tulkinta, esiymmär-
rys ja hermeneuttinen kehä (Juntunen & Mehtonen 1982). Fenomenologiassa
siirrytään kohti heideggerilaista eksistenssifilosofiaa, jossa ihminen on osa omaa
situaatiotaan. Tutkimukseni teoreettisena taustana olevan Rauhalan viitekehys si-
joittuu eksistentiaaliseen fenomenologiaan, jossa vaikuttavat sekä Husserlin il-
miöitä kuvaileva että Heideggerin eksistenssifilosofia. 

Ihmistä kuvattaessa on olemassa kaksi perusnäkemystä. Ihminen yleensä -
orientaatiossa tarkastellaan ihmistä lajinsa biologisena, psykologisena tai sosiaa-
lisena olentona. Pyritään löytämään ihmistä koskevia yleisiä lainalaisuuksia. Ih-
minen yksilönä -orientaatiossa pyritään tarkastelemaan sitä, miten ihminen toteu-
tuu itsenäisiä valintoja tekevänä, vastuullisena ja eettisenä olentona.50 Rauhalan 
(1998) mukaan ihminen toteuttaa olemassaolossaan molempia olemuksia, jotka 
kietoutuvat yhteen. Ongelmallista onkin se, miten tutkimuksellisesti kyseisten
olemuspuolien tarkastelut ovat hahmoteltavissa.

Fenomenologisen tarkastelun mukaisesti ihminen on kietoutunut maailmaan
ja hänen kokemuksensa jäsentävät hänen maailmaansa. Heideggerin (1988) mu-
kaan ihminen ei asetu todellisuuteen vain tietoisesti, vaan hän syntyy määrätyn-
laisen maailman osaksi. Tällainen eksistoiva ajattelu lähtee yksilön olemassa-
olosta käsin. Todellisuus jäsentyy yksilön olemassaolon kautta. Rauhalan (1986, 
1998) näkemyksenä on ihmisen olemassaolon eri olomuotoina tajunnallisuus, si-
tuationaalisuus ja kehollisuus. Näkökulma on yksilöllinen, ihmisestä lähtevä. 
Ihminen on ainutlaatuinen, jatkuvasti valintoja tekevä ja vastuullinen, suhteessa 
ympäröivään maailmaan oleva todellistuja. Ihminen nähdään itseään, omaa ter-
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veyttään toteuttavana. Hän on merkityssuhteinen oman situationsa, tajunnalli-
suuden ja kehollisuuden kautta maailmaan. Merkitysten avulla ihminen täyden-
tää omaa subjektiivista maailmankuvaansa. Rauhala painottaa sitä, että ihminen
olemassaolossaan pyrkii aina eheyteen. Jos hän on tietämätön subjektiivisessa
maailmankuvassaan, hän täyttää aukon mielikuvituksensa voimalla. Tältä pohjal-
ta käy ymmärrettäväksi toisaalta muistinsa menettäneen satuilu tai taipuvaisuus
juorujen kuuntelemiseen. Eheyden tunteeseen sisältyy myös elämän kokeminen
mielekkääksi. Leppäsen (1999) mukaan ihminen osoittautuu yllättävän sitkeäksi, 
jos hän voi kokea elämänsä mielekkääksi, selitettäväksi ja loogiseksi sekä itsensä 
tarpeelliseksi ja tuntee vaikuttavansa elämässään. Yhdessä nämä tekijät aikaan-
saavat eheyden tunteen. Tämä tarkoittaa sitä, että terveydenhuollossa hoitotyön-
tekijä hoitajuuden ja siihen liittyvien tekijöiden valinnan ehdoilla todellistuu 
olemassaoloonsa. Jokainen tiedostettu prosessin valinta muuttaa ihmisen oman
olemassaolon ehtoja vaikuttaen samalla osana ympäristöään olevana konteks-
tiympäristön todellisuuteen. Hermeneutiikan näkökulmasta hoitotyöntekijän ma-
sennuksen merkityksenä esimerkiksi vastaajille yhteisen ahdistuksen kokemus
on yksilöllistä ja yksilöllisinä piirteinä koettua.

Ihmisen olemassaolo on ainutkertaista, koska hänen olemassaolonsa ulottu-
vuudet “läpäisevät vastavuoroisesti koko ajan toisensa ja modifioituvat samalla
toistensa olemassaolon ehtoja” (Rauhala 1998, 29). Ihminen ei ole täysin irralli-
nen ympäristöstään. Yksilö elämäntilanteessaan ja olemassaolossaan toteutuu 
ihmiseksi suhteessa toiseen. Hän on aina Rauhalan sanoin “toiseksi tulemisen ti-
lassa”. Ympäristö, toiset ihmiset ja ihminen itse ovat dialektisessa yhteydessä ai-
nutkertaisena. Sitä vastoin kone on aina sama, oli se sijoitettuna vaikka maantiel-
le tai rakennukseen. Terveydenhuollon yksikkö ympäristönä on moninainen. Se
on vuorovaikutusten verkosto. Siinä hoitotyöntekijä toteutuu muun muassa hoi-
tavana, auttajana, apuminänä, työtoverina, alaisena, esimiehenä, työhönsä näh-
den johtajana, itsenäisenä päätöksentekijänä, ohjaajana, opettajana, kuuntelijana, 
ymmärtäjänä ja lähimmäisenä. 

Tämän näkemyksen mukaan hoitotyöntekijän masennus voidaan nähdä ko-
kemuksellisena elämäntilanteen merkityssuhteen häiriönä, tajunnallisena koke-
muksena. Siinä ilmenevät somaattiset “masennusta” ilmentävät oireet, kivut ja 
säryt, jotka esiymmärryksenä ovat kehollisuuden olomuodon ilmentävää huolta 
olemassa olevasta elämäntilanteesta ja tiedostavana eli tajunnan ymmärryksenä
ne näyttäytyvät kehon kipuina. Elämän eri olomuodot kietoutuvat toisiinsa niin, 
että ne ovat dialektisessä yhteydessä. On mahdotonta ja tarpeetonta esittää yksi-
puolista syy-seuraus -kausaalisuhdetta masennuksen ilmetessä. Esimerkiksi ma-
sennustekijöihin liittyviä kipuoireita voisi helpottaa työtilanteen turvallisuuden 
lisääminen, työkuormituksen vähentäminen tai työyksikkökonfliktien selvittämi-
nen. Pelkkä masennuksen toteaminen ja kenties lääkehoidon aloittaminen ei hoi-
totyöntekijän kokonaisolemassaolon kannalta juurikaan tuota tulosta. 

Kun hoitotyöntekijän työsituaatiossa tapahtuu muutos, esimerkiksi työn mää-
rän radikaali kasvu, koko elämäntilanne (tai työtilanne) tulkkiutuu tämän raken-
netekijän johdosta. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi aiheuttaen kehollisuuden ki-
puhäiriöitä, jotka on ymmärrettävä tällöin tilanteen esiymmärryksenä. Se tulk-
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kiutuu kehollisuudessa uupumuksena tai masennuksena. Tajunnan olemuspuolel-
la kipu tai masennus voidaan tulkita työmuutoksesta johtuvaksi. Siihen voi liittyä 
elämäntilanteessa uusia konteksteja, esimerkiksi hoitotyöntekijän ja häntä hoita-
van lääkärin hoitosuhde, jolloin hoitotyöntekijä siirtyy hoitavasta autettavaksi. 
Työmuutosten johdosta merkityksellisten asioiden kokemukset muuttuvat. Ta-
junnan mielellisissä tulkinnoissa merkitykset voivat olla seuraamuksia ahdista-
vista elämäntilanteista. Ne tulkitaan negatiivisiksi ja se heijastuu takaisin tajun-
nallisuuteen esimerkiksi uhkien tai pelkojen tuntemuksina. Situationaalisuuden 
muutoksessa vanhat horisontit voivat muutoksen seurauksena saada kehittymät-
tömän eli harhaisen merkityssuhteen. Esimerkiksi jos organisaation muutoksessa
vanhan ja uuden tilanteen muuttumisissa ei hoitotyöntekijä saa järkiperusteluja 
muutokselle, seurauksena on luottamuksen menettäminen päätöksentekijää koh-
taan. Se luo uusia harhaisia horisontaalisia merkityksiä ja seurauksena on kier-
teinen ja monisyinen merkitysten antaminen suhteessa organisaation johtoon ja 
koko organisatoriseen tilanteeseen. Ihmisen eksistentialistisuudessa erityispiir-
teenä on hänen tajunnallisuutensa. Tajunnassa tapahtuvat ihmisen ajattelutoi-
minnot. Ihmisen tajunnallisuus toteutuu mielissä. Merkitsevyyden perusulottu-
vuutena mieli on se kokemussisältö, jonka ajattelun avulla jokin ymmärretään
joksikin. Ihmisen kokemukset ovat joko tietoisia tai tiedostamattomia. Ihmisen
oman sisäisen/henkisen kasvun kannalta on tärkeä pyrkiä itsetiedostuksen avulla 
tunnistamaan itsessään olevaa. Ihmisen yksilöllisyyden kannalta itsensä tuntemi-
sen tärkeys on ensisijaista. 

Aidossa yksilöllisyydessä saavutetaan vasta oman elämän (ja oman itsen) si-
sältäpäin tuleva ohjauksellisuus. Hoitotyöntekijän todellistuessa hoitavana suh-
teessa potilaaseen hoitajan itsetuntemuksella on tärkeytensä, koska itsetuntemus-
ta omaavalla ihmisellä on oma elämäntilanne hallinnassa, tunteet ovat mahdollis-
ta tunnistaa ja toisen ihmisen empaattinen kohtaaminen mahdollistuu. Myös hoi-
totyöntekijän jaksamisen kannalta pyrkimys itsetietoisuuteen on tärkeätä, koska 
tuntiessaan omia sokeita kohtiaan myös tasapainoisuus mahdollistuu ja tasapai-
nottomuuteen sidotut resurssit vapautuvat. Koska ihminen on tahtova ja moraali-
sesti vapaa tekemään valintoja ja on vastuullinen niistä, eettisyys liittyy ihmisyy-
teen kiinteästi. Hoitotyöhön liittyvät aina eettiset valinnat. Hoitotyöntekijän 
omaan jaksamiseen liittyy myös eettisiä valintoja. Onko hoitotyöntekijän jaksa-
mattomana, masentuneena työssä oleminen merkityksellistä potilaan hoidon 
kannalta? Myös työnantajan eettisillä valinnoilla on potilaan hoidon suhteen 
merkityksensä. Ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ihmi-
nen eroaa tässäkin suhteessa koneesta. Ihmisen eri olemispuolet yhdistyvät ja 
komplisoituvat ihmisessä persoonaksi. Tutkimuksessani pidätäydyn siis mielen
kokemussisältöihin. Pyrin valottamaan hoitotyöntekijöiden esille tuomien koke-
musten avulla masennusta heidän mukaan joksikin. Masennus ilmiönä voidaan 
ymmärtää mielen avulla moniulotteiseksi pahoinvoinnin tilaksi. Miten hoitotyön-
tekijä suuntautuu työyhteisön ilmiöön? Hoitotyöntekijän intentionaalisuus työ-
hön ja työn merkityksiin on muuttunut masentuneena erilaiseksi. Hoitotyöntekijä 
masentuneena kokee työympäristönsä masennuksen tuottaman “epäjärjestyksen” 
kautta. Hoitajuus esineellistyy ja hoitotyöntekijä yksilöllisine erityispiirteineen
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katoaa itseltä. Tämä itsestä vieraantuminen aiheuttaa konemaisen, urautuneen 
suhtautumisen hoitotyöhön. Tässä tutkimuksessa ihmisen yksilöllisen ja hallin-
non (hallintotieteellisen) yhtymäkohdat ovat ilmeiset.

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on fenomenologinen tarkastelutapa. Tut-
kimuksellisesti se tarkoittaa sitä, että organisatoriset, työyhteisölliset ja hallinnol-
liset ilmiöt tulevat esille hoitotyöntekijän yksilöllisten masennuskokemusten51

kautta, lähinnä situationaalisuuden konteksteina. Tarkastelen tutkimuksessani
työyhteisöä ja organisaatiota pääosin hoitotyöntekijän situationaalisuuden ilmen-
tymänä. Työyhteisö on se konteksti, jossa hoitotyöntekijä eri rooleissaan todellis-
tuu. Tämä ei tarkoita sitä, että hoitotyöntekijän masennuksen tarkastelun pitäisi 
tapahtua vain yksilön kautta. Työyhteisöllinen ja me-taso yksilötason rinnalla on 
erityisen tärkeää masentuneen hoitotyöntekijän ja koko yhteisön merkityskohtei-
na.

Näkökulmani masennuksen kokemuksessa on fenomenologinen. Masennus
on yksilön ainutlaatuinen kokemus. Se tarkoittaa sitä, ettei kukaan toinen voi sa-
noa onko yksilö masentunut vai ei. Se on yksilön arvioitavissa. Yksilön arviota 
tulisi ympäristön kunnioittaa. Tässä tutkimuksessa yksilö nähdään vastuullisena
toimijana, jolla on oma arvomaailmansa, elämänkatsomuksensa ja omin tapa kie-
toutua maailmaan (mm. Varto 1992; Rauhala 1998). 

Tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan masennusta pääosin työhön liitty-
vänä, vaikka ei tällaista tarkkarajaisuutta voida sosiaalisessa todellisuudessa teh-
dä. Tässä yhteydessä masennukseen liittyvät käsitteet ulottuvuuksineen ilmene-
vät vaihtuvina tiloina, prosesseina, jotka kulminoituvat johonkin, tässä yhteydes-
sä työhön ja työyhteisöön. Koska kyseessä on fenomenologinen näkemys ja sii-
hen perustuva tutkimus, en luo laajaa hallinnollista tai organisaatiokulttuurista
katsausta, koska näkökulma on yksilöllinen. Kun vastaaja on kokenut itsensä 
masentuneeksi, käyttänyt masennus-käsitettä ja luonnehtinut masennuksensa ko-
kemusten piirteitä, olen tutkimuksessani ryhmitellyt hänet masentuneiden hoito-
työntekijöiden ryhmään.

Tämän tutkimuksen peruslähtökohtana on, että koko organisaation ja sen 
osana työyhteisön toiminta perustuu avoimeen, dynaamiseen ja sekä yksilöitä et-
tä koko työyhteisöä huomioivaan toimintamalliin ja työkulttuuriin. Työyhteisön 
toiminnassa yhdistetään kokonaisuudeksi henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin, 
tuloksellisuuden ja tuottavuuden, osaamisen ja laadun ulottuvuuksien kehittämi-
nen (Lindström 1994a; Sarala & Sarala 1996b; Sarala 1999). Keskityn hoitotyön-
tekijöiden masentuneisuuteen ja toiminnan muiden tekijöiden yhteisyyteen niin,
että tuloksellisuusalue jää ulkopuolelle. 
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4.2 Masennuksen käsite 

Masennuksen käsitettä on tarkasteltu paljon kirjallisuudessa. Masennuksen käsite 
on moniulotteinen ja rajoiltaan epäselvä. Sillä on monia eri merkityksiä. Lehto-
sen (1995) mukaan depressio-käsitteen määrittely onkin sopimuksenvaraista.
Suomen kielen substantiivi masennus johdetaan adjektiivista masea, joka tarkoit-
taa kesyä, rauhallista, hiljaista ja sävyisää. Masennusta määritellään alistuneisuu-
tena, herpaantumisena, raukeutena, lannistumisena, lamaannuksena, alakuloisuu-
tena ja apeutumisena (vrt. esim. Poutanen 1996; Tamminen 2001). Masennusta 
kuvataan myös psyykkisenä oireena, oireyhtymänä, sairautena tai tunteena. Nis-
kasen ja Mikkosen (1999) mukaan masennuksesta käytetyt erilaiset nimitykset
viittaavat siihen, että masentuneisuudessa on ulottuvuuksia tai osia, joita voidaan 
sanoa kuolleisuudeksi, estyneisyydeksi, pysähtyneisyydeksi ja rikki menneeksi.

Masennus käsitteenä on tunnettu lääketieteessä pitkään. Jo Hippokrates antii-
kin Kreikassa kuvasi alakuloisuutta, jonka hän oletti olevan ruumiillista alkupe-
rää. 1900-luvun alkuvuosina otettiin käyttöön sana depressio, joka laajeni lääke-
tieteen ulkopuolellekin. Nykyisin käytetään myös muita käsitteitä, kuten työ-
masennus ja työdepressio (Salokangas 1997). Masennusta on eri tieteissä määri-
telty monin eri tavoin (ks. mm. Achté & Tamminen 1993; Henriksson ym.
1994). Määrittelyjen lähtökohtina ovat esimerkiksi lapsuuden kokemukset, jotka 
vaikuttavat tiedostamattomina aikuisiällä tai vietit, opitut uskomukset ja asenteet 
tai tunteiden ja elämän hallitsemattomuus. Biologiset tai sosiaaliset lähtökohdat 
ovat myös määrittelyjen perustoina. Vuorovaikutuksen epäonnistumiset, yksinäi-
syys ja hylätyksi tulemisen kokemus tai turvattomuus ovat oleellisia masennuk-
sessa. Käytän tässä tutkimuksessa käsitteitä masennus ja depressio sen mukaises-
ti, miten ne esiintyvät kyseisissä tutkimuksissa. Käsitän ne tällöin synonyymeik-
si. Masennus-käsitettä käytetään sekä viittamaan sairauteen että tunnetilaan. Va-
kava masennus ei yleensä mene itsellään ohitse eikä sitä voi poistaa tahdonvoi-
malla. Mielialaa ei kukaan pysty väkisin muuttamaan apeasta hilpeäksi. Monesti 
ihminen huomaamattaan sopeutuu elämään masentuneena. Yksilön näkökulmas-
ta masennus on kokemuksellinen ja tunnetasoinen. Se luo tunteiden välityksellä 
käyttäytymismalleja ja ilmenemismuotonsa olemukseen, kyvykkyyteen, asioiden 
päättämiskykyyn sekä joustavuuteen. Seuraavassa määrittelen masennusta ko-
kemuksellisena ilmiönä ja tunnetilana.

Hoitotyöntekijöiden kokemuksellinen masennus 

Lääketieteellinen näkökulma

Arkielämässä kuvataan masennusta oireina, joilla tarkoitetaan ruumiillisten toi-
mintojen tai fyysisen sairauden merkkejä (kuten kivut, säryt ja unettomuus), tun-
ne-elämän (kuten levottomuus) ja ajattelun häiriöitä (kuten muistamattomuus tai
aloitekyvyttömyys) ja sosiaalisten suhteiden ongelmia (kuten vetäytyminen yk-
sikseen tai itseensä käpertyminen). Masennus ilmenee ihmisen kokonaisuudessa 
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niin mielialan vaihteluina, ajatusten ja käyttäytymisen muutoksina kuin kehon 
toimintojen häiriöinä. Salokangas (1997) kuvaa lääketieteellisenä näkemyksenä 
edellä mainitsemieni eri komponenttien suhdetta toisiinsa neurofysiologisena 
häiriönä, jossa mielihyvän kokemisen, vireystilan ja ahdistuneisuuden tunteen, 
kognitiivisten prosessien ja vegetatiivisten toimintojen säätelevien hermoradasto-
jen toiminnot olisivat suistuneet “raiteiltaan”. Kyseisen häiriön ihminen tunnistaa 
kokemuksina psykologisella tasolla edellä kuvailtuina masennuksen oireina. Ko-
kemuskokonaisuutta siis nimitetään masennukseksi, joka johtaa hyvinvoinnin, 
toimintakyvyn ja terveyden heikkenemiseen.52 Tamminen (2001, 11) kuvaa ma-
sennuksen tunnetta masentuneisuutena, joka on ihmisen “normaali vastaus hen-
kiseen kipuun ja pahoinvointiin”. Masennus syntyy, kun yksilön elämän tekijöis-
sä tietty kynnys ylittyy (kuvio 1).

Synkkä
ajatte lu

Itsetunnon
vaurio

… Ja tämänhetkinen stressi

Masennukselle altis ihminen

Kun

tietty

kynnys

ylittyy

Masennuksen tekijät

Varhainen menetys
tai muu suuri
vastoinkäyminen

Perinnöllinen
alttius

Epävakaa
itsetunto

Puutteelliset
ihmissuhdetaidot

Läheisen tuen
puuttuminen

Ihmissuhteen
menetys

Epäonnistuminen

Sairaus

Esim. Työpaikan
menetys

Kuvio 1. Masennuksen tekijät (Tamminen 2001, 70).
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Kokemuksellinen näkökulma 

Kun masennuksen kliiniset oireet ovat objektiivisesti mitattavissa tai havaittavis-
sa, niin masennusta ilmiönä tarkasteltaessa liitetään siihen ihmisen oma kokemus
tai näkemys. Masennus on kokemus, joka on mielen eri tunnevivahteinen tapah-
tuma. Kiikkalan (1996) mukaan yksilön masennuksen kokemus on muuntuva 
niin ihmis- kuin tilannekohtaisestikin eikä sitä voi pysyvästi luokitella. Näkö-
kulma on eksistentialistis-fenomenologinen, jossa ihminen on holistinen, jaka-
maton kokonaisuus omassa ainutlaatuisessa elämäntilanteessaan.53

Masennukseen sisältyy siis lääketieteellisten oireiden ja häiriöiden ohella ko-
konaisvaltaisia elämän arjessa esiintyviä kokemuksia. Siihen liitetään prosessi-
maisuus, olotilan asteittainen paheneminen. Masennuksessa tunnistetaan eri taso-
ja. Ensimmäisellä tasolla ärtyneisyys lisääntyy ja oma-aloitteisuus vähenee, ha-
lukkuus yksinoloon ja passiivisuuteen lisääntyy. Toivottomuus on tunnusomaista
toisella tasolla, myös itseensä käpertyminen on voimakasta. Kolmannella tasolla 
hajanainen olo lisääntyy eikä mikään tunnu miltään. Neljännellä tasolla itku tu-
kahtuu kokonaan, tunteet ovat kuolleet tai hukassa itseltä. Tunteiden tilalle tule-
vat kuolemantoiveet. Masennukseen saattaa sisältyä ilottomuutta, onnetonta oloa 
ja työn koneistumista. Masennusta kuvataan elämättömyytenä, itsestä ja omista
tunteista vieraantumisena tai voimakkaana kärsimyksenä (kuvio 2). Masennuk-
seen sisältyy tylsyyden, häpeän, surun, syyllisyyden, vihan, pettymyksen ja kat-
keruuden tunteita sekä itseinhoa. Persoonallisuus saattaa muuttua ja itsetunto se-
kä hallintakyky mataloituvat. Masentunut kokee olevansa herkkä, siihen liittyy 
itkuisuus ja mielen ailahtelevaisuus. Masennus on myös ahdistuksen, pelkojen ja 
ristiriitaisuuden tunteiden olotila. Masennus näyttäytyy Kiikkalan (1996) mu-
kaan kokemuksellisena ristiriitaisuutena suhteessa kuolemaan ja elämään, ihmi-
sen hengellisyydessä, ympäristön ja itsen suhteissa, koettuina fyysisinä häiriöinä 
ja kokemuksellisen ulottuvuuden sekä toiminnan suhteissa.54 Elämä on urautu-
nutta ja rutiininomaista. Rutiinit luovat turvallista oloa (ks. Kiikkala 1995; Kiik-
kala & Sohlman 1998).

Masennuksen yhteydet haavoittuvuuteen ja tunteisiin

Masennuksen kokemukseen liittyy herkkyys haavoittuvuudelle. Haavoittuvalta 
puuttuu selviytymiseen tarvittavia keinoja ja voimavaroja. Puuttuminen voi olla 
joko “todellista” tai itsearvioitua. Haavoittuvuutta lisää 1) voimakas sitoutumi-
nen yksittäisiin tavoitteisiin niin, että “tielle” ilmaantuu esteitä, 2) kun yksilö ei 
tunnista omia uskomuksiaan eli ei tiedä millaisten taustauskomusten varassa hän 
elää, 3) kun yksilö ei tunnista omia arvojaan eikä tiedä, millaiseen tärkeysjärjes-
tykseen hän on asioita elämässään laittanut ja 4) kun yksilö ei tunnista unelmiaan

53 Hoitotieteen näkökulmina (mm. Newman 1986; Watson 1988; vrt. Rauhala 1980, 1988,

1990).
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ja tavoitteitaan eli ei tiedä, mitä elämältään haluaa. Omien arvojen, uskomusten,
tavoitteiden, toiveiden, unelmien, tunteiden, voimavarojen, selviämiskeinojen ja 
päätöksentekotapojen tunnistaminen vähentää haavoittuvuutta. Jotta yksilö ei 
toimisi vain perusolettamustensa varassa pitäisi hänen opetella kuuntelemaan
omia tunteitaan (Suonsivu 1997). 

Tunteet kiinnittyvät jokaiseen yksilön kokemaan menetykseen tai uhkaa si-
sältävään elämänkohtaan. Trauma, suru, häpeä, viha, syyllisyys, ahdistus tai 
kiukku sisältyvät selviytymisen prosessiin. Kun yksilö tunnistaa tunteitaan, ne 
muodostuvat hänen toimintansa käyttövoimaksi. Suru, masennus, kateus, ylpeys, 
alemmuudentunteet, sääli ja katumus ikään kuin “kuluttavat” tunteita. Vastapai-
nona ilon, rakkauden, itsearvostuksen, toivon ja tiedon kokemukset lisäävät voi-
mia ( Pietarinen 1995 ). 

Spinozan (Scruton 1998) mukaan tunteilla on luonteensa ja käyttäytymista-
pansa. Ne säännönmukaisesti ovat laajentumishaluisia (Pietarinen 1995). Tämä
merkitsee yksilön tai yhteisön elämässä sitä, että tarraudutaan ajatukseen, “aina-
han minä olen ollut onneton” tai “aina meidän yksikkö on syrjäytetty”. Tunteet 
ovat ominaisuuksiltaan magneettisia, ne kasaavat ympärilleen historiallisia todis-
tusaineistoja. Kun yksilö suuttuu jollekulle, löytyy yhä uusia asioita, joista voi
suuttumuksen tunnetta lisätä tai pitkittää. Masennukseen liittyy kyvyttömyys il-
maista omia tunteita jokapäiväisessä elämässä. Yksilön ollessa tunnevaltaisessa 
tilassa se toimii esteenä selviytymiselle. Tunnetaso muuntuu yksilön käyttäyty-
miseksi. Ajattelu on tietoista toimintaa ja sen avulla voimme muuntaa tuntei-
tamme ja kehomme tiloja. Tämä on tärkeää masennuksen kokemuksessa. Tämä
voisi tarkoittaa sitä, että masentunut ei pohtisi sitä, mikä minua masentaa vaan 
kuinka masennan itseni? Miten sen teen? Mitä minussa tapahtuu ajatuksissa, 
mielikuvissa tai sisäisessä puheessa? (vrt. Tietäväinen 2002).55
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55 Tutkimusviitteitä näkökulmana masennuksen kokemuksellisuus ja hoitotyöntekijän masen-

nuksen kokemuksellisuus haettiin useamman tutkimushaun kautta (liite 1). Tehtyjen tutkimusha-

kujen kautta ei kyseisissä tutkimustuloksia löytynyt. Sen sijaan sekä ulkomaista että kotimaista

hoitotieteellistä tutkimusta on tehty runsaasti potilaiden ainutkertaisuudesta terveydenhuollossa.

Ainutkertaisuutta ilmennetään esimerkiksi dialogisena hoitosuhteen aineksena.



Avun tarve

Tuskaisuus Ilottomuus

Elämänmalli

Toiveilu

Voimattomuus

Ajattelun muutokset

Itsen vähättely

Toivottomuus

Merkityksettömyys

Jähmettyminen Vihamieliset tunteet

Paha olo

Elämänvoiman väheneminen

Kuoleman kutsu

Kuoleman kutsun ja elämänvoiman
välinen koettu ristiriita

Kokemuksellinen olemisen eli tiedon,
tunteen ja tahdon ristiriitaisuus

Hengellinen kokemus

MASENNUS KÄRSIMYKSENÄ

Yksilön ja ympäristön
välinen ristiriita

Fyysinen häiriö

Syrjäänvetäytyminen

Ympäristön itseen kohdis-
tuvat vihamieliset tunteet

Ympäristöön koh-
distuvat odotukset

Ympäristöön kohdistuvat
vihamieliset tunteet

Vajaus tunnesuhteiden
vastavuoroisuudessa

Reaktio elämäntilanteeseen

Fyysinen kipu

Aistitoimintojen muutos

Ravitsemustilanteen muutos

Itkuisuus

Kiirehtiminen

Ulkonäön muutos

Väsymys

Kuvio 2. Masennusta kärsimyksenä kuvaava käsitekartta (Suora lainaus Kiikkala
1995, 38) 
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Masennuksen merkitykset 

Masennus luo merkityksiä koko yksilön elämään, sen kaikkiin alueisiin (merki-
tys-käsitteestä esimerkiksi Thomas & Velthouse 1990).56 Masennuksen merkitys
kulminoituu yksilön aikaisempiin kokemuksiin, arvoihin, uskomuksiin ja perus-
olettamuksiin57 itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä kulttuuriin, jossa on elä-
nyt ja elää parhaillaan. Perusolettamuksiimme liittyy se, mikä mielikuva meillä
on itsestämme, voimavaroistamme ja selviytymisestämme.58Olennaista on, mitä
merkityksiä elämän mahdollisuuksille tai tapahtumille yksilö antaa. Myös asioi-
hin reagointitavat ovat tärkeitä. Kun yksilö ei voi kaikkea hallita itsessään tai
ympäristössään ja kohtaamme tapahtumien seurauksia, hallinnan kohteeksi tule-
vat ne keinot, joiden varassa yksilö kestää muutokset ja tapahtumat seurauksi-
neen. Yksilö tarvitseekin malleja, joiden avulla hän oppii hyväksymään sellaiset 
asiat, joita ei voi muuttaa.

Kun elämä tuntuu ristiriitaiselta ja haavoittavalta eikä keinoja tai voimia tun-
nu olevan jaksamiseen, alkavat ajatukset pyöriä itsemurhan parissa. Masennus on 
suojautumista elämän kolhuja vastaan. Se antaa aikaa ihmiselle olla oman itsensä
kanssa. Toisinaan masennus toimii viestinä entisen elämän toimimattomuudesta
ja masennus luo alun uudelle asianomaisen elämässä. Moni masentunut kokee, 
ettei hänellä ole vaihtoehtoja eikä keinoja elämässään jäljellä. Jos masennus on 
kestänyt pitkään, siihen liittyvät jokapäiväiset oireet ja ongelmat. Ne alkavat yhä 
pahenevasti haitata elämää. Elämänlaatu alenee ja elämänpiiri kapenee. Ongel-
mien selvittäminen vaatii yhä enemmän voimia. Epävarmuus tulevaisuudesta
kasvaa. Koko elämä pyörii masennuksen ympärillä, elämää tarkastellaan ja 
suunnitellaan sen kautta. Masennusta kokevalle syntyy ajan mittaan noidankehä,
joka syvenee ja jota on vaikeata katkaista ilman tuki- ja hoitotoimenpiteitä (ku-
vio 3). 

56 Merkitys voidaan määritellä sellaiseksi, minkä henkilöstön mieli luo eri asioille. Työelä-

mässä käytetty motivaatio on usein kuviteltu työyhteisöissä tuottavuuden välineeksi, jonka avulla

työvireys saadaan kasvamaan. Työmotivaatiolla pyritään korjaamaan ihmisen maailmankuva

niin, että organisaation tavoite olisi myös työntekijän. Eli henkilöstön maailmankuvan sisällöt

olisivat samankaltaisia organisaatioiden tavoitteiden kanssa (Vuori 1995).
57 Tarkoitan sitä, että ihmisen toimiminen on perusolettamusten varassa toimimista. Hyödyl-

lisiä ovat ne, jotka antavat suuren määrän erilaisia ajattelun ja toiminnan vaihtoehtoja. Haitalli-

sia ovat ne, jotka kapeuttavat kasvua, oppimista ja yhteistyötä.
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58 Selviytymisellä tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että yksilö pystyy jatkuvasti muuttuvaan

ajatteluun ja toimintaan. Selviytymisen tavoitteena on päästä säätelemään vaatimuksia, joiden

arvioimme verottavan liikaa voimavarojamme tai ylittävän ne. Joskus selviytyminen tarkoittaa

opettelua elämään jonkin tietyn asian kanssa (esim. sairaus), jolloin se muodostuu jatkuvaksi

toiminnaksi. Se on tietoista ja on eri asia kuin mukautuminen, asioihin tottuminen tai alistumi-

nen, Se ei ole tilanteen täydellistä hallitsemista vaan haitan minimointia tai sen sietämistä.



Syrjin tä ja leimaantuminen

Ruokahalun ja
seksuaalisen
halun häiriöt

Aivojen kemialliset
muutokset

Psykosomaattiset
oireet

Potilaan rooliin
joutuminen

Tunne, että maailma
kaatuu päälle

Heikentynyt toimin ta-
ja työkyky

Tunte iden hallinnan
menettämisen pelko

Itseensä
käpertyminen

Alaku loiset
ajatukset

Eristäytyminen
muista ihmisistä

Muutokset ulkoisessa
olemuksessa

Syyll isyyden ja
häpeän tunteet
- a lentunut itsetunto

MASENNUKSEN
NOIDANKEHÄ

Kuvio 3. Masennuksen noidankehä (Tamminen 2001, 71, suora lainaus).

Hoitotyöntekijän masennuksen kokemukset työyhteisössä 

Organisaation rakenteet ja siellä vallitseva työ- ja organisaatiokulttuuri, sen nor-
mit, arvot, metaforat, piilotetut ja ilmiviestit luovat sen pohjan, jossa yksilö ja
työryhmä toimivat. Organisaation tila on dynaaminen, alati vaihtuva. Myös yksi-
lön ja organisaation suhde merkityksineen on muuttuva. Tällainen organisaation 
konteksti sisältää sen erityisyyden. Jokainen organisaatio muodostuu oman histo-
riansa, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa erityissuhteina. Työntekijän kokemuk-
sille, ammatillisuudelle, kyvykkyydelle ja jaksamiselle on organisaatiolla kes-
keinen merkitys. Yksilö ei esimerkiksi ole hyvinvoiva irrallisena työympäristös-
tään, vaan hyvinvointi peilaantuu sekä ihmiseen itseensä, työryhmään ja työyh-
teisöön kokonaisuutena (mm. Lindström 1994; Lindström & Kandolin 1996; ks. 
myös Vuori 1995). Objektiivinen työympäristö voi olla joko samanlainen tai eri-
lainen kuin mitä siellä työskentelevät sen kokevat. Kokemus siitä muodostuu yk-
silölliseksi.
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Masentuneena kokemukset itsestä ja ympäristöstä muuttuvat. Työyhteisössä 
myös masentuneeseen saatetaan suhtautua eri tavalla kuin ennen hänen masen-
tumistaan. Hoitotyöntekijä tuo työyhteisöön oman masennuksensa. Jos hän ei 
tunnista eikä hyväksy masennustaan vaan yrittää piilottaa sen, se pyrkii näyttäy-
tymään siitä huolimatta. Masennus ilmenee esimerkiksi vetäytymisenä, yhteis-
työkyvyttömyytenä, jaksamattomuutena, sairauspoissaoloina, “ylipirteytenä”, 



touhukkuutena, hajanaisuutena, päättämättömyytenä, keskittymiskyvyttömyyte-
nä tai arkuutena. Potilaiden kuolema, kivut, kohdentumaton ahdistus, pitkäai-
kaissairaudet ja menetykset lisäävät masentuneessa hoitotyöntekijässä ahdistu-
neisuutta. Miten niitä hallitaan? Masentunut saattaa vetäytyä rutiinitehtävien pa-
riin. Hän saattaa piiloutua ainutlaatuisuutensa peittävän ja haavoittuvuutta suo-
jaavan roolin taakse. Jos työyhteisössä ei ymmärretä mistä on kyse, voi masentu-
neen tilanne edelleen vaikeutua. Häntä kohtaan saatetaan olla tyytymättömiä.
Häntä voidaan kohdella alentuvasti, toisarvoisesti tai hylätä työryhmän ulkopuo-
lelle. Esimies saattaa huomauttaa tehdyistä virheistä. Seurauksena saattaa masen-
tuneen itsetunto huonontua entisestään ja kärsimyksen tunne voimistua. Kuvailtu 
tilanne vaikuttaa työyhteisössä tehtävään potilashoitoon sillä terveydenhuollon 
erityispiirteenä on ihminen odotuksineen ja tarpeineen hoidon kohteena. Hoidet-
taessa ihmistä tulevat esille vuorovaikutuksen dynaamisuus ja ainutlaatuisuus. 
Hoitotilanteessa jokainen ihminen tuo esille omat tapansa kohdata toista ihmistä.

Potilaiksi tulevat ovat pääasiassa menettäneet tai vaarassa menettää jotain 
elämässään. Potilaat ovat erilaisia, vaikka heillä on samantyyppisiäkin oireita ja
sairauksia. Kuitenkin jokainen heistä tuo oman yksilöllisen tilanteensa hoitoyh-
teisöön. Tämä vaikuttaa osaltaan hoitavien työyhteisöön, sen ryhmädynamiik-
kaan ja ilmapiiriin. Hoitotyöntekijä kohtaakin työssään lähes aina epätasapainoi-
sessa situaatiossa olevan ihmisen. Potilaita kuuleva ja ymmärtävä kohtaaminen
vaatii häntä hoitavalta tasapainoisuutta ja jaksamista kohdata alati uusi potilas
odotuksineen. Työ vaatii hoitotyöntekijältä sisäistä eheyttä, jotta itse jaksaa. Hoi-
totyöntekijä ei voi mennä sen taakse, ettei ehdi auttaa potilasta tai normit asetta-
vat kieltoja, koska eettisyys hoitotyössä vaatii tekemään kaikkensa potilaan hoi-
tamiseksi.

Terveydenhuollossa toimivien hoitotyöntekijöiden masennusta leimaa poti-
laan kohtaamisessa ja hoitamisessa arvojen, etiikan, moraalin, aidon vuorovaiku-
tuksen ja ristiriitaisuuksien pohdiskelu ja jopa syyllisyydentunteet. Hoito-
osastolla on vuorovaikutusten verkosto. Siellä käyvät potilaiden omaiset, muut
ammattiryhmät, alan opiskelijat ja opettajat, muut vierailijat, johto, luottamus-
henkilöt, kunnan johtohenkilöt ja organisaation muiden työryhmien sekä tiimien
jäsenet. Myös yhteiskunnallinen ympäristö luo omia odotuksiaan ja paineita hoi-
taville. Ilmenevät ristiriidat ovat seurauksia ulkopuolisten tavoitteiden ja hoita-
van henkilön sisäisten tavoitteiden erilaisuudesta potilaan hoitamiseksi, raken-
teellisista ratkaisuista sekä arvovalinnoista. Jaksamattomuutta syventää myös tie-
toisuus siitä, että työn organisointimalliksi kehitettyä yksilövastuista hoitotyötä
ei pystytä toteuttamaan henkilöstöpulan vuoksi. Yksilövastuisessa hoitotyössä 
potilaan ja hoitotyöntekijän välille muodostuu kiinteä yhteistyösuhde (Munnukka 
1993; Suonsivu 1993 ). Vaikeudeksi muodostuu se, ettei ehdi hoitamaan omia
potilaita. Toisaalta masentuneelle hoitotyöntekijälle saattaa olla vaikeata potilaan
kanssa tehtävä läheinen hoitosuhdetyöskentely. Yksilövastuisen hoitotyön toteu-
tus on tärkeä työskentelymuoto hoitotyöntekijöille, koska se mahdollistaa itse-
näisen työskentelyn, päätöksentekoa ja vastuita potilaiden hoidon kokonaisuu-
desta. Työ vaatii erityisasiantuntijuutta, kyvykkyyttä, jatkuvaa uuden oppimista
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ja laatutyöskentelyä. Myös itsearviointi on tärkeätä hoitotyöntekijälle yksilövas-
tuisen hoitotyön toteutuksessa.

4.3 Stressin, uupumuksen ja masennuksen käsitteiden 
erittelyt

Psyykkisen pahan olon tiloja voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja eri 
käsittein. Stressi, uupumus ja masennus vähentävät ihmisen yleistä jaksamista.59

Jaksamiseen liittyy läheisesti useita käsitteitä, kuten työtyytyväisyys,60 työn hal-
linta,61 sisäinen hallinta,62 elämänhallinta,63 empowerment, 64 työkyky 65 ja co-
ping.66

59 Jaksaminen on termi, jota käytetään puhuttaessa hyvästä tai pahasta olosta. Jaksaminen

on dynaaminen, alati vaihtuva olotila. Yleisenä jaksamisen tai jaksamattomuuden termejä käyte-

tään silloin, kun puhutaan sairauksia lievemmistä ongelmista (ks. Mäenpää 2000; vrt. Siitonen 

2001). Tässä tutkimuksessa ymmärrän jaksamisen kokemuksen laajasti. Se toimii sateenvar-

joefektinä, jonka alle sijoitetaan sekä yksilön/työyhteisön hyvinvointi/pahoinvointi että ennalta-

ehkäisevät keinot. 
60 Työtyytyväisyyteen liittyviä tutkimuksia (ks. McNeese-Smith 1999; Tovey & Adams 1999).
61 Työn hallinta - käsitteestä (esim. Aronsson 1999).
62 Sisäinen hallinta on yksilön sisäinen kokemus siitä, että hän hallitsee tunteitaan, elämään-

sä ja työtään  (esim. Thomas & Velthouse 1990; Jones & Meleis 1993).
63 Elämänhallinta merkitsee sitä, että ihminen on tietoinen omista sekä sisäisistä että ulkoi-

sista voimavaroistaan ja elintavoistaan. Hobfoll ym. (1990) liittää yksilön terveyden kokemuk-

seen hänen voimavarat ja omalaatuisen suhteen niin sisäiseen kuin ulkoiseen maailmaan. Tähän

liittyy koherenssi-käsitteen kolme ulottuvuutta: ymmärrettävyys, hallittavuus ja tarkoitukselli-

suus. Koherenssia on tutkinut mm. Antonovsky (1979), joka pitää eheyden tunnetta ratkaisevim-

pana tekijänä ihmisen terveyttä ajatellen. Eheyden tunne koostuu kolmesta ulottuvuudesta: mer-

kityksellisyydestä, ymmärrettävyydestä ja vaikuttavuudesta (Leppänen 1999). Myös Feldt (2000) 

on käsitellyt koherenssia väitöskirjatyössään. Aiemmista tiedoista poiketen Feldtin mukaan kohe-

renssi muovautuu myös yli 30-vuotiailla. Sitä voidaan tukea työn epävarmuustekijöiden vähen-

tämisellä, yksilöllisyyden huomioinnilla ja organisaatiokulttuuriin panostamalla.
64 Empowerment -käsite on suomennettu muun muassa voimaantuminen-käsitteenä. Siitonen

(1999,93 ) määrittelee voimaantumisen: “Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä pro-

sessi. Voimaa ei voi antaa toiselle. Se on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi tai tapahtuma-

sarja, jonka kannalta toimintaympäristön olosuhteet voivat olla merkityksellisiä, ja tämän vuoksi

voimaantuminen voi olla jossain tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa.”

76

65 Työkyky-käsitettä on määritelty työkyvyn arvioinnin käsitteenä ja työkyvyn edistämisen yh-

teydessä (ks. esim. Mäkitalo & Palonen 1994; vrt. Mäkitalo 1995; Matikainen 1995; Järvisalo

ym. 1996; Bergström ym. 1997). Sisällöllisesti työkyvyn käsitettä on määritelty: Lääketieteellise-

nä käsityksenä, jolloin sitä määritellään yksilön psykofyysisen tilan tai ominaisuuksien kautta ja

työn vaatimusten ja työntekijän ominaisuuksien välisen tasapainon kautta (muun muassa Ilmari-

nen 1999; Työturvallisuuskeskus 2000; vrt. Ylikoski 1996). Työkyky on siis henkilökohtaisen toi-



Stressi -käsitteenä 

Stressiä käsitteenä on määritelty usealla eri tavalla (ks. esim. Uutela 1994; Var-
tiovaara 1996; Rajala 1997). Kalimon (1987) mukaan stressillä tarkoitetaan sel-
laista tilannetta, jossa ihmiseen kohdistetut vaatimukset ja hänen kykynsä ovat 
keskenään ristiriitaiset tai yksilön tarpeet ja hänen asettamansa päämäärät ovat 
ristiriidassa esimerkiksi työympäristön antamien mahdollisuuksien kanssa. Stres-
siä määritellään myös ilmentymänä ihmisen sopeutumisvaikeuksista ja muista 
elämän ongelmista suhteessa tarpeiden tyydyttämiseen sekä epäonnistuneesta
vuorovaikutuksesta suhteessa asianomaisen ympäristöön (Styron 1999; Mäki 
2000).

Niin luontoon kuin ihmisen elämäänkin sisältyy stressiä. Sen kestäminen on 
ihmisillä hyvin erilainen. Pieni määrä stressiä parantaa ihmisen kykyä toimia.
Kun työn vaatimukset, yksilön kyky toimia ja odotukset ovat yhtenevät, seurauk-
sena on positiivinen kuormittuneisuus (Waris 1999). Suuri stressin määrä la-
maannuttaa ihmisen (Caplan 1994). Garmezy ja Rutter (1983) mieltävät stressin 
sekä hyödylliseksi että vahingolliseksi. Ihmiset altistuvat stressille jatkuvasti. 
Tammisen (2001) mukaan äkillinen stressireaktio voi vaihdella lievästä kriisire-
aktiosta jopa psyykkiseen shokkitilaan asti. Sopeutuminen stressiin on välttämä-
töntä. Terveys 67on vaarassa siinä vaiheessa, kun sopeutuminen vie ihmiseltä lii-

mintakyvyn ja työn vaatimusten välinen suhde, jossa ristiriidat voivat laukaista työkyvyttömyysti-

lanteen (Matikainen 2000). Edelleen työkykyä on määritelty toiminnan systeemisenä ominaisuu-

tena (mm. Mäkitalo & Palonen 1994; Launis ym. 1998) ja työssä jaksamisen näkökulmasta

(esim. Niskanen 1998; Leskinen 2000). Työkyky ja toimintakyky on usein rinnastettu. Niihin on 

sisällytetty terveys (yleensä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintakykyisyytenä), koulu-

tus ja osaaminen (tiedot ja taidot), motivaatio, työtyytyväisyys, yksilön voimavarat, arvot ja asen-

teet sekä itse työ (sen henkiset vaatimukset, työyhteisö, työympäristö ja fyysiset vaatimukset).

Työkyvyn ylläpitävää toimintaa on kehitetty hyvinvoinnin, laadun ja tuottavuuden yhteisyytenä

(Rissa 1999) sekä erilaisten työkyvyn ylläpidon mallien ja keinojen kautta (Matikainen 1995).

Työkyvyn alentumista tai työkyvyttömyyttä ennakoivina tekijöinä mainitaan kirjallisuudessa yksi-

lön fyysinen rakenne, kunto, kuormittuneisuusoireet, sairauden oireet, kognitiiviset hallintakäsi-

tykset, työn fyysiset vaatimukset, fyysinen työympäristö, työn psykososiaaliset tekijät, työjärjeste-

lyt, työkykyisyys ja työssä selviytyminen, sosiaalinen tilanne ja elämäntapa (ks. Rissa 1999) Työ-

kykyä tarkastellaan myös työympäristön turvallisuustekijöiden, väkivaltatilanteiden ja konfliktien

näkökulmasta (Gröndahl ym. 2000).
66 Coping on englanninkielinen nimitys selviytymiselle, selviytymisstrategioille (mm. Rajala

1997). Se suomennetaan myös psykologinen selviytyminen (mm. Uutela 1994; Mäenpää 2000).

Coping-keinoja käytetään stressin ja uupumuksen helpottamiseksi (mm. Vahtera 1993; Sihvonen

1997) sekä kuntouttavina toimintoina.
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67 Terveyttä on määritelty monin tavoin. Seuraavassa esitän kaksi esimerkkiä määrittelyistä:

Hoitotieteessä terveyttä on kuvattu esimerkiksi 1) tietoisuuden kasvuna (Newman 1990). Terveyt-

tä on määritelty myös 2) elämänkulkunäkökulmasta, jolloin terveyden ilmentymiä tarkastellaan

eri elämänvaiheiden kautta. Terveys käsitetään tällöin dynaamiseksi, monimuotoiseksi ja moni-

määritteiseksi ilmiöksi. Tässä työssä ymmärrän terveyden dynaamisena prosessina, joka näyttäy-



kaa voimia (Vartiovaara 1995) eli stressi muuntuu haitalliseksi. Stressi on yhtey-
dessä ihmisen omiin sisäisiin tekijöihin, motivaatioon, tunteisiin (Lehtonen 
1994) ja ympäristötekijöihin (Suomen Kuntaliitto & Työturvallisuuskeskus
1996). Stressiä on perinteisesti tarkasteltu vaiheisena prosessina (Selyen adaptaa-
tioteoria), jossa ympäristön vaatimukset aiheuttavat ihmisen elimistössä stressi-
prosessin käynnistyksen (Honkasalo 1988).68

Uupumus-käsitteenä

Uupumus voidaan käsittää keskeiseksi masennuksen oireeksi,69 väsyneisyy-
soireyhtymäksi tai työhön liittyväksi oireyhtymäksi (Salokangas 1997). Rovasa-
lon (2000) mukaan työuupumus voi liittyä esim. työn kuormittavuustekijöihin,
yksilön ja työyhteisön rajojen epäselvyyksiin tai yksilön mielenterveysongel-
miin. Tässä tutkimuksessa käsittelen uupumusta työhön liittyvänä. Uupumus70

prosessiajattelussa seuraa stressiä: Uupumus kehittyy asteittain. Työuupumusta
määritellään esimerkiksi monen osatekijän aiheuttamana hyvinvoinnin häiriönä, 
joka heikentää asianomaisen terveyttä ja se vaikuttaa myös työyhteisöön haitalli-
sesti (Työturvallisuuskeskus 2000). Kalimo ja Hakanen (1998) määrittelevät
työuupumuksen työssä kehittyväksi stressioireyhtymäksi. Työuupumus syntyy 
sellaisten työalojen työntekijöille, joissa työ vaatii paljon toisten tarpeiden huo-
mioimista ja sosiaalista vuorovaikutusta.71

tyy elämässä kulloisessakin elämänvaiheessa omalla yksilöllisellä tavallaan. Terveysongelmat

voivat näyttäytyä hyvinkin erilaisina eri elämänvaiheiden kautta niitä tulkittuina. Terveys ja sai-

raus voidaan nähdä kasaantuvana prosessina, jossa nykyinen ilmentymä perustuu aikaisempaan.

Terveyteen sisältyy korjausmekanismeja. Terveys on samalla sekä seuraus aikaisemmasta että

syy myöhempään ks. Tuomi ja elämänkulkutyöryhmä (1999); Leskinen (2000). Terveyden edis-

tämisestä (Perttilä 1999a); Perttilä (1999b).
68 Ks. Stressistä lisää muun muassa Veikkola (1997); Sandberg (2000). Henriksson ja Huttu-

nen (2000) tarkastelevat psyykkisen trauman seurauksena ilmenevää traumaperäistä stressihäi-

riötä. Esimerkkeinä traumaperäisestä stressireaktion syistä esittää Tamminen (2001) luonnonka-

tastrofit, erittäin vakavat onnettomuudet, väkivaltaisesti aiheutetun kuoleman näkeminen tai ter-

rorismi  Pelletier (1992) on tutkinut stressin ja sairauksien yhteyksiä ja todennut, että 70-80 % 

terveysongelmista on stressin aiheuttamia tai pahentamia. Koskenvuon (2000) mukaan stressi voi 

aktivoida sairauksia kolmella tavalla: ulkosyntyisten kuormitustekijöiden vaikutuksesta, ulkoisten

ja sisäisten kuormitustekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena tai terveyskäyttäytymismuutosten

seurauksena. Lindholm ja Gockel (2000) tarkastelevat stressin elinvaikutusten mittaamista so-

peutumisen ja ylikuormituksen fysiologisen mittaamisen kautta.
69 Huttunen (2000) tarkastelee työuupumusta eufemistisena asiana. Hänen mielestään  häve-

liäisyyssyistä puhutaan uupumuksesta sen sijaan, että myönnettäisiin masennuksen olemassaolo.

Huttunen tähdentää, että vaikka masennuksen olennaisena syynä olisivat työolosuhteet, psykiat-

risen diagnostiikan näkökulmasta kyse on silti masennuksesta.
70 Käytän käsitteitä uupumus, työuupumus ja burnout synonyymeina.
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71 Ks. myös työuupumuksen taustatekijöistä, yli- ja alisuoriutumisesta (Sihvonen 1997).



Stressioireiden jälkeen esiintyy usein laaja-alainen ja pitkäaikainen väsymys,
se kasautuu vähitellen, eikä lepo ja nukkuminen auta tai oireena on unetto-
muus.72 Toisessa vaiheessa työn vaatimukset käyvät niin kohtuuttomiksi, ettei 
niistä selviä. Työssä tuntuu yhä enemmän kiireen tunne, keskittymisvaikeudet,
jännittyneisyys ja kyvyttömyys rentoutua vapaa-aikana. Pelot siitä, ettei työstä 
selviydy, aktivoituvat. Yksilö suojautuu, syyllistyy ja vähitellen kyynistyy. Työ 
menettää merkityksensä ja mielekkyytensä. Työn ilo katoaa. Ärtyisyys ja tyyty-
mättömyys aktivoituvat. Kolmas vaihe on taantumuksen ja itsetunnon romahta-
misen vaihe. Aktiivisuus, innovatiivisuus ja luovuus vähenevät. Ahdistuneisuus
lisääntyy. Erilaiset kivut ja unihäiriöt lisääntyvät. Neljäs vaihe koetaan heikenty-
neenä terveytenä ja alkavana masennuksena. Prosessin kulku on yksilöllinen
(Hyyppä 1997). Uupumuksen hoitona usein käytetään rauhoittavia lääkkeitä, al-
koholia ja muita nautintoaineita (Pirkola 2000). Salokankaan (1997) mukaan
työuupumuksen hoito on riittävä lepo ja työhön liittyvien ongelmien ratkaisemi-
nen sekä erilaiset tukitoimet työpaikalla. Tärkeätä olisi miettiä mahdollisia työ-
tehtävien uudelleenjärjestelyjä tai jopa työpaikan vaihtamista. Työssä pitkään 
jatkuneet vaikeudet ja rasitukset saattavat toimia masennuksen laukaisutekijöinä. 
Tällöin työuupumus muuntuu masennuksen yhdeksi oireeksi. Stressin, uupu-
muksen ja masennuksen käsitteitä on vaikeata erotella toisistaan. Taulukossa 4 
tarkastelen stressin ja uupumuksen eroja. Uupumus ja masennus ilmenevät toisi-
naan samoin piirtein. Se on subjektiivinen kokemus. Kokemus ilmenee ihmisen
kokonaisuudessa vaikuttaen kehon toimintoihin, mielialaan, ajatuksiin ja käyt-
täytymiseen. Oman uupumuksen kokemusta on vaikeata verrata toisten vastaa-
vaan, vertailupohjana on kunkin aiempi kokemus.

Taulukko 4. Burnoutin (uupumuksen) ja stressin erot.

Burnout on olotila, joka sijoittuu stressin ja vaikea-asteisen psyykkisen sairauden, kuten
masennuksen välimaastoon 

Burnout kehittyy stressiä vaikeammaksi olotilaksi

Burnout on voimakkaampi pahoinvoinnin tila kuin “tavallinen” väsyminen, tunne stres-
saantumisesta tai työhön tyytymättömyys

Voimakkaana burnout on eräänlainen masennuskriisi, johon liittyvät psyykkisen ja fyy-
sisen voimavarojen loppuminen, itsetunnon menetys ja negatiivisuuden lisääntyminen

Burnout on sellaisten ammatissa toimivien vaarana, jotka tekevät työtä persoonallisuu-
dellaan eli työ muodostuu auttamisesta, palvelemisesta, parantamisesta tai uuden luomi-
sesta. Burnout syntyy, kun ihminen ihmissuhdetyössään törmää esteisiin, joiden vuoksi
hän stressaantuu. Pitkän ajan kuluessa voi stressi muuntua burnoutiksi 

Burnoutin ja stressin syyt ovat pääasiassa samanlaiset: osa syistä on ihmisestä itsestä
lähtevää, osa johtuu työstä ja työyhteisötekijöistä.

Lähde: Vartiovaara (1996, 43) 
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72 Viime vuosien tutkimuksissa on saatu entistä enemmän tietoa unihäiriöiden ja univajeen

terveydellisistä riskeistä (Härmä & Sallinen 2000).



Uupumuksesta masennukseen

Yleisesti masennusta pidetään esimerkiksi ihmisen perusreaktiotapana, jolloin se 
voi toimia eräänlaisena suojautumiskeinona. Masennus luo etäisyyttä tilantee-
seen, jonka yksilö kokee oman kestokykynsä kannalta ylivoimaiseksi. Niskanen 
ja Mikkonen (1999) luonnehtivat masennusta syväjäähdytystilaksi, joka ilmenee
toimintakyvyn ja energisyyden heikkenemisenä. Lääketieteessä masennus ym-
märretään nykyisin psykosomaattiseksi sairaustilaksi, johon liittyvät ja vaikutta-
vat ihmissuhteet, yksilön tunne-elämä ja somaattinen terveys (Tamminen 2001). 
Masennus voi ilmetä hitaasti kehittyen. Tässä tutkimuksessa masennuksen tar-
kastelu kohdistuu masennuksen prosessimaisuuteen, johon kulmittuvat stressi ja 
uupumus. Masennus on hoitamattomana prosessin vaikein häiriö, sen “päätepis-
te”.

4.4 Hallinnon käsite

Salminen (1998) on Dunsireen (1973) viitaten kuvannut hallintoa universaalise-
na ilmiönä. Hän liitti hallinnon esimerkiksi luottamushallintoon sekä auttamiseen
ja palveluun. Hallinnollista organisointia koskevan mallin mukaan hallintotehtä-
vät muodostuvat suunnittelusta, muodollisen hallinto- ja toimivaltarakenteen
vahvistamisesta. Lisäksi ne muodostuvat henkilöstön koulutuksesta, työolojen 
kehittämisestä, päätöksenteosta, johtamisesta, toimintojen yhteen kytkemisestä,
raportoinnista esimiehille ja alaisten valvonnasta sekä taloussuunnittelusta. Sal-
minen (1998, 13) kuvaa hallinnon toiminnallista luonnetta: “Ensinnäkin hallinto
muodostuu niistä toiminnoista, jotka tulevat tarpeellisiksi tietyn toiminnan edel-
lyttäessä ihmisten yhteistoimintaa, toiseksi hallinto on organisoituneen toimin-
nan koordinointia poliittisten päätösten toimeenpanemiseksi, kolmanneksi hallin-
to liittyy erilaisten hyödykkeiden ja palvelujen organisointiin, joita ovat ihmisten
ohjaamiseen ja johtamiseen kuuluvat tehtävät sekä palvelujen tuottamiseen ja al-
lokointiin kuuluvat toimet, neljänneksi hallinto ymmärretään kyvyksi saada asiat 
tehdyksi.” Hallintoa tarkastellaan siis myös yhteistoimintana ja periaatteina sekä 
hallinnon tehokkuutena. Hallinnon perusideoina ilmaistaan usein “hierarkioiden
olemassaolo, johtamisen korostaminen ja tehokkuuden imperatiivi”, jolloin hal-
lintotoimintaan liitetään johtaminen ja sen tehokkaaseen järjestämiseen kuuluva 
hierarkkisuus (Salminen 1998). Terveydenhuollon organisaatiot on todettu toi-
mintatavoiltaan perinteisiksi. Sairaaloiden virka- ja vastuurakenteissa on monia
erilaisia toteutuksia. Sairaalan virkahierarkia jakaantuu usein kolmeen linjaan 
(lääkärit, hoitohenkilöstö sekä talous- ja tekninen henkilöstö), joiden esimiehet
valmistelevat asiat johtoryhmässä johtokunnalle tai hallitukselle. Terveydenhuol-
lon toiminta muodostuu usein perinteisistä toimintaprosesseista ja seurauksena 
johtaminen saattaa muodostua säännellyksi ja byrokraattiseksi (ks. esimerkiksi
Nakari & Valtee 1995; Valtee 2002).
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen niiden 
tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut. Sairaanhoitopiirin hallinnolla on kiin-
teä yhteistyö alueensa kuntiin, jotka ostavat sairaanhoitopiirin tuottamia palvelui-
ta. Yhteistyöhön sisältyy sopimusohjaus, joka sisältää taloudelliset näkökulmat.
Sairaanhoitopiiri jakautuu Tays:in tulosalueihin ja aluesairaaloihin, laboratorio-
keskukseen ja yhteen terveydenhuoltoalueeseen. Ylintä päätösvaltaa käyttää val-
tuusto, aluesairaaloissa päätösvaltaa käyttävät johtokunnat, jotka toimivat sai-
raanhoitopiirin hallituksen alaisina (liite 3). Hallinto-oikeudesta löytyvät hallin-
non määritelmät julkista sektoria varten. Tällöin hallintoa korostetaan toimeen-
panona, johon liitetään esimerkiksi hallinnon menettelymuotoihin liittyviä muo-
dollisia kysymyksiä, kuten asioiden valmistelu tai täytäntöönpano. Hallinto-
oikeudellinen näkökulma on tuottanut hallintoperiaatteita, kuten oikeusturva, 
hallinnon laillisuus, kansanvaltaisuus ja yhdenvertaisuus (Salminen 1998). Hal-
linnon käsitteen määrittelyihin on sisällytetty viittaukset sen avoimuuteen, de-
mokraattiseen kontrolloitavuuteen ja siihen mahdollisuuteen, että kansalaiset 
voivat arvioida hallinnon toteuttamistapoja. Hallinnon kehitys on mahdollistanut
hallinnon käsitteen monipuolisen tarkastelun sekä julkisina että yksityisinä toi-
mintoina (vrt. Vuori 1995). Rajaan hallinnon käsitteen hoitotyöntekijöiden sille 
antaman sisällön mukaisesti. Hallinto koetaan ensisijaisesti sairaalaorganisaation
johdon toimenpiteiksi, hallinnollisiksi toimiksi, joilla ohjataan ja johdetaan orga-
nisaatiota. Hallinnon toimia suunnittelevat, ohjaavat ja arvioivat organisaation 
johto ja luottamushenkilöt. Toteutuksesta huolehtivat väliportaan johto esimer-
kiksi ylihoitajat ja osastonhoitajat. Toteutuksia nimitetään myös hallinnollisiksi
tehtäviksi. Yleensä ei mielletä kuitenkaan tukitoimien (kuten siivoustoimi) toteu-
tusta (suunnittelu, ohjanta ja arviointi kyllä) hallinnollisiksi tehtäviksi.

4.5 Organisaation käsite 

Organisaatio voidaan määritellä ihmisryhmittymäksi tai sosiaaliseksi yksiköksi,
joka rakennetaan tiettyihin päämääriin pyrkimiseksi. Organisaatioina käsitetään
yleensä esimerkiksi virastot, yritykset ja laitokset (Salminen 1998). Saralan ja 
Saralan mukaan (1996a, 12) “organisaatiolla tarkoitetaan ihmisten muodostamaa
yhteisöä, joka on olemassa jotain tarkoitusta varten. Organisaatio pyrkii toteut-
tamaan tarkoitustaan jäsentämällä ja jakamalla työtä sekä hyödyntämällä käytet-
tävissä olevia voimavaroja kuten työvoimaa, pääomaa ja teknologiaa.” 

Salminen (1998, 16) tuo esille organisaatiokäsitteen moninaisuuden: Yritys 
on sinällään organisaatio (yhteistoimintajärjestelmä), yrityksellä on organisaatio 
(työnjako- ja toimivaltarakenne) ja yritys toimii organisaationa sovitun järjestyk-
sen puitteissa. Etzioni (1977) luonnehtii organisaatiota kolmen tekijän mukaan. 
Keskeiset tekijät hän nimeää työn ja vallan jako, valtakeskusten olemassaolot se-
kä henkilöstön vaihdettavuus ja henkilöstöjärjestelyt. Weick (1979) määrittelee
organisaatiot keskinäisten odotusten rakenteiksi. Odotukset liittyvät organisaati-
on jäsenteiden rooleihin, joiden avulla jäsenet määrittelevät odotukset suhteessa

81



itseensä ja muihin jäseniin. Scott (1987) kuvaa organisaation muodostuvan sosi-
aalisesta rakenteesta, tavoitteista, teknologiasta, organisaation yksilöistä ja orga-
nisaation ympäristöstä. Rajala (1997) tarkastelee organisaatiota yksilön toimin-
taympäristönä, työtoimintojen areenana, työyksikkönä ja organisaatiota kollek-
tiivisena toimijana, osana suurempaa kokonaisuutta.

Sekä organisaatioteoriat että käytännön mallit ovat vuosikymmenien aikana 
kehittyneet ja kehittyvät edelleen.73 Eräs tärkeimmistä organisaatioajattelun ke-
hittäjistä on Taylor (1856-1915). Taylorilainen ajattelu perustui mekanistiseen
lähestymistapaan, jossa suunnittelu ja työn toteutus eriytettiin toisistaan. Seura-
uksena oli ositettu työnjako ja tehokas valvonta niin, että johdon tehtäväksi näh-
tiin suunnittelu. Toteutus oli henkilöstöllä. Tavoitteena oli mahdollisimman hyvä 
toiminnan tehokkuus (ks. Shafritz & Ott 1991). Salminen (1998, 37) kiteyttää 
taylorismin merkitykset hallinnon muutosta ajatellen: 1) taylorismi korostaa te-
hokkuutta, työmenetelmät ja välineet olivat tärkeitä ja kehitettäviä 2) ensimmäi-
nen organisointi- ja johtamismallien kehittely, työnjaon ja erikoistumisen kehit-
täminen 3) johdon ja työntekijöiden välisen yhteistyön kehittäminen 4) alustavi-
en motivointikeinojen kehittäminen 5) hallinnon rationalisointityön laajentami-
nen julkisiin hallintoihin. Organisaatioteorioiden päätyypit olivat Shafritzin ja 
Ottin (1991) mukaan 1940-1970 luvuilla: Klassiset organisaatioteoriat, (mm.
Taylor, Weber). uusklassiset organisaatioteoriat, organisaatiokäyttäytymi-
sen/inhimillisten voimavarojen teoriat (mm. Maslow, McGregor, McClelland,
Arnyris), modernit organisaation rakenneteoriat (mm. Burns, Stalker/Tavistock-
instituutti, Minzberg), systeemi-, jatkuvuus- ja ekologiset teoriat (mm. Katz, 
Kahn), moniryhmä tai markkinaorganisaatioteoriat (mm. Conolly ym.), valta- ja 
politiikkateoriat (mm. Moss-Kanter, Mintzberg), organisaatiokulttuuri- ja sym-
boliteoriat (mm. Schein). Organisaatiokulttuurin teoriat (esimerkiksi Shein 1985) 
korostavat kulttuurin “näkymättömiä” asioita, kuten uskomuksia, myyttejä, asen-
teita ja normeja. Salmisen (1998, 216) mukaan “organisaatioissa kulttuuri on 
muodostunut organisaatioiden historian, toimintatapojen ja ympäristövaikutusten 
myötä. Julkisen hallinnon organisaatiokulttuuri on tavallaan hallintokulttuuri sii-
hen kuuluvine ominaisuuksineen.” Organisaatiokulttuuria voidaan tarkastella vi-
rallisena, epävirallisena tai piilokulttuurina. Kulttuurissa keskeisinä ovat arvot ja 
oppimisprosessit. Tutkimuksessani käytän organisaatio-nimikettä toimintakoko-
naisuudesta, jolla on virallinen hallinnollinen rakenne. Tässä tutkimuksessa or-
ganisaatio on sairaala, johon voi kuulua myös avohoitopalvelut. Sairaalan jossain 
työyksikössä hoitotyöntekijä työskentelee. Työyksiköt, jossa hoitotyöntekijät 
työskentelevät, ovat osana sairaalaa. 
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4.6 Työyhteisön käsite 

Työyhteisöä käsitteenä voidaan kuvata ja määritellä monin eri tavoin. Sosiologi-
sessa tutkimuksessa on pitkään määritelty keskeisenä yhteisö-käsitettä (ks. esim.
Lehtonen 1990), joka voisi toimia työyhteisö-käsitteen peruskäsitteenä. Yhteisö-
käsitteen yleispätevässä määrittelyssä on kuitenkin todettu vaikeuksia (ks. Rajala
1997). Yhteisöä on tarkasteltu muun muassa ihmisten rooleihin ja asemaan liit-
tyvinä (esimerkiksi Arendsberg & Kimball 1965) ja jäseniään tukevana ja tasa-
painoisena (Lehtonen 1990). Nykyisessä yhteisökäsityksessä voidaan erotella 
toiminnallinen yhteisö ja symbolinen yhteisö (Lehtonen 1990). Yhteisö viittaa 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, yhteisyyden tunteeseen ja ihmisten välis-
ten suhteiden kehittymiseen. Yhteisyys toimii vuorovaikutuksessa kehittyvänä
ilmiönä. Tämän seurauksena muotoutuu jäsenten ryhmäidentiteetti, joka konkre-
tisoituu toiminnaksi. Tuloksena on toiminnallinen yhteisö. Jäsenten välille voi 
kehittyä myös tietoisuudessa koettavaa yhteenkuuluvuutta, jonka seurauksena 
tunnetaan symbolista yhteisyyttä (Rajala 1997, 54). Symbolinen yhteisyys on 
toiminnallista epämääräisempää. Symbolisen yhteisyyden tietoisuusmuotoina
esiintyvät tunteet, uskomukset ja yksilölliset kokemukset. Ne eivät noudata toi-
minnallisten yhteisöjen rajoja (Lehtonen 1990).

Lindström (1994, 13) määrittelee työyhteisön käsittävän “työpaikan, ison tai 
pienen, tai jotain sen osastoa, työryhmää tai tiimiä. Se on siis yleisnimike, jonka 
asiayhteys ratkaisee minkä kokoista ryhmää tarkoitetaan”. Työyhteisöllä voidaan 
tarkoittaa esimerkiksi pienryhmää, jolloin sen voi määritellä kahden tai useam-
man ihmisen muodostamaksi yhteisöksi. Kyseisillä henkilöillä on keskenään jat-
kuva vuorovaikutus, yhteiset tavoitteet ja tunne yhteenkuuluvuudesta (Shaw 
1981). Erilaiset piirteet voivat erotella ryhmiä, kuten viralliset ja epäviralliset 
ryhmät, toimintaryhmät ja emotionaaliset ryhmät. Perustekijät työyhteisön osalta 
ovat (Shafritz & Ott 1991; Lindström 1994a) toiminnan ja olemassaolon tarkoi-
tus, jäsenten kokoaminen yhteen, voimavarojen hankkiminen ja jakaminen tar-
koituksen ja tavoitteiden saavuttamiseksi, toimintaa koordinoiva ja jäsentävä ra-
kenne, johtajuuden uskominen jollekin, järjestelmän avoimuus, uskomukset, ar-
vot, oletukset ja normit. Perustekijät ilmentävät yhteisön yhteisyyden sekä toi-
minnallisia että symbolisia yhteisyyksiä.

Nykyinen yhteisö-käsite on määrittynyt epämääräisesti (Rajala 1997). Käsit-
teellä tarkoitetaan eri asiayhteyksissä eri asioita. Lehtosen (1990) mukaan työyh-
teisö ei täytä yhteisöllisyyden tunnusmerkkejä. Työyksikkö on syntynyt viralli-
sesta lähtökohdasta, ei jäsentensä yhteisyyden tarpeesta. Virallisessa työyksikös-
säkin syntyy epävirallisia rakenteita ja symbolista yhteisyyttä. Jäsenten yhteisyy-
den tunteet ja yksilölliset kokemukset eivät ole kuitenkaan suljettu virallisen 
työyhteisön rakenteiden sisälle, vaan yhteisyys voi ylittää monet toiminnalliset,
pysyvät rakenteet. Käytän tässä tutkimuksessa työyhteisöä yleisnimikkeenä, jolla 
tarkoitan sitä työyksikköä, jossa hoitotyöntekijä työskentelee. Työyhteisö on jo-
ko vuodeosasto tai muu sairaalan osasto, poliklinikka- tai avohoidon yksikkö, 
kuten mielenterveystoimisto. Työyhteisö on selkeä rakenteellinen ja toiminnalli-
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nen kokonaisuus, jolla on omat tavoitteet, toimintamallit, ohjausmekanismit ja 
kehittämistyö. Työyhteisölle on määritelty esimies ja henkilöstö.74 Työyhteisö on 
määritelty fyysinen kokonaisuus eikä esimerkiksi tiimi. Työyhteisö toimii viralli-
sen hallinnollisen organisaation osana, jolloin sille määritelty toiminta tapahtuu
keskeisesti työyhteisössä.

4.7 Terveydenhuollon toiminnan erityispiirteet 

Terveydenhuollon toiminnan erityispiirteinä tarkastelen seuraavassa joidenkin
esimerkkien avulla terveydenhuollon kehitystä historiasta nykypäivään, tervey-
denhuollon organisoitumista, toimintaa ja rakenteita, asiakasnäkökulmaa, hoito-
henkilöstön näkökulmaa, hoitotyön johtajuutta ja hoitotoiminnan eettisiä näkö-
kulmia.

4.7.1 Historiasta nykypäivään 

Suomessa alkoi 1950-luvulla hyvinvointivaltion rakentaminen. Toisen maail-
mansodan jälkeinen teollistuminen ja talouden kasvu ovat mahdollistaneet hy-
vinvointiyhteiskunnan muodostumisen. Hyvinvoinnin kasvu oli turvattua talou-
denkasvun myötä. Myös poliittisella tahdolla on luotu lainsäädäntö, joka on esi-
merkiksi terveydenhuollossa hyvinvointia sääntelevä. Suomalaista hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa on rakennettu poliittisten päättäjien ja ammattiyhdistysliikkeen
yhteisvoimin vuosikymmenten saatossa. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon lainsäädäntö on kehitetty sen mukaan, miten on päätetty hyvinvointia laajen-
taa. Vuonna 1956 kansaneläkeuudistus oli merkittävä sosiaalipoliittinen uudistus. 
Sairaaloiden rakentamisen jälkeen säädettiin 1960-luvulla sairausvakuutus, kan-
santerveystyö ja päivähoitolaki säädettiin 1970-luvulla, 1980-luvulla sosiaali-
huoltolaki ja lastensuojelulaki, laki pienten lasten hoidosta ja päihdehuoltolaki ja 
laki vammaisuuden perusteella myönnettävistä palveluista ja etuuksista. 1990-
luvulla ja 2000-luvulla terveydenhuollon lainsäädäntöä on laajennettu ja uudis-
tettu. On siirrytty aiemman lainsäädännön yleisestä järjestämisestä yksilön oman
elämän ja yksilöllisen, yksittäisen ihmisen olemiseen ja palveluun. Sosiaali- ja 
terveysalalla onkin toimintaympäristö ollut 1990-luvun alkuun asti suhteellisen 
vakaa ja melko muuttumaton. Terveydenhuolto toimintaympäristöineen on tii-
viisti sidoksissa yleiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 1980-luvulla korkea-
suhdanteen aikana myös terveydenhuoltoa resursoitiin hyvin ja kyseisellä alueel-
la toimittiin taloudellisesti vakavaraisesti (Taipale 2000). 

1990-luvulla hyvinvointiyhteiskunnan kasvu pysähtyi. Kyseisen vuosikym-
menen alusta lähtien on aloitettu rahoitusrakenteiden purkaminen ja se on vaikut-
tanut terveydenhuollon resursseja niukentavasti. Vuonna 1992 Ahon hallitus teki 
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päätöksen julkisen sektorin uudistamistoimista. Se tarkoitti palvelujen tulokselli-
suuden ja tuottavuuden parantamista, markkinaohjauksen edistämistä, hallinnon
johtamisen uudistamista, hallinnon keventämistä ja alue- ja paikallishallinnon 
päätösvallan vahvistamista. Terveydenhuolto joutui supistusten ja saneerausten 
kohteeksi ja kehittämistyön toteutus ontui. Uudistamistoimet muuttuivat sanee-
rausajatteluksi taloudellisen laman myötä (ks. Salminen 1998). Nähtävillä oli 
samanaikaisesti uudistamisen ja arvioinnin aika sekä terveydenhuollon kriisiy-
tymisen aikajakso, joka edellytti voimakkaita toimintamallien ja -rakenteiden
muutoksia (ks. esim. Vartola 1991). Valtakunnallisesti toteutettujen uudistusten 
(uusi valtionosuusjärjestelmä ja kuntien itsehallinnollisen aseman vahvistami-
nen) seurauksena poliittinen vastuu hyvinvointipalveluista, kuten terveyden- ja 
sairaanhoidon lähipalvelut siirtyivät kunnille. Tämä loi taloudellisia paineita,
vastuiden ja mahdollisuuksien lisäyksiä kunnille. 1990-luvulla vallinnut lama
samanaikaisuudessaan vaikutti aiheuttaen kunnille epävarmuutta ja ennakoimat-
tomuutta tulevaisuuden suhteen (Nakari & Valtee 1995). Laman aikana kunnat 
tasapainottivat vuosibudjettejaan lähinnä henkilöstömenoja supistamalla ja in-
vestointeja leikkaamalla ja siirtämällä niitä tulevaisuuteen.

Edellä kuvattu oli osasyynä terveydenhuollon alueen ongelmiin ja muutos-
haasteisiin 1990-luvulla ja vuosituhannen 2000 vaihteessa. Nakari ja Valtee 
(1995) toteavat, etteivät laman aiheuttamat resurssiongelmat ja kustannuspaineet 
tai säädösmuutokset olleet ainoita haasteita tuovia elementtejä. Terveydenhuol-
lon muutoksiin ja muutostarpeisiin vaikuttivat ja vaikuttavat edelleen niin tekno-
logiset ja tutkimustiedolliset, väestörakenteelliset, poliittiset, asenteelliset kuin
elämäntyylien ja kansalaisten kulutustottumusten muutokset. Esimerkkinä mai-
nittakoon syntyvyyden lasku ja eliniän piteneminen, joiden seurauksena on väes-
tön ikärakenteen muutos. Vaikuttavina tekijöinä ovat myös laajeneva kansainvä-
listyminen, keskinäisen kilpailun laajeneminen ja kiristyminen sekä koko elämän
ja talouden rytmin nopeutuminen.

Kokonaisuudessaan terveydenhuoltojärjestelmän tehtävänä on kansalaisten 
terveyden- ja sairaanhoito eli ehkäisevä toiminta, diagnostiikka, hoitotoiminta ja 
kuntoutus. Julkiset laitokset (terveyskeskukset ja erikoissairaanhoidon sairaalat) 
vastaavat terveydenhuollosta suurimmaksi osaksi. Suomessa yksityisen tervey-
denhuollon toiminta vastaa muun muassa suurimmasta osasta työterveyshuoltoa. 
Lisäksi yksityiset hoitolaitokset vastaavat paljolti kuntoutustoiminnasta. Nykyi-
sin on entistä tärkeämpää joustava yhteistyö eri toimijoiden, kuten hoitotyötä te-
kevien, luottamusmiesten, päättäjien sekä hallinnossa toimivien kesken. Tervey-
denhuollon kentän ja yhteiskunnan muiden sektoreiden sekä potilaiden itsensä 
kanssa tehtävä yhteistyö on entistä tärkeämpää, jotta laadukas hoitotoiminta on-
nistuisi (Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet 
2002).
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4.7.2 Terveydenhuollon toiminta, organisoituminen ja rakenne

Terveydenhuolto on eräs perinteisistä julkisen hallinnon tehtävistä. Suomen
julkishallinto muodostuu valtion ylimmistä elimistä (eduskunta, valtioneuvosto, 
Tasavallan presidentti) ja valtion hallintojärjestelmästä, joka sisältää keskushal-
linnon, aluehallinnon ja paikallishallinnon. Myös kunnallishallinto on osa julkis-
ta hallintoa. Osana valtioneuvostoa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tervey-
denhuollon lainsäädännöstä, suunnittelusta, tutkimuksesta, kehittämisestä, toteut-
tamisesta ja seurannasta. Ministeriö valvoo ja ohjaa terveydenhuollon laitosten ja 
virastojen toimintaa. Se myös linjaa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ja
vastuullaan olevien alueiden suuntaviivat (Sosiaali- ja terveysministeriön koti-
sivut: www.stm.fi 2002). Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa siis sosiaali- ja 
terveyspolitiikasta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaalisen turvallisuuden ja
terveyden edistämisestä. Aluehallinnossa toimivat esimerkiksi lääninhallitukset.
Kun lakisääteisten palvelujen yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu mi-
nisteriölle, niin läänien tehtävänä on alueellaan suunnitella, ohjata ja valvoa laki-
sääteisiä palveluja. Lääninhallitusten tuleekin valvoa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon lainsäädännössä edellytetyllä tavalla kunnallista toimintaa.

Terveydenhoitoa ohjataan valtion toimesta ja jokainen kunta toteuttaa sitä 
oman terveyspolitiikkansa mukaisesti. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista
on lakisääteisiä. Lainsäädäntö velvoittaa siis kunnat järjestämään kyseiset palve-
lut alueellaan. Lainsäädäntö ei kuitenkaan sääntele yksityiskohtaisesti annettavan
palvelun sisältöjä, toiminnan laajuutta tai järjestämistapaa. Kunnat voivat alueel-
laan kohdentaa palveluja niitä eniten tarvitseville. Kunnat voivat järjestää palve-
luja omana toimintanaan, muodostamalla kuntayhtymiä tai ostamalla palvelut. 
Sosiaali- ja terveydenhuolto on melko tiukasti ja monipuolisesti normein ja sää-
döksin ohjattua. Lähtökohtana on, että annettavat terveyspalvelut ovat asia-
kas/potilaslähtöisiä, ne ovat laadukkaita ja niitä tuottaa ammatillisesti pätevä
henkilöstö. Terveydenhuollon lainsäädäntö perustuu osaltaan yhteiskunnassa val-
litseviin arvoihin ja eettisiin käsityksiin. Käytännössä eettinen velvollisuus ylit-
tää sen minimin, mitä lait edellyttävät. Tärkeimmät lait ja säädökset ovat: 

Suomen perustuslain (laki astui voimaan 1.3.2000, Jyränki 2000) mukaan
ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää pe-
rustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, va-
kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liit-
tyvän syyn perusteella (2 luku 6 §) 

Kansanterveyslaki (66/72) ja Kansanterveysasetus (21.8.1992/802) määrittää
kansanterveystyön kuntien järjestettäväksi. 

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) 
Mielenterveyslaki (1116/1990) 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994 75
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75 1§ Lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen

laatua: 1) varmistamalla, että tässä laissa tarkoitetulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on 

ammattitoiminnan tarkoittama koulutus, muu riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoimin-



Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 76

Potilasvahinkolaki (25.7.1986/585) (uudistunut 1.5.1999) 77

Henkilötietolaki (523/1999) 78

Hallintomenettelylaki (598/1982) 79

Julkisuuslaki (621/1999) 80

nan edellyttämät valmiudet 2) järjestämällä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta ter-

veyden- ja sairaanhoidossa sekä 3) helpottamalla ammatillisesti perusteltua terveydenhuollon

ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista käyttöä. 2§ Terveydenhuollon ammatti-

henkilöllä tarkoitetaan 1) henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoi-

keuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö)

sekä 2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuol-

lon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö)
76 Lain potilaan asemasta ja oikeuksista tarkoituksena on turvata terveydenhuollossa hoidos-

sa olevien potilaiden oikeuden saada hyvää ja tasa- arvoista hoitoa. Laki uudistettiin 1.5.1999.

Laki velvoitti terveydenhuoltoyksiköt hankkimaan potilasasiamiehet. Jokaisessa organisaatiossa

(kahdella tai useammalla toimintayksiköllä yhteinen) tulisi olla potilasasiamies, joka toimii poti-

laan edunvalvojana. Hän tiedottaa potilaan oikeuksista, neuvoo ja ohjaa potilasta lain sovelta-

miseen liittyvissä asioissa. Potilasasiamies toimii apuna, kun potilaan hoidossa on tapahtunut

hoitovirhe tai huonoa kohtelua, joita seuraa mahdollinen muistutus/ valitus/huomautus. Laki si-

sältää myös oikeuden hoitoon pääsemisestä, hoitaminen tulee tapahtua yhteisymmärryksessä po-

tilaan kanssa. Potilaslain mukaan hoitoa saavalla on tiedonsaantioikeus omasta terveydentilas-

taan ja hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Potilaalla on oike-

us tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjat. Potilaslakiin sisältyy kirjaus myös potilaan itse-

määräämisoikeudesta, joka tarkoittaa sitä, että hänen hoitoonsa ja tutkimisiin pitää saada poti-

laan lupa.
77 Potilasvahinkolain mukaan korvataan Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yh-

teydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko.
78 Henkilötietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden

suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittely-

tavan kehittämistä ja noudattamista.
79 Hallintomenettelylakia sovelletaan hallintomenettelyyn. Lain 14-28 §:ää on noudatettava

kuitenkin vain, jos hallintomenettelyllä on päätettävä jonkun edusta, oikeudesta tai velvollisuu-

desta. Hallintomenettelyllä laissa tarkoitetaan hallintoasian käsittelyä viranomaisessa, ei kuiten-

kaan hallintolainkäyttöä. Hallintomenettelyä ei ole esitutkinta joka on määritelty rikosasiassa ei-

kä ulosotto. Lain toissijaisuudesta pykälässä 2. Hallintomenettelylakia sovelletaan kuntien ja

kuntainliittojen viranomaisiin.
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80 Julkisuuslaki on yleislaki. Hallitusmuodon mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat

ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa toisin

erikseen säädetä. Laissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista,

viranomaisena toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen

saantia ja koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista, 

ja viranomaisten velvollisuuksista julkisuuslain tarkoituksen toteuttamiseksi.



Monissa muissa säädöksissä on terveydenhuoltoa koskevia säädöksiä, kuten 
ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvasta lääketieteellisestä tutki-
muksesta säännellään laissa ja asetuksessa lääketieteellisestä tutkimuksesta
(488/1999,986/1999). Terveydenhuollon toimintaan, sen valintoihin ja päätöksiin 
vaikuttavat myöskin kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten Euroopan 
Neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi
(439/1990) sekä ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskeva sopimus (ETS 
164/1997).

Väestön perusterveydenhuolto hoidetaan kuntien terveyskeskuksissa. Kan-
santerveyslain mukaan kunnan järjestettäviä terveyspalveluja ovat: terveysneu-
vonta, sairaanhoito ja kuntoutus, sairaankuljetus, hammashuolto, koulutervey-
denhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, seulonnat, työterveyshuolto ja ympäristö-
terveydenhuolto. Kunnat vastaavat myös asukkaidensa erikoissairaanhoidon jär-
jestämisestä. Pääosin sitä toteutetaan sairaanhoitopiirien keskussairaaloissa, jois-
ta viisi on erityistason sairaanhoitoa antavia yliopistosairaaloita. Maa on jaettu
kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin (Ahvenanmaa muodostaa oman sairaan-
hoitopiirinsä), johon yhteen on jokaisen kunnan kuuluttava. Sairaanhoitopiiri 
tuottaa väestön tarpeisiin perustuvia erikoissairaanhoidon palveluja, jotka täy-
dentävät terveyskeskusten perussairaanhoidon palveluja, vastaa terveyskeskuk-
sen laboratorio- ja röntgenpalvelujen muiden vastaavien erityispalvelujen kehit-
tämisestä ja laadun valvonnasta ja huolehtii tehtäväalueensa tutkimus-, kehittä-
mis- ja koulutustoiminnasta yhteistyössä terveyskeskusten kanssa. Mielenterve-
yspalveluita antavat sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito (Suomen
Kuntaliitto 2002; www. ktl.fi).

Hoitotyö on toisen ihmisen tarpeisiin vastaamista, palvelemista, hoitoa, tu-
kemista ja hoivaa. Hoitotyötä on toteutettu viime vuosiin asti potilaan puolesta, 
jolloin potilas oli hoidon objekti. Hoitoa on annettu potilaalle “ylhäältä alas-
päin”. Hoitava ajatteli tietävänsä, mikä potilaalle oli parasta. Työtä tehtiin pitkän
kokemuksen, tradition ja “mutu”-tuntuman pohjalta. Tämäntyyppinen hoitotoi-
minta on edelleen ainakin osin näkyvillä varsinkin laitoshoidossa. Koulutuksen 
ja hoitotieteen kehityksen myötä tavoitteeksi on kohonnut tutkitun tiedon avulla 
saatu tietous hoidon ja palvelujen sekä niiden menetelmien vaikuttavuudesta. 
Sekä lääketieteessä että hoitotieteessä tutkimustiedon määrä onkin suuri. Ongel-
mallista on tiedon koonti ja ajantasaistaminen niin, että käytännön työssä toimi-
vat tietävät uusista tutkimustuloksista ja voivat oleellisia tietoja soveltaa käytän-
nön hoitotoiminnaksi. Ratkaisuksi on otettu näyttöön perustuva toiminta ja hoito-
työ, jolla tarkoitetaan kliinistä käytäntöä, joka on parhaan ajantasaisen tiedon
tarkkaa, arvioitua ja punnittua käyttöä yksittäisen potilaan, potilasryhmän tai vä-
estön hoitoa koskevassa päätöksenteossa (ks. Gray 1997; Sackett ym. 1997; Par-
tanen & Perälä 1997; Perälä 1999). Vaikka sairauksien tutkimus ja hoito ovat 
kehittyneet, terveydenhuollon toiminta on osin edelleenkin rutiininomaista ja uu-
distumisissaan hidasliikkeistä (syvämuutokset ovat hitaita tai olemattomia).

Terveydenhuollon organisaatiot tarvitsevat syvällisen kulttuurimuutoksen
pelkän työnjaon tai työn organisoinnin kehittämisen sijasta, jotta voisi kehittyä 
uudenlaisia moniammatillisia tiimiyhteistyömalleja, jotka olisivat muodostetut
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terveydenhuollon eri ammattiryhmistä (Launis 1994; Koivisto ym. 2000; vrt.
Vartiainen ym. 2000). Terveydenhuollon organisaatioissa on ollut perinteisesti 
vankkana tieteenä edustettuna lääketiede. Perinteisesti lääkärit ovat johtaneet ja 
toimineet asiantuntijoina terveydenhuollon organisaatioissa. Hoitohenkilöstö on
toiminut lääkärien “apulaisina”. Hoitotieteen kehityksen myötä hoitohenkilöstön 
koulutus on vahvistunut. Hoitotiede on kehittynyt omaksi tieteenalakseen. Lää-
ketiede on perinteisesti vaatinut vahvat, toistetut, tutkimusten avulla todennetut
näytöt, jotka toimivat perusteluina väittämille. Hoitotieteessä on myös voimistu-
nut tarve tuottaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä.

Miettinen (1992) on tutkinut lisensiaatintyössään moniammatillisen työryh-
män toimintaa yliopistollisessa sairaalassa. Hänen mukaan terveydenhuollon
moniammatillisen työryhmätyöskentelyn on osoitettu olevan tehokas ja taloudel-
linen yhteistyön muoto hoitoyhteisöissä, joissa erikoistuminen ja työnjako on 
pitkälle vietyä. Moniammatillisella yhteistyöllä yhdistetään ammattiryhmien tie-
totaito perustehtävän suorittamiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Miettisen tutkimustulosten mukaan moniammatillinen työryhmätyöskentely ko-
ettiin tärkeäksi, koska se mahdollisti tehokkaan tiedonkulun, eri ammattiryhmien
tiedonvälityksen potilaiden hoidosta ja yhteisistä asioista, osallistumisen yhtei-
seen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon, työryhmätyöskentelyssä nä-
kemykset laajentuivat ja mahdollistivat oppimisen ja ammatillisen kasvun sekä
keskinäisen tuen saanti mahdollistui.

Vuori (2000) pohtii artikkelissaan Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaati-
oiden yhteistyö ja palveluketjut: muun muassa yhteistyön ja palveluketjujen es-
teitä, tarkoituksenmukaisuutta, julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välistä 
yhteistyötä ja palveluketjujen näennäisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta potilaan
kannalta sekä syntyvien kustannusten kannalta. Johtopäätöksenä Vuori esittää, 
että näennäisistä palveluketjuista tulisi siirtyä todellisiin, jolloin potilaan kulku 
tunnistettaisiin fyysisten laitosten etäisyyksinä toisistaan perustellen tätä esimer-
kiksi sillä, että tulevaisuudessa ikääntyvät potilaat tulevat olemaan moniongel-
maisia, jolloin olisi järkevää sijoittaa eri lääketieteen erikoisalat samaan yksik-
köön. Hajauttamisesta seuraa potilaan siirtämistä paikasta toiseen, odottamista,
jonottamista ja mahdollisesti tiedon siirron ongelmia. Palvelut tulisi myös ketjut-
taa julkisen ja yksityisen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon, sairaa-
lan ja avohoidon sekä kolmannen sektorin välillä käyttämällä hyvää yhteistyötä 
ja tiedonvaihdantaa. Palveluketjuja tulisi kehittää todellisiksi potilasta palvele-
viksi järjestelmiksi, eikä näennäisiksi esimerkiksi lääkäreitä palveleviksi. Var-
sinkin pienillä kunnilla on viime vuosina ollut suuriakin vaikeuksia varata sosi-
aali- ja terveydenhuollon menoihin riittävästi rahaa kuntalaisten tarpeisiin näh-
den. Terveydenhuollon palvelujärjestelmiä on kehitelty ja mallitetaan edelleen
jotta saataisiin sellaiset palvelujärjestelmät, jotka antaisivat viiveettä eri ikäisille
ja eri sairauksia sairastaville laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja. Vuonna
2001 käynnistetyssä kansallisessa Terveysprojektissa tutkittiin ja selvitettiin laa-
jasti palvelurakenteellisia asioita (Anttila 2002). 

Jotta kansalainen saisi mahdollisimman laadukkaat ja viiveettä palvelut sai-
rauden ennaltaehkäisemiseksi, sairauden tunnistamiseksi, tutkimiseksi, hoitami-

89



seksi ja yksilön tukemiseksi hänen sairastaessaan, käydään jatkuvaa keskustelua 
tekijöistä, joiden katsotaan vaikuttavan palvelujen laadukkuuteen ja saamiseen.
Palveluiden rahoitusvaihtoehdot, asiakasmaksut, palvelujen organisointimuodot
valtakunnallisesti, sairaanhoitopiirien sisällä, kunnissa ja organisaatioissa ovat 
aktiivisesti esillä. Keskustelua käydään erikoissairaanhoidon, perusterveyden-
hoidon ja sosiaalipuolen yhteistyökysymyksistä. Keskeisenä kysymyksenä on 
potilaiden hoitaminen sellaisessa palveluketjussa, joka ulottuisi katkeamattoma-
na yli eri työskentelyalueiden. Ongelmina nähdään muun muassa eri ammatti-
ryhmien välinen yhteistyö, informaation kulkeminen potilastiedoissa ja vaitiolo-
velvollisuusasiat.

Priorisointi

Terveydenhuollossa priorisointi tarkoittaa ristiriitatilanteessa pohdintoja valin-
noista palvelutarpeen ja taloudellisten mahdollisuuksien välillä (Terveydenhuol-
lon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet 2002). Terveydenhuol-
lon laajeneminen niin, että se vaatii yhä enemmän voimavaroja on aktivoinut
keskustelun siitä, mikä ylipäätään on terveydenhuollon sektorilla mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista nykyisessä taloudellisessa tilanteessa (ks. esimerkiksi
Ryynänen 1999). Hoidon priorisointi on keskeinen ongelma, johon haetaan rat-
kaisua. Kysymyksinä esitetään esimerkiksi: Mitkä sairaudet ovat tärkeimpiä hoi-
taa, kun kaikkia ei ole varaa hoitaa, ovatko ikäkysymykset perusteita priorisoin-
nille ja mitä maantieteellisyys tarkoittaa tässä asiassa? Terveydenhuollon prio-
risointikeskusteluun ovat osaltaan vaikuttaneet terveydenhuollon kustannusten 
nousu, kuntien maksukyvyn eriarvoisuudet, tehokkuuspyrkimykset ja markki-
nointi, yhteistyötahojen kasvava määrä, väestön ikääntyminen ja vanhusten mää-
rällinen lisääntyminen tulevaisuudessa, hoitojen monimutkaistuminen ja erikois-
tuminen, kasvavat jonot eri sairauksien hoitamiseksi ja työttömien sekä aktiivi-
sen väestön terveyspalveluiden saatavuuden mahdolliset erot. Priorisointikysy-
myksiä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta, kuten tasa-arvon ja eettisten 
näkemysten merkityksinä tai ihmisen ainutkertaisuuden, eutanasian ja hyvän 
kuoleman merkityksinä. Keskustelu hoidon priorisoinnista tulee olemaan eräs 
terveydenhuollon tulevaisuuden keskeisistä kysymyksistä. 

4.7.3 Asiakasnäkökulma 

Terveydenhuollossa työn kohteena on yksilö. Sairas, häiriöistä ja oireista kärsivä 
ihminen on herkkä ja haavoittuvainen. Se luo erityisen hoitotyön “luonteen”. 
Työtä ei voi eikä pidä verrata elottoman materiaalin kanssa työskentelyyn. Sai-
rastava, kuoleva tai tervehtyvä ihminen on aina ainutlaatuisessa tilanteessa, jol-
loin hoitavan henkilön herkkyys tunnistaa potilaan tarpeet, mielialat, pelot ja toi-
veet ovat työn sekä antava että ottava piirre. Nämä tekijät vaativat hoitotyönteki-
jältä erityistaitoja, joiden säilyttämistä Kinnusen (1992) ja Simoilan (1999) mu-
kaan terveydenhuollon organisaatiokulttuurit huonosti tukevat.
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Itsemääräämisoikeus on sekä mielenterveyslaissa että potilaslaissa yksi poti-
laan oikeuksia ilmentävä käsite. Sitä voidaankin luonnehtia keskeiseksi yhteis-
kunnalliseksi peruskäsitteeksi, joka ilmentää sitä, että ihmisellä on oikeus päättää 
itse itseään koskevista asioista. Ne voidaan yleisellä tasolla jakaa oikeuteen sisäi-
seen ja ulkoiseen vapauteen, oikeus kompetenssiin ja valtaan (Saarenpää 2000). 
Saarenpään (2000, 29) mukaan “potilaalla on oikeus henkiseen loukkaamatto-
muuteen terveydentilastaan ja vammastaan huolimatta. Hänellä on pääsääntöi-
sesti oikeus fyysiseen vapauteen hoitohenkilökunnan siihen puuttumatta. Hänellä 
on lähtökohtaisesti oikeus päättää, tutkitaanko ja hoidetaanko häntä. Ja hänellä 
on oikeus (valta) saattaa hoitoon pääsy, hoidon taso ja sen seuraamukset oikeu-
dellisesti arvioitavaksi. Potilaan oikeuksia onkin kovin vaikea ymmärtää tunte-
matta itsemääräämisoikeuden merkitystä henkilöoikeuden ydinkäsitteenä”.

Potilasoikeuden keskeisiä käsitteitä on myös yksityisyys, joka tarkoittaa esi-
merkiksi yksilön henkilötietojen suojaa, yksityiselämän ja yksinolon suojaa. Po-
tilaan yksityisyyttä esimerkiksi laitoshoidon ja poliklinikkavastaanottojen aikana 
on kunnioitettava. Käytännön arjessa yksityisyyttä on usein vaikeata toteuttaa 
niin, etteivät hoito- tai ohjaustilanteet, informaation tai tietojen anto näkyisi tai
kuuluisi muille potilaille tai heidän vierailleen. Asiakkaan /potilaan päätäntävalta
omaa hoitoaan koskien on todettu melko vähäiseksi, kun on tutkittu lukuisten
hoitotieteen tutkimusten avulla potilaan itsemääräämisoikeutta ja sen toteutu-
vuutta (ks. muun muassa Gröndahl 1995). Tuorilan (2000) mukaan potilaat eivät 
kovin helposti uskalla tuoda omaa tyytymättömyyttään ja pettymyksiään hoidon 
suhteen esille. Vaihtoehtona on, että mieluimmin vaihdetaan lääkäriä ja hoito-
paikkaa, kuin valitetaan huonosta hoidosta, palvelusta tai kohtelusta asianomai-
selle palvelun antajalle. Asiakkaiden/potilaiden tietämys on kuitenkin lisääntynyt 
sairauksien, ongelmien, palveluiden saatavuuden ja potilaan oikeuksien suhteen. 
Tietoa on nykyisin paljon saatavilla. Myös hoidon ja palvelun laatuun kiinnite-
tään entistä enemmän huomiota ja organisaatiot käyttävät säännöllisiä asiakas-
laadunmittauksia. Kerättyä tietoa on olemassa. Tällä hetkellä niiden täysivaltai-
sessa käytössä on parantamisen varaa. Asiakkaiden päätäntävallan toteutuvuu-
dessa on paljon puutteita tai se on näennäistä. 

4.7.4 Henkilöstönäkökulma 

Hoitotyötä tekevät ovat koulutettuja asiantuntijoita. Hoitotyöntekijöiden urakehi-
tyksessä painotetaan kehittymistä ammatillisen koulutuksen päättäneestä aloitte-
lijasta kokemusta ja erityisosaamista omaavaan asiantuntijaan. Näkökulma on 
yksilön. Samanaikaisesti on kuitenkin tarkasteltava hoitotoimintaa terveyden-
huollon työyhteisön kokonaistoimintana. Yksilön oma urakehitys pitäisi olla yh-
tenevä työyhteisön tavoitteiden ja “hyvän” kanssa. Terveydenhuollon työyhtei-
söissä eivät yksilöt työskentele “yksityisyrittäjinä”, vaan jokaisen tulee antaa asi-
antuntijuutensa yleiseen käyttöön ja osaksi organisaation tavoitteellista toimin-
taa. Nykyisin mielletäänkin asiantuntijuus myöskin työntekijöiden kykynä toimia
yhteistyössä (Simoila 1999). Terveydenhuollon organisaatioiden piirteisiin kuu-
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luvat voimakkaat ammattiryhmäintressit, joille on tunnusomaista keskinäinen 
valtataistelu ja kilpailu (Temmes 1992). Tilanne on ristiriidassa moniammatilli-
sen tiimityöskentelyn toteutuksen kanssa, jossa parhaimmillaan vahvuutena on 
yksilöiden asiantuntijuuden yhdistyminen ja voimistuminen tiimissä moninker-
taiseksi työryhmän asiantuntijuudeksi.

Henkilöstön naisvaltaisuus ja ikääntyminen 

Terveydenhuollon henkilöstö on perinteisesti ollut naisvaltaista (92 %). Historian 
kuluessa on puhuttu kutsumusammatista silloin, kun on keskusteltu terveyden-
huollon eri tehtävistä. Hoitohenkilöstön keski-ikä on noussut vuodesta 1990 läh-
tien ja nousee edelleen (Ailasmaa 1996, 1997). Yli 45-vuotiaita oli vuonna 1999 
noin puolet alalla toimivista. Johtavassa tai lähiesimiesasemassa toimivat olivat 
vanhimpia (noin 50 keski-ikä). Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan työnteki-
jöistä noin 1 % on yli 60-vuotiaita. Se tarkoittaa sitä, että 10 vuoden kuluessa 
noin 8 % koko työntekijäryhmästä jää eläkkeelle ja 15 vuoden kuluessa 21 %. 
Lähimpien vuosien aikana terveydenhuollossa työskentelee siis ikääntyneitä ja 
lähellä eläkeikää olevia hoitotyöntekijöitä runsaasti (Ailasmaa 1996; Metsämuu-
ronen 2001). 

Teknologia hoitohenkilöstön työvälineenä 

Terveydenhuollon työntekijöiden työ ja sen sisällöt muuttuvat nyt huomattavasti 
nopeammin kuin aikaisemmin. Tekniikan ja teknologian, kuten kommunikaa-
tioteknologian, uusien hoitomenetelmien ja apuvälineiden kehitys on ollut no-
peata ja nopeutuu edelleen. Nuorten hoitotyöntekijöiden, joiden ammatillisen pe-
ruskoulutuksen osana on tietotekniikan opetus, on huomattavasti helpompi
omaksua terveydenhuollon kentän muutokset tässä suhteessa. Sen sijaan pitkään 
työssä olleiden hoitotyöntekijöiden tietotekninen opiskelu on työntekijän itsensä 
ja työnantajan tarjoaman koulutuksen varassa. 

Raijaksen (2001) tutkimuksen mukaan terveydenhuoltohenkilöstö (N=669)
suhtautui pääosin myönteisesti tietotekniikkaan ja oli kehityksessä hyvin muka-
na. Vastaajista varsinkin nuoret olivat tietotekniikasta erityisen kiinnostuneita ja 
halusivat oppia hyödyntämään sitä monipuolisesti. Tutkimukseen osallistuneet 
olivat käyttäneet tietokonetta. Heistä lähes jokainen oli saanut siihen koulutusta.
Kuitenkin haluttiin nykyistä enemmän syventävää tietotekniikan opetusta. Tieto-
konetta käytettiin eniten työtehtävien hoitamiseksi. Suurin osa vastaajista oli
käyttänyt myös Internetiä hyväkseen. Eniten Internet-palveluja käyttivät miehet
ja kokonaisuutena parhaimmat taidot tietokoneen käytössä oli nuorilla sairaan-
hoitajilla.
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4.7.5 Johtamisen näkökulma 

Johtajuutta tarkastellaan usein historiallisista näkymistä nykypäivään.81Historian
aikana johtamiskäsitykset, näkökulmat ja “ideat” ovat vaihdelleet tehokkuutta 
korostavista humaanisia piirteitä painottaviin suuntiin. Hyvää johtajuutta on et-
sitty analysoimalla esimerkiksi johtajan persoonallisuutta; kuten piirre- ja tarve-
teoriat, käyttäytymistä; kuten tilanneteoriat, johtamistyylit, oppimisteoriat, kog-
nitiivisia ominaisuuksia ja kyvykkyyttä; kuten päätöksentekoteoriat ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen luonnetta; kuten karismaattinen johtajuus ja transformaa-
tiojohtajuus (Lähteenmäki 2000). 

Kiihtyvällä vauhdilla yritetään kehittää sellaista johtamisen mallia tai johta-
juuden teoriaa, jonka avulla pystyttäisiin ratkaisemaan työelämän ongelmat ja 
vastaamaan laajoihin kehitystarpeisiin. Nykyistä johtajuutta tarkasteltaessa näyt-
tää kuitenkin siltä, että johtaminen elää “omaa elämäänsä” käyttäen hyväkseen
aikanaan saatua koulutusta ja matkan varrella saatuja kokemuksia. Kärjistäen 
voin sanoa, että mitä enemmän käytäntöön kehitellään uusia johtamisen malleja,
sen sitkeimmin istuu organisaatioissa vanhat johtamisen käytännöt. 

Nykyajan jatkuva muutos, rakenteiden nopeatahtinen uudistaminen, pitkäai-
kaisten suunnitelmien puute, tietty murrosvaiheisuus, uudet tehtävät, haasteet, 
koulutuksen muutokset, teknologian kehitys, epävarmuus, kiire, resurssipula ja 
niukkuus luovat pohjaa tämän päivän johtamiselle. Johtajana olo on kiinnosta-
vaa, haasteellista ja samalla nopeatempoista, raastavaa, puun ja kuoren välissä 
olemista. Se on turhauttavaa ja uuvuttavaa. Lähteenmäki (2000) korostaa, että on 
käynyt päinvastaisesti kun on odotettu: epävarmuus työelämässä virittää odotuk-
sen vahvalle johtamiselle, mutta se ei mahdollistu nykyajan nopeassa rytmissä.

Vahvan johtamisen eräs tärkeistä ulottuvuuksista on yksinkertaisesti ihmisis-
tä, omista alaisista huolehtiminen. Hyvä johtaja osaa tarvittaessa lähestyä alais-
taan ihmisyyden kautta, kuuntelevana ja keskustelevana ihmisenä. Tähän vaadi-
taan vuorovaikutuskykyjä ja kommunikaatiotaitoja. Se on tärkeä osa henkilöjoh-
tamista. Telaranta (1999) korostaa kommunikaation avoimuutta, sen valta ja tieto 
ulottuvuuksia sekä annettavan informaation analysointia merkityksellisten asioi-
den pohjalta. 

Esimiehen tehtävänä on seuloa tärkeät asiat nykyisestä tiedon tulvasta. Ky-
symys kuuluukin: Kuka tietää, mitkä asiat ovat kulloinkin tärkeitä ja mikä on pa-
ras informoinnin tapa omalle henkilöstölle? Telarannan mukaan esimiehen pitää 
kertoa alaisilleen aina muutoksista ja päätöksistä sekä organisaation tuloksista ja 
saavutuksista. Kriisitilanteissa henkilöstön informointi korostuu. Turhaa henki-
löstöä kuormittavaa informaatiota pitää välttää.

Merikallio (2001, 69-70) mainitsee hyvän johtajan kykyihin kuuluvan 
¶ Itsensä kehittämisen
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¶ Positiivisen palautteen antamisen vertailematta kenenkään suoritusta
muiden suorituksiin ja mielistelyn erottelun todellisesta ystävällisyy-
destä

¶ Kantelun, juoruilun ja mustamaalaamisen erottamisen todellisesta 
huolestumisesta

¶ Negatiivisen palautteen antamisen rakentavassa hengessä
¶ Ahdistuksenkantokyvyn
¶ Yhteistyön ja avoimen keskustelun aikuisen tasolla 
¶ Huomata ja antaa arvo alaisten työ- ja tietomäärälle ja kuunnella hei-

dän ehdotuksiaan 
¶ Antaa kunnia ihmiselle, jolle se kuuluu 
¶ Viestittää asioista omille esimiehille rakentavasti ja alaisia kunnioitta-

en
¶ Delegoida ja jakaa vastuuta 
¶ Laittaa alaiset pohtimaan itse ongelmanratkaisun vaihtoehtoja oman

työnsä suhteen. 

Lähteenmäki (2000) korostaa eri johtamisen ulottuvuuksista johtajuuden tilan-
nesidonnaisuutta, johtajan roolien havainnointia, etäjohtamisen ja paikallaolon 
suhdetta, tietojohtamista ja oppivaa organisaation teoriaa tehokkaan johtamisen
aineksina. Kun edellä käsitellyt kyvyt ja hyvän johtamisen ulottuvuudet puuttu-
vat ja innostus omaa työtä kohtaan laimenee, on sillä yhteydet organisaation il-
mapiirin huonontumiseen ja kriisiytymiseen. Jaksamaton, kyynistyvä esimies ei 
useinkaan tunnista omaa kielteisyyttään eikä sen merkityksiä suhteessa alaisiin-
sa. Oma esimiehenä olo hämärtyy. Merikallion (2001) mukaan esimies voi täl-
löin liittoutua alaistensa kanssa ja lähteä kostoretkelle omia esimiehiä tai luotta-
musjohtoa kohtaan. Kyynisen esimiehen roolit saattavat vaihdella lapsena olemi-
sesta manipuloijaan, oikeassa olijaan, vallassaolijaan tai agitaattoriin. Yhä edel-
leen organisaatioissa on johtamisen toteutuksessa niin mekanistinen ihmiskäsitys
näkemyksenä kuin yksilöllinen tai holistisuuteen pyrkivä ihmiskäsitys näkökul-
mana. 82

Terveydenhuollon johtamisen erityispiirteistä

Tässä tutkimuksessa tarkoitan hoitotyön johtajalla osastonhoitajaa, ylihoitajaa tai 
johtavaa ylihoitajaa. Käytän hoitotyön johtajan synonyymina käsitettä hoitotyön 
esimies. Osastonhoitajan alaisia ovat eri nimikkeelliset hoitotyöntekijät. Ylihoi-
taja toimii osastonhoitajan esimiehenä ja ylihoitajan esimiehenä johtava ylihoita-
ja. Hoitotyön johtamisen perimmäinen tavoite on sama kuin terveydenhuollon ja 
hoitotyön tavoite eli potilaan/asiakkaan ja kansalaisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen ja tukeminen sairauden aikana sekä sairauksien ennaltaehkäisemi-
nen. Jotta tämä mahdollistuu on terveydenhuollon johtajan tehtävänä luoda edel-
lytykset mahdollisimman hyvän hoitotyön toteutukselle. Johtamisen tarkoitukse-
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na on siis mahdollistaa hoitotyön perustehtävän ja päämäärän toteutuminen
(Kiikkala 1991; Raatikainen 1991). Tähän liittyvät johtamisen arvot. Telaranta 
(1999) liittää arvot ja etiikan visioidun tulevaisuuden rakentamiseen organisaati-
oissa. Visiointiprosessin tuotoksina hän esittää asiakaslähtöisen ja yksilöllisen
hoidon sekä jatkuvan ajallaan autetuksi tulemisen. Ne ovat visiointiprosessin 
keskeiset arvot ja periaatteet. 

Hoitotyön johtamista on määritelty monin tavoin. Parviaisen ja Sarvimäen
(1999, 70) mukaan “johtamisen käsite sisältää johtajuuden,83 johtajan ja johtami-
sen kohteen. Johtajuuden tehtävänä on huolehtia toimintojen sujuvuudesta. Joh-
tajan rooli sisältää virallisen ja epävirallisen aseman, vastuun ja velvollisuudet. 
Arvot ja etiikka nivoutuvat johtamiseen monella tavalla: päämäärään ja sen to-
teuttamiseen, vastuuseen potilaista ja hoidon laadusta, vastuuseen resurssien käy-
töstä, vastuuseen henkilökunnasta ja henkilöstösuhteista. Hoitotyön johtamisen
keskeinen tavoite on perustehtävästä huolehtiminen siten, että potilaan tarpeet, 
hänen hyvänsä, ovat toiminnan lähtökohtina ja kaikki toiminta tukee yhteisesti 
tiedostettua hoidon päämäärää”. Parviainen ja Sarvimäki (1999) korostavat sitä,
että hoitotyön johtaja esimiehenä olemisen lisäksi toimii hoitohenkilöstön yhteis-
työkumppanina. Hän on organisaatiossa tasavertainen kollega muiden johtajien 
kanssa.

Simoila jäsentää hoitotyön johtamisen käyttämällä teoreettisena apuvälineenä 
Engeströmin kehittelemää työntutkimuksen toiminnan rakennemallia. Sen osate-
kijöinä mainitaan tekijä, (ylihoitaja) kohde, (potilas, asiakas, väestö) välineet, 
(substanssiosaaminen, hoitotieteellinen tutkimustieto, tieto hoitotyön käytännös-
tä, hallinnon taidot, kehittämis- ja muutosjohtamisen taidot, yhteiset välineet 
työyhteisön kanssa) säännöt, (toimintaa ja potilaan oikeutta säätelevät kirjoitetut 
ja kirjoittamattomat ohjeet, määräykset, normit ja taloudelliset reunaehdot) työ-
yhteisö (moniammatillinen johtoryhmä) ja työnjako (tehtävien jako suhteessa
esim. ylilääkäriin, osastonhoitajiin). Osatekijät ovat jatkuvassa riippuvuussuh-
teessa toisistaan. Hoitotyön johtamisessa ovat rakennemallin esille tuomat kes-
keiset tekijät samanaikaisesti läsnä (Simoila 1999). Tärkeätä on, että johtamises-
sa ei keskitytä yksipuolisesti johtamisvälineisiin tai henkilöstöhallinnon asioihin. 
Johtaminen ei lähde esimiehenä toimivasta henkilöstä tai toimintajärjestelmistä
vaan hoitotyön kohteen ytimen selkeyttämisestä eli potilaan terveyden edistämi-
sestä, hyvän olon parantamisesta tai hyvään kuolemaan saattamisesta. Telaran-
nan (1999, 6) mukaan “esimiestyö on astumassa uuteen aikakauteen, jossa huo-
mio ei ole asemassa eikä henkilössä vaan työntekijässä, hänen mahdollisuuksis-
saan ja esimiehen84 kyvyssä ottaa nämä voimavarat organisaation ja sen tehtävän 
mukaiseen käyttöön.” 

83 Johtajuutta toteuttavat myös sairaanhoitajat, jotka toimivat yksilövastuisina sairaanhoita-

jina tai vastuusairaanhoitajina yksilövastuisen hoitotyön mallin toteutuksessa (vrt. Pokki &

Merasto 1997). 
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Terveydenhuollon johtamista koskevia tunnuspiirteitä on kirjallisuudessa esi-
telty laajasti. Esiintyviä ongelmia on myös tutkittu paljon.85 Seuraavassa käsitte-
len lyhyesti ne yleisimmät johtajuuden (johtamisen) erityispiirteet, jotka ovat 
oletettavasti merkityksellisiä hoitotyöntekijän masennuksen kannalta (välillisesti 
tai välittömästi).

1. Muuttuva johtajuus. Aikaperspektiivi on tärkeä tarkasteltaessa organisaa-
tionäkemyksiä. Jo 1930-luvulla todettiin, ettei mekanistinen tapa käsitellä henki-
löstöä tuottanut maksimaalista tuottavuutta. Seurasi hallinnon ja organisaatioiden
näkemysten muutoksia sekä ajatteluperinteen että konkreettisia muutoksia. Myös 
yhteiskunnallisten näkemysten muutokset ovat ajan mittaan muuttaneet julkisen
vallan ja virkamiesten asemia hallinnossa. Julkisen hallinnon osana myös ter-
veydenhuollon johtajuus on muuttunut viimeisten vuosikymmenten ja vuosien 
aikana.

Kinnunen ja Vuori (1999, 26-52) ovat artikkelissaan Hoitotyön johtamisen 
perusulottuvuudet ja toimintamallien muutokset tarkastelleet hoitotyön johtami-

85 Terveydenhuollon johtajuuden vaikeudet tunnistetaan nykyisessä työelämässä. Terveyden-

huollon johtajuuteen on liitetty usein määreet joustamattomuus, byrokraattisuus ja johtamisen

kehityksen hidastuminen (Ylöstalo & Rahikainen 1998; Järvinen 1999). Terveydenhuollon johta-

juudessa painottuu sen työn kohteena olevan ihmisen vuoksi sekä asia- että henkilöjohtaminen

(ks. mm. Telaranta 1997). Johtajuutta on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Osittain siihen ovat

vaikuttaneet johtajuuden sisällölliset muutokset ja erilaiset työelämässä eri aikoina vallitsevat

johtajuuslajit. Johtajuutta on tutkittu muun muassa sen yhteyksistä työympäristöihin ja työkult-

tuuritekijöihin (esim. Kinnunen 1992; Hannus 1994; Väistö 1994; Pirnes 1999; Grohar-Murray

ja DiCroce 1997), johtajuustekijöiden näkökulmasta (ks. muun muassa Lindström & Kandolin

1996; Suonsivu 1996c, 1999b; Puolakka 1998; Ruggles 1998; Markkanen & Pokki 1999; Taylor

ym. 1999; Härmä toim. 2000), ihmisten ja itsensä johtamisena (Härkönen ym. 1990), strategise-

na johtamisena (Mintzberg ym. 1991), ihmisten johtamisena, erityisesti tilannejohtamisena ja

johtajaksi kasvamisena (Telaranta 1997), hoitotyön johtamisen näkökulmista (Jalas ym. 1992),

muutoksen johtamisena (Salo & Leisti 1994), laatujohtamisena (Lillrank 1990; Lipponen 1993),

prosessijohtamisena (Koivula & Teikari 1996), naisjohtajuudesta näkökulmana ja visioista väli-

neenä, esimiestyön uudesta sisällöstä (Narinen 2000; Mäkinen 1999).

Parvikon (1996) hoitohenkilöstöön kohdistuneessa tutkimuksessa yli 70 % oli työyhteisönsä

johtamistapaan tyytyväisiä. Tilanne vaihteli kuitenkin niin, että joissain työyhteisöissä esimies-

toiminta vaikutti olevan kriisiytyneessä tilassa. Palautetta koki saavansa hoitohenkilöstöstä joka

neljäs ja rohkaisua yrittämiseen sekä oma-aloitteisuuteen melko usein eli 39 % koki saavansa

rohkaisua usein ja 33 % harvoin. Syrjinnän kokemus oli aineistossa merkitsevästi yhteydessä

henkisen jaksamattomuuden, väsymyksen, tiedon kulun heikkouden ja työn tavoitteiden epäsel-

vyyden kanssa. Osa syrjinnän kohteeksi joutuneista koki, ettei työ ollut omassa ohjauksessa.
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Wickström ym. (2000) tutki tyytyväisyyttä terveydenhuollon johtajuuteen. Yleinen huomio oli 

se, että työyksikön johtamiseen oltiin tyytyväisempiä kuin koko organisaation johtamiseen. Noin

60 % vastaajista oli tyytyväisiä työyksikkötason johtamistapaan. Organisaation johtamiseen oli

tyytyväisiä alle 40 % ja kolmannes vastaajista oli tyytymättömiä. Kaikkein eniten tyytymättömiä

oli mielenterveys- ja päihdehuollossa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja sairaaloissa. Ammatti-

ryhmistä sairaanhoitajat olivat tyytymättömimpiä.



sen kehitystrendejä 1960-70 luvuilta 2000-luvulle. Näkökulma on hallintotieteel-
linen. He toteavat, että tänä aikana ovat johtamisen monet toimintamallit muut-
tuneet, vaikka “monet johtamistyön perustekijät ovatkin säilyneet lähes ennal-
laan. Käytännön työssä muutos on voinut polkea johtamisen osalta myös paikoil-
laan” he toteavat. He pohtivat myös nykyistä johtamisen ja työyhteisöjen toimin-
tojen välistä ristiriitaa: samanaikaisesti, kun johtajalta edellytetään yhä laajempaa
pätevyyttä ja osaamista, niin työyhteisöjen tasolla “toimintatavat näyttävät säilyt-
tävän omalakisuutensa jopa läpi vuosikymmenten”.

Kinnusen ja Vuoren (1999) artikkelissa kiinnostuksen kohteena ovat ensisi-
jaisesti muutosten merkitykset johtamisen syvämuutosten kannalta. Kirjoittajat 
tarkastelevat sitä, soveltaako hoitotyön johtaja johtamistoiminnassaan reflektiivi-
sen oppimisen tuloksina jotain toimintamallia omassa toiminnassaan ja arvioi si-
tä, vai toteuttaako hän mallioppisen tuloksena jotain yleistä johtamismallia. Kin-
nunen ja Vuori kysyvät sitä, miksei pitkällä aikavälilläkään tapahtuneet muutok-
set, kuten koulutus- tai ohjausjärjestelmien, ole saaneet aikaan johtamistoimin-
nassa syvämuutoksia. Artikkelin johtopäätöksissä he toteavat, että “johtamistyön
sisältö on laajentunut ja pätevyysalueet muuttuneet, muutoksen nopeus on pi-
kemminkin kiihtyvä kuin vakiintuva, tästä on useita seurauksia tulevaisuuden 
hoitotyön johtamiselle (esimerkiksi työnjako ja erikoistuminen johtajien kesken, 
hoitotyön johtamiseen kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen tarpeen kasvaminen,
johtamiskoulutuksen tarpeen kasvaminen)”. He pohtivat myös sitä, että ovatko 
hoitotyön johtamisen muutokset 86olleet puhetason muutoksia “ulkolukua henki-
sen kasvun sijaan” vai koko organisaation kulttuuriin ulottuvia. He painottavat 
hoitotyön johtamisen ja sen kehittämisen kytkemistä olennaiseksi osaksi koko 
palvelujärjestelmän muutoksia ja kehittämistä.

Tulevaisuuden johtamisen muutoksia on perusteltua tarkastella hoitotyön
muutosten eli muuttuvan kontekstin kautta. Kangas (1999b) on tarkastellut hoito-
työn johtamisen muuttumista tulevaisuudessa ensinnä yksilöiden (ihmiset, palve-
lujen käyttäjät) tasolla, jolloin hän toteaa, että yksilöiden tieto lisääntyy, oikeudet 
tiedostetaan entistä paremmin, osallistumishalukkuus lisääntyy, omaisten osallis-
tuminen läheisten hoitamiseen lisääntyy, ihmiset jakaantuvat kiireisiin ja kiireet-
tömiin yksilöihin, arvot ja asenteet muuttuvat, erilaiset terveysongelmat lisäänty-
vät ja vaikutustavat ja yleinen vaatimustaso lisääntyvät. Toiseksi organisaation 
tason muutoksina sairaansijat vähenevät, hoitoajat lyhenevät, hoitojaksot lisään-
tyvät, hoitokäytännöt muuttuvat, henkilöstön määrät muuttuvat, massa-ajattelusta
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86 Hallinnon muutoksia on tarkasteltu useasta eri näkökulmasta (esim. Ylikoski 1993) tarkas-

telee organisaation ja työyhteisön muutoksia neljästä näkökulmasta: Taloudellinen, tuottavuu-

dellinen (ks. esimerkiksi Mansikka-aho 1998), johtamiseen liittyvä ja inhimillinen. Salminen

(1998, 32) tarkastelee muutosta kolmesta näkökulmasta: 1) Muutos on ajallinen. Yleensä se kos-

kee hallinnon rakenteita, prosesseja tai henkilöstöä. Tähän liittyy usein työkulttuurin muutos, jol-

loin arvot ja toimintatavat muuttuvat ja institutionalisoituvat 2) muutos reformina eli tietoisena.

Muutos on tiettyyn suuntaan haluttua 3) muutos määrällisenä kasvuna. Toimintamallien muutok-

set muutoksen näkökulmasta (Simoila 1993, 1996; Sumelahti ym. 1996; Heiske 1997; Määttä &

Virtanen 2000).



siirrytään kohti yksilöllisyyttä, organisaatioiden hierarkiat madaltuvat, johto-
säännöt uudistuvat, autoritääristen johtajien määrä vähenee ja asiantuntija-
ammatti-johtajien määrä lisääntyy tulevaisuudessa. Kolmanneksi yhteiskunnan
tasolla valtionosuusjärjestelmän muutokset, julkisen sektorin toimintaedellytyk-
set vähenevät, sairaaloiden määrä vähenee, sosiaalisen ympäristön muutokset, 
tiedon määrä lisääntyy yhä, koulutusjärjestelmien muutokset, tieteiden raja-aidat
hälvenevät, teknologia kehittyy, kuluttajien etuja ajavat ryhmät lisääntyvät ja 
kansainvälistyminen lisääntyy tulevaisuudessa. 

Kangas toteaa, että muutoksissa toimiminen edellyttää hoitotyön johtajilta 
aktiivista otetta. Se merkitsee asiantuntijuuteen perustuvaa itsenäistä toimintaa,
kykyä arvioida ja kehittää toimintatapoja tuloksia tuottaviksi ja laadukkaiksi. 
Muutoksissa toimiminen edellyttää rohkeutta toimia ja pyrkiä vaikuttamaan
myös julkisesti erilaisin kannanotoin. Toimiminen edellyttää johtajilta epävar-
muudensietokykyä, erilaisuuden sietämistä ja ennakkoluulottomuutta. 

2. Muutoksen johtaminen. Terveydenhuollon johtaminen nykyisenä muutos-
aikakautena on erityisen haasteellista. Hoitotyössä uusien sairausryhmien myötä
on kehitettävä lääkkeitä, tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Niukentuneiden henki-
löstömäärien myötä on jouduttu kehittämään työn ja tehtävien sisältöjä sekä toi-
mintamalleja. Muutosvaatimukset koskevat myös työnteon kulttuuristen muoto-
jen ja työelämän henkilöstöstrategioiden uudistamista (Kasvio ym. 1994; Launis 
ym.1998). Työyhteisön tilaan vaikuttavat keskeisesti sen johtaminen ja työyhtei-
sön toimivuus (Vartola 1975). Etenkin muutostilanteissa herkästi alkaa esiintyä
tietämättömyydestä ja tulevaisuuden peloista johtuvia ristiriitoja. Muutokset seu-
raavat toisiaan niin nopeasti, ettei vakiintuneen toiminnan jaksoja juurikaan ole 
(Launis 2000). Usein miten on useita kehittämisprojekteja samanaikaisesti me-
neillään.

Vaatimukset uusien toimintamallien luomiseksi sisältävät vaatimuksia henki-
löstön joustavuuden käyttämiselle esimerkiksi työjaon tai työajan käytön suh-
teen, ammatillisuuden uudistamista, uusien tehtävien omaksumista, työn yhtei-
söllisyyden, yhteisen vastuun lisäämistä, laatutyöskentelymallien omaksumista ja 
uudenlaisten yhteistyömallien luomista eri asiakasryhmien sekä potilaiden että 
heidän omaistensa kanssa (Launis ym. 1998). Eri johtamismalleihin ja laatutyös-
kentelyyn siirryttäessä työyksikölle on esitetty kehittämisvaatimuksia ja 
-odotuksia, kuitenkaan antamatta niihin edellytyksiä, esimerkiksi henkilöstö-
resursoinnin lisäystä. Kun organisaatio pakotetaan muutoksiin ulkoapäin, se tun-
tuu aina sanelulta. Vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset (Telaranta 1999). Sama
pätee organisaation sisällä. Kun henkilöstö ei pysty vaikuttamaan muutoksiin,
niiden toteutusmalleihin, sisältöihin, toteutusaikatauluihin ja laajuuteen, vaikut-
tavat ne henkilöstön sitoutuvuuteen. Työ ei tunnu “omalta”, koska kokemuksena
on, ettei siihen voi vaikuttaa, kuten ennen muutosta.

Yhteisö tai yksilö voi kokea muutoksen menetyksenä, uhkana tai haasteena. 
Muutos voidaan kokea menetyksenä, jos seurauksena on esimerkiksi toiminta-
mahdollisuuksien ja etujen kaventuminen. Uhkana kokeminen saattaa olla sitä,
ettei unelma tai haave muutoksen myötä toteutuisikaan. Kun muutostilannetta
arvioidaan, voidaan hakea vastauksia kysymyksiin, miten tilanteen voi hallita, 

98



millä keinoin siitä selviytyä. Tällöin muutos muodostuu haasteeksi niin henkilös-
tön kuin johtajankin osalta (ks. Kiikkala ym. 2000). 

3. Asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen. Terveydenhuollon organisaatiot 
ovat asiantuntijaorganisaatioita. Johtaminen on sekä toiminnan ja että ihmisten
johtamista. Tehtävä on erityisluonteinen ja vahvasti ammatillinen. Tärkeiksi
muodostuvat johtajan uskottavuus, luottamuksellisuus, johtamisen johdonmukai-
suus ja yksilöiden kunnioittaminen. Kivimäki ym. (2002) korostavat työntekijöi-
den hyvinvointia koskevassa tutkimuksessaan oikeudenmukaiseksi koetun joh-
tamisen merkitystä. Siinä periaatteina ovat oikeus tulla kuulluksi omassa asias-
saan, johdonmukaiset säännöt, mahdollisimman selkeät päätöksenteon periaat-
teet, jotka on kerrottu päätöksiä koskeville henkilöille, mahdollisimman oikeaan 
tietoon perustuvat päätökset, puolueeton päätöksenteko ja mahdollisuus korjata 
päätöksiä. Ylihoitajina toimivilla on vastuu hoitotyön osalta toiminnasta. Heillä 
on vastuuta, mutta ei välttämättä päätösvaltaa. Ristiriitaisuutta aiheuttaa se, että
ylihoitajan itseohjautuvuutta johtamisessa korostetaan, mutta käytännössä toi-
minta on sidottua monin säännöin ja määräyksin. Asiantuntijuus ja ammatillisuus
tukevat linjaorganisaation toimintaa. Selkeä hoitotyön linja, jossa hoitotyön ase-
ma on virallistettu ja selkeytetty, on hoitotyön johtamisen kannalta ensiarvoisen 
tärkeää.

4. Jaettu johtaminen. Terveydenhuollossa ongelmana on koettu kaksi- tai 
kolmiportainen johtajuus. Lääketieteellinen, taloudellinen ja hoitotieteellinen
johtajuus oli aiemmin eriytetty. Täten työyksiköissä henkilöstö koki ongelmalli-
seksi sen, että oli monta “esimiestä”. Tulosjohtajuuden aikana siirryttiin yksijoh-
tajuuteen. Tulosjohtamisessa ei huomioitu sitä, että tuloksellisuus ei voi tervey-
denhuollossa muodostua vain taloudellisista tuloksista. Kun johtajuus oli aiem-
min ammattipohjaista, se siirtyi pääasiassa lääkärijohtoisuuteen, jolloin pitkään 
hallinnollisia asioita opiskelleet ja niissä työskennelleet syrjäytettiin. Organisaa-
tioissa lääkärinä toiminut valittiin johtajaksi vaikka hänellä saattoi olla lyhyt hal-
linnollinen koulutus ja kokemus. Terveydenhuollon murrosajan johtajuus on en-
tistä vaativampaa, koska vanha turvallinen taloudellinen ja toiminnallinen pohja 
murentui, aikaisempi kasvun aika on ohi ja pelot tulevaisuudessa selviämisestä
niukkenevien resurssien ja uusien vaatimusten kanssa lisääntyi. Se vaatii johta-
juudelta monipuolisuutta ja syventymistä käytännön ongelmiin. Käytännössä 
monissa organisaatioissa vallitsee edelleen kaksi- tai kolmiportainen johtajuus.
Tulosjohtajuus toimii siten, että sairaalan tai tuloyksikön johtajana toimii yksi 
johtaja.

5. Johtamismallit lainattu yksityissektorilta. Terveydenhuoltoon on lainattu
liike-elämästä malleja, joiden vieminen terveydenhuollon käytäntöön on osoit-
tautunut ongelmalliseksi. Kun liike-elämä nopean muutoksen aikakautena siirtyy
markkinoiden vaatimuksiin vastatakseen nopeasti mallista toiseen, niin tervey-
denhuollon on hitaasti muuttuvana toiminta-alueena mahdoton pysyä vauhdissa 
mukana. Terveydenhuollossa onkin nykyisin tunnusomaista tietynlainen murros-
vaiheessa oleminen; erilaiset toimintamallit ovat juurtuneet ja opittu työyksiköis-
sä eriasteisesti ja osa organisaatioista on kehittämässä jo uusinta ulkopuolelta 
lainattua mallia. Esimerkkinä tästä ovat eri johtamismallit (esimerkiksi tulosjoh-
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taminen), jotka opittuaan henkilökunta joutuu hylkäämään, koska uusin (esimer-
kiksi laatu- tai prosessijohtaminen) toimintamalli oli jo tulossa organisaatioon.
Tulosjohtamiseen siirtyminen merkitsi terveydenhuollossa henkilöstön ja johdon 
kouluttamista ja sitouttamista monissa organisaatioissa osin toimimattomaan joh-
tamismalliin, joka sittemmin laajentui esimerkiksi laatujohtamiseksi. Tulosjoh-
tamisen mallista jätettiin moneen organisaatioon joitain toimenpiteitä tai toimin-
tamalleja, kuten kehityskeskustelut.87Terveydenhuollossa on pitkään tehty esi-
merkiksi hoitotyön alueella laatutöitä. Hoitotyön malleja on kehitelty. Potilaan ja 
hoitotyöntekijän vuorovaikutus- ja kommunikaatiomalleja, kuten yksilövastuisen 
hoitotyön mallia on tutkittu ja kehitelty pitkään. 

Samanaikaisesti laman ja muutosvaiheen aikana menestymisen takaamiseksi
terveydenhuollossa aloitettiin voimakas laadun kehittäminen eri ammattiryhmien
kesken. Tyypillistä oli se, että “lainattiin” yksityiseltä sektorilta terveydenhuol-
toon laatuajattelu. Tehdyt mittarit oli alunperin rakennetut esimerkiksi teollisuu-
den toimintaa mittaamaan. Niitä siirrettiin terveydenhuoltoon. Seurauksena vai-
kutti siltä, että asiakaslähtöisen toiminnan painottamisesta huolimatta yksilölli-
sen tiedon, kokemuksen ja ajattelun arvostus aleni. Kun näitä ei mitattu, ne jäivät 
toissijaisiksi. Organisaatiot vinoutuivat. Tämä tuli esille esitutkimustuloksissani
(ks. Suonsivu 1997). Hoitotyöntekijät ihmettelivät laadunkehittämisen merkitys-
tä potilaan hoidon kannalta. Se koettiin irrallisena. Siihen ei osattu sijoittaa am-
matillista osaamista ja työyhteisön yhteisiä arvoja. Laadunkehittämisestä tuli joi-
denkin vastaajien mukaan potilashoitoa arvokkaampi asia. Se ei palvellut poti-
lashoitoa, vaan organisaation olemassaoloa, hallintoa tai ympäristöä eli maksavia
kuntia. Hoitotyöntekijän ammatillisen koulutuksen ydin on ollut se, että potilasta 
hoidetaan yksilöllisesti. Hoitotyöhön on sisältynyt dialoginen keskustelu, poti-
laan kuunteleminen ja lähellä olo. Se on osin ollut kokemuksellista, intuitiivista 
toimintaa, jota on kaikin osin vaikeata pukea sanoiksi. Tällaista subjektiivista,
“hiljaista tietoa” hoitotyöntekijä on käyttänyt hoitotyössä. Sitä ei ole voitu mita-
ta. Aiemmin potilaan tyytyväisyys ja hyvä olo, tervehtyminen oli ensisijainen tu-
los. Hoitotyöntekijän tunne omasta auttamiskyvystään ja ammatillisuudestaan
perustui ensisijaisesti potilaslähtöiseen tyytyväisyyteen ja auttamistehtävän on-
nistumiseen.

Nyt se tuntui mitätöityvän taloudellisten arvojen vahvuuden vuoksi. Hoito-
työntekijä menetti oman ammatillisuuden ytimen. Kun organisaatioissa ei analy-
soitu muutosprosesseja, vaan ne työstettiin usein ulkopuolisten vaatimuksiin vas-
taten, ei organisaatioissa tiedetty, mikä on niiden tulevaisuus. Tästä oli seurauk-
sena sekä johdon että henkilöstön itsesyytökset ja muiden syyttely. 1990-luvulla 
(edelleen) hoitotyöntekijät osallistuivat laatutyöskentelyyn. Osa heistä ko-
ki/kokee laadunkehittämisen mielekkääksi, osa ei. Aluksi jotkut hoitotyönteki-
jöistä eivät ymmärtäneet tietotekniikan ja laatutyöskentelyn merkityksiä koko 
toiminnan kannalta. Yhtenäinen koulutus puuttui. Koulutuksen irrallisuus vaikut-
ti myös työn irrallisuuden kokemiseen. Yksilön valmiudet perustuivat kuitenkin 
hänen tekemänsä työn ymmärtämiseen. Alkuvaiheessa esiintyikin runsaasti hoi-
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totyöntekijän esittäminä kysymyksiä: Mitä kohti ollaan menossa? Mikä on oma
roolini siinä? Mikä on arvostukseni, paikkani toiminnan kokonaisuudessa nyt ja 
tulevaisuudessa? Kysymykset jäivät vaille vastauksia, hoitotyöntekijän itsensä 
mietittäväksi. Uudet toimintamallit eivät olleet organisaatioissa täysin kenenkään
hallinnassa. Tällaisessa tilanteessa yksilö alkaa syyttää itseään toiminnan epäon-
nistumisesta. Hän syyttää itseään osaamattomuudesta, ikääntymisestä tai huo-
noudesta. “Olen huono, pois heitettävä” ilmaisi eräs hoitotyöntekijä esitutkimuk-
sessani kyseisen asian. 

6. Johtajaksi edetään ammattipohjalta. Johtajaksi on usein edetty ammatti-
pohjalta. Hoitotyön johtajan tehtävissä on pidetty tärkeänä asianomaisen tervey-
denhuollon koulutuspohjaa ennen hallinnollista tai yliopistokoulutusta. Yksipor-
taisessa johtajuusmallissa88 ei yleensä johtajana toimi henkilö, jolla olisi pisin 
hallinnollinen tai johtamiskoulutus tai kokemus (ks. edellä). Naisjohtajuus on 
tunnusomaista hoitotyön alueella. Naisjohtajuuteen on oletettu liittyvän matala-
palkkaisuutta, hidasta urakehitystä ja johtamisessa hyviä vuorovaikutustaitoja 
sekä ihmisläheisyyttä (ks. esimerkiksi Telaranta 1999). 

7. Kilpailu ja tuotteistaminen osana johtamista. Terveydenhuollossa on viime
vuosina siirrytty yhä enemmän potilaille annettavien palvelujen tuotteistamiseen.
On kehitetty “hoitopaketteja”, jotka hinnoitellaan, samoin kuin hoitojaksot. Edel-
leen esimerkiksi laboratoriopalvelut ja röntgenpalvelut hinnoiteltiin. Tätä hin-
noittelua käytetään pohjana silloin, kun organisaatioiden budjetteja laaditaan. 
Kunnat ostavat palveluja asukkailleen sen mukaisesti, mitä eri tietojen pohjalta 
nämä ajattelevat väestön seuraavana vuonna sairauksiensa hoitamiseksi tarvitse-
van. Hinnoittelu toimii ulkoisen laskutusjärjestelmän lisäksi sisäisesti. Saman
organisaation eri yksiköt myyvät ja ostavat toisiltaan palveluja. Tämä aiheuttaa 
tietyssä määrin kilpailua. Johtajan tehtävänä on yksikkönsä budjetin pitäminen
tasapainossa. Yksikön tuotteiden oikea hinnoittelu ja laadullinen tuotanto on osa 
johtamistyötä. Onnistuessaan se tarkoittaa mahdollisimman laadukkaita ja oikein
hinnoiteltuja tuotteita suhteessa henkilöstömääriin ja voimavaroihin. Johtaminen
nykyisellään on suhteellisen lyhyttempoista. Luotavat tavoitteet ovat vahvasti ta-
loudellisia ja lyhytjänteisiä. 

4.7.6 Hoitotoiminnan eettisyys

Hoitotyö on vahvasti eettisiin näkökohtiin ja arvoihin perustuvaa toimintaa. Vii-
me aikoina on mediassa keskusteltu terveydenhuollon toiminnan riittämättömyy-
destä eri ikäryhmillä. Potilaina olleet ovat aktiivisesti kirjoitelleet esimerkiksi
lehtien yleisönosastoissa omia kokemuksiaan potilaana olosta. Myös potilaiden 
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että lääkärijohtajat tekevät suurimman osan eli 70-80 % viikkotyöajastaan potilastyötä ja vain

20-30 % joko asiajohtamis- tai henkilöstöjohtamistyötä. Tutkituista lääkärijohtajista noin puolet

oli kiinnostunut johtamistyöstä. Alle 48-vuotiaat naislääkärijohtajat olivat kiinnostuneimpia kuin

yli 48-vuotiaat ja mieslääkärijohtajat.



omaiset ovat kyselleet sitä, milloin toteutuu heidän läheistensä laadukas ja nope-
asti saatavilla oleva hoito. On näkyvillä selkeä ristiriita kansalaisten, asiakkaiden 
ja potilaiden sekä terveydenhuollon päättäjien ja organisaatioiden johdon mieli-
piteiden välillä. Kansalaiset oikeutetusti kysyvät hyvän hoidon toteutumista. Val-
takunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) on käynnis-
tänyt keskustelun terveydenhuollon etiikasta, arvoista, tavoitteista ja periaatteista 
Suomessa. Neuvottelukunnan julkilausumassa (Terveydenhuollon yhteinen ar-
vopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet 2002, 1-2) todetaan: 

Terveydenhuollon päämääränä on terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja 
hoito sekä kärsimyksen lievittäminen. Terveydenhuollossa ollaan jatkuvasti te-
kemisissä ihmiselämän peruskysymysten kanssa. Etiikka tulee konkreettiseksi ja
käytännölliseksi, kun on kysymys terveydestä ja sairaudesta, syntymästä ja kuo-
lemasta, hyvästä elämästä sekä ihmisen haavoittuvuudesta ja rajallisuudesta.
Terveydenhuollon ammattiryhmät ovatkin kautta aikojen kirjanneet itselleen eet-
tisiä ohjeita ja periaatteita. Terveydenhuollon rakenteisiin ja käytännön työhön 
vaikuttavat myös muut kuin alan ammattilaiset. Kaikilla terveydenhuollon avain-
ryhmillä ei ole kirjattuja eettisiä ohjeita. Silti voidaan ajatella, että heitäkin kos-
kevat samat eettiset periaatteet, mitkä ovat vahvistettu muiden osalta. Etiikka
kuvaa ja perustelee oikeita tapoja elää ja toimia maailmassa, jonka ihminen ja-
kaa muiden kanssa. Etiikka koostuu arvoista, ihanteista ja periaatteista, jotka
koskevat hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Etiikan tehtävänä on auttaa ihmisiä
tekemään valintoja, ohjaamaan ja arvioimaan omaa ja toisten toimintaa sekä 
tutkimaan toimintansa perusteita. Etiikka ei anna valmiita ratkaisuja, mutta se
tarjoaa ajattelun ja pohtimisen välineitä. Monet käsitykset hyvästä ja pahasta,
oikeasta ja väärästä ovat yleismaailmallisia, mutta niiden painotukset ja tulkin-
nat vaihtelevat kulttuurista toiseen ja poliittisten tilanteiden mukaan. 

Terveydenhuollon eri ammattiryhmien eettiset ohjeistot perustuvat yhteisiin ar-
voihin: ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ihmiselämän suo-
jelu ja terveyden edistäminen. Lisäksi useissa pohdinnoissa otetaan kantaa 
epäinhimilliseen toimintaan ja kielletään esimerkiksi kidutus.

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (2002, 9-12) on 
julkistanut sovittuihin arvoihin perustuvat terveydenhuollon eettiset periaatteet: 
1. Oikeus hyvään hoitoon, joka merkitsee sitä, että terveydenhuollon palveluita 
saa tarvitessaan kansalainen ilman kohtuutonta viivettä. Hoito merkitsee asian-
tuntevaa, turvallista, ymmärtävää ja potilaan tarpeista lähtevää toimintaa. Hy-
vään hoitotyöhön sisältyy hyvä perushoito, henkinen ja hengellinen tuki sekä ki-
vun ja kärsimyksen lievittäminen. Myös potilaan läheisten ja omaisten tukemi-
nen sisältyvät hyvään hoitotoimintaan. Päättäjien pitää varmistaa tarvittavat voi-
mavarat hyvän hoitotoiminnan toteuttamiseksi. 2. Ihmisarvon kunnioitus, joka 
tarkoittaa sitä, että jokaisella on ainutkertainen ihmisarvo. Ihmisen kunnioittami-
seen kuuluvat inhimillinen kohtelu, luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja,
hyvä vuorovaikutus ja rehellisyys sekä tiedonsaannin, yksilön vaikuttamismah-
dollisuuksien ja itsemääräämisoikeuksien edistäminen. 3. Itsemääräämisoikeus 4.
Oikeudenmukaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että yhtäläisen hoidon tarpeessa olevat 

102



potilaat hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti. 5. Hyvä ammattitaito ja hy-
vinvointia edistävä ilmapiiri 6. Yhteistyö ja keskinäinen arvonanto. Tämä tar-
koittaa sitä, että terveydenhuollossa pitää toteuttaa eettisten näkökohtien, kustan-
nusten hallinnan, vaikuttavuuden ja tehokkuuden tasapaino. Siihen ei sisälly ke-
nenkään omien etujen ajaminen, vaan hyvän yhteistyön toteuttamista eri erikois-
alojen, yksityisen ja julkisen toiminnan sekä terveydenhuollon ammattilaisten,
terveydenhuollon hallinnossa toimivien ja päättäjien kesken. 

4.8 Terveydenhuollon haasteet ja niihin vastaaminen 

Terveydenhuollossa tehtävä työ on todettu raskaaksi ja huonosti palkatuksi työn 
vaatimus- sekä koulutustasoon nähden. Lisäksi työajat (kaksi- tai kolmivuoro- tai 
yötyö) kuormittavat. Hoitotyön toiminta on riskialtista. Esimerkiksi tarttuvat 
taudit, nostotyö ja työskentely yksin saattavat luoda hoitotyöntekijöiden hyvin-
vointia haittaavia tilanteita. Työ on asiantuntijaorganisoitua ja erikoistunutta.
Kehitys on nopeaa, esimerkiksi lääketieteessä, ja se vaatii muuttuvaa tiedon hal-
lintaa. Terveydenhuollon maksuperusteet ovat tarkastelussa ja uudistumassa (yk-
sityinen ja julkinen on lohkoutunutta), yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa on
lisääntynyt, hoitotoiminnan toteutuksessa lääkäreiltä on siirtynyt ja siirtymässä
tehtäviä hoitohenkilökunnalle. Tehtävien siirtoon pitää yhdistää koulutus uusiin 
tehtäviin. Edellä esimerkkeinä mainitut eritasoiset haasteet suuntaavat yleistä 
keskustelua tulevaisuuteen. Miten ikääntyvät hoidetaan, kun vanhusten määrä li-
sääntyy? Kuka maksaa terveydenhuollon menot, kun tulevaisuudessa työssäkäy-
viä/maksavia kansalaisia on yhä vähemmän? Mitkä olisivat järkevät hoitotoi-
minnan maksuperusteet, – vakuutuspohjainenko? Mistä lähiaikoina saadaan 
huonosti palkatulle sosiaali- ja terveysalueelle hoitavia henkilöitä eli lääkäreitä ja 
hoitotyöntekijöitä? Millä heitä houkutellaan alalle ja etenkin maantieteellisesti
syrjäisille alueille? Kuviossa 4. kuvataan osittain jo nykyisen ja tulevaisuuden 
terveydenhuollon tunnuspiirteitä. 

Lamavuosien jälkeen työelämä monine ristiriitaisine vaatimuksineen muo-
dostui terveydenhuollossakin lähes kaoottiseksi. Muuttuvassa tilanteessa tervey-
denhuollon organisaatiot muiden julkisen hallinnon toimien mukaisesti pyrkivät
vastaamaan niihin haasteisiin, jotka valtioneuvosto vuonna 1993 eduskunnalle 
antamassaan selonteossa kehittyvän organisaation menestymistekijöistä esitti: 
työelämän laatua ja tuottavuutta tulisi kehittää ja nostaa, uutta tietotekniikkaa tu-
lisi kehittää ja käyttää monipuolisesti sekä joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja
tulisi kehittää ja tukea. Painotettiin asiakkaiden palvelua, jatkuvaa koulutusta, 
elinikäistä oppimista ja ammatillisen pätevyyden kohottamista (ks. Valtioneu-
voston kanslian julkaisusarja 1993). 
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Asiantuntijuus ja
kouluttautuminen
korostuvat

Työtä rii ttää

Työt tulevat
epätyypilliseksi

Työssä korostuvat
ohjaaminen, tukeminen
ja koordinointi

Teknologia, ja apu-
välineet korostuvat työn
tekemisen välineinä

Asiakkaiden aktiivisuus
lisääntyy

Toimijakentässä
tapahtuu muutoksia

Laitoshoidosta siirrytään
kodinomaisempaan hoitoon

Kehittyy uudenlainen
palvelukulttuuri

Työ tulee fyysisesti
ja psyykkisesti
raskaammaksi

Sosiaali- ja terveysala
lähenevät toisiaan

Yhteistoiminnal lisuus
lisääntyy

Sosiaali- ja terveysalan
toiminta muuttuu

Kuvio 4. Sosiaali- ja terveysalan työn tulevaisuutta kuvaavia piirteitä (Metsämuuro-
nen 2001, 171)

1990-luvulla tuotettiin siis ristiriitaisia paineita terveydenhuoltoon. Samanaikai-
sesti kun henkilöstömäärää supistettiin, niin työssä käyvän henkilöstön tuli so-
peutua uusiin vaatimuksiin, tehtäviin, toimenkuviin ja organisaatiojärjestelyihin. 
Koska edelleen vuonna 2002 näyttää siltä, että terveydenhuollonkin toimintaym-
päristöjen nopea muutos on pysyvää ja tulevaisuuden ennakointi on yhä vaike-
ampaa, on organisaatioiden kehityttävä muuntuviksi ja epävarmuutta kestäviksi. 
Jotta organisaatio menestyy ja pysyy kilpailussa mukana, niin sillä tulee olla 
valmiudet jatkuvaan muutokseen ja sopeutumiseen. Nakarin ja Valteen (1995) 
mukaan menestyäkseen organisaatioiden tulee olla keskeisesti muuntumiskykyi-
siä.

Terveysongelmat on huomioitu valtakunnallisessa päätännässä myös 2000-
luvun taitteessa. Lipposen 2 hallituksen ohjelmassa todetaan, että väestön terveys 
ja sen edistäminen on yksi julkisen hallinnon tehtävistä ja yleistä päätöksentekoa 
ja toimintaa ohjaava ja vaikuttava tekijä. Kyseisten palvelujen pitää olla kaikkien 
saatavilla ja ne tulee kustantaa pääosin verovaroin. Niitä täydentävät yksityiset
palvelut, kolmas sektori sekä omais- ja lähimmäistyö. Ohjelmassa edellytetään, 
että sosiaali- ja terveyshuoltoon luodaan tehokkaat ja toimivat hoitoketjut, tarkoi-
tuksenmukainen hoidon porrastus ja toiminnassa tulee hyödyntää tehokkaasti 
uutta teknologiaa. Ohjelmassa otetaan kantaa myös pysyvien työsuhteiden puo-
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lesta ja väestöperiaatteen kehittämiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002.
www.stm.fi).

Vuonna 1999 valtioneuvosto hyväksyi Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite-
ja toimintaohjelman 2000-2003. Ohjelmassa määritellään sosiaali- ja terveyden-
huollon kehittämistavoitteet, tarvittavat toimenpidesuositukset ja toteuttajat.
Toimenpide-esitykset perustuvat Lipposen 2 hallituksen ohjelmaan sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimivuuden seurannassa esille tulleisiin kehittämistarpei-
siin. Ohjelmaan sisältyvät tavoitteet suunnataan kunnille. Valtio tukee toimenpi-
desuositusten toteutumista. Suositukset merkitsevät tietyissä kunnissa voimava-
rojen uudelleensuuntaamista ja resurssien lisäämistä tietyillä terveydenhuollon 
alueilla (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999). Nykyaikaisia vaatimuksia vastaa-
maan on kirjallisuudessa kuvattu erilaisia työyhteisömalleja, kuten oppiva orga-
nisaatio ja toimiva työyhteisö, jotka ominaisuuksiltaan mahdollistavat muuntu-
misen työelämässä (Lindström 1994b; Otala 1995).

Oppivan organisaation tunnuspiirteet

Senge (1990) määrittelee oppivan organisaation sellaiseksi organisaatioksi, joka 
jatkuvasti lisää omaa kykyään luoda omaa tulevaisuuttaan (vrt. Argyris & Shön 
1978; Argyris 1994). Oppiva organisaatio voidaan nähdä mallina, jossa mahdol-
listuu oppivuus ja organisaation avoimuus.89 Tällaisessa organisaatiossa osaami-
sen kehittyminen, tuloksellinen toiminta ja toiminnan jatkuva tutkiminen kytkey-
tyvät toisiinsa ja jatkuva oppiminen kehittyy yhdeksi työn muodoksi (Hayes ym. 
1988; Zuboff 1988; vrt. Beck 1989). Kun henkilöstön oppiminen ja osaaminen
mahdollistuu, on sillä yhteys hyvinvointiin (ks. esimerkiksi Pedler ym. 1988). Se 
voidaan nähdä myös päämääränä, johon pyrkiessä organisaatio prosessinomai-
sesti kehittyy ja samalla kasvaa tieto-organisaatioksi. Tämä vaatii organisaation
työkulttuurin syvätasoista muutosta.90 Samalla henkilöstölle mahdollistuu kehit-
tyminen. Prosessia voidaan tarkastella nykytasosta, jossa muutos koetaan uhkana 
ja siihen yhdistyy henkilöstön jaksamattomuus.

Seuraavassa vaiheessa organisaation kehittymisen myötä muutos koetaan 
mahdollisuutena, jolloin henkilöstön omien voimien, resurssien ja ammatillisuu-
den runsas käyttö sekä luodut uudet linjaukset ja arvot merkitsevät hyvinvoinnin 

89 Oppivaan organisaatioon liittyvää tutkimusta on tehty viime vuosina paljon. Tutkimuksia

on tehty kunnan näkökulmasta Lecklin (1997), kehittymisestä oppivaksi organisaatioksi Myllys

(1998), esimiesten kokemuksina yksilöiden osaamisesta Hakala (1999), sisäisenä yrittäjyytenä

Paljakka (1999), mittareiden valossa Nikkinen (1999), learning organizations, learning society

Alasoini ja Halme (1999), henkilöstökoulutuksen näkökulmasta Karjalainen (1999), Tuomi

(1999), ympäristöjärjestelmän ja sitä tukevan oppivan organisaation kehittämisenä Leskinen

(2000), ks. myös Suomen laatupalkinnon arviointiperusteet (1999).
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“muutos” tarkoitan yleistä, havaittavaa muutosta, kuten palvelujärjestelmien, hoitomenetelmien,
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lisäystä (ks. Penn 1990; vrt. Taipale 1995; Turunen 1996; Moilanen 1996). Op-
pivaan organisaatioon liitetään oppimiskäsitys, joka vahvistaa käsitystä työn ke-
hittämisen olevan hyvää työyhteisössä, ei erillisenä toimintana. Se on osa yhteis-
toiminnallisuutta. Toimija kehittää työtään ja oppimistaan suhteessa työhönsä. Se
on aina kontekstuaalista yksilön, työtiimin, työyhteisön ja koko organisaation
oppimista. Yhteistoiminnallisuudessa henkilöstö, johto ja päättäjät toimivat yh-
dessä yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Oppivan organisaation tunnuspiirteet, joista keskeisimpiä ovat Nakarin ja 
Valteen (1995) mukaan asiakassuuntautuneisuus, jatkuva uuden oppiminen ja 
kehittäminen ja henkilöstön kehittymiseen luottava työilmapiiri, mukautuminen
ja myönteinen asenne muutoksiin, hajautettu päätöksenteko ja yhteisymmärrys
organisaation perustehtävästä ja päämääristä, ammattiryhmien välinen yhteistyö
ja avoimuus, suunnittelun ja toteutuksen yhdistäminen, mahdollistava johtajuus,
henkilöstön vaikutusmahdollisuudet, innovatiivisuuden ja luovuuden tukeminen,
positiivinen palaute ja ryhmätoiminnan hyödyntäminen (ks. muun muassa Senge 
1990) sisältävät niitä tekijöitä, jotka tutkimusten mukaan ovat avainasioita toi-
mivan työyhteisön sisältöjen tarkastelussa (vrt. Kiikkala & Sohlman 1998). 

Toimivan työyhteisön tunnuspiirteet 

Otala (2000, 25-36) tarkastelee hyvää ja tasa-arvoista työyhteisöä kymmenen 
osa-alueen näkökulmasta. Perusoletukseni on, että osa-alueilta löytyvät masen-
nuksen työperäisiä syitä silloin, kun asiat eivät ole kyseisillä alueilla hallinnassa
ja laadukkaasti kehitettyinä. Hyvässä ja ihanteellisessa työyhteisössä kunkin alu-
een tekijät tukevat hyvinvointia. Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit
ovat Otalan mukaan “arvot ja työkulttuuri, tasa-arvo ja sen toteutuminen, ilma-
piiri ja yhteisöllisyys, yhteiset tavoitteet ja oman työn merkitys, vaikutus- ja osal-
listumismahdollisuudet, palkka- ja palkitsemispolitiikka, ura- ja kehitysmahdol-
lisuudet, tiedon kulku ja tiedon saanti, työolosuhteet sekä työn ja perheen yh-
teensovittaminen”.

1. Organisaation arvot ja työkulttuuri 

Jokaisella organisaatiossa työskentelevällä on omat sisäiset arvot (Junnola & 
Juuti 1993). Ne vaihtelevat kasvu- ja kulttuuriympäristöjen mukaisesti.91 Arvot 
ovat sidottuja historiallisiin aikakausiin. Arvot ovat asioita, joita ihminen pitää 
tärkeinä92 Ne ovat valintoja ja auttavat ihmistä valitsemaan. Aaltosen ja Junkka-
rin (1999) mukaan arvot osoittavat päämäärien paremmuuden suhteessa toisiin. 
Ne luovat julki työyhteisön tahtotilan. Organisaation pitääkin määritellä omat ar-
vot linjoiksi, joita toteuttamalla se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Kunkin or-
ganisaation pitää siis itse määritellä omat arvot sekä luoda ne kriteerit, johon va-
litut arvot nojautuvat. Vaikeata on myös se, että henkilöstön arvot ja organisaati-

91 Ks. organisaatiokulttuurin näkökulmasta (Adams ym. 1998).
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ossa luotavat arvot yhtenäistyvät. Organisaatiossa ei käytännössä toimi sanellut 
arvot.93 Avoimen arvokeskustelun puuttuessa voi tapahtua niin, että organisaati-
on arvot ovat johdon esittämiä, eikä henkilöstö sitoudu niihin. Tämä näkyy työ-
yhteisöissä uskomuksina ja täyttymättöminä toiveina. Työyhteisön toiminnan
suunta hämärtyy ja toiminnan sujuvuus kärsii. 

Niin ihmisen yksilönä kuin työorganisaationkin arvot heijastavat ihmiskäsi-
tyksiä ja maailmankatsomusta.94 Arvot luovat pysyvyyttä muuttuvassa työelä-
mässä (Mäki 2000). Ne ohjaavat henkilöstöä vaikeiden aikojen lävitse. Työor-
ganisaatiolle perusarvot luovat turvallisuutta silloin, kun organisaatiota uhkaavat 
muutokset, jotka uhkaavat viedä toiminnan hallinnan. Terveydenhuollon arvot 
ovat muutosvaiheessa. Teknologian kehitys, esimerkkinä geeniteknologia, jakaa 
ihmisten mielipiteitä ja arvomaailman tarkastelun näkökulmia kahtia. Teknologi-
an ja teknisyyden rinnalle on aktivoitunut pohdinta henkisestä ihmisestä, henki-
sistä arvoista, ihmisyydestä ja sen perimmäisyydestä (ks. Metsämuuronen 1998). 
Tämä pohdinta on myös terveydenhuollon keskusteluissa näkyvillä. Miten mur-
rosaika ja etsintä näyttäytyvät terveydenhuollossa? 90-luvun alussa terveyden-
huoltoon tullut tulosjohtaminen asetti mietittäväksi julkisen hallinnon ja tervey-
denhuollon lähestymisen. Pohdittavaksi aktivoitui se, mikä on terveydenhuollon 
tulos? Miten terveydenhuolto on kannattavaa? Miten se sijoittuu markkinatalou-
teen? Miten terveydenhuollon organisaatiot markkinoivat itseään ja miten pitäisi 
markkinoida?

Terveydenhuollossa tavoitteina on kaikkinainen hyvän edistäminen, ihmisen
terveyden edistäminen, vanhusten mahdollisimman hyvä hoito tai ihmisen hy-
vään kuolemaan saattaminen. Näitä ei voi ensisijaisesti mitata taloudellisesti 
kannattavana toimintana vaan lähtökohtana tulisi olla inhimillinen lähestyminen.
Inhimillisen ja kulttuurisen yhteiskunnan tunnusmerkkeinä on se, että yhteiskun-
ta huolehtii kansalaisistaan. Potilaiden hoitoon heijastuvat organisaation arvo-
maailma ja työkulttuuri. Potilaat tietävät, kuulevat, näkevät ja vaistoavat sen, on-
ko työorganisaatio tasapainossa ja onko siellä työskentelevillä hyvä olla. Avoi-
mesti puhutut ja yhteisesti hyväksytyt työyhteisöarvot helpottavat työskentelyä ja 
antavat ryhtiä toiminnalle.

Arvojen ja työkulttuurin tekijät ovat Otalan mukaan: Yksilön arvostus, tasa-
arvo arvona työyhteisön sisällä ja viestinnässä ulospäin, asiakkaiden kohtelu ta-
sa-arvoisesti ja kunnioittavasti, eettiset periaatteet, yhteistyön määrä ja laatu, joh-
tamisen periaatteet ja esimiesten kyky viestiä arvoja ja toimia yrityskulttuurin
mukaan.95 Näistä kriteereistä muodostuu hyvä työpaikka. Toteutuessaan työyh-
teisössä kriteerien sisältämät asiat luovat pohjaa ihannetyöpaikalle. Ihannetyö-
paikkaa ilmentävät esimerkiksi Otalan mukaan seuraavat arvoihin ja kulttuuriin
liittyvät asiat: Jokainen kokee olevansa arvostettu ja saavansa kunniallista kohte-

93 Langinvainio (1999) esittää, että nykyään henkilöstö etsii työssään entistä syvempiä arvo-

rakenteita.
94 Lahti-Kotilainen ja Mankkinen (1995) tarkastelevat työpaikan arvoja ja ihmiskäsityksiä

tuloksen tekijöinä.
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lua, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit kokevat tulleensa kohdelluksi hyvin, or-
ganisaatiolla on luotu eettiset periaatteet, jotka ohjaavat toimintaa, yhteistyö on 
toimivaa kaikilla tasoilla niin organisaation sisällä kuin ulospäin, johdon toimin-
ta on oikeudenmukaista ja tasapuolista, johto viestii toiminnassaan sovittuja ar-
voja, johto on tavoitettavissa ja “jalkautuu” sekä työyhteisön kulttuuri sallii vir-
heet ja ymmärtää ne oppimismahdollisuuksina.

2. Tasa-arvo ja sen toteutuminen 

Työyhteisöissä on ollut tasa-arvon toteutuminen usein kokemuksellista. Nykyisin 
tasa-arvon toteutumiseen työpaikoilla kiinnitetään entistä enemmän huomiota.96

Työpaikoilla tulee olla tasa-arvoa toteuttavat ohjelmat, jotta tasa-arvoon tähtäävä 
toiminta on järjestelmällistä ja suunniteltua. Otalan mukaan tasa-arvon toteutu-
misen tulee ilmetä eri tehtävissä ja tasoilla organisaatioissa, hallintoelimissä, rek-
rytoinnissa ja jäsenten nimeämisissä toimikuntiin ja työryhmiin. Tasa-arvon pitää
näkyä suhtautumisessa erilaisuuteen, moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen.
Sen tulisi ilmetä läpi koko organisaation. 

3. Ilmapiiri ja yhteisöllisyys 

Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat monet tekijät. Siihen vaikuttavat objektiivi-
set asiat (Ruohotie & Honka 1999), kuten työyhteisön koko, ikä ja työkulttuuri,
sijainti organisaatiossa, toiminnan luonne, toiminnan tavoitteet, työyhteisön 
avoimuus, henkilöstö tekijöineen, johtaminen, toimintaa ohjaavat arvot, säännöt 
ja normit sekä laatupolitiikka. Henkilöstötekijöistä tärkeitä ilmapiirin rakentajia
ovat koulutus- ja ikärakennetekijät, ammatillisuus ja ammattitaitoisuus, palvelu-
ajan pituus, vakinaisuus, työasenteet, työhön sitoutuneisuus, työn kokeminen
merkitykselliseksi ja työasenteet. Myös yksilöiden jaksamisella, terveydentilalla,
huumorilla ja iloisuudella on merkitystä ilmapiiriä havainnoitaessa.

Työyhteisössä tunteiden tiedostaminen ja niistä keskusteleminen on tärkeätä, 
koska jokainen tulkitsee omalla tavallaan yhteisiä tapahtumia. Työyhteisössä tu-
lee muistaa, että “tunteiden värittämä kokemus on jokaiselle ihmiselle ainoa to-
dellisuus. Sen mukaan elämme, suhtaudumme asioihin ja toimimme. On viisasta
hyväksyä tämä. Ilman tunteita ei saa otetta todellisuuteen eikä itseensä. Ilman
kosketusta itseemme, omiin syvimpiin suhtautumisiimme, emme saisi kosketusta
myöskään toisten ihmisten sisimpään ja tunteisiin” (Ylikoski 1993, 16).

Työyhteisön ilmapiirin kokeminen on tunnekokemus. Tämän vuoksi toiset 
työntekijät tuntevat ilmapiirin hyväksi, toiset kenties täysin huonoksi. Työyhtei-
sössä voi olla yhtä monta ilmapiiriä kuin on työntekijöitäkin (Ruohotie & Honka 
1999). Työyhteisössä tunteet ovat mukana työntekijän päätöksissä, koskivat ne 
sitten tunne- tai asiaratkaisuja. Tunteet luovat yhteyden toisiin työyhteisössä. Ne
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ovat oleellinen osa vuorovaikutuksessa.97 Ilman vuorovaikutusta ei puolestaan 
ole yhteistyötä. Vuorovaikutuksessa työntekijät peilaavat arvostustaan toisiin. 
Jokainen haluaa tuntea itsensä arvokkaaksi, tärkeäksi, osaavaksi ja pidetyksi.

4. Yhteiset tavoitteet ja oman työn merkitys 

Julkisella sektorilla (terveydenhuolto yhtenä alueena) tehdyn tutkimuksen mu-
kaan 29 % vastaajista koki toiminnan tavoitteet organisaatiossa yhteisiksi (Lauk-
kanen 2001). Yhteisten tavoitteiden kokeminen oli yhteydessä työpaikan vaki-
naisuuteen. Osa-aikatyössä tai määräaikaista työtä tekevät kokivat selvästi vä-
hemmän tavoitteet työnantajan kanssa yhteneviksi. Tavoitteisiin sitoutumista li-
sää, kun ne ovat yhdessä laaditut. Jokaisella työntekijällä on omat tavoitteet työtä 
koskien. Työntekijöiden tärkeimmät työtä koskevat tavoitteet olivat työpaikan
pysyvyys ja varmuus, palkka- ja ansiotaso ja työn mielenkiintoisuus ja vaihtele-
vuus (Laukkanen 2001). Oman työn merkityksellisyyttä lisää se, että työntekijä 
ymmärtää työnsä merkityksen osana työyhteisön toiminnan kokonaisuutta ja ta-
voitteiden saavuttamista. Tämä tarkoittaa säännöllisen palautteen saamista ja an-
tamista, jolloin mahdollistuu myös sisäisen palkitsevuuden kokeminen. Työn 
merkitykset, työn hallinta, oman työn sisällöt, tehtävien osaaminen, vaikutus-
mahdollisuudet ja saatu palaute ovat sidoksissa toisiinsa ja yksilön kokemuksiin
työnsä merkityksellisyydestä.

5. Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet 

Toimivassa työyhteisössä henkilöstöllä on mahdollisuudet työyhteisön toiminnan
kehittämiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kehittämis- ja päätöksenteko-
järjestelmiä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa. Kehityskeskustelut ovat sys-
temaattisia, toistuvia ja kaikkia koskevia. Niissä esiin tulevista asioista, ongel-
mista ja ehdotuksista tiedotetaan ja keskustellaan yhteisesti. Aloite- ja ehdotus-
toimintaa tuetaan. Tulevista aloitteista keskustellaan viipymättä (Otala 2000). 
Terveydenhuollossa potilastyö on itsenäistä, mutta hoitotyöntekijät kokevat risti-
riitoina työhön liittyvien vaatimusten ja työn tekemisen mahdollisuuksien välillä.
Potilastyöhön ohjautuvat resurssit on vähäiset ja välittömän potilaiden hoidon li-
säksi työyhteisöissä on nykyisin runsaasti välillisiä tehtäviä (laatutyöskentely,
kehittämisprojektit, muutoksista johtuvat tehtävät, perehdyttäminen jne.), joihin
työaika ei riitä. 

6. Palkka- ja palkitsemispolitiikka 

Toimivassa työyhteisössä on tunnusomaista oikeudenmukainen palkkausjärjes-
telmä. Terveydenhuollossa on perinteisesti ollut kehnot palkat, kun vertaa niitä 
Suomessa samantasoisen koulutuksen saaneiden muiden ammattiryhmien palk-
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koihin. Palkkausjärjestelmät ovat kehittyneet hitaasti. Tulospalkkioita ja henki-
lökohtaisia lisäpalkkioita on käytetty palkkausperusteina melko vähän. Tervey-
denhuoltoalueen organisaatiot siirtyvät vuonna 2002 työn vaativuuden arviointiin 
pohjautuviin palkkausjärjestelmiin. Laadukkaassa työyhteisössä palkkausjärjes-
telmät perustuvat työntekijöiden tekemiin todellisiin tehtäviin, heidän resurssien-
sa täysmääräiseen käyttöön, kouluttautumiseen, osaamiseen ja kokemukseen. 
Palkkausperusteet ovat selkeät ja tasapuoliset. Ne on tiedotettu koko henkilöstöl-
le. Otalan (2000) mukaan palkkioilla lisätään kannustamista ja lisäpalkkiot pe-
rustuvat hyvään työsuoritukseen, lisätehtäviin tai -taitoon. Työsuhde-edut, muis-
tamiset ja erilaiset palkkiot ovat tasapuolisia ja johdonmukaisia.

7. Ura- ja kehitysmahdollisuudet 

Terveydenhuollossa ei perinteisesti ole ollut uralla etenemismahdollisuuksia il-
man uutta kouluttautumista. Työnantajan kustannuksella on voinut opiskella pit-
kiäkin koulutuksia, mutta tähän asti niillä ei yleensä ole ollut vaikutusta palkka-
kehitykseen tai uralla etenemiseen. Benner ym. (1999) on tutkinut ja kehittänyt 
sairaanhoitajien urakehitystä kliinisen asiantuntijuuden eri tasojen avulla. Nämä
eivät ole kuitenkaan Suomen terveydenhuollossa käytössä eivätkä toimi palkka-
usperusteina. Työyhteisöissä ura- ja kehitysmahdollisuuksia ovat työkierto, tasa-
puoliset koulutusmahdollisuudet, elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ja tu-
keminen ja oikeudenmukainen nimityspolitiikka. Töiden järjestelyissä huomioi-
daan sukupuoli, ikä, pätevyys, koulutus, resurssit, työkykyisyys ja kokemus sekä 
osaamista ja ammattitaitoa arvostetaan. Käytössä olevat osaamiskartoitukset ja
osaamistavoitteet, joiden käyttöä seurataan, edistävät ura- ja kehitysmahdolli-
suuksia (Otala 2000). 

8. Tiedon kulku ja tiedon saanti 

Terveydenhuollon organisaatiot ovat usein suuria ja jaettuja eri “lokeroihin”. 
Suuressa, monilokeroisessa organisaatiossa on erityisen vaikeata tavoittaa koko 
henkilöstö ajantasaisella informaatiolla. Vuoro- ja päivystystyö vaikeuttavat tie-
donkulkua. Samoin linjaorganisaatioon pohjautuva jaettu johtajuus.

9. Työolosuhteet

Terveydenhuollon sektorilla on viime vuosina monia työolosuhteisiin kuuluvia
tekijöitä, kuten tyky-toiminta, työterveyshuolto ja ympäristön viihtyvyys, joihin 
on alettu kiinnittää huomiota. Terveydenhuollon ongelmina on muun muassa lai-
toksina toimivat rakennukset, jotka ovat vanhoja ja osin homeisia. Ne on raken-
nettu eri hoitotoimintamuotojen toteuttamiseen ja erilaisia sairauksia sairastaville
kuin nykyisin. Monet sairaalat on alun perin tarkoitettu eri ikäisille potilaille 
kuin nykyiset ovat. Hoidettavat potilasmäärät ovat joskus liian suuria monia sai-
raaloiden yksikköjä tarkasteltaessa. Ne ovat epämukavia ja ahtaita. Usein potilai-
ta on sijoitettu liian paljon huoneisiin, jopa käytäville. Henkilöstöltä puuttuvat 
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monesti sosiaaliset tilat ja potilaiden pesu- ja hoitotilat ovat epätarkoituksenmu-
kaisia. Otala (2000, 34) painottaa toimivassa työyhteisössä työolosuhteiden kri-
teereinä muun muassa työn itsenäisyyttä, kuormituksen jakautumista tasaisesti, 
hyviä työvälineitä, työturvallisuutta, hyvää ergomoniaa ja työviihtyvyyttä, mah-
dollisuuksia joustaviin työn tekemisen järjestelyihin ja työntekijöiden jaksamisen
tukemista.

10. Työn ja perheen yhteensovittaminen 

Nykyisin monissa organisaatioissa on tapana teettää/tehdä ylipitkiä työpäiviä. 
Työntekijän oikeudet normaaliin työaikaan ja vain ajoittaisiin ylitöihin (jotka
korvataan ajassa tai palkassa) ovat hämärtyneet. Hyvä työntekijä on sellainen, 
joka tekee omasta halustaan ja omaksi iloksi ylipitkiä päiviä ja työskentelee iltai-
sin ja vapaapäivinä. Myös terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstö tekee 
osin töitä kotona. Esimerkiksi suunnittelu- ja erilaisia kirjoitustöitä tehdään va-
paa-aikana kotona. Erityisesti edellä kuvaillut ongelmat korostuvat sijaisina ja 
pätkätöissä työskentelevillä. Kyseisen työntekijän on vaikeata poiketa työnteki-
jäihanteesta, koska pelkona on se, ettei työsopimusta jatketa tulevaisuudessa.
Ylipitkien päivien tekeminen on myös hankalaa perheellisille, joilla on pieniä 
lapsia. Toimivassa työyhteisössä ymmärretään vapaa-ajan tärkeys perhe- ja pa-
risuhteiden sekä yksittäisen työntekijän työkykyisyyden säilymisen kannalta. 
Hyvässä työyhteisössä suhtaudutaan myönteisesti ja joustavasti mahdollisuuksi-
en mukaan työntekijän pyyntöihin määräaikaisesta lyhennetystä työajasta, opin-
tovapaista, äitiyslomista, vanhempien lomista ja poissaoloista esimerkiksi lähei-
sen sairauden vuoksi. Otala (2000) korostaa myös mahdollisuutta säilyttää osaa-
misensa perhe- tai muun vapaan aikana. Toimivassa työyhteisössä ei työntekijän 
työhön sitoutumista, velvollisuuden- ja vastuuntunteita käytetä väärin vetoamalla
työntekijän joustavuuteen tai hyvyyteen, kun kyseessä onkin yksilön joustavuu-
den venyttäminen jaksamisen äärirajoille (Merikallio 2001). 

Järvinen (2001) kuvaa tehokkaasti toimivan ryhmän olevan luovimmillaan
silloin, kun se saa yksilöt ylittämään itsensä ja samalla luomaan jopa nerokkaita 
ratkaisuja päämäärän saavuttamiseksi. Onkin tärkeätä tuntea ryhmien käyttäyty-
misen lainalaisuudet. Järvisen mukaan ryhmät työskentelevät joko työn maail-
massa tai sisäisessä maailmassa. Kun työryhmällä on perustehtävä ja työnjako 
sekä tehtävät selkeästi tiedossaan, se toimii työn maailmassa. Tämän vuoksi on-
kin tärkeätä, että työ on organisoitu hyvin, työyhteisön rakenteet ovat kunnossa 
ja ne tukevat henkilöstön toimintaa. Myös työyhteisön esimiehen pitää ohjata 
toimintaa perustehtävän ja tavoitteiden suunnassa. Kun työyhteisössä ilmenee
ongelmia ja kriisitilanteita, joita ei selvitetä, siirtyy työryhmä sisäiseen maail-
maan. Sisäisessä maailmassa oleminen herkistää työyhteisön kriisiytymiselle
(kuvio 5). Toimivassa työyhteisössä on siis tärkeätä luoda hyvät rakenteet ja so-
pimukset työnteolle ja huolehtia sekä yksittäisen työntekijän hyvinvoinnista että 
työryhmän toimivuuden tukemisesta ja sen hyvinvoinnista. 
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Työn maailma

Työntekoa
tukeva
organisaatio

Toiminnan
jatkuva
arviointi

Avo in
vuorovaikutus

Työntekoa
palveleva
johtaminen

Selkeät töiden
järjestelyt

Yhteiset
pelisäännöt

Ympäröivä
todellisuus

Sisäinen maailma

Perustehtävä

Kuvio 5. Toimivan työyhteisön kaksi puolta (suora lainaus Järvinen 2001,52)

Terveessä työyhteisössä yksittäinen hoitotyöntekijä kokee sisäisten voimavaro-
jen aktivoitumista ja voimakasta työhön sitoutumista. Myönteiseksi koettu tilan-
ne auttaa yksilöä toimintakyvyn säilymisessä ja tukee hänen työkykyisyyttään. 
Kokemukseen omista voimista sitoutuvat sekä työyhteisölliset tekijät, hoidetta-
vien potilaiden merkitykset ja hoitotyöntekijän uskomukset omiin kykyihin, 
päämäärätietoisuus, tunteiden tasapainoisuus ja luottamus työyhteisöllisyyteen.

Kriisiytyneen työyhteisön tunnuspiirteet 

Nakari ja Valtee (1995) ovat keränneet eri aineistojen pohjalta 90-luvun laman
keskeisiä vaikutuksia työelämään ja työyhteisöjen laatuun. Omassa esitutkimuk-
sessani (1997) terveydenhuollon viiden sairaalan ja avohuollon osalta päädyin 
samantyyppisiin tekijöihin: 
¶ Työyhteisöjen negatiivinen kilpailu on kiristynyt 

¶ Esimies-alaissuhteet ovat aiemmasta huonontuneet 

¶ Työyhteisöissä sisäiset ristiriidat ja konfliktitilanteet ovat lisääntyneet ai-
emmasta. Välttely, vähättely ja tukahduttaminen toimivat konfliktien hal-
lintakeinoina. Näkyvillä on suuri ilmikonfliktien määrä

¶ Työyhteisöissä esiintyy aikaisempaa enemmän klikkiytymiä

¶ Työyhteisöissä haetaan syntipukkeja ja syyllisiä. Kateus on lisääntynyt 
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¶ Suosikkijärjestelmät ovat lisääntyneet

¶ Työtahti on kiristynyt ja moninainen työkuormitus on lisääntynyt aiem-
masta

¶ Työyhteisöjen sosiaalisen tuen järjestelmät ovat puutteellisia tai vähäisiä 

¶ Henkinen paha olo henkilöstöllä on lisääntynyt 

¶ Ilmapiiri on huonontunut työyhteisöissä ja koko organisaatiossa. Epäluot-
tamus on yleistä ja ihmissuhteet huonontuneet entisestä. Negatiivista pa-
lautetta annetaan paljon 

¶ Jotkut työyhteisöt ovat sairastuneet kollektiiviseen pahoinvointiin tai ma-
sennukseen

¶ Työyhteisöjen toimivuus ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat 
heikentyneet. Tähän yhdistyy matala työelämän laatu 

¶ Yhteiset kokoukset ovat vähäisiä 

¶ Tiedonkulku on aiempaa heikompaa

¶ Johtamistapa on etäistä ja käskyttävää. 

Lamavuosina työelämän kehitys näyttää monissa organisaatioissa kulkeneen 
kielteiseen suuntaan. Lama ja samanaikaiset työelämän muutokset eivät vaikut-
taneet heikentävästi kaikkien organisaatioiden toimintakykyisyyteen. Nakari ja 
Valtee (1995) korostavat, että lama-ajan paineet ovat tuoneet esille heikkouksia 
niissä työyhteisöissä, jotka ovat oirehtineet jo ennen lama-aikaa. Mitkä tekijät 
ovat niitä, jotka estävät työyhteisöjä kriisiytymästä ja mitkä ovat ne tunnuspiir-
teet, jotka altistavat kriisiytymiselle ja toimimattomuudelle? Kerätyn tutkimus-
tiedon varassa näyttää siltä, että keskeisiä asiakokonaisuuksia, jotka tukevat toi-
mintaa ja päinvastaisessa tapauksessa altistavat kriisiytymiselle, ovat johtaminen,
työyhteisön toimintatavat ja kulttuuri, työ sisältöineen, toiminnan organisointi ja 
tehtävien jako sekä vaikutusmahdollisuudet.

Edelleen työyhteisön elämän sujuvuus ja vuorovaikutus ovat oleellisia.98

Työyhteisön kokemat muutokset lisäävät epävarmuuden tunnetta ja edistävät eri-
laisten ongelmien ja konfliktien syntymistä. Työyksikön johtaja ei yksinään vai-
kuta työyksikön toimintatapoihin, organisointiin tai vaikutusmahdollisuuksiin.
Jokainen työyksikössä työskentelevä voi vaikuttaa niihin omalta osaltaan. Johta-
jalla on kuitenkin kokonaisvastuu yksikkönsä toiminnasta. Tästä syystä käsitte-
len seuraavassa työyhteisön johtamiseen liittyviä asioita, enkä tarkastele erikseen 

113

98 Kasvio ym. (1994) ovat toteuttaneet kunnallisten työyhteisöjen tuloksellisuutta ja työelä-

män laatua tutkineen Laatu-projektin, jonka keskeisinä tuloksina työyhteisöjen toimivuutta aja-

tellen voidaan tunnistaa: 1) miten työyhteisöä johdetaan? 2) miten työyhteisössä eletään ja toimi-
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nestyvien ja kriisiytyvien työyhteisöjen tunnuspiirteitä.



edellä mainittuja muita työyhteisön kriisiytymiselle altistavia asiakokonaisuuk-
sia. Ne sisältyvät tutkimukseni eri osioihin.

Runsaat ja pitkään jatkuneet ristiriidat altistavat työyhteisön toimimattomuu-
delle. Se tarkoittaa sitä, että työyhteisön sisäinen maailma vie yhä enemmän tilaa 
työn maailmalta. Työyhteisössä ilmenee epäkypsiä piirteitä. Mihin tahansa ryh-
mään voi syntyä tämäntyyppinen tilanne, koska kyse on lopulta ryhmäkäyttäy-
tymisen dynamiikasta (Järvinen 2001). Siinä vaiheessa, kun työryhmän perusteh-
tävä tai sen rakenne hämärtyy, seuraa vaara sisäisen maailman aktivoitumisesta.
Sisäisessä maailmassa toiminnassa korostuu tunteiden taso. Todellisuudentaju 
saattaa työryhmässä vääristyä ja yhä enemmän työyhteisön toiminta pohjautuu 
mielikuville, jotka aktivoivat väärinkäsityksiä, ja keskinäinen vuorovaikutus sul-
keutuu ja vähenee. Työntekijöille tulee tunne, etteivät he olekaan osallisina työ-
ryhmän yhteistyössä. Tällaisia organisaatio- ja työyhteisökulttuureita kuvaavat
esimerkiksi Kinnunen (1990); Järvinen (1999, 2000, 2001). Vähitellen sisäiseen 
maailmaan siirtynyt työryhmä kehittelee yhä enemmän ristiriitoja, tapahtuu työ-
tovereiden selän takana puhumista, juoruamista ja ilmapiiriin sisältyy epäluuloi-
suutta (kuvio 6). 

Peruspilarit rapautuneet

Epäselvyyksiä, ristiriitoja,
juoruja, epäluuloisuutta

Klikkejä, takanapäin puhumista,
loukkaantumista, katkeruutta ,
k iusantekoa

Todellisuudentaju he ikentynyt
tai vääristynyt

Työn maailma
taustalla

IMU

Kuvio 6. Tehoton ja huonovointinen työyhteisö (suora lainaus Järvinen 2001, 55) 

Yhteenveto toimivan ja kriisiytyneen työyhteisön tunnusmerkeistä 

Taulukkoon 5 olen koonnut Nakarin ja Valteen (1995) tekemään yhteenvetoon 
pohjautuvan yhteenvedon toimivan ja kriisiytyneen työyhteisön tunnusmerkeistä 
“kärjistyneesti”. Taulukkoa tarkasteltaessa voidaan huomata, että toimiva ja krii-
siytynyt työyhteisö ovat toistensa peilikuvia. Työyhteisöjen elävässä elämässä
työryhmissä esiintyy molempien alueiden ulottuvuuksia. Tärkeä asia työyhteisö-
jen kannalta on hyvä yhteistyö kaikkien organisaatiossa toimivien kesken. Edel-
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leen painottuvat jämäkkä ja johdonmukainen johtamistapa sekä systemaattisesti
toistuvat foorumit, joissa henkilöstö yhdessä esimiehen kanssa voi pohtia todelli-
sia työyhteisössä ilmeneviä työhön ja työolosuhteisiin liittyviä asioita. 

Taulukko 5. Yhteenveto toimivan ja kriisiytyneen työyhteisön ulottuvuuksista (Nakari 
& Valtee 1995, 31). 

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ KRIISIYTYNYT TYÖYHTEISÖ

Ihmisestä välittävä, vuorovaikutteinen, ta-
sa-arvoinen, luottamusta herättävä, osal-
listuva ja mahdollistava johtaminen

Yhteisten foorumien runsas käyttö

Runsas positiivinen palaute 

Työyhteisön asioiden yhteistoiminnalli-
nen käsittely

Kannustava ilmapiiri

Keskinäinen luottamus

Avuliaisuus
Avoin tiedonkulku

Yhdessä pohdittu strategia 

Hyvien ihmissuhteiden vaaliminen
Asiakassuuntautuneisuus
Pyrkimys yhteisymmärrykseen

Selkeät työroolit

Vähän ilmikonflikteja

Korkeat vaikutusmahdollisuudet työssä

Erimielisyyksien avoin käsittely

Korkea työtyytyväisyys

Etäinen, ei kuunteleva, yhteistyökyvytön
johtaminen

Yhteisten foorumien puute 

Ei palautetta tai negatiivinen palaute

Ei yhteisiä työyhteisön asioiden käsittelyä

Kehittämiselle ja muutokselle kielteinen 
ilmapiiri

Epäluottamus ja kilpailu

Lokeroituminen ja klikkiytyminen

Ei työyhteisön perustehtävän ja strategian 
yhteistä pohdintaa

Ihmissuhteista piittaamattomuus

Epäselvät työroolit

Paljon ilmikonflikteja
Konfliktien vähättely, kieltäminen tai tu-
kahduttaminen

Heikot vaikutusmahdollisuudet työssä

Voimakeinojen käyttö konfliktitilanteissa 

Matala työtyytyväisyys

Korkea työyhteisön toimintakyky Matala työyhteisön toimintakyky

Korkea työelämän laatu Matala työelämän laatu 
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4.9 Terveydenhuollon organisaatio ja sen kulttuuri 
hallintotieteen näkemyksenä 

Terveydenhuollon organisaatioita on väitetty byrokraattisiksi.99 Byrokraattisuus
on liitetty vallankäyttöön, jolloin organisaation johdon on väitetty käyttävän 
voimakasta käskytysvaltaa. 100 Organisaatioiden normit ja säännöt on todettu tiu-
koiksi. Mistä on kysymys? Edellä olevasta tarkastelusta ilmenee, että terveyden-
huolto toiminta-alueena on erityisluonteinen. Se toimii valtion vahvasti ohjaa-
mana. Suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on lakisääteisiä. Kun-
nat velvoitetaan järjestämään nämä palvelut. Toisaalta toiminnan toteutuksen
mahdollistajana toimii kunta, joka pääasiassa rahoittaa toiminnan. Kunta on vas-
tuussa alueellaan tuotetuista sairaanhoidollisista palveluista, määristä ja palvelu-
jen laadusta. Organisaatiot ovat siis tässä mielessä vahvasti ulkopuolelta ohjattu-
ja. Kun byrokratiaa organisaatioissa ilmentää johto, toimii se toisaalta ulkopuo-
lelta annettujen säädösten ja normien sekä ulkopuolisen rahoituksen turvin, jol-
loin johto on velvollinen kertomaan toimistaan ja vastuullinen organisaation toi-
minnasta alueensa luottamuselimille (alueen kuntien luottamuselimille ja johdol-
le). Johdon tehtävänä on organisaation toiminnan suunnittelu, toteutuksen mah-
dollistaminen ja seuranta sekä toiminnan kokonaisarviointi. Johto kehittää ja oh-
jaa toimintaa sekä arvioi potilaille annettavien palvelujen laadukkuutta ja talou-
dellisuutta. Tunnusomaista kuitenkin on että, “päätöksenteon sijainti on muualla
kuin tapahtumapaikalla” (Vartola 1984, 16). 

Hallinnon ja organisaatioiden hahmottaminen byrokratiana on varsin tavallis-
ta (Salminen 1998). Vartola (1984) tarkastelee Weberin byrokratiateoriaa artik-
kelissaan: Hyvä virkamies hallintotieteellisessä ajattelussa. Vartola toteaa, että 
Weberin mukaan byrokratia on rationaalisin (teknisesti täydellisin) ja tehokkain
(puolueeton, persoonaton ja lojaalinen yhteiskunnan hallitsemisen väline) hallin-
non muoto (Vartola 1984, 6). Byrokratiaa voidaan jäsentää monin tavoin. Salmi-
nen (1998, 54) esittää Jaquesin tarkastelua byrokratian peruspiirteiden kautta: 
byrokraattisen hallinnon rakenneominaisuudet, auktoriteetti, vastuullisuus ja 
suhde johtamiseen, byrokratian ja työelämän suhteet, byrokratian dynaamisuus ja
syvärakenteet, työntekijän oikeudet työelämässä, vaikutusmahdollisuudet organi-
saatioiden muutostilanteissa, osallistumismahdollisuudet, henkilöstön valituskei-
not ja palkkiot. Jaques korostaa byrokratian järjestelmän funktiota, kuten johta-

99 Ks. lisää byrokratian pääalueista ja peruspiirteistä (esim. Argyris 1990; Salminen 1998).

Weberin byrokratian ideaalimallista (Salminen 1998).
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100 “Vallalla tarkoitetaan kykyä vaikuttaa toisen ihmisen käyttäytymiseen haluttuun suun-

taan. Julkiseen toimintaan kuuluvat valtiovallan käyttö, jossa ovat toisaalta poliittisten voimien

harjoittama vaikutus ja toisaalta ns. institutionaalinen valta, jota käyttävät julkiset viranomaiset.

Valta rakentuu organisaatioissa usein pysyvien ja formaalien valtasuhteiden varaan, joita lei-

maavat totteleminen, alistussuhteet ja yksipuoliset käskysuhteet” (Salminen 1998, 18; ks. Nikkilä

1992; Leskinen 2001).



minen, auktoriteetti ja ammattijohtajuus sekä byrokraattisen organisaation malle-
ja, kuten hierarkkisia käskyjärjestelmiä. 

Sairaalaorganisaatioissa byrokraattinen hallinto on virkamiesten vallankäyt-
töä hallinnossa. Byrokratiaa edustaa henkilöstön näkökulmasta johto. Tervey-
denhuollon organisaatiot ovat hierarkkisesti rakennettuja organisaatioita. Ne 
edustavat byrokraattis-hierarkkisia organisaatioita, joilla on pysyvä rakenne. Joh-
toon kuuluvien tehtävät, päätöksenteko ja vastuut ovat organisaation johtosään-
nössä määritellyt, samoin esimies (esimiehet). Ylemmillä hierarkiatasoilla tapah-
tuu laajin suunnittelu ja päätöksenteko ja alemmilla tasoilla asioiden toimeenpa-
no. Organisaation ylintä päätösvaltaa käyttävät poliittiset luottamuselimet, esi-
merkiksi sairaanhoitopiirin, kuntayhtymän tai kunnan valtuusto, hallitus tai joh-
tokunta.

Viime vuosien aikana on julkisissa keskusteluissa, kirjallisuudessa ja tutki-
muksissa keskitytty vaatimuksiin terveydenhuollon organisaatioiden staattisuu-
den vähenemisestä, johtamistapojen muuttumisesta jäykästä ja persoonattomasta
henkilöstöä kuuntelevaksi. Hallinnon kehittämiseen onkin liitetty kiinteästi orga-
nisaatioiden byrokraattisuuden ongelmat ja byrokratian dysfunktiot. Haittojen
vähentäminen on todettu tärkeäksi organisaatioiden kehittämisen kannalta. 

Muuttuvan yhteiskunnan myötä myös terveydenhuollon organisaatioiden on 
muututtava entistä joustavammaksi ja johdon toiminnan modernisoiduttava (Si-
moila ym. 1999). Organisaatioiden hierarkian madaltamisesta onkin tullut eräs 
keskeinen vaade viime vuosien työelämän vaatimuksissa (Launis ym. 1998). 
Meneillään on murrosaika. Uusina vaateina on esitetty henkilöstöä huomioivat
organisaatiot. Johdon odotetaan muuttavan toimintatapojaan ja ottavan henkilös-
tön mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin entistä tiiviimmin. Or-
ganisaatioissa tulisi ottaa käyttöön henkilöstön kyvykkyydet. Olisi mahdollistet-
tava henkilöstön urakehitys ja elinikäinen oppiminen.101 Jaksamista olisi tuettava
henkilöstön inhimillisiä resursseja huomioimalla. Henkilöstön kehittämistyöhön
liittyy monia tekijöitä. Kun toiminnan sisältö on henkilöstön yksilöllisyydestä, 
ihmisten “sisältäpäin” lähtevää, käy tärkeäksi ulkopuolelta tulevan motivointi-
keinojen sijasta tai lisäksi kehittää työn merkityksiä painottavia asioita. Tällöin 
on mahdollista, että organisaatioiden pintamuutosten sijaan tapahtuu syvämuu-
tosta. Miten edellä sanottu mahdollistuu? Byrokraattinen organisaation hallinto-
malli on vallitseva malli, johon uudet työntekijät sosiaalistuvat nopeasti organi-
saatioissa. Kärjistäen sen voisi ajatella saatavan jo äidinmaidon mukana, niin 
vahvana se on ajattelussamme. 

Byrokraattista kulttuuria leimaakin usein negatiivisuus ja epäluottamus. Toi-
minnan erikoistuminen on pitkälle vietyä, työtä kontrolloidaan tarkasti, palaute ei 
ole merkityksellinen ja oman aseman hahmottaminen kokonaisuuden osana on 
vaikeaa organisaation prosesseissa (Sarala & Sarala 1996b). Baten (1984) luon-
nehtii byrokraattisen kulttuuriin sisältyvän epäemotionaalisuus, persoonatto-
muus, alistaminen, konservatismi, eristäytyminen ja antipatia (Vartola 1984, 17). 
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Terveydenhuollon toiminnan on todettu uudistuvan puheen tasolla, näennäi-
sesti. Henkilöstön pitää opetella uusia asioita, mutta toimintamallit ovat entiset.
Puhetoiminta ja käytännön toiminta ovat eri. Vallalla ovat vahvasti uudistumisis-
sakin vanhakantaiset periaatteet, säännöt ja tiukat normistot, jolloin seuraa kon-
flikteja työyhteisöissä (Valtee 2002). 

Millainen sitten on hyvä johtaja? Byrokratian näkökulmasta hyvä virkamies, 
johtaja on sellainen, joka on yhtä organisaation “hyvän” sen päämäärien kanssa. 
Massa-ajattelun osaksi alistettu johdon edustaja menettää vahvan työhön sitou-
tumisen ja minuutensa menettämisestä seuraa välinpitämättömyys. Organisaa-
tiokulttuurin tutkimuksen myötä tiedostamattomien ainesten esille tuottaminen
mahdollistaa organisaatioissa huomion kiinnittämisen rationaalisuuden lisäksi
epärationaalisiin aineksiin, piilorakenteisiin, kuten lausumattomiin normistoihin, 
tunneasioihin tai myytteihin. Organisaatioilla on vahva halu säilyttää entinen ja 
vastustaa muutoksia. Vastustaminen on monesti alitajuista. Uusi, tuntematon li-
sää epävarmuutta ja heikentää turvallisuudentunteita. Jotta terveydenhuollon or-
ganisaatioissa päästään lähemmäksi responsiivisuutta eli potilaiden ja henkilös-
tön vaateita huomioivaa hallintoa, vaatii se ensinnä päätöksenteon siirtämistä
paikalliselle tasolle, laaja-alaista desentralisointia, toiseksi terveydenhuollon or-
ganisaatioiden kehittelemien terveydenhuoltoon sopivien toimintamallien luo-
mista ja kolmanneksi Vartolan sanoin: “hallinnon aidon kansalaisläheisyyden 
edellytysten syntymistä” (vrt. asiakasnäkökulma ja henkilöstönäkökulma -luvut) 
(Vartola 1984, 21). Asioihin vaikuttaminen ja päätösvallan kasvaminen sekä it-
senäisten päätösten teko suhteessa omaan työhön kasvattaa oletettavasti niin joh-
dolla kuin henkilöstöllä aidon halun organisaatioiden kehittämiseen.

Kun henkilöstö sitoutuu kehittämistyöhön ja kokee sen tärkeäksi, syvenee 
kehittäminen osaksi perustoimintaa. Seurauksena jäykkien normistojen käyttö 
vähenee, sen sijaan mahdollistuu entistä enemmän yhdessä sovittujen toiminta-
ja menettelytapojen käyttö (eli yleisistä lainalaisuuksista siirrytään yhä enemmän 
yksilön ohjautuvuuteen, ihmisen merkitysmaailman todentamiseen). Motivointi 
ja merkitysten painottaminen näyttäytyvät tämän hetken työyhteisöissä. Ne aihe-
uttavat ristiriitaisuutta. Jos pelkästään yritetään etsiä johdon tuottamia motivoin-
tikeinoja esimerkiksi palkkioina ja jätetään kuulematta henkilöstön mielipiteet,
on epätodennäköistä, että tuloksellisuus pysyy hyvänä. Sen sijaan, jos avoimen
keskustelun kautta tulevat tutuiksi esimerkiksi henkilöstön yksilölliset arvot ja 
yhdistetään nämä tätä kautta tuloksellisuuteen, saattaisi palkkiomenettelyt onnis-
tua. Esimerkkinä tästä potilaan terveyden edistäminen arvona sekä tuloksena. 
Saadut palkkiot edistävät terveyden edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden edel-
leen kehittämistä.
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4.10 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista 
perusvalinnoista ja metodologisista perusteluista 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on monien odotusten ja vaatimusten ristitulessa. 
Samanaikaisesti, kun odotetaan terveyden- ja sairaanhoidon toteutumista edulli-
sesti, nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti, keskustellaan terveydenhuoltoon oh-
jatuista määrärahoista, niukkuudesta, resursseista ja terveydenhuollon toimimat-
tomuudesta. Keskusteluissa suunnataan odotuksia ja kritiikkiä kuntien päättäjille, 
luottamushenkilöstölle, sairaanhoitopiirien johtajille ja henkilöstölle. Ammatilli-
sesta koulutuksesta vastaavat ja sitä ohjaavat saavat ajoittain voimakastakin kri-
tiikkiä koulutuksen sisältöjen, rakenteiden ja koulutuskiintiöiden määrittelyissä.
Mikrotasolla on kritiikkiä suunnattu terveydenhuolto-organisaatioiden johtajiin, 
joiden on todettu olevan tehottomia ratkaisemaan todetut ongelmat. Tässä yhtey-
dessä unohdetaan kuitenkin terveydenhuollon valtakunnallinen ohjaus ja esimer-
kiksi ne linjaukset, jotka määrittelevät kuntien talousbudjetteja ja terveydenhuol-
toon suunnattuja määrärahoja.

Terveydenhuollon alueella on tunnistettavissa monia tunnuspiirteitä, kuten 
toiminnan traditionaalisuus, byrokraattisuus, naisvaltaisuus ja toiminnan eetti-
syyden vaatimukset. Terveydenhuollon koulutus, ammattihenkilönä toimiminen,
hoitotoiminnan toteutus, hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus on tarkkaan ohjat-
tua ja määriteltyä monien eri lakien toimesta. Ajatuksenani on, että edellä kuvat-
tu ristiriitaisuus on eräs vahva välillinen tekijä hoitohenkilöstön masennuksen
syntymiselle. Se synnyttää työyhteisöissä monia välittömiä tekijöitä, jotka ter-
veydenhuollon henkilöstöön suunnatuissa tutkimustuloksissa ovat tulleet esille. 
Terveydenhuolto ei ole irrallinen saareke yhteiskunnassa, vaan tiukasti sidottu 
niin poliittiseen päätöksentekoon kun yhteiskunnan kehitys- ja rahavirtoihin sekä 
väestön tarpeisiin. 

Yksittäiset kansalaiset, potilaat ja heidän läheisensä luovat paineita hoito-
organisaatioille ja päättäjille. Palvelun saajien tarpeet tulisi ottaa huomioon. Ris-
tiriitaisessa tilanteessa hoitotoiminta on herkästi haavoittuvaa. Seuraukset näky-
vät hoitotoiminnan arjessa. Ristiriidan ja paineiden kentässä työskenteleviin hoi-
totyöntekijöihin suunnatuissa tutkimuksissa on siis todettu vaikuttavia työ-
yhteisöllisiä tekijöitä. Viimeisimmät tutkimukset vahvistavat aiempia tuloksia:
Vahtera ym. (2002) tutkimuksessa korostuu muun muassa oikeudenmukainen
johtaminen. Tutkimustuloksissa todetaan, että organisaatioiden niin sisällöllisten
kuin rakenteellisten muutosten on todettu heikentävän työntekijöiden hyvinvoin-
tia silloin, kun muutokset eivät ole hallittuja. Myös Valtee (2002) painottaa sai-
raalahenkilöstöihin suunnatussa tutkimuksessaan muutoksen hallinnan tärkeyttä
henkilöstön näkökulman huomioimiseksi. Kun päätösvaltaa hajautetaan paikal-
listasolle yhä enemmän, niin se oletettavasti mahdollistaa organisaatioiden toi-
mintakykyisyyden parantamisen ja itsenäisyyden vahvistamisen. Tämän seura-
uksena organisaatiokulttuuri vähitellen mahdollistaisi myös henkilöstön toimin-
nan sisältäpäin ohjautuvuuden. 
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Tutkimusasetelmassa on koottuna niitä tekijöitä, joita hoitohenkilöstön ma-
sennuksen tutkimustuloksiin sisältyy. Tutkimukseni tavoitteen saavuttamiseksi
korostan keskeisinä hoitohenkilöstön masennuksen kokemuksia suhteessa työyh-
teisötekijöihin ja työyhteisöjen muutoksiin. Tutkimustehtävän mukaisesti pyrin 
ymmärtämään masennusta ilmiönä. Pyrin selvittämään sitä millaisina masentu-
neet kokevat organisaationsa ja mitä odotuksia he luovat organisaation eri ryh-
mittymille. Tutkimusasetelma (kuvio 7) sisältää ne masennukseen liittyvät orga-
nisaatio- ja työyhteisötekijät, joita kuvaillen, selvittäen ja tulkiten pyrin ymmär-
tämään hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemuksia. 

TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO JA TYÖYHTEISÖ
Ulkoiset ja sisäiset vaatimukset

Terveydenhuollon ympäristö,
valtakunta- ja aluetason
ohjaus/vaatimukset/seuranta
Poliittinen päätöksenteko

Välilliset
yhteydet

Rakenteelliset ja 
sisällölliset
muutokset

HOITOHENKILÖSTÖN MASENNUS
KOKEMUS, MERKITYS JA ODOTUKSET TYÖYHTEISÖLLE

Organisaatio
esim. arvot

Työyhteisö
esim. työolot,
ilmapiiri

Työ
esim. potilaat,
työajat

Organisaation kulttuuri
ja toimintatavat

Johtaminen
esim. työn organisointi

Koulutus ja kehittäminen
esim toiminnan laatu,
henkilöstökoulutus

Masennuksen ehkäisy-
ja tukijärjestelmät
esim. Sosiaalisen tuen
muodot, yhteistoiminta
ja työsuojelu

Kuvio 7. Tutkimusasetelma
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN 
TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Koska viiden kohdeorganisaation hoitohenkilöstön määrä oli suuri, aloitin tieto-
jen keräämisen kyselylomakkeen avulla. Ensimmäisellä kyselylomakkeella ke-
rätty tieto oli osin määrällistä ja osin avokysymysten avulla kerättävää laadullista
aineistoa. Kyselylomake on rakennettu taustana masennusteoriat ja näkemykset
organisaation toimivuudesta (liite 4). Oletettavasti ihmisen kokeman masennuk-
sen, yksilö- ja ympäristötekijöiden, elämäntilanteen ja työn sekä työyhteisön
kulttuuritekijöiden välillä on yhteyksiä. Tässä tutkimuksessa tunnistin organisaa-
tion toimivuutta edistävinä tekijöinä muun muassa työntekijöiden päätösvallan, 
toimivan johtamisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin henkilöstöä ja inhimilli-
siä voimavaroja huomioivaksi.

Tutkimusprosessin melko alkuvaiheessa tiedostin, etteivät määrällisyydet ole 
“riittäviä” selkeyttämään sitä todellisuutta, mitä masentunut hoitotyöntekijä ko-
kee olemassaolossaan. Tarvittiin masentuneen subjektiivisen maailmankuvan
avautumiseksi toisentyyppistä lähestymistapaa.102 Tämä oli mahdollista, koska 
olin kerännyt myös laadullista aineistoa. Lähdin tutkimuksellisesti kulkemaan
kohti kokemuksellisuutta, elämismaailmaa. Kuvaan tutkimusprosessiani janan
avulla, jonka toisessa päässä on luonnontieteellinen maailmankatsomus ja toises-
sa päässä elämyksellinen maailma. Olen lähellä tutkimukseni näkökulmana ole-
vaa eksistentialistiseen filosofiaan pohjautuvaa, fenomenologista lähestymistä103

Liioittelisin, jos sanoisin olevani täysin fenomenologian “sisältäpäin” katsoja
tutkiessani vastaajien todellisuutta.

102 Ks. Vuori (1995) ja Rajala (1997) ovat esittäneet samantyyppisiä metodologian peruste-

luja omiin ratkaisuihinsa päätyessään.
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5.1.1 Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot 

Tutkimuksen kohdeorganisaatioina oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viisi sai-
raalaa. Vuonna 1995 niistä kaksi oli psykiatrista ja kolme aluesairaalaa, joissa oli 
yhteensä 613,5 hoitohenkilöstöön kuuluvaa (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kun-
tayhtymäkertomus 1996) vakinaista työntekijää. Sairaansijoja oli yhteensä 587. 
Yksi sairaaloista hoiti sekä somaattisia että psykiatrisia potilaita. Sairaala oli ai-
emmin yhdistetty aluesairaala ja psykiatrinen sairaala. Vuonna 1997 kuntayhty-
män omisti 35 pirkanmaalaista kuntaa. Sairaanhoitopiiri jakaantui osavastuualu-
eisiin, joissa kyseiset viisi sairaalaa toimivat. Vuonna 2001 sairaanhoitopiirissä 
toimi kolme aluesairaalaa, joissa työskenteli yhteensä 519 vakinaista hoitotyön-
tekijää. Vuosina 1997-2001 (1999c, 2000a, 2001a, 2002b) toimintakertomuksis-
sa104 ja vuosien 1998-2001 (1999c, 2000b, 2001b, 2002c) henkilöstökertomuk-
sissa105 sairaaloiden toimintoja kuvattiin seuraavasti:

Sairaala 1: Vuonna 1996 sairaala panosti asiakastyytyväisyyteen, jatkuvaan 
laadunparantamiseen ja hoitoprosessien kehittämiseen. Tiivistä yhteistyötä teh-
tiin kuntien sosiaalitoimen ja terveyskeskusten kanssa. Sairaala yhdistettiin kulu-
neena vuonna osaksi Tampereen yliopistollista sairaalaa. Yhdistäminen mahdol-
listi voimavarojen uudelleenjärjestelyjä ja säästöjä. Tulostavoitteet ylittyivät hoi-
topäivien osalta (toteuma 106,9 %) ja alittuivat hoitojaksojen osalta (toteuma
85,2 %). Avohoitokäynnit toteutuivat suunnitellusti. Johtoryhmään kuului yhdis-
tämisen jälkeen hallintoylilääkäri, ylilääkärit ja ylihoitajat koko klinikan alueelta.
Sairaala lopetti toimintansa vuonna 1997. Suurin osa henkilökunnasta siirtyi 
osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tampereen yliopistollista sairaalaa.

Sairaala 2: Vuonna 1997 hoitotyössä panostettiin asiakaslähtöisen hoitotyön 
kehittämiseen ja hoitotyön keskeisen menetelmän yksilövastuisen hoitotyön ke-
hittämiseen. Henkilökunnalle järjestettiin muun muassa oppisopimuskoulutuksia.
Työterveyshuollon kehittämistä jatkettiin. Henkilökunnalle suunnattiin syste-
maattista työkykyä ylläpitävää toimintaa. Sisätautien erikoisalalla tapahtui toi-
mintojen uudistamista, leikkaustoiminnassa lisäyksiä ja synnytys- ja naistentau-
tien alalla suuntauduttiin lisääntyvästi laparoskooppiseen gynekologiaan. Hoito-
päivät toteutuivat tavoitteeseen nähden 92,2 %, hoitojaksot 99,4 % ja avohoito-
käynnit 96,5 %. Poliklinikan tiloja perusparannettiin. Johtoryhmään kuuluivat
hallintojohtaja, johtava lääkäri, johtava ylihoitaja ja henkilöstön edustaja.

Vuoden 2000 toimintakertomukseen on kirjattu ongelmaksi vakava lääkäri-
pula sekä sisätaudeilla että kirurgiassa. Kirurgiassa kehitettiin muun muassa päi-
väkirurgiaa ja sisätaudeilla kehitettiin munuais- ja reumapotilaiden hoitoa alueel-
listen hoito-ohjelmien mukaisesti. Molemmilla alueilla aloitettiin poliklinikka-
toiminta. Kirurgian vuodeosaston peruskorjaus aloitettiin. Vuonna 2001 aluesai-
raalan laboratoriotoiminta siirtyi TAYS:n Laboratoriokeskukselle. Kirurgiassa 

104 Sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulokset. Sairaanhoitopiirissä on

palvelusopimusmenettely ohjausvälineenä.
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osallistuttiin työnjaon kehittämiseen TAYS:n ja aluesairaaloiden välillä ja te-
konivelpotilaiden hoitoketjun kehittämiseen yhdessä muiden aluesairaaloiden ja 
Tekonivelsairaala Coxan kanssa. Vuonna 2001 perustettiin alueelle uudentyyp-
pinen terveydenhuoltoalue, joka aloitti toimintansa vuoden 2002 alusta. Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri tuottaa jatkossa alueen perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon palvelut. 

Sairaalat 3-4: Sisältää kaksi kohderyhmänä ollutta sairaalaa. Alue- ja psykiat-
rinen sairaala yhdistettiin yhdeksi aluesairaalaksi vuonna 1997. Samana vuonna 
siirtyi mielenterveystoimisto terveyskeskuksen toiminnaksi. Alueelle perustettiin 
uusi mielenterveystoimisto. Avohoidon yhteistyötä perustason sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kanssa on kehitetty. Akuuttipsykiatrian osuus on kasvanut hie-
man ennakoitua nopeammin. Aluesairaalaa peruskorjattiin. Somaattisen ja psyki-
atrisen toiminnan kehittämiseksi otettiin käyttöön yhteisiä toimintamalleja. Ly-
hytjälkihoitoisen ja päiväkirurgisen toiminnan kehittäminen jatkui. Laparo-
skooppista leikkaustoimintaa kehitettiin. Laatutyöskentelyä jatkettiin. Johtoryh-
mään kuuluivat hallintojohtaja, johtava lääkäri, johtava ylihoitaja, ja henkilöstön 
edustaja. Vuonna 2000 sisätaudeille rakennettiin uusi dialyysiyksikkö. Tämän
myötä kapasiteetti kaksinkertaistui. Vuonna 2001 toimintakertomukseen oli kir-
jattu ongelmaksi psykiatrisen sairaalan alkuvuotta haittaava lääkärivaje. Myös 
kirurgian yksikössä esiintyi ajoittaista ortopedivajetta. Muun muassa sydänval-
vonnan toimintaa, diabeteksen hoitoa ja hemodialyysitoimintaa kehitettiin tai li-
sättiin. Eri yksiköissä kehitettiin toimintaa.

Sairaala 5: Vuonna 1997 suoritemäärät alittuivat. Psykiatrisella alueella kehi-
tettiin uusia toimintoja. Päiväkirurgista toimintaa lisättiin ja aloitettiin uusia teh-
täviä. Somaattisilla aloilla uudistettiin organisaatiorakenne kunkin erikoisalan ja 
sen poliklinikan muodostuessa yhtenäiseksi vastuuryhmäksi. Aluesairaalan ja 
alueen terveyskeskuksen laboratoriot yhdistettiin. Yksilövastuista hoitotyötä, 
laadunhallintaa ja työkyvyn ylläpitävää toimintaa kehitettiin. Johtoryhmään kuu-
luivat hallintojohtaja, johtava lääkäri, johtava ylihoitaja, ylilääkäri, ylihoitaja,
toimistopäällikkö ja henkilöstön edustaja. Vuoden 2000 aikana sairaalassa ko-
keiltiin sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti kotisairaalatoimintaa. Kokeilu
päättyi vuoden lopussa. Vuosien 2000-2001 aikana remontoitiin poliklinikan 
vanha osa. Laatutyöskentelyyn panostettiin. Operatiivisten osastojen viikonlop-
pukuormituksen alhaisuuden johdosta osastojen toiminta koeluontoisesti yhdis-
tettiin keväällä 2001. Potilaspalautteen johdosta viikonlopputoiminta suunnitel-
tiin uudestaan siten, että henkilökunta liikkui osastolta toiselle, mutta potilaat ei-
vät. Psykiatrian vastuuryhmässä lopetettiin yhden osaston toiminta, koska kuor-
mitus vuodeosastoilla oli todettu kovin alhaiseksi. Sairaalaan kuului myös avo-
hoitotoimintaa.

Kohdeorganisaatioiden esittely on melko ylimalkaista. Nostamani asiat ja 
muutokset ovat esimerkkejä aluesairaalan tapahtumista vuosien 1996-2001 ajal-
ta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TAYS:n toimesta keskitetysti tapahtuva strate-
ginen johtaminen ja talous- sekä henkilöstöpoliittiset linjaukset, suunnittelu-, oh-
jaus-, kehittämis-, arviointi- ja koulutustoiminta luo viitekehyksen aluesairaaloi-
den toiminnalle (ks. Strategiasta toiminnaksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin stra-
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tegian toteuttamissuunnitelma 2000-2004 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1999a ja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategia 2002-2008, Pirkanmaa sairaanhoitopiiri 
2002a). Sairaaloissa tapahtuvan oman koulutus- ja kehittämistoiminnan lisäksi 
on aktiivisesti osallistuttu sairaanhoitopiirin yhteisiin koulutuksiin, suunnittelu ja 
ohjaustilaisuuksiin. Erilaiset arviointi- ja mittausjärjestelmät, kuten tuloskunto-
mittari ovat yhteisesti käytössä. Sairaanhoitopiiri on yksi työnantaja. Vuosittai-
sessa henkilöstökertomuksessa tarkastellaan ja arvioidaan eri sairaaloiden osalta:
henkilöstövoimavarat (vakanssit, henkilöstön määrä ja rakenne, ikärakenne, kou-
lutusaste, vaihtuvuus, vakinaisten palveluksessa oloaika ja eläkkeelle jääminen,
henkilöstön työpanos, poissaolot, sairauspoissaolot, työn jakaminen ja työvoi-
makustannukset), osaamisen kehittäminen (koulutustoiminta, täydennyskoulu-
tustietojen rekisteröinti, koulutuksen tuki laadunhallintaan) ja hyvinvointi ja työ-
olot (tuloskuntomittari, yhteistoiminta, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveys-
huolto, työsuojelu ja työtapaturmat ja vapaa-ajan toiminnat) (Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin henkilöstökertomus vuodelta 2001b). Kohdeorganisaatioiden 
vuosien aikana tapahtuneet muutokset olivat eriaikaisia ja -kokoisia. Jokaisessa
organisaatiossa on ollut tai on tulossa sellaisia muutoksia ja kehittämisvaateita,
jotka ovat koskeneet tutkimukseeni vastanneita ja hoitohenkilöstöä yleisesti. Eri 
organisaatioiden muutosten vaikuttavuutta tai niiden merkitsevyyksiä en vertaile. 

5.1.2 Tutkimukseen osallistuneet hoitotyöntekijät 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viiden sairaalan 
koko hoitohenkilöstö. Lähetin kyselyt sekä vakinaisessa työssä että sijaisina toi-
miville hoitotyöntekijöille. Lähetin kyselyt 424 hoitotyöntekijälle, jotka olivat 
työssä tutkimusajankohtana. Laskin lähetettyjen kyselylomakkeiden määrän työ-
panosta106 (ei hoitohenkilöstön virka/toimimäärää) tunnuslukuna käyttäen. Työ-
panoksen laskenta perustuu virka- ja työmääräyksiin. Päädyin työpanosmäärään
sen vuoksi, koska tiedossani oli, että virkoja/toimia oli jonkin verran vakinaises-
ti/väliaikaisesti täyttämättä ja sijaisina toimivien määrä oli minimoitu. Tutkimuk-
sen ulkopuolelle jäivät ne hoitotyöntekijät, jotka olivat tutkimusajankohtana vir-
kavapailla, vuosilomilla tai sairauslomilla. Ensimmäinen kysely uusittiin kerran. 
Lopullinen osallistuneiden määrä oli yhteensä 255. Kyselylomakkeen vastaus-
prosentti oli 60,1. Haastatteluun osallistui 20 hoitotyöntekijää. Haastatteluun 
osallistuneista hoitotyöntekijöistä oli psykiatrian alueelta 12 ja somatiikan alu-
eelta 8. Miehiä heistä oli 4. Ikärakenne oli 27-61 vuotta. Esimiehinä toimivia oli 
6. Haastattelussa oli sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, perushoitajia sekä la-
boratoriohoitaja ja röntgenhoitaja. 

Lähetin aiemmin haastatteluun osallistuneille (löysin12 aiemmin osallistu-
neen osoitetiedot, osa aiemmin mukana olleista oli eläkkeellä) uusintakyselyn 
(ks. uusintakyselyn perustelut luvussa Tutkimusaineiston keruu), johon vastasi 9 
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hoitotyöntekijää vuonna 2002 (kyselylomake liitteessä 5). Koko tutkimukseen 
osallistuneiden taustatiedot ilmenevät taulukossa 6.

Ensimmäiseen kyselyyn vastaamatta jättämistä tiedustelin yhteydenottojen
yhteydessä. Jotkut hoitotyöntekijöistä perustelivat vastaamatta jättämistään seu-
raavasti: lomake on liian pitkä yhden henkilön vastattavaksi, kysely on liian laa-
ja, tällaisilla kyselyillä ei ole mitään merkitystä potilaan hoidon kannalta, uupu-
muskyselyyn olisin vastannut, en jaksa, tutkijan ollessa esimies ei haluttu paljas-
taa jaksamisen tilaa (koko työyksikkö jättänyt vastaamatta).

Taulukko 6. Tutkimukseen osallistuneiden hoitotyöntekijöiden taustatiedot

Ikä N
Toiminut terveyden-

huollossa (vuotta) N

20-25   12 <1     8 

26-30   18 1-5   84 

31-35   24 6-10   42 

36-40   36 11-15   22 

41-45   35 16-20   21 

46-50   40 21-25   16 

51-55   32 26-30   13 

56-60   14 31-35     6 

61-65     1 

Yhteensä 212 212

Vastaajista (N=255) suurin osa oli toiminut terveydenhuollon tehtävissä 15 vuot-
ta tai vähemmän (tiedot puuttuivat 43). Vastaajista oli kuitenkin 122 yli 40 vuo-
tiaita. Vastaajista työskenteli somaattisella alueella 123 ja psykiatrisella alueella 
74 (tiedot puuttuivat 58). Miehiä oli 13 ja naisia 242. Vastaajista toimi esimiehi-
nä 20, alaisia heillä oli 2-27. Ammattikoulutuksena oli koulutaso 72 ja opistotaso 
100 vastaajalla (tiedot puuttuivat 83). 

5.1.3 Tutkimusaineiston keruu 

Aloitin aineiston keräämisen loka-marraskuussa 1996. Tutkimusaineiston koko-
sin kyselylomakkeita, haastatteluja ja organisaatioiden vuosikertomuksien sisäl-
töjä käyttäen. Haastattelut tapahtuivat kyselyn jälkeen. Haastattelin mukaan lu-
pautuneet hoitotyöntekijät vuoden 1996 syksyllä ja osin keväällä 1997. Ana-
lysoin haastattelut. Palasin niiden pariin kirjoittaessani tutkimusraporttia. Talvel-
la 2002 minulle heräsi kiinnostus tietää, miten haastattelussa mukana olleet voi-

125



vat ja mitä keinoja he mahdollisesti olivat käyttäneet masennuksensa hoitamisek-
si. Päätin toteuttaa uusintakyselyn. Lähetin haastatteluun osallistuneille uuden 
lyhyen kyselyn helmikuussa 2002. Kyselylomake perustui osin samoihin kysy-
myksiin, joita olin käyttänyt alkuperäisessä kyselyssä. Kyselyn pääpaino oli saa-
da tietoa vastaajien henkisestä hyvinvoinnista vuonna 2002 ja heidän työelämäs-
tään kuluneiden viiden vuoden ajalta.

Samantyyppisiä kyselylomakkeita, kuin tätä tutkimusta varten tekemäni, on 
käytössä esimerkiksi työterveyshuollon tai työsuojelun alueella.107 Tässä käyttä-
mäni kyselylomakkeet on kuitenkin tehty tätä tutkimusta varten, eivätkä sovellu
sellaisenaan toisintokäytössä olevaksi mittariksi. Kyselyni perustuu aiempaan
tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. Laadin ensimmäisen kyselylomakkeen henki-
sen hyvinvoinnin jäsennykselle siten, että ne mittasivat sekä hoitotyöntekijöiden
masennusta/jaksamista että organisaatioiden tilaa ja toimivuutta. Työyhteisöjä 
kuvasin perusfilosofian, rakenteen ja toiminnan, johtamisen ja päätöksenteon, 
työn organisoinnin, koulutuksen ja kehittämisen, työyhteisön/organisaation sisäi-
sen ja ulkoisen yhteistyön kysymysten avulla. Suljettujen kysymysten avulla ke-
räsin yleistä perustietoa sekä masennuksesta että organisaatioista/työyhteisöistä. 
Avokysymykset ja haastattelut mahdollistivat vastaajia kuvaamaan omalla kielel-
lä, monipuolisesti sekä suljettujen kysymysten vastauksia syvällisemmin omia
kokemuksiaan. Esitestasin ensimmäisen kyselylomakkeen Tampereen kaupungin 
pitkäaikaissairaalan vastaanottopoliklinikan 6 hoitotyöntekijällä. Muutin esites-
tauksen tuloksena kolmea kysymystä.

Haastattelujen teemat jäsentyivät sen jälkeen, kun ensimmäisellä kysely-
lomakkeella kerätyt tiedot oli analysoitu. Laadin analyysissä vahvasti esiin tul-
leista asioista väljät teema-alueet haastattelua varten. Kysymyksinä käsiteltiin
muun muassa toiminta- ja työympäristön sekä työn muutoksia tekijöineen, joh-
tamisen ongelmia, työn organisointia, työkuormitusta, yhteistyön vaikeuksia, 
masennusta ilmiönä ja hoitotyöntekijöiden tunne-elämyksiä (liite 6). Haastattelin 
itse tutkimukseen osallistuneet. Haastattelin osallistuneet pääasiassa asianomai-
sen työpaikalla. Jotkut eivät halunneet, että kukaan työyhteisöstä tietää osallis-
tumisesta. Sen vuoksi ja muista “helppous”-syistä haastattelin muutaman osallis-
tujan yliopistolla, haastateltavan kotona tai muualla “yleisessä paikassa”. Kaikki 
haastattelutilanteet olivat kahdenkeskisiä ja rauhallisia. Haastattelutilanteet muo-
dostuivat luonteviksi. Keskustelu oli avointa, vapaata, välitöntä ja luottamuksel-
lista. Vaikka haastattelun teemat olivat arkaluonteisia, surullisia ja hämmentä-
viäkin, keskustelut sujuivat hyvin. Osin keskustelutilanteista muodostui “työnoh-
jauksellisia” tilanteita. Osin keskustelujen luontevuuteen oli syynä osallistujien 
ja minun “yhteinen kieli”.

Myös se, että minulla oli pitkä terveydenhuollon kokemus ja tuntemus, edisti 
yhteistä ymmärrystä. Osa haastateltavista oli minulle tuttuja ennestään. Haastat-
telut kestivät 1,5-4 tuntia. Kirjoitin haastattelut puhtaaksi välittömästi tilanteen 
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jälkeen. Samalla kirjoitin muistiin haastattelujen tunnelmia ja omia kokemuksia-
ni tilanteista. Taulukkoon 7 olen koonnut aineistot, niiden analyysimenetelmät,
osallistuneiden määrät ja ajankohdat.

Taulukko 7. Aineistot, analyysimenetelmät, osallistuneiden määrät ja ajankohdat 

Aineisto
Analyysi-

menetelmä

Osallistu-

neiden määrä
Ajankohta

Kyselylomake

Kohdesairaaloiden vakinaiset ja sijai-

sina toimivat hoitotyöntekijät (sai-

raanhoitajat, perushoitajat, mielen-

terveyshoitajat, fysioterapeutit, labo-

ratoriohoitajat, toimintaterapeutit,

kuntohoitajat, työnohjaajat)

Tilastolliset

menetelmät

Colaizzi

255
1.10-

8.11.1996

Haastattelu

Valikoidut hoitotyöntekijät
Colaizzi 20

Syksy 1996
ja kevät 1997

Uusintakysely

Haastatteluun osallistuneille 
Colaizzi 12

Helmikuu
2002

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirin 

toimintakertomukset

Vuosilta 1996-2001a 

Sisällön ana-

lyysi
Kevät 1997 

Kevät 1998 

Kevät 1999 

Kevät 2000 

Kevät 2001 

6 Kevät 2002 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

henkilöstökertomukset

Vuosilta 1998 –2001b 

Sisällön ana-

lyysi
3 Kevät 2002 

Yhteenvetona kuvaus kvantitatiivisesta kvalitatiiviseen aineistoon siirtymisestä

Tutkimukseni alkuvaiheessa halusin kokonaistietoa hoitotyöntekijöiden masen-
nuksen ilmenemisestä, syistä, seurauksista ja syy-yhteyksistä. Kiinnostukseni 
suuntautui siihen, miten paljon Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue- ja psykiatri-
sissa sairaaloissa oli masennusta kokevia hoitotyöntekijöitä ja mitkä olivat ma-

127



sennuksen yhteystekijät työympäristöihin. Ilmiöstä on nostettu esille piirteet, jot-
ka ovat yleisiä ja yhteisiä masentuneille. Esitetty perustieto hoitotyöntekijöiden 
pahoinvoinnista ja sen syistä kuvaa ihmisten ja asioiden samanlaisuutta. Määräl-
lisen tutkimuksen tulokset nostivat esille ongelmia, kuten masentuneen hoito-
työntekijän kärsimyksen kokemuksen, johon en saanut vastauksia tilastollisten
analyysien tuloksina. Tilastollisen päättelyn avulla en myöskään pystynyt paneu-
tumaan tarkemmin niihin kohdeorganisaatioiden muutos- ja kulttuurikysymyk-
siin, jotka nousivat esille tilastollisen analyysin tuloksina. Tämän vuoksi valitsin 
jatkossa fenomenologisen lähestymistavan, joka mahdollisti paneutumisen ma-
sentuneen kokemus- ja elämysmaailmaan. Se tuotti paitsi yksilöllistä tietoa mer-
kityksistä masentuneen elämismaailmassa, myös tietoa organisaatioiden kulttuu-
rin pinta- ja syvärakenteista. Saamani tieto oli “syvällisempää ja laajempaa” kuin
tilastollisten analyysien tuottama tieto oli.

Kvalitatiivisen tutkimuksen pääteemat muotoutuivat niistä ongelmista, jotka
nousivat esille jo esitutkimuksessa ja sittemmin kyselylomakkeen kvantitatiivi-
sen aineiston tuloksina. Ne teemat, jotka katsoin loppuun käsitellyiksi eivät ol-
leet enää esillä haastattelujen teemoina. Tosin rajaus oli häilyvä. Haastattelujen
pääteemoja oli 11. Niitä en kuitenkaan tarkkarajaisesti noudattanut. Yleensä kes-
kustelut sujuivat myös vastaajan ehdoilla, koska jokaisella oli vahvoja yksilölli-
siä ongelma-alueita, joista he halusivat keskustella. Teemat jäivät suuntaa-
antaviksi. Tarkastelin molempien kyselylomakkeiden avointen kysymysten ja 
haastatteluin kerättyä tietoutta osin vertaillen ja itsensä masentuneiksi kokevien
osalta eritellen ja yhdistellen tietoa. Jälkimmäinen kyselylomake antoi tutkimuk-
selle pitkittäistutkimuksellista tietoa. Tutkimuksen perustana on “askeltava kerä-
ystapa”, joka syventää ja lisää tietoa masennuksen kokemuksista prosessinomai-
sesti.

5.1.4 Tutkimusaineiston analysointi 

Koodasin ensimmäisen kyselylomakkeen taustatiedot Microsoft Excel-tietojen 
käsittelyohjelmaan. Ristiintaulukoin ne taustamuuttujien mukaan. Kyselylomak-
keen väittämien avulla kerätyt tiedot käsittelin siten, että niistä muodostin frek-
venssijakaumat, prosenttijakaumat, keskiarvot ja keskihajonnat sekä muodostin
summamuuttujia osasta vastauksia (liitteessä 7 selvitys surveyanalyysin vaiheis-
ta). Analysoin kohdeorganisaatioiden toiminta- ja henkilöstökertomukset sisäl-
lönanalyysin menetelmällä108. Molempien kyselylomakkeiden avointen kysy-
mysten vastaukset ja haastatteluin kerätyn aineiston analysoin Colaizzin ana-
lyysimenetelmän avulla.

Tässä tutkimuksessa käytän ensimmäisen kyselylomakkeen määrällisten tu-
losten pääasiallisessa kuvailussa frekvenssi- ja prosenttijakaumia. Sisällönana-
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lyysin tuloksia käytän organisaatiomuutosten ja sosiaalisina konteksteina toimi-
vien työyhteisöjen tilanteiden tarkastelemiseksi. Osa määrällisestä tiedosta toimii
osana esiymmärrykseni muodostamista. Kyselylomakkeiden avointen kysymys-
ten ja haastattelun tulosten avulla syvennän kyselylomakkein saatua määrällistä
tietoa paneutumalla hoitotyöntekijöiden omakohtaisten kokemusten merkityk-
siin. Vastaajien kokemusten merkitykset ovat ainutkertaisia ja näin ollen tutki-
musta ei voi samanlaisena toistaa. Voidaan hakea kuitenkin kokonaisaineistosta 
“erilaisuuksien samankaltaisuuksia” ja “samanlaisuuksien samankaltaisuuksien”
piirteitä. Niitä kuvailen eri ulottuvuuksina. Ne auttavat ymmärtämään masentu-
nutta hoitotyöntekijää ja hänen työympäristöään. Laadullista aineistoa esittelen
kuvailemalla masentuneiden kokemuksia ja niiden merkityksiä. Olen lainannut 
masentuneiden hoitotyöntekijöiden autenttisia lausumia alkuperäisessä muodos-
saan (vrt. Erätuuli-Leino & Yli-Luoma 1996; Eskola & Suoranta 1998).

Fenomenologisessa tutkimuksessa sen tarkoitus ja aineisto ohjaavat analyy-
sia. Analyysimenetelmän valinta riippuu siitä, mistä fenomenologiasta on kyse.
Tutkija erittelee ja tekee aineistosta tulkintoja kyseessä olevasta ilmiöstä. Se vaa-
tii tutkijalta vahvaa eettisyyttä ja kurinalaisuutta koko prosessin ajan (Åstedt-
Kurki 1992; Åstedt-Kurki & Nieminen 1997; Lukkarinen 2001). Fenomenologi-
sessa tutkimuksessa pyritään löytämään kohteen ilmiöstä olennainen. Tärkeätä
on tutkijan oma intuitiivinen ajatteluprosessi. Se merkitsee sitä, että jokaisen fe-
nomenologisen tutkimuksen prosessi muodostuu omanlaiseksi. Sen etenemisen
luo tutkija tutkimuksen kuluessa (vrt. Eskola 1989; Lukkarinen 2001). 

Kvalitatiivisen analyysin eteneminen Colaizzin menetelmä avulla 

Pohjaan analyysini mukaellen Colaizzin (1978) alun alkaen psykologian alalle 
rakentamaan analyysimenetelmään (Colaizzi 1978). Colaizzin metodi perustuu 
eksistentiaaliseen fenomenologiaan, jolloin metodiin heijastuu Heideggerin (ks. 
esim. Heidegger 1967) esille tuoma eksistenssin filosofian käsite. Se merkitsee
olemassaolon ajatusta niin, että ihminen on osa omaa elämäntilannettaan, situaa-
tiota. Ihmisen olemassaolosta “käsin muun olemassaolon jäsentymisestä koete-
taan tehdä ymmärrettäväksi” (Rauhala 1998, 23). Tässä tutkimuksessa teoreetti-
sena näkökulmana käyttämäni Rauhalan tulkitsema eksistentiaalinen fenomeno-
logia toimii taustana Colaizzin menetelmälle, jolloin käyttämäni viitekehys ja
menetelmä ovat perusnäkemyksiltään yhtenevät (vrt. Lukkarinen 2001,189). Co-
laizzi (1978) on kehittänyt analyysimenetelmänsä fenomenologian tarkoituksen 
mukaisesti. Sen tarkoituksena on tuoda näkyville yksilön kokemusten rakenteet. 
Niiden paljastamiseksi on Colaizzi kehittänyt vaiheisen analyysin, jonka avulla 
voidaan kuvailla yksilöllisiä kokemuksia merkityksineen (vrt. Åstedt-Kurki & 
Nieminen 1997). Colaizzin analyysimenetelmää ovat käyttäneet monet tutkijat 
(ks. esimerkiksi Beck 1992; Pelttari 1997). Käyttämäni analyysimenetelmä so-
veltuu fenomenologiseen lähestymistapaan tietynlaisen selkeän jäsentämistapan-
sa vuoksi. Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemusten merkitysyhteyksien jä-
sentämiseen menetelmä mielestäni soveltui. Menetelmän käyttö mahdollisti mo-
nen eri vaiheen kautta sekä yksityiskohtien tarkastelun että kokonaisuuksien 
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hahmottamisen. Tässä tutkimuksessa käytin ryhmittelyn pienimpänä erittely-
yksikköinä lauseita. 

Aineiston laadullinen käsittely on prosessimaisesti etenevää. Jäsensin proses-
sin seitsemään vaiheeseen:

Vaihe 1. Laadullisen aineiston lukeminen

Ensimmäisessä vaiheessa luin avovastauksia ja haastattelujen tuloksia kuvauksi-
na. Pyrin aineiston avulla kokonaiskuvan muodostamiseen tutkittavista teemoista
(ks. Hirsjärvi ym. 2002). Aineistoa oli runsaasti. Haastattelujen tuloksina oli yh-
teensä 67 koneella kirjoitettua sivua. Ensimmäisellä kyselylomakkeella oli 10 
avokysymystä. Luin aluksi kaikkien tutkimukseen osallistuneiden avokysymys-
ten vastaukset (N=255). Tämän jälkeen erittelin niiden kysymysten vastaukset, 
jotka analysoin koko aineiston osalta (esimerkiksi kysymyksiä palautteen saami-
sesta ja kuvaukset omasta organisaatiosta). Tämän jälkeen erottelin ja luin itsen-
sä uupuneeksi sekä masentuneeksi tuntevien kokemukset. Jatkossa keskityin ma-
sennuksen kokemuksiin ja merkityksiin. Vaihe itsessään sisälsi useita vaiheita. 
Paneuduin ensimmäisessä vaiheessa tietoiseen aikaisemman masennuksen tietä-
myksen sulkeistamiseen. Se osoittautui ensin työlääksi. Aluksi huomasin ajatte-
levani niitä tuloksia ja tietoja, joita olin kerännyt tutkimusprosessini aikana. Ko-
kemuksellisuus oli minulla kuitenkin selkeä näkökulma suhteessa masennuk-
seen. Verraten nopeasti merkitysten kiinnostavuus suuntasi ajatukset intensiivi-
sesti laadullisen aineiston pariin.

Vaihe 2. Tärkeiden ilmaisujen eritteleminen

Erottelin teksteistä tärkeänä pitämiäni ilmaisuja yksittäisinä kannanottoina. Käy-
tin erillisiä “merkintäkortteja”, joihin erottelin kokemukset. Säilytin tiedon alku-
peräisessä sanallisessa muodossaan. Kokemusten sisällöt rajautuivat keskeisiin 
teemoihin, joita olivat esimerkiksi masennuksen toistuvuus, merkitykset työn ja 
yksityiselämän ja itsen kannalta, kärsimys ja muut tunteet sekä työ- ja toiminta-
kyvyn menetykseen liittyvät tekijät. Yksittäisiä kannanottoja oli varsin paljon.

Vaihe 3. Kokemusten merkitysten muodostaminen 

Luin uudelleen vastaajien kokonaiskuvaukset, palasin merkintäkorttien pariin ja 
nostin esille vastaajien tärkeät ilmaisut. Uudelleen lukemisen yhteydessä löytyi 
uusia tärkeitä ilmaisuja. Lisäsin ne merkintäkorteille. Selvitin jokaisen kortille
merkitsemäni ilmaisun merkityksen (merkitykset). Esimerkiksi masennuksen
seurauksena muistin huononeminen merkitsi häpeää, itsetunnon menetystä, työ-
tehon hidastumista ja pelkoja. Yritin lukea merkityksiä myös “rivien välistä”. 
Vaihe kesti pitkään ja oli työläs. Jouduin usein palaamaan alkuperäisaineistoon 
ja merkintäkorttien tietoihin.
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Vaihe 4. Yhtenäisten teemojen muodostaminen 

Yhdistelin samantyyppiset kokemusten merkitykset yhtenäisiksi teemoiksi. Pei-
lasin sekä yksittäisiä asioita että teemojen alle yhteen kuuluvia asioita koko ai-
neistoon. Tarkistin, että teemoiksi yhdistelemäni merkitykset olivat yhteneviä. 
Ristiriitaiset laitoin syrjään. Jonkin ajan kuluttua niiden merkitykset selkeytyivät 
ja pystyin sijoittamaan ne valitsemieni teemojen yhteyteen. Teemoiksi muodos-
tuivat esimerkiksi: Organisaation muutosten aiheuttamat tunteet, kuten pelot, 
uhan tunteminen, pettymys, toisen ihmisen auttamisen merkitys tai huonon joh-
tamisen merkitys pahoinvoinnin lisääntymisessä.

Vaihe 5. Alustavien tuloksien yhdistäminen ilmiötä kuvaaviksi kokonaisuuksiksi 

Pilkoin asiakokonaisuudet teemojen “alta” uudelleen osiin ja hain uudelleen esiin 
piirteitä, joista muodostin yhtäläisyyslistoja. Sijoitin kaikki esiin tulleet piirteet 
listoille. Tämän jälkeen erittelin listat yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien mukai-
sesti. Vertailin edellisen vaiheen tuloksia uusiin. Kolmeen kohtaan tein asianmu-
kaiset korjaukset. Vaihe validoi tähän asti tehdyn analyysin.

Vaihe 6. Masennuksen kokemusilmiön kuvauksen muotoileminen 

Peilasin piirrelistoja uudelleen koko aineistoon ja kirjoitin alustavia, lyhyitä ko-
konaisuuksia ilmiön ulottuvuuksista. Aloitin tiedostavan vuoropuhelun aineiston 
kanssa. Tavoitteena oli tarkistaa analysoinnin tähänastiset vaiheet koko aineistoa 
peilaten. Pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan kuvauksia yhä uudestaan. 

Vaihe 7. Tulosten validointi palauttamalla alkuperäisaineistoon

Viimeisessä vaiheessa hain käsitteiden yhteyksiä ja merkityksiä. Peilasin merki-
tyksiä kokonaisaineistoon. Tein avukseni matriiseja, joihin kokosin kyselylo-
makkeiden määrällisiä tuloksia. Vertailemalla määrällisiä ja laadullisia tuloksia
aineiston kokonaiskuvan luominen ja keskustelu aineiston kanssa kävi helpom-
maksi. Tässä vaiheessa masentuneiden hoitotyöntekijöiden kuvaamien kokemus-
ten ymmärtäminen vaati paitsi masennuksen ilmiön ja hoitotyöntekijöiden elä-
mismaailman myös työn sekä työyhteisön ilmiöiden tunnistamista ja ymmärtä-
mistä (liitteessä 8 on esimerkki aineiston analyysista).

Uusintakyselyn tulokset analysoin erikseen. Peilasin tuloksia ensimmäisen
kyselylomakkeen avokysymysten ja haastattelujen tuloksiin. Joitain tuloksia yh-
distelin. Pääosan tuloksista olen kuvaillut raportissa omana lukuna.

5.1.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimisesta on eri tutkijoilla toisis-
taan poikkeavia näkemyksiä. Brink (1991) tarkastelee luotettavuutta laadullisen
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ja määrällisen tutkimuksen arviointikriteerien validiteetin ja reliabiliteetin arvi-
ointikriteerejä, mutta niin, että kyseisille käsitteille annetaan toisista poikkeavat 
sisällöt. Sandelowskin (1995) mukaan yleiset kvalitatiivisen tutkimuksen luotet-
tavuuskriteerit eivät sellaisenaan sovellu fenomenologisen tutkimuksen luotetta-
vuuden arviointiin. Fenomenologisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi 
(Lukkarinen 2001) ja totuusarvo on suhteutettava tutkittavaan ilmiöön, tarkaste-
lun lähtökohtana on tutkittavan ilmiön tematisointi (Varto 1992; Lukkarinen 
2001, 154). Tarkastelen tutkimukseni luotettavuuskysymyksiä lähtökohtana Pert-
tulan esittämät (1995, 1998) luotettavuuden kriteerit, jotka Perttula on kehittänyt 
käyttäessään tutkimusmetodinaan Giorgin analyysimenetelmää. Pohdinnoissani 
käytän Lukkarisen (2001, 154) esittämiä näkökulmia: tutkimusprosessin aineis-
tolähtöisyys ja johdonmukaisuus, tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus, ta-
voiteltavan tiedon laatu, tutkimusprosessin reflektointi ja tutkijan vastuullisuus
sekä subjektiivisuus.

Pyrin tutkimusprosessissa aineistolähtöisyyteen. Aineisto oli tutkimukseni
ydin. Koko tutkimusprosessin ajan tutkimuksellisesti “elin” aineiston kautta.
Kiinnitin tutkimuksen edetessä huomiota prosessin johdonmukaisuuteen. Se vaa-
tii tutkimuskokonaisuuden yhdenmukaisuutta tutkittavan ilmiön peruslähesty-
mistavan, teoreettisen viitekehyksen, aineiston hankintatavan ja analyysimene-
telmien sekä tutkimuksen raportoinnin välillä (Lukkarinen 2001, 155). Tutki-
musprosessin edetessä vahvistui fenomenologinen filosofinen näkemys ihmisenä
olemisesta. Tämä ei ollut minulle uusi näkemys, mutta se vahvistui tajutessani,
etten voinut masennuksen kokemusta tutkimuksellisesti lähestyä toisin. Tässä 
vaiheessa tarkastelin koko prosessin uudestaan ja yhdistelin eri näkökulmat. Pa-
lasin myös esitutkimuksen tulosten pariin. Esitutkimus ja määrällinen tieto (kir-
jallisilla materiaaleilla hain esiymmärryksen lisäämisen lisäksi tietoa organisaa-
tioissa tapahtuneista muutoksista) antoi vahvan pohjan esiymmärrykselle. Aja-
tuksellisesti peilasin niitä aineiston analysoinnin kuluessa. Siirsin siis tietoisesti
koottua tietoa esiymmärrykseni vahvistamiseksi. Seuraavaksi käytin paljon aikaa 
aineiston parissa, jotta luotettavuus tältä osin varmistuisi. Raportin luotettavuu-
den varmistamiseksi on sen läpinäkyvyys tärkeä. Varmistin läpinäkyvyyttä kir-
joittamalla auki mahdollisimman paljon vastaajien kokemuksia. Raportoin myös
autenttisia lausumia.

Tutkimukseni aineistonkeruu oli vaihe vaiheelta etenevä prosessi. Prosessini
käynnisti esitutkimukseni toteuttaminen. Esitutkimustuloksista nousevia tietoja 
käytin varsinaisen tutkimukseni tiedon hankinnan pohjina. Ensimmäisellä kyse-
lylomakkeella koottu tieto rakentui osin jo esitutkimuksessa esiin tulleiden asioi-
den pohjalle. Kyselylomakkeen avulla pystyin keräämään tietoutta laajasti. Ky-
sely kohdentui tutkimuksessa mukana olleiden organisaatioiden koko hoitohen-
kilöstöön. Tällä tavoin pystyin erittelemään tutkimusteeman kannalta tärkeät ma-
sennusta kokevat hoitotyöntekijät. Lisäksi pystyin tarkastelemaan koko kohde-
ryhmän ja itsensä masentuneiksi kokevien näkemysten mahdollisia eroavaisuuk-
sia työorganisaatioidensa toimivista tukijärjestelmistä ja asenteista työntekijöi-
den hyvinvoinnin edistämiseen.
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Tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus viittaa sekä tutkimustilanteen fyy-
sisiin olosuhteisiin että tutkijan mahdollisuuksiin/onnistumiseen tavoittaa tutki-
muksessa mukana olevien kokemat merkitysmaailmat (Rauhala 1993). Dialogi 
haastattelussa mukana olevien kanssa mahdollisti yhteyden heidän sisäiseen ko-
kemusmaailmaansa. Tutkimuksen haastatteluosuuteen mukaan lupautuneet sai-
vat itse valita haastattelupaikan. Myös tutkimusajankohdat sovittiin yksimielises-
ti ja helposti. Haastattelutilanteet muodostuivat avoimiksi ja luottamuksellisiksi.
Keskustelu oli helppoa, jännittyneisyyttä ei ollut havaittavissa. Alunperin haas-
tattelun väljät teemat antoivat mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun ja lisäky-
symyksiin. Koska tunsin osan haastateltavista, se osoittautui hyödylliseksi tilan-
teen ilmapiirin vapauden ja luontevuuden suhteen. Toisaalta tuttuus voi osoittau-
tua myös haitalliseksi, jos haastateltavan vastaukset pyrkivät miellyttämään tut-
kijaa tai olemaan sellaisia, kuin haastateltava kuvittelee tutkijan haluavan. Joi-
denkin haastateltavien kanssa keskustelin jälkimmäisestä vaihtoehdosta. Lisäksi 
pyrin aktiivisesti erottamaan mahdolliset kuvitellut “odotusten mukaiset” vasta-
ukset. Haastattelutilanteiden luotettavuuden suhteen voidaan kritiikkiä esittää 
myös sen vuoksi, että osa haastateltavista oli alaisiani tai aikaisemmin ollut alai-
siani. Tosin nämä haastattelut eivät mielestäni poikenneet muista haastatteluti-
lanteista. Itse pidän myönteisenä sitä, että haastattelin kaikki osallistuneet itse. Se 
helpotti vastausten vertailua ja kokonaisuuden hahmottamista.

Ongelmallista oli se, että fenomenologiseen tutkimukseen kohderyhmä oli 
suuri. Suuruus aiheutti tulosten pirstoutumista ja vaikeutti ydinmerkityksistä eh-
jän kokonaisuuden luomista. Kritiikkiä voidaan esittää myös haastattelutilantei-
den tulosten muistiin merkitsemisestä. En nauhoittanut haastattelutilanteita. Py-
rin kirjoittamaan tilanteen jälkeen keskustelut ja tunnelmat muistiin. Tilanteissa 
kirjoitin keskusteluista pääasiat lyhyesti paperille. Se haittasi joitain haastatteluti-
lanteita. Toisaalta haastattelutilanteiden luontevuuteen vaikutti se, että molem-
mat osapuolet pääsääntöisesti olivat tottuneita olemaan kahdenkeskisissä haastat-
telu- ja keskustelutilanteissa.

Fenomenologisessa tutkimuksessa tavoiteltavan tiedon laatu on persoonakoh-
taista tietoa (Rauhala 1998) ja yleistä tietoa ihmiskäsityksestä (Lukkarinen 2001, 
156). Tutkimuksen analyysien tuloksena tapahtuu kerätyn tiedon käsitteellistä-
minen. Tutkimukseni sisältää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa.
Voidaanko näitä yhdistää? Yhdistämisestä ollaan eri mieltä. Perustelujen näkö-
kulmina esitetään kirjallisuudessa: 1) Tieteenfilosofinen näkemys, jolloin koros-
tetaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen filosofisia, paradigmaattisia
ja epistemologisia eroja (Leininger 1992). Fenomenologis-eksistentiaalisen filo-
sofian perustuvan tutkimuksen (merkityksen tutkimus) ja kvantitatiivisen tutki-
muksen (kausaalisuhteiden tutkimus) tieteenfilosofiset erot ovat niin suuret, ettei 
yhdistäminen ole mahdollista (Cresswell 1994). 2) Metodinen näkemys, jolloin
tarkastellaan laadun ja määrän eroja havainnoissa, aineiston keruun toteutuksessa 
ja raportoinnissa. Näkemys mahdollistaa ajatuksen, että tutkimustavat yhdiste-
tään ja kuvataan mahdolliset edut (Leino-Kilpi 1997). Tässä tutkimuksessa pyrin
hakemaan määrällisen ja laadullisen aineiston ja menetelmien avulla näiden yh-
distämisen etuja. Ymmärtääkseni monin eri tavoin kerätyt aineistot ja niiden ana-
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lysoinnit pitkän prosessin eri vaiheissa parantavat luotettavuutta, koska olen voi-
nut tarkastella kerättyä aineistoa useasta eri näkökulmasta. Samalla kerättyjen 
tietojen analysointien ja niiden tulosten oikeellisuus on vahvistunut. Colaizzin 
analyysimenetelmän käytön tuloksina sain yksilöllistä merkitysten tietoa, jotka
analyysin toisessa ja kolmannessa vaiheessa merkitsin merkintäkorteille. Tässä 
vaiheessa merkitykset olivat yhden vastaajan persoonakohtaisia masennusmerki-
tyksiä. Neljännessä vaiheessa yhdistelin masennusmerkitykset teemoiksi, jolloin 
tieto käsitteellistyi. Tutkimuksessani Rauhalan viitekehys loi pohjan holistisen 
ihmiskäsityksen näkemykselleni.

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija kykenee perus-
telemaan tutkimukselliset ratkaisunsa. Tutkimusprosessini luotettavuudessa ref-
lektoinnin näkökulmasta on tärkein päätös kvantitatiivisesta näkemyksestä siir-
tyminen kokemukselliseen näkökulmaan. Ongelmana ja kritiikin kohteena koen 
liian laajan näkökulman. Prosessin pitkä kesto ja siirtyminen kvantitatiivisesta 
metodista kvalitatiiviseen aiheutti sen, että jälkimmäisen aineiston tulkinta jäi
keskeneräiseksi. Liian laaja kysymysten asettelu aiheutti osin tulosten pinnalli-
suuden. Tutkimuksen pääpaino on selkeästi kvalitatiivinen, kuitenkin raportoitua 
kvantitatiivista tietoa on runsaasti. Tietojen yhdisteleminen jäi myös hajanaisek-
si. Tiedostin nämä ongelmat.

Fenomenologisen tutkimuksen prosessin kokonaisuus on tutkijan vastuulla. 
Kun tutkimuksen kohde on ihminen (kokemuksen merkitykset) ja hänen todelli-
suutensa (työyhteisön todellisuusmaailma eli konteksti) on kyse on vuorovaiku-
tusten monimuotoisuudesta. Kyse on tutkittavan suhteesta hänen todellisuuteen-
sa, jonka osana hän itse on ja tutkijan suhteesta tutkittavaan ja hänen sekä omaan
todellisuuteensa. Tutkijan omaa todellisuutta ei voi kuitenkaan kokonaan irrot-
taa, se on läsnä tapahtuvassa dialogissa. Tämä subjektiivisuus on tiedostettava ja
pyrittävä mahdollisimman suureen objektiivisuuteen. Luotettavuutta vahvistaa 
aineiston parissa työskenteleminen ja siihen paneutuminen. Pitkä prosessi on 
mahdollistanut myös keskustelut terveydenhuollossa työskentelevien kanssa.
Tutkijana olen pyrkinyt seuraamaan ja osallistumaankin tutkimusaiheesta käy-
tyyn julkiseen keskusteluun. Olen tiiviisti seurannut alan tutkimusta, valtakun-
nallisella tasolla toteutettuja kehittämisohjelmia ja toimenpiteitä. Joihinkin olen
päässyt osallistumaan. Pitkä työskentely terveydenhuollon eri tehtävissä on ym-
märtääkseni sekä haitta että hyöty. Ongelmana on omien kokemusten ja kerätyn 
tiedon aiheuttamien uskomusten ja näkemysten vaikutusten häivyttäminen ja
etäännyttäminen tutkimusprosessin eri vaiheissa, erityisesti analysointivaiheessa.
Hyötynä on terveydenhuollon alueen perinpohjainen tuntemus käytännön tasolla. 
Alan teoreettisen tiedon ja valtakunnallisen tason tuntemus on lisännyt nähdäk-
seni vastuullisuutta pyrkiessäni objektiivisen ja luotettavan tutkimuksen tekemi-
seen.
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Hoitotyöntekijöiden masennuksen esiintyvyydestä 

Kysyin kyselylomakkeen yhden kysymyksen avulla (numero 51) hoitotyönteki-
jöiden masennuksen tuntemusta. Erittelin masennusta mittaavan kysymyksen tu-
lokset kolmeen osioon: masentuneet, joita oli 55 (21,6 %) neutraalit (22 eli 8,6 % 
vastanneista) ja ei-masentuneet, joita oli 175 (68,6 %). Kolme hoitotyöntekijää 
(1,2 %) jätti vastaamatta kyseiseen masennusta tiedustelevaan kysymykseen. 
Muodostin masentuneet-osion yhdistämällä kyselylomakkeen väittämän tunnen 
itseni masentuneeksi vaihtoehdot täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa miel-
tä. Neutraalit-osion muodostin vastausvaihtoehdosta en osaa sanoa ja ei-
masentuneet-osion vaihtoehdoista täysin eri mieltä ja jokseenkin eri mieltä.
Neutraalit-osioon kuuluvista hoitotyöntekijöistä osa kuvasi stressioireita, 109 työ-
uupumusoireita tai lieviä masennusoireita. Oireet eivät olleet jatkuvia tai pitkä-
kestoisia eivätkä ne haitanneet työntekoa suuresti. Heillä oli joitain hyvinvointia 
haittaavia tuntemuksia, mutta he eivät osanneet sanoa, oliko kyseessä kuitenkaan 
varsinainen masennus.110 He tunsivat itsensä väsyneiksi, uupuneiksi tai kärsivät
stressin oireista. Osa tähän osioon kuuluvista kertoi, että he laiminlöivät tulevai-
suuden suunnittelun.

Jokainen masentuneeksi itsensä tunteva koki myös itsensä uupuneeksi. Ky-
syin vastaajilta uupumuksen tuntemuksia kahdella eri kysymyksellä (kysymys 49 
kartoitti yksityiselämän aiheuttamaa ja kysymys 59 työelämän aiheuttamaa uu-
pumuksen kokemusta). Vastanneista koki uupumusta yhteensä 138 (54,1 %), 
joista työperäisenä 125 hoitotyöntekijää (49 %) ja henkilökohtaisen elämäntilan-
teen aiheuttamana 53 (20,8 %). Hoitotyöntekijöistä 40 (15,7 %) koki sekä työ-
elämän että yksityiselämän uuvuttavaksi. Määrät on laskettu kyseisten kysymys-
ten väittämä-vastausten täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä summa-
na. Tutkimuksessani vastaajat kokivat enemmän uupumusta kuin vuonna 2002 
julkaistussa Terveys 2000 -tutkimuksen perusraportissa (2002), jossa selvitettiin

109 Stressin kokemuksia ei kohderyhmältä kysytty. Osa vastaajista kuvasi niitä avovastauksis-

saan tai haastattelutilanteessa. (Ks. stressitekijöiden ja hyvinvoinnin yhteyksiä: Hyyppä 1993; 

Fisher 1995; Michela 1995; Jones 1995; Houtman & Kompier 1995).
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suomalaisten työuupumusta. Lievää työuupumusta ilmaisi vastaajista 25 %. Va-
kavaa työuupumusta kertoi tuntevansa 2-6 %. Työuupumusta kysyttiin henkilöil-
tä, jotka olivat olleet ansiotyössä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Lie-
vää työuupumusta ilmaisivat 55-64-vuotiaat naiset (37,3 %) selvästi miehiä (27,7 
%) enemmän. Vakavaa työuupumusta sairastivat naiset kaikissa ikäryhmissä
miehiä enemmän. Uupumisen kysymysten tulokset jätän pääosin käsittelemättä
tämän tutkimuksen yhteydessä. 

Kyselylomakkeen avokysymyksissä ei-masentuneet hoitotyöntekijät kuvasi-
vat useita dynaamisuuttaan kuvaavia piirteitä. He tunsivat voivansa hyvin ja jak-
savansa nykyisessä työssään erittäin tai melko hyvin. Heillä oli joitain kokemuk-
sia kehittämistehtävistä. He halusivat myös osallistua työpaikkakoulutuksiin. 
Heillä oli sekä myönteisiä että epämiellyttäviä kokemuksia työyhteisöstään. Pää-
osin he pitivät työstään. Myöskään muutokset eivät heitä suuremmin haitanneet. 
Jotkut pitivät siitä, että työ muuttui melko nopeastikin.

Muutokset loivat haasteellisuutta. Jotkut hoitotyöntekijöistä kertoivat kärsi-
vänsä muutoksista, mutta he tunsivat kestävänsä ne jotenkuten. He olivat voi-
makkaasti tai melko sitoutuneita työhönsä. Useimmista työ tuntui mielekkäältä.
Yksityiselämä oli suurimmalla osalla tähän ryhmään kuuluvista jokseenkin tai 
hyvin tasapainossa. Elämänkriiseistä he olivat selviytyneet melko hyvin tai hy-
vin. Iän mukanaan tuomiin muutoksiin vastaajaryhmä suhtautui luonnollisesti.
He kuvasivat sisäisiksi voimavaroikseen huumorin, ilon kokemukset ja itselleen 
nauramisen (vrt. Suonsivu 2001b). Erilaiset harrastukset, perhe, ystävät ja muut
ihmissuhteet painottuivat heidän elämässään. Heistä suurella osalla oli ajoittaisia
uupumuksen kokemuksia (ks. edellinen sivu). Perusteellisen hoitotyöntekijöiden
hyvinvoinnin kuvailut jätän tämän raportin ulkopuolelle. 

Taulukossa 8 kuvailen masentuneeksi itsensä kokevien taustatietoja. Ikäja-
kaumaa tarkasteltaessa voidaan havaita se melko tasaiseksi. Sen sijaan työssäolo- 
kokemuksen suhteen on havaittavissa, että sekä lyhyen aikaa että pitkään hoito-
työssä työskennelleet muodostavat omat ryhmät. Lyhyen hoitotyön kokemuksen
omaavat ovat enimmäkseen sijaisina toimivia. Vastaajista sijaishoitajina toimi
10, muut hoitotyöntekijät toimivat vakinaisessa virassa tai toimessa. Ryhmät tu-
levat korostuneesti esille avokysymysten vastauksissa.
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Taulukko 8. Masentuneiden hoitotyöntekijöiden taustatekijät

Ikä N Toiminut terveydenhuollossa (vuotta) N

25-30   5 <1   2 

31-35   7 1-5 16

36-40   6 6-10   8 

41-45 10 11-15   7 

46-50   7 16-20   4 

51-55   9 21-25   6 

56-60   4 26-30   4 

Yhteensä 48 47

Koulutasoisen ammattikoulutuksen oli vastaajista saanut 16 (perushoitajat, mie-
lenterveyshoitajat ja työnohjaajat). Opistotasoisen ammattikoulutuksen oli suorit-
tanut 32 vastaajaa (sairaanhoitajat, laboratoriohoitajat, fysioterapeutit ja röntgen-
hoitajat) Heistä 6 toimi esimiesasemassa, alaisia oli 4-22. Naisia vastaajista oli 
48 ja miehiä 4 (3 tiedot puuttuivat). Psykiatrisella alueella toimi heistä 25 ja so-
maattisella alueella 25 (5 tiedot puuttuivat). 

6.2 Hoitotyöntekijöiden masennuksen tunnistaminen ja 
tunnusmerkit

6.2.1 Masennuksen tunnistaminen

Kyselylomakkeen avokysymyksissä ja haastattelussa osa vastaajista ilmaisi ma-
sennuksen tunnistamisen olleen vaikeata. Jonkin verran tunnistamisen apuna oli-
vat omat ammatilliset tiedot masennuksesta. Tunnistamattomuutta lisäsi kuiten-
kin se, ettei omaa jaksamattomuuttaan tahdottu hyväksyä. Hoitotyöntekijöillä oli 
käsitys omasta itsestään vahvana ihmisenä, joka jaksoi miltei joka tilanteessa.
Hoitotyöntekijänä oleminen tarkoitti vastaajien mukaan toisten auttamista ja tar-
peiden huomiointia. Tunnistamistilannetta pahensi myös se, että heidän käsityk-
sensä mukaan työnantaja ei hyväksynyt masennusta. Masentunut työntekijä oli 
huonompi kuin muut tai epäluotettava työntekijä. Masennuksen tuntemukset sa-
lattiin, koska ajateltiin, että se on ikään kuin leima otsassa. “Kukaan ei saa tietää,
että olen masentunut. Jos johtava ylihoitaja saisi tietää, minua ja työkykyisyyttä-
ni tarkkailtaisiin jatkuvasti. Sitä en kestäisi” ilmaisi asian eräs vastaajista. 
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Keskusteluissa masennuksen tunnistamisesta vastaajat toivat esille elämänsä 
kapenemisen, muutokset elämäntavoissa ja edellä läpikäytyjä tunnusmerkkejä, 
joiden perusteella he alkoivat ajatella kyseessä olevan masennuksen. Myös mie-
lialan madaltuminen, kognitiivisten toimintojen muutokset, itkuherkkyys, aisti-
toimintojen esimerkiksi muistin huonontuminen aiheutti hälytyskellojen soimis-
ta. Erilaiset kivut, säryt ja esimerkiksi jatkuva kuumeilu tunnistettiin huonosti 
masennuksesta johtuvaksi. Yleensä somaattiset oireet tulkittiin elimellisen sai-
rauden aiheuttamaksi. Osan vastaajien ystävistä, perheen jäsenistä tai työtove-
reista oli kertonut, että he ovat asianomaisesta huolissaan. Joitain hoitotyönteki-
jöitä oman kertomansa mukaan oli miltei “pakotettu” lääkärintarkastukseen.

Masennuksen tunnistamista vaikeutti sen epämääräisyys. Oli tunne, ettei 
kaikki ole kunnossa, mutta ei tiennyt, mikä lopulta vaivasi. Huonon olon ja ah-
distuneisuuden ilmetessä oli miltei jokainen miettinyt, että olisikohan kyseessä
masennus, kun elämä ei tuntunut olevan tasapainossa (vrt. Kahila & Rimon
1992; Koskinen 1992; Kiikkala 1994; Solantaus 1994). Masennuksen lisäänty-
misestä ollaan oltu eri tutkimuksissa kahta eri mieltä. Toisten mielestä masennus
on lisääntynyt. Toiset väittävät, ettei masennus ole lisääntynyt, vaan sen tunnis-
tamisen edistyminen tuo sitä esille aikaisempaa enemmän. Suomen Lääkärileh-
dessä 31/99 julkaistussa artikkelissa Masennus ja työkyvyttömyys; Pekka Niska-
nen ja Timo Mikkonen tarkastelevat ristiriitaisuuksia masennuksen kas-
vun/vähenemisen välillä eläkehakuisuuden ja työkyvyttömyystilastojen valossa.
Kasvavaa masentuneiden määrää on selitetty muun muassa 1990-luvun lamalla,
yhteiskunnallisilla muutoksilla, muuttuneilla arvoilla ja lisääntyneellä ahdistu-
neisuudella (Niskanen & Mikkonen 1999). Muutokset ja sen jälkeinen työn rasit-
tavuus- ja vaatimustason kohoaminen ovat tärkeitä selittäjiä. Masennuksen li-
sääntyminen näyttäytyy esimerkiksi masennuksen takia lisääntyneessä eläkeha-
kuisuudessa. Vuoden 1995 jälkeen on vaikuttanut siltä, että työkyvyttömyystilas-
tojen valossa (Eläketurvakeskuksen tilastot vuosilta 1995-1998) eläkeratkaisuista 
masentuneiden osuus oli vähentynyt 25 %:lla aikaisempaan verrattuna. Myös 
masennusdiagnoosit eläkehakuisten kohdalla olivat vähentyneet vuoden 1995 
(9433) vuoteen 1998 (7241). Niskanen ja Mikkonen (1999) arvelevat vähenemi-
sen olevan jossain yhteydessä tehostuneeseen masennuksen hoitoon. 111

On huomioitava, että vahvatkaan häiriötekijät eivät välttämättä johda asian-
omaista itseään siihen johtopäätökseen, että hän olisi masentunut. Huonon olon 
jatkuessa pitkään, kuukausia tai vuosia, ihminen tottuu niihin. Mukautumisesta
seuraa se, että asianomainen ikään kuin luulee alkuvaiheen ihmettelyn jälkeen 
vaivojen kuuluvan tasapainoiseen elämään tai vaikkapa ikääntymisen mukanaan 
tuomiin asioihin. Aineiston mukaan masennuksen tunnistaminen osoittautui erit-
täin yksilölliseksi ja monitahoiseksi asiaksi.
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KELAn sairaspäivärahakustannukset ovat 1.100 €+5.400€+2.600€ (Palmunen 2002).



6.2.2 Masennuksen tunnusmerkit 

Kysyin hoitotyöntekijän masennuksen tunnusmerkkejä käyttämällä DEPS-
mittaria (liitteessä 9 on esitelty DEPS-mittarin periaatteet, ks. myös Lehtinen
1994; Poutanen 1996; Mäenpää 2000) apuvälineenä ( taulukko 9), avoimella ky-
symyksellä (N=67) ja haastatteluin (N=20). 

Taulukko 9. Esiintyneet tunnusmerkit

Ei lain-
kaan

0

Jonkin
verran

1

Melko
paljon

2

Erittäin
paljon

3

Ei vas-
tannut K-arvo

Kärsin unettomuu-
desta

39 38 10 10 158 0,9

Tunsin itseni suru-
mieliseksi

13 47 27 9 159 1,3

Minusta tuntui, että 
kaikki vaati ponnis-
tusta

20 35 27 10 163 1,3

Tunsin itseni tar-
mottomaksi

16 48 19 12 160 1,3

Tunsin itseni yksi-
näiseksi

49 25 12 9 160 0,8

Tulevaisuus tuntui 
toivottomalta

41 29 18 7 160 0,9

En nauttinut elämäs-
täni

30 44 14 7 160 1,0

Tunsin itseni arvot-
tomaksi

47 32   9   7 160 0,7

Tunsin, että kaikki 
ilo on hävinnyt elä-
mästä

46 25 15 8 161 0,8

Minusta tuntui, ettei 
alakuloisuuteni hel-
littänyt edes perhee-
ni tai ystävien avulla 

43 28 14 6 164 0,8
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Tallensin DEPS-mittarin tulokset Excel-taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Vastauksista laskin havaintojen lukumäärät ja keskiarvot siten, että “ei lainkaan”
saa arvon 0, “jonkin verran” 1, “melko paljon” 2 ja “erittäin paljon” 3 eli mitä
yleisempi esiintyvä oire on, sen suurempi on keskiarvo (taulukko 9). Tässä tut-
kimuksessa ei ole tarkoituksena mitata lääketieteellisesti masennuksen tasoa tai 



merkitsevyyksiä oireiden avulla vaan kuvata hoitotyöntekijöiden koettua masen-
nusta.

DEPS-mittarin tulokset olivat yhdensuuntaisia avokysymyksen- ja haastatte-
luaineistossa esiin tulleiden tunnusmerkkien kanssa. Yhdistelin DEPS-mittarilla
kootut tulokset avokysymyksen ja haastattelun avulla saatuihin tuloksiin. Seu-
raavassa tarkastelen kyseisiä tuloksia yksityiskohtaisesti.

Taulukko 10. Hoitotyöntekijöiden masennuksen tunnusmerkit ryhmiteltynä avokysy-
myksen ja haastatteluvastausten mukaan 

Vireyden ulottuvuudet Väsymys (29 mainintaa), unettomuus ja unihäiriöt (28 mai-
nintaa), yleinen jaksamattomuus (17 mainintaa), innostumat-
tomuus (11 mainintaa), turhautunut olo (9 mainintaa), veltto-
us (3 mainintaa), aloitekyvyttömyys (2 mainintaa), alkoho-
liongelmat (2 mainintaa) ja yleinen haluttomuus (1 maininta)

Kognitiiviset toimin-
not

Muistamattomuus (10 mainintaa), keskittymisvaikeudet (1 
maininta), ylivirittynyt olo (1 maininta) 

Persoonallisuuden
muutokset

Itsetunnon heikkous (5 mainintaa), ylensyöminen (5 mainin-
taa), liika tunnollisuus (3 mainintaa), murehtiminen (3 mai-
nintaa), pessimismi (3 mainintaa), epävarmuus (2 mainintaa),
hermostuneisuus (2 mainintaa), liika kiltteys (1 maininta),
runsaat defenssit (1 maininta), seksuaalinen haluttomuus (1 
maininta) ja luottamuksen puute (1 maininta)

Tunteet ja niiden
muutokset

Äreys (14 mainintaa), ahdistuneisuus (13 mainintaa), itkui-
suus (9 mainintaa), pelot (15 mainintaa), riittämättömyyden-
tunne (5 mainintaa), toivottomuus (5 mainintaa), ilottomuus
(4 mainintaa), tyhjyyden tunne (2 mainintaa), mielialan vaih-
telut (1 maininta), kaikki kaatuu päälle -tunne (1 maininta),
jännittyneisyys (1 maininta) ja surullisuus (1 maininta)

Sosiaaliset taidot Vetäytyminen omiin oloihin (9 mainintaa), puhumattomuus
(3 mainintaa) ja sulkeutuneisuus (2 mainintaa)

Fyysiset oireet (psy-
kosomaattiset)

Säryt (24 mainintaa), vatsavaivat (8 mainintaa), lihasjänni-
tykset (6 mainintaa), rytmihäiriöt (5 mainintaa), verenpaine (4 
mainintaa), psykosomaattiset seuraukset (4 mainintaa), hor-
monaaliset häiriöt (2 mainintaa), rintasyöpä (1 maininta),
hengitysvaikeudet (1 maininta), allergia (1 mainintaa) ja p
niikkihäiriöt (1 maininta)

a-

Hengelliset muutokset Jumalaan uskon horjuminen/kirkkokunnan vaihtamisen miet-
timinen (2 mainintaa), rukoilemisen väheneminen (2 mainin-
taa), rukoilemisen lisääntyminen (3 mainintaa)

Avoimen kysymyksen vastaukset ja haastattelujen tulokset ryhmittelin sen mu-
kaisesti, miten hoitotyöntekijät kuvasivat masennuksensa kokemuksia ja merki-
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tysten muutoksia suhteessa työssä jaksamiseen.112 Esille tulivat vireyden ulottu-
vuudet, kognitiiviset toiminnot, persoonallisuuden muutokset, tunteet ja niiden 
muutokset, sosiaalisten taitojen muutokset, fyysiset muutokset ja hengelliset 
muutokset (taulukko 10) masennuksen koettuina tunnusmerkkeinä (vrt. Huttunen 
1993). Masentuneet hoitotyöntekijät kuvasivat masentuneena olemisen koke-
muksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Seuraavassa kolme esimerkkiä:

Mikään ei kiinnosta, tulevaisuus näyttää synkältä. Tunnen itseni aina väsyneek-
si, haluttomaksi, vaatii ponnisteluja kodin arkiaskareiden suorittaminen. Ei ole
voimia, kaikki kotiaskareet ovat rempallaan.

Nykyisin herään aikaisin aamulla, jännittyneisyyttä. Siirrän asioita eteenpäin 
työpäivän jälkeen uupunut olo.

Nykyisin on erityisen toivoton olo, pelkään tulevaisuutta. Aina väsyttää, päätä
särkee, migreeni, tunnen itseni arvottomaksi, huonoksi. Millään ei ole väliä, mi-
kään ei kiinnosta.

Vireyden ulottuvuuden havainnot

Jaksamattomuuden (17 hoitotyöntekijällä) ja innostumattomuuden (11 hoitotyön-
tekijällä) tekijöitä ilmaistiin paljon (taulukko 10), 35 masentuneen mukaan kaik-
ki toiminta vaati jonkin verran ponnistusta (DEPS-mittarin mukaan K-arvona 
1,3). Jonkin verran tarmottomaksi tunsi itsensä 48, melko paljon 19 ja erittäin 
paljon 12 masentunutta hoitotyöntekijää.

Eniten (29) ilmaistiin masennuksen tunnusmerkiksi väsymyksentunne.113

Monet vastaajista valittelivat ainaista väsymystä, johon ei tuntunut tehoavan mi-
kään keino (taulukko 11). Unettomuudesta tai unihäiriöistä kärsi (jonkin verran - 
melko paljon - erittäin paljon) 58 hoitotyöntekijää DEPS-mittarin tuloksina.
Unettomuuteen vaikutti muun muassa vuorotyö ja yövuorot.114 Unihäiriöinä ku-
vailtiin pätkittäistä unta, unen saannin vaikeuksia, lyhyitä yöunia sekä paina-
jaisunien näkemistä. Eräs vastaaja kuvailee tilannettaan: “Ehkä kolmas syksy, 
kun koen unettomuutta (ikäni on 55 vuotta), 3-4 tunnin yöunet eivät riitä, siitä 
johtuen äärimmäinen väsymys” (ks. Härmä & Sallinen 2000). 

Eräs hoitotyöntekijä kuvasi väsymyksen merkityksiä muille elämänalueille:
“Olen huomannut, että psyykkinen väsymys luo fyysisen väsymyksen. Työn 
saanti oli epävarmaa, se loi aloitekyvyttömän ja kiinnostumattoman olon. Olen 
haluton, väsynyt, voimaton, itkuinen.” Väsymys merkitsi elämisen laadun heik-
kenemistä. Eletään työpäivä kerrallaan. Jokainen työpäivä on “kuin pitkä vuoris-
tomatka, jossa eteneminen on tuskallista ja vaivalloista.” Väsymykseen liittyy it-
setunnon madaltumista, koska ei enää suoriudu tehtävistä niin kuin ennen, muis-

112 Vrt. Matikaisen (1995) kuvausta työkyvykkyyden ja jaksamisen yhteyksistä, vrt. Viinamäki

ym. (2001).
113 Väsymys on melko yleinen haitta työssäkäyvillä Suomessa (ks. Parvikko 2000).
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tamattomuutta, koska väsyneenä ei pysty painamaan mieleensä asioita eikä niitä 
palauttamaan mieleensä, ärtyneisyyttä, koska väsyneenä ei jaksa kuunnella mui-
den murheita eikä keskustella “tyhjänpäiväisistä” asioista, ahdistuneisuutta, kos-
ka masentunut kokee työkykynsä laskeneen eikä tunne kykenevänsä enää täyt-
tämään itsensä eikä muiden odotuksia työn suhteen ja syyllisyyttä, koska masen-
tunut kokee olevansa “riippa” ympäristölleen.

Taulukko 11. Väsymyksen ilmeneminen masentuneella hoitotyöntekijällä

Väsymys on 
jatkuvaa

eikä ole voimavaroja mihinkään töiden jälkeen

eikä huvittaisi nousta aamulla ylös

koska ennen yövuoroja valvon aina pari yötä

enkä jaksa innostua tai kiinnostua mistään

koska on aina tekemättömiä töitä, eikä koskaan voi olla tyytyväinen
itseensä

vaikka nukun paljon 

ja ei ole voimavaroja mihinkään muuhun kuin leipätyöhön

ja olo on vetämätön 

eikä millään ole mitään väliä

ja pinna kiristyy helpolla

ja kaikki ärsyttää 

sillä olen joutunut raskaita kuormia kantamaan

Väsymys il-
menee

Työkyvyttömyytenä, työkykyni on nollilla

Aloitekyvyttömyytenä

herkästi loukkaantuvuutena

itkuisuutena

keskittymiskyvyttömyytenä

töiden suunnittelemattomuutena

hitautena

Tarmottomuus ja aloitekyvyttömyys merkitsivät monille masentuneille hoito-
työntekijöille kokemusta siitä, ettei heillä ollut enää arvoa työntekijöinä eikä ih-
misinä. Koska monet potilaat olivat aloitekyvyttömiä joko sairauden, psyykkisen 
stressin tai masennuksen takia tai potilaan roolin kahlitsemina, niin hoitotyönte-
kijän oli vaikeata peilata omaa aloitekyvyttömyyttään potilaaseen. Heidän autta-
jan roolinsa hajottua tuntui ettei tilalle jäänyt muita rooleja kuin “epäonnistuja, 
häviäjä, voimaton, huono, laiska tai välinpitämätön”.
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Kognitiiviset toiminnot 

Masentuneilla muistamattomuus oli yleinen tunnusmerkki. Se koettiin ongelmal-
liseksi ja varsinkin työssä häpeälliseksi. Muistamattomuus oli osalla niin totaalis-
ta, että siihen liittyi todellisia pelkoja dementiasta ja tilanteen pysyvyydestä tai
asteittaisesta pahenemisesta. Muistamattomuutta yritettiin piilotella. Se sitoi enti-
sestään vähäisiä voimavaroja. Työtovereille muistamattomuutta vähäteltiin ja sii-
tä laskettiin leikkiä, mutta todellisuudessa se koettiin suureksi ongelmaksi ja itse-
tunnon mataloittajaksi. Jotkut masentuneista hoitotyöntekijöistä olivat havahtu-
neet ajattelemaan masennuksen mahdollisuutta, kun he huomasivat olevansa 
keskittymiskyvyttömiä helppojakin työtehtäviä toteuttaessaan. Työtehtäviä oli 
myös vaikea tehdä valmiiksi. Hoitotyöntekijät kertoivat, että sekä kotona että 
työssä oli paljon aloitettuja ja keskeneräisiä töitä, jotka muistuttivat siitä, ettei
asianomaisesta “ollut enää mihinkään”. Eräs hoitotyöntekijöistä havahtui epäi-
lemään itsessään masentuneisuutta, kun “olo oli ylijännittynyt ympäri vuorokau-
den, edes uni ei jännitystä laukaissut”. Vastaajista muutamat kertoivat, että heillä 
oli tunne siitä, että heidän älyllinen kapasiteettinsa oli laskenut. Muistamatto-
muus ja asioihin keskittymättömyys sekä kiinnostuksen puute aiheuttivat sen, 
ettei tajunnut asioita. Masentuneena ei pystynyt ajattelemaan selkeästi. Ajattelun
“edessä” oli sumuverho, joka sumensi ajattelun, loogisen pohdinnan ja päättelyn 
ratkaisusta.

Persoonallisuuden muutokset 

Vastaajat ilmaisivat persoonallisuuden muutoksina sekä “syviä” että ulkonaisesti 
helposti todentuvia muutoksia. Iloisesta ja myönteisestä hoitotyöntekijästä saat-
toi tulla negatiivinen ja elämään pessimistisesti suhtautuva. Ennen empaattinen
hoitotyöntekijä kyynistyi. Näytti siltä, että suhde potilaisiin oli välinpitämätön,
jopa kylmä, kun kyseessä oli se, ettei itse masennusta kokeva jaksanut vastata 
potilaan tarpeisiin. Sopuisasta hoitotyöntekijästä tuli ainakin omasta mielestä
hankala ja yhteistyökyvytön. Ominaista masennusta kokeville oli, että monet
heistä arvioi itseään masentuneenakin ankarasti. Heille muutoksista kehkeytyi
voimakas itsensä syyllistäminen. Joidenkin oli varsin vaikeata hyväksyä masen-
nuksen mukanaan tuomat muutokset ja merkitysten muutokset. Heidän oli vai-
keata antaa itselleen anteeksi omaa jaksamattomuuttaan.

Esille tuotiin se, että suhde työhön muuttui: Tunnollisesta hoitotyöntekijästä
tuli ylitunnollinen tai työtään vähättelevä. Aikaisemmin aktiivinen hoitotyönteki-
jä masentuessaan muuttui työtä vältteleväksi tai jopa potilaiden kohtaamista
“kammoksuvaksi”. Työn merkitykset muuttuivat. Koska masentuneena koettiin 
oman työn tulokset merkityksettömiksi, niin työ tehtiin joko äärettömän hyvin tai 
ikään kuin ohimennen. Masennukseen liittyi myös laaja luottamuspula, niin it-
seen, työtovereihin kuin esimiehiinkin. Toisilla masennus aktivoi epäluuloisuut-
ta, joka koettiin työtä ja ihmissuhteita hankaloittavaksi. Masentuneella saattoi 
korostua myös kiltteys ja epävarma olo, josta seurasi tietynlainen asioiden ja
päätösten “jahkailu”. 
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Tunteet ja niiden muutokset

Tunne-elämässä surumielisyyden tuntemukset olivat hyvin yleisiä masennuksen
tunnusmerkkejä (DEPS-mittarin mukaan K-arvona 1,3). Eräs tutkimukseen osal-
listuneista kertoi: “Minulla on ollut pitkään inhottava olotila. Olen surullinen,
enkä oikein tiedä syytä.” Jotkut vastaajista valittelivat voimakasta ahdistunei-
suutta. Varsinkin vaativista työpäivistä oli vaikeuksia selviytyä. Äreys, itkuisuus 
ja velttous kuuluivat masennukseen. Eräs vastaaja kertoi: “ei ole voimavaroja
mihinkään muuhun kuin leipätyöhön, eikä ole aikaa harrastuksille tai ystäville. 
Siitä seuraa riittämättömyydentunne.” Jotkut pohtivat tunteiden osuutta masen-
nukseensa: “jos me annamme muiden ohjailla elämäämme, hallitsemattomat tun-
teet ohjaa meitä. Olen huomannut itsessäni olevan vihan, en ole tyytyväinen, kun 
en enää vastaa elämästäni niin kuin ennen. Mutta miten sen saan takaisin haltuu-
ni? En voi käskeä itseäni. Pitäisi jotenkin jaksaa läpikäydä niitä tunteita... Teori-
assa tiedän sen hyvin, mutta ei se niin vain käy...” Moni hoitotyöntekijä kertoi 
siitä tunteesta, miten heidän byrokraattiseksi kokemansa organisaatio, oma työ-
paikka, musersi yksilöllisyyden.115

Tunteiden ja ihmisyyden merkitys korostui masentuneiden hoitotyöntekijöi-
den haastattelujen tuloksissa. Vastaajat kaipasivat läheisyyttä ja tavallista kanssa
käymistä muiden organisaatiossa työskentelevien kanssa. Luottamus toisiin ih-
misiin oli paljolti kadonnut. Ei uskaltanut puhua murheistaan, kun niistä juorut-
tiin ja niiden avulla mitätöitiin hoitotyöntekijöitä. Jonkun vastaajan mukaan
“tuntuu siltä, että työpaikan saanti saattoi olla yhteydessä tämäntyyppisiin (edellä 
mainittuihin) tekijöihin”. Eräs haastateltavista pohti, että “herkkyys masentua oli
yhteydessä lapsuuden huonoihin kokemuksiin, samoin kuin kuoleman-elämän
pelkokin”.

Keskusteluissa jotkut toivat esille masennuksen sisältävän menetyksen ko-
kemuksia, koska itsessä muutos aikaisempaan oli huomattava. Se sisälsi paljon 
menetyksiä ja epäonnistumisia. Siihen sisältyi myös oman arvon tunteen ja mo-
nien unelmien menetykset. “Eikö luovuus, vastuu ja itsenäisyydentunne tule sii-
tä, että työssä saa olla oma itsensä?” kysyi eräs vastaajista. Vastaajat toivat esille
myös ristiriidan siitä, mitä he itse “opettivat” potilaille tunteiden ja itsensä kuun-
telemisesta. Sen sijaan itse he eivät olleet omia tuntemuksiaan kuunnelleet. Eri 
koulutuksessa oli selvitetty tunteiden sallivuudesta, itsensä ilmaisukeinoista, ih-
misen kokonaisuudesta, oman sisäisen maailman kuuntelemisen, intuition ja it-
sensä pitämisen tärkeydestä. Oman itsensä hoitamiseen saatuja oppeja ei kuiten-
kaan sovellettu. Esitän vastaajien ilmaisemia tunne-elämän ulottuvuuden tekijöi-
tä taulukossa 12. 
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siä työlle ja organisaatioiden hallinnolle. Vuori toteaa: “Hoitajien tunteiden merkitys nousee

hoitotyön organisoinnissa hallintomalleja tärkeämmäksi. Useasti ihmisen epäintentionaaliset,

väsymystä seuraavat tunteiden purkautumiset horjuttavat virallisia ja kulttuurisia toimintamalle-

ja...”



Taulukko 12. Tunne-elämän ulottuvuudet masennuksen tunnusmerkkeinä

Tunne-elämän
ulottuvuudet

Masennuksen tunnusmerkit 

Tunteiden kuo-
leentuminen

Työyhteisössä pitää olla hajuton, mauton, tunteeton, neutraali, tuntei-
ta ei näytetä. Ei edes silloin, kun joku kuolee PH 

Pitäisi voida elää täysillä, sallia tunteet, mutta työympäristö estää sen.
Tunteiden näyttäminen on nykyisin merkki lapsellisuudesta SH 

Meillä on työssä puhumattomuuden kulttuuri, miten siinä ilmaiset it-
seäsi....SH

Tunteiden tilalle
kyynisyys

Luullaan, että kyynisyys on kriittisyyttä MTH

Kyllä vaikeneminen kertoo jostain, usein siinä on tunteita mukana,
aina se on kuitenkin kannanotto SH 

Meillä on työssä paljon sanattomia sopimuksia, ei saa, tuo ei sovi, ne 
ärsyttävät.....PH

Se helpottaa, kun edes joskus tulee kuulluksi, se on suuri tuki ainakin
minä tunnen niin...SH

Tunteita ei näy-
tetä, ne koetaan 
sisäisesti ja vai-
eten

Minua helpottaa se, että on unelmia, sisäistä kuuntelua, hengellisyyt-
tä, rukoilen paljon... PH 

Psyykkinen minä, unelmat, visiot, sisäinen kuuntelu MTH

Pitää itsensä kunnossa ja huomioida ikä, ne vaikuttavat tunteiden 
koossapysymiseen... PH 

Tunteiden kun-
nioittamatto-
muus

Kyllä ihminen on kokonaisuus, uskon näin, että meissä on eri kerros-
tumia, joilla viestimme, alitajuntaa ja sieltä tulevia tuntemuksia tulisi 
kunnioittaa, ei halveksia niitä, niin kuin nykyisin työmaailmassa ta-
pahtuu. Ihmiskäsityksemme on edelleen mekanistinen, se kauhistut-
taa...MTH

Tunteiden ja ar-
vojen suhde

Arvot toimivat valintojen taustalla, yksilönä mietin, näistä asioista en
luovu - näistä muodostuu arvot eli tärkeintä elämässäni on jos elää 
kuitenkin toisin-seuraa uupumus PH 

Kun elämme täysillä, tunnistamme, hyväksymme tarpeemme, tun-
teemme, emme rajoita itseämme, emme ole mauttomia, hajuttomia, 
energiattomia, emme puhumattomia, sallimme itsellemme suuruuden
myös herkkyyden, emme niinkään uuvu vaan nautimme elämästä, pe-
lot estävät elämästä ja työssä on mukavaa PH 

Tunteiden suhde
heikkouteen

Itsemme helliminen: jos myönnämme itsellemme heikkouden, emme 
tapa sitä, todennumme ihmisinä, tulemme ihmiseksi, emme sairastu
vahvuuteen, annamme itsellemme liikkumatilaa, pyydämme apua, 
emme masennu MTH

Itsemme hyväksyminen luo tunteiden perustan

Omien olettamusten muutokset, hyväksyä itsemme – hyväksyä toiset,
se on tunne-elämämme perusta MTH 

Tunteet ja työ-
yhteisön rajoi-
tukset

Olen lukenut, että maailma muodostuu ajatteluista – ajattelu luo toi-
mintaa - toiminta tulosta. Tuntuu toisinaan, että ajatteluamme rajoite-
taan, lopputulokset ovat sen mukaisia.....SH

Kärsimyksen tunne on imaissut muut tunteet

Minulla on jäljellä vain ääretön kärsimyksen tunne, se onkin ainoa,
mikä todistaa että ylipäätään elän....SH 
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Vastaajat tähdensivät sitä, että masentuneena heillä on sitoutunut runsaasti voi-
mia erilaisten tunteiden piilottamiseen. Myös tunteiden läpikäyminen vie voimia
samalla niitä vapauttaen. He painottivat tunteiden keskeistä asemaa ihmisen elä-
mässä. “Niitä ei voi työssäkään loputtomiin ohittaa eikä mitätöidä. Tunteet vai-
kuttavat kaikessa toiminnassamme” totesi eräs hoitotyöntekijöistä. Työyhteisössä
on myös tärkeätä huomioida tunteiden tarttuvuus jaksamista mietittäessä.116 Ei 
ole samantekevää, onko ihminen hyväntuulinen/pahantuulinen työssä ollessaan. 
Alavireisyys ja suru herättävät lähimmäisissä emotionaalisen kokemuksen eli 
tunne tarttuu ihmisestä toiseen. “Pahantuulisuus on jatkunut meillä työssä niin
kauan, että se on latistanut koko ilmapiirin, potilaatkin huomaavat sen” kertoi 
eräs masentuneeksi itsensä kokevista hoitotyöntekijöistä. 

Sosiaalisten taitojen muutokset

Sosiaalisten taitojen muutokset olivat monesti masentuneella suuria, kuten esi-
merkiksi sosiaalisesta ja seurasta pitävästä oli tullut “täysin erakoitunut” tai “yk-
sikseen vetäytyvä, hiljaisuudesta pitävä”. Vetäytyminen omiin oloihin oli masen-
tuneen keino selvitä päivittäisistä tilanteista työyhteisössä. Yksityiselämässä ve-
täytyminen oli osalla masentuneeksi itsensä kokevilla totaalista. Eräs vastaajista
kuvasi muutosta: “Kontaktivähäisyys vapaa-ajalla, erakoituminen. Nykyisin on 
työn jälkeen voimattomuutta hakea virkistystä, vastapainoa työlle.” Seurallisesta 
hoitotyöntekijästä oli tullut mielellään omissa oloissaan oleva. Itseensä sulkeu-
tuminen ja puhumattomuus tai vähäinen puhuminen oli masentuneille itselleen 
samalla helpotus ja vaikeus.

Vaikka työtoverit eivät suoraan sanoneetkaan, vaistosivat jotkut masentuneis-
ta hoitotyöntekijöistä työtovereiden kummastuksen sosiaalisuuden muutoksen
takia. Eräs hoitotyöntekijä arvelikin, että “varmasti pahimmillaan luulin vielä 
enemmän sitä, että minusta puhuttiin takanapäin, kaipa joku sentään ymmärsikin
minua”. Haavoittuvuus ja loukkaantuvuus toisten huomioille, palautteille, nau-
rulle tai sanomisille lisääntyi sitä mukaa, kun masentuneen voimavarat vähenivät 
ja masennuksen tunne syveni. Masennus tuntui taannuttavan pois aikuisuudesta 
lapsen rooliin. Ympäristön ihmiset merkitsivät yhä enemmän tuen antajaa, olka-
päätä, johon voi nojata sekä ymmärtäjää. Roolin vaihtuminen auttajasta autetta-
vaksi oli vaikeata. Työpaikalla lisäsi paineita myös tietoisuus siitä, ettei ollut
hoidettavana. Työyhteisön tehtävänä ei ole “hoitaa” työntekijöitään. Tämä aihe-
utti masentuneelle entistä enemmän halua vetäytyä yhteisön ilmapiiristä ja vuo-
rovaikutuksen piiristä yksikseen. Masentuneena hakeutui mieluiten ennestään 
tuttuihin tehtäviin, joita sai tehdä omaan tahtiinsa.
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Fyysisen ulottuvuuden havainnot 

Jotkut masentuneet hoitotyöntekijät kuvasivat vain yhden tunnusmerkin. Suu-
rimmalla osalla oli monia eri masennusmerkkejä,117 esimerkiksi: “työn jälkeinen 
päänsärky, hartiasäryt, itkuisuus ja yleisesti ahdistava olo, verenpaineen nousu, 
rytmihäiriöt, haluttomuus, ärtyneisyys, ruoansulatusvaivoja, ahdistunut olo siitä 
ettei fyysisesti jaksa selviytyä.” Eräs vastaajista ilmaisi: “syön liikaa, en jaksa ol-
la yhteydessä ystäväpiiriin, usein tympäisee tulla työhön, haluaisin olla kotona
tai tehdä jotain aivan muuta työtä, mikään ei huvita, elämänpiirini on supistu-
nut.” Fyysisinä oireina vastaajat ilmaisivatkin paljon erilaisia kipuja ja särkyjä,
erityisesti niska- ja hartiaseudun kipuja, huimausta, vatsavaivoja ja kuumeilua.
Verenpaine oli osalla kohonnut. Eräs vastaajista kuvasi oloaan: “Kaikenmaail-
man kolotuksia, vatsanpurua, verenpainetta, rasittavissa elämäntilanteissa, kun 
lapset olivat pieniä, puhkesi allergia, isäni hoitaminen ja sen jälkeen todettiin rin-
tasyöpä.”

Jotkut masentuneista ilmaisivat fyysisten tunnusmerkkien merkitsevän heille 
paitsi jotain “sairautta” niin vajavaisuutta. Se korostui niissä tehtävissä, jossa
esimerkiksi selkävaivat vaikuttivat nostovalmiuteen. Tällöin asianomainen ei 
tuntenut täyttävänsä tehtäväänsä vaan tunsi kuormittavansa muita. Hän saattoi 
tuntea itsensä hylätyksi, kun terveys oli “hylännyt” hänet. Eräs vastaajista kuvaili 
kehonsa tunnusmerkkien ja muun pahan olon yhtenevyyttä masennuksen aikana:
“Olen ollut pitkään väsynyt, tarmoton, huokailen, funtsailen ja mietiskelen ja 
pohdiskelen elämää. Minulla fyysinen puoli oireilee. Olen aikaansaamaton, levo-
ton olo. Minulla ei ole yhteyksiä ystäviin. Kun en jaksa, niin en jaksa.” 

Ensimmäistä kertaa masentuneet kertoivat, että oli mennyt melko pitkään, 
ennen kuin he olivat tajunneet, että kyseessä voi olla uupumus tai jopa masen-
nus. “Olisin ottanut jonkun ruumiillisen sairauden, ennen kuin masennuksen it-
selleni” kertoi eräs haastatteluun osallistuneista. “Minulla on nytkin runsaasti 
somaattisia vaivoja, enkä jaksa harrastaa, en tavata ystäviä. Tekemättömät työt 
ovat vuorenkorkuisia. Tavallaan ei kuitenkaan ole sairautta. Se lisää vielä 
enemmän paineita.” Eräs vastaajista kertoi somaattisten sairauksien ja masen-
nuksen yhteyksistä: “Minulla on korkea verenpaine ja diabetes. Nykyisin kaikki 
jää, haluaa vain olla. Päivä kerrallaan elämistä. Into on laskenut.” Osa masennus-
ta kokevista ei tuonut esille sitä, mitä esimerkiksi potilaat tai heidän omaisensa
ajattelivat heidän jaksamattomuudesta. Sen sijaan oli tärkeätä se, mitä työtoverit 
ja ennen kaikkea esimies ajatteli tilanteesta. Varsinkin sijaisina toimivista moni
korosti sitä, ettei ylihoitajan tarvitse tietää hänen jaksamisestaan.
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117 Vrt. Vaarama ym. (1999) ovat tutkineet vanhusten hoitolaitoksissa työskentelevien hoito-

henkilöstön hyvinvointia työtyytyväisyytenä, yleisenä terveydentilana ja psykosomaattisina oirei-

na sekä työhön sitoutumisena. Työtyytyväisyyden todettiin olevan melko hyvällä tasolla, kun 

huomioitiin työn raskaus. Terveydentilassa fyysiset oireet olivat runsaita. Kiire aiheutti ongel-

mia. Työkuormitusta koettiin, määrälliset työntekijäresurssit koettiin liian vähäisiksi.



Hengelliset muutokset 

Pääasiassa masennus aktivoi kahdentyyppisiä hengellisiä muutoksia: osa hoito-
työntekijöistä kertoi, että masennuksen mukanaan tuomassa kärsimyksessä hei-
dän uskonsa Jumalaan horjui. Yhteys Jumalaan katkesi. He tunsivat, ettei pyyn-
töihin ja kysymyksiin tullut vastausta. Tuloksena oli totaalinen hylätyksi tulemi-
sen tunne. Eräs hoitotyöntekijöistä kertoi masennuksen ollessa pahimmillaan aja-
telleensa, että kuului väärään kirkkokuntaan. “Kukaan ei tullut minua katsomaan,
pappi oli henkisesti niin kaukana, ettei voinut ajatella mennä puhumaan tuskas-
taan. Tällöin kävi mielessä, josko vaihtaisin toiseen kirkkokuntaan, no, jäihän 
se...” Jotkut kertoivat aina elämässään rukoilleensa paljon, mutta masentuneena
rukoileminen väheni. “Olo oli niin ahdistunut, etten kyennyt siihenkään. Sekin 
tuntui täysin turhalta” eräs hoitotyöntekijöistä kertoi. Osa kertoi aloittaneensa 
rukoilemisen masennuksen myötä. Jotkut kokivat, että se ainoa asia, mikä piti 
heidät jotenkin “koossa”.

Useat vastaajista kertoivat, että he kuuntelivat hengellistä tai klassista mu-
siikkia. Se rentoutti ja helpotti oloa. Sen sijaan kirjallisuutta ei oikeastaan kukaan 
jaksanut harrastaa. Lukeminen jäi lehtien selailuksi. Romaanien lukeminen ei 
luonnistunut, koska keskittymiskyky oli vastaajien mukaan huono masennuksen
aikana. “Lukemisesta ei muistanut mitään, eikä kirjan juoni kiinnostanut,” kertoi 
eräs vastaajista. Hengellisyyteen liitettiin toivo. Kukaan masentuneista ei ollut 
menettänyt lopullisesti toivon tunnetta. Sen todettiin olevan kaikilla. Toivoa tun-
nettiin tulevaisuuden suhteen. Tulevaisuudessa asiat jollain tavoin selkiytyisivät. 
Vastaajat kokivat tulevaisuuden olevan nykyistä parempi, kunhan “nykyiset 
myytit olisivat pois, tunne hoitajan täydellisyydestä romuttuisi, voitaisiin avoi-
mesti myöntää, että joskus hoitotyö on tylsää ja turhauttavaa, organisaatioiden 
vanhat rajoittavat rakenteet purettaisiin ja johdon ja hallinnon ristiriitaisuus eli 
puheet ja toiminta on eri - poistettaisiin”, toi eräs vastaajista kyseisen asian julki.

Hoitotyöntekijöiden masennuksen yhteydet elämäntapoihin 

Kaikkien vastaajien mukaan masennus muutti elämäntapoja. Masentuneena eli 
ikään kuin puoliksi unessa. Suhde omaan kehoon muuttui. Itsetunnon ja omanar-
vontunteen mataloitumisen myötä ei enää välittänyt kehon hyvinvoinnista. Ma-
sentuneen sisällä vellovat tunteet ja ristiriitaisuudet “haluttiin” näkyvän olemuk-
sessa. Masentuneena ei jaksanut välittää ulkonäöstä tai terveydestä. Ihminen oli 
kokonaisvaltaisesti “lopussa”. Masentuneet kuvasivat muutoksia elämäntavois-
saan paikalleen jämähtämisenä ja liikunnan välttämisenä seuraavasti: “Aamulla
ei jaksa nousta ylös sängystä”, “en jaksa lähteä lenkille, ei tule lähdettyä kyläi-
lemään, ei elokuviin, kotona on kiva olla”, “ei jaksa, ei saa mitään aikaiseksi, ei 
ole halua lähteä töihin ja sitä vain laskee, että koska pääsee pois”, “minä en liiku,
en harrasta”, “en jaksa tehdä mitään ylimääräistä kotona, olen kiukkuinen, äkki-
pikainen, syön liikaa, lihon, en jaksa kiinnostua asioista”, “harrastukset ovat jää-
neet pois, uupumusta”, “en jaksa mitään harrastaa”, “väsyttää jatkuvasti, pakko
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nukkua aina työn jälkeen 1-2 tuntia” tai “suunnittelen kuntoilevani, harrastavani 
tärkeitä asioita, mutten kuitenkaan jaksa ja ryhdy toimeen.”

Jotkut vastaajista ilmaisivat elämäntapojensa muuttumisen ilmenneen syr-
jäytymisenä: “Haluaisin olla yksin ja syödä makeaa, työasiat pyörii mielessä, mi-
tä on jäänyt tekemättä, mitä on tehnyt huonosti”, “olen hiljaa, omissa oloissani, 
mikään ei huvita, työ/toiminta ei kiinnosta, väsyttää” tai “sulkeudun mielelläni
kotiin, tunnen ahdistusta, vihaa, toivottomuutta ja itkuherkkyyttä”. Moni masen-
tunut kertoi liiallisesta syömisestään ja jotkut alkoholin käytöstään. He kertoivat 
seuraavaa: “Alkoholin käyttöä liikaa”, “runsas alkoholin käyttö vapaa-aikoina, 
pitää ottaa niin paljon, ettei tarvitse ajatella mitään” tai “syön vain, löhöän”. Osa 
masentuneista hoitotyöntekijöistä toi esille saamattomuuden ja itsensä hoitamat-
tomuuden. Esimerkkejä tästä: “saamattomuus kaikissa asioissa” tai “olo on vä-
synyt, nukkumisesta ei ole apua. Olen vain”.

6.3 Hoitotyöntekijöiden masennuksen syyt 

Pyysin ensimmäisen kyselylomakkeen kysymyksessä 63 masentuneeksi itsensä 
tuntevia vastaajia arvioimaan, kuinka suuressa määrin masennus heidän mieles-
tään johtuu työstä, organisaatiosta, työyhteisötekijöistä, yksityiselämästä ja muis-
ta tekijöistä. Vastaajista 16 koki masennuksensa johtuvan pääasiassa organisaati-
onsa tekijöistä, 20 työyhteisötekijöistä ja työstä, 16 yksityiselämästä ja muista
syistä. Kolme masennusta tuntevaa ei vastannut kysymykseen. 69,2 % oli työ-
elämäperäisiä (enimmäkseen työyhteisöllisiä) syitä (liite 10). Yksityiselämän ja 
muita syitä oli 30,8 %. Ryhmittelin työelämäperäiset syyt työyhteisöllisiin, työ-
peräisiin, johtamisen, koulutuksen ja kehittämisen sekä organisatorisiin syihin. 
Pääpaino syiden tarkastelussa on työyhteisöperäisissä syissä, koska kaikki työ-
elämän syyt vastaajien ilmaisuissa peilautuivat vahvasti siihen työyhteisöön, jos-
sa he työskentelivät. Olen yhdistellyt kyselylomakkeen kysymysten 63 ja 54a se-
kä haastattelujen ensimmäisen teema-alueen vastaukset.

On huomattava, että huolimatta vastaajien nimeämästä yhdestä tai useam-
masta masennuksen aiheuttajasta, masennuksen kokemuksen aktivoi monet teki-
jät, jotka saattavat olla tiedostamattomia masentuneelta itseltäänkin. Masennusta 
aiheuttavien muiden syiden ryhmään erittelin niitä tekijöitä, jotka tulkitsin joko
elämän kulkuun tai sen kriiseihin liittyviksi, kuten ikääntyminen, hormonaaliset
tekijät tai fyysiset sairaudet, tai osin tiedostamattomiin tekijöihin liittyvät, kuten
yhteiskunnan epätasa-arvoisuus, sodat tai julkinen vallankäyttö. Jotkut kertoivat 
masentuvansa syksyisin. Pimeys aktivoi masennuksen. Kolme vastaajaa kertoi
vuodenaikojen ylipäätään vaikuttava heidän mielialansa vaihteluihin. 
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6.3.1 Yksilölliset syyt 

Osa vastaajista ilmaisi masennuksensa syyksi yksityiselämän epätasapainoisuu-
den, jolloin heitä eniten masensivat ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat. Ne saat-
toivat merkitä vahvoja epäsuotuisuuksia kokemisen eri alueilla. Jotkut vastaajista 
kertoivat, että avioero tai lapsen sairaus tai kuolema oli niin satuttava kokemus,
että se muutti lopullisesti suhteen itseen ja elämään. Elämä tuntui hajoavan lo-
pullisesti (ks. Markham 1998, 29-38). Vastaajat ilmaisivat ihmissuhteisiin liitty-
vinä asioina (25 mainintaa): Sekava perhetilanne/avioero, ei ystäviä/yksinäisyys, 
aviopuolison/lapsen/omaisen kuolema, omaisen mielenterveysongelmat tai lap-
sen sairaus. Taloudelliset ongelmat olivat lisääntyneet lamavuosien aikana. Vas-
taajien mukaan lama-ajan mukanaan tuomat vaikeudet olivat yllättäneet. Monien 
perheissä esiintyi työttömyyttä. Joidenkin aviopuolisot oli irtisanottu tai lomau-
tettu työstä. Jotkut olivat itse jäämässä työttömiksi. Toiseksi eniten vastaajat il-
maisivat erilaisia taloudellisiin ongelmiin liittyviä tekijöitä (24 mainintaa). Ma-
sentuneet toivat esille taloudellisina syinä: Epävarmuus tulevaisuuden suhteen, 
rahattomuus/ takausten maksaminen, aviopuolison työttömyys ja oman työn me-
netys.

Fyysisiä/psyykkisiä ongelmia ilmaistiin myös paljon (24 mainintaa). Vastaa-
jat toivat esille masennuksensa syinä: Fyysiset sairaudet /hormonaaliset tekijät, 
vaikeuksiin reagointi masentuneisuudella, väsymys, graviditeetti/ kohdun ulkoi-
nen raskaus, ikä, alkoholin käyttö, jännitys- ja pelko-oireet sekä kahvikuppineu-
roosi. Osalla vastaajista esiintyi useampia sekä fyysisiä että psyykkisiä syitä. 
Jotkut ilmaisivat yhden masennuksen laukaisseen syyn, kuten kohdun ulkoinen 
raskaus. Vapaa-ajan ja työn suhde masensi 12 vastaajaa. Kolmivuorotyö ja työn 
epäsäännöllisyys aiheutti vapaa-ajan puutetta. Säännöllisesti toistuva harrastami-
nen ei onnistunut ja seurauksena oli harrastamisen vähäisyys. Itsensä arvostami-
seen liittyvinä ongelmina vastaajat toivat esille (10 mainintaa): Oma arvotto-
muuden- tai tarpeettomuudentunne/huono itsetunto ja vaikeat lapsuusolosuhteet. 
Kolme vastaajista toi esille uuden asuinpaikkakunnan masennusta aiheuttavana 
tekijänä.

Yksilöllisten syiden merkitykset masennuksen kannalta 

Yksityiselämä oli peruspohja elämälle. Miltei kaikki vastaajat, jotka toivat esille 
yksityiselämän syitä masennukselle, kokivat että hyvätkään työkokemukset ja 
työympäristö ei “korvannut” yksityiselämän puutteita. Hyvä työryhmä joissain 
tapauksissa auttoi kestämään, mutta selvästi vastaajien merkitykset suuntautuivat 
kotielämään. Yksityiselämän merkitykset kietoutuivat tiiviisti niihin rooleihin,
joita vastaajat olivat tottuneet kantamaan. Kun avioeron jälkeiseen yksinäisyy-
teen sisältyi tieto siitä, ettei ollut enää aviopuoliso tai vaimo, merkitsi se, ettei 
tuntenut itseään kokonaiseksi. Se oli suuri menetys. Taloudelliset vaikeudet hei-
jastuivat herkästi itsetunnon menetykseen. Vastaajalla oli kokemus, ettei osaa 
mitään, kun ei raha-asioitakaan osaa hoitaa. Vaikeudet ja menetykset ensisijais-
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tuivat masentuneiden mielissä siten, että niiden merkitysten kautta vastaajat tar-
kastelivat koko elämäänsä.

6.3.2 Työyhteisölliset syyt

Työyhteisöllisinä syinä tarkastelen aluksi muutoksia. Käsittelen muutosten hal-
lintaa, muutosprosesseja, seurauksia ja merkityksiä. Toiseksi tarkastelen työoloja 
masennuksen syiden näkökulmasta.

Muutos ja sen hallinta 

Kyselylomakkeen suljetuista vaihtoehtokysymyksistä kohdistuivat työn muutok-
siin kysymykset 1, 3, 6, 20, 22, 29, 30 ja 31. Kyselylomakkeen avoimet kysy-
mykset 57, 56, 61 ja haastattelun teemat 1, 2 ja 6 mahdollistivat vastaajien poh-
dinnan työn ja toimintaympäristön muutoksista ja niiden merkityksistä. Laadulli-
sessa analyysissä olen yhdistänyt ja tulkinnut avointen kysymysten ja haastatte-
lujen teemojen tulokset. Tässä luvussa yhdistän suljettujen kysymysten ja laadul-
lisen analyysin tulokset.

Vastaajat ilmaisivat muutokset ja niiden merkitykset vahvimpana työelämä-
peräisinä masennusten aiheuttajina. Vaikka oma masennus olisikin ollut lähtöisin 
yksityiselämästä, sen kriisistä, niin organisatoriset muutokset pahensivat masen-
nusta. Suurin osa masentuneista tähdensi sitä, ettei henkinen hyvinvointi kestänyt 
nopeita työelämän muutoksia. Niiden äkkinäisyys, taajuus, suuruusluokka, ajan-
kohta ja työyhteisössä käyty prosessi vaikutti siihen, miten muutoksiin suhtau-
duttiin. Muutoksen johtaja ja johtamisen tapa vaikutti puolestaan siihen, miten
muutos kestettiin. Tärkeätä muutoksen läpiviennissä oli sen etukäteen tehty 
suunnittelu, henkilöstön kuuleminen ja järkevät perustelut. Vastaajista 41,8 %
(jokseenkin sitä mieltä) ja 25,5 % (täysin sitä mieltä) olivatkin sitä mieltä, ettei 
heidän organisaatioissaan suunniteltu eikä toteutettu muutoksia yhteistyössä joh-
don ja henkilöstön kanssa. 18,2 % ei osannut ottaa kantaa väittämään.

Suunnittelematon muutos aiheutti vuosia kestävän tai jopa ylitsepääsemätön
ahdistuneisuuden henkilökunnan joillekin jäsenille. Se, että muutos oli perusteltu 
välttämättömänä, mutta ei kuultu sen toteutuksessa henkilökuntaa, aiheutti katke-
ruuden ja pettymyksen tunteita. Luottamus horjui muutoksesta päättäviin ja sitä 
toteuttaviin. Tämän jälkeen oli vaikeata kokea työtään merkitykselliseksi ja si-
toutua siihen. Muutoksina esitettiin sekä rakenteellisia (esimerkiksi työyhteisöjen
lopetukset) että sisällöllisiä (esimerkiksi uudentyyppiset työtehtävät).

Osa muutoksista oli kirjattu organisaation toimintasuunnitelmaan. Monesti 
suunniteltujen muutosten aikataulu nopeutui. Syyksi ilmoitettiin taloudelliset 
säästöt. Toimintasuunnitelmaan kirjatut muutokset hallittiin ei-kirjattuja parem-
min. Osan vastaajien mukaan vaikutti siltä, että työelämässä “kaikki” muuttui.
Potilaiden ongelmat pahenivat ja monipuolistuivat ja uusia potilasryhmiä tuli 
vuodeosastoille. Ammattirakenne muuttui ja ammatilliset peruskoulutukset
muuttuivat sisällöllisesti. Varahenkilöstö poistettiin ja sijaismäärärahat minimoi-
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tiin. Hallinnollisia toimintoja yhdistettiin ja tukitoimintoja yhdistettiin (esimer-
kiksi laboratoriotoimintoja). Vuodeosastohoidon pituuksia minimoitiin. Uusia 
tehtäviä (esimerkiksi uusia leikkausalueita) aloitettiin, sairaaloiden tehtäväjakoja 
mietittiin ja toimintoja markkinointiin uusin tavoin. Laadunhallinta- ja laadunke-
hittämistyöskentelyä aktivoitiin, tiimityöskentelyä ja uudentyyppistä verkostoin-
tia myös organisaatioiden ulkopuolelle kehiteltiin. Kotihoitotoimintoja ja muita
uuden tyyppisiä toimintoja kehiteltiin. Lisäksi joissain organisaatioissa kehitel-
tiin toiminnan seuranta- ja itsearviointi- sekä vertaisarviointimalleja. Teknologi-
aa ja ATK:ta kehitettiin.

Minkälaiseksi muutosprosessi luonnehdittiin? 

Vastaajien mielestä muutosprosessien toteutukseen pitäisi liittyä kiinteästi työn
arvot, eettisyys, asenteet, työn organisointi, työn mitoitus ja resursointi, yhteistyö 
ja luottamus. Avoin keskustelu oli kuitenkin vähäistä muutosprosesseja toteutet-
taessa.118Työyksiköissä oli meneillään useita muutosprosesseja samanaikaisesti.
Uudet muutosvaateet tai määräykset muutoksiin tulivat ennen kuin työyhteisössä 
saatiin entiset tehdyksi. Orientoitumisaikaa uusille muutoksille ei ollut. Työyksi-
köissä oli pahimmillaan muutosprosessien kaaos: yhtä prosessia suunniteltiin,
toista käynnistettiin, seuraavia toteutettiin ja muutama prosessi oli arviointivai-
heessa. Samanaikaisesti oli huhuja liikkeellä koko työyhteisön tai jopa sairaalan 
lopettamisesta. Vastaajien mukaan he eivät tienneet huhujen todenperäisyydestä.
Yleensä johto kielsi huhut valheellisina, kunnes päivän tai viikon kuluttua ne 
osoittautuivat tosiksi. Muutokset olivat pääasiassa suunnittelemattomia tai huo-
nosti etukäteen suunniteltuja. Muutosprosesseihin ei valmennettu. Muutospro-
sesseja ei yleensä toteutettu yhdessä koko johdon ja henkilöstön voimin. Johdon 
toimesta muutosprosessien alkuvaiheessa informoitiin muutoksen päämäärästä ja 
aikatauluista. Toteutusmallista, uusista tehtävistä, perehdytyksestä tai tuesta ei 
informoitu. Osa vastaajista kertoi, että “näytti toisinaan siltä, ettei kukaan tien-
nyt, kuinka muutos viedään läpi. Se saatettiin jättää vähäisin informoinnin henki-
löstön tehtäväksi”.

Muutokset perusteltiin pääasiassa taloudellisin syin. Kun muutos koski sai-
raalan tai työyhteisöjen yhdistämistä, oli tavoitteena rahallinen säästäminen. Täs-
tä seurasi henkilöstön määrällinen supistuminen. Tämä aiheutti pettymyksen tun-
teita: esimerkiksi saatettiin lopettaa työyhteisö, joka oli vuosia kehitellyt yksilö-
vastuisen hoitotyön menetelmää hoidon laadun parantamiseksi119 tai lopetettiin
juuri saneerattu työyksikkö. Kun muutoksen perustelut eivät tuntuneet järkeviltä 
tai oma ja työyksikössä tehty työ tuntuivat turhilta, seurasi tunne, ettei työtä ar-

118 Soinisen (2001) henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön murrosta Pohjois-Savon ammatil-

lisen koulutuksen kuntayhtymää koskevassa tutkimuksessa todettiin, että kohdeorganisaatioissa

toteutetut muutokset olivat ylhäältäpäin johdettuja ja ne kohdistuivat organisaatioiden rakentei-

siin, toimintatapoihin ja henkilömuutoksiin avaintehtävissä. Murrosvaiheen keskeisiksi ongelmik-

si nousivat muun muassa tiedottaminen ja vuorovaikutus.
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vostettu. Se merkitsi itsetunnon menetystä. Taulukossa 13 olen luonnehtinut 
muutoksia vastaajien ilmaisemina.

Taulukko 13.  Muutosten luonnehdinta

Muutos oli huonosti suunniteltu

äkkinäinen ja hallitsematon

täysin suunnittelematon

vailla loogisia perusteluja 

säästösyistä toteutettua

resursseihin koskevaa

yhteistoimintasopimuksen vastaisesti toteutettua 

henkilökunnalta kysymättä toteutettua 

järjetön

Muutosprosessit eivät olleet kehenkään hallinnassa. Vastaajat ilmaisivat asian si-
ten, ettei organisaatioiden toiminta ollut pitkäjänteistä eikä kokonaiskoordinoi-
tua. Kun toimintaan tuli organisaation ulkopuolelta esimerkiksi pakollisia säästö-
toimia, oli niiden toteutumiseksi “pakko” supistaa toimintoja. Seurauksena saa-
tettiin esimerkiksi yhdistää kaksi yksikköä. Tällöin henkilöstö joutui muutok-
seen. Tällaiset tilanteet saattoivat tulla kesken budjettivuotta, eikä näihin oltu va-
rauduttu. Päällimmäisenä oli tehokkuuden tavoittelu, joka loi työpaineita entises-
tään, samanaikaisesti kun resursseja vähennettiin, uusia toimintatapoja ja kehit-
tämismalleja luotiin. Vastaajista enemmistö olikin sitä mieltä (12,7 % täysin sa-
maa mieltä, 49,1 % jokseenkin samaa mieltä), että työyhteisöissä työskenneltiin 
voimakkaasti tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä muutos aiheutti? 

Muutokset loivat erilaisia uhkia: tehtävien ja työyksikön vaihtumisesta työpaikan 
menetyksen pelkoihin. Sijaistyövoiman minimoinnin seurauksena oli sijaisina 
toimivien työsuhteiden pilkkoutuminen lyhyiksi. Työsuhteisiin liittyivät niiden 
jatkuvuuden epäselvyydet. Ne loivat pahoinvointia ja masennusta vastavalmistu-
neisiin hoitotyöntekijöihin.

Monet muutoksista koettiin mielenkiintoisina ja hoitotyötä edistävinä, jotkut
potilaan hoitoa loitontavina. Useiden muutosten samanaikaiseen toteutukseen ei 
ollut aikaa eikä kykyjä ilman niihin osoitettua perehdytystä. Vastaajat ilmaisivat
huolensa siitä, että potilaiden hoito jäi toisinaan toissijaiseksi. Välittömään poti-
lashoitoon jäi yhä vähemmän aikaa, koska uuden opettelu, keskinäiset ristiriidat 
ja neuvottelut veivät runsaasti aikaa. Potilaiden ohjaukseen jäi aikaa minimaali-
sesti, vaikka hoitoaikojen lyhennyttyä olisi tarvittu entistä enemmän potilaiden
ohjausta. Hoitotyöntekijät tekivät runsaasti esimerkiksi laatutöitä omalla ajalla.
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Yleensä ylityöt olivat pääsääntöisesti kielletty organisaatioissa. Aiempi toimin-
taympäristö oli merkinnyt hoitotyöntekijöille horisontteina turvallisuutta, muut-
tumattomuutta ja mahdollisuutta tehdä laadukasta potilastyötä. Organisaation 
“käskytysmallit” loivat osaltaan turvallisuutta. Muuttumaton työ oli osittain itse-
näistä ja hoitotyön toteutuksen oli hoitohenkilöstö osannut. Nyt murtauduttiin
lopullisesti kohti itsenäistä, omaa tiedeperustaista työtä, pois lääkärien “aputyt-
tönä” olemisesta. Se oli pelottavaa ja samalla haastavaa. Eräs hoitotyöntekijöistä 
kertoi, että hän “kokee nykyiset äkilliset muutokset uuvuttavina sen tähden, että 
vanha turvallinen pohja katoaa. Uusi opittava vaatii voimavaroja yhä enemmän.
Voimavaroja ei kuitenkaan ole, kun laman takia on resurssit niukentuneet”. Hän 
pohti, että “minäkuva joutuu koetukselle koska totutuissa työtavoissa on ennen 
ollut vahvoilla. Nyt uutta pitää opetella. Toisaalta työ on ollut voimakkaasti ul-
koapäin säänneltyä. Jotta muutoksissa pärjää, pitää tehdä nopeita, itsenäisiä pää-
töksiä. Itsenäisyyttä myös halutaan. Se on ristiriitaista koska kritiikkiä ja itsenäi-
syyttä ei kuitenkaan sallita meillä töissä”.

Muutoksiin liittyi henkilöstön kilpailutilanteita120 ja ilmapiirin huononemista,
koska tuntui siltä, että esimerkiksi kahden työyksikön henkilökunta keskenään 
piti kiinni vähennetyistä eduista. Tämä aiheutti kitkaa työyhteisöjen ja henkilös-
tön välille (taulukko 14). Toiseksi henkilöstölle ei kukaan selvittänyt, mitkä oli-
sivat uusien tehtävien osaamis- ja ammattitaitovaatimukset ja niihin saatavat
koulutukset. Usein ei koulutusta saatukaan. Uudessa tilanteessa saatettiin “muu-
toksesta pökertyneenä ihmetellä, mitä meidän nyt tulisi tehdä” kuten eräs vastaa-
jista asian ilmaisi.121 Vastaajat kertoivatkin, että työyhteisöille pitäisi taata val-
miudet jatkuvaan muutokseen, työn kehittämiseen ja uusien toimintatapojen op-
pimiseen eli hallitun muutoksen läpivientiin, jotta se ei aiheuttaisi pahoinvointia 
ja takaisi henkilöstön kyvykkyyden säilymisen.

Taulukko 14. Muutosten seuraukset 

Muutos aiheutti pelkoja

pettymyksen tunteita

työyksikössä häiriöitä ja kilpailua 

ilmapiirin kiristymistä

kaaosta

työnkuormituksen lisäystä

konflikteja

sairauslomille jäämisiä

ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisiä

masennusta

potilaiden kunnon huonontumista – lisätyötä 

120 Ks. työyksiköiden välisestä kilpailusta (Wickström ym. 2000).
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Mitä muutos merkitsi? 

Henkilöstön jäsen sai herkästi hankalan maineen, jos hän oli aktiivinen kysy-
myksissään tai arvioinneissaan. Toisaalta aktiviteettiin tuettiin. Se tarkoitti käy-
tännössä samanmielisyyttä esimiesten ja johdon kanssa. Vastaajien mielestä or-
ganisaatiot kokonaisuudessaan olivat byrokraattisempia kuin työyksiköt. Työyk-
siköissä henkilöstö koki olevansa tasa-arvoisempi kuin koko organisaation tilan-
netta tarkastellessaan. “Pahinta on se, ettei organisaatioissa huomioida tunteita 
ollenkaan, muutosten myötä menetettyä omaa yhteisöä ei ole oikein soveliasta 
surra. Jos sitä suree, tulkitaan se vastarinnaksi tai hoitaja hankalaksi” totesi eräs
vastaajista.122 Yleisestikään muutoksista puhuttaessa ei “saanut” tuoda tunteita 
esille. Se aiheutti pettymystä, koska tunteiden esille tuonti olisi helpottanut oloa, 
“jotta ne väljähtyisi”, kuten eräs masentuneista asian ilmaisi. “Tuntuu siltä, kun 
kaikki perustuisi vain käskytykseen ja henkilöstö olisi lapsia, joita tulee ohjailla
muutostilanteessa, koska eivät itse mitään ymmärrä, tulee muutostilanteissa pääl-
limmäisenä mieleen” kertoi eräs vastaajista (taulukko 15).

Taulukko 15. Muutosten merkitykset

Muutos merkitsi työn lisäystä ja uusia tehtäviä 

vanhan työn tai tehtävien menetystä

oman tutun tiimin menetystä

tuttujen työtovereiden menetystä

uutta johtoa

perusturvallisuuden menetystä

epämiellyttäviä tehtäviä ja muuttuvia työtapoja 

vähemmän potilaan kanssa oloa 

eettisiä pulmia esim. potilaan hoidon suhteen 

epätietoisuutta tulevasta

lisää vaatimuksia työkyvylle

Joidenkin vastaajien mielestä muutokset loivat tietyn kuvan siitä, että kehitettiin 
työtä. Muutoksiin ei sitouduttu. Ne koettiin pinnallisiksi. Vastaajien mukaan 
muutokset ja kehittämistyö eivät lähteneet potilaiden hoidon kehittämisestä liik-
keelle. Potilaslähtöinen hoitotyö koettiin kliseeksi. Potilaan hoitaminen ei ollut
organisaation arvokkain asia, vaikka se sitä oli juhlapuheissa ja kehittämispape-
reissa. Potilaan ja hänen oikeuksiensa arvostus oli vähäistä. Kun potilas asetettiin
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heuttaa runsaasti ennakoimattomia haittavaikutuksia ja muutosvastarintaa.



kirjallisesti “kuninkaan” asemaan, tosiasiassa potilas oli “alhaisinta” kastia vas-
taajien mukaan. Hoito ei ollut myöskään tasa-arvoista, vaan siihen vaikuttivat 
potilaan tai omaisten asema, varallisuus tai “tuttuus” hoitaviin lääkäreihin. Aktii-
viset potilaat leimattiin herkästi hankaliksi.

Todellisista asioista, ongelmista ja kehittämisestä ei puhuttu. Terveydenhuol-
lossa tuntui olevan vallalla kovat arvot, varsinaisesti potilaan kohtaamisesta,
kuolemasta, surusta tai tukemista ei välitetty. Tämä aiheutti hoitotyöntekijöille
ammatillisen identiteetin menetyksen. Enää ei tiedetty, mitä hoitaminen ja hoita-
juus on. Ne “entiset” arvokkaat asiat, joista hoitotyöntekijät kokivat hyvän hoita-
juuden muodostuvan eli inhimillinen välittäminen ja aito kiinnostus potilaasta
tuntui olevan toisarvoista taloudellisten arvojen rinnalla, olivat mitätöity. Seura-
uksena oli hoitotyöntekijöillä tunne, että heidätkin on mitätöity. Oli tunne, ettei 
ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön.

Osa vastaajista pohti muutoksia yhteiskunnallisena ilmiönä. Ymmärrettiin, 
että yleisesti kompetenssivaatimukset nousevat ja työelämä fragmentoituu, asian-
tuntijuus painottuu. Seurauksena on psyykkisen kuormituksen kasvaminen, joka 
varsinkin ikääntyvillä tuntui muodostuvan erittäin raskaaksi. Tähän liittyi tekno-
logian osaamisen vaatimusten kasvu, joka kuormitti erityisesti ikääntyneitä hoi-
totyöntekijöitä. Myös jotkut haastateltavista kokivat vaikeaksi tietyn kansainvä-
listymisen vaatimuksen, esimerkiksi kielitaidon suhteen oli ongelmia. Jotkut ko-
kivat raskaaksi alituisen vaatimuksen joustavuudesta, innovoinnista ja uuden op-
pimisesta. Eräs vastaaja kertoi, “ettei ollut halua esimerkiksi lähellä eläkkeelle 
siirtymistä pohtia päivittäin sitä, miten pitäisi sietää erilaisuutta, opiskella, miet-
tiä tulevaisuuden organisaatiomalleja ja visioida”. Haluttiin hoitaa potilaita ja 
saada työrauha työyksikköön.

Työolot

Tarkastelen seuraavassa masennuksen kokemuksen yhteyksiä seuraaviin työolo-
jen eri tekijöihin: ergonomiset, työympäristötekijät, tiedon kulku, taloudelliset 
tekijät, ilmapiiri ja tunneilmastolliset tekijät. Lisäksi tarkastelen yhteistyön suju-
vuutta työyhteisöissä, masentuneen hoitohenkilöstön työn hallintaa, työn kuor-
mittavuustekijöitä ja työyhteisötekijöiden merkityksiä masennuksen kannalta. 
Käsittelen myös toistuvia työyhteisöongelmia. Olen yhdistänyt kysymyslomak-
keen suljettujen kysymysten 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ja 38 sekä avoimista kysy-
myksistä 56 ja 61 sekä haastattelujen teemoista 4, 5, 6 ja 8. Raporttiosuudessa
olen yhdistänyt kyseisten kysymysten tulokset.

Ergonomiset tekijät

Muutama masentuneista vastaajista toi esille ergonomisten tekijöiden tärkeyden 
masentuneena jaksamisessaan. Pääasiassa ergonomia tuli esille potilaiden nos-
tamis-, siirtämis- ja kääntämisasioissa. Toivottiin hyviä apuvälineitä potilaiden 
hoitamisen helpottamiseksi. Joidenkin mielestä apuvälineiden avulla pääsi ikään 
kuin kauemmaksi potilaista. Potilaiden läheisyyttä ja läheisyydentarpeita ei ma-
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sentuneena kestänyt. Jotkut ilmaisivat, että uudet välineet tuntuivat liian moni-
mutkaisilta, eikä niiden käyttöä jaksanut opetella. Eräs vastaajista kertoi: “On 
suorastaan naurettavaa, mitä kaikkea sitä keksii syyksi, ettei tarvitse mihinkään
uuteen keskittyä, vaikka järki sanoo, että ne (uudet nostovälineet työyksikössä)
helpottaisivat työssä. Sitä on ihan kuin pikkulapset tässä suhteessa.”

Monissa työyksiköissä ergonomia toteutui huonosti tilanpuutteen vuoksi. Jot-
kut valittivat työtuolien huonoutta. Ergonomiset tekijät todettiin lähinnä jaksa-
mattomuutta lisääviksi asioiksi, ei masennuksen varsinaisina syinä (ks. Sosiaali-
ja terveysministeriö 1997, 1999).

Työympäristön tekijät 

Jotkut vastaajista kokivat, että työympäristön ahtaus, pimeys, kapeat käytävät ja 
työyksikön väritys vaikuttivat mielialaan. Monet työyksiköistä oli rakennettu po-
tilaita varten, joilla oli eri tyyppiset ongelmat kuin nykyisin niissä hoidettavilla 
oli. Potilashuoneet olivat ahtaita. Niissä hoidettiin väliaikaisesti liian paljon poti-
laita. Samoin kapeilla käytävillä oli vuodepotilaita hoidettavina. Ilmastoinnit
toimivat huonosti. Joitain yksiköitä oli vaikeata pitää puhtaina rakenteellisista tai 
materiaalisista syistä. Pesu-, toiletti- ja hoitotilat todettiin epäkäytännöllisiksi ja 
ahtaiksi. Joissain yksiköissä kansliatilat, joissa samanaikaisesti tehtiin monia
toimintoja lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden toimesta, todettiin meluisiksi. Niis-
sä oli vaikeata keskittyä esimerkiksi paperitöihin.

Tiedon kulku 

Tiedotus toimi huonosti organisaatioissa. Vastaajista suurin osa (41,8 % jok-
seenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja 27,3 % täysin samaa mieltä) oli sitä 
mieltä, ettei tiedotus ollut organisaatioissa avointa eikä asianmukaista. “Oikean 
tiedon” saanti ja ajan tasalla pitäminen suhteessa muutoksiin olivatkin vastaajien 
mukaan eräs tärkeimmistä muutoksen hallintakeinoista. Taulukossa 16 esittelen
vastaajien ilmaisemia mielipiteitä tiedon erilaisista ongelmista.

Tiedon ongelmina esitettiin muun muassa tiedon heikko kulku, tiedon oikea-
aikaistamisen ongelmat, tiedon “panttaaminen” 123 ja informaatiotulva. Odotuk-
set informoinnista suunnattiin “johdolle”. Johdoksi määriteltiin johtava ylilääkä-
ri, hallintojohtaja (talouspäällikkö) ja johtava ylihoitaja (ylihoitaja). Tiedotus 
muutoksista erotettiin muusta organisaation tiedon välityksestä. Sen todettiin 
olevan yksisuuntaista eli työyksikön ulkopuolelta työyksikköön tulevaa. Työyk-
sikössä tunnuttiin olevan ikään kuin muutoksista päättävien armoilla. Siihen ei
ollut mitään tehtävissä, vain odotettiin. Johdon edustajilta ei kysytty, koska tie-
don oikeellisuuteen ei luotettu. Jotkut pelkäsivät kuullakin informaatiota, koska 
se pääosin sisälsi negatiivisia asioita: säästöjä, muutoksia tai uusia/muuttunei-
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123 Ks. Suonsivu (1997): Vastavalmistuneiden hoitotyöntekijöihin jaksamiseen vaikutti myös,

etteivät he uskaltaneet sanoa mielipiteitään, koska työn saanti oli sidoksissa siihen, miellyttivätkö

he esimiehiä.



ta/lisääntyviä tehtäviä. Vastaajien mukaan olikin vaikeata erottaa, mikä oli huhua 
ja mikä todellista tietoa.124 Muutosvaiheisiin liittyy huhujen paljous. Huhut liik-
kuvat nopeasti, koska ne kulkevat epävirallisia kanavia pitkin. Lisäksi niiden 
luonteeseen kuuluu se, että ne muuttavat muotoaan kentällä kulkiessaan. Vastaa-
jat olivat pääosin pettyneitä “oikean” tiedon vähyyteen tai oikea-aikaisuuteen. 
Yleensä se, että muutoksia ei perusteltu tarpeeksi tai infotilaisuuksiin ei varattu 
tarpeeksi aikaa keskustelua varten, aiheutti pettymystä. Eräs vastaajista ilmaisi-
kin asian: “kun saisi rauhassa hoitaa potilaita, muuta en enää työltä pyydä.” Tie-
don kulun odotuksiin liittyi itsetunnon säilymiseen ja itsemääräämisoikeuteen
liittyviä asioita. Jotkut vastaajista kertoivat esimerkiksi tiedotuslehden kantaaot-
tavista artikkeleista tai henkilöstön keräämistä nimilistoista, joiden avulla vastus-
tettiin jotain määrättyä muutosta. Myös luottamusmiehet ja eri ammattiryhmit-
tymät työskentelivät sen hyväksi, että muutoksesta informoitaisiin nykyistä 
enemmän. Työyksiköissä tapahtuvaan tiedonvälitykseen oltiin pääasiassa tyyty-
väisiä.

Taulukko 16. Tiedon kulun ongelmat ja merkitykset

Tiedon kulun
ongelmat

Organisaation vuorovaikutus avoimemmaksi eli infon kulku alas-
päin, että tiedetään, missä mennään. PH

Kun sais tietoa omista kyvyistään... MTH

Kuulee niin paljon kaikenlaista, ei kukaan jaksa lukea niitä kaikkia
tiedotteita, miksi kaikki pitää olla niin monimutkaista? MTH 

Koskaan ei tiedä, mikä on huhua tai mikä on totta. Ylilääkäri pu-
huu yhtä ja ylihoitaja toista, ei tiedä, kumpaa uskoisi tai uskoisiko 
kumpaakaan. SH

Joskus johdon edustajista puhuu meille kuin pikkulapsille, mitä ne
oikein kuvittelee? SH 

Tiedon kulun
merkitykset

Tiedot kyllä helpottaisivat, antaisivat pontta työlle... PH

Kun mistään ei tiedä mitään, on vain mielikuvitus, usein se heittää 
ja sitten tulee pelot MTH

Tuntuu siltä, kuin tahallaan johto pantaisi asioita, menee viimein-
kin luottamus... MTH 

Olen käynyt epäluuloiseksi tiedon suhteen. Yleensä niitä tulee pa-
perilla, jotain ohjeita tai määräyksiä. Hallinnon ohjeet se ja se nu-
mero. Ei paljon kiinnosta. PH
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124 Ks. tieto käsitteenä, tiedon analysoinnista ja tiedollisista prosesseista (Työministeriö

1999).



Haastattelussa tuotiin esille myös tiedon kulkuun,125 käyttöön ja sen moninaisuu-
teen liittyvinä asioina:

Toivottiin organisaation vuorovaikutusta avoimemmaksi

todettiin, että saadaan mielikuvat todeksi, kun tietoa lisätään eli avoimuutta, in-
foa keskustelua omista ja yleistä asioista, odotettiin yleistotuutta organisaation
tilasta tiedon panttaamisen sijasta, koko henkilöstölle tietoa vain esimiehille 
suunnatun sijasta

todettiin, että tietoasiat ovat yhteydessä masennukseen, hoitajat tiesivät masen-
nuksesta, sen paranemisesta, - se helpotti 

todettiin, että tiedot työstä ja yleensä maailmasta, omista kyvyistä, omista tun-
teista ja itsetuntemus helpottavat 

tiedon lisääminen ikääntymiseen liittyvistä asioista 

ammatillinen tietous. 

Haastatteluun osallistujat pohtivat hiljaisen ja intuitiivisen tiedon126 merkityksiä.
Todettiin, että valtaosa tiedosta on ihmisen alitajunnassa. Sitä tulisi kuunnella ja 
kunnioittaa. Jaksamisen kannalta se on tärkeätä. Työyhteisöissä ei tällaisia asioi-
ta pohdittu. Niihin suhtauduttiin vähätellen. 

Taloudellisuus

Organisaatioiden taloudelliset ongelmat ja säästötoimenpiteet olivat työyhteisö-
jen arkea. Taloudellisuus, säästöt ja tuloksellisuus olivat vastaajien mielestä toi-

125 Tiedon jakamisen käsitteinä tarkastelen tässä tutkimuksessa viestintää, kommunikaatiota,

informointia ja tiedonkulkua. Käsitteet eivät ole yhteneväisiä. Käsitän niillä olevan yhteinen ydin

eli tietoa kuljetetaan tai viestitään ihmiseltä toiselle. Tiedon välittämiskeinoja ja menetelmiä ky-

seisen tiedon levittämiseksi voi olla useita. Tutkimuksessa keskitytään siihen, että tietoa pitää

viedä eteenpäin, jotta toiminta sujuisi (mm. Yukl 1998; Jalava & Virtanen, 1997, 1998).
126 Hiljaisella tiedolla tarkoitan sellaista tiedon muotoa, jota on sanallisesti vaikeata kuvata.

Hiljaista tietoa määritellään myös rinnakkaisena laaja-alaisen viisauden käsitettä (ks. Kauppi-

nen 1997).
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Koivunen (1998) tuo esille sen, että valtaosa ihmisen tiedosta on pinnan alla (sisimmässäm-

me). Tiedämme enemmän kuin tiedämme tietävämme. Iihminen tietää aina enemmän kuin voi

kertoa tai kuvata. Hiljaista tietoa on kaikki se, minkä muistamme ja tiedämme muulla tavoin kuin

sanoina tai muina symboleina. Hiljaiseen tietoon sisältyy kaikki se geneettinen, ruumiillinen,

myyttinen, arkkityyppinen ja kokemusperäinen tieto, jota ihmisellä on ja jota ei voida ilmaista

verbaalisin käsittein. Intuitiivinen tieto on osa hiljaista tietoa (ks. mm. Nurminen 2000). Se on si-

säistä varmuutta, äkillistä oivallusta, hetkellistä tajuamista, asian nopeaa selkiintymistä. Latinan

kielen sana intuitio merkitsee välitöntä tajuamista, välitöntä sisäistä käsittämistä. Välittömyys

viittaa suoraan kontaktiin, joka kokemuksessa ilmenee äkillisenä, nopeana tajuamisena.



sinaan jopa potilashoitoa puhutuimmat työelämän aiheet. Ne muodostivat orga-
nisaatioiden vahvimmat arvot. Taloudelliset tavoitteet muodostuivat muita ta-
voitteita tärkeimmiksi. Ne ohjasivat vastaajien kokemuksina toimintaa (ks. Pek-
karinen 2001).

Joissain työyksiköissä taloudellinen niukkuus vaikutti koulutus- ja kehittä-
mismäärärahojen pienentymiseen. Useimmissa organisaatioissa koulutusmäärä-
rahat pysyivät kuitenkin ennallaan tai jopa nousivat lamavuosien aikana. Ongel-
maksi nousikin sijaisina toimivien vähyys, joka osaltaan vähensi intoa lähteä or-
ganisaation ulkopuolisiin koulutuksiin. Tällöin koettiin, että työ kuormittui liiak-
si työyksiköihin jääville, eikä sitä haluttu. 

Rahan niukkuus johti myös palkkojen alhaisena pysymiseen. Palkankorotuk-
sia ei oltu saatu vuosiin. Sijaishoitajina toimiville maksettiin alinta mahdollista
palkkaa. Vakinaisia toimia ei täytetty ja sijaisten palkkaaminen minimoitiin.
Vaikka taloudellinen niukkuus tiedostettiin, niin joidenkin vastaajien mielestä
niukentunut tilanne “aktivoi kokemuksen, että alhaiseksi koettu työn ja alan ar-
vostus aleni entisestään. Vaikka toisaalta tunnetaankin, että tehdään erittäin ar-
vokasta työtä potilaiden hyväksi”.

Ilmapiiri ja tunneilmastolliset tekijät sekä yhteistyö

Työyhteisön toimivuuden kannalta on avainasiana avoin yhteistyö. Siihen liittyi
sekä työyhteisön sisäinen että ulkopuolinen koko organisaatiota koskeva sosiaa-
linen avoimuus työntekijöiden ja johdon kanssa.127 Tästä kertoivat useat haastat-
teluun osallistujat. Epävarmuudet ja tiheät muutokset toivat julki tarpeen avoi-
muuteen. Jos muutoksiin, työkuormitukseen tai toiminnan organisointiin liitty-
vistä tekijöistä ei puhuttu ja tilanteita ei arvioitu, oli seurauksena vastaajien mu-
kaan työyhteisön sulkeutuneisuus. Työyhteisöistä puuttuivat pääsääntöisesti sys-
temaattisesti toimivat areenat, joissa yhteiskeskustelut olisivat tapahtuneet.128

Työyhteisöissä oli vähän käytössä ristiriitojen hallintakeinoja. Avoimen kes-
kustelun ja luottamuksen puuttuessa ei juurikaan löydetty keinoja ristiriitojen 
ratkaisemiseksi. Eräs vastaajista mainitsi “puhuttelut”, joilla hän tarkoitti esimie-
hen ja työntekijän kahdenkeskistä keskustelua konfliktitilanteessa. Toinen hy-
väksi havaittu keino oli työnohjaus, jota käytettiin vaihtelevasti. Työyhteisöissä 
esimiesten ja alaisten vuorovaikutus ei ollut avointa. Vastaajista 32,7 % oli tästä 
asiasta jokseenkin samaa mieltä ja 20,0 % täysin samaa mieltä. Vastaajista 16,4 
% ei osannut sanoa, esiintyikö työyhteisössä eri ammattiryhmien välisiä yhteis-
työongelmia. Lopuista vastaajista puolet oli ongelmien esiintymisen kannalla, 
puolet ei. Sellaiset rakenteet olivat luomatta, joissa esimerkiksi säännöllisesti ko-
koontuvissa muutoskokouksissa, (joiden sisältö olisi muodostunut muutoksiin

127 Luottamuksen ja avoimuuden puute huolestutti neljäsosaa vastaajista valtakunnallisessa

sosiaali- ja terveyshuollon valtakunnallisessa tarkastelussa ja viidesosaa vastaajista haittasi ih-

missuhdeongelmat työtovereiden välillä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa tarkas-

telussa (Wickström ym. 2000; vrt. Kauppinen & Veikkola 1997).
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128 Ks. yhteneviä tuloksia (mm. Nakari & Valtee 1995; Valtee 2002).



liittyvien ongelmien käsittelystä ja muutostilanteen hallitsemiseksi suunnatusta 
valmennuksesta), olisi edistetty hyvän muutoksen eteenpäin viemistä.

Näin kenties olisi vältytty työyhteisöongelmilta. Keskustelun puuttuessa hen-
kilökunnan väliset suhteet tulehtuivat, joista seurasi tunteiden patoutumista, kon-
flikteja ja ongelmia. Ongelmat näkyivät paitsi avoimen keskustelun puutteena, 
myös joidenkin vastaajien mukaan hoitotyöntekijöiden huolimattomuutena, “ei 
paneuduta, ei panosteta hoitoon, työhön sitoutuminen on nolla, on ihmissuhde-
ongelmia” kuten eräs vastaajista ilmaisi asian.

Seuraavassa esimerkkejä siitä, miten työyhteisön sulkeutunut ilmapiiri ilmeni 
vastaajien ilmaisemina:

Huono työilmapiiri, ihmissuhde- ja muut ongelmat, kollegiaalisuuden ja avoi-
muuden puute. AOH

Työpaineista, ei jakseta enää keskustella ja paneutua asioihin. PH 

Ehkä potilashoitoon liittyvistä linjoista. Niissä keskustellaan suoraan ja ollaan
eri mieltä. Pidetään kyllä palavereja, jossa oh keskustelee eli sanoo, kuinka toi-
mitaan. Muut uskaltavat sanoa mielipiteensä vasta jälkeenpäin, koska halutaan 
välttää yhteenottoja helpompi ärtyneisyys, keskusteluhaluttomuus, ehkä välinpi-
tämättömyys, toisaalta muun henkilöstön tiiviimpi yhtenäisyys, ongelmissa, jotka
koskevat esimiestä. MTH 

Ettei arvosteta työtä tekeviä eikä lääkäreitä.... PH 

Se, että joskus ongelmia on, joskus ei - ilmapiirissä näkyy välien kiristyminen;
asioista ei puhuta, vaan työtä tehdään enemmän yksinäisinä kuin yleensä. MTH

Se, että asioista ei pystytä keskustelemaan avoimesti vaan ne henkilöityvät ja pe-
lätään toisen loukkaantumista, vaikka kyseessä puhtaasti työasia, johon pitäisi
saada ratkaisu. SH 

Takanapäin puhumista.... PH

Mm se, ettei sovittuja asioita hoideta, eikä mistään puhuta.....SH.

Työyhteisön sulkeutuneisuus toi siis esille paljon ongelmia. Vaikeina asioina pi-
dettiin kollegiaalisuuden puutetta ja palautteen vähyyttä. Jotkut vastaajista ilmai-
sivat vaikeana asiana sen, että työtoverit arvostelivat toisiaan yksityiselämän
kautta tai juoruina kuultujen asioiden vuoksi. Tällaisessa työyhteisössä työnteki-
jän persoonallista tapaa tehdä työtä ei hyväksytty. Erilaisuus ja erilaiset näke-
mykset asioista aiheuttivat kiistoja.

Työn hallinta

“Työn hallinta (job control) on kattokäsite, jolla tarkoitetaan työntekijällä olevaa 
valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa olosuhteisiin ja sisältöihin, jotka työntekoon
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liittyvät. Työn hallinta129 riippuu siten pitkälle siitä, miten työn tekemisen koko-
naisuus on organisoitu. Hallinnan käsitteeseen kuuluu erityyppisiä ulottuvuuksia. 
Keskeisimpiä ovat työn monipuolisuus, vaikutusmahdollisuudet työhön ja osal-
listumisen mahdollisuudet omaa työtä koskevaan päätöksentekoon” (Vahtera 
ym. 2002, 29). 

Vaikuttaminen ja päätöksenteko 

Potilastyö koettiin monipuoliseksi. Potilaiden hoitaminen koettiin haasteelliseksi
työksi. Päivät muodostuivat erilaisiksi, koska potilaat olivat erilaisia ongelmi-
neen. Lisäksi työhön sisältyi muita tehtäviä, kuten laatutyöt. Masennus vaikutti 
kuitenkin kokemukseen työstä siten, että aiemmin monipuoliseksi koettu työ
menetti mielenkiintonsa ja sen monipuolisuutta välteltiin. Masentuneelle tietous
“odottavasta monipuolisesta työstä” antoi toivoa. Masennuksesta haluttiin toipua 
ja palata kokemukseen normaalin työn rytmistä. Vastaajat kokivat samanaikai-
sesti työnsä sekä “antavaksi” että raskaaksi ja turhauttavaksi.

Välitön potilaan hoitaminen oli pitkälti päätösvaltaista ja itsenäistä. Hoito-
toiminta koettiin vastuulliseksi. Vastuuseen oltiin osin tyytyväisiä. Henkilöstön
määrän vähäisyydestä itselle koituvasta vastuusta ei pidetty. Tällöin koettiin po-
tilashoidon turvallisuuden vaarantuvan. Työhön vaikuttaminen oli koettu hyväksi 
silloin, kun kyseessä oli välitön potilaiden hoitaminen.130 Yksilövastuinen hoito-
työ-malli oli työskentelymallina useissa vastaajien työyhteisöissä. Mallin toteu-
tus vahvisti oma- tai vastuuhoitajina toimivien päätösvaltaisuutta ja työn itsenäi-
syyttä. Sen sijaan vaikuttamismahdollisuuksia ei koettu olevan niissä asioissa,
jotka päätettiin työyksikön ulkopuolella, organisaatiotasolla. Myöskään tutki-
mukseen osallistuneet työyksikön esimiehet eivät olleet tyytyväisiä vaikutus-
mahdollisuuksiinsa. Monissa työyksiköissä käytiin lain mukaisesti yhteistoimin-
taneuvottelut, joissa kerrottiin ja keskusteltiin esimerkiksi toiminnan suunnitel-
mista. Kokouksissa päätöksiin vaikuttaminen oli kuitenkin vastaajien mielestä
heikkoa. Jotkut vastaajista valittivat sitä, ettei yhteistoimintaneuvotteluja tai 
osastokokouksia pidetty lainkaan. Asiat tulivat työyksiköihin määräyksinä. Työ-
yhteisöjen sisällä tilanne oli parempi. Jossain yksiköissä vaikuttamismahdolli-
suudet olivat sidottuja henkilöihin. Esimies keskusteli “tärkeistä asioista” vain 
joidenkin työntekijöiden kanssa. Näiden mielipiteiden pohjalta osastonhoitaja te-
ki päätökset. Tämä katkeroitti. Tosin joku vastaajista totesi “ettei minulla mitään
mielipidettä enää olekaan, samantekevää...”.

Kysymykseen kuulluksi tulemisesta vastasivat masentuneet hoitotyöntekijät 
siten, että työyhteisössä koki tulevansa kuulluksi 40,0 % (jokseenkin samaa
mieltä) ja 10,9 % oli täysin samaa mieltä. Tulen kuulluksi työyhteisössäni, kun 
kerron ajatukseni omaa työtäni koskevissa asioissa -väittämään vastaajista 27,3 
% ei osannut sanoa mielipidettään. Vastaajista 21,8 % koki, ettei tullut kuulluksi.

129 Työn hallinta todettiin yhdeksi ongelmaksi Soinisen (2001) tutkimuksessa.
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130 Omaan työhönsä nähden vaikutusmahdollisuuksia pitivät hyvinä myös sosiaali- ja tervey-

denhuollon työntekijät valtakunnallisessa tarkastelussa (ks. Wickström ym. 2000).



Omaa työmäärää tai kiirettä koskevia asioita ei kyetty esimiehille välittämään
niin, että niihin olisi pystytty vaikuttamaan. Työmäärä ja kiire lisääntyivät ajan
kuluessa eteenpäin.131 Huonosti toimivassa työyhteisössä koettiin vaikutusmah-
dollisuudet kaikkein huonommiksi. Esimies saattoi koota itselleen “hovin”, joka 
päätti työyhteisön asioista. Työyhteisössä se oli yleisesti tiedossa, mutta kukaan 
ei enää jaksanut reagoida toimintamalliin. Tilanteeseen oltiin alistuttu. 

Työn kuormittavuustekijät

Taloudellisesta niukkuudesta seurasi työyksiköiden ylikuormitusta 132 (potilaita
hoidettiin yli sairaansija vahvuuksien nk. ylipaikat olivat käytössä)133 ja henki-

131 Yhteneviin tuloksiin päädyttiin sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnatussa valtakunnalli-

sessa tarkastelussa (Wickström ym. 2000).
132 Työn sisällöllisistä tekijöistä työn ruumiillinen raskaus ja ajan kuluminen toisarvoisiin

tehtäviin koettiin rasittavimpina valtakunnallisessa tarkastelussa. Verrattuna vuoden 1992 tar-

kasteluun piti vastaajista vuonna 1999 entistä useampi työtään entistä raskaampana. Kiire kuor-

mitti sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä huomattavasti aiempaa enemmän. Vastanneista 45

%:lla kiire oli lähes jatkuvaa, vuonna 1992 alle kolmanneksella. Muutokset työssä eivät vuonna

1992 tehdyn valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle suunnatun kyselyn mukaan

olleet niin kuormittavia kuin vuonna 1999. Lähes viidesosaa rasittivat jatkuvat muutokset työssä.

Muutokset huolestuttivat eniten mielenterveys- ja päihdetyössä sekä sairaaloissa työskenteleviä

(Wickström ym. 2000; vrt. Suonsivu 2001b; Sosiaali- ja terveysministeriö 1998b). Elovainio ym.

(2001) tutkivat kuormitustekijöiden (kiire ja aikapaine, ergonomiset ongelmat ja asiakkaisiin liit-

tyvät rasitustekijät) yhteyksiä stressiin (vrt. Wickström 1998). Tulosten mukaan terveyskeskusten

vastaanotoilla ja vuodeosastoilla olivat kiire ja asiakkaisiin liittyvät ongelmat yleisiä. Avotervey-

denhuollossa niitä esiintyi vähemmän. Rasitustekijät vaihtelivat ammattiryhmittäin ja tehtävit-

täin.
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133 Potilaisiin liittyviä kuormitustekijöitä toi esille lähes puolet vastaajista valtakunnallisessa

sosiaali- ja terveydenhuollon tarkastelussa. Siihen liittyi potilaiden suuri määrä, moniongelmai-

suuden lisääntyminen sekä vastuun kokeminen potilaista aiempaa enemmän (Wickström ym. 

2000). Sairaanhoitajien kuormittumiseen liittyneessä tutkimuksessa (Nuikka 2002) ilmeni, että 

aamuvuorot olivat kuormittavimpia kuin ilta- ja yövuorot. Mittaamisen tuloksena kuormittumi-

seen vaikutti sairaanhoitajien oma kunto. Kuormittavia hoitotilanteita olivat erityisesti erittämi-

sessä ja liikkumisessa avustaminen, hengitysvaikeuksien hoitaminen ja potilaan kuljettaminen

toimenpideyksikköön. Sairaanhoitajien kokemusten mukaan kuormittavuus liittyi kuolevan poti-

laan hoitamiseen ja niihin hoitotilanteisiin, joissa ei syntynyt yhteistä näkemystä potilaan ja hä-

nen omaisensa välillä. Myös sairaanhoitajan oman osaamisen epävarmuus tai toimintaedellytys-

ten puuttuminen potilaan hyvän hoitamisen kannalta kuormittivat (ks. Molander & Karisto 1998;

Lehto 1998; Eteläpelto & Tynjälä 1999). Hoitotyössä (ihmissuhdetyössä) työn laadullinen kuor-

mitus voi perustua hoitavan auttamisrooliin hoitosuhteessa. Läheinen henkinen tai ruumiillinen

suhde autettavan kanssa vaatii hoitajalta runsaasti voimavaroja. Kuormittavuutta saattaa lisätä

potilaan kuoleman läheisyys, sairauksien tartuntavaarat, yskökset ja muut kehon eritteet, potilai-

den vaatimukset ja tyytymättömyys hoidon suhteen tai potilaan pelot. Työolot ja hyvinvointi-



löstön määrällisten resurssien niukkuus. Vähentyneet resurssit toivat lisää työtä 
ja uusia työtehtäviä. Vastaajista noin 80 % tunsi nykyisen työnsä liian kuormit-
tavaksi (jokseenkin sitä mieltä 41,8 % ja täysin sitä mieltä 38,2 %). Noin joka 
kymmenes vastaajista koki, ettei työ nykyisellään ollut erityisen kuormittavaa.134

Eniten kuormitus koettiin psyykkiseksi kuormitukseksi, johon vaikuttivat mm:
Työyksikköjen väliset ongelmat ja kilpailu, työyhteisöjen ilmapiirien huonontu-
minen ja yhteistyön ongelmat johdon ja henkilöstön välillä, jotka olivat seurausta 
taloudellisista säästöistä sekä kiire, 135 joka ilmaistiin tuttuna ja jokapäiväisenä
asiana. Kiire oli työn oleellisimpia tunnusmerkkejä. Kiireeseen liitettiin turhau-
tumisen tunne, työn liiallinen vaativuus ja epäselvä johtaminen. Edelleen kiiree-
seen liitettiin työn vaatimukset ja työkuormitus, jotka vastaajien mukaan olivat 
liiallisia heidän voimavaroihinsa nähden. Ongelmia esiintyi myös työaikamuo-
doissa, sillä resurssien niukkuuden seurauksena jäljelle jäävä henkilöstö joutui 
joustamaan eri työvuorojen suhteen, koska sijaistyövoimaa sai harvoin työyksi-
kön minimivahvuuden turvaamiseksi.136

Työkuormitukseen yhdistettiin uupuminen ja masennus. Tilanteeseen mukau-
tumattomuuden seurauksena sairaslomat lisääntyivät, jolloin muille työssä käy-
ville työt lisääntyivät entisestään.137 Ajan mittaan konfliktit, syyllisyydentunteet
ja sairaana työssä käyminen lisääntyivät. Tilanne työyksikössä muodostui entistä 
vaikeammaksi. Tämä vaikutti siten, että alunperin hyväkin työilmapiiri huononi.
Entisestä tutusta, turvallisesta ja viihtyisästä työpaikasta oli muodostunut riitaisa, 
kilpaileva, joskus melkein toimintakyvytön yhteisö. Muutoksiin liittyivät uhat ja 
pelot siitä, että tulevaisuudessa organisaatiossa on vielä vaikeampi työskennel-
lä.138 “Masennus lisääntyi, kaikki asiat nähtiin huonossa valossa, työmotivaatio
heikkeni ja masentunut ilmapiiri tarttui” kuvasi eräs haastatelluista asiaa. 

raportissa hoitohenkilöstö piti hoidettavien potilaiden määriä selvästi liian suurina (Wickström 

ym. 2000).
134 Pahl (1988) on todennut, että kokemukseen työn raskaudesta sisältyvät sekä itse suoritet-

tava työ sekä se sosiaalinen konteksti, jossa yksilö toimii. Ihmisen toimiessa se tapahtuu aina

suhteessa johonkin. Työyhteisössä suhteet toisiinsa lomittuvat ja päällekkäisinä voimistuvat (ks. 

Aitta 2000).
135 Kiirekokemuksina työpaikoilla on todettu muun muassa henkilöstön vähäisyys, vaatimus-

ten kohtuuttomuus, tulostavoitteet ja esimiesten toimintatavat (Järnefelt & Lehto 2002). Työn 

henkinen (91 % vastaajista) ja fyysinen (61 % vastaajista) kuormitus sekä työkiireet (87 %) ovat

eniten lisääntyneet työssä (Keckman - Koivuniemi 2000).
136 Ylimääräistä, korvauksetonta työtä tehtiin vuonna 1999 enemmän kuin vuonna 1992 val-

takunnallisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnatun kyselyn mukaan. Ylimääräinen työ on li-

sääntynyt lähes kaikissa ammattiryhmissä (Wickström ym. 2000).
137 Omaan työtahtiin ja työmäärään pystyttiin vaikuttamaan huonosti valtakunnallisen tar-

kastelun mukaan (ks. Wickström ym. 2000).
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138 Valtakunnallisessa tarkastelussa pitivät sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät

vastaajat vuonna 1999 työpaikkansa tarjoamia palvelujen laatua korkeana kolme neljästä vas-

taajasta (Wickström ym. 2000). Laatuarviot huononevat mielenterveyshoitajien arvioimana.



Työyhteisötekijöiden merkitykset masennuksen kannalta: Toistuvat työyhtei-

söongelmat

Kysymykseen toistuvista työyhteisöongelmista vastaajat toivat esille sen, että 
edellä käsitellyistä ongelmista (muutokset, tiedon kulun heikkoudet, taloudelliset 
niukkuudet, johtamisen ongelmat, heikentynyt ilmapiiri ja yhteistyö, vaikuttami-
nen ja päätöksenteko sekä työn kuormittavuus ja työn hallinta) osa oli toistuvia
tai jäänyt pysyviksi ongelmiksi. Jos ongelmat jatkuivat pitkään seurasi syntipuk-
kiasetteluja, välttelyä ja selän takana puhumista, riitoja työtovereiden kesken, li-
sääntynyttä tiedon panttaamista, yksittäisten työntekijöiden valtapyrkimyksiä,
turvallisuuden vähenemistä, jatkuvia ristiriitoja toimintatavoissa, äreyttä ja huo-
lenosoituksia potilaita kohtaan, sairauslomien lisääntymistä sekä yleistä välinpi-
tämättömyyttä ja ilmapiirin edelleen huonontumista työyhteisössä.139 Tauluk-
koon 17 olen koonnut esimerkkejä esille tuoduista “ongelmien” ongelmista. Vas-
taajien mukaan hallitsematon muutos aiheutti työyhteisössä ongelmia, jotka jäi-
vät pysyviksi tai pitkäaikaisiksi. Jotkut vastaajista totesivat, ettei tällaisia ongel-
mia ehditty tai osattu selvitellä. Osa vastaajista ilmaisi, ettei työyhteisön ongel-
mia “otettu todesta” tai “johto vähättelee meidän osaston ongelmia, vaikka ne 
olisivatkin pitkäaikaisia”.

Kun työnjaossa esiintyy toistuvasti ongelmia eikä niistä pystytä keskustele-
maan avoimesti, ne henkilöityvät. Ajan mittaan alunperin asiatason ongelmat
siirtyvät tunnetasolle, jolloin “pelätään työtoverin loukkaantumista, vaikka ky-
seessä olisikin työasia, johon pitäisi saada ratkaisu”, kuvasi eräs vastaajista asiaa. 
Organisaation byrokraattisia käytäntöjä tuotiin esille. Käytäntöjen jatkumisen pe-
rusteluja ihmeteltiin. Eräs hoitotyöntekijöistä pohti byrokraattista toimintamallia
tiedon ja päätösten saatavuuden hitauden kautta. Hän pohti, että “tarvitseeko 
kaikkien asioiden kulkea byrokraattisesti?” Jotkut hoitotyöntekijöistä pohtivat si-
tä, ketä varten heidän organisaationsa oikein oli ja ketä varten se pitäisi olla?
Vastauksissaan he totesivat, että joskus tuntui siltä, että potilaat olivat vasta vii-
meisellä sijalla tässä ryhmittelyssä.

Heistä noin puolet piti alueensa tarjoamia palveluja korkealaatuisina (ks. Wickström ym. 1998,

Kevätsalo 1990).
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139 Sosiaali- ja terveyshuoltoon suunnatussa valtakunnallisessa tarkastelussa oman työyhtei-

sön ilmapiiriin ja yhteistyön sujumiseen oltiin melko tyytyväisiä. Huolestuneisuus kyseisistä asi-

oista oli kuitenkin lisääntynyt vuonna 1999 verrattuna vuoden 1992 tilanteeseen (Wickström ym.

2000).



Taulukko 17. Toistuvat työyhteisöongelmat esimerkkien valossa 

Henkilöstön käyt-
täytyminen

Käyttäydytään vihamielisesti, suututaan pienimmästäkin asias-
ta, jääräpäisesti ollaan aina oikeassa. SH

Jaksamattomuus ja 
henkilöstöongelmat

Henkilösuhdeongelmat, henkilöstön fyysinen ja psyykkinen
väsymys heijastuu koko toimintaan. PH 

Työyksikön toimin-
tatapojen ongelmat

Ongelmia lähinnä käytännön toimintatapojen selkiyttämisessä.
SH

Pidetään kyllä palavereja, jossa oh keskustelee eli sanoo, kuin-
ka toimitaan. Muut uskaltavat sanoa mielipiteensä vasta jäl-
keenpäin, koska halutaan välttää yhteenottoja. LH 

Työn kuormituksen
epätasa-arvoisuus

Työtehtäviä siirretään henkilölle, jolla jo on liikaa työtä. Jous-
tavuutta puuttuu, sanoissa on mutta ei teoissa. MTH 

Henkilökunnan vähyys on työnkuormittavuus numero yksi. PH 

Pseudo-hyvä ilma-
piiri

Ylläpidetään ilmapiiriä ettei ongelmia ole. Ongelmien esille 
tuoja leimataan syntipukiksi. SH 

Ilmapiiri on kireä, syyllistetään toisia, puhutaan toisista selän
takana. SH 

Tieto ei kulje, ilmapiiri on kehno. SH 

Ongelmista supistaan pienissä piireissä. PH 

Takanapäin puhumisena. OH 

Työntekijöiden hen-
kilökohtaiset on-
gelmat

Useita alkoholiongelmaisia työntekijöitä, loppuunpalaneita
työntekijöitä, valtasuhteet epäselvät, ei selkeää johtamista, ei
selkeitä päätöksentekotapoja. MTH 

Esimiestason on-
gelmat

Ylihoitaja käyttää valtaansa mielin määrin. Ei arvosteta työtä-
tekeviä eikä lääkäreitä. SH

Hoitaja-osastonlääkäri -suhteessa näkemyseroja. Kiinnitetään
huomio epäoleelliseen. SH

Vallankäyttö, puuttuu avoimuus. Syyllistetään se henkilö, joka
uskaltaa ongelmista puhua. Monesti tukahdutetaan keskustelu 
heti alkuvaiheessa äkkinäisellä, yllättävällä tokaisulla. PH 

Esimerkiksi työnteon kannalta olennaisia parannusehdotuksia
ei esimiestasolla juurikaan kuunnella, vaan esimies päättää asi-
oista yksin tai pienessä ryhmässä. FH

Ammattiryhmien
väliset ongelmat 

Eri ammattiryhmien välistä kateutta. Jonkin verran toisen työn
aliarvoistamista. SH 

Kun työyhteisössä oli runsaasti pitkäaikaisia selvittelemättömiä ongelmia, niihin 
toisinaan liittyi henkinen väkivalta. Se oli vastaajien mielestä ongelmien ääri-
ilmiö. Henkistä väkivaltaa esiintyi melko vähän. Seuraavassa esimerkkejä henki-
sen väkivallan ilmenemisestä vastaajien autenttisina ilmaisuina:

Ei tiedoteta asioista minulle eikä suostuta keskustelemaan. Julkisesti ojennetaan 
esim. raportilla. PH 
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Työvuorotaulukot ovat epäoikeudenmukaisia: pitkiä työjaksoja ja yhden päivän
vapaita. Lomalta palatessani hoitoryhmääni on muutettu ilman minkäänlaista
keskustelua. Haukuttu, ettei minulta saa mitään. Katseilla suljetaan pois yhteisti-
lanteissa. Ei anneta apua vaikeita potilaita hoidettaessa. PH 

Ammattitaito kyseenalaistettiin, kun annoin aikaani omaiselle vierailulla (de-
mentiaa sairastavan potilaan vaimolle). PH

Syntipukki-ajattelua. Selän takana puhumista. SH

Ei olla kuulevinaan toisen asiaa. Kävellään yli. MTH

Virheiden hakemista ja niistä suureen ääneen puhumista. SH 

Ei oteta huomioon mielipiteitä. MTH

Ei ole työrauhaa. SH

Ei arvosteta. PH 

Vähätellään. MTH

Saatetaan käyttää hyväksi luottamuksellisia tietoja työntekijästä, kun on ristirii-
tatilanne. MTH 

Vitsailu menee joskus liian pitkälle, varsinkin vitsit, joissa naisen arvoa alenne-
taan. MTH

Oman työn yliarvostus - toisen aliarvostus pientä piikittelyä. SH. 

Keskustelin masennuksen merkityksistä työyhteisön kannalta haastateltavien 
kanssa.140 Heidän mukaan olisi hyvä, jos masentunut henkilö tunnistaisi oman
masennuksensa ja hakeutuisi sairaslomalle. Esimerkiksi monet yhteistyöongel-
mat esimiehen tai työtovereiden kanssa ovat olleet hoitotyöntekijän masennuk-
sesta johtuvia. Työyhteisössä masentunut henkilö tuo muillekin hätää. Koetaan,
että masentunutta tulisi auttaa. Auttamiskeinot ovat kuitenkin vähäiset. Tämä luo 
tiettyä jännitettä, koska usein yhteisön reaktio on vaikeiden asioiden välttäminen
ja varovaisuus masentunutta kohtaan. Masennus näyttäytyy toisinaan kireytenä 
tai yliaktiivisuutena ja saattaa aiheuttaa sen, etteivät työtoverit tunnista toisen 
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140 Tutkimuksen haastatteluun osallistuneet 20 hoitotyöntekijää kuvasivat tärkeinä asioina

masennusta ja jaksamista ajatellen situationaalisuuden ulottuvuuksina mm. 1) kiirettä ja työn-

kuormituksen tekijöitä (kaikki pohtivat) 2) johtajuuden tavoitteiden eriytymistä ydintyötä tekevien

tavoitteista (11 pohti), 3) terveydenhuollon työkulttuuria ja murrosaikaisuutta (16 pohti) ja ta-

junnallisuuden ulottuvuuksina ilmaistiin 4) tunteiden (14 pohti) 5) henkisyyden ja hengellisyyden

merkityksiä (8 pohti), muutokseen liittyviä asioita (20 pohti), masennuksen vaikutuksia työyhtei-

sön kannalta (14 pohti), masennuksen tuottamaa häpeää ja masennuksesta puhumisen vaikeutta

(16 pohti).



masennusta. Se saatetaan tietää vasta sitten, kun asianomainen jää sairaslomalle
ja kertoo itse asiasta. Osa vastaajista tähdensi sitä, että työyhteisöongelmien läh-
tökohtana oli yksilöllisyyden vähättely ja vähäinen erilaisuuden sietokyky. 

Työyhteisössä työskentelevien piti olla “ikään kuin massaa”, yksilöllisesti ei 
saanut kohota näkyville. Työyhteisössä ei siedetty kenenkään hyvää taitoa tai tie-
toa missään asiassa. Vastaajien mukaan tähdennettiin sitä, että piti olla tasaver-
taisia (haluttiin olevan tasapäisiä) ja demokraattisia. Joidenkin vastaajien mukaan 
työyhteisössä syntyikin silloin ongelmia, kun asioita pyrittiin tulkitsemaan omas-
ta yksilöllisestä ja ammatillisesta näkökulmasta. Työyhteisön henkilösuhteet ovat 
avainasemassa. “Unohdetaan se, etteivät kaikki voi olla toistensa sydänystäviä, 
ei osata olla työtovereita, jotka ponnistelevat yhteisen asian eli potilaan hyväksi”, 
eräs vastaaja ilmaisi asian. Kateus oli myös läsnä työyhteisössä. Se aiheutti risti-
riitoja ja jännitteitä.

Toisinaan hoitotyöntekijöiden keskeinen luottamuspula141 oli työyhteisöon-
gelmien lähtökohtina. Eräs tutkimukseen osallistuneista pohti tätä:

Ehkä osa (ongelmista) selittyy ihmisten luonne-eroista, esimiehen ja muun hen-
kilöstön välisestä luottamuksesta ja sen puutteesta, toisentyyppinen ongelma on
ajoittain kiire, mikä taas johtuu henkilökunnan niukkuudesta työn määrään näh-
den. Kaikki eivät halua ottaa vastuuta asioista. Hoitolinjat eivät ole yhtenäisiä, 
jolloin ei voida sopia hoidosta, siten, että omahoitaja kokee saavansa tukea. 
Toisaalta hoitotyöntekijöiden eriarvoisuus (joka vaihtelee) esimiehen silmissä
aiheuttaa koko työryhmässä epäsopua ja ongelmia eli alaiset kontra esimies 
(hoitotyöntekijöiden välillä ei ole tuolloin skismaa). Tällöin on kyse usein myös
esimiehen uupumisesta ja seurauksena korostetaan kohtuuttomasti auktoriteet-
tiasemaa (lääkärit) ja hoitotyöntekijät eivät tuo todellisia asioita esiin. Ongel-
mat ilmenevät avoimen keskustelun puutteena tai hoitotyöntekijöiden huolimat-
tomuutena tehtävien ja potilaiden hoidon suhteen. Hoitamiseen ei paneuduta ei-
kä siihen panosteta. Työhön sitoutuminen on nolla, on ihmissuhdeongelmia.142

Osa ongelmista tulee osaston henkilökuntarakenteen muutoksesta uusimuotois-
ten ja vanhamuotoisten koulutusten saaneiden kilpailua. Osastoilla ja koko or-
ganisaatioissa on murrosaika. On jatkuva uudistuminen ja koulutusrumpa. Pitää
kehittää ja nopeasti. Ihmettelen, mihin on kiire? 

Pysyvinä ongelmina ilmaistaan myös työnjakoon ja työtoverien keskinäisen tuen 
puutteeseen liittyviä ongelmia. Työssä ei ole enää hyvä olla, sen vuoksi sieltä ha-
lutaan muualle, yleensä eläkkeelle. Pahan olon ilmauksina esitetään: “Osastolla 
on paljon sairaslomia tai jatkuvasti supistaan kahdestaan ja kun paikalle osuu, 
vaietaan” tai “useille tulee tunne, että kansliasta on lähdettävä pois” tai “toivo-
taan pääsevän pois työelämästä” tai “osastonhoitajalla on suosikkeja, koetaan 
pahaa oloa ja viihtymättömyyttä” tai “ollaan äreitä potilaille”. Myös ajan puutet-

141 Luottamuksen ja avoimuuden puute huolestutti neljäsosaa sosiaali- ja terveyshuollon val-

takunnallisen tarkastelun vastaajaa (Wickström ym. 2000).
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142 Wickströmin ym. (2000) tutkimuksessa viidesosaa vastaajista haittasi ihmissuhdeongel-

mat työtovereiden välillä.



ta ja keskustelutilanteiden vähyyttä valitellaan. Paha olon ilmenemistä kuvaa 
myös se, että tarkkaillaan työvuoroja, kenen kanssa ollaan työssä. Pelätään tule-
via vuoroja, koska työkuormitus on sidoksissa siihen, keitä työtovereista on työ-
vuorossa samanaikaisesti. Työssä olemista kuvataan hiljaisuutena, monet vetäy-
tyvät omiin oloihinsa. Työnilo puuttuu. Eräs vastaajista kuvasi pahan olon ko-
kemuksiaan: “Harmittaa, kun ei osaa käsitellä näitä nykyisiä asioita, seuraa poh-
timista, itsensä moitiskelua, stressiä. Asiat jäävät painamaan ja selvittämättä, yh-
teistyötä eikä mitään yhteistä ole enää hoitajien kesken.” Toistuvien työyhtei-
söongelmien seurauksina esitettiin runsaita sairauslomia, riitoja työtovereiden 
kesken, tiedon panttaamista, yksittäisten ihmisten valtapyrkimyksiä, turvallisuu-
den vähenemistä, jatkuvia ristiriitoja toimintatavoissa, äreyttä ja huolenosoituk-
sia potilaita kohtaan sekä yleistä välinpitämättömyyttä työyhteisössä. 

6.3.3 Työperäiset syyt 

Keskusteluissa mahdollisista työperäisistä syistä masennukseen, vastaajat ilmai-
sivat työn olevan sekä suojaava tekijä että toisinaan valtavasti voimia vievä teki-
jä. Yhtään masennuksen laukaisevaa syytä ei tullut esille. Vastaajat toivat esille 
työstä puhuttaessa työssä pärjäämättömyyden tunteen, työssä epäonnistumiset ja 
työttömyyden pelot. Vaikeina koettiin hoitotyöntekijän roolin kantamisen vas-
tuullisuus, työhön urautuneisuus ja uusien asioiden oppimattomuus (ks. edellä). 
Edelleen irrallisuuden- ja yksinäisyyden tunne, koulutuksen ja käytännön ristirii-
dat ja se, etteivät lääkärit kuuntele tarpeeksi hoitotyöntekijöitä potilaiden hoita-
miseksi koettiin masentaviksi tekijöiksi. Edellä esitetyt tekijät viittaavat mieles-
täni masennuksen seuraamuksiin eli niihin tunnelmiin ja pelkoihin, mitä masen-
nus saattaa ilmentää.

Vahvimpina työperäisinä suojaavina tekijöinä vastaajat esittivät työryhmään
kuulumisen antavan vahvuudentunteen ja työtoverien tuen. Hoitotyön luontee-
seen liittyvinä tekijöinä eräät vastaajista toivat esille potilaiden kanssa lähityös-
kentelyn. Aiemmin suurena rikkautena koettu potilaan lähellä olo saatettiin ko-
kea masentuneena täysin päinvastaisena. Lähellä oleminen vaati liikaa voimia,
joten masentuneet mielellään välttelivät kovin intensiivistä lähellä oloa. Potilai-
den henkisiin odotuksiin vastaaminen ja auttaminen sairauksien jälkeen itsenäi-
seen toimimiseen tuntuivat masentuneena vaikealta. Masentuneen potilaan tai it-
semurhaa miettivän hoitaminen koettiin kaikkein vaikeimpana. Varsinkin sairaa-
latyössä työskentelevät esittivät työvuoroihin ja epäsäännöllisiin työaikoihin liit-
tyviä ongelmia. Vuorotyö koettiin hankalaksi muun perheen ja harrastusten 
vuoksi. Yötyö uuvutti. Jotkut eivät osanneet juuri lainkaan nukkua päivisin. Jot-
kut turvautuivat unilääkkeisiin. Eräs vastaajista kertoi “yksinkertaisesti pelkää-
vänsä yöllä yksin työskennellessään”. Eniten harmitti se, ettei voinut juuri sopia
mitään menoja tai vierailuja pidemmälle kuin kolmen viikon päähän. Kolmen
viikon aikanakin saattoi joutua usein vaihtamaan vuoroja tai vapaapäiviä tiukan 
miehityksen takia. 
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Menetelmät ja keinot työn tekemiseksi

Yksilövastuinen hoitotyö todettiin keskeisimmäksi työmenetelmäksi. Sen toteu-
tuksessa esiintyi ongelmia aikaisempaa enemmän niukentuneiden resurssien 
vuoksi. Joidenkin vastaajien mukaan lääkärit eivät arvostaneet hoitotyöntekijöi-
den autonomiaa yksilövastuisen hoitotyön toteutuksessa. Yksilövastuisuutta ei 
pystytty toteuttamaan, koska henkilökuntaa oli eri vuoroissa liian vähän. Se sel-
keästi vaikutti hoitotyöntekijöiden jaksamiseen, koska heidän piti niukoista re-
sursseista huolimatta toteuttaa ja kehittää kyseistä mallia. Vastaajien mukaan 
toimintamallin toteutus oli joskus “paperilla” toimivaa, mutta ei käytännössä.
Mallin toteutuvuudesta informoitiin potilaille ja heidän omaisilleen. Joidenkin
mielestä oli kiusallista selvittää esimerkiksi omaisille sitä, ettei tiennyt perusteel-
lisesti oman potilaan asioista, koska ei ollut ehtinyt paneutua potilaan tietoihin
tai keskustella potilaan kanssa. Vastaajien mielestä tästä näkökulmasta potilaiden 
hoidon laadun taso oli alentunut aiempaan verrattuna.

Asiakkaiden ja potilaiden merkitykset 

Vaikka muutamat masentuneet hoitotyöntekijät kertoivat lähellä olon vaikeuksis-
ta ja tunteesta, että potilaita ei jaksa hoitaa (ks. edellä), niin kukaan masennusta
kokevista ei kokenut potilaiden olevan syynä masennukseensa. Sen sijaan hoito-
työntekijät olivat ahdistuneita sen takia, etteivät he jaksaneet hoitaa niin hyvin 
potilaitaan, kuin olivat aiemmin tottuneet tekemään. Joillekin vastaajille kysei-
nen kokemus oli voimakkaasti ahdistava kokemus. Useimmat vastaajat kertoivat 
potilaiden antavan heille voimia. Potilaiden kunnon koheneminen antoi luotta-
musta työhön ja lisäsi työn merkityksellisyyttä. Hoitotyöntekijä koki olevansa 
tarpeellinen, osaavansa toteuttaa arvokasta työtä. Tästä näkökulmasta työ tuntui 
mielekkäältä.

Huolta aiheuttivat sellaiset ikääntyvät potilaat, jotka sairaalahoidon jälkeen 
tarvitsivat hoivapalveluja niitä saamatta. Nämä potilaat olivat moniongelmaisia
ja lyhyet hoitoajat eivät riittäneet kaikkien häiriöiden tunnistamiseen ja hoitami-
seen. Myös lapset ja nuoret aiheuttivat huolta, koska esimerkiksi psykiatriseen 
hoitoon pääsy oli hidasta. Hoitotyöntekijät toivat esille monia ristiriitoja edellä 
kerrotuista tekijöistä johtuen. Eräs vastaajista totesikin, että kun “potilaslähtöistä 
työtä ei käytännössä pysty toteuttamaan, niin se on hoitotyöntekijä, joka syyllis-
tää itsensä”. Useat pohtivat yleistä “välittämisen puutetta”, joka heijastui siinä, 
että potilas saatettiin kotiuttaa liian varhaisessa vaiheessa, jotta jaksaisi kotona 
hoitaa itsensä. Lopulta vastaajien mielestä kyse ei tällöin ollut tuloksellisuudesta 
(lyhyet hoitoajat, määrällisesti paljon hoidettuja potilaita) vaan todella koko yh-
teiskunnassa näkyvillä olevasta toisesta ihmisestä välittämisen vähenemisestä.

Työperäisten syiden merkitykset masennuksen kannalta

Työ oli masentuneelle sekä itsetuntoa säilyttävä että sitä pirstova. Masentuneelle 
oli vaikeata luopua ajatuksesta, että oli ollut jaksava, toimelias ja osaava työs-
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sään. Samalla, kun työ erityispiirteineen koettiin hankalaksi, se joidenkin mieles-
tä oli ainoa työ, jota halusi jatkossakin tehdä. Työ antoi sisältöjä elämään ja sosi-
aalisia suhteita, jotka toivottiin masennuksen helpotuttua antavan itselle paljon, 
kuulumista ryhmään ja tuntemaan itsensä ammattitaitoiseksi, joka pystyy anta-
maan iloa potilaille ja osaltaan “parantamaan” potilaita. Osa masentuneista halu-
si nykyisestä työstä tai työyhteisöstä muualle.

6.3.4 Johtamiseen liittyvät syyt 

Vastaajien kanssa keskustellessani heidän esimiehistä ja johdosta yleisemmin, he
pohtivat asiaa laaja-alaisesti seuraavien kysymysten kautta: “Onko yksilö organi-
saatiota varten vai onko organisaatio yksilöä varten? Voisiko organisaatiot olla 
yksilöitä varten? Ovatko hoitotyöntekijät olleet liian mukautuvia, odotetaanko 
heiltä rajattomasti sitä? Eräs hoitotyöntekijöistä ilmaisi mielipiteensä johdonmu-
kaisen johtamisen puutteesta: “Jos sanot mielipiteesi, olet itsenäisesti toimiva,
päätöksiä tekevä, arvioiva, niin kuin hyvän työntekijän juhlapuheiden mukaan 
tulisi olla, mutta jos olet oma itsesi, niin oletkin hankala, joustamaton, huono yh-
teistyössä eli käytäntö on toista kuin juhlapuheiden kehotukset. Pitää kyllä sanoa 
mielipiteensä, mutta ne eivät saa olla erilaisia..... Tämä luo ristiriitoja, luo petty-
mystä, luottamus johtoon menetetään....”.

Vastaajat toivat esille konkreettisia asioita, joissa he kokivat työn sujuvuutta 
estäviä ongelmia. Niitä mitätöitiin. Esimerkkeinä tästä ovat: Potilaiden hoidon
ohjeistuksiin liittyvät asiat, kuten “esimies ei anna ohjeita, miten potilastulvan
kanssa menetellään” tai työn suunnitteluun liittyviä asioita, kuten “esimiehen
kanssa ei suunnittelukeskustelut suju” tai työyksikön työkuormitukseen liittyviä 
asioita, kuten “johto ei kuuntele meidän osaston murheita. Meillä on liian vähän 
henkilökuntaa ja potilaita on liikaa” tai hoitohenkilöstön jaksamiseen liittyviä 
asioita, (taulukko 18) kuten “johto ei yhtään välitä eikä kuuntele sitä, ettei me
enää jakseta, on liian kiire”.

Taulukko 18. Johtaminen on ongelmien mitätöintiä 

Johtaminen on ongelmien
mitätöintiä, koska 

ylihoitajan maailmaan ei kuulu minkäänlaiset ongelmat

yksittäistä työntekijää ei kuunnella huolissaan

johto ei kuuntele työyhteisön taholta esitettyjä pelkoja 

suuria sairauslomamääriä ei noteerata 

ei huomioida henkilöstön jaksamattomuutta

työyksikön lopettamisen uhkaa mitätöidään

muutosprosesseja ei hoideta loppuun, vaan uusi muu-
tosprosessi keskeyttää entiset 
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Toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus 

Organisaatioissa ei ollut tarpeeksi pitkän tähtäyksen suunnitelmia. Yli puolella 
(21,8 % jokseenkin eri mieltä, 32,7 % täysin eri mieltä) itsensä masentuneeksi
kokevista ei ollut selkeää näkemystä työstään omassa organisaatiossa lähivuosi-
na. Suunnittelu oli lyhytaikaista ja muuttuvaa (toiminnan suunnittelussa tulevai-
suuden huomioiminen ja sen mukanaan tuomat haasteet -väittämän kanssa oli 
vastaajista täysin samaa mieltä 30,9 %. Eri mieltä oli noin joka kolmas vastaaja. 
34,5 % vastaajista ei osannut ottaa kantaa kyseiseen asiaan). Masentuneista 56,4 
% koki, ettei työyhteisöissä ollut yhteistä näkemystä toiminnan kehittämisen
menettelytavoista ja suunnasta. Tietoa menneisyydestä oli kokemusten muka-
naan tuomina. Koottuja tietoja oli analysoitu ja ne olivat luettavissa esimerkiksi
toimintakertomuksissa. Tieto organisaation tavoitteista, normeista ja yhteistoi-
minnasta julkistettiin toimintasuunnitelmissa. Se, miten meneteltiin, jotta suunni-
telmat toteutuisi, jäi työyksiköiden tehtäviksi. Johto yhdessä henkilöstön kanssa 
pohti yhteistuumin menettelytapoja ja mahdollisuuksia minimaalisesti. Tämä vä-
hensi henkilöstön turvallisuudentunteita ja luottamusta (vrt. Parvikko 1993; Par-
vi-Parvikko 1995; Terveydenhuollon priorisointiryhmän raportti 1994;
Terveydenhuolto 2000-luvulle 1998).

Päätöksenteko

Suurin osa vastaajista koki, ettei johto ole omaksunut tärkeimmäksi tehtäväkseen 
potilaan hoitamisen tukemista ja kehittämistä. 25,5 % ei osannut ottaa kantaa 
asiaan. 43,6 % oli jokseenkin eri mieltä ja 9,1 % täysin eri mieltä väittämän
myönteisen väittämän kanssa. Vastaajien mukaan organisaatioissa olivatkin nä-
kyvillä kahdet eri tavoitteet jotka eivät kaikki kohdanneet. Tästä esimerkkinä
kertoi eräs vastaajista: “Hallinto elää omaa elämäänsä, henkilöstö omaansa. Por-
taita ei juurikaan ole välissä.” Eräs osastonhoitajista kertoi: “Määräyksiä satelee. 
Sanotaan, että ehdottakaa, ottakaa kantaa, jos otti, sellaiset hyväksyttiin, jotka
ovat johdon tavoitteiden suuntaisia. Jos kritisoi tai otti uudelleen keskusteluun, 
on hankala hoitotyöntekijä, jos pyytää perusteluja, ne vaihtelevat.” Henkilöstön 
odotettiin joustavan sekä sitoutuvan toimintaan ja muutoksiin, olivat ne sitten
millaisia hyvänsä. Jos ei “alistunut”, osoitettiin, että voi hankkia uuden työpai-
kan. Nämä olivat ääritapauksia masentuneiden kokemuksena. Päätöksenteon 
mahdollisuuksia koettiin olevan ydintyön toteutuksessa, laajemmin hyvin vähän. 

Työn organisointi 

Työn organisointiin liittyviä ongelmia vastaajat toivat esille melko paljon. No-
peiden muutosten vuoksi työ koettiin entistä vaativammaksi. Ongelmina todettiin 
työn selkeytymättömyys, koska työ oli kiireistä ja pakkotahtista ja uusiin tehtä-
viin ei ehditty perehtyä. Työnjaon koettiin olevan epäoikeudenmukaista, toisille 
tehtäviä kertyi paljon, toisille ei. Yleiseksi ongelmaksi nimettiin potilaan hoidon 
systematisoinnin puute, joka haittasi kiireisenä aikana. Työ oli vastaajien mu-
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kaan organisoitu vanhanaikaisesti, toimimattomasti tai ei ollenkaan. Osa vastaa-
jista luonnehti myös sitä, miten työelämä vaikuttaa yksityiselämään ja päinvas-
toin. Näillä oli yhteytensä masennuksen kokemuksiin: “Henkilökohtaisen elämän
hoitamiseen ei ole aikaa, ihmissuhdeongelmat korostuvat kotona, huoli lapsista 
ja tulevaisuudesta, parisuhde ei toimi, on paljon riitelyä, asiat jäävät vapaa-
aikana hoitamatta, paljon henkisiä voimavaroja vieviä potilaita eli emotionaalista
kuormitusta, syksy, ikä, kiire työssä, monet muutokset yhtäkkiä ja samanaikai-
sesti, liian pitkään jatkunut vuorotyö (n. 30 v), liiat muutokset työssä masentavat,
muutosta ja taas muutosta, ei millään jaksaisi”, kertoi eräs vastaajista. 

Vastaajien mukaan heidän työnsä organisointi työyksikkötasolla oli huonon-
tunut 90-luvun alussa eli siinä vaiheessa kun resurssien supistamiset alkoivat. 
Työyksiköillä työ koettiin paremmin organisoiduksi kuin koko organisaation ta-
solla. Väittämään, työyhteisössäni on työtehtävät organisoitu hyvin, ei osannut 
20 % vastaajista sanoa kantaansa. Noin joka kolmannen mielestä tehtävät oli or-
ganisoitu hyvin ja saman verran oltiin eri mieltä (ks. Ylöstalo 2000). Resurssien
supistamisia seurasi siirtyminen entistä enemmän tehtäväkeskeiseen toiminta-
malliin. Mallissa ei lähtökohtana ollut potilas/asiakas ja hänen elämäntilanteensa
kokonaisuus, vaan hoitotoiminta muodostui yksittäisistä tehtävistä. Resurssit ei-
vät riittäneet yksilövastuisen hoitotyön toteutukseen siinäkään määrin, mitä en-
nen supistamisvaiheita sitä pystyttiin toteuttamaan. Töiden tehtäväkeskeisyys
merkitsi itsenäisyyden ja joustavuuden vähenemistä hoitotyöntekijöiden työssä. 
Osa hoitotyöntekijöistä kertoi, ettei enää välittänyt työn hyvästä organisoinnista, 
koska ei ollut muutosten ja supistamisten jälkeen enää sitoutunut työhönsä, niin 
kuin ennen (vrt. Tuori ym. 2000). 

Johdon asema 

Joidenkin vastaajien mukaan organisaatiot tai työyksiköt olivat taantuneet ja by-
rokratisoituneet. Eräs vastaajista ilmaisi hierarkkista organisaatiotaan ja esimie-
hen ongelmiin puuttumistapaa seuraavasti: “Vahva esimies saattaa tuntua liian
vahvalta, toisaalta myös se, että antaa asioiden olla sinällään, eikä puutu niihin, 
koetaan ongelmakeskeiseksi. Eli esimiehen kohde vaihtuu. Kaikki tämä jännite 
osastolla sekä epäsovun kohteena että vierestä seuraajana on voimavaroja kulut-
tavaa ja raskasta.” Väitteeseen, että organisaatiolla, jossa asianomainen työsken-
telee ovat selkeät valta- ja vastuusuhteet (kysymys 34) mielipiteet jakautuivat
seuraavasti: Täysin samaa mieltä 7,3 %, jokseenkin samaa mieltä 32,7 %, jok-
seenkin eri mieltä 27,3 % ja täysin eri mieltä 12,7 %. Masentuneista 20,0 % ei 
osannut sanoa mielipidettään. Vastaajien mukaan osa esimiehistä käytti aseman
tuomaa valtaa mielivaltaisesti. Johtamista vallankäyttönä kuvasivat masentuneet
seuraavasti:

Esimies saattaa käyttää valtaansa väärin, jos alainen on sillä hetkellä epäsuosi-
ossa
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hallinnon johtohahmoilla on ‘hajota-hallitse’ johtamistyyli eli sopimuksiin ei voi
luottaa.

hallinto johtaa mielivaltaisesti 

johto ei näe mielenterveystyön kokonaisuutta ja sitä, että sairaala on vain osa si-
tä

hoitajien täytyy pitää suunsa kiinni, sillä he pelkäävät työpaikkansa puolesta

ylihoitajalla on valta neuroosina 

ylihoitaja käyttää väärin valtaansa 

organisaatiossa on autoritäärinen johtamistapa

alistetaan ja käytetään sanelupolitiikkaa. 

Vastaajien mielestä johtamistapa tuntui työyhteisön työskentelyssä. Jotkut vas-
taajat pohtivat paljon esimiehen valtaa heidän työhönsä, mutta myös heidän 
työniloonsa ja kokemuksiin työn merkityksistä. Koettu organisaatiojohdon itse-
valtius ja luottamuspula organisaatiojohtoon mainittiin yhteyksissä, kun puhut-
tiin esimerkiksi työkierrosta vastoin tahtoa, määräyskirjan uusimatta jättäminen
ilman perusteluja tai koetusta hoitotyöntekijän työn kunnioittamattomuudesta.
Kaksi hoitotyöntekijöistä kuvasi työyhteisöissä olemistaan:

Se on vuorovaikutusta, kun autamme itseämme, autamme muita, jaksaminen ta-
pahtuu siinä vuorovaikutuksessa - ryhmästä tulee se rakkaus ja palaute, turvalli-
suus, hyväksytyksi tuleminen ja erilaisuuden sietäminen, entä mihin sijoittuu joh-
to tätä ajatellen?

Voisi ajatella sellainen johtaja kuin on alainen, hyvä johtaja - hyvä alainen.
Esimiehen pitää kuitenkin ansaita alaisten luottamus, lopulta henkilöstö luo sen 
johdon vallan.... 

Johdon aseman todettiin lamavuosien aikana heikentyneen. Johdon todettiin ole-
van ulkopuolisten vaatimusten toimeenpanijoita. Sen sijaan johdon asema koet-
tiin vahvistuneen tai henkilöstön odotukset olivat suuremmat aikaisempaan ver-
rattuna siinä mielessä, että oli tärkeää henkilöstön hyvinvoinnin kannalta, kuinka
ulkopuolisten vaatimusten (yleensä säästövaatimukset) täytäntöönpano sujui ja 
miten henkilöstöä tuettiin näissä toimenpiteissä. Johto koettiin siis aikaisempaa
enemmän “tarpeelliseksi” hoitotyön toteutuksessa.

Työyhteisöissä lähiesimiehen vastuu ja valta sekä työmäärä oli lisääntynyt
viimeisten vuosien aikana. Joissain työyksiköissä ongelmat olivat lisääntyneet 
tämän myötä, osassa vähentyneet. Lähiesimies (yleensä osastonhoitaja) koettiin 
entistä tärkeämmäksi oman työyhteisön puolustajana.
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Toiminnan arviointi 

Toiminnan arviointi oli hyvin eri tavoin toteutettu eri työyksiköissä. Joissain ar-
viointi oli keskeytynyt lamavuosien aikana. Systemaattista toiminnan arviointia 
esiintyi vähän. Pääasiassa se toteutettiin kerran vuodessa toimintakertomuksen ja 
seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun yhteydessä. Arvioinnissa oli melko
vähän mukana henkilöstö. Vaikka toimintaa arviointiinkin, ongelmalliseksi
muodostui se, miten arvioinnin tuloksia käytetään seuraavien vuosien suunnitte-
lun apuna. Se ei toiminut, vaan arvioinnit jäivät irrallisiksi toiminnasta (ks. Mer-
jola-Partanen ym. 1993).

Keskusteluareenat

Sellaisia keskustelutilanteita, joissa oli läsnä johdon edustaja (ylihoitaja, ylilää-
käri, hallintojohtaja) oli työyksiköissä satunnaisesti. Enimmäkseen toteutetut ti-
lanteet olivat informaatiopohjaisia. Päätöksiä ei näissä useinkaan tehty. Työyksi-
kön sisäiset keskustelutilanteet oli toteutettu hyvin eri tavoin eri yksiköissä. Yh-
dessäkään työyhteisössä keskusteluareenat eivät toimineet vastaajia tyydyttävillä
tavoilla. Tilanteiden olisi pitänyt perustua luottamukseen esimiestä ja työtoverei-
ta kohtaan ja tasa-arvoisuuteen. Myös kiire nimettiin syyksi siihen, ettei sellaisia
järjestelmällisiä kokoontumisia pidetty, joiden sisältönä olisi ollut työyhteisön 
ongelmat, arviointi, suunnitelmat, konfliktit tai henkilöstön tilanne. Vastaajat to-
tesivat johtamisen organisaatioissa ja monissa työyhteisöissä olevan epätasa-
arvoista.

Taulukko 19. Johtaminen on eriarvoistamista 

Johtaminen on eriarvoista-
mista, koska 

osastonhoitaja on epäoikeudenmukainen, suosii joita-
kin, käyttää valtaa työvuoroja laatiessa. Hänellä ei jul-
kisia mielipiteitä

toisten mielipiteitä muut arvostavat, esimies ei 

organisaatiossa ei olla tasa-arvoisia

vain johto kuvittelee tietävänsä, miten pitää toimia

organisaatiossa on kahdet tavoitteet, johdon ja henki-
löstön. Tavoitteet eivät yhdenny

mielipiteitä ja ehdotuksia kuunnellaan aseman ja kou-
lutuksen mukaan. Sukulaiset ja omat ystävät huomioi-
daan

Suurin osa vastaajista tunsi, ettei organisaatiossa olla tasa-arvoisia (taulukko 19). 
Vastaajista 14,5 % oli täysin samaa mieltä ja 43,6 % jokseenkin samaa mieltä sii-
tä, ettei työyhteisö on tasa-arvoinen, vaan siellä esiintyi vallan käyttöä. Vastaajis-
ta 7,3 % tunsi itsensä täysin tasa-arvoiseksi työyhteisössään ja 38,2 % jokseenkin 
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tasa-arvoiseksi. Päinvastaista mieltä oli 30,9 % (jokseenkin eri mieltä) ja 10,9 % 
(täysin eri mieltä) vastaajista. Tasa-arvoisuus ei kohentunut työn osaamisen tai 
työn vakinaisuuden kautta. Osa masentuneista tunsi itsensä täysin arvottomaksi.
Heidän mielipiteillään ei tuntunut olevan organisaation toiminnan ja tulevaisuu-
den kannalta arvoa.

Muutosten johtaminen 

Muutosvaiheen johtajuuteen liitetään esimiehen muutoshallintakyvyn lisäksi läs-
näoloa henkilöstön keskuudessa (ks. Rajala 1997; vrt. Tainio & Valpola 1997; 
johtajuuden vaikutuksista ihmisten toimintaan). Organisaatioiden muutospai-
neessa johtajuuden osuus korostuu entisestään. Esille nousevat esimerkiksi seu-
raavat kysymykset: kuinka muutosta johdetaan, miten henkilöstöä tuetaan muu-
toksessa, mikä on johtajuuden ihmiskäsitys, luotetaanko alaisiin, entä johtoon, 
kuka hoitaa ja tukee esimiehiä (ks. esim. Nojonen 1999; vrt. Pokki 1998)? Jotkut 
vastaajista korostivat sitä, että nopea muutosvirta merkitsi johtoon liittyvien odo-
tusten ja pettymysten lisäystä.

Luottamus johtoon oli heikkoa.143 Johdon antamia informaatiotilanteita ei ar-
vostettu. Hoitotyöntekijät suojasivat itseään toistuvilta pettymyksiltä. Kuten jot-
kut vastaajat ilmaisivat asian: “Viimeistään ensi viikolla kuitenkin kaikki on taas 
toisin.” Organisaatioissa vastaajien mukaan oli paljon tällaista sanojen ja tekojen 
ristiriitaa. Johdon päätökset olivat erilaiset kuin puheet antoivat ymmärtää. “Kyl-
lä minulle ovat tärkeitä työolot, työssä viihtyminen, työn sisältö ja ilmapiiri. Me
hoitajina tiedetään, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Meistä jokainen vaikuttaa 
työyhteisössä, johto eniten. Minun tietoni masennuksesta yleisesti on vähän hel-
pottanut omaa masennustani, toisinaan se suututtaakin, kun on ilmeistä, miten
vähän lopulta organisaatiossa tänä päivänä työntekijästä välitetään. Kaikki mah-
dollinen otetaan irti” kertoi mielipiteensä eräs hoitotyöntekijä.

Eniten vastaajat toivat esille johdon kyvyttömyyden hallita muutoksia (vrt. 
Työterveyslaitos 1994; Hänninen ym. 1995). Toiminnan lyhytjänteisyys, suunni-
telmien nopeat muutokset ja johdon “salainen” ja äkkinäinen päätöksentekotapa 
näyttäytyivät työyhteisön arjessa kaoottisena toimintana.144 Vastaajat totesivat,
ettei esimiehet kyenneet irrottamaan itseltään tehtäviä eikä päätösvaltaa eli yhtei-
syyttä ja yhdessä tekemistä toiminnassa ei toteutettu (taulukko 20). Joidenkin 
hoitotyöntekijöiden mukaan johto vaikutti itseään täynnä olevalta. Kuten eräs 
vastaaja ilmaisi asian: “Tuntuu siltä, kun ylilääkäri luulisi hänellä olevan yliver-
taisen tiedon kaikesta toiminnasta ja sen suunnittelusta. Järkevämpää olisi, jos 

143 Johtoon liittyviä pettymyksiä on esitetty myös muissa terveydenhuollon tutkimuksissa (ks.

mm. Mäenpää 2000).
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hän neuvottelisi meidän (hoitohenkilöstö) kanssa ja kuuntelisi meidän kannan 
asioihin”145(ks. Juusola ym. 2002).

Taulukko 20. Johtajuus on kyvyttömyyttä

Johtajuus on kyvyttömyyttä,
koska

osastonhoitaja ei kykene jakamaan töitään 

se on lyhytjänteistä toimintaa

se on kaoottista

se on alati muuttuvaa

ja se on seurausta siitä, että osastonhoitajan koulutus ei 
vastaa työtehtävien vaatimuksia

osastonhoitajalla on suosikkijärjestelmä. Suosikit toi-
mivat asioiden eteenpäin viejinä; “kantelijoina” 

vain yhdellä hoitotyöntekijällä on arvoa osaston johdon 
silmissä. Häneltä kysytään kaikki asiat ja mitä hän sa-
noo, niin tehdään. Muut kuitenkin tyytyvät, koska ovat
samaa ammattiryhmää. Itse olen vähemmistössä, vaik-
ka olen koulutetumpi

meillä on itsekeskeinen johtaja 

työyhteisössämme esimiehillä ei ole luottamusta työn-
tekijöiden ammattitaitoon, pitää vahtia, huomautella
(huomautuksia annettu esim. opiskelijoiden kampauk-
sista, kävelytyylistä jne.) 

Johtamisen merkitykset masennuksen kannalta 

Johtajuuteen liittyvänä pettymyksenä vastaajat kuvasivat tärkeimpänä sen, että 
johtajat työskentelivät liian etäällä ydintyöstä. He olivat läsnä arjessa liian vähän 
aikaa. Johdolla oli aina kiire. Vastaajien ilmaisemana johto ei joko tiennyt tai ei 
kuunnellut hoitotyöntekijöiden antamaa tietoa hoitotyön “todellisuudesta käy-
tännössä”. Osa ei uskonut sitä, että työyksiköissä vallitsi ainainen kiire. Jotkut 
esimiehistä eivät tuntuneet välittävän alaisistaan ja potilaista. Jotkut vähättelivät
heille esitettyjä ongelmia. Seurauksena johdon ajatukset ja tavoitteet eriytyivät 
hoitotyön käytännön ongelmista ja päämääristä. Johtoa kiinnostaa vain laajat ta-
loudelliset linjat. Johtajuus todettiin pääosin vanhanaikaiseksi eli byrokraattisek-

177

145 Alasoini (1997); Alasoini ja Kyllönen (1998) ovat todenneet, että kehittämällä henkilös-

tön osaamista ja voimavaroja sekä purkamalla hierarkkisia johtamisjärjestelmiä on hyviä vaiku-

tuksia henkilöstön hyvinvointiin. Organisaatiokulttuuri, johtamistavat, työn tekemisen mallit ja 

sosiaaliset suhteet työyhteisöissä ovat merkityksellisiä organisaation menestymisen ja henkilös-

tön jaksamisen kannalta (Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö 1999: Työkykyä ylläpi-

tävä toiminta suomalaisilla työpaikoilla vuonna 1999, Tyky - Barometri).



si ja ihmiskäsitykseltään konemaiseksi. Johto muodostaa teoreettisesti pätevät 
tavoitteet, joilla ei ole yhtymäkohtia siihen, millä resurssein potilaita hoidetaan. 
“Kun tavoitteina on esimerkiksi hyvä laatu, niin ei lopulta kuulla potilaan tai hoi-
totyöntekijän ääntä. Hoitotyössä läsnä oleva tuska mitätöidään. Tuntuu siltä, että 
organisaatiot eivät ole potilaita varten, vaan enemmänkin julkisuutta, hallintoa 
tai luottamuselimiä varten,” kiteytti eräs vastaaja asian. 

Vastaajien mukaan johdolta odotettiin valmiuksien ja tukimuotojen luomista
henkilöstölle, jotta henkilöstö pystyisi vastaamaan potilaiden odotuksiin ja teke-
mään hoitotyötä mahdollisimman hyvin. Samanaikaisesti odotettiin, että työkult-
tuuri kehittyisi hitaasti. Monet vastaajista totesivat, että johdolta odotettiin muut-
tumista, mutta henkilöstö ei halunnut kuitenkaan muutosta. Vaikeutena todettiin 
myös se, että toimintamallit murrosaikaisuudesta huolimatta haluttiin pitää sa-
moina. Toiveena oli, organisaatiotasolla toimintamallit olivat eriytyneet; puheis-
sa ja käytännön toteutuksessa ne eivät yhdentyneet. “Johto kulkee omia raitei-
taan, eikä sitä saa vastustaa” kuittasi eräs vastaajista asian. Johtamisen merkityk-
set todettiin suuriksi. Varsinkin muutoksissa henkilöstö odotti vahvaa, tasa-
arvoista ja oikeudenmukaista johtamista. Yhteistyö ja tiedotuksen rehellisyys ja 
oikea-aikaisuus olivat tärkeitä. Vastaajien ilmaisemat johtamiseen liittyvät on-
gelmat tiivistän: johtaminen on vallankäyttöä, johtaminen on kyvyttömyyttä, joh-
taminen on eriarvoistamista ja johtaminen on ongelmien mitätöintiä. Luottamus-
pula johtoon oli suurta. 

6.3.5 Koulutukseen ja kehittämiseen liittyvät syyt 

Koulutuksen ja kehittämisen kysymykset olivat 18, 27, 28 ja 35. Laadun, tuotta-
vuuden ja toimintaprosessien kehittämisen kysymykset olivat 12, 13, 15, 16 ja 
36.

Koulutukseen osallistuminen 

Mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan koulutukseen todettiin pää-
sääntöisesti hyväksi vakinaisilla hoitotyöntekijöillä. Joissain työyksiköissä oli 
laman aikana koulutusmäärärahoja supistettu, joissain nostettu. Sijaisina toimivat
pystyivät osallistumaan koulutuksiin selvästi vakinaisia harvemmin. Vaikka 
määrärahojen turvin koulutuksiin pääsikin, niin monet eivät sinne halunneet. Syi-
tä todettiin olevan useita. Työyksikköjen muiden työntekijöiden työkuormitusta
ei haluttu lisättävän sillä, että itse olisi menossa koulutuksiin. Sijaisia ei juuri
koulutuksen vuoksi saatu. Mieluiten osallistuttiin sellaisiin koulutustapahtumiin,
jotka olivat lähellä tai kestoltaan muutamia tunteja (ks. kohta Taloudellisuus).
Voimakkaasti masentuneet eivät jaksaneet kiinnostua opiskelusta. He pyrkivät 
välttelemään koulutuksellisia tilanteita. Jotkut kertoivat ahdistuvansa voimak-
kaasti, jos heidän oli osallistuttava johonkin sellaiseen, jossa tehtiin ryhmätöitä.
Esimiehet, kuten ylihoitaja ja osastonhoitaja, todettiin yleensä koulutukseen osal-
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listumisen tukijoiksi. He kannustivat ammatillisuuden vahvistamiseen ja uuden 
oppimiseen (ks. Autio ym. 1999).

Koulutuksen muodot 

Työyhteisökoulutus oli tavallisin koulutuksen muodoista. Työyhteisöissä pidet-
tiin osastotunteja sovituista teemoista ja eri ammattiryhmien edustajat alustivat 
työn kannalta tärkeiksi todetuista aihealueista. Tällaista täsmäkoulutusta toteutet-
tiin melko paljon, ei kuitenkaan tarpeeksi. Koulutusta uusista työ- ja toiminta-
menetelmistä, lääkkeistä, hoitomuodoista ja sairauksista kaivattiin täsmäkoulu-
tuksena enemmän kuin niitä laman aikana pystyttiin järjestämään. Työyhteisö-
koulutuksen etuna oli se, että mahdollisimman moni työntekijöistä pystyi osallis-
tumaan, koska koulutuspaikkana oli työyhteisön tila. Organisaatiotason koulutus 
oli toiseksi yleisin. Niihin osallistuttiin runsaasti. Organisaatiotason koulutusta
kritisoitiin siitä, ettei teemat välttämättä liittyneet työarjen tarpeisiin. Osassa or-
ganisaatioita koulutukset suunniteltiin koko henkilöstön kanssa yhdessä, jolloin 
pystyttiin vaikuttamaan koulutusteemoihin. Tiimikoulutusta toteutettiin pääasias-
sa avopuolella, jossa se oli tavallisin koulutuksen muodoista. Ammattiryhmittäis-
tä koulutusta toteutettiin yhdessä kohdeorganisaatiossa. Siihen ei kovin aktiivi-
sesti osallistuttu. Yhdessä oppimisen muotoja ei tunnistettu.

Kehittämiseen osallistuminen

Kehittämiseen osallistuminen koettiin selvästi vieraammaksi kuin koulutuksiin
osallistuminen. Kehittäminen toi mukanaan ristiriitaisia tunteita ja mielipiteitä.
Jotkut masentuneista olivat havainneet, että kehittämisprojektit, joihin he olivat
osallistuneet, olivat tukeneet heidän jaksamistaan ja antaneet elämäniloa. Suurin
osa masentuneista ei ollut halunnut masentuneena osallistua kehittämistoimin-
taan. He kokivat, ettei heillä ole luovia voimia kehittämiseen eikä uskoa siihen, 
että kehittämisellä saadaan aikaan parannusta potilaan hoitamiseksi tai henkilös-
tön työolojen kehittämiseksi.

Kehittäminen tapahtui joko työyksikkö- tai organisaatiotasolla. Yli organisaa-
tiorajojen tapahtuvia kehittämisprojekteja oli kolmessa organisaatiossa. Yksikään 
vastaajista ei ollut osallistunut niihin. Monet kehittämistöistä oli suunnattu poti-
lashoidon parantamiseksi. Osassa tietoutta haluttiin lisättävän kehittämällä poti-
laspalautelomakkeita. Useimmat vastaajista totesivat, että voivat käyttää kyvyk-
kyyttään ja tietojaan hyödyksi omassa työssään. Poikkeuksina olivat muutamat
erittäin masentuneeksi itsensä kokevat, jotka tunsivat kyvykkyytensä olevan 
“hukassa”. Jotkut heistä (eivät kaikki) luottivat kyvykkyytensä palautuvan.

Koulutuksen ja kehittämisen merkitykset masennuksen kannalta 

Koulutus ja kehittäminen koettiin pääasiassa mahdollisuuksina, jotkut taakkoina.
Koulutus ja kehittäminen eivät olleet masennuksen syinä. Taakaksi se saattoi 
muodostua siinä vaiheessa, jos työyhteisössä ei ymmärretty asianomaisen tilan-
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netta ja osoitettiin koulutuksiin osallistumisvuoron olevan masentuneella. Tämä
oli harvinaista. Etupäässä oli kuitenkin niin, että samat aktiiviset, jaksavat työn-
tekijät halusivat osallistua paljon. Masennuksen kannalta epäedullinen oli tilan-
ne, jonka masentunut koki “mikään ei riitä” -tilanteena. Se oli kokonaisvaltainen
tila, jossa asianomainen koki, että työmaailma oli muuttunut sellaiseksi, ettei ta-
vallinen työnteko riittänyt, vaan aina odotettiin enemmän ja enemmän (ks. Huuh-
tanen 1999). Se masensi. Masentunut koki tällöin jäävänsä ulkopuoliseksi, koska 
toiset jaksoivat vastata suurentuviin vaatimuksiin.

6.3.6 Organisatoriset syyt 

Organisaatioiden kulttuuri ja toimintatavat

Organisaatiokulttuuriin kohdistuivat kysymykset 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 23a,
24 ja 25. Jokaisella tutkimuksessa mukana olevalla organisaatiolla ja työyhteisöl-
lä oli oma kulttuurinsa. Työyhteisöihin ajan mukana muodostuneet ajattelu- ja 
toimintatavat aktivoivat muutostilanteissa omanlaiset työyhteisölliset ongelmat.
Työyhteisöjen kulttuuri on kokemuksellinen. Siellä työskentelevät kokevat sen 
omalla tavallaan, omista todellisuuksistaan ja mielikuvistaan käsin. Kulttuuria ei 
voi mitata. Se sisältää paljon näkymätöntä ja sanomatonta. “Näin meillä on aina
tehty” -lause sisältää usein kaikkien työntekijöiden tiedossa olevan yhteisesti so-
vitun tiedon toiminnan tavoista. Sitä ei ole kirjattu eikä siitä välttämättä ole edes
keskusteltu. Toimintatapa voi perustua luuloon siitä, että kaikki ovat siitä samaa
mieltä. Asia on lähtenyt elämään ja muuttunut vähitellen kulttuurin osaksi. 

Merkitykselliseksi aineistossa kohosi organisaatiokulttuurin, masennuksen,
tosiasioiden tunnistamisen ja terveydenhuollossa työskentelyajan pituuden yh-
teydet. Lyhyen aikaa työskennellyt hoitotyöntekijä kritisoi toimintatapojen urau-
tuneisuutta ja uuden tiedon vähättelyä. Uuden ja vanhan koulutusmuodon erot 
toivat ongelmia. Pitkään työskennelleet hoitotyöntekijät olivat turhautuneita ja 
pettyneitä nykyiseen työhönsä, jonka sisältöjä he eivät enää tunnistaneet. 

Tutkimuksessani koottu tieto masennuksen kokemuksista sijoittuu aina jo-
honkin kontekstiin. Vaikka kokemus on omakohtainen, on niillä tuloksia tarkas-
tellen yhtenevyyksiä. Näitä tietoja tarkastelen ryhmittelemällä organisaatiot eri 
kehitysvaiheisiin. Ryhmittely on melko karkealla tasolla, koska 1) organisaatioi-
den nimettömyys tulee taata, 2) organisaatioissa olevien työyhteisöjen välillä on 
suuret erot, 3) jokainen organisaatio sisälsi jotain miltei kaikista perustypologian
organisaatiopiirteistä 4) työyhteisöjen ja organisaatioiden rajat vastauksissa hä-
märtyvät. Ryhmittelyn kohdistan viiteen kohdeorganisaatioon yleisellä tasolla si-
ten, että otan mukaan piirteet, joita vastaajat esittävät toistuvasti läpi koko aineis-
ton. Ryhmittelyssä keskityn siten vain eräisiin vahvasti esille tulleisiin organisaa-
tioiden kulttuuripiirteisiin. Apuna olen käyttänyt organisaatiotutkimuksellisen
(liite 11) Nelsonin ja Burnsin esittämää ryhmittelyä (Nelson & Burns 1984, 226-
242), Tätä on käytetty myös Suomessa (mm. Juuti 1998; vrt. Scott 1987). Jokai-
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sesta kohdeorganisaatiosta tulivat esille reaktiivisen kulttuurin piirteet. Kolmessa
sairaalassa reaktiiviset piirteet olivat vahvimpina esillä. Kaksi näistä kolmesta
sairaalasta taisteli itsenäisestä olemassaolostaan. Yksi näistä kolmesta sairaalasta 
oli kokenut aiemmin yhdistymisen toiseen sairaalaan. Sen seurauksena se ikään 
kuin joutui suojaamaan itseään uusia pettymyksiä vastaan. Luottamus omaan
olemassaoloon oli kateissa. Näissä kolmessa organisaatiossa kulttuuria kuvattiin
sisäänpäinlämpiäväksi ja hyvin itsetietoiseksi. Puolustusmekanismien käyttö oli 
osa toiminta- ja käyttäytymistapaa. Organisaatioissa kuvattiin turvattomuutta,
pelkoja, luottamuksenpuutetta ja ilottomuutta. Työtä tehtiin, kun oli pakko jos-
tain rahaa saada. Syyttely oli tavallista ja molemminpuolista. Johdosta ei pidetty. 
Niin johto kuin henkilöstö hakivat syyllisiä ja tunteiden kohteita. Toiminta oli 
autoritaarista. Toiminta perustui paljolti käskytykseen, joka saattoi ulottua koko 
organisaation läpi. Johdon tai esimiesten määräämisestä ei pidetty, toisaalta sitä
haluttiin. Käskyt edustivat samalla turvallisuutta ja tunteiden kohdentumista. Jo-
kin uusi asia tai muutos aktivoi nopeasti “ylikuumenemistilanteen”. Työyhteisöt 
olivat nopeasti toimimattomuuden tilassa. Tällaisessa tilanteessa esiintyi konflik-
teja ja klikkiytymistä työyhteisöissä. Esiintyi yksilö- ja yhteisötasolla tapahtuvaa 
tunteiden kahtiajakautumista. Tilannetta ilmaistiin seuraavasti: “Meidän työyk-
sikkö on yhteistyökykyinen, kyvykäs ja hyvä. Organisaation johto, esimiehet,
luottamushenkilöt ja maksajana toimivat kunnat olivat tietämättömiä, välinpitä-
mättömiä ja pahoja.”146

Kahdessa muussa organisaatiossa reaktiivisen kulttuurin vahvimpina piirteinä
tuotiin esille johtamistapa, joka oli osin käskyttävä. Siihen liittyi samanaikaisesti
henkilöstön tukeminen kouluttautumiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Neljässä 
organisaatiossa tuotiin esille piirteitä vastaanottavaisesta kulttuurista. Päämäärien
asettaminen ja suunnittelu olivat esille tulleista piirteistä vahvimmat. Viidennes-
sä organisaatiossa johtaja asetti päämäärät ja teki suunnittelun pääasiassa yksin. 
Tähän liittyi henkilöstön voimakas alistuneisuus vallitsevaan tilanteeseen. Hen-
kilöä, joka ei alistunut, rankaistiin. Organisaatioissa oli luovuuden käyttöä mini-
maalisesti. Työ perustui paljolti rutiineille, joita tiheät muutokset pyrkivät kat-
kaisemaan.

Nähtävillä oli, että rutiininomainen työskentelytapa ja vieraantuminen poti-
laista oli sitä suurempaa, mitä useammin äkillisiä muutoksia työyhteisöihin tuli.
Neljässä organisaatiossa esiintyi piirteitä ennakoivasta organisaatiosta kehittämi-
sen ulottuvuuksina. Osa henkilöstöä teki laadunkehittämistyötä. Kolmessa orga-
nisaatiossa johto ja henkilöstö työskentelivät yhdessä jossain laatuprojektissa. 
Myös viidennessä organisaatiossa tehtiin laadunkehittämistyötä, mutta se oli
keskittynyttä johdolle ja muutamalle valikoidulle henkilökunnan edustajalle. 
Huippusuoritukseen pyrkivän organisaation tunnusmerkkejä eivät vastaajat esit-
täneet omista organisaatioistaan.

Ratkaisukeskeinen, tulevaisuuspainotteinen organisaatiomalli puuttui organi-
saatioita tarkasteltaessa. Jotkut hoitotyöntekijöistä olisivat halunneet “uudenai-
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kaisen - ulospäin avautuvan- ongelmakeskeisyydestä ratkaisuihin ja resursseihin 
siirtyneen työyhteisön”. Tämä vastaajien mukaan mahdollisti itsensä kehittämi-
sen ja vastuunoton. Hoitotyöntekijä halusi tällöin pistää itsensä likoon, halusi 
oppia uutta ja ottaa toimistaan ja päätöksistään vastuun. Tämä yhdistyy tietoon, 
jos sitä ei ole, ei voi ottaa vastuuta. Osa vastaajista halusi olla nykyisessä “van-
hanaikaisesti” toimivassa organisaatiossa. Se oli tuttu ja turvallinen. Työ oli tut-
tua, sen osasi (vrt. Simoila 1993).

Vastaajat pohtivat omaa vastuuta hyvinvoinnistaan sekä organisaation tukea. 
Tätä ilmentää seuraava mielipide:

Yksilön tehtävänä on huolehtia terveydestään parhaansa mukaan ja ammatilli-
sesta kyvykkyydestä ja sitoumuksesta työhön. Organisaation tulee tukea ja saada 
esiin kyvykkyys, resurssit, motivoida ja luoda työn merkityksiä. Ihmisen kyvyk-
kyyteen vaikuttavat työyhteisötekijät, ulkoiset tuet, resurssit, mahdollisuudet ja 
vaatimukset ja sisäiset resurssit, tasapaino, tuet, mahdollisuudet ja vaatimukset. 
Jotta sisäinen voima olisi käytössä, pitää esteet ja rajoitteet poistaa. Sen mah-
dollistaa henkilöstön sisäinen tasapaino ja kokemusten merkitysten kuuleminen 
ja kohtaaminen. Jotta yksilönä voi toimia täysipainoisesti ja tiimissä täysivaltai-
sesti, pitää henkilöllä olla oma itsenäisyys. Tällainen itsenäisyys ei tule ulkoa-
päin annettuna vaan se mahdollistuu henkilön oman halun ja hyvien ympäristö-
tekijöiden yhteisvaikutuksena. Itsenäisyys kasvaa henkilön itsetunnon, itsetunte-
muksen ja tasapainoisuuden myötä. Tällaiset yksilöt voivat työskennellä itseoh-
jautuvissa tiimeissä. Työyhteisössä tämä tapahtuu yksilön kuulemisen ja koh-
taamisen kautta, eikä esimerkiksi työntekijän tarpeiden tai yksilöllisyyden ohit-
tamisen tai mitätöinnin avulla. Tämän vuoksi moderni työyhteisö, jossa vallitsee 
tasa-arvoisuus, on tavoiteltavaa.

Noin kolmannes ei osannut sanoa, hankitaanko organisaatiossa asiakkaiden tar-
peista ja tyytyväisyydestä systemaattista tietoa. Vajaa kolmannes oli sitä mieltä,
että hankitaan ja vähän yli kolmannes oli eri mieltä.

Kysymyksen 33 väitteeseen: “Työyhteisössä pyritään käyttämään hyviä esi-
kuvia ja muiden työyhteisöjen osaamista hyödyksi oppimisessa” vastaajista 36,5 
% ei osannut sanoa kantaansa. Muiden vastaajien mielipiteet jakautuivat siten,
että 29,1 % oli jokseenkin samaa mieltä ja 3,6 % täysin samaa mieltä, eri mieltä
oli vastaajista 27,3 % (jokseenkin eri mieltä) ja 1,8 % oli täysin eri mieltä. Näi-
den vastausten mukaan organisaatiot eivät kovin paljon hyödyntäneet muiden 
työyhteisöjen hyviksi havaitsemia työkäytäntöjä. 

Organisaation arvot ja työkulttuuri147 sekä työn merkitykset ja sisäinen pal-
kitsevuus näyttäytyivät organisaation toiminnassa keskeisinä perustoina, kun tar-
kastelin hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemuksia ja niiden merkityksiä.
Määrällisyyksien avulla pyrin tuomaan esille niitä asioita, joita useimmat hoito-
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työntekijöistä kokivat samankaltaisiksi.148 Esimerkiksi työyhteisöjen tiedon ku-
lun heikkouden tuo moni hoitotyöntekijöistä esille. Tiedonkulku on merkityssuh-
teiden kohde. Tiedon yleisyyden lisäksi siihen sisällytetään merkityksiä. Tieto 
sinänsä ja sen kulkuun liittyvät merkitykset ovat asianomaisen omasta elämis-
maailmasta tuotettuina yksilöllisiä.

Organisaatioiden asenteista hoitotyöntekijöiden hyvinvointiin 

Tarkastelin organisaatioiden ja työyhteisöjen asenteita hoitotyöntekijöiden jak-
samisen edistämiseen ja tukemiseen kolmen ulottuvuuden kautta: 1) hoitotyönte-
kijöiden hyvinvoinnin arvostus (kysymykset 37, 38, 39, 40, 41, 42), 2) työyhtei-
sössä/organisaatiossa vaikuttamismahdollisuudet (kysymykset 13, 14, 17, 21, 29) 
ja henkilöstön kyvykkyyden arvostaminen (kysymykset 16, 18, 23, 24, 27, 28, 
35).

Kyselylomakkeen vastausvaihtoehdoista yhdistelin 1-2 ja 4-5. Ensin ana-
lysoin vastauksia summamuuttujien ja matriisien avulla. Vertailin saatuja vasta-
uksia avokysymysten ja haastattelujen avulla tekemiini analyysituloksiin. Tulok-
set olivat yhteneviä. Tässä tutkimuksessa esitän koosteen laadullisen aineiston 
tuloksista taulukossa 21. Koko kohderyhmän vastaukset verrattuna masentunei-
den ryhmän vastauksiin olivat samansuuntaiset. Vastanneista 4/10 oli sitä mieltä,
ettei organisaatiossa tai työyhteisössä edistetä tai tueta hoitotyöntekijöiden hy-
vinvointia ja työkykyisyyttä. Lähes kolmannes ei osannut sanoa tuetaanko vai ei. 
Työyhteisössä vaikuttamismahdollisuudet todettiin paremmiksi kuin koko orga-
nisaatiota tarkasteltaessa. Vaikuttamisen puutteeseen yhdistettiin tiedon kulun 
heikkoudet. Varsinkin muutostilanteissa tiedonkulku koettiin huonoksi. Avoi-
muuden ja yhdessä suunnittelun ja toteuttamisen puute organisaatiotasolla koet-
tiin vaikuttamisen kannalta tärkeiksi puutteiksi. Hoitotyöntekijöiden kyvykkyyttä 
osin arvostettiin ja osin ei. Työyhteisötasolla kyvykkyyttä arvostettiin organisaa-
tiotasoa enemmän. Lähiesimies pääosin koettiin arvostavaksi ja yhteistyötä edis-
täväksi (ks. Ruohotie 1995).
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syydestä.



Taulukko 21. Hoitotyöntekijöiden jaksamisen tukeminen organisaatioissa (N=255)

Organisaatiossa ei 
pääosin arvosteta 
hoitohenkilöstön
hyvinvointia, koska 

työyhteisöissä ei painoteta henkilöstön hyvinvoinnin edistämis-
tä

työkuormitus on liian suuri

työyhteisöissä esiintyy henkistä väkivaltaa, vallankäyttöä

tasa-arvoisuus ei toteudu 

työyhteisöissä esiintyy toistuvia ongelmia, joista ei keskustella 
avoimesti, mielipiteitä ei arvosteta 

organisaatioissa päätöksenteko ei ole avointa eikä tasa-arvoista.
Johto tekee päätökset. Sen sijaan useissa työyhteisöissä päätök-
senteko on kaikille mahdollistettua

jaksamattomuudesta ei välitetä 

henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat kapea-alaisia ja mel-
ko vähäisiä 

Koko aineiston (N= 255) vastausten samansuuntaisuus on osoitus siitä, ettei or-
ganisaatiossa masennuksen jaksamisen tukeminen ollut ensisijainen painoalue. 
Se vahvistaa myös sen, etteivät näkemykset organisaatioiden jaksamisen tuke-
mattomuudesta peilaannu masentuneiden alavireisyyden kautta. Laadullisen ai-
neiston tuloksina masentuneet kokivat muita vastaajia heikoimmiksi vaikutta-
mismahdollisuudet ja henkilöstön kyvykkyyden arvostamisen organisaatioissa.
Tulos oli yhtenevä määrällisen aineiston analyysin kanssa. Summien luokkien 
jakaumien erilaisuutta testattiin khiin neliötestillä ja mitattiin T-testillä. Masen-
tuneiden hoitotyöntekijöiden mukaan organisaatioissa ei voinut vaikuttaa riittä-
västi, koska esimerkiksi työyhteisöä koskevia muutoksia ei suunniteltu ja toteu-
tettu yhteistyössä johdon kanssa. Jotkut vastaajista totesivat, että “puheen tasolla
voidaan vaikuttaa, käytännössä ei”. Vaikuttamismahdollisuuksistaan vastaajat 
ilmaisivat seuraavia esimerkkejä:

Työyhteisön esimies on omaksunut toimintatavakseen henkilöstön itsenäisen
työskentelyn tukemisen

Työyhteisössä jokainen kantaa vastuun työhönsä ja toimintaansa liittyvien pää-
töstensä laadusta 

Potilashoidossa pystytään vaikuttamaan ja päättämään.

Esimerkkejä organisaatioiden ja työyhteisöjen hoitotyöntekijän kyvykkyyden ar-
vostamisesta tuotiin esille melko paljon. Seuraavassa niitä vastaajien autenttisina
ilmaisuina:

Tietoja, taitoja ja kyvykkyyttä voi käyttää hyväkseen nykyisessä työssä
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Työyhteisöissä esimiehen johtamistavassa korostuu kannustus henkilöstön am-
matillisuuden kehittämiseen ja uuden oppimiseen

Hoitotyöntekijän työtä arvostetaan organisaatioissa

Vakinaisilla hoitotyöntekijöillä on mahdollisuus osallistua osaamista edistä-
vään, työnantajan kustantamaan koulutukseen 

Työyksiköihin tultaessa on perehdytetty hyvin

Organisaatiossa pyritään yhdessä oppimiseen

Voi työskennellä itsenäisesti. 

Osa masentuneista korosti organisaatioiden tai työyhteisöjen kulttuurien ilmen-
tävän vähäistä hoitotyöntekijän kyvykkyyden huomiointia ja arvostamista. Ar-
vostamattomuuden osoituksina tuotiin esille muun muassa vähäisen palautteen
saaminen, perehdytyksen puutteellisuus ja heikko palkkauskehitys. 

Organisaatiotekijöiden merkitykset masennuksen kannalta 

Vastanneiden mukaan organisaatiossa on paljon työyhteisöongelmia, jotka tois-
tuvat. Henkistä väkivaltaa esiintyi jonkin verran. Avointa keskustelua ongelmista
todettiin olevan minimaalisesti. Keskusteluihin ei ollut aikaa eikä säännöllisesti
toistuvia keskustelun mahdollistavia tilanteita työyksiköissä järjestetty. Hoito-
työntekijät ovat pääasiallisesti erittäin vastuullisia työssään. Silti he kokivat, ett-
eivät voineet tarpeeksi päättää työyhteisöä koskevissa asioissa. Työyhteisöä kos-
kevat muutokset suunniteltiin ja päätettiin pääosin muualla (luottamushenkilöstö
ja johto päättivät) kuin työyhteisössä. Vastaajien mukaan perehdytys työyhtei-
söön tultaessa oli melko hyvin järjestetty. Sen sijaan uusiin tehtäviin ja muutok-
siin ei ollut systemaattisia perehdytysohjelmia. Valtaosa totesi kuitenkin pääse-
vänsä työnantajan kustantamiin koulutuksiin. Sijaisina toimivina ei tätä mahdol-
lisuutta juurikaan ollut.

Ihminen luo elämäänsä yksilöllisesti. Organisaatioissa on toiminnan ja yh-
teistyön sujuvuudeksi kuitenkin luotava yhteiset rakenteet eli sovitut normit. Yk-
silöllisyytemme ja persoonallisuutemme ohjaa lopulta työssä toiminta-
tapojamme. Yksilöllisestä ja “yleisestä” muodostuu organisaation monikerroksi-
nen kulttuuri, jossa on runsaasti piilotettua ja sanomatonta. Muutosten eteenpäin
viennissä edellä sanottu tulisi erityisesti huomioida. Organisaatioiden sisällä ta-
pahtuvassa avoimessa keskustelussa tulee ilmi osa sanomattomasta. Jos tätä ei
tapahdu, on oletettavaa, että muutokset aiheuttavat vastarintaa, koska uudet, tun-
temattomat asiat ja vaatimukset pelottavat (ks. yhteneviä tuloksia Feldt 2000; ks. 
Suonsivu 1996c). Jos ei anneta tilaa muutosten valmistelulle niin, että uusi asia 
tulee työyhteisössä yhteiseksi asiaksi, on vaarana, että seuraa ristiriitoja ja hy-
vinvoinnin laskua. Vastaajien mukaan tämä loi pohjaa masennuksen syntymisel-
le (Kuoppasalmi 1995; Vahtera & Pentti 1997; Tolonen 1997). 
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6.4 Tukitoimet 

6.4.1 Yksilölliset

Hoitotyöntekijöillä oli runsaasti tukitoimia käytössään (taulukko 22). Tukitoimet
vaihtelivat konkreettisista sisäiseen itsetutkistelun keinoihin. Tukitoimia käytet-
täessä situaatio, kehollisuus ja tajunnallisuus kietoutuvat vahvasti toisiinsa. Kun 
esimerkiksi rentoutuksen, luonnossa liikkumisen tai tanssimisen avulla haetaan 
hyvää oloa, liittyvät eri ulottuvuudet toisiinsa. Kehon virkistys on myös merki-
tyksellinen tajunnallisuudelle ja samanaikaisesti myös suhde situaatioon tasapai-
nottuu. Jotkut vastaajista painottivat erityisesti oman itsen kuuntelua tukimuotoja
etsittäessä. Rauhalan (1998) mukaan on hyvin olennaista aidossa yksilöllisyydes-
sä itsensä tunteminen, omien reaktiovalmiuksien, puutteiden ja heikkouksien 
tunnistaminen. Itsetiedostus on kulloisenkin ihmisen kehitystason tuntemusta.
Rauhala painottaa sitä, että aito yksilöllisyys antaa arvoa kehittämilleen ihmis-
suhteille ja osaa iloita niistä olematta kuitenkaan niiden armoilla. Aidosti yksilöl-
linen ihminen kykenee myös yksinäisyyteen, arvostaa suhdetta luontoon ja suh-
detta omaan luovuuteensa. Tämän näkemyksen pohjalta myös jaksamisen tuki-
muodot ovat vain oman itsensä hyväksyttävissä. Kun toinen yksilö kokee jonkin 
asian turhauttavaksi tai raskaaksi, toinen voi kokea samaisen asian voimia lisää-
väksi. Tästä näkökulmasta voi ymmärtää hoitotyöntekijöiden hyvinkin erilaiset 
kokemukset samasta työyhteisöstä tai organisaatiosta. 

Taulukko 22. Käytetyt yksilölliset tukitoimet

Kehollisuus Lenkkeily, ulkoilu, luonnossa liikkuminen

Rentoutuskasetit

Lääkitys

Situationaali-
suus / Tajunnal-
lisuus

Keskustelut, terapiat, itkeminen 

Kotityöt

Seurakuntayhteys, usko

Unelmat

Kesämökillä yksin oleminen, sauna 

Lomamatkat, rentoutuminen

Mieluisat harrastukset, kuten lukeminen, ostoksilla käynti

Musiikki, opiskelu, tanssiminen

Hiljaisuudesta nauttiminen, itsensä kuunteleminen, omien tunteiden
tunnistaminen

Omien lasten auttaminen

Elämän pikkuasioista nauttiminen 
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Kysyin kysymyksessä 58 mahdollisuuksia keskustella masentuneisuuteen liitty-
vistä asioista eri läheisten tai työn kautta tulleiden ihmisten kanssa. Tutkimuk-
seen osallistuneet hoitotyöntekijät arvioivat yksimielisesti, että paras tuki masen-
tuneelle on toinen ihminen. Jokainen totesikin, että heillä oli sellainen tukimuoto.
Tuki-ihminen saattoi olla aviopuoliso, muu perheenjäsen, ystävä, työtoveri tai 
sukulainen. Tärkeintä oli se, että toiseen pystyi luottamaan ja tämä oli masentu-
neen käytettävissä (ks. Veijola & Isohanni 2001). Hoitotyöntekijät olisivat ha-
lunneet keskustella omista asioistaan perheen jäsenten, työtovereiden ja johdon 
kanssa nykyistä enemmän (taulukossa 23 keskustelujen lukumäärät masentunei-
den arvioimina). Jotkut hoitotyöntekijät ilmaisivat luottamuksen puutetta työto-
vereihin tai johtoon. Jotkut vähättelivät keskustelun merkitystä. Jos masentumi-
nen oli jäänyt johonkin vaiheeseen tai pahentunut ajan mittaan, tuntui, että kes-
kustelut olivat samojen asioiden toistoa. Tällöin hoitotyöntekijä tunsi olevansa 
taakka keskustelukumppanilleen. Eniten keskusteltiin perheen, ystävien ja työto-
vereiden kanssa. Työterveyshuoltoa, työsuojelua, esimiestä, johtoa, terapeuttia, 
luottamusmiehiä tai omalääkäriä oli käytetty keskusteluapuna suhteellisen vä-
hän.149

Taulukko 23. Keskustelut henkilökohtaisista asioista 

Keskustelut Riittävästi
Jonkin ver-

ran
Liian vä-

hän
Ei lainkaan

Perheen kanssa 14 18 11   7 

ystävien kanssa 14 24 12 2

sukulaisten kanssa   3 15 10 21

terapeutin kanssa   1   4 11 28

työtovereiden kanssa   6 29   4 11

omalääkärin kanssa   1   6   5 23

työterveyshuollon kanssa - 10   9 25

johdon kanssa   1   7   9 29

esimiehen kanssa   1 10   9 25

työsuojeluhenkilöstön kanssa   1   2   4 21

luottamushenkilöstön kanssa   1   3   6 29

muiden kanssa, pappi   1 - - -
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149 Enäkosken (2002) tutkimuksessa, joka kohdistui masennuksesta kärsiviin ja masennus-

lääkkeitä käyttäviin (N=20) henkilöihin, todettiin, että masennus on hyvin monimuotoinen pro-

sessi, joka johtaa yleensä elämäntilanteen uudelleen arviointiin. Elämänhallinnan tunne heiken-

tyy ja kosketus omaan minään katoaa. Masennuksen ollessa monimuotoinen ilmiö, tulisi myös

auttamistapojen olla monipuolisia. Nykyisin masennuksen hoito on lääkekeskeistä ja vahvasti oi-

reisiin keskittyvää (vrt. Leinonen 1999; myös Aro & Matikainen 1999).



Eräs hoitotyöntekijä pohti työterveyshuollon toimivuutta jaksamisensa edistäjänä
seuraavasti: “Työterveyshuollosta saa vain muutaman sairaslomapäivän vaikeaan
uupumukseen ja unettomuuteen. Ehkä kaksi viikkoa voisi saada, jos suostuisi 
syömään masennuslääkkeitä (kokeilin kyllä niitä, mutta en nukkunut yöllä ja 
päivällä en pystynyt kävelemään paljoakaan ja jalat painoivat sata kiloa ja tunne-
elämä meni tukkoon, en pystynyt nauramaan enkä itkemään). Kokisin selviyty-
väni hyvin, jos saisin ylimääräisiä vapaita ajoittain tarvittaessa ja hyvällä omalla-
tunnolla. Työn sisältö on henkisesti hyvin kuormittavaa, jota emme tiedosta vält-
tämättä. Pidemmän loman jälkeen on toinen ihminen. Työ on liian kiireistä ja
tiukka aikataulussa pysyminen lisää kuormitusta. Uupumus on suoraan verran-
nollinen potilasvastaanottojen määrään päivittäin. En viitsi enää käydä siellä
keskustelemassa” (ks. Roos & Hoikkala 1998). 

Hoitotyöntekijöiden voimia lisäävät tekijät masennuksen ehkäisijänä 

Tukitoimia pohtiessaan vastaajat käyttivät jaksamisen -käsitettä laaja-alaisesti.
Jaksaminen liitettiin hyvän/huonon olon tuntemuksiin, hyvinvointiin/pahoinvoin-
tiin, työkykyisyyteen, kykyyn toimia, toimintakyvyttömyyteen, terveyteen/sai-
rauteen, ikääntymiseen, väsyneisyyteen/pirteyteen, tarmokkuuteen ja työniloon. 
Se toimi joko “kattokäsitteenä” tai synonyymina monille hyvän olon tai huonon 
voinnin tuntemuksille. Jaksamisesta puhuttiin kummassakin vaihtoehdossa, oli 
kyse jaksamisesta tai jaksamattomuudesta. Sitä käytettiin puhuttaessa asianomai-
sen kokonaistilanteesta, kuten “en jaksa enää” tai yksittäisestä vaivasta esimer-
kiksi unettomuuden seurauksista.

Jaksaminen todettiin yksilölliseksi, koko elämäntilanteesta lähteväksi asiaksi.
Siihen vaikuttivat ihmisen oma elämänhistoria, nykyinen elämäntilanne ja jopa 
tulevaisuuden visiot. Vastaajien mukaan siihen vaikuttivat yksilön kaikki ulottu-
vuudet, esimerkiksi jos fyysinen sairaus yllätti, niin jaksamattomuutta esiintyi 
psyykkisellä ja sosiaalisella ulottuvuudella tai ihmistä kohtaava kriisi heijastui 
niin yksityis- kuin työelämään yksilöstä riippuen. Jaksamiseen puolestaan vai-
kuttivat yksilön omat voimavarat, ympäristön voimavarat ja yksilöön suunnatut
tukitoimet. Pahinta joidenkin vastaajien mielestä oli se, ettei yksilö itse tunnista-
nut tai ei halunnut tunnistaa itseään ja itsessä tapahtuvaa. “Jos ei tunnista tai 
myönnä avun tarvetta, miten sitä voi pyytää tai muut hänelle tarjota?” ilmaisi
eräs vastaajista kyseisen asian.

Hoitotyöntekijä koki sekä hyvinvointinsa että tuen omalla erityisellä taval-
laan. Jotkut vastaajista pohtivat sitä, miten tärkeätä ihmisyys on silloin, kun pu-
hutaan hoitotyöntekijöiden jaksamisesta tai masennuksen ehkäisemisestä.
“Elämme murrosaikaa, jossa suhde ihmiseen ja suhde maailmaan on muuttunut 
tai muuttumassa. Tämä merkitsee sitä, että myöskin perinteiset arvot ovat muut-
tumassa tai vaihtumassa uusiin” mietti eräs vastaaja. Vielä ei tiedetä, minkälai-
siksi arvot muuttuvat. Ilmeisesti ne moninaistuvat nykyisestä. Tällä hetkellä on 
näkemyksenä ainakin kaksi eri suuntausta. Puhutaan henkisten arvojen vahvis-
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tumisesta ja toisaalta keskustelu on vahvaa koneistumisen ja teknistymisen alu-
eella.150

Ihminen ei ole toiminnaltaan vain järkiperäisesti toimiva rationaalinen olento.
Jos muutokset suunnitellaan sillä ajatuksin, että ihminen toimii vain tosiasioiden 
pohjalta, ilmaantuu muutosvastaisuutta. Ihmisen käyttäytyminen pohjautuu aina 
osin mielikuviin ja tunteisiin. Hänellä on oma tahto, joka ilmentyy ajattelussa ja 
toiminnassa. Mitä tapahtuu jaksamattomalle hoitotyöntekijälle? Hän syyttää itse-
ään, tuntee huonommuutta. Hän ei suostu auttajasta autettavaksi kovin helposti. 
Masentuminen merkitsee kasvojen menettämistä.151 Se merkitsee sitä, että on
samanlainen masentuneen potilaan kanssa, jota pitäisi auttajana hoitaa.152 Ihmi-
selle on luontaista vierastaa kaikkea uutta eli muutoksia. Vastustusta ilmenee jos
uusi aines ei luonnollisesti kohtaannu hänen horisontissaan jo tutun aineksen 
kanssa eli vastaavuuksia ei löydy hänen yksilöllisessä maailmankuvassaan. Näis-
sä tilanteissa tulisi yksilöä auttaa ja tukea. Jollain keinoin olisi rakennettava silto-
ja vanhasta uuteen niin, että vastaavuuksia löytyy tai yksilö kykenee itsereflekti-
on avulla tiedostamaan omaa tilannettaan. Masentuneisuuteen vastaajien mukaan
sisältyy voimia vievän puolen lisäksi myönteinen puoli. Jotkut kuvasivat sitä, et-
tä “masentuneisuus on tilan ottoa itselle. Se oman itsen tutkimista – oman itsen
löytämistä. Se on toivoa ja uuden elämän alkua. Se on omien vahvuuksien löy-
tämistä ja itsen, oman pahan olon kuuntelemista”. Masentuneisuutta kuvattiin 
myös “levoksi arjen rasitteista”. Siihen sisältyi itsen huomaamisen komponentti, 
koska se mahdollisti ja antoi luvan uupumiselle ja sen hyväksymiselle. Se mer-
kitsi usein taakan luovuttamista muille, jotta pystyi täydentämään omia voimava-
roja. Osa vastaajista toi esille myös vaikeuden avun pyytämiseksi. Monet hoito-
työntekijät kokivat olleensa “valevahvoja”,153 joiden tehtävä on auttaa muita.
Omien voimien vähetessä tai kriisin kohdatessa on vaikeata turvautua muihin.
Pitkään jatkunut masentuneisuus toi “mahdollisuuden” tarvita muiden apua. 
“Vaikeinta jaksamattomuudessa onkin hyväksyä omat rajoitukset, se ettei ole-
kaan yli-ihminen, jollaiseksi oli kuvitellut itsensä” kertoi eräs haastateltava. 

Vastaajat pohtivat voimia tuovia asioita elämässään.154 Vastaajien mukaan it-
sensä tunnistaminen ja toteuttaminen, rakkaus ja muista välittäminen, myöntei-
syys, ilo ja nykyhetkessä eläminen antoivat paljon voimia. Hoitotyöntekijät, jot-

150 Tulevaisuudentutkijat esittelevät tulevaisuuden ihmisiksi muun muassa sellaista ihmis-

mallia, joka on mekaaninen tai puolimekaaninen, robotisoitunut, mutta hyvin älykäs olio (ks. 

mm. Masuda 1985; Malaska 1997).
151 Ks. Salminen ja Suonsivu (1996).
152 Huhtisen (1999) mukaan ihmisyyden tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky sietää vaikeita ti-

lanteita (ks. Sajama 1997).
153 Vrt. Suonsivu (996a);  Suonsivu (1996b).
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154 Tärkeiksi jaksamisen tukitekijöiksi on todettu esimerkiksi ilmapiiri ja työyhteisön kulttuu-

ritekijät (Vuori 1995). Suonsivun (2001a) selvityksessä, jonka kohderyhmänä oli aluesairaalan

kolmen työyksikön hoitohenkilöstö, vastaajat nimesivät hyvinvointia ja voimantunnetta edistävik-

si tekijöiksi: yksityiselämän (43,5 %), työ (28,6 %), työyhteisötekijät (21 %), muut tekijät (15 %) 

ja organisaatiotekijät (12,7 %).



ka olivat selviytyneet masentuneisuudesta, kertoivat myös myönteisistä asioista. 
Läpikäydyn masennuksen jälkeen elämä muuttui. Menettäessään jotain elämäs-
sään sai tilalle uutta. Keskeistä organisaation muutosvaiheissa on hoitotyönteki-
jän käsitys itsestään ja omasta asemastaan hoitotyöntekijänä. Hän on työyhteisön 
osa. Hoitotyöntekijä erottuu työssään omalla tavallaan omana itsenään. Itsensä
kehittäminen ja uuden oppiminen antavat voimia ja mahdollistavat eheän amma-
tillisen identiteetin. Situationaalisuus olomuotona sisältää suhteet situaatioon eli 
elämäntilanteeseen. Merkitykset puolestaan syntyvät hoitotyöntekijöiden elä-
mäntilannetta koskevasta tulkinnasta. Vastaajien mielipiteitä ohjaavat oma ho-
risontti, johon sisältyy muun muassa ihmisen historialliset ja nykyiset kokemuk-
set, itsetiedostus ja kiinnostuksen alueet.

Ongelmattomat suhteet situaatioon luovat tasapainoisuuden olemassaolossa.
Tällä on vastaajien mukaan voimia lisäävä vaikutus. Häiriötöntä suhdetta ylläpiti 
hoitotyöntekijöiden mukaan muun muassa työn joustavuus, johdon ja työtoverei-
den vuorovaikutuksen tasapainoisuus, toisten kunnioitus ja mielipiteiden huomi-
oiminen, yksilön arvostus ja tasa-arvo. Työyhteisön hyvä ilmapiiri edisti vakaata 
suhdetta situaatioon. Hyvässä ilmapiirissä uskalsi olla oma itsensä. Se tarkoitti 
sitä, että pystyi myöntämään oman tietämättömyytensä työn suhteen. Työn epä-
onnistumisia tai sattuneita virheitä ei tarvinnut salata tai hävetä. Sen sijaan sai 
toisilta tukea ja neuvoja epävarmuustilanteissa. Tasapainoisuutta edisti myös se, 
että esimies suhtautui tasapuolisesti henkilökuntaansa. “Selkeä työn kuva, rauha 
keskittyä perustehtävään, avoin vuorovaikutus työyhteisössä, palaute, säännölli-
nen koulutus, työnohjausta saatavilla tarpeen mukaan, selkeä johdonmukainen
organisaation johtamistyyli, mahdollisuutta suunnitella ja kehittää työtään sekä 
sopivan haasteinen työ antavat voimia” tiivisti eräs vastaaja voimia lisäävästä ti-
lanteesta.155

Jaksamista edisti myös työtovereiden ja esimiehen myönteinen suhtautumi-
nen masennuksesta johtuviin poissaoloihin tai tukeminen osa-aikais- tai vuorot-
teluvapaisiin. Työolosuhteet ja fyysisen työympäristön kauneus vaikuttivat.156

Joku vastaajista painotti työkierron ja urakehityksen merkitystä jaksamisessa.
Myös palkka- ja palkitsemispolitiikan oikeudenmukaisuus koettiin jaksamisen
edistäjäksi. Suhde kehollisuuteen on masentuneella monimutkainen. Kun ihmi-
nen tekee stressaavia päiviä, huolestuu keho tästä ja seuraa esimerkiksi vatsaoi-
reita ja kiputiloja. Ne toimivat ensisijaisena hälyttimenä. Kipu ja oireet hoidetaan 
lääketieteellisin keinoin. Kuitenkin on samanaikaisesti tärkeätä tarkastella henki-
lön suhdetta omaan elämäntilanteeseen. Miten työpäivät voisivat olla vähemmän 
stressaavia? Miten voisi vähentää työmäärää ja kiirettä? Ensinnä pitää pyrkiä 
omassa tajunnassa tapahtuvaan stressitekijöiden tiedostamiseen ja sen hyväksy-
miseen, että välttyäkseen uupumiselta tai masennukselta pitää situaation muut-
tua. Toiseksi on mietittävä esimiehen ja työterveyshuollon edustajien kanssa, 
mitkä ovat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. On tärkeää, että hoitotyönteki-
jän viestejä kuunnellaan ja “uskotaan” niiden sisällöt kyseisessä tilanteessa. 

155 Ks. lisää voimia tuovia ja vieviä tekijöitä (mm. Suonsivu 1998, 1999b).
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6.4.2 Työyhteisölliset

Vastaajat olivat käyttäneet melko vähän organisaation tarjoamia tukitoimia (tau-
lukko 24). Eniten käytettiin työnohjausta, joka koettiin erittäin tärkeäksi tuki-
muodoksi sekä potilashoitoon liittyvien ongelmien että työyhteisön toimintaan
liittyvissä asioissa. Työnohjausta käytettiin ammatillisen identiteetin muodostu-
misen eli tajunnallisuuden ulottuvuuden eheyttäjänä. Toiseksi eniten käytettiin 
työyksikön tarjoamia tukimuotoja eli keskusteluja yhteiskokouksissa ja työtove-
reiden kesken. Jotkut vastaajista hakivat tukea kouluttautumalla.157 Osa vastaa-
jista oli käyttänyt työterveyshuollon palveluja. Sairauslomia käytettiin jonkin 
verran. Sairaslomalle lähdettiin viiveellä, masennuksen tai uupumuksen pahentu-
essa niin, ettei työnteosta tullut mitään. Työsuojeluorganisaation palveluja oli 
käytetty minimaalisen vähän. Organisaatioiden lakisääteistä yhteistoimintaa158

tai luottamusmiestoimintaa ei huomioitu jaksamisen tukimuodoiksi.

Taulukko 24. Käytetyt tukitoimet organisaation tarjoamina

Tukitoimi

Työajan tai –paikan vaihto Puolipäivätyö

Vuorotteluvapaa

Työyksikön vaihto 

Keskustelut esimiehen, työterveyshuollon
edustajan, psykologin kanssa

työnohjaus

TYKY-toiminta

koulutus

yhteiskokoukset

yhteistoiminta

sairaslomat

virkistysretket ja juhlat 

Palaute voimia antavana tai vähentävänä tekijänä

Masentuneena jaksamisen kannalta on tärkeää tiedostaa, mistä saan voimani.
Olenko riippuvainen ympäristöni palautteesta? Kenelle teen työtäni? Kenen pa-
laute on minulle tärkeää jaksamiseni kannalta? Johdon, kollegoitten, esimiesten
vai potilaan vai itseni? Jokainen haluaa olla arvokas jollekulle, tuntea itsensä tär-
keäksi, tehdä tärkeää työtä. Itsetuntemus lisää tietoa siitä, kenelle haluan olla tär-
keä ja miksi? Jos ihminen on vain ympäristön palautteen varassa ilman, että saa 

157 Systemaattisen koulutusmahdollisuuksien puutteellisuuksista (mm. Korte 1997; Markka-

nen ym. 1999; Markkanen & Pokki 1999).
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tyydytyksen tunteen tekemästään itseltään, ennen pitkää hänen jaksamisensa pet-
tää, koska ylläpitää jotain itselle vierasta, se imee voimia kohtuuttomasti.

Tarkastelin yhden kysymyksen (numero 23) avulla sitä, miten moni hoito-
työntekijä oli saanut palautetta ja sitä, keneltä/keiltä palaute oli saatu (taulukko 
25). Olen tarkastellut koko kohderyhmän (255) osalta kyseisen kysymyksen tu-
loksia. Masentuneiden ja ei-masentuneiden kokemukset palautteista olivat sa-
mansuuntaiset.

Taulukko 25. Hoitotyöntekijöiden saama palaute 

Keneltä palaute saatu N

Työtoverilta 124

Esimiehiltä   49 

Potilaalta   32 

Työryhmältä   13 

Lääkäriltä     9 

Alaisilta     5 

Potilaan omaisilta     4 

Keltä milloinkin     3 

Kaikilta     3 

Opiskelijoilta     1 

Ei palautetta     9 

Ei vastannut kysymykseen     3 

Yhteensä 255

Hoitotyöntekijöitä koskevassa haastattelussa syvensin tietoutta palautteiden mer-
kityksistä työtä, työyhteisöä ja työyhteisön ilmapiiriä sekä hoitotyöntekijöiden 
työssä jaksamista koskien. Pahinta vastaajien mielestä oli se, että palautetta ei 
saanut ollenkaan.159 Vastaajista 9 mainitsi, ettei saanut palautetta lainkaan. Jos
sitä ei saanut sanallisesti, hoitotyöntekijä haki palautteen tarkkailemalla ympäris-
töä ja muiden työntekijöiden oheiskäyttäytymistä. Tulkinnoissa saattoi erehtyä 
pahoin. Jotta hoitotyöntekijän itsetunto160 ja ammatillisuus säilyy vahvana, esit-

159 Vähäisestä palautteen saamisesta (Elovaino ym. 2001).
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160 Heikkilä - Laakso & Heikkilä (1999) esittävät, että itsetuntemus on pohjana silloin, kun

toimitaan asiakaskeskeisenä ohjaajana, muutosagenttina tai muuna vastaavana, koska ohjaajan

persoonallisuus on se instrumentti, jota asianomainen käyttää työssään. Jotta se on käyttäjänsä

hallussa, tulisi sen rakenne ja käyttömahdollisuudet tuntea. Itsensä tuntemusta voi aktiivisesti ky-

syä työtovereilta, esimiehiltä, ohjattavilta ja potilailta. Tämä tuntuu olevan toisinaan vaikeata

suomalaisessa työkulttuurissa. On helpompi tyytyä arvailemaan omia vahvuuksia ja heikkouksia,

kuin yksinkertaisesti kysyä muiden näkemyksiä niistä. Vrt. Keltikangas-Järvinen (1995) itsetun-

temuksen osuudesta itsetunnon rakentumisessa.



tivät vastaajat, että palautetta tulisi saada säännöllisesti tiimin jäsenyyden onnis-
tumisesta ja työskentelystä siinä. 

Hoitotyöntekijöiden odotukset palautteen saamiseksi kohdistuivat paljolti 
myös työyhteisön ulkopuolelle (taulukko 26). Sairaalan johdolta odotettiin tietoa 
tulevista muutoksista ja suunnitelmista. Muutostieto miellettiin samalla sekä in-
formaatioksi että palautteeksi ja arvioksi omasta työskentelystä sekä työyhteisön 
toiminnasta. Jos esimerkiksi vuodeosasto aiottiin lopettaa se oli vastaajien mie-
lestä merkkinä huonosti tehdystä työstä. 

Taulukko 26. Palautteen annon tärkeydestä

Palaute muutostilan-
teissa on/olisi tärkeää

koska nyt ei saa tietoa tavoitteista, ei tiedä, missä mennään

koska nyt vain tietoa saadaan jatkuvasti budjettitilanteesta
eli kun raha ei riitä tai on otettu liikaa potilaita tai laitettu 
hinnat vääriin luokkiin tai sijaisia otettu liikaa, nämä ma-
sentavat

koska nyt ei saada tietoa siitä, mikä on sairaalan tulevai-
suus tai onko sitä edes olemassa 

koska nyt ei ole tietoa siitä, millaista toiminta tulee ole-
maan

koska ollaan laatusairaala, eikä ole tietoa, mitä se laatu on 
teoriassa saati sitten hoidossa 

että me hoitajat tiedämme minkälaista on sairaalamme joh-
tajuus?

että me tiedämme, mitä on ylilääkärin tai johdon visiot? 

koska nyt on tunne, että tietoa pantataan ja se on valtaa 

koska henkilöstöllä on eri totuudet potilaasta kuin esimer-
kiksi lääkärillä 

koska en tiedä, enkä osaa näitä uusia ATK-juttuja enkä tie-

dä hoitotieteestä mitään

Negatiivinen palaute lannisti. Vastaajien mukaan hyvin harvoin kukaan osasi an-
taa negatiivista palautetta rakentavasti. Monasti negatiivinen palaute annettiin
joko työtoverien kuullen tai esimies/työtoveri moitti tunnekuohuisena. Seurauk-
sena oli turhia konflikteja. Negatiivista palautetta annettiin positiivista enemmän. 

Pohdin usean vastaajan kanssa rakentavan palautteen tunnusmerkkejä. Monet 
kirjoittivat esimerkkejä enimmäkseen huonoista kokemuksistaan, osa hyvistä pa-
lautetilanteista. Vastauksista yhdistelin seuraavan näkemyksen kysymyksineen:
Palautteen anto ja sen vastaanottaminen kertoo arvoistamme aivan samoin kuin 
se toiminta tai käyttäytyminen, josta annetaan tai saadaan palaute. Miten anne-
taan rakentavaa palautetta? Miten vastaanotamme sen rakentavasti? Palaute par-
haimmillaan edistää situaatiomme tasapainoa ja päinvastaisena aiheuttaa häiriöi-
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tä vuorovaikutuksessa. Työyhteisössä työryhmänä pitäisi rakentaa sellaisia pa-
lautetilanteita, jotka yhdessä todetaan hyviksi. Yhdessä voitaisiin miettiä sitä, 
miten palautetilanteet voidaan suunnitella tasa-arvoisiksi ja luottamuksellisiksi.
Palautetilanteen jälkeen pitäisi pohtia sitä, mitä tilanteessa tapahtui, millainen oli 
lopputulos ja kenen tarpeita palveltiin. Oliko tilanteen taustalla tunteita, arvoja 
tai lapsuuden kokemuksia? Millaiset ovat tilanteen tuntemukset? Väsymys, ärtyi-
syys, uupumus tai masennus aiheuttavat varmasti erilaisen lopputuloksen kuin 
hyvät tunnelmat. Normaalioloissa on helpompi pitäytyä positiivisissa arvoissa. 
Kiire ja muutokset voivat muuttaa arvoja, moraalia ja eettisiä periaatteita. Seu-
raavaksi voidaan pohtia tausta-arvoja. Onko esimerkiksi palautteen antajan mie-
lestä kaikki nuoret sijaiset huonoja potilaan kohtaajia tai kokeneet naishoitotyön-
tekijät näppäriä käsistään? Onko työyksikössä aina tapana tiuskia palautteet uu-
sille työntekijöille kaiken hyörinän keskellä tai onko uusien potilaiden tulo, poti-
laiden kuolema tai perjantaipäivä sellaisia asioita, jotka ovat merkitseviä palau-
tearvojen kannalta? Työryhmäkeskustelun lopuksi voisi sopia tulevista käytän-
nöistä.

6.4.3 Hoitotyöntekijöiden toiveet masennuksen ehkäisemiseksi ja 
hoitamiseksi

Toiveita masennuksen ehkäisemistoimenpiteiksi kohdistettiin hallinnolle run-
saasti. Eniten odotuksia ilmaistiin johdolle, toiseksi eniten esimiehille, kolman-
neksi työtovereille ja neljänneksi työterveyshuollolle. Johdolle suunnatut odo-
tukset liittyivät henkilöstön resursseihin (kuten riittävän miehityksen saaminen ja 
sijaistyövoiman käytön lisääminen), kuormitukseen ja kiireeseen liittyvien on-
gelmien minimointiin, muutoksiin ja niiden perusteluihin sekä johtamistapoihin.
Johdolta odotettiin positiivista palautetta, tietoja työyhteisön tulevaisuuden asi-
oista, henkilöstön ammatillisen kasvun tukemista nykyistä enemmän ja tasa-
arvoisuuteen liittyvien asioiden huomiointia (kuten määräysten sijaan henkilö-
kohtaiset keskustelut, työyhteisön kannanottojen ja mielipiteiden kuunteleminen
ja arvoihin sekä oikeudenmukaisuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen).
Hoitotyöntekijät odottivat johdon mahdollistavan aiempaa enemmän organisaa-
tion sisäisiä ja ulkopuolella tapahtuvia virkistymistapahtumia, tutustumis- ja 
opintokäyntejä. Johtoon liittyvät odotukset olivat sekä konkreettisia tukitoimia
että ihmisyyteen, välittämiseen, yhteistyöhön, avoimuuteen ja eettisyyteen liitty-
viä odotuksia. Vastaajat toivat esille sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia tarpeita. 
Odotukset suunnattiin dialogin toteutumiseen. Toivottiin johdon kuuntelevan 
alaisiaan ja toteuttavan toimenpiteitä epäkohtien poistamiseksi. Esitettiin myös
lainsäädännöllisten asioiden ja sääntöjen selkeitä tulkintoja käytännön toimien
tueksi. Taloudellisen tilanteen odotettiin helpottuvan aiempaa paremmaksi. Joh-
dolle suunnattiin myös odotuksia johtamisen ja esimieskykyjen kehittämisestä.

Työyhteisöjen esimiehille suunnattiin odotuksia työyhteisöllisten ongelmien
parantumiseksi. Toivomuksena esitettiin ilmapiiriin liittyviä toiveita, kuten kan-
nustavuuden ja tasa-arvoisuuden lisääntyminen sekä parannusta työyhteisöissä 
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koettavien turhien pelkojen ja uhkien kokemusten poistamiseksi sekä tiimiyty-
mistä. Odotuksia suunnattiin esimiehen johtamistaitoihin liittyvinä, kuten jämäk-
kyyden, tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämistä. Toiveina ilmaistiin
esimerkiksi: “Esimiehen tulisi omata työssään kannustava ote, ottaa huomioon
työntekijöiden taipumukset ja kiinnostukset työnteon suhteen, keskustella muul-
loinkin kuin silloin kun henkilöstöllä/työyhteisöllä menee huonosti, muuttaa 
asennettaan suhteessa henkilöstöön (kriisitilanteissa halutaan enemmän tukea
kuin syyttelyä) ja että osastonhoitaja toimisi avoimesti ja huomioisi alaistensa 
jaksamisen sekä kuulisi heidän mielipiteet.” Työyksikkötasolla toivottiin esi-
miestä, joka olisi johtajana oikeudenmukainen ja vahva. Häneltä odotettiin run-
saasti erilaisia työryhmätyöskentelyn ohjaukseen, johtamiseen ja päätöskykyi-
syyteen liittyviä kykyjä. Toivottiin työnohjauksen saanti mahdollisuuksia, avoi-
mia ongelmien ratkaisutilanteita, yhteisiä työn kehittämispäiviä, säännöllisiä yh-
teiskokouksia ja kouluttautumismahdollisuuksia. Työn organisoinnin odotettiin
olevan nykyistä tehokkaampaa.

Tärkeimmät työtovereille suunnatut odotukset liittyivät avoimuuteen, myön-
teisten keskustelujen toteutumiseen, erilaisuuden hyväksymiseen, työtovereiden 
tukemiseen, arvostukseen, kunnioitukseen, luottamuksellisuuteen, hyväksytyksi 
tulemisen tunteeseen ja tasa-arvoisuuteen liittyviin asioihin. Myös odotettiin, ett-
ei työtovereita tarvitsisi pelätä eikä työpaikkakiusaamista esiintyisi. Joustavuus, 
positiivinen palaute ja syntyvien ristiriitojen nopea selvittäminen tuotiin esille
odotuksina. Kun ihminen suuntaa odotuksia ympäristölle, hän samalla suuntaa 
niitä itselleen, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Monet vastaajista toivatkin esille 
omaan itseen liittyviä odotuksia. Seuraavassa esimerkki tästä: “Oma uskallus
kertoa mielipiteet, ongelmat ja toiveet lisää rohkeutta puhua vaikeuksista ajoissa. 
Oman ja muiden työn arvostusta, vastuunottoa itsestä, palautteen antamista ja 
vastaanottamista tulisi minunkin lisätä ja kehittää.” 

Työterveyshuollolle suunnatut odotukset keskittyivät masennuksen hoitami-
sen tehostamiseen, palveluiden joustavuuden lisäämiseen, avun saatavuuden hel-
pottamiseen ja tyky-toiminnan monipuolisuuden ja määrän lisäämiseen. Osa vas-
taajista esitti työterveyshuollolle suunnatuissa toiveissaan: “Henkisestä puolesta 
pitäisi huolehtia; se on vaikein asia, masentuneelle avuksi tukihenkilö, työuupu-
nutta pitää kuulla, työterveyshoitaja voisi tavata kerran vuodessa ja kartoittaa 
henkilökunnan jaksamisen, sairauslomalle jäämisen kynnystä pitäisi madaltaa, 
kynnys niin matalaksi, ettei tarvitse niin paljon hävetä ja selitellä – kuntoutuslo-
mia masentuneille, selviämiskursseja, enemmän keskityttäisiin henkilöstön jak-
samiseen käytännössä esimerkiksi kuntoutuslomia ja virkistäytymiskursseja ja 
panostusta henkilökunnan viihtyvyyteen sekä hyvinvointiin nykyistä enemmän.” 
Työterveyshuollolle suunnattiin toiveita monimuotoisten toimenpiteiden, kuten 
keskustelutilaisuuksien ja määräaikaishuoltojen lisäämistä. Toiveina esitettiin 
sekä masennuksen ehkäisemiseen, tukemiseen ja hoitamiseen että fyysisen kun-
non ylläpitoon liittyviä odotuksia. Vastaajat esittivät lähinnä työkyvyn ylläpitoon
tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Myös työsuojeluorganisaatiolle esitettiin
toiveita.
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Terveydenhuollon kaoottisuus vastaajien kertomana lisäsi odotuksia organi-
saatiolle: “Se ajelehtii, kokonaisuus ei ole kenenkään hanskassa. Rahaa laitetaan 
potilaan hoidon kannalta epäolennaisiin asioihin, se turhauttaa ja aiheuttaa lisä-
töitä. Kun turhautuu tilanteeseen ja väsyy, kääntyvät odotukset itsestä ulospäin.” 
Eräs vastaajista kertoi, ettei enää “löytynyt vastauksia omasta sisäisestä maail-
masta. Se oli turta. Vähitellen alkoi työyhteisön hyvä ilmapiiri tuntua huonolta ja 
painostavalta. Tuli tuntemuksia kieroiluista. Se tuntui olevan tapa, millä asiat 
hoidetaan organisaatiossa. Ylihoitaja ajattelee vain omaa etuaan. Joskus pitäisi 
edes vähän ajatella sairaalan tai työntekijöiden vointia. Johtava ylihoitaja on 
täynnä omaa itseään. Lahjoituksilla hän johtaa osastonhoitajia, jotka tukevat yli-
hoitajan kieroa toimintaa. Kaikki asiat alkoivat näkyä huonossa valossa”. 

6.5 Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemusten 
yhteydet ja niiden merkitykset työyhteisötekijöihin 
eriteltyinä ryhminä 

Vastaajien kokemuksena masentuneena elämä ei ollut mielekästä eikä antavaa.
Oloa leimasi kokonaisvaltainen väsymys ja ajoittain hajoamisen tunne. Elämästä
ja työstä oli vaikeata löytää merkityksellisiä asioita. Itsetuhoajatukset olivat ai-
nakin ajoittain pinnalla. Tunteina ilmeni voimakkaita vihan ja katkeruuden tun-
temuksia, jotka osalla kääntyi itseä vastaan (itsemurha-ajatukset, itsetuhoisuus 
eri tavoin) ja osalla vastaajista heijastui ympäristöön. Yleensä negatiivisiin tun-
teisiin liittyi kyvyttömyys ilmaista niitä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten,
kuten työtovereiden kanssa. Masentuneiden vastaajien masentuneena olemisen
kokemuksia esimerkkien avulla seuraavassa: 

Itsetunnon, itsekunnioituksen ja omanarvontunnon menetykset.

Itsen ja muiden syyttely, syyllistäminen, itsetunto romahtanut. 

Kykyä tuntea menetys ei ole. 

Tunteettomuus, johon liittyy kärsimys, tuska ja häpeä.

Asioiden poisselittäminen.

Selviytymiskyvyn menetykset.

Masentunut kokee elämän ongelmien ja itsensä puutteiden ja häiriöiden kautta.
Niistä ei kykene selviytymään.

Vahvuuteen sairastumisen rakenteet luhistuneet. 

Sosiaalisen elämän menetykset. 
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Oman itsen ja toisen kohtaaminen omana itsenä puuttuu, dialogia ja vuorovai-
kutus puuttuvat tai ovat minimoituneet, luovuus ja uuden tuntemattoman koh-
taaminen väistetään, eristäytyminen.

Rutiineihin jähmettyminen niin yksityiselämässä kuin työyhteisössä . 

Harvoja kokonaisuudesta irrallisia tukitoimia, työyhteisön kulttuuri ei toimi tu-
kevana ympäristönä. 

Hoitavan ja tukevan ympäristön puuttuminen.

Henkisen hyvinvoinnin ja itsensä terveeksi tuntemisen menetykset.

Osin odotukset ja pettymykset kohdistuvat muihin, osin itseen. 

Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset tulevat esille masentuneisuuden
jähmettämän elämän kapeutumisena ja moninaisena kärsimyksenä. Ainutkertai-
suudessa on nähtävillä yhteytensä, kiinnekohdat, samankaltaisuudet toisiin ai-
nutkertaisuuksiin. Ryhmittelin masennuksen kokemukset kiinnekohdat huomioi-
den. Kysymyksen numero 62 vastaukset siitä, miten masentuneeksi vastaajat
tunsivat itsensä erittelin ensin niin, että janalla 4-5 merkitty masennuksen voi-
makkuus merkitsi lievää masennusta (20 hoitotyöntekijää), 6-7 masentuneen ko-
kemusta (20 hoitotyöntekijää) ja 8-10 erittäin masentuneeksi (15 hoitotyönteki-
jää) itsensä tuntevan hoitotyöntekijän kokemusta. Nimesin ryhmät hoitotyönteki-
jöiden ilmaisujen mukaisesti: Lievästi masentunut, jähmettynyt ja erittäin jäh-
mettynyt. Ryhmittely kolmeen osioon pohjautuu vastaajien kokemusta masentu-
neisuuden “syvyyden asteesta”. Osalla vastaajista se ilmaisee myös ajallisesti 
kronologista prosessin kulkua. Masennus on edennyt määränasteiseen laajuuden 
tai syvyyden vaiheeseen. Masennus on tällöin mielletty vaiheittain pahenevaksi 
olotilaksi.

Toiseksi tarkastelin aineiston tuloksia masennuksen esiintyvyyden suhteen 
avokysymysten vastausten avulla sekä haastatteluun osallistuneiden mielipitei-
den ja kokemusten avulla. Avovastausten ja haastateltavien tulosten mukaan on 
työyhteisötekijöillä oleellinen merkitys masennuksen kokemiseen. Eräinä ma-
sennuksen kriteereinä oli vastaajien mukaan negatiivisten tekijöiden runsas esiin-
tyminen. Osalla ilmeni pahaa oloa lisäävää 1-2 erittäin vaikea-asteista ongelmaa.
Erittelin masennuksen kokemukset vastaajien masennukselle antamien merkitys-
ten mukaisesti. Merkitykset toimivat masennuksen sellaisina tarttumakohtina,
joiden kautta vastaajat pyrkivät avaamaan masennuksen kokemustaan. Aineistos-
ta nousi esille ryhmät: Pseudovahva, ikääntyvä, lyhyen aikaa työskennellyt, sijai-
sena toimiva, sisäänpäin suuntautuva ja esimiehenä toimiva. Ryhmittelyn avulla 
tarkastelen niitä asioita, jotka ovat masennuksen “takana”. Nämä eritellyt ryhmät
eivät ole kiinnitettyinä masennuksen asteeseen. Kolmanneksi tarkastelin masen-
nuksen kokemusten ja työyhteisötekijöiden yhteyksiä. 
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6.5.1 Lievästi masentunut

Lievästi masentuneiden ryhmässä korostui oman sisäisen maailman merkityksel-
lisyys. Itsen syyttämisen sijasta asiat osittain ulkoistettiin. Ilmaistiin masennusti-
lanteessa muiden syyttämistä oman itsen syyttelyn lisäksi. Osa vastaajista pohti 
sitä, miten myös masentunut luo sitä maailmaa, jossa he elävät. Myös masentu-
nut ihminen vaikuttaa, vaikka ei sitä välttämättä tiedosta. “Ollaanhan me vuoro-
vaikutuksessa kaiken aikaa, joko sanoen tai sanattomasti” tiivisti eräs vastaajista 
kyseisen asian. Epämääräisyyden ja epämiellyttävien tuntemusten kokeminen oli 
tyypillistä. Lievästi masentuneet kuvasivat itseään ja kokemuksiaan: “Syntipuk-
kina olemista tai muiden leima otsassa, muiden taakkojen kantaja, valevahvana 
olemista, vetäytymistä, työyksikön hauskuttajana olemista (valheellinen rooli),
kaikessa epäonnistuja, kilttinä ihmisenä oloa, kyllästynyt ärtyilijä, epäluuloinen,
paikoilleen jämähtänyt.” Jonkin verran esitettiin pettymystä työhön, esimiehiin ja 
johtoon. Kaikkia ryhmiä yhdisti se, että sairauslomia oli käytettiin minimoidusti
ja vastahakoisesti. Sairauslomat olivat yleensä melko lyhyitä. Sairauslomia ei 
käytetty mielellään, koska ei luotettu siihen, ettei leimauduta. Toisaalta esiintyi 
epäluuloja siitä, että sairauslomat saattaisivat vaikuttaa heidän työn saantiinsa tai 
työpaikan pysyvyyteen. Osalla vastaajista oli tunne siitä, että hetken päästä kaik-
ki tietävät heidän sairauslomalla olonsa aiheen.

Jotkut masentuneet vastaajat tunsivat olonsa myös turhautuneeksi ja halutto-
maksi. Turhautuneisuuteen vaikutti esimerkiksi ikä; oli vaikeata hyväksyä ikään-
tymistä, sen mukana tuomia hidasteita tai energian vähentymistä. Turhautumi-
seen ja haluttomuuteen saattoi vaikuttaa myös työhön urautuminen. Työ ei enää 
asettanut haasteita tai muutosten takia ei kiinnostanut uudensisältöinen työ. Tur-
hautumista kuvailtiin esimerkiksi lausein: “muutokset turhauttavat”, “kun ei jak-
sa, turhautuu koko elämään” tai “tulevaisuudella ei ole mitään annettavaa, siksi 
tahtoo turhautua”. Vastaajat ilmaisivat itsetuntonsa heikentyneen. Itsetunnon 
madaltumisen myötä uusista tehtävistä selviytyminen vaikeutui. Osa osallistujis-
ta kuvailivat itseään erittäin tunnollisiksi ihmisiksi, joiden persoonaan liittyi töi-
den, elämän, perheen ja itsen alituinen murehtiminen. Osa hoitotyöntekijöistä oli 
pessimistisiä masentuneena. Epävarmuus ja hermostuneisuus leimasi joitain vas-
taajia. Tunne-elämä oli epävakaata. Pienetkin asiat itkettivät. Pienet ongelmat
näyttäytyivät suurina. Masennus vaikutti myös sosiaalisiin suhteisiin. Ystävyys-
suhteita ei jaksanut pitää yllä. Toiset ihmiset eivät kiinnostaneet. Vuorovaikutuk-
seen ei ollut voimia. Ihmisten kanssa ei jaksanut jutella, eikä varsinkaan toisten 
huolia kuunnella.

Arvoristiriitoja ilmaistiin paljon masentuneiden kokemuksena.161 Esimerkiksi
potilaan hyvä hoitaminen ja rahallinen tulosvaatimus koettiin arvoristiriidaksi. Se 
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161 Ratkaisemattomat arvoristiriidat kuluttavat ihmistä. Arvoristiriita yksilön tasolla on sitä, 

ettei kuuntele omia sisäisiä tuntojaan, arvoja eikä periaatteita. Ihminen kokee, että hänen teke-

mänsä työ perustuu muiden arvoihin. Omien arvojen vastaisesti työtä tekevä ihminen on ulkoa-

päin ohjautuva ja epäitsenäinen. Seurauksena on itsensä tuomitseminen. Ihminen ei ole tyytyväi-

nen, koska toimii toisille mieliksi. Negatiiviset tunteet ja kyynisyys saavat vallan. Pitkään jatku-



arvo, mihin hoitotyöntekijä oli sitoutunut eli potilaan hyvän edistäminen ei toteu-
tunut, koska johdon vaatimus oli taloudellinen. Pitkään kestettyään arvoristiriita 
uuvuttaa ja vähitellen masentaa. Kuten eräs vastaajista pohti: “Ristiriidat, varsin-
kin arvoristiriidat, vievät ihmiseltä loputkin voimat.” Vastaajat kertoivat, ettei
organisaatiossa enää tunnistettu hyviksi havaittuja arvoja. Uudet asiat lisääntyi-
vät nopeasti. Ne piti hyväksyä, eikä edes keskusteltu siitä, oliko ne henkilös-
tön/työyhteisön arvojen mukaisesti toteutettavia. “Johto kertoi vain tuloksen, mi-
hin piti päästä, kehui sitten henkilöstön, että kyllä te selviätte, mutta entä poti-
laat, tuntuu, kuin tietokone olisi potilasta tärkeämpi” kertoi eräs haastateltavista
työtilanteestaan ja lisäsi: “Tällainen turhauttaa nopeasti, vie työn merkityksen ja 
luottamuksen päättäjiin.”

Eräs hoitotyöntekijä kertoi itseään masentavista tekijöistä: “Potilas ei aiheuta
masentuneisuutta, vaan syyt ovat muissa työyhteisöllisissä asioissa. Nykyisin po-
tilas ei ole lainkaan läsnä häntä hoidettaessakaan. Ei puhuta kuolemasta, ei puhu-
ta siitä, miten lähellä olemme potilasta, myös fyysisesti. Puhutaan siitä, miten
meidän tulee hellästi ja ammatillisesti koskettaa potilasta, mutta mitä sitten, kun 
potilas lyö, sylkee ja huutaa? Eikö siitä puhua? Me ollaan niin kuin potilasta ei 
olisikaan, eikö hän ole enemmän arvoinen? Monesti ajattelen, tuollaiseltako mi-
näkin sitten vanhana haisen, jätteeltä, luonnollistahan se on, kaikki me pelkääm-
me vanhenemista, omaa sairastumistamme. Kun olemme sairaiden kanssa teke-
misissä, emme voi ummistaa silmiämme omalta kuolemalta, omalta sairastumi-
selta. Miksi emme puhu näistä asioita työyhteisössä?” Toinen hoitotyöntekijä 
pohti samoja teemoja: “Me eletään kulisseissa, todellisista asioista ei puhuta 
esimerkiksi työn raadollisuudesta, huonosta palkasta, työ on harmaata, tunteita ei 
sallita ei myöskään potilailla, omaisten tunteisiin ei osata vastata, olemme vie-
raantuneet ihmisyydestä ja välittämisestä. Elämme kuplassa, varsinkin johto, jo-
ka elää omaa elämäänsä jossain, me täällä potilaiden kanssa, omaamme. Välil-
lämme ei ole todellista yhteyttä. Se vie merkityksen työstä. Tuntuu, että ainoa ta-
voite on rahan säästäminen. Ehkä rahaa säästyykin, mutta samalla tuloksena on 
ihmisten vieraantuminen, potilaiden hoidon tason madaltuminen ja hoitajien ma-
sentuminen ja ennenaikainen eläkkeelle jäänti. Nämä ovat sekä inhimillisiä että 
taloudellisia asioita.” 

Työyhteisön sisäisistä tekijöistä, jotka edistivät masennusta ilmaistiin: “Yksi-
löinä olemme epäkunnioittavia, epäkohteliaita, ilkeitä, julmia ja omia tarpeita 
tyydyttäviä. Helposti työtoverille osoitetaan se, ettei toinen ole enää reipas ja 
tunnollinen kaikesta huolehtija. Lisäksi yksityiselämässä on hoitajilla paljon 
murheita. Ihmisiä on kahdenlaisia, toiset selviävät, toiset eivät.” Vastaajien mu-
kaan työyhteisön asenteet olivat vääristyneet. Masennus oli sidoksissa asentei-
siin. Vallitseva kokemus oli, että organisaatiossa vain paras suoritus kelpaa. Kil-
paillaan tuloksista, kuitenkin elämässä ja normaalioloissa suurin osa ihmisistä on
keskinkertaisia, “ollaan ihmisiä, sellaisenaan kelpaavia, sen jälkeen löytyy itsestä
ne vahvuudet, lahjakkuudet, paras, kun ei niitä kiskota väkisin. Jos kuolee, se on 
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vana tilanne saattaa aiheuttaa avuttomuutta ja voimakasta riippuvuutta toisten antamasta ar-

vonannosta. Tilanteeseen liittyy itsetunnon huonontuminen (Suonsivu 1998).



epäonnistumista, jos vanhenee, se on epäonnistumista, määritellään kriteerit, mil-
lainen pitää olla, erinomainen, halvalla hyvää tulosta” kiteytti eräs vastaajista or-
ganisaationsa kulttuuria. “Hoitajat haluavat ennenaikaiselle eläkkeelle entistä
enemmän, he haluavat työn iloa, sitä että työ ei ole vain suoriutumista, pa-
konomaista, eikä tunneta joustavuutta. Työyhteisössä tunteet ja asiat eivät kulje 
käsikkäin. Tunteita ei huomioida, vain asioita kehitetään,” pohti eräs vastaajista
nykyistä työyhteisönsä tilaa. Jotkut masentuneista pohtivat sitä, että työn tulisi 
olla hyvin organisoitua. Se todettiin tärkeäksi suhteessa masennuksen kokemuk-
siin. Työn organisointi on erittäin tärkeää silloin, kun itse on menettämäisillään
omat rajat eli kykenee selviytymään vain ulkoisesti järjestetystä työstä. Rutiinit 
tulevat tärkeiksi, muuhun ei kykene. Toisaalta, kun työnsä hallitsee, ei menetä li-
sää itsetuntoaan, kun ei hallitse, itsetunto häviää lopullisesti. Masennuksen ko-
kemuksiin liittyivät haavoittuvuuden kokemukset ja pelot epäonnistumisista.
Seuraavassa esimerkki tästä erään vastaajan ilmaisemana:

Muutoksissa suurin uhka on pistää itsensä alttiiksi. Peloista suurin on tuntea it-
sensä suureksi, onkin helpompi epäonnistua ja moittia itseä, siihen liittyy myös 
se, ettei kestä palautetta. Masentuneena menee takaisin lapsuusmaisemiin, käy 
pieneksi. Se luo ristiriitaisen olon: toisaalta haluaa normit, säännöt, jonkun 
vahvan aikuisen, joka sanoo mitä pitää tehdä, toisaalta ei, koska sitä on vaikea
hyväksyä ja oma aikuisuus pyrkii esiin ja haluaa selviytyä yksin, itse päättää ja
kun ei pysty, viha suuntautuu itseen: masennus kasvaa, itsemurhavaara suurenee 
tai viha purkautuu ympärillä oleviin ärtyilynä, kiukutteluna ja kaikkinaisena tyy-
tymättömyytenä. Näitä tunteita ei saisi ohittaa, jonkun pitäisi pysähtyä ja ym-
märtää, mistä on kyse. Pitäisi olla myös areenat missä puhua tunteista ja niiden 
aiheuttajista työyhteisöissä.

Masennukseen liittyvät päättämättömyyden kokemukset, jotka vastaajien mu-
kaan haittasivat työskentelyä. Potilashoito vaatii joskus nopeatakin päätöksente-
koa. Päättämättömyys saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Eräs vastaajista kertoi:

Päättämättömyyden tunne kasvaa, toisaalta työ, työtoverit ovat tärkeitä, kuulua 
johonkin, toisaalta muutokset, työn kuormitus ja muut ristiriidat vie kaikki me-
hut, on vaikeata, kun ei osaa eritellä työn tärkeyttä elämässä vaan jää ambiva-
lenttisuus toisaalta, toisaalta vie ja tuo voimia, toisaalta pitää työtovereistaan,
toisaalta inhoaa heitä. Tällainen tilanne pitkään kestettyään vie lisää voimia,
mikään ei tunnu elämässä selkeältä.

Kuuluminen työryhmään on siis toisaalta suoja masennusta vastaan, toisaalta se 
on paine. Ryhmän jäsenenä joutuu miettimään omaa vaikutustaan muihin ja 
muiden vaikutusta itseen. Mietittäessä työn kuormittuneisuuden kasvamista, to-
tesi eräs vastaajista:

Kuormitus tulee paitsi tehtävien lisäyksestä, uusista tehtävistä, koulutuksen 
puutteesta, huonosta työn organisoinnista, uusista potilasryhmistä, uusista poti-
lasongelmista se tulee ennen kaikkea ihmissuhdekuormituksesta ja se on henkis-
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tä. Mikä on pahinta laatuaan. Sitä ei meillä osastoilla tunnisteta, sille ei löydetty
keinoja eikä sitä hallita. 

6.5.2 Jähmettynyt 

Osa masentuneista vastaajista kuvasi oloaan “jähmettyneeksi”. Masennukseen 
liitettiin ilottomuus ja onneton olo. Siihen liitettiin kokemus työn koneistumises-
ta. Työ koettiin vain suoriutumisena. Eräs vastaajista kertoi: “Olen pystyyn kuol-
lut, minulla ei ole tunteita, jos niitä on, ne ovat negatiivisia. Elämä on tyhjää, 
elämättömyyttä.” Useat masentuneista ilmaisivat masennuksen sisältävän kärsi-
mystä, tylsyyttä, häpeää ja mustaa surua. Eräs kertoi: “Mikään ei tuntunut elä-
mässä miltään, mistään ei saa otetta. Haluan vain vetäytyä itseeni, omaan maail-
maani.” Masennus muutti persoonallisuutta. Masentuneena koettiin itseinhoa, it-
setunnon heikkoutta ja syyllisyyttä. Osa kertoi ajattelevansa itsemurhaa; “koska 
minusta ei enää ole mihinkään”.

Jotkut korostivat yleisen voimattomuuden tunnetta. Se tarkoitti sitä, että ei ol-
lut otetta elämään eli elämän hallinta oli rikkoutunut. He tunsivat myös, ettei 
heillä ollut vaikuttavuutta suhteessa ympäristöön. Päätökset tehtiin heitä kuule-
matta tai heiltä kysymättä. Masentuneiden ryhmällä oli edellistä ryhmää enem-
män kokemuksia siitä, että heidät ohitetaan, kun asioista neuvotellaan ja pääte-
tään. Heitä ei myöskään kutsuttu mukaan kokouksiin, palavereihin tai juhliin. 
Tähän liittyivät voimakkaat hylätyksi tulemisen kokemukset ja alhainen itsear-
vostus. Heillä oli tulevaisuuden pelkoja. Heillä oli myös paljon syyllisyydentun-
teita. Ne liittyivät elettyyn elämään, työelämään ja esimerkiksi lasten kanssa
olemisen vähyyteen. 

Masentuneena ei jaksanut osallistua koulutuksiin. Siitä koettiin syyllisyyttä.
Monet tunsivat loukkaantuvansa toisten puheista tai teoista aikaisempaa hel-
pommin. Heillä oli myös tunne, että he joutuivat toisia enemmän “sanallisten
hyökkäysten” kohteeksi. Ryhmän vastaajilla oli vaikeuksia työmotivaation yllä-
pidossa. He eivät sopeutuneet muutoksiin ja uuden oppiminen tuotti vaikeuksia. 
Heillä ei ollut halua opiskella uusia asioita. Heillä oli ajoittaisia epäilyksiä siitä,
onko heidän nykyisessä työssään mitään merkityksiä. Heillä oli myös pelkoa sii-
tä, etteivät jatkossa tule selviytymään muuttuvassa työssään.162 Heillä oli erilaisia
kipuja, joiden avulla he kuvasivat masentuneisuuttaan. Unihäiriöt olivat tavalli-
sia. He halusivat vetäytyä omiin oloihin. Puhuminen toisten kanssa tuotti vaike-
uksia, koska resursseja oli melko vähän. Eräs hoitotyöntekijä kuvasi sitä, “miten
aiemmin olin aktiivinen ja innokas kaiken uuden suhteen, nyt kaikki uusi pelotti,
tuli tunne, että voimia ei ole opetella mitään uusia työtehtäviä” (ks. Lappalainen 
1998; vrt. Pietikäinen 1999).
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162 Esimerkiksi Gist (1987) tarkastelee kompetenssi-käsitteen avulla yksilön näkemystä

omasta kyvystään hallita jokin tehtävä tai työ. Sisäisen hallinnan tunne liittyy hänen näkemyk-

seensä ja kokemukseensa omista keinoista ja kyvyistä, joilla hallitsee tilanteensa. 



Masentuneet kuvasivat häiriöitä suhteessa situaatioon eli elämäntilanteeseen.
Subjektiivinen maailmankuva oli muodostunut repaleiseksi. Kehollisia sairauk-
sia, kipuja ja oireita esitettiin runsaasti. Yksilöllisestä situaationallisuudesta joh-
tuen eri olemassaolon muodot painottuivat eri tavoin. Osa vastaajista tunnisti 
häiriön tai epätasapainoisuuden oman olemassaolonsa kokonaisuudessa. He toi-
voivat, että heitä hoitava henkilö tai lähimmäinen pystyisi näkemään masentu-
neen esille tuomien asioiden taakse, niiden alkulähteille. Itse sitä masentuneena
ei kyennyt tekemään. Masentuneisuuteen ilmaistiin sisältyvän tajunnallisuuden
olomuotona hylätyksi tulemisen pelkoa, erilaisuutta ja yksinäisyydentunnetta.
Samalla he kokivat, että oma minä oli hukkaantunut. Elämä koettiin irrallisuu-
dentunteena itsestä; näyttelemisenä. Negatiiviset ajatukset veivät paljon voimia.
Masentunut mietti useasti negatiivisia asioita. Ajan mittaan negatiivisuus vahvis-
tui ajattelun myötä.

Odotukset työyhteisöä kohtaan olivat moninaisia. Tärkeätä oli, että työssä 
olisi hyvä tunnelma, siellä olisi mukavaa, jopa välillä hauskaa. “Organisaatioissa
puhutaan vain pelkistä markoista, markkinataloudesta. Ei enää puhuta potilaista. 
Eikö se ole tärkeää, mitä kansalaiset haluavat? Meidän omista veromarkoistahan
tässä hoidossakin on kyse?” ihmetteli eräs hoitotyöntekijöistä. Todettiin, että ny-
kyisellään toiminta ja puheet olivat ristiriidassa. Hoitotyöntekijöiden tehtävänä 
oli toimia suojamuurina potilaisiin päin. Se tuntui raskaalta. Organisaatioiden,
työyksiköiden ja yksittäisten työntekijöiden voimakasta kilpailua kuvattiin myös.
Eräs masentuneista ihmetteli nykyistä johdon päätöksentekoa: “Tuntuu siltä, että 
asiat ratkaistaan pärstäkertoimella, tuottavuudella ja samaa mieltä olemisella, ei
kyvykkyyden tai eettisten arvojen voimalla.” Työyhteisön ilmapiiriä kuvattiin 
myös me-hengen puuttumisen tilana. Joitain voimakkaita yksilöitä kuultiin. Ol-
tiin yksilökeskeisiä liikaakin. Ennen kaikkea oli tärkeätä ryhmään kuuluminen.
Se, että on terveesti riippuvainen toisista ja samalla kokee kuuluvansa työryh-
mään – koettiin voiman antajaksi. 

6.5.3 Erittäin jähmettynyt

Erittäin masentuneet kertoivat, että heillä oli vaikeuksia ilmaista omia tarpeita.
Voimakkaasti masentuneet hoitotyöntekijät kuvasivat olotilaansa “erittäin jäh-
mettyneiksi”. Masennusta kuvailtiin käsittämättömän pahana olona, jolle ei ole 
selitystä. Jotkut kertoivat, että heidän elämänsä oli hidastunutta, aikaansaamat-
tomuutta ja ankeaa. Elämää kuvasi pelot ja turvattomuuden tunne. Osa kuvasi si-
tä, miten he luovuttivat mielellään vastuun päätöksistä toisille, koska itsellä oli 
tunne, ettei osannut tai jaksanut tehdä päätöksiä. Jotkut kertoivat, että heidän oli 
“pakko” päättää kaikista asioistaan, muuten he hajoaisivat. Ambivalenttisuus
leimasi päätöksentekoa. Yleinen voimattomuus oli tämän ryhmän jäsenillä yleis-
tä. Jotkut kokivat itsensä uhreiksi. Alituinen väsymys leimasi masentunutta. Vas-
taajat kuvasivat itseään itseensä sulkeutuneiksi, itseään inhoaviksi ja itseensä 
pettyneiksi. Monilla oli itsemurha-ajatuksia, toisilla myös aiempia yrityksiä.
Elämäntilanne oli kaventunut, sosiaaliset suhteet vähäisiä ja voimakas yksinäi-
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syydentunne oli vallitseva. Kun mikään ei elämässä enää kiinnostanut, mikään ei 
tuntunut merkitykselliseltä ja merkityssuhteita ei syntynyt, tunteita ei juurikaan 
ollut. Tuntui vain ahdistavalta, mustalta, kärsimykseltä ja kaikin tavoin vajavai-
selta (vrt. Styron 1999). Tuntui siltä, ettei ollut muuta vaihtoehtoa kuin itsemur-
ha. Suomessa itsemurhakuolleisuuden määrä on kansainvälisestikin mitattuna
suuri. Vuodesta 1990 lähtien on todettu itsemurhakuolleisuuden määrän laske-
van. Vuonna 2000 tehtiin 1165 itsemurhaa. Itsemurhat ovat 10 viimeisen vuoden 
aikana vähentyneet neljänneksellä. Vähennyksen eräänä syynä oletettavasti on it-
semurhien keskeisen riskitekijän, masennuksen entistä parempi tunnistaminen
(Kansanterveyslaitoksen tiedote 3.6.2002: Suomalaisten mielenterveys,
www.ktl.fi).

Millaista on olla työssä erittäin masentunut? Masentuneet hoitotyöntekijät 
kuvailivat masennuksen kokemuksiaan suhteessa työhönsä, työyhteisöönsä ja 
organisaatioonsa. Hoitajat kuvasivat arvottomuuden tunteita, koska he kokivat, 
etteivät opi uusia tietoja eivätkä taitoja työssään. Nykyinen ammatillisuuskin
tuntui kadonneen. Tilalle oli tullut taantuma. Toisinaan potilaat ja omaiset tun-
tuivat tietävän heitä enemmän hoidostaan ja sairaudestaan. Vastavalmistuneet ja 
opiskelijat olivat nopeita, nokkelia ja kyvykkäitä. Muutosvaiheissa korostui mui-
den osaaminen ja oma jämähtäminen. Jotkut vastaajista pohtivat suhdetta työ-
hönsä. Se oli kaksijakoinen: Toisaalta työ oli turhauttavaa, saman toistoa, toisaal-
ta se oli vaativaa, uusia asioita sisältävää. Työtä ei tuntenut osaavansa tehdä kuin
osin. Työstä suoriutuminen oli hidasta. Se oli ristiriidassa kiireen ja lisääntyneen
työmäärän kanssa. Kiireisenä aikana lamaantui, unohteli asioita eikä saanut teh-
täviä valmiiksi. “Halusin vain paeta tilanteista” kertoi eräs masennuksesta pit-
kään kärsinyt. Hän pohti: “Tuntuu, että paineita on liikaa, pyyntöjä satelee joka
puolelta, niitä ei ehdi eikä jaksa täyttää, olen aivan hajalla kotiin päästyäni.” Ma-
sentuneet kuvaavat sitä, “miten työtoverit, potilaat ja jopa joskus omaiset näyttä-
vät ihmettelevän heidän hidastunutta olemustaan”. Vastaajien mukaan jotkut po-
tilaista pitävät masentunutta töykeänä tai ilkeänä. Työtovereista osa tekee masen-
tuneen puolesta työn, osa ilkeilee tai vähättelee. Jotkut vastaajista ilmaisivat epä-
luuloisuuttaan: “Tuntuu siltä, että osastonhoitaja puhuu ylihoitajalle asioitani” tai 
“kyllä ylilääkärille on kanneltu”. Erittäin jähmettyneen työssä käynti oli vastaaji-
en mukaan “päivä kerrallaan elämistä”. Eräs vastaajista kertoi: “Jokainen työpäi-
vä vaati suuria ponnistuksia. Työpäivän päätteeksi on kaikkensa antanut, kuole-
manväsynyt. Kotona en tee mitään muuta kuin nukun tai lepään. En jaksa käydä 
missään kodin ulkopuolisissa harrastuksissa. Muutenkin sosiaaliset kontaktini 
ovat minimaalisia.”

Jotkut ilmaisivat, että heitä “hävetti” oma työn hallinnan heikkous. Se vie it-
setunnon. Syyllisyydentunteet aktivoituivat. Tunne, ettei minusta ole mihinkään,
on tavallista. Vastaajien mukaan vertailut entiseen minään, nuoriin hoitotyönte-
kijöihin ja jaksaviin työtovereihin masensi entisestään. Työstä selviytyminen ja 
potilaiden hyvä hoito oli vastaajille erittäin tärkeitä. Ne loivat identiteetin. Kun 
selviytymisen tunne romahti, tuntui, ettei jäänyt jäljelle mitään. Työ muodostui
erääksi hoitotyöntekijän tärkeimmistä elämälle merkityksen antajista (ks. Viina-
mäki ym. 1996; Harri 1997). Osa vastaajista pohti kokemuksiaan suhteessa työ-
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yhteisön tilanteissa olemisen vaikeuksina: Millaista on olla masentuneena työssä 
eri tilanteissa, kun ei jaksa eikä halua olla läsnä. Lisäksi tuntee, ettei itsestä tai 
tekemästä työstä ole mitään hyötyä potilaille, enemmänkin haittaa. Erittäin jäh-
mettyneeksi itsensä kokeva ei erityisemmin välittänyt organisatorisista tai työyh-
teisöllistä muutoksista. Energia ei riittänyt tulevaisuuden pohdinnoille tai eri 
vaihtoehdoille. Myöskään huhuja ei jaksettu kuunnella. Voimat kuluivat siihen, 
että jaksoi tehdä työnsä.

Kokemusten pohdinta käsitteli myös niitä kysymyksiä, minkälaisen kuvan 
annan masentuneena työyhteisöstä esimerkiksi omaisille, opiskelijoille tai vie-
raille? Miten vaikutan työtovereihini? Koska tunne ja tieto siitä, ettei “täytä” 
paikkaansa, vaan toiset ovat ottaneet osan työtaakasta kannettavakseen, aiheutti
se häpeää ja syyllisyyksiä. Joissain työyhteisöissä tästä oli huomauteltukin ja 
“käsketty” masentunutta hakeutumaan sairaslomalle tai jopa eläkkeelle. Lisäksi
masennuksen kokemukset ulottuivat laajemmalle koko asianomaisen elämänti-
lanteeseen. Se, että työssä ei jaksanut oli merkityksellistä koko omaa ihmisarvoa
ajatellen. Työssä menestyminen oli pitkälti sama kuin ihmisenä menestyminen.
Elämän merkitykset koostuivat pitkälti työn kautta esiintyviin merkityksiin. Eräs
vastaajista pohti syyllisyyden tuntemuksiaan: “Masentunutta ei tulisi syyllistää,
yksinkertaisesti ei jaksa olla positiivinen, kun ei näe kuin mustaa tyhjyyttä ympä-
rillään. Silloin ei auta toisten sanominen, että ota niskasta itseäsi kiinni, reipastu, 
tuli vaihe, ettei pystynyt auttamaan itseään. Tässä vaiheessa on tarpeen muiden 
ihmisten apu, vetäminen kuiville masennuksen suosta. Olen kuullut sellaisesta-
kin, että kun hoitaja ei jaksanut, alkoivat muut kiusata, yksinkertaisesti hoitajan 
oli pakko jättää työnsä. Jos työtoverit ovat tällaisia, niin jonkun pitäisi huomata,
työterveyden, johdon, luottamusmiesten, työsuojelun, jonkun...” 

6.5.4 Pseudovahva 

Voimakkaasti masentuneet hoitotyöntekijät kuvasivat itseään vaativiksi. Jotkut
pohtivat: “Vain paras suoritus itseltä kelpasi, aina piti olla vahva ja kestää miltei
mitä vain.” Vastaajien mielestä valevahvuudesta seurasi se, että muut luulivat to-
siaan heidän jaksavan ja uhrautuvan loputtomiin. Samanaikaisesti asianomaisen
voimat ehtyivät, olo oli pettynyt siitä, kun ei osannut huolehtia itsestään, hoitaa 
ja pitää puoliaan. “Sen vielä ymmärsin, että kannoin perheeni taakkoja, mutta
miksi koko maailman? Eihän se ole edes mahdollista, mutta niin tein, kunnes
uuvuin perinpohjin”, kuvaili eräs vastaajista masennuksen prosessiaan. 

Kirjallisuudessa onkin kuvattu sitä, että ensisijaistamalla toisten tarpeet ohit-
se omien tarpeiden “ostetaan” ympäristön hyväksyntää. Olemalla kiltti ja mielik-
si muille minua rakastetaan -teema on melko tavallinen masentuvan kokemus.
Masentuneita leimasi myös vaikeus sanoa “ei” ympäristön pyynnöille ja vaati-
muksille. Omat tarpeet on ohitettu lähes koko elämän ajan. Se on tapahtunut
huomaamatta. Eräs vastaaja totesi, että “se käy äkkiä, kun itse ohittaa itsensä ja
huolehtii vain muista, myös toiset oppivat saman järjestyksen. Itsessä kasvaa vi-
ha, mutta ketä sitä voi syyttää? Kun sitten itse tarvitsin apua, tuntui, ettei mistään
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sitä saanut, viha nousi entisestään. Ennen olin pärjännyt näissä tilanteissa sisuun-
tumalla, mutta nyt en enää jaksanut”. Joskus omia tarpeita ei ollut tunnistettu
lainkaan. Ylenmääräiseen huolehtimiseen liittyi syyllisyys, tuntui, että pitäisi olla 
vastuussa toisten hyvinvoinnista. Huolehtimalla haettiin hyvinvoinnin mahdollis-
tumisia. Jatkuva huolehtiminen ja sureminen veivät nopeasti voimia. Masentu-
neisuuteen sisältyy myös pinnistämistä yli omien voimavarojen. Seurauksena täl-
laisiin tilanteisiin liittyi asioiden ja tuntemusten ulkoistamista. Monet asiat olivat
muiden syytä. Masentuneisuuteen liittyi herkästi loukkaantuminen ja haavoittu-
vuus. Masentunut alistuu toivottomuuteensa ja tällöin tilanteeseen saattaa liittyä 
kiusattuna oleminen. Masentuneena ei ole voimia “pitää puoliaan” vaan helposti 
alistuu kiltin ihmisen rooliin (vrt. Heidegger 1988; ks. Tasala 1997). 

6.5.5 Ikääntyvä 

Vastaajat pohtivat sitä, että nopeat tietotekniikan muutokset olivat tyypillisiä ter-
veydenhuollon työyhteisöissä. Jotkut totesivat, ettei tietotekniikka ainakaan tois-
taiseksi vielä ollut vähentänyt hoitotyöntekijöiden työtä, vaan päinvastoin. Hoi-
totyöntekijöillä todettiin sen lisänneen välillistä työtä, eli siihen käytettävä aika 
oli ydintyöstä eli potilaan hoitoajasta pois. Esitettiin myös, että tietotekniikan tu-
lo hoito-osastoille aiheutti epätasa-arvoisuutta. ATK:n osaajat olivat hyväksy-
tympiä hoitajina kuin “vain” potilashoidon osaavat.163 Yleisesti ikääntyneillä
hoitotyöntekijöillä oli vaikeuksia omaksua tietotekniikkaa ja käyttää sitä ru-
tinoidusti työssään. Vastaajista yli kolmannes oli sitä mieltä, että tietotekniikka
heidän työyhteisöissään on kehitetty tukemaan perustyötä, yli kolmannes oli 
päinvastaista mieltä ja 27,3 % ei osannut sanoa mielipidettään.

Vastaajista alle kolmannes tunsi onnistuvansa työssään. Työssä täysin epäon-
nistumista tunsi alle viidesosa hoitotyöntekijöistä. Epäonnistumisen pelkoa ku-
vattiin tavallisena masentuneen olomuotona. Jotkut masentuneista hoitotyönteki-
jöistä kuvasivat tilanteen pahenemista kierteen tavoin: “Kun ikääntymisen164,
työkuormituksen, muutosten ja ongelmien seurauksena paineet kävivät kohtuut-
tomiksi, huomasi äkkiä, ettei selviä enää työstä tai elämästä yleensä niin kuin 
ennen.” Tällöin “aloin torjua potilaita, en päästänyt ketään lähelleni, huomasin
olevani aina kiukkuinen ja kyyninen. Sitten huomasin, ettei minusta enää tykätty. 
Huomasin, etten enää nähnyt elämässäni enkä varsinkaan työssä mitään hyvää. 
Samaa tylsyyttä aina vaan. Voimat olivat huvenneet” kiteytti eräs vastaaja asian. 
Tähän liittyi se ajatus, että ihmisen menetettyä itselleen tärkeiden asioiden teke-
minen tai hänen perustarpeet eivät tyydyty, tulee ristiriitainen olo, joka pitkitty-
essään aiheuttaa uupumisen ja vähitellen voimistuessaan masennuksen koke-
muksen (ks. Saarela 1992; Leino-Kilpi ym. 1999). 

163 ks. Hosia (1999) sähköisen asioinnin kehityksestä julkisissa palveluissa.
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Monet masentuneista pohtivat omaa olemassaoloaan yleensä elämässä ja työ-
paikassaan merkitysten kautta, kuten:

Merkitykset ovat ihmisen perusjuttuja, että tuntee itsensä kokonaiseksi, ylipää-
tään kokee jotain, tuntee olevansa työssä kyvykäs, ammattitaitoinen ja osaava, 
se on ensiarvoista minulle. Tärkeäksi itsensä tunteminen. On kai jokaisen ihmi-
sen elämän elinehto. Jos ihminen ei voi tehdä itselleen tärkeitä asioita tai perus-
tarpeet ei tyydyty, seuraa ristiriita ja lopulta tilanteen pahennuttua masennus.
Näin kuvittelen, että minulle kävi, kun sairaalat yhdistettiin ja jouduin osastolta-
ni pois. Nyt tunnen etten osaa oikein tehdä mitään, vaikka olen kohta kolme-
kymmentä vuotta hoitanut potilaita. Mietin valeroolit suojanani: tätäkö minä ha-
luan? Vai suoritanko muiden odotuksia? Jos teen mitä haluan, onko minulla 
työpaikkaa. Elämätön elämä kolkuttaa. Edessäni on vain mustia seiniä. Olen 
yrittänyt vuorovaikutusta muihin, ajatteleeko muut näin? Peilaus toisiin ihmisiin 
hämmentää minua, me ei olla rehellisiä itselle, ei muille, ei kai uskalleta? 

Masentuneet kuvasivat sitä, että heille oli vähitellen voimien vähennyttyä amma-
tillisen kyvykkyyden heikentymisen myötä tullut kyyninen asenne työhön.165

Voimia oli vähentänyt vastaajien kokemuksena esimerkiksi seuraavat suorina 
lainauksina kuvailut asiat : 

Koen työn henkisesti liian raskaaksi epäkohdista johtuen. Niitä ei kukaan yritä 
korjata. Töistä tullessa ei muuta jaksa kuin mennä maate. Kuitenkin olo vähän 
helpottuu, kun pääsee työstä pois. 

Aamuyön unettomuutta, kotityöt jää rempalleen, ei jaksa pitää yhteyttä ihmisiin, 
syön makeaa, olen hiljaa, olen äreä, 1-2 pulloa olutta joskus, työ ällöttää.

Se ilmenee laiskuutena, ei huvita tehdä mitään, äreytenä, kaikki mahdollinen är-
syttää.

Saamattomuutta, haluttomuutta ei tule pidettyä yhteyksiä ystäviin ja sukulaisiin 
kuten ennen vaan paljon harvemmin kontaktivähäisyys vapaa-ajalla, erakoitu-
mista? Työn jälkeen voimattomuutta hakea virkistystä/vastapainoa työlle.

Väsyttää jatkuvasti, pakko nukkua aina työn jälkeen 1-2 tuntia, suunnittelen kun-
toilevani, harrastavani itselleni tärkeitä asioita, mutten kuitenkaan jaksa ja ryh-
dy toimeen. 

Olen hiljaa, kommunikoin mahdollisimman vähän, haluaisin olla omissa olois-
sani, työ/toiminta ei kiinnosta, väsyttää ja olen voimaton.

Työmotivaatio on alhainen, jatkuva voimattomuudentunne, itken useita kertoja 
viikossa, saamaton ja vetäytyvä, mikään ei kiinnosta.
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Valvon paljon, enkä jaksaisi lähteä työhön. Työ jännittää, sen uudet asiat, en 
osaa tehdä niitä.

Työ ei suju täysitehoisesti, masentunut tarvitsee muiden tukea työyhteisössä,
muut tekevät osan töistä eikä hoitaminen ole täysipainoista. 

Ihmisarvon tunteminen työtovereiden joukossa olisi välttämätön. Turvattomuu-
den tunne, kun ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu tai päätetään eli yllätykset työs-
sä, mihin oma päätöksenteko on hävinnyt? 

Yksilöllisyys käytännön tasolla olisi tärkeä huomioida esim. kyvyt, luonne. kehit-
tämiskeskusteluista ei ole ollut hyötyä osastonhoitajan kanssa, alemman koulu-
tuksen saanut työntekijä ohjaa osastonhoitajaa. Hän ei pysty toteuttamaan kehit-
tämiskeskusteluissa sovittuja asioita. 

Kielteiset uskomukset vievät voimia. 

Kiireen, työkuormituksen, runsaiden ongelmien ja työhön kyynistymisen myötä
hoitotyöntekijöillä nousi huoli potilaiden hoidon laadusta. Hoitovirheiden määrä
oli noussut aikaisempaan verrattuna.166 Potilaat joutuivat lähtemään puolikuntoi-
sina jatkohoitopaikkoihin tai kotiin. Vastaajilla oli tunne, etteivät potilaat saaneet 
täysipainoista ja laadukasta hoitoa.167 Niinpä huoli lisäsi hoitajien omien tarpei-
den edelleen sivuuttamista, koska hoitamiseen liittyi paljon eettisyyttä ja sitou-
tumista potilaan terveyden ja hyvän olon edistämiseen. Kuitenkin tähän liittyi 
pettymyksen tunteita, koska “joskus tuntuu siltä, että työnantaja käyttää meidän
hoitotyöntekijöiden eettisyyttä ja velvollisuudentunteita hyväksi. Tiedetään, ettei 
me jätetä potilaita pulaan, vaan yritetään viimeiseen jaksamiseen asti” ilmaisi
eräs hoitotyöntekijöistä tunnelmia nykyisestä tilanteestaan.

6.5.6 Lyhyen aikaa työskennellyt 

Ryhmittelin lyhyen aikaa työskennelleiden ryhmään ne masentuneet hoitotyön-
tekijät, jotka olivat työskennelleet terveydenhuollossa 2-3 vuotta. Monet heistä
koki olevansa vielä aloittelija omassa ammatissaan. Tähän ryhmään kuuluvat ko-
rostivat kaksi heille erityisen merkityksellistä asia-aluetta: hoitotoiminta käytän-
nössä ei vastannut ammatillinen koulutuksen vaativuutta ja hoitotyön palkkaus ei 
vastannut hoitotyön arvostusta ja työn vaativuutta. Moni hoitotyöntekijöistä tote-
si, että terveydenhuollon ammatti oli ollut heille pettymys. Useat kertoivat, ettei-
vät aio olla pitkään terveydenhuoltoalalla, vaan he yrittävät löytää muita tehtäviä 
tai kouluttautua uuteen ammattiin. Vastaajat ilmaisivat sen, että koulutuksen ai-

166 Hoitovirheiden määrä on edelleen nousussa myös valtakunnallisesti tarkasteltuna.
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kana he olivat tutustuneet varsin vähän käytännön työkenttiin. Koulutus osoittau-
tui liian “korkealentoiseksi” käytännön toteutukseen nähden. Jotkut kertoivat, et-
tä koulutuksen sisällöissä tulisi huomioida ja “valmentaa” heitä työelämän kii-
reeseen, ristiriitoihin ja jaksamisen ongelmiin. Heille oli myös yllätys terveyden-
huollon johtamisen byrokraattisuus ja ammattiryhmien väliset kitkat ja tarkat
työnjaot tehtävien ja vastuiden suhteen. Työn osakseen saamaa arvostusta he il-
maisivat kahtiajakautuneeksi. Toisaalta työ terveydenhuollossa oli suosittua ja 
arvostettua, toisaalta päätäntämahdollisuudet olivat heikot. Melko uusina työnte-
kijöinä heidän mielipiteensä ohitettiin. Jotkut vastaajista ihmettelivät organisaa-
tion johdon käyttäytymistä. “Johdon lupaukset ja puheet ovat usein täysin eri, 
mitä käytännössä tapahtuu. Se on käsittämätöntä” ihmetteli eräs vuoden tervey-
denhuollossa työskennellyt hoitotyöntekijä. 

Situationaalisuus elämismaailmaan ja suhde organisaatioon ja työyhteisöön, 
jossa tavat, uskomukset ja kulttuuri ovat vuosien mittaan vahvistuneet sanomat-
tomiksi laiksi, on uuden työntekijän vastassa, kun hän tulee työyhteisöön. Toi-
saalta uusi työntekijä oli nyt tullut työyhteisöön, jossa vanhat totutut tavat ja ar-
vot olivat muutosten myötä häviämässä ja uusia ei oltu muodostettu. Se oli mur-
rosvaihe, jonka uusi työntekijä koki subjektiivisen maailmankuvan rikkoutumi-
sena. Epävarma tilanne ja työyhteisön ahdistustilanne aktivoivat vastaajien mu-
kaan heidän oman ahdistuksensa, joka pahetessaan muuttui masennukseksi. 

6.5.7 Sijaisena toimiva 

Muodostin ryhmän sijaisena toimivista hoitotyöntekijöistä. He kuvasivat oloaan 
siten, että heiltä oli tulevaisuus hukassa. Elämä piti olla edessäpäin. Vastavalmis-
tuneena heillä oli kriittisiä kannanottoja työstään. Työongelmien seurauksena 
jotkut toivat esille turhautuneisuuden masennuksensa johdosta. “Olen aloiteky-
vytön, mikään ei tunnu miltään, en ole kiinnostunut oikeastaan mistään, olen yk-
sinäinen, oma syy, en jaksa pitää yhteyksiä, on turhautunut ja pysähtynyt olo” 
“Asiat pysyy paikallaan, nekin, jotka voisi muuttaa” kuvasi eräs vastavalmistu-
nut, puoli vuotta työskennellyt perushoitaja tunnelmiaan. Osa vastaajista painotti
myöskin masennuksen kokemuksessa iän, vuodenaikojen ja kaamoksen merki-
tyksiä mielialaa synkentävinä tekijöinä. 

Jotkut sijaishoitajista kuvasi voimakkaita vihan ja katkeruuden tunteita. Niitä
ei voinut, ei uskaltanut eikä osannutkaan tuoda työyhteisöissä esille. Tunteiden 
ilmaisuun liittyi kyvyttömyyttä ja arvottomuuden tunteita. Sijaisena toimiva hoi-
totyöntekijä tunsi itsensä vakituisia huonommaksi. Tunnetta lisäsi se, ettei juuri-
kaan päässyt koulutuksiin. Itsensä kehittäminen jäi heikoksi, osittain rahatto-
muuden vuoksi, osittain siksi, että työtä piti odotella kotona. Ainakin piti olla
nopeasti saatavilla, kun työnantaja tarvitsi tilapäisapua. Suurin osa heistä kuiten-
kin totesi tietävänsä, mitä hänen työltään odotetaan. 25,5 % kaikista masentu-
neista ei osannut ottaa kantaa kyseiseen väittämään. Masentuneista vastaajista 
noin joka kolmannella oli varmuus työsuhteen jatkuvuudesta. Noin 15 prosentilla 
oli epäilyksiä jatkuvuudesta ja joka kolmas oli epävarma (täysin eri mieltä) työn 
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jatkuvuudesta168 (vrt. Sutela 1998). Sijaisena toimivista (n=10) ei kukaan ollut 
täysin varma työnsä jatkuvuudesta. 

6.5.8 Sisäänpäin suuntautuva

Tähän ryhmään ryhmittelin sellaiset masentuneeksi itsensä kokevat hoitotyönte-
kijät, jotka erityisesti pohtivat masennustaan “itseensä päin suuntautuvana asia-
na.” Jotkut pohtivat sitä, että masennus oli rangaistus. He esittivät, että he olivat 
tehneet jotain väärää, ja sen vuoksi heitä rangaistiin. Heidät nöyryytettiin ja py-
säytettiin miettimään omaa sisintään. Häpeä ja nöyryytetyksi tulemisen tunne 
olivat monilla päällimmäisinä tunteina. Jotkut suhtautuivat masennuksen koke-
muksiinsa “kypsästi”. “Elämä tuottaa kaikille jotain vastoinkäymisiä, pysäyttää 
ihmisen. Minulla se on masennuksen kärsimys,” pohti eräs vastaajista. Suhteen 
muuttuminen potilaaseen tuotti vastaajille syyllisyyttä. He tunsivat itsensä hei-
koiksi, “potilaiksi”. Se tuntui vaikealta. Eräs haastatelluista pohti masennuksen
merkityksiä suhteessa potilaan rooliin:

Masentuneena hoitotyöntekijänä on vaikeata kysyä itseltään: Kummalla puolella
pöytää istun? Onko sillä merkitystä, kummalla puolen pöytää istun? Olenko hoi-
tajana kuitenkin vahvempi hoitamaan itseäni kuin potilas? Näitä kysymyksiä 
pohdin, kun jaksamattomuus valtasi minut. Jotta tietäisi kummalla puolen pöy-
tää istuu suhteessa potilaaseen, hoitotyöntekijän pitää hakea vastaukset ja voi-
mat sisäisestä maailmasta. 

Eräs vastaajista ihmetteli miettiessään organisaationsa tilaa ja sitä, miksi työyh-
teisössä on niin vaikeata olla oma itsensä:

Pitääkö pelata pelejä, jotta hyväksytään ryhmään? Että saa tahtonsa lävitse, pi-
tää kieroilla, mielistellä, olla esimiehen/johdon kanssa samaa mieltä ja nauraa
takanapäin. Missä on aitous, rehellisyys? Jos olet tunteita näyttävä, niin tode-
taan naiviksi. Työelämä ei tarvitse tunteilevia ihmisiä vaan tehokkaita ja aikaan-
saavia. Mikä voi olla potilaan hoidossa muu aikaansaannos kun hyvä yhteis-
työsuhde potilaan kanssa ja ammatillinen hoitaminen? Vain näin hänen tervey-
tensä edistyy. Se vaatii tunteita, empatiaa ja ihmisestä välittämistä. Miten poti-
laasta juhlapuheissa voi ja pitääkin välittää, mutta työtoverit tai alaiset kohda-
taan mekanistisesti ja välittämättä, korkeintaan työn ulkopuolella ollaan ihmi-
siä, ehkä humalassa, mutta kuitenkin. Ja sitten ihmetellään kun hoitajat eivät voi 
hyvin, masentuvat. Hoitajan pettymys ja tuska se on, mikä pyrkii ulos. 

Vastaajat pohtivat sitä, miten hoitotyöntekijän kokemusta omasta eheydestään 
voidaan työssään vahvistaa? Merkityksellisyyden kokemus tarkoittaa elämän ko-
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lyhytaikaisten sijaisten. Ks. huoli työn jatkuvuudesta erityisesti mielenterveysalueella (Wickström

ym. 2000).



kemista mielekkäänä ja myös halua sitoutua. Jälleen kerran on todettava, että jo-
kainen yksilönä hakee oman työn mielekkyytensä. Kuitenkin on samalla todetta-
va tutkimukseen vastaajien melko yhtenäinen kokemus mielekkyyden löytymi-
sen vaikeudesta. Mielekkyyttä löytyi työn tarkoituksen ja potilaan auttamisen
kautta, mutta työyhteisömuutosten, kaoottisuuden tai erilaisten ristiriitaisuuksien 
ilmenemisen vuoksi mielekkyyden kokemus pirstoutui. Yksinkertaisesti ilmais-
ten hoitotyöntekijöiden kokemusten mukaan he eivät voineet toimia niin, että työ 
tuntuisi mielekkäältä ja siihen voisi sitoutua “täydellä sydämellä”. Hoitotyönteki-
jät eivät voineet tehdä työtä sellaisella tavalla kuin heidän mielestään sitä tulisi
tehdä. Paradoksaalisti: jotta hoitotyöntekijä voi kokea edes jonkinasteista ehey-
den tunnetta, ammatillista itsekunnioitusta ja hoitotyöntekijän identiteetin vah-
vuutta, hän “valitsi” työtehtävien rutinoitumisen. Rutiinien “sisällä” hän pyrki to-
teuttamaan itseään omalla erityisellä tavallaan. “Joskus tämä on tehtävä vaivih-
kaa, salaa” kuten eräs vastaaja asian luonnehti. 

Ymmärrettävyyden tunne (Leppänen 1999) tarkoittaa sitä, että ihminen näkee 
elämän loogisena ja selitettävänä. Vastaajat kokivat paljon turvattomuutta ja 
luottamuksen puutetta työssään. Heidän mukaan se johtui lähinnä siitä, ettei 
tiennyt, mitä organisaatiossa parhaillaan tapahtui ja mitä oli suunniteltu tapahtu-
van. Osa heistä kertoi, että muutoksia ei pystynyt käsittämään loogisen järjen 
avulla. Niiden perustoista ei ollut niin paljon tietoa, että olisi pystynyt hahmot-
tamaan sen, mistä oli kysymys. Kun oli runsaasti epäselviä asioita, alkoivat hu-
hut edetä organisaatiossa. Kun ei enää tiedä, mikä on huhua ja mikä totta, mene-
tetään luottamus. Koska johdolta saatu tieto ei ollut riittävää eikä oikea-aikaista, 
ei enää uskottu välitettyä informaatiota. Tieto koettiin myös liian usein vaihtu-
vaksi. Ymmärrettävyyden tunne työelämästä katosi. Tällaisen tilanteen pitkään
jatkuessa hoitotyöntekijät alkoivat turhautua. Eräs hoitotyöntekijöistä kyseli: 
“Olisiko tällaisessa tilanteessa informaation lisäämisestä apua? Vai olisiko apua 
siitä, että muutokset eivät muotoutuisi hierarkkisesti ylhäältä alaspäin?” Tervey-
denhuollon keskusteluissa tullaan kuulluiksi ja ymmärretyiksi, mutta näyttää siltä 
että, ymmärryksen tiedon ja toiminnan välillä on kuilu. Kärjistettynä: johdon ja 
päättäjien ymmärryksestä huolimatta kaoottinen muutostilanne ei pysty muuttu-
maan entistä organisoidummaksi.

Vaikuttavuus eheyden ulottuvuutena tarkoittaa tunnetta siitä, että omat voi-
mavarat riittävät erilaisiin haasteisiin vastaamisessa. Masentuneet kokivat, ettei-
vät pysty vastaamaan muutoshaasteisiin. Niihin ei löytynyt voimavaroja eikä 
motivaatiotakaan. Masentuneilla ei riittänyt voimavaroja ydintyönkään eli poti-
laan hoitamisen laadulliseen toteuttamiseen Se oli toistuva huolen ja syyllisyy-
den aihe. Mitä tällaisessa tilanteessa voitaisiin tehdä? Eräs vastaajista pohti toi-
minnan uudenlaista koordinointia. “Kaikkien hoitajien ei tarvitse tehdä kaikkia 
töitä”. Samuuden sijasta siirryttäisiin resurssikohtaiseen ajatteluun. Perehdytys, 
työn ohjaus, koulutus ja työn kehittäminen perustuisivat kunkin hoitotyöntekijän 
erityisresurssien ohjaukseen. Resurssit olisivat esimiesten tiedossa ja heidän hy-
väksynnässä. Ajatuksen oletuksena on, että jokaiselle löytyy jokin oma vahvuus-
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alue, josta on erityisen kiinnostunut.169 Kiinnostus johtaa onnistumisiin ja hyviin 
palautteisiin. Tämä aktivoi voimavaroja, antaa itsetuntoa ja herättää motivaatiota.
Työ koetaan merkitykselliseksi, koska jokainen voi antaa sille parastaan omasta
itsestään. Tämä mahdollistaa myös ammatillisen170 kasvun, joka on tärkeä 
jaksamisen elementti (ks. Vaso 1998).

Vastaajien mukaan tähän liittyy paljon kehiteltäviä asioita, joilla on merki-
tyksensä masennuksen kannalta: työn arviointi, kehityskeskustelut, elinikäinen 
oppiminen, oman tieteen alan kehitys, kollegiaalisuus, uralla eteneminen, visi-
ointi ja uskallus yksilönä kohota ryhmästä ja sanoa mielipiteensä sekä ammatti-
ryhmien väliset kiistat. 

6.5.9 Esimiehenä toimiva 

Ryhmittelin tähän esimiehinä toimivat masennusta kokevat hoitotyöntekijät. Ma-
sentuneita esimiehiä oli 6. Jotkut heistä olivat voimakkaasti masentuneita. Esi-
miehet kertoivat, että alaisten hyvinvoinnista huolehtiminen oli tärkeätä. Omien
tarpeiden huomiointi jäi toiseksi. Omat masennuksen kokemuksensa he sysäsivät
piiloon. Eräs esimiehistä kertoikin, että hän näytteli pirteää alaisilleen ja omalle
esimiehelle. “Kukaan ei tiedä minun masennuksestani, eikä tule tietämään. Mi-
nun velvollisuuteni on huolehtia siitä, että muut jaksavat”. Hän pohti myös elä-
mänsä tarkoitusta laajemmin, koska työpäivän jälkeen ei jaksanut tehdä eikä har-
rastaa mitään.

Esimiesten masennuksen oli laukaissut tai pahentanut työn muutosten ja vaa-
timusten kasvun välinen ristiriita. Vanhemmilla esimiehillä oli tunne, ettei oma
ammatillinen koulutus riittänyt uusiin vaatimuksiin. Ammattitaito ei riittänyt.
Esimiehen paineet olivat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvulla. Työyhteisössä 
osastonhoitaja tunsi olevansa altavastaaja, koska hän joutui selvittämään työyk-
sikön tilannetta omalle esimiehelleen (ylihoitajalle) tai osastonlääkärille (ylilää-
kärille).Työyksikön sisällä hänen täytyi kertoa ulkopuolelta tulevien uudistusten 
aiheuttamista vaatimuksista. Osastonhoitaja koki olevansa erittäin ristiriitaisessa 

169 Ks. samansuuntaisia tuloksia ja visioita: Jari Metsämuuronen on käsitellyt tutkimukses-

saan Maailma muuttuu - miten muuttuu sosiaali- ja terveysala? (1998) terveydenhuollon muu-

toksia ja siinä muun muassa hoitohenkilöstön näkemyksiä tulevaisuuden ammatillisuudesta ja 

osaamisesta. Tutkimuksessa osaamistarpeet luokiteltiin 23 luokkaan. Tuloksia tarkasteltaessa

kiinnittyy huomio osaamisen kahteen eri suuntaukseen eli ihmisen kohtaamiseen liittyvä osaami-

nen (pehmeät arvot) ja asiantuntijuuteen (kovat arvot) liittyvä.
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toiminnan kehittämisellä uusiin haasteisiin siten, että kehitetään ja hyödynnetään henkilöstön

ammatillisuutta ja kykyjä.



tilanteessa. Ensisijaisesti hän huolehti alaisistaan ja oman työyksikkönsä hyvin-
voinnista. Samanaikaisesti johto odotti lojaalisuutta ja ymmärtämystä uusien on-
gelmien suhteen. Myös potilaat ja heidän omaisensa olivat entistä aktiivisempia.
Organisaatioiden ulkopuoliset tahot, kuten luottamushenkilöjohto oli kiinnostu-
nut työyksiköiden menestyksestä ja taloudellisista tuloksista.

Työn muutoksina esimiehet esittivät sekä rakenteellisia (supistamismuutok-
set, kehittämismuutokset, työyhteisömuutokset, toiminnalliset muutokset) että si-
sällöllisiä (muutokset työssä, tehtävissä, hoitoon kohdistuvat muutokset, potilas-
ryhmien ja heidän ongelmien muutokset) muutoksia. Rakenteelliset muutokset 
olivat seurausta organisaatiotason muutoksista. Näinä esitettiin ammattirakentei-
den muutokset, työyhteisöjen yhdistämisestä johtuvat muutokset, laadunhallin-
taan liittyvät muutokset ja hoidon menetelmien kehittämiseen liittyvät muutok-
set. Työn sisällölliset muutokset liittyivät potilasryhmien vaihtumiseen, heidän 
sairausryhmien vaihtumiseen, uusiin tehtäviin, organisatoristen muutosten seura-
uksena uusien toimintatapoihin ja -malleihin, uusien rakennemallien käyttöönot-
tamiseen, uusien arviointi- ja seurantajärjestelmien käyttöönottoon ja ATK-
järjestelmien kehittelyyn.

Pääsääntöisesti vastaajat totesivat, että muutokset johdettiin ylhäältä alaspäin 
eikä juurikaan muutosvalmennusta toteutettu. Useimmat esimiehet totesivatkin, 
että heidän saamansa tuki esimiesten taholta oli melko vähäistä.171 Vertaistuki 
koettiin antavaksi. Parhaat foorumit, joissa koettiin tukea saatavan olivat ylihoi-
tajan järjestämät osastonhoitajien kokoukset. Niitä toteutettiin säännöllisesti.
Kokouksissa pystyttiin puhumaan vaikeistakin työhön liittyvistä asioista. Esi-
miehet pohtivat paljon muutoksiin liittyviä paineita: Yksittäisen muutoksen ete-
nemisessä oli ongelmia. Ne lisääntyvät, kun useita muutoksia toteutettiin pääl-
lekkäin ja peräkkäin. Niistä ei ehtinyt toipua. Päällekkäisistä prosesseista pa-
himmillaan seuraa työyksikön kaoottisuus. 172 Pahimpina kokonaisongelmina il-
maistiin ensinnä se, ettei muutoksen suunnitelma tavoittanut työyhteisön henki-
löstöä. Jäi tunne siitä, ettei suunnitelmaa ollutkaan. Suunnitelma jäi irralliseksi
arjen toiminnasta. Se näyttäytyi abstraktina. Toisena vaikeutena esitettiin se, ettei 
kukaan tuntunut välittävän siitä, mitä ongelmia työyhteisöön ja henkilöstölle seu-
rasi muutoksen toteutuksesta, uusista tehtävistä ja toimintamalleista.

Jotkut esimiehistä kaipasivat työyhteisössä muutoksen jälkeen uusien työkäy-
täntöjen kokonaisuuden hahmottamista ja siihen tukea. Se, mitä muutos käytän-
nössä merkitsi ja toi tullessaan, mitä se merkitsisi meidän työyksikössä ja mitä se 
merkitsisi työssäni esimiehenä, miten työni muuttuisi, kuka opettaisi, kuka pe-

171 Narinen (2000) tutki osastonhoitajien tämänhetkisen työn sisältöjä ja niiden muuttumista

tulevaisuudessa. Tuloksena oli, että osastonhoitajat tekivät lähes puolet ajastaan kliinistä poti-

lashoitoa. Tulevaisuudessa tärkeimmäksi tehtäväkseen osastonhoitajat nimesivät työnjohtotehtä-

vän. Tällä hetkellä tärkeitä olivat henkilöstöhallinto, yhteistyö- ja kehittämistehtävät ja kliininen

työ. Koulutus koettiin valmiuksia antavaksi. Poikkeuksena oli kliininen työ. Noin kolmannes osas-

tonhoitajista koki, että sai heikosti tukea omalta esimieheltään. Vrt. Juuti (1998).
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rehdyttäisi, mikä olisi vastuualueeni, roolini, mitkä asiat käytännössä lopulta 
muuttuisivat ja millä seurauksin -kysymykset jäivät ilman vastauksia. Se katke-
roitti osastonhoitajia. He tunsivat olevansa “pelinappuloita, joita joku siirteli
oman mielensä mukaan,” kuten eräs vastaajista asian ilmaisi. Muutoksille esitet-
tiin valtakunnallisina perusteluina “valtakunnallisen suunnitelman toteuttaminen
paikallisesti, hoidon jatkuvuus ja porrastus” tai esitettiin paikallisina perusteluina 
kuntien kustannustietoisuuden ja vaatimusten lisääntyminen.

Perustelut jäivät etäisiksi ja “ilmaan”. Ne eivät kohdanneet ruohonjuuritasoa. 
Organisaation toiminnan suunnittelu ei sisältänyt pohdintaa henkilöstön hyvin-
voinnin tukemisesta. Organisaatioissa kerättiin tunnuslukuja taloudellisuudesta,
potilastiedoista, kilpailu- ja markkinatilanteesta, organisaation hinnoitteluista 
verrattuna muihin ja laatuasioista. Kokonaisvaltaisesti ei henkilöstöä koskevia 
tunnuslukuja kerätty. Joissain organisaatioissa kehittämishankkeet puuttuivat 
muutoksen jälkeen. Jos hankkeita oli, ne olivat enimmäkseen puhetasolla. Niiden 
käytännölliseen toteutukseen ei voitu organisaatioissa satsata, koska ei ollut re-
sursseja. Masentuneisuuden ja työyhteisötekijöiden yhteyksiä ilmaistiin seuraa-
vin sanoin: “Työkulttuuritekijät, yksilön työskentelyyn liittyvät pettymykset,
johdon ja työntekijöiden yhteistyösuhteet, yhteistyötekijät, työn ja vastuun jakau-
tuminen, työn organisointitekijät ja teknologiatekijät.” 

6.5.10 Yhteenveto: Kolme erilaista hoitotyöntekijöiden masennuksen 
kokemusten merkitysryhmää

Analyysin päätteeksi erittelin samankaltaisuudet ja eroavaisuudet, jolloin jokai-
nen masentuneen hoitotyöntekijän kokemuksen merkitys sisältyi johonkin ryh-
mään. Näin pyrin ymmärtämään hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemuksen 
ilmiöön. Kokoomiani ryhmiä peilasin vielä uudestaan alkuperäisiin tuloksiin. 
Analyysin tuloksena muodostui kolme erilaista masennuksen kokemusta kuvaa-
vaa ryhmää: 1) Sisäänpäin heijastava 2) Ulospäin heijastava ja 3) Tasapainoi-
suutta heijastava. Uusintakyselyn tulokset analysoin erikseen. Masennusta ku-
vaavissa ryhmissä ovat siten myös heidän ensimmäisen kyselyn vastaukset mu-
kana.

1. Sisäänpäin heijastava. Ryhmään kuului 16 masennusta kokevaa hoitotyön-
tekijää. Osa heistä koki olevansa voimakkaasti masentuneita. Ryhmän jäsenille 
olivat sisäistetyt asiat merkityksellisiä. He pohtivat asioita perusteellisesti ja sy-
vällisesti. Tunne-elämä oli tärkeä. Työhön ja potilaisiin oli vahva side. Työ mer-
kitsi sitä, että pystyi auttamaan lähimmäistä silloin, kun hän oli avun tarpeessa. 
Vastaajat ottivat hyvin vakavasti potilaiden ja omaisten huolet. He olivat koko-
naisvaltaisesti läsnä potilaan hoitamisessa. Työmoraali oli korkea, jopa niin, että 
he toisinaan kokivat olevansa vaikeasti korvattavia. Asian kääntöpuolena oli ko-
kemus siitä, ettei heistä masentuneena ollut enää mihinkään. He kokivat alistu-
vuutta, katkeruutta, epäluuloisuutta ja epäluottamusta elämää kohtaan. Nuorem-
mat hoitotyöntekijät miettivät muita työn vaihtoehtoja. Työhön sitoutuminen oli 
heikompaa kuin ikääntyneillä hoitotyöntekijöillä. He pohtivat ammatin vaihtoa. 
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Jotkut nuorista hoitotyöntekijöistä odottivat organisaatioiden johdolta paljon, jos
ei muutoksia tulisi, he olivat valmiita vaihtamaan toiseen organisaatioon. 

Masennusta aktivoi tai pahensi itsensä toteuttamisen riittämättömyys, ulko-
puolinen ohjailu, “oman itsensä” menetys, tunne siitä, ettei ole tärkeä (työ ei ole 
tärkeä, työlle ei ole tärkeä) kenellekään tai millekään, itsestä vieraantuminen, ris-
tiriidat suhteessa eettisyyteen ja arvoihin sekä potilaan huonon hoidon toteutus. 
Jotkut ryhmään kuuluvista miettivät elämäänsä taaksepäin todeten sen olleen 
pelkkää suoriutumista. Elämää oli eletty muiden ehdoilla, muiden hyväksyntää 
haluten. Itsestä välittäminen oli ostettu kiltteydellä, hyväksyntä joustavuudella, 
muiden mieliksi olemisella. Masennuksen kokemus pysäytti tämän. Itsen ulko-
puolelta ohjaaminen väheni. Masentuneisuuden kokemus pysäytti miettimään
omaa elämää. Masennuksesta huolimatta tuntui, että otti itse oman elämänsä hal-
linnan käsiin. Se vaikutti ristiriitaiselta, koska samanaikaisesti vastaajat tuntuivat 
menettävän elämänsä hallinnan.

Masennuksen kokemus oli pysähdys. Aiemmin työssä oli koettu “omien tun-
teiden ohitus” ja ihmisenä mitätöinnin kokemus. Oli eletty roolien kautta, ei 
omana itsenä. Kun tämän asianomainen tunnisti, tuli halu lähteä pois tuskallises-
ta työstä. Aiemminkin oli ollut vaikeata “taistella”, sanoa mielipiteensä konflik-
teissa tai saadessa huonoa palautetta. Osaamattomuuden tai virheen tekemisen
kokemus oli vaikea kestää. Ryhmän jäsenet olivat toisten huolien kantajia, toisis-
ta huolehtijoita. Työyhteisössä heille tunnusomaista oli yhteisestä keskustelusta 
vetäytyminen. Mielessä heillä oli paljon mietittyjä ajatuksia, kannanottoja ja ke-
hittämisehdotuksia. Niitä ei tuotu helposti yleiseen keskusteluun, koska asian-
omaisen itsekritiikki oli suuri. Ryhmän jäsenet toteuttivat itsensä tarkkailua ja
arviointia. He tuomitsivat herkästi itsensä, varsinkin ajatellessaan epäonnistuvan-
sa. Heillä oli ollut vaikeata antaa itselle anteeksi omia virheitä. Työtehtävät teh-
tiin huolella ja varmistettiin asiat useampaan kertaan.

Tunnusomaista oli myös kykenemättömyys ilmaista tunteita, kyvyttömyys
sanoa ei ja ilmaista omia tarpeita, loukatuksi, haavoitetuksi ja hylätyksi tulemi-
sen tunteet, henkilökohtaisten hyökkäysten kohteeksi joutumisen tunteet, yleinen 
voimattomuus ja herkkyys ympäristössä tapahtuvalle. Itsensä menettämisen ja
hajoamisen tunne sekä vaihtoehtojen puute tilanteen korjaamiseksi olivat vai-
keimman masennuksen kokemuksia. Tähän liittyi itsemurhan mietintä ja aikeet 
sekä yritykset. Masentunut yksilö kohtaa dynaamisen, alati muuttuvan työyhtei-
sön. Yksilö, työyhteisön työntekijät, potilaat ja muut läsnäolijat ovat alati muut-
tuvassa vuorovaikutuksessa. Masentunut vaikuttaa osaltaan työyhteisöön ja 
päinvastoin. Turvallisuudentunne ei voinut rakentua entisiin, paikalleen jämähtä-
neisiin tapoihin. Osa masentuneista loi itse itselleen turvallisuudenmuurin ympä-
rilleen, joillain masennus toimi turvamuurina. Myös entiset tutut työtavat ja opit-
tu työ, tutut työtoverit ja potilaat tuttuine sairauksineen toimi turvallisuuden ele-
mentteinä. Ajan mittaan ne osalla masentuneita muodostui vankilaksi, josta ei ol-
lut ulospääsyä, ne tukahduttivat ja vieraannuttivat hoitotyöntekijän itsestään.
Ryhmän jäsenet pohtivat nykyisyyttä ja paljon menetettyä taaksejäänyttä elämää.

2. Ulospäin heijastava. Ryhmään kuului 18 masennusta kokevaa hoitotyönte-
kijää. Osa heistä oli lievästi masentuneeksi itsensä kokevaa. Ryhmän jäsenet oli-
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vat olleet työssään aktiivisia. Jotkut heistä oli osallistunut työyhteisön tai organi-
saation yhteisiin henkilöstöryhmiin tai edunvalvontatehtäviin. He pohtivat ma-
sennuksen kokemuksiaan johdon ja henkilöstön yhteistyön kautta. He pohtivat 
organisaation tukijärjestelmien tärkeyttä henkilöstöä ajatellen. He kokivat fyysi-
set tuki- ja aktiviteettimuodot tärkeiksi. “Ulkoiset merkitykset” koko elämää,
perhettä ja työtä ajatellen koettiin tärkeimmiksi. Myös palkka- ja muut edut, työ-
ura, tehtävien vaihdot ja työkierto tunnistettiin hyvää oloa tuottaviksi asioiksi. 
Ryhmään kuuluvat painottivat tasa-arvoisuuden ja johtamisen johdonmukaisuut-
ta niin, että kiire ja työkuormitus saadaan työyhteisöissä tasapainoon. He koros-
tivat koulutuksen ja uuden oppimisen tärkeyttä jaksamisen tukemisessa.

Ryhmän jäsenet pohtivat organisaatioiden tilaa laajemmin. Heidän mielestään
laman aikana työyhteisöissä tasapäistäminen sai vallan, kukaan ei saanut kohota 
muiden yläpuolelle. Kaikkien työntekijöiden piti saada saman verran (työtehtä-
viä, tietoa, etuuksia, koulutuksia, tukea, huomiota) samanaikaisesti. Kyseessä oli 
kuitenkin murrosvaihe, jolloin arvojen ja uusien vaatimusten välinen ristiriita vei 
voimia, jolloin vanha ajattelu ja odotukset tuli muuttaa. He pohtivat organisaati-
oiden perustoja todeten ne huonoiksi. Ihmiskäsitys oli mekanistinen, organisaati-
ot byrokraattisia. Johtaminen oli paljolti käskytystä. Coping-järjestelmiä ei oltu
luotu kokonaisuutena. Hyvinvointi ei ollut luonteva osa strategista suunnittelua 
ja toteutusta. Jaksamisen arviointia toteutettiin. 

Ryhmän jäsenet ulkoistivat oman masennuksen kokemuksensa. Heillä oli 
vahva tunne siitä, että heidän pahan olon kokemuksensa oli tiiviisti yhteydessä 
työyhteisön tilaan ja tapahtumiin. Kun työ toimintaympäristöineen saadaan kun-
toon, myös heidän masennuksen kokemuksensa helpottuvat. He uskoivat positii-
viseen työelämän muutokseen. He olivat toiveikkaita ja miettivät tulevaisuutta.
Masennus kokemuksellisesti kietoutui vahvasti situaatioon. Masennus koettiin
kokonaisvaltaiseksi asiaksi, jossa merkityksellisiksi koettiin oma elämäntilanne,
perhetekijät, taloudelliset tekijät, elämänhistoria, sisäiset vahvuustekijät, itsetun-
to ja itsetuntemus, työ ja muutokset, työsuhteen pysyvyys, työympäristö, työyh-
teisölliset tekijät, ammatilliset ja koulutukselliset tekijät, organisaatiokulttuuri,
sisäiset ja ulkoiset tukitekijät sekä toivo tulevaisuudesta.

3. Tasapainoisuutta heijastava. Ryhmään kuului 21 masennusta kokevaa hoi-
totyöntekijää. Heistä sai vaikutelman, että he olivat “itsensä kanssa sinut olevia” 
ihmisiä. He olivat kokeneet paljon kärsimystä ja osa suuriakin pettymyksiä, jotka 
olivat “pakottaneet” miettimään elämän tarkoitukseen liittyviä asioita. He pyrki-
vät tunnistamaan itseään, niin hyvä kuin huonoja puoliakin. Monet heistä oli hy-
väksynyt paljon asioita itsessään. He pohtivat työtään ja työyhteisöään monien
ristiriitaisilta kuulostavien näkemysten kautta. Heidän mukaan kaikki vaikuttivat
työyhteisöissä. Sillä jokainen tekee samanaikaisesti organisaatiokulttuuria.

Heidän mielestään lopulta jokainen ihminen omasi samanlaisia tarpeita. Ne
tulivat esille erilaisina, toisilla hyvinkin verhottuna. Yhteistä on, että jokainen 
haluaa tehdä merkityksellistä työtä ja olla jollekin tärkeä. Ryhmän jäsenet puhui-
vat lämpimästi ihmisistä ja heille oli tärkeää ihmisistä välittäminen, aito ihmi-
syys. He miettivät työkyvyttömyyden ja ammatillisen itsetunnon putoamista ma-
sennuksen aikana. He halusivat, että hoitotyöntekijöiden “hiljainen, näkymätön”,
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ei mitattavissa oleva tieto ja kokemus nostetaan työyhteisöissä kunniaan. He pai-
nottivat vahvaa vastuuta omista tunteistaan ja sitä, että jokainen pyrkii tuntemaan
voimavaransa. Hoitotyön erityislaatuisuus ilmeni heidän mukaan siinä, että hoi-
totyöntekijä oli miltei aina potilasta lähellä. Masentuneena hoitotyöntekijän on 
raskasta olla aina läsnä, kun ei hoitavana kuitenkaan voi olla “vain” paikalla. 
Masentuneena tämä voi edistää myötätuntomasennusta eli omat masennuksen
kokemukset sekoittuvat potilaan masennuksen kokemuksiin. Heistä oli tärkeää 
havaita itsessä se, miten masentuneena suhtautuu masentuneisiin potilaisiin. 
Ryhmään kuuluvat pohtivat sitä, miten yksilön (itse koettuna) ohitus vie itsetun-
non, vaikutusmahdollisuudet antavat voimia ja merkityksiä omaan työhön. He 
pohtivat myös sitä, että nykyisin merkitys- ja elämismaailma puuttuu organisaa-
tioista. Tällöin terveydenhuollossa on tuloksellisuus määritelty liian kapea-
alaisesti, ja siten terveyttä mitataan taloudellisin faktoin. Ryhmän jäsenet pohti-
vat nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

6.6 Uusintakyselyn tulokset 

Uusintakyselyyn vastanneista 9 hoitotyöntekijästä oli ollut kahdeksan aiemman
kyselyn tuloksissa masentuneita. Toisintokyselyssä kolme vastaajista koki ma-
sennusta hyvin lievänä ja yhdellä vastaajista oli masennuksen kokemus hieman
voimakkaampi. Lievän masennuksen syyt painottuivat edelleen työyhteisö- ja 
työtekijöihin kahta vastaajaa lukuun ottamatta. Yksi vastaajista koki, että masen-
nus johtui puoliksi työ- ja yksityiselämän asioista ja toinen vastaajista koki, että
fyysiset sairaudet aiheuttivat hänen masennuksensa. Kaikilla uusintakyselyyn
osallistuneilla oli henkinen hyvinvointi selkeästi parempi kuin ensimmäisessä
vaiheessa. Masennusta oli koettu keskimäärin vuoden verran. Lyhyttä sairauslo-
maa oli käyttänyt yksi vastaajista. Masennuslääkkeitä ei ollut käyttänyt kukaan. 
Muita hoito- ja tukimuotoja oli vastaajien mukaan myöskin käytetty minimaali-
sesti. Yksi vastaajista kertoi käyttäneensä psykologin palveluja ja vaihtoehtohoi-
toja. Toinen vastaaja oli ollut vuorotteluvapaalla. Vastaajista neljä oli vaihtanut
työpaikkaa kyselyjen välillä. Kokemus tästä oli osoittautunut hyväksi hyvinvoin-
tia ajatellen.

Aiemmasta masennuksestaan toipuneet kertoivat vahvimpina tukimuotoina
olleen yksityiselämän tekijät. Perhe, ystävät ja harrastukset olivat auttaneet. Eräs 
vastaajista kirjoitti hengellisestä uskoontulostaan, joka auttoi häntä. Yksi hoito-
työntekijä kertoi 2-vuotisen yhteisöhoidon koulutuksen prosessin tukeneen hän-
tä. Hän kirjoitti, että “kyseinen koulutus opetti ja auttoi minua kasvamaan vas-
tuulliseksi aikuiseksi. Nyt olen rehellisempi ja uskallan ottaa vastuuta myös vai-
keista asioista. En pelkää...”. Jotkut muutkin viittasivat ammatilliseen kasvuun 
tai sisäiseen kasvuun, joka auttoi tasapainottamaan henkistä hyvinvointia ja jak-
samista. Työtovereiden kanssa käytyihin keskusteluihin viitattiin myös jaksami-
sen edistäjänä. 
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Masennuksen kokemuksen työyhteisöllisistä merkityksistä ja syistä vahvim-
pana vastaajat toivat esille hoitotyöntekijän työn vaativuuden lisääntymisen, te-
hokkuusvaatimusten lisääntymisen, ammatillisten vaatimusten lisääntymisen, re-
surssien puutteen ja palkan pienuuden. Eriävä ensimmäisen kyselyn tuloksiin 
verrattuna oli tyytymättömyys johtamiseen, joka aiemmin oli kohdistettu koko 
organisaation ylimpään johtoon, kohdistettiin nyt lähiesimiehiin eli osastonhoita-
jiin. Työyhteisöissä vallitsi edelleen kiire, työkuormitus ja huono työtoiminnan
organisointi. Lähiesimieheltä odotettiin näihin asioihin korjausta. Tästä esimerk-
keinä seuraavat vastaukset:

Suurin tekijä on ollut väsynyt lähiesimies, joka tylyllä käytöksellään on terrori-
soinut koko yhteisöä, siitä on seurannut pelko ja väsymys itselle jatkuvasta jän-
nityksestä, mitä tapahtuu. Asioista ei ole puhuttu ääneen, hyssytellään, ei ole ol-
lut tilaa, foorumeita, asioiden pohtimiselle. 

Koko sairaalassa johto on vaihtunut usein vuosien varrella. Tulevaisuus on ollut
epävarmaa, ajoittain koko sairaalan olemassaolo on kyseenalaista. Nyt talossa
on pysyvä johto ja tulevaisuus on toiveikas. Osastonhoitajien toimenkuva on 
epäselvää, tapaamme harvoin ja minkäänlaista palautetta173 on vaikea saada. 
Vahvat persoonat ajoittain johtavat osastoa. Erimielisyydet työasioista menevät
usein henkilötasolle ja tunnepitoiseksi. Osastolla on vaikea tietää omaa paik-
kaansa. Välillä tuntuu, ettei kokemusta saisi tuoda esille hoitotyössä. Osaston 
johtajuus on niin epämääräistä, että tulevaisuutta on vaikeata hahmottaa. Toi-
voisin kehityskeskusteluja. Itse on vaikea nähdä omia puutteitaan...”

Jääkö ihmisyys tärkeämpien asioiden varjoon eli organisaation olemassaolon
taistelun, kilpailun ja paremmuuden?

Työyhteisöjen tehtävien vaativuuden lisääntyminen todettiin merkityksellisiksi
paitsi potilaan hyvän hoidon myös hoitotyöntekijöiden luottamuksen kannalta. 
Jos ei ole luottamusta, ei ole ymmärtämystä eikä ihmisyyttä. Ihmisyyden sisältö-
nä tässä yhteydessä tarkoitettiin empatiakykyä, henkisiä arvoja, itsestä ja lähim-
mäisestä välittämistä, naapuriapua, rakkautta, vilpittömyyttä, tunteita ja kykyä 
tuntea sekä moraalin174 rehellisyyttä. Vastaajien mukaan tilanteen tekee erityisen
ristiriitaiseksi se, että hoitotyöntekijät toimivat auttajina, lähellä ihmistä. Tässä 
tilanteessa hoitotyöntekijällä on toisella puolella ihminen, jonka tunteita ja tar-
peita pitää kuunnella. Toisella puolella ovat järkiperäisten ratkaisujen vaatimuk-
set. Näiden asioiden ei pitäisi olla ristiriitaiset. “On selviö, että hallinnolliset ja 
taloudelliset päätökset tehdään järkiperäisesti eikä tunteen vallassa. Kyse onkin 
siitä, että ihmisen kokonaisuudessa tunteet ja ihmisyyden perimmäiset odotukset 

173 Annettavista palautteista lisää Järvinen (1999).
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rattuna jonkin verran mielenterveystyön alueella (Wickström ym. 2000).



ovat kielletyt tai syrjäytetyt niin voimakkaasti, että ihmisyyttä tuntiessaan tunne-
taan siitä syyllisyyttä” kiteytti eräs vastaajista asian.

Lisäksi hän pohti organisaation uusien tilanteiden keinottomuutta:

Tuntuu siltä, että nykyisin ollaan keinottomia ottamaan vastaan pelot ja uhkien 
aiheuttamat tuskat. Siihen ei jää aikaa. Paradoksaalista on se, että ihminen ei
voi ihmisyydelleen175 mitään eikä pitäisikään voida. Seurauksena on se, että
edellä esitetyssä tilanteessa voimat hupenevat ja hoitotyöntekijä väsyy, uupuu ja
masentuu. Tila tunteille ja itsen kuuntelulle tulee tätä kautta. 

Uusintakyselyn vastauksissa esitettiin edelleen paljon samoja asioita, joita ai-
emminkin oli esitetty hoitotyöntekijän masennuksen ehkäisemiseksi ja tukemi-
seksi. Taulukkoon 27 olen koonnut esimerkkejä vastaajien keskeisimmistä mie-
lipiteistä.

Edelleen vastaajat pohtivat sitä, mihin ilo oli työyhteisöistä kadonnut? He
painottivat työn kokemisen merkityksellisyyttä, sitä, että työ olisi mielenkiintois-
ta ja henkisesti antoisaa. Työn ja työntekijän piti olla tärkeä jollekulle. He koros-
tivat työssä tunteiden sallimista, kuulumista ryhmään, pehmeitä arvoja ja osaa-
misen huomiointia yksilön työtehtäviä määritettäessä sekä työyhteisötasolla (hil-
jainen, näkymätön tieto ja osaaminen), yksilön ja yhteisön resurssien mieltämistä
voimavaroina (aineettomat resurssit), työn ja osaamisen iloa ja hyväksytyksi tu-
lemisen tunnetta (ks. Pietikäinen 1999). 
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Taulukko 27. Masennuksen ehkäisevät ja tukevat työyhteisötekijät uusintakyselyn tu-
loksina

Hoitotyöntekijän ma-
sennusta hoitavat työ-
yhteisölliset asiat 

Ydintyön määrittely ja yhteinen näkemys työstä, arvoista, ta-
voitteista ja tulevaisuudesta, selkeät työroolit ja tehtävät 

Avoin työkulttuuri, hyvä ilmapiiri, mahdollisuudet osallistu-
miseen, vaikuttamiseen, päätöstentekoon, työn itsenäisyyteen
ja vastuunottoon, vuorovaikutussuhteiden ja työryhmän dy-
namiikan hoitaminen

Toimivat tiedonsiirtojärjestelmät, tietojärjestelmien kehitys
(ajan tasalla oleva ATK, uuden tiedon omaksuminen ja käyt-
täminen)

Mahdollistava ja tukea antava lähiesimies, jonka johtamista-
pa on vuorovaikutteinen ja läheinen

Muutosvalmennus, yhteinen suunnittelu ja toteutus, hyvät
muutosten perustelut ja jälkiseuranta, uusiin tehtäviin pereh-
dytys

Tukijärjestelmät (työnohjaus tärkein), toimivat keskustelu-
areenat (esimies-alaiskeskustelut, työyhteisöpalaverien run-
sas käyttö jne.)

Yhteistoiminnan joustavuus, keskinäinen avuliaisuus, luot-
tamus ja turvallisuus, hyvät ja luottamukselliset ihmissuhteet

Työaikajärjestelyt, työsuhteen ja työn jatkuvuuden turvaami-
nen

Työn kehittäminen (potilastyö ja muu välillinen työ yhdeksi
työksi)

Rekrytoinnissa eri ikäluokkien huomiointi, ikääntymisen vai-
kutukset työhön (kiire, tekevätkö kaikki kaikkea vai osaami-
sen ja mielenkiinnon perusteella, kokemuksen kunnioitus,
mentorointi)

Ikäsyrjinnän poistaminen (nuoret hakiessaan identiteettiä 
saavat kouluttautua ja uudistua vaikka ikääntyneet eivät aina 
jaksa sitä tehdä, kannustetaan nuoria ja jaksavia siihen) 
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7 POHDINTA 

Masennusta kokevan hoitotyöntekijän esittämä kokemuksellinen tieto on subjek-
tiivista. En lähtenyt vertailemaan (kuin pienin osin) masentuneiden ja ei-
masentuneiden näkemyksiä työyhteisöllisistä tekijöistä. Masentuneen herkkyys 
kokea omassa elämäntilanteessaan ja työympäristössään vääristymiä on hänelle 
itselle todellisuutta. Jokainen työntekijä kokee työyhteisönsä omalla tavallaan. 
Hyvinvointi tai pahoinvointi luo uudelleen merkityksiä kokemuksille. Oleellisin-
ta on se, että työelämän toimijoiden pitää tiedostaa ihmisen ajattelun, tunteiden ja 
toiminnan ohjautuvan ja sitoutuvan hänen kokemustensa merkityksiin. Kärjistä-
en, jos masentunut työntekijä kokee esimiehen epäluotettavaksi, se merkitsee
asianomaisen työelämän situaatiossa sitä, että häneltä puuttuu luotettava mielipi-
teisiin vastaaja. Se saattaa ilmetä hylätyksi tulemisen ja työryhmään kuulumat-
tomuuden tunteena. Merkitykset omaan työhön saattavat muuttua niin, että ai-
emmin työn kautta “tarpeelliseksi tuntevan” -identiteetti pirstoutuu. Työn merki-
tys pelkistyy palkkatyöksi. Työyhteisön käytännössä se voi merkitä heidän väli-
sen avoimen keskustelun tyrehtymistä, tietokatkosta, palautteen saamisen puutet-
ta ja jopa ammatillisen kehittymisen pysähtymistä esimiehen tarjoaman “peilin” 
puuttuessa.

Masentuneet hoitotyöntekijät eivät olleet pohtineet monia kyselylomakkeen
kysymyksiä toimivan organisaation tai oppimisen pohjalta. Osaaminen ja oppi-
minen koettiin tärkeäksi, mutta masentuneena se ei ollut ensisijainen asia. Ma-
sentuneena oppiminen todettiin vaikeaksi, koska ei pystynyt keskittymään ja 
muistamaan asioita. Tuloksellisuus tai markkinointiasiat eivät pohdituttaneet. 
Tärkein tavoite oli saada “työrauha” ja hyvä olo työyhteisöön. Ajatukset keskit-
tyivät vahvasti ydintyöhön. Terveydenhuollossa on meneillään syvä murrosvai-
he, joka vaatii arvojen, ihmiskäsityksen ja työn toimintaympäristön, työympäris-
tön ja työmuotojen uudelleenarvioinnin. Tähän liittyvät vaatimukset johtamisen
modernisoitumisesta niin, että mekanistisesta ja epäluottamuksellisesta ihmiskä-
sityksestä siirrytään tasa-arvoiseen, erilaisuutta ja asiantuntijuutta arvostavaan
yhteistyöhön johdon ja henkilöstön kesken.
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7.1 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

1) Hoitotyöntekijöiden masennuksen näyttäytymisestä työyhteisössä 

Masentuneeksi itsensä tuntevia hoitotyöntekijöitä oli aineistossa paljon (21,6 %) 
ja uupuneeksi tunsi itsensä 54,1 % vastaajista. Masentuneeksi itsensä kokevilla 
esiintyi “tyypillisiä” alakuloisuuteen liittyviä häiriöitä ja tuntemuksia. Joillain
esiintyi pitkäaikaissairauksia. Motivaatio ja merkityksellisyyden kokeminen
omassa elämässä ja työssä oli puutteellista. Elämänilo ja toimeliaisuus puuttui-
vat. Kaikkinainen aktiivisuus puuttui. Työympäristöjen kyynistävään ja ihmi-
syyttä ohittavaan toimintamalliin kiinnitettiin huomiota. Elämä oli enemmän 
“raahautumista” eteenpäin kuin elämältä sisältöjä odottavaa. Lukkiutuminen ja
mukautuminen, jopa alistuminen kaventuneeseen ja elämättömyyden elämänti-
lanteeseen oli melko tavallista. Pelot, turtumuksen ja pettymyksen tunteet sekä 
itseen että työympäristöön sävyttivät tilannetta. Kärsimys, tunteettomuus tai vi-
han, katkeruuden tunteet leimasivat olemassaoloa. Työssä oloa ja työskentelyä 
työyhteisössä varjostivat asianomaisen tunteet elämän ja työn tarkoituksetto-
muudesta, työkyvyn menettämisen pelosta, yksinäisyydestä ja haavoittuvuudesta. 
Työstä ei suoriutunut halutun hyvin, vaan se muuttui konemaiseksi. Erilaiset 
muutokset ja tulevaisuus pelottivat. Masentuneena tuntui, ettei enää jaksa eikä
omaa ammatillisuutta, ei täytä tehtäväänsä. Työympäristön muuttuneet arvot 
merkitsivät ristiriitaisuuksien tunteita masentuneelle. Ne tuntuivat musertavalta.
Konflikteja tuli työtovereiden kanssa. Elämä muuttui negatiiviseksi. Vuorovaiku-
tukset toisten kanssa minimoituivat. Syyllisyydentunteet seurasivat työn hallin-
nan menetystä. Lopulta masentuneen elämismaailma oli merkityksetön.

Hoitotyöntekijöiden esittämät masennuksen tunnusmerkit ovat pääasiassa yh-
teneviä diagnosoitujen masennusten oireiden kanssa. Osa masentuneista hoito-
työntekijöistä oli ollut lääkärin hoidossa kyseisestä syystä. Sairauslomia oli käy-
tetty jonkin verran. Hoitomuotona masennuslääkitystä käytettiin melko vähän. 

Masennuksen tunnistamiseen liittyi vaikeuksia. Terveydenhuollon ammatti-
laisena masennuksen tunnistaminen ja hyväksyminen sekä siitä avoimesti puhu-
minen oli hankalaa. Osin masennuksen tunnistamisen ongelma johtui siitä, että 
hoitotyöntekijöiden oma “vahvuusidentiteetti” mureni. Siirtyminen avun antajas-
ta avun pyytäjäksi oli vaikeaa. Masennus oli tabu-asia, josta keskusteleminen ta-
pahtui vain “omien ihmisten” kanssa. Masennus aiheutti häpeän tunteita. Varsin-
kin aiemmin saatu ammatillinen peruskoulutus tuki “vahvaa” ammatillisuutta.
Masennus tulkittiin heikkoudeksi, jota ei haluttu näyttää työtovereille eikä var-
sinkaan organisaation johdolle. Toisiin ihmisiin liittyi jonkin verran epäluuloi-
suutta ja senkään vuoksi ei haluttu puhua omista ongelmista. Taustatekijöiden 
tarkastelussa erottuvat nuoret, melko hiljattain työhön tulleet (työkokemus alle 
vuosi - 5 vuotta) ja keski-ikäiset/iäkkäät (40-60-vuotiaat), kauan työssä olleet 
omiksi ryhmikseen. Psykiatrisella ja somaattisella alueella hoitotyöntekijöillä 
esiintyi masennusta yhtä runsaasti. Vastaajat olivat pääasiassa naisia. Opistota-
son koulutuksen saaneita oli koulutason koulutuksen saaneita enemmän.
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2) Hoitotyöntekijöiden masennukset syyt, tunnusmerkit ja seuraamukset 

Masennuksen kokemus aktivoitui joko sisäsyntyisenä, ilman kohdennettavaa
syytä, yksityiselämän tekijöistä, työelämän tekijöistä, somaattisen sairauden yh-
teydessä, kriisin aktivoimana tai näiden yhdistelmistä. Masennuksen syinä todet-
tiin pääasiallisesti työelämän, kuten työyhteisölliset ja organisatoriset syyt. Tut-
kimuksessani keskityin niihin. Tällöin masennus esiintyi pääasiassa pahenevana 
prosessina. Itsensä hoitaminen, sisäiset ja/tai ulkoiset tukimuodot ja erilaiset vä-
liintulot pysäyttivät/hidastivat masennuksen pahenemisen prosessin yksilöllises-
ti. Kuitenkin masennuksen kokemukset olivat tiukasti sidottuja työyhteisön ti-
laan. Jos tila ei muuttunut, ei irrallisilla masennuksen hoito- tai tukimuodoilla ol-
lut tervehdyttävää vaikutusta (väliaikainen tilanteen helpottuminen oli tavallista).

2.1) Hallitsemattomat, perustelemattomat muutokset seurauksineen

Muutosprosessin alku oli organisaation muutoksessa, joka yleensä oli aktivoitu-
nut ulkopuolisesta vaateesta tai taloudellisesta pakosta. Muutoksina todettiin 
työn ja työtehtävien muutokset, työolojen tai työympäristön muutokset, toimin-
nalliset muutokset, säästöihin liittyvät muutokset ja kehittämismuutokset. Osa 
muutoshankkeista oli kirjattu toimintasuunnitelmiin, osa ei. Pääasiassa muutok-
set toteutettiin “ylhäältä alaspäin”. Johto informoi henkilöstöä ja heidän kanssaan 
keskusteltiin. Muutosten suunnittelua ja niiden toteutuksia tehtiin jonkin verran
yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken.

Äkkinäiset, hallitsemattomat muutokset laukaisivat työyhteisöissä tapahtu-
maketjun, joka usein paheni. Ne etenivät vastaajien mukaan seuraavasti: Ensim-
mäiseksi hoitotyöntekijöillä esiintyi saadusta informaatiosta huolimatta tietämät-
tömyyttä muutoksiin nähden. Se heijastui pelkoina ja uhan kokemuksina muu-
toksen/muutoksia kohdanneen työyksikön ja hoitotyöntekijöiden omien tulevai-
suuksien suhteen. Yksilötasolla alkoi esiintyä pahoinvointia. Työyksikkötasolla 
seurasi sisäiseen tunnemaailmaan siirtyminen, joka merkitsi ilmapiirin ja toimin-
nan lamaantumista tai “yhteismasennusta”. Toiminta ja päätöksenteko olivat si-
doksissa tunnetasoon. Yksilöiden paha olo ja koko työyhteisön ryhmän paha olo 
vaikuttivat toisiinsa. Muutos merkitsi huolta tulevaisuudesta, työpaikan vaihtu-
misen tai menettämisen pelkoa, sellaisiin uusiin tehtäviin siirtymistä, josta ma-
sentuneet kokivat, etteivät niitä oppisi tekemään. Pelättiin ammatillisen kyvyk-
kyyden vähenemistä, saavutettujen etujen menettämistä, oman työryhmän ha-
joamista sekä tutun esimiehen ja työtovereiden menettämistä. Pelot aiheuttivat
kilpailua työtovereiden kesken esimerkiksi siitä, ketkä saivat jäädä nykyiseen 
työyksikköön.

Toiseksi johtoon ja päättäjiin suunnattiin pettymyksen tunteita. Alkoi esiintyä 
kiukkua, koska tuntui siltä, etteivät päättäjät arvosta heidän nykyistä työtään. 
Hoitotyöntekijät alkoivat miettiä nykyisestä työstä poispääsemistä, joko eläk-
keelle, koulutukseen, toiseen työpaikkaan, vuorotteluvapaalle tai jopa äitiyslo-
malle. Tärkeiksi asioiksi nousivat myös ura- ja kehitysmahdollisuudet, palkkaus-
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ja muut palkitsemismuodot sekä yksityiselämän ja työn joustavat yhteensovitta-
mismahdollisuudet.

Kolmanneksi yhteistyö saattoi huonontua niin johdon, työtovereiden kuin 
muiden työyhteisöjen edustajien kesken. Neljänneksi henkilöstö alkoi yhä
enemmän kuunnella huhuja ja muodostaa niistä erilaisia mielikuvia. Samalla eri-
laiset pelot ja turvattomuuden tunne lisääntyivät. Luottamus väheni niin päättä-
jiin, johtoon kuin työtovereihinkin. Työyhteisöjen ilmapiirit huononivat, konflik-
tit lisääntyivät, esiintyi juoruja, klikkejä ja kuppikuntia. Työyhteisössä haettiin 
syyllisiä, syntipukkeja, eriarvoistettiin ja peiteltiin omaa osaamattomuutta. Omia
ja toisten työsaavutuksia vähäteltiin, esimiehille kanneltiin ja työpaikkakiusausta 
alkoi ilmetä. Vuorovaikutus työyhteisöissä/organisaatioissa sulkeutui. 

Työyhteisöissä saattoi esiintyä voimakasta “kastijakoa”, joka liittyi sisäiseen 
kilpailuun: huonot, osaamattomat (muun muassa ikääntyneet) ja hyvät hoitotyön-
tekijät. Arvostus oli kiinnitettynä siihen, onko näppärä ATK-välineiden käyttäjä, 
prosessiosaaja tai muu erityisosaaja. Uusimuotoisesta ammattikoulutuksesta 
valmistui nuoria hoitotyöntekijöitä, joilla oli valmius moniin tehtäviin, kuten 
ATK-hallintaan. Tätäkin kautta aktivoitui työyksiköihin erilaisesti osaavia hoito-
työntekijöiden ryhmiä. Toisaalta kahtiajakautuminen tunnistettiin myös toisin-
päin: huonot, tietämättömät (vastavalmistuneet, sijaiset) ja kokeneet, pitkään 
työskennelleet. Eri kyvykkyyksiä ei osattu käyttää hyväksi, vaan vaatimus oli, et-
tä kaikkien pitää osata kaikkia töitä. Arvokasta kokemusperäistä tietoa ja taitoa 
ei osattu syntetisoida uusiin tietoihin ja toimintoihin. Työyhteisöissä tasa-arvo ei 
toteutunut, erilaisuutta ei siedetty. Virallinen tieto ei kulkenut. 

Viidenneksi hoitotyöntekijöiden työn hallinta väheni niin yksilö- kuin työyh-
teisötasolla. Kuudenneksi kilpailu työyksikköjen kesken lisääntyi. Pahaa oloa 
piiloteltiin. Yksilötasolla syrjäytetyt tunteet tulivat pintaan työkyvyttömyytenä,
riitaisuutena, töiden välttämisenä, oppimattomuuden tunteina tai masennuksena
(ks. samantyyppisiä tuloksia Launis ym. 1998). Hoitotyöntekijöiden pahan olon 
tunne vahvistui ja työyhteisötasolla saattoi ilmetä voimakkaita toiminnan häiriöi-
tä. Samanaikaisesti resursseja vähennettiin. Sijaistyövoiman saanti oli vähäistä.

Kaikista vastaajista (N=255) 80 % koki työn kuormittuneisuutta. Työkuormi-
tuksen ongelmina todettiin: 1) kiire työssä ja työmäärän lisäys niukkuuden seu-
rauksina, 2) työn hallinnantunteen menetys, 3) uudet tehtävät ja vaatimukset, 
työn organisointi, perehdytyksen/koulutuksen puute, 4) toiminnallinen- ja työ-
ympäristö, 5) työn uudistuminen, muutokset, prosessit ja välillinen työ, siirtymi-
nen työtyypistä toiseen, työskentelyn itsenäisyyden aste, tiimi- ja verkostointityö
ja koko tiimin työn hallinta ja 6) yksilölliset tekijät ja elämäntilanne (esimerkiksi
ikääntyminen ja sairaudet).

Kaikki masentuneet kokivat itsensä kuormittuneiksi. Heidän mukaan kuormi-
tus oli pääasiassa psyykkistä. Se muodostui peloista, uhista, uusista tehtävistä, 
kunnioituksen ja arvostuksen puutteesta, osin osaamattomuuden tunteista, luot-
tamuksen puutteesta, yhteistyövaikeuksista ja siitä, ettei muutosvaiheessa koke-
nut voivansa vaikuttaa asioihin ja omaan työhönsä. Työn kuormituksena ei koet-
tu niinkään potilaiden hoitoon liittyviä asioita eikä fyysisiä kuormitustekijöitä.
Kiireen tuntu koettiin pääasiassa uusien tehtävien ja toiminnan koordinoimatto-
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muudesta. Murrosvaihe aiheutti henkistä kuormittuneisuutta. Kun hoitotyönteki-
jä masentui, hän vetäytyi “muurin” suojaan (vrt. Coldman 1984; Doncevic ym.
1998). Kyynistävä työote oli osa hänen työ- ja itsehallintaansa. Tämä osaltaan 
toimi potilaan hyvän hoidon toteutuksen esteenä. Hoitotyöntekijä ei kyennyt ma-
sentuneena olemaan läsnä potilaan tarpeisiin nähden. 

Monissa työyksiköissä henkilöstön sairauslomat lisääntyivät ja se osaltaan li-
säsi kiirettä. Myös sairaana oltiin työssä, koska ei haluttu lisätä paikalla olevien
työtaakkaa. Samanaikaisesti välillisen (ei suoraan potilaaseen kohdistuvaa hoito-
työtä) työn osuus kasvoi. Kehittämisprosesseja oli yhtaikaisesti useampia me-
neillään. Ylitöitä ei hyväksytty. Henkilökunta teki esimerkiksi laatutöitä omalla
ajalla, jolloin lepoaika väheni. Palkka- ja muut edut eivät lisääntyneet. Samanai-
kaisesti joissain organisaatioissa tehtiin saneeraus- ja uudistamistöitä. Sairaalat
olivat käyneet vanhoiksi ja vanhanaikaisiksi eivätkä vastanneet toiminnaltaan
nykyisiä vaatimuksia. Työn itsenäisyys ja vaikuttamismahdollisuudet vähenivät.
Tunne ammattitaidosta ja osaamisesta väheni. Yksilötasolla monien tunnemaa-
ilma oli aktiivisessa käytössä. Tunteet pahenivat, koska henkilöstöstä tuntui, ettei 
heitä kuultu vaikeuksissa. Myös muutosvalmennus oli minimaalista. Ulkopuoli-
sia tahoja ja johtoa syytettiin tapahtumista. Henkilöstö oli huolissaan hoitotyön
laadusta ja eettisyydestä työn toteutuksessa. Muutoksiin liitettyjen melko pysy-
viksi vakiintuneiden työpaikkaongelmien esiintymisiin liitettiin masennuksen
pahenemista. Työyhteisöissä vallitsi yleinen väsymys, toimimattomuus ja työn 
merkityksen katoaminen. Työyhteisö sairastui. Monissa työyksiköissä edellä esi-
tetyt asiat johtivat lähes kaaostilanteisiin, joissa henkilöstöstä yhä useampi voi 
huonosti.

Vaikutusmahdollisuudet koettiin pieniksi työn kehittämisen ja organisoinnin
suhteen. Organisaation arvoihin ei pystytty vaikuttamaan. Pääosin johto käynnis-
ti muutokset. Usein muutoksen toteutti kuitenkin henkilöstö (kuten teoriaosuu-
dessa totesin, niin taylorilaisessa mallissa suunnittelu ja toteutus eriytettiin, jotta
tehokkuus voitiin maksimoida). Suunnittelu miellettiin johdon ja asiantuntijoiden
tehtäväksi (ks. mm. Kevätsalo 1999). Potilashoidossa koettiin olevan vaikutus-
mahdollisuuksia. Kuitenkin koettiin, ettei potilaan hoito ollut ensisijainen kiin-
nostuksen kohde. 

Haastattelutilanteissa pohdimme esimiesten kanssa laajasti muutoksiin liitty-
viä asioita. Ne jäivät osin askarruttamaan kysymysten asteelle: Mitkä olivat pe-
rimmäiset muutoksen perustelut? Mitkä olivat muutosten sisällöt? Kuinka hallit-
tuja muutokset olivat? Tehtiinkö muutoksia lainkaan yhteistyössä johdon ja hen-
kilöstön kesken vai toteutettiinko ne pääosin johdon käskytyksenä? Miten, ketkä, 
kenelle ja missä vaiheissa henkilöstö sai muutostietoutta? Valmennetaanko
Suomen työelämässä muutokseen? Jos valmennetaan, ketkä valmennetaan ja 
ketkä valmentavat? Tiedetäänkö tavoitteet, keinot ja onko tukitoimia? Tiede-
täänkö ja informoidaanko se, mitä henkilöstölle tapahtuu? Osa tutkimukseen 
osallistuneista ilmaisi, että he eivät erilaisia kysymyksiä esittäessään olleet saa-
neet organisaation johdolta niihin tyydyttäviä vastauksia. 
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2.2) Työkulttuuriset syyt 

Tutkimuksiin osallistuneista (N= 255) oli 4/10 oli sitä mieltä, ettei organisaatios-
sa tai työyhteisössä edistetä tai tueta hoitotyöntekijöiden hyvinvointia ja työky-
kyisyyttä. Lähes kolmannes ei osannut sanoa mielipidettään. Yhtenevästi oltiin 
sitä mieltä, että työyhteisössä vaikuttamismahdollisuudet, tiedon kulku ja esi-
miestoiminta oli parempaa kuin koko organisaatiota tarkasteltaessa. Toiminnan
ja muutosten suunnittelu ja päätökset tehtiin enimmäkseen organisaatio- ja luot-
tamushenkilöstötasolla. Toiminnan toteutus ja muutosten läpivienti tapahtui 
“kuultuna” työyksiköissä. Nämä todettiin puutteiksi ja hyvinvointia vähentäviksi
tekijöiksi. Hoitotyöntekijöiden kyvykkyyttä arvostettiin työyhteisötasolla enem-
män kuin organisaatiotasolla. Ensimmäisessä kyselyssä ja haastattelun tuloksina
lähiesimies koettiin arvostavaksi, yhteistyötä edistäväksi ja työyhteisön tiimiä
“puolustavaksi”. Uusintakyselyssä osa vastaajista toi esille lähiesimiehen (osas-
tonhoitajan) organisointikyvyttömän ja vallankäyttöisen johtamistavan. Samalla,
kun osastonhoitajille oli kohdeorganisaatioissa siirretty enemmän päätösvaltaa, 
niin henkilöstön odotukset ongelmien ratkaisemiseksi siirtyivät työyhteisöjen 
esimiehille.

Työkulttuureille oli tunnusomaista:
¶ Yhteiset koko organisaatiota koskevat tavoitteet puuttuivat. Se, miten

käytännössä nykytilasta päästään tavoiteltuun tilaan oli masentuneille
hoitotyöntekijöille epäselvää. Arvot eivät olleet organisaatiossa yhteneviä 

¶ Osaamisen arvostus oli hyvin erilaista eri organisaatioissa ja työyhtei-
söissä. Osaaminen ei ollut arvo sinänsä, eikä sitä juurikaan palkittu 

¶ Oman tehtävän hahmottaminen osaksi kokonaistoimintaa oli sidottu yksi-
lön jaksamiseen ja organisaation johtajuuteen 

¶ Oman työn kehittämiseen oli mahdollisuuksia, samoin vakinaisen henki-
löstön kouluttautumiseen. Sijaisten kehittymis- ja koulutusmahdollisuu-
det olivat kehnot 

¶ Osassa työyhteisöjä olivat oppimisen mahdollistavat kokeilut miltei kiel-
lettyjä. Myös virheitä ei näissä työyhteisöissä sallittu

¶ Suuressa osassa organisaatioita ei johto toiminut oppimisen esimerkkinä
ja johtajana

¶ Tiedon kulku koettiin kehnoksi. Sitä ei mielletty verkostomaisesti liikku-
vaksi, vaan lähinnä ylhäältä alaspäin tulevana tiedon saantina. Alhaalta 
ylöspäin liikkuvan tiedon esteinä koettiin kiire sekä johdon kuuntelemat-
tomuus

¶ Oppivan organisaation mukaisia tiimejä oli jonkin verran. Ne eivät toi-
mineet kuitenkaan organisaatioiden perusyksikköinä. Jonkin verran tiimit
toimivat yli työyksikkörajojen, harvoin yli organisaatiorajojen 

¶ Organisaatiot olivat osin avoimia. Yhteistyökumppaneiden ja sidosryh-
mien kanssa tehtiin työtä yhä enemmän. Muodostuneet verkostot eivät 
toimineet yhteisessä oppimiskulttuurissa
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¶ Organisaatioissa ja työyhteisöissä vallitsi uudenlainen työkulttuuri, joka
nimettiin “mikään ei riitä” -kulttuuriksi. Se tarkoitti sitä, että hoitotyönte-
kijöiden mielestä oltiin siirrytty markkinatalouden malliin, että aina te-
hokkuutta pitää lisätä. Vastaajien mukaan ei ollut mahdollista koko ajan
vaatia työntekijöiden inhimillisiä voimavaroja lisättäviksi, koska hoito-
työn tekeminen ja tulokset mahdollistuvat vain niiden avulla 

¶ Päinvastoin hoitotyöntekijät odottivat inhimillisten voimavarojen akti-
voinnin ja tukemisen olevan organisaatioissa/työyhteisöissä yksi tär-
keimmistä kehiteltävistä asioista.

2.3) Johtaminen 

Johdon toiminta koettiin ristiriitaiseksi ja ongelmalliseksi. Luottamus oli heiken-
tynyt viime vuosien aikana. Eniten tuotiin ongelmina muutosten hallinnan vaja-
vaisuus, tasa-arvon puute, erilaiset uhat, joista ei luotettavasti kerrottu, johdon 
kykyjen puute kohdata hoitohenkilöstön odotukset niin töiden organisoinnissa, 
työkuormituksessa tai tuen antamisessa henkilöstön jaksamiseksi. Johdolla ei 
tuntunut olevan keinoja muutosten hallintaan. Muutoksia ei perusteltu järkisyin. 
Pettymystä koettiin myös “ihminen ihmiselle” kohtaamisen puutteesta. Tällöin 
osa henkilöstöstä koki, ettei heitä kuunneltu eikä heistä välitetty. Osa vastaajista 
koki johtamisen byrokraattiseksi ja ihmiskäsityksen mekanistiseksi. Avointa yh-
teistyötä ei tehty niin paljon kuin hoitotyöntekijät olisivat odottaneet. Laman ai-
kana kokemus oli, että johtamisessa siirryttiin ikään kuin taaksepäin ja otettiin 
takaisin käyttöön käskytystä ja vallan käyttöä. Määräysvaltaa toteutettiin. Henki-
löstön erilaiset mielipiteet varsinkin resurssien supistamispäätöksissä minimoi-
tiin. Varsin yleinen kokemus oli, että organisaatioilla johtotasolla olivat erilliset
tavoitteet kuin työyhteisöissä. Näennäisesti ne olivat yhtenevät, käytännössä ei. 
Organisaation johdon ja ruohonjuuritason henkilöstön välille oli muodostunut
kuilu, jota oli vaikeata ylittää. Ylitystä tapahtui “juhlapuhetasolla”, mutta se ei 
näkynyt käytännön työn toteutuksessa. Osan organisaatioista johtotehtävissä ole-
vista vaihtui tiheään, se loi epävarmuutta.

3) Kohdeorganisaatiot masentuneiden hoitotyöntekijöiden kokemuksina

Jokaisesta kohdeorganisaatiosta tulivat esille reaktiivisen kulttuurin piirteet, mut-
ta kolmessa sairaalassa reaktiiviset piirteet olivat vahvimpina esillä. Reaktiivis-
ten organisaatioiden kulttuuria kuvattiin sisäänpäinlämpiäviksi. Organisaatioissa
käytettiin puolustusmekanismeja esimerkiksi ympäristön syyttelyä osana toimin-
ta- ja käyttäytymistapaa. Ilmapiirejä kuvattiin ilottomiksi. Vastaajien mukaan
kuvatuissa organisaatioissa reagoitiin ympäristön vaatimuksille, mutta tietty itse-
näisyys ja vastuullisuus omasta toiminnasta oli hävinnyt. Organisaatiot ajelehti-
vat. Turvattomuus, syyllisten hakeminen ja käskytys nousivat toiminnan muo-
doiksi. Työyhteisöt ajautuivat toimimattomuuden tilaan, jolloin alkoi esiintyä 
konflikteja ja klikkiytymistä. Siellä esiintyi yksilö ja yhteisötasolla tapahtuvaa 
tunteiden kahtiajakautumista. Organisaatiossa toimivat “hyvät johtajat” ja “huo-
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not johtajat” ja työyhteisöissä “hyvät hoitotyöntekijät” ja “huonot hoitotyönteki-
jät”. Samoin työyhteisöt jaettiin hyviin ja huonoihin.

Neljässä organisaatiossa tuotiin esille piirteitä vastaanottavaisesta kulttuuris-
ta. Päämäärien asettaminen ja suunnittelu olivat esille tulleista piirteistä vah-
vimmat. Ongelmia pyrittiin ratkaisemaan. Toiminta oli melko lyhytjänteistä. Pit-
kään tähtäykseen pohjautuvaa muutoksen johtamista ei juurikaan vastaajien mu-
kaan ollut havaittavissa. Ennakoivan organisaation tunnuspiirteitä ilmeni neljässä 
organisaatiossa. Organisaatioissa kehitettiin toimintaa aktiivisesti. Osa henkilös-
töstä teki laadunkehittämistyötä. Kolmessa organisaatiossa johto ja henkilöstö 
tekivät jonkin verran laatutyötä yhdessä. Organisaatiot miettivät omia vahvuus- 
ja merkittävyysalueitaan. Viides organisaatio oli byrokraattinen, jossa johtaja it-
senäisesti asetti päämäärät ja teki suunnittelun. Vastaajien mukaan kyseisessä 
organisaatiossa hoitohenkilöstöstä moni voi huonosti. 

Huippusuoritukseen pyrkivän organisaation tunnusmerkkejä (esimerkiksi
tunnistaa mahdollisuuksia, suunnistaa strategisesti, hallitsee kehittymisen, luo 
verkostoja ja käyttää kokonaisvaltaista johtamista) eivät vastaajat esittäneet 
omista organisaatioistaan. Vastaajien mielestä ratkaisukeskeinen, tulevaisuuspai-
notteinen oppiva organisaatiomalli puuttui organisaatioita tarkasteltaessa.

4) Masentuneiksi kokevien hoitotyöntekijöiden odotukset 

Toiveita masennuksen ehkäisemistoimenpiteiksi kohdistettiin hallinnolle ja or-
ganisaatiolle runsaasti. Eniten odotuksia ilmaistiin johdolle, toiseksi eniten esi-
miehille, kolmanneksi työtovereille ja neljänneksi työterveyshuollolle. Vastaajat 
asettivat myös itselleen odotuksia. Johtoon liittyvät odotukset olivat konkreettisia 
tukitoimia, (kuten resursseihin/muutoksiin liittyviä, erilaisiin virkistystoimiin
liittyviä), johtamisen tapaan, (kuten arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-
arvoisuuteen liittyviä) ja “ihmisyyteen” liittyviä (kuten yksilöitä kuuleva, kunni-
oittava ja tunteita huomioiva johtajuus). 

Työyksikkötasolla toivottiin oikeudenmukaista, vahvaa ja kyvykästä esimies-
tä. Työn organisointiin liittyi paljon odotuksia, jotta kiire ja paineet laantuisivat.
Työtovereilta odotettiin kannustavaa, luottamuksellista, avointa, arvostavaa ja 
tukevaa otetta. Peloton ilmapiiri ja hyväksytyksi tuleminen olivat tärkeitä odo-
tuksia työyhteisön jäsenille. Omalta itseltä vastaajat odottivat nykyistä enemmän 
uskallusta toimia omana itsenään, ottaa vastuuta omasta työstä ja työyhteisön yh-
teisistä asioista. Työryhmään kuuluminen osoittautui vastaajille tärkeäksi tuki-
keinoksi.

Eniten toivottiin reilua ja rehellistä yhteistyötä koko organisaation jäsenten 
kesken. Sitä, että puhallettaisiin “yhteen hiileen”. Vastaajien mielestä runsaat-
kaan muutokset eivät masentaneet, jos niille löytyi järkiperusteet ja ne toteutet-
tiin yhdessä henkilöstön kanssa. Sen sijaan muutoksia vastustettiin, jos johto ja 
henkiöstö työskentelivät erillään toisistaan. Muutoksille ei esitetty järkeviä pe-
rusteluja, eikä niiden avulla voitu osoittaa tulevan säästöjä työyhteisöille. Kun 
henkilöstön vastustuksesta huolimatta muutokset toteutettiin, niin silloin osa vas-
taajista alkoi syyttää tilanteessa omaa ammattitaidottomuuttaan. Osa hoitohenki-
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löstöstä koki masennuksen tuntemuksia. Osa henkilöstöstä ulkoisti masennuk-
sensa syyttäen esimiehiä.

5) Tukijärjestelmät 

Hoitotyöntekijöillä oli runsaasti tukitoimia käytössään. Tärkeimpänä tukikeinoi-
na todettiin olevan luotettava lähimmäinen, jolle voi kertoa kaikki murheensa.
Lähimmäinen oli masentuneen käytettävissä. Keskustelu toisen ihmisen kanssa
auttoi.

Masennuksen ehkäisemiseksi, sen alku- ja kuntoutusvaiheissa olivat käytössä 
(ovat tärkeitä) monipuoliset toiminnalliset tukimuodot. Liikunta, luonto ja ulko-
na oleminen purkivat ahdistunutta oloa. Syvästi masentuneille oli tärkeätä toisen 
ihmisen läsnäolo, kuunteleminen, keskustelu ja hiljaisuus.

Monet masennusta kokevat käyttivät tunteiden purkamiseen musiikin kuunte-
lemista, maalaamista ja kirjoittamista. Tukitoimet vaihtelivat yksilöllisesti konk-
reettisista asioista sisäiseen itsetutkistelun keinoihin.

Organisaation tukitoimia eivät masentuneet olleet käyttäneet kovin paljon. 
Niitä ei tunnistettu. Organisaation virallisten edustajien (työterveyshuollon edus-
tajat, johto, työsuojelun edustajat, luottamusmiehet, sairaalapappi, psykologi) 
kanssa oli keskusteluja käyty vähän. Työyhteisöistä ja organisaatioista puuttuivat 
järjestelmät, joissa henkilöstö pystyi systemaattisin väliajoin keskustelemaan
työyhteisön ongelmista tai yksilöinä asioista. Tällaisia tilanteita ei mielletty työn 
sisällöiksi.

Vastaajien mielestä voimia toivat ja jaksamista vahvistivat myös säännölliset
palautteet, koulutus, työnohjaus, perehdytys, tyky-toiminta ja kuntoutuskurssit. 
Tärkeintä oli kuitenkin organisaatiokulttuurin ja työtoimintamallien nykyaikais-
taminen sellaisiksi, että työ oli kuormitettu oikein, tulostavoitteet ja työn vaati-
mukset olivat tasapainossa resurssien ja voimavarojen kanssa. Työn laadukas te-
keminen tulisi mahdollistaa. Vastaajien mukaan työyhteisöissä tulisi olla sellai-
nen ilmapiiri, missä on “hyvä” ja mukava työskennellä. 

7.2 Tulosten arviointia ja johtopäätökset 

Masennus on monenlaisten ihmisten kokemus. Se on hyvin monimuotoinen ko-
kemus. Terveydenhuoltotyö vaatii hoitavalta “avoinna olemista” vuorovaikutuk-
sen suhteen potilasta hoidettaessa. Hoitavan on oltava herkkä näkemään ja kuu-
lemaan potilaan odotukset ja tarpeet. Tämä herkkyys altistaa hoitotyöntekijän 
masennukselle silloin, kun organisaatio on erityisesti paineiden kohteena. Poti-
laat tarvitsevat tervehtymisprosessissaan avuksi hoitavan herkkyyttä tajuta toisen 
tarpeita. Tutkimuksen mukaan organisaation (tai ulkopuolisten) asettamat vaati-
mukset vaativat hoitotyöntekijöiltä toisenlaista “kovaa” lähestymistä asioihin.
Hoitotyöntekijän pitää “taistella” etujensa puolesta, jottei työkuormitus nousisi 
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liian suureksi, tasa-arvo toteutuisi ja palkkauksen sekä työolojen kehittäminen
jatkuisi.

Masennuksen koettiin olevan yhteydessä potilaan hoidon laadullisuuteen. 
Masennus on kehämäinen, jolloin työyhteisössä masennusta saattavat vahvistaa 
monet tekijät, kuten asianomaisen tunne osaamattomuudesta ja palaute huonosti 
tehdystä työstä tai virheestä. Osaamattomuus lisää arvottomuuden tunnetta ja jäl-
leen vahvistaa masennusta, jolloin pärjäämättömyyden tunne entisestään lisään-
tyy. Masennus vaikuttaa työyhteisössä muihin ryhmän jäseniin sekä ilmapiiriin
ja päinvastoin.

Masennuksen kokemusten merkitysten moninaisuutta on vaikeata pelkistää 
lähtökohtiinsa. Kokemukset olivat moninaisten asioiden ja tekijöiden yksilölli-
sesti koettu summa. Yhteistä kaikille masennusta kokeville oli tunne siitä, että 
halusi olla potilaalle tarpeellinen ja hoitotyö, jota asianomainen teki, oli tärkeää 
ja merkityksellistä potilaan kannalta. Työn merkityksen kokemus oli vähentynyt 
oleellisesti.

Yhteenvetona tutkimukseni ensimmäinen keskeinen johtopäätös on:

Hoitotyöntekijän masennus on kokemuksellisesti yksilöllinen ja kokonaisvaltai-
nen olotila. Se tuottaa voimakasta kärsimystä. Yksilö ikään kuin ”menettää it-
sensä” organisaatiolle, kun hän sitoutuu ja sosiaalistuu organisaation kulttuu-
riin. Sitoutuminen voi vaatia toimimaan vastoin omia tuntemuksia, arvoja ja eet-
tisyyttä, koska masentunut voi kokea, ettei ole riittävästi aikaa ja mahdollisuuk-
sia tehdä ydintyötä eli potilaan hoitamista laadukkaasti ja potilaan ehdoilla. 
Masennus ilmenee ihmisen 1) tajunnallisuudessa, jolloin merkitykset ilmenevät
esimerkiksi työyhteisössä selviytymisen tai tulevaisuuden pelkoina 2) kehollisuu-
dessa, jolloin tyypillisinä tuntemuksina ovat erilaiset kivut ja 3) situationaali-
suudessa, jolloin merkitykset ilmenevät työyhteisössä esimerkiksi yhteistyön vai-
keuksina tai vetäytymisenä työryhmästä erilleen.

Tutkimukseen osallistuneet masentuneeksi itsensä kokevat hoitotyöntekijät liitti-
vät työyhteisötekijät kiinteästi oman masennuksensa aktivoitumiseen tai pahe-
nemiseen. Myös hyvinvointia edistävistä työyhteisötekijöistä kerrottiin. Johtami-
nen koettiin erääksi keskeiseksi masennuksen tekijäksi. Johtamistoimilla, kuten
suunnittelulla, päätöksenteolla, toiminnan organisoinnilla ja arvioinnilla koettiin 
olevan sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia masennukseen. Johtamisen ta-
vat, kuten oikeudenmukaisuuden aste ja molemminpuolisen luottamuksen määrä,
koettiin vaikuttavan masennuksen etenemiseen tai myönteisenä tuen saannin ko-
kemukseen. Välilliset negatiiviset merkitykset ilmenivät johdon toiminnan seu-
rausten ongelmina koko organisaation toiminnassa ja organisaatiokulttuurissa.

Johtaminen muuttui vähemmän yhteistyökykyiseksi ja jalkautuvaksi muutos-
vaiheissa. Johtamisen todettiin etääntyvän ydintyöstä ja hoitotyön käytännön 
toiminnasta. Edellä oleva ilmensi keinottomuutta vaikeuksien ilmetessä. Johto
hallitsi tilannetta omalla tavallaan, ehkä vetäytymällä ja “astumalla askeleita
taaksepäin” kehityksen tiellä. Terveydenhuollon organisaatioista puuttuivat siis 
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toimintamallit ja keinot hoitaa vaikeat muutostilanteet. Johtamiseen kohdistunei-
den odotusten taustalla oli se, että haluttiin selkeitä ohjeita siitä, miten toimia
uudessa tilanteessa. Haluttiin entistä enemmän tukea, mukaanottoa ja vastuulli-
suutta organisaation sisällä. Toisaalta on todettava, että johto joutui toimimaan
“välikätenä” luottamushenkilöiden, kunnan johdon ja oman henkilöstön välissä. 
Taloudelliset seikat ohjasivat muutoksia ja johdon toimintaa. Taloudellisten re-
surssien puutteellisuuden vuoksi tuli ennakoimattomia muutoksia, jotka organi-
saation johdon oletettiin toteuttavan.

Johtamisen pahimpina puutteina todettiin ensinnä se, ettei hoitotyöntekijöitä
kohdattu työntekijöinä, joiden kanssa työskenneltäisiin arvostavassa yhteistyössä 
perustellen toiminnan suunnitelmat ja tapahtuvat muutokset. Johdolta odotettiin
luottamusta hoitotyöntekijöiden kyvykkyyteen käsitellä organisaation/työyh-
teisön yhteisiä asioita. Työntekijöiden subjektiivista tietämystä ei otettu tarpeeksi 
käyttöön ja tai se osin ohitettiin. Toisena johtamisen puutteena todettiin se, ettei
suunnitelmien ja sovittujen asioiden käytäntöön viennissä tuettu. Vaikeassa ta-
loudellisessa tilanteessa ei keinojen ja menetelmien kehittämiseksi pystytty li-
säämään työntekijöitä, rahaa eikä aikaa.

Monet tutkimukseen osallistuneiden hoitotyöntekijöiden työyhteisöistä olivat 
vastaajien mukaan kriisiytyneitä. Samanaikaisesti johtamisen kehittämiseksi ko-
keiltiin organisaatioissa erilaisia johtamisen malleja, kuten tulosjohtaminen tai
laatujohtaminen. Masennus oli yksilön hallintakeino tukalaksi koetussa tilantees-
sa. Kriisiytyminen ja jähmeys toimivat työyksikön ja organisaation hallintakei-
noina. Johdon (johtamisen) hallintakeinona toimi osin käskytys, ulkopuolisiin 
toimintamalleihin turvautuminen ja ulkopuolisiin auktoriteetteihin tukeutuminen.
Terveydenhuolto on perinteisesti melko hitaasti muuttuva toiminta-alue. Se on
ollut normitettua ja säänneltyä. Ammatillisuus on ollut vahvaa ja arvostettua.
Jotkut organisaatiokulttuurit ovat olleet joustamattomia: “näin meillä on aina teh-
ty” on viestittänyt urautuneisuutta ja halua pitää kaikki ennallaan. Ei oltu varau-
duttu uuteen eli “laajentamaan henkisyyden seiniä” ulommaksi ja joustaviksi. 
Tutkimukseni mukaan organisaatiokulttuurit sisälsivät paljon näennäisyyttä,
myös näennäisvahvuutta, myös yksilötasolla. Hoitotyöntekijä vaati paljon itsel-
tään, masennus oli osoitus heikkoudesta, josta ei puhuttu avoimesti.

Toisena keskeisenä johtopäätöksenä kiteytän:

Hoitotyöntekijän masennus oli yhteydessä työyhteisö- ja organisaatiotekijöihin.
Potilastekijät eivät olleet ensisijaisia masennustekijöitä.

Nopeasti toteutettavat muutokset ovat edelleenkin terveydenhuollon arkipäivää. 
Säännöllinen yhteisten tavoitteiden, suunnitelmien ja toteuttamismahdollisuuksi-
en, arvioinnin ja strategisten linjausten läpikäyminen on tärkeätä. Avoin keskus-
telu eri muodoissaan ja kokoonpanoissa on tärkeä. Jotta jaksaminen mahdollistuu
pitää organisaation satsata menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ana-
lysointiin ja arviointiin. Henkilöstön pitää tietää oma asemansa organisaatiossa.
Muutoskoulutus ja -valmennus ovat ensisijaisen tärkeitä.
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Hallitsematon muutos oli selkeästi yhteydessä henkilöstön masennuksen ko-
kemuksiin. Organisaatioissa muutosten valmistelut todettiin puutteellisiksi ja
niiden perustelut osin hatariksi. Sisällöllisten ja järjestelmien (rakenteiden) sa-
manaikainen kehittäminen olisi vaatinut aikaa ja syvämuutosten saavuttamiseksi
yhteistyötä henkilöstön ja johdon kesken ennen muutosten toteutusta, koulutus-
valmennusta ja kenties kokeiluja ennen varsinaisia päätöksiä. Pääosin lamakau-
den aiheuttamat muutokset, jotka toteutettiin nopeasti ja joihin yhdistyivät re-
surssien niukentamiset, aiheuttivat syvenevän ongelmien ketjun. Yksilötasolla ne 
saattoivat aiheuttaa osaamattomuuden tunteita. Kokemuksina oli, että muutoksis-
sa kyseenalaistettiin ammatillisuus/kyvykkyys. Ammatillinen identiteetti rikkou-
tui.

Kun taloudelliset arvot olivat muodostuneet monissa organisaatioissa vallit-
seviksi, heikensi se työhön sitoutumista ja motivaatiota. Organisaatioiden yhteis-
ten tavoitteiden ja linjausten hämärtyessä työn merkitys kärsi. Kirjalliset tavoit-
teet olivat asiakassuuntautuvia. Henkilöstö koki ne omakseen. Kun niitä käytän-
nössä tarkasteltiin, jäi vaatimusten ja mahdollisuuksien välille iso ero. Ne eivät 
olleet toiminnassa toteutettavissa, koska annetut resurssit eivät vastanneet orga-
nisaatiolle asetettuja vaatimuksia. ”Juhlapuheissa” huomioitiin henkilöstön inhi-
milliset voimavarat eli osaaminen, yksilöllisyys, subjektiivinen tietämys, hiljai-
nen tieto, tunneäly, empatia ja sosiaaliset taidot. Arjen toiminnassa niitä ei riittä-
västi arvostettu (hallintoihmiset, johto, luottamushenkilöt) eikä niiden kehittämi-
seen panostettu, näin koettiin. Organisaatioissa elettiin kahdella tasolla - hallin-
non ja ruohonjuuritason. Potilaat, omaiset ja henkilöstö arvostivat ja tarvitsivat
päivittäin näitä “hiljaisia” perustaitoja.

Johtopäätöksenä kiteytän: 

Laman aikana lisääntyneet muutokset toteutettiin nopeasti, pääosin ilman muu-
tosvalmennusta. Organisaatioiden muutoksiin sopeutumattomuus ilmeni yksilö-
tasolla masennuksen kokemuksina ja tunnetasolle siirtymisenä ja työyhteisö- se-
kä organisaatiotasoilla selviytymiskeinojen puuttumisena, jolloin työyhteisöt 
kriisiytyivät. Johtamisen välineiden puutteellisuudet ilmenivät osin palautumise-
na vanhoihin johtamiskäytäntöihin ja eriytymiseen ydintyöstä. Organisaatiokult-
tuurit elivät tiettyä murrosvaihetta, jolloin osa henkilöstöstä odotti jämäkkää 
johtamista ja selkeitä ohjeita toimimiselle, osa halusi lisätä itsenäistä työskente-
lyä ja uusiutuvaa toimintaa työyksiköissä.

Vuosikymmenten aikana terveydenhuollon toiminta on ollut turvallista ja vakaa-
ta. Perustehtävät pysyttelivät pääosin samoina. Resursseja voitiin lisätä miltei
vuosittain. Terveydenhuollon alueella toiminta on ollut sidoksissa potilaiden hoi-
tamiseen. Viime vuosina välillinen työ on lisääntynyt. Työtoiminnan pohja on 
erilaistunut, tieteellistynyt ja vaatimukset moninaistuneet. Lamavuosien vaati-
mukset toivat esille sen, ettei terveydenhuollossa ollut järjestelmiä, joiden avulla 
hoitaa yhteisöjä, jotka joutuivat elämään epävarmuudessa. Samalla peräänkuulu-
tettiin henkilöstön tukijärjestelmiä. Kun keinoja ei ollut uudessa tilanteessa, pa-
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lattiin vanhoihin kaavoihin. Määräyksillä vahvistettiin arvovaltaa ja uskottiin pa-
rannettavan toiminnan sujuvuutta. Sekä johto että henkilöstö palautui vanhaan 
tuttuun ja ennen turvalliseksi koettuun. Samalla se aiheutti tunteenpurkauksia ja 
johdolle osoitettiin uudentyyppisiä odotuksia henkilöstön huomioinnista.

Laadun kehittäminen on ollut leimallista organisaatioissa ja työn, tuotanto- ja 
toimintatapojen muutosvaatimukset ovat perustavanlaatuista. Uudet toimintamal-
lit vaativat muuntumisensa vuoksi jatkuvaa uuden oppimista. Samalla, kun ”en-
tinen” perustyö terveydenhuollossa eli potilaan hoito on ydintyönä, sen oheistuk-
seen on tullut jäädäkseen projektityö eli terveydenhuollossa lähinnä laadun kehit-
täminen dynaamisena prosessina. Tähän on liittynyt ATK-työ, joka osaltaan si-
joittuu palvelemaan ydintyötä, osin kehittämisprosesseja. Toiminta on siis sa-
manaikaisesti kehittyvää välitöntä potilaan hoitotyötä ja välillistä, syklittäisesti
etenevää ja muuttuvaa (kehittämistyö) työtä. Näitä ei ole mielletty saman työn 
eri ulottuvuuksiksi, vaan ne ovat eriytyneet. Tämä aiheuttaa erilaisia arvostuk-
seen ja oppimiseen liittyviä ristiriitoja. Työn sisällöllinen muutos on siirtymässä
pysyvästi osin projektiluonteiseen, prosessimaiseen työskentelytapaan, joka vaa-
tii elinikäistä oppimista ja kyvykkyyden, asiantuntijuuden uudistamista.

Vastaajien mukaan uudessa tilanteessa ei uskottu omiin voimavaroihin eikä
omaan terveydenhuollon ainutlaatuiseen osaamiseen. Potilaan hoitamisen kan-
nalta keskeiset asiat, kuten syntyminen, kuolema, vanheneminen ja sairauden 
mukanaan tuomat muutokset elämässä jäivät organisaatioiden hallinnollisten on-
gelmien varjoon. Organisaatioissa unohdettiin ydintyöhön keskittyminen ja ajau-
duttiin liiaksi toimimaan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä tilan-
teessa odotukset suuntautuivat organisaatioiden johtoon ja lähiesimiehiin. Joh-
tamiselta odotettiin oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta, jämäkkyyttä, rehelli-
syyttä ja kohtaamista “ihmisinä”, eikä ainoastaan johtamisen kautta. Tämä tar-
koitti vastaajien mukaan tunteiden hyväksymistä osaksi työelämää. Tunteiden 
tunnistaminen ja kohtaaminen hallitusti “aikuisena” tunnetasolla korostui.

Johtopäätöksenä totean: 

Terveydenhuollon työorganisaatio oli menneisyytensä vanki, joka 1990-luvulla
joutui irrottautumaan vanhoista kaavoista ja vähitellen uusiutumaan. Vaade 
kasvoi myös arvojen perinpohjaiselle tarkastelulle ja uusiutumiselle. Organisaa-
tioista näytti muodostuneen ”mikään ei riitä”-yhteisöjä. Riittämättömyyden tun-
teet kohdistuivat muun muassa ylisuuriin työmääriin, ajankäyttöön, tehtävien ja 
opittavan paljouteen, potilaiden runsaisiin ongelmiin, koulutuksen, omien voi-
mavarojen ja työkykyisyyden riittämättömyyteen.

Organisaatiot todettiin osin reaktiivisiksi ja jähmeiksi. Ulkopuolelta tuleviin 
muutosvaatimuksiin ei kyetty täysipainoisesti vastaamaan. Todettiin, että työyk-
siköistä puuttuivat systemaattiset yhteistyöareenat, joissa olisi voitu yhdessä ke-
hittää keinoja uusissa tilanteissa. Organisaatioilta puuttuivat myös osin toiminta-
järjestelmät muutosten etenemiseksi. Organisaatioiden sisäinen ohjautuvuus 

232



heikkeni ja organisaatiot joutuivat mukautumaan ulkopuoliseen ohjailuun. Toi-
minta muuttui masentuneiden mukaan keinotekoiseksi ja vieraaksi.

Organisaatioissa lisääntyivät arvojen ja kokonaisajattelun muutospaineet.
Mekanistisesta, ei päätöksentekijästä, joka tekee muiden päättäminä (johdon 
suunnittelemia, päättämiä, ohjaamia ja arvioimia) suorittavaa työtä, on muovau-
tumassa vastuunottava ja kehittävä oman työnsä asiantuntija. Nykyisessä toimin-
nassa ei voi yksilö vastaa vain omasta työstään, vaan laadullisessa prosessissa
yhteistoiminnallisesti yhtenä tiimin tai verkoston jäsenenä. Tämä vaatii uudenlai-
sen asennoitumisen lisäksi uudenlaista työn hallintaa. Hallinnan saavuttamiseksi
yhdistyvät yksilön omat resurssit, kyvykkyys sekä organisaation kulttuurinen ja 
toiminnallinen tila sekä uudenmuotoisen toiminnan mahdollistaminen. Johdon 
kyvykkyyttä korostuvista toimintatavoista ollaan hiljalleen siirtymässä myös
henkilöstön kyvykkyyttä huomioivaan toimintaan. Sellaisessa työyhteisössä, jos-
sa henkilöstö koetaan resurssina, yksilöllisyyttä kunnioitetaan, henkilöiden pää-
töksentekoa ja kyvykkyyttä arvostetaan, jatkuvaa oppimista tuetaan ja onnistu-
mista palkitaan, on luultavaa että masennus on vähäisempää kuin jäykässä, byro-
kraattisessa työyhteisössä. Sellaisessa työyhteisössä, jossa on selkeytetty perus-
tehtävä ja työnjako riittävästi ja henkilöstö omaa hyvän ammattitaidon sekä ke-
hittäminen ja keskustelu on jatkuvaa, on luultavaa että jaksetaan melko hyvin. 
Se, millaiseksi työyhteisö muodostuu, on esimiesten vastuun ohella myös jokai-
sen siellä työskentelevän vastuulla. 

Mitä toimenpiteitä vaatii, jotta terveydenhuollon organisaatioissa edetään
kohti potilas- ja henkilöstökeskeistä toimintaa? Tämän tutkimustulosten perus-
teella tulee kehittää:
¶ Organisaatioihin systemaattiset tukijärjestelmät jaksamiselle

¶ Varmistusjärjestelmät, joiden avulla varmistetaan, että järjestelmät toimi-
vat työyksikkötasolla kohdaten henkilöstön/työyhteisöjen ongelmat aikai-
sessa vaiheessa 

¶ Muutosvalmennus luotava systemaattiseksi järjestelmäksi

¶ Yhteistyömallien luominen tiimityössä johdon, yhteistyötoiminnan, työter-
veyshuollon, työsuojelun, luottamusmiesten, työturvallisuushenkilöstön, 
työkyvyn ylläpitämistoiminnan (tyky) ja henkilöstön kanssa. Tiimityössä
voidaan hakea yhteisvahvuudet verkostoitumalla

¶ Työyksikköihin on luotava toimivat, luottamukselliset areenat työyhtei-
söissä tapahtuville säännöllisille keskusteluille

¶ Terveydenhuollon organisaatiokulttuurin omintakeisuutta on kehitettävä ja 
työkulttuuri on modernisoitava. Tavoitteena on, että työyhteisö joustaa 
henkilöstön mukaan eikä toisin päin. Henkilökunta mielletään monipuoli-
seksi resurssiksi ja mahdollistajaksi, kun kyseessä on laadukkaan poti-
lashoidon toteutus käytännössä. Henkilökuntaa ei mielletä vain menoeräk-
si. Kyseessä ei ole henkilökunnan tarpeista lähteminen sinänsä, vaan he an-
tavat käyttöön voimavaroja (ks. esim. Rajala 1998; ks. myös www.vn.fi/
stm/suomi/tiedote; www.terveys2015.fi/lyhyesti.html)
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¶ Johdon ja koko henkilöstön kasvaminen yhteistyöhön ja vastuuseen. Yh-
teistyöfoorumien toteutukset

¶ Toimintamallien kokonaisvaltainen kehittäminen niin, että rakenteet ja si-
sällöt kehittyvät samanaikaisesti, jotta ne tukisivat toisiaan

¶ Jaksamattomuus ja masennus eivät ole vain yksilön asia. Tämä tarkoittaa 
sitä, etteivät yksilölliset tukitoimet riitä, vaan huomio on kiinnitettävä koko 
työyhteisön/organisaation työkulttuuriin, sen työoloihin ja -ympäristöön 

¶ Tiimit ja verkostointi on todettu nykyaikaiseksi tavaksi hoitaa yli työyhtei-
söjen ja laitosten yhteistyötä ja laajentaa yhteistä oppimista sekä ammatilli-
suutta.

Organisaatiot/työyhteisöt hakivat erilaisia tapoja löytääkseen tasapainon. Tasa-
painoa haettiin pitäytymällä paikallaan. Kriisiytynyt organisaatio haki turvallisen
oppimisen muodot. Se ei jähmettyneenä kyennyt uusiutumaan ja vastaamaan
haasteisiin (yhteneviä tuloksia Ranki 2000). Vastaajien mukaan myös esimiehet
olivat jaksamattomia ja neuvottomia. Kuka heitä ohjasi ja auttoi? Yksilöillä ja
työyhteisöllä oli periaatteessa samantyyppiset strategiat. Työyhteisötasolla ryh-
mädynamiikka luo lisäulottuvuuksia monimutkaistaen ongelmien selvittelyyn. 
Tätä ilmennettiin myös tässä tutkimuksessa. Vähitellen pystyttiin käsittelemään
konflikteja ja toteamaan, että toisaalta ne vievät voimia, toisaalta auttavat siirty-
mään seuraavaan kehitysvaiheeseen. Ihmisiä ei lopulta voi johtaa vain ulkoapäin 
tulevilla vaatimuksilla. Se estää sitoutumisen työhön. Yksilöille pitää saada ke-
hittyä sisäinen johtaminen, vastuu ja vaikutusvalta omaan työhönsä. Se lisää työn
kokemista merkittäväksi ja tärkeäksi.

Johtopäätöksenä kiteytän: 

Organisaatiot eivät pääosin tukeneet henkilöstön jaksamista. Toimintamallien
puuttumisen lisäksi osalla organisaatioista puuttuivat sellaiset henkilöstön jak-
samista tukevat kokonaisvaltaiset tukimenetelmät, joiden avulla ehkäistäisiin ja
tunnistettaisiin työyhteisön konfliktit niiden alkuvaiheessa, jottei tilanteet pa-
henisi nykyisin näkyvillä oleviin työyhteisöjen toimimattomuuden ja yksilöiden 
masennuksen mittoihin.

Koska masennus on kokemus, jonka merkitykselliset tekijät löytyvät asianomai-
sen itsen “sisäisen maailman” lisäksi toimijan ympäristötekijöistä, on hoidon ja
toimenpiteidenkin oltava sekä yksilöön että työympäristöön kohdistuvia. Tämän
vuoksi terveydenhuollon organisaatioihin tulee kehittää yhteistyössä koko orga-
nisaatioissa toimivien kesken toteutettavat kokonaisvaltaiset muutoksen- ja jak-
samisen sekä masennuksen hallintajärjestelmät, joissa varmistetaan myös se, että 
tehtävät toimenpiteet kohtaavat ja toteutuvat käytännön arjessa työyksiköissä.
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7.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Fenomenologisessa tutkimuksessa on tutkimuksen lopputulos aina tutkijan per-
soonakohtainen kokonaisnäkemys kohdentuvasta ilmiöstä. Lopputulokseen vai-
kuttavat tutkijan oma intuitio ja tunteet. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että 
tutkija on samanaikaisesti itselleen ankara ja salliva. Tutkijan ankaruutta kuvas-
taa se, ettei hän hyväksy ennakko-oletuksiaan. Sallivuutta kuvastaa se, että tutki-
ja luottaa omaan intuitioonsa tutkimusprosessin aikana (Perttula 2000). Tutki-
mukseni luotettavuuteen liittyvä keskeinen peruskysymys kuuluu: Onko miele-
kästä tutkia hoitotyöntekijöiden masennuksen yksilöllistä kokemusta? Tutkimuk-
sen tulosten perusteella on nähtävillä, että mitä masentuneemmaksi asianomai-
nen tunsi itsensä, sitä vaikeampi hänen oli tunnistaa niitä asioita tai tunnetiloja, 
jotka laukaisevat masennuksen kokemuksen. Tulos tukee sitä, ettei syy-seuraus -
suhteinen tapa lähestyä masennusta tuo esille tarpeellisessa laajuudessaan tietoja 
masennuksesta ilmiönä ja sen eri ulottuvuuksista ja tekijöistä. 

Pysyvän, objektiivisen totuuden sijasta tuloksena on hoitotyöntekijöiden yk-
silölliset merkitykset. Näin luotua jokaisen “yksilöllistä, omaa totuutta” ei voida 
tutkimuksellisesti toistaa samoin tuloksin. “Totuus” on dynaaminen, hetkeen si-
dottu ja vaihtuva. Todellisuuden kokemuksissa näyttäytyvät sen hetkisen lisäksi
asianomaisen koko elämäntilanne ja menneisyys. Tutkimukseni aloitusajankoh-
dasta tähän päivään ovat työolosuhteet muuttuneet sekä käytännössä että tutki-
muksellisesti. Vuori (1995) pohtii väitöskirjassaan (Kenen terveydenhuolto - 
Julkinen ja yksityinen vertailussa) sitä, miten hänen tutkimuksensa luotettavuus 
on sidoksissa myös ajankohtaan, jolloin aineisto on koottu. Samoin oman tutki-
mukseni ajankohta eli taloudellinen lamakausi ja sen myötä tarpeet terveyden-
huollon säästötoimiin, ovat merkitseviä tulosten kannalta. Kun tarkasteluni koh-
distui pääasiassa työyhteisöllisiin asioihin, on selvää, että tulokset jäivät tältä 
osin kapea-alaisiksi. Uusintakyselyssä vastaajien masennuksen kokemukset oli-
vat lientyneet. He olivat tehneet elämässään onnistuneita ratkaisuja hyvinvointin-
sa edistämiseksi. Työyhteisöongelmien esiintyvyys oli edelleen suurta. 

Nähdäkseni kokoomani tieto on tärkeätä, kun tavoitteena on hoitotyönteki-
jöiden hyvän olon ja työkykyisyyden lisääminen sekä terveydenhuollon työyh-
teisöjen perustojen kehittäminen työntekijöiden pahan olon lieventymiseksi. Yk-
sittäisten keinojen sijasta voisi löytyä kokonaisvaltainen näkemys hyvää oloa 
tuottavista työympäristöistä. Yksilökohtaisen, masennuksen “takana” olevan tie-
don saavuttamiseksi on mielestäni fenomenologisen filosofian näkökulma sekä
sen perustalta kehitetty Colaizzin tutkimusmetodi sopiva kokemusten ja yksilöl-
listen merkitysten kuvaamiseksi ja ymmärtämiseksi (vrt. Åstedt-Kurki 1992). 
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7.4 Tutkimuksen merkityksen arviointia ja 
jatkotutkimushaasteet

Tässä tutkimuksessa masentuneiden kokemusten merkitykset tulivat esille laajas-
ti ja yksilöllisesti. Vastausten sisällöissä ilmeni myös runsaasti yhteneviä koke-
muksia toisiinsa verrattuna. Koska tutkimukseni on pääpainoltaan hallintotieteel-
linen, on fenomenologisen tarkastelukulman tutkimuksellinen toteutus harvinai-
nen. Tutkimustuloksissa masennus ilmeni sekä yksittäisen ihmisen kokemuksina
että koko työyhteisöön merkityksiä tuovana tekijänä. Tuloksissa korostuivat ter-
veydenhuollon organisaatioiden perinteiset rakenteet ja toimintamallit. Masentu-
neeksi kokevat hoitotyöntekijät odottivat organisaation toimintajärjestelmän ja 
ulkoisen palvelujärjestelmän tukevan heidän hyvinvointiaan. Tutkimukseni tu-
loksissa todettujen jähmeiden ja hitaasti uusiutuvien organisaatioiden toiminta-
kulttuurien kehittämiseksi tarvitaan hallintotieteellistä tutkimusta, joka paneutuu 
sekä työkulttuuriseen (sisällölliseen, tunneilmastoon) että organisaation rakentei-
den kehittämiseen tähtäävään tutkimukseen (ks. Krause & Kiikkala 1996). Työ-
kulttuurien parantamiseksi suunnattu tutkimus tulisi keskittyä uudentyyppisten
työmallien kehittämiseen. Terveydenhuollon organisaatiot tulisi kehittää jousta-
viksi, jolloin ne kykenisivät tehokkaaseen toimintaan muuttuvissa olosuhteissa ja
samalla ne tukisivat henkilöstön jaksamista ja ammatillista uusiutumista. Tämän
tutkimuksen perusteella totean, että uudentyyppinen tarkastelunäkökulma vaatii 
terveydenhuollon perusteiden syvällistä pohdintaa ja kehittämistä. Se osaltaan 
luo mahdollisuuksia toimintakulttuurien ja –mallien kehittämiseksi. Samanaikai-
sesti vaaditaan tutkimusta ja kehittämistoimintaa niin valtakunnallisesti kuin or-
ganisaatioiden tasolla perinteisten rakenteiden uudistamiseksi.
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Liite 1. 

HAETUT TIETOKANNAT

PSYCLIT 1997-  English 
Tarkempi:
nurses/de
AND
organization?/de
AND
depressi?/de or stress?/de or burnout?/de 

Laajempi:
nurses/de
AND
depressi?/de or stress?/de or burnout?/de 

SOCA:
learning organiz/sation in KW or in ti 

KUOPUS&LINDA:
1) w/työuupu* or stress* or masen* or depressi* 
AND
w/hoitotyö* or hoitohenk* or sairaanhoit* 

2) w/oppiva
AND
w/organisaati*

MEDIC:
words anywhere: masen* or depres* 
AND
työ*

Lääkärin CDROM:
sanahaku: masen* tai depressi* tai burnout* tai työuupum*
AND
sairaanhoit* tai hoitotyö* tai hoitohenk* 

LEO:
tesaurussanat: masennus or työuupumus or väsymys 
AND
hoitotyö or sairaanhoitajat 

Haku Cinahlista tuotti 282 viitettä, PubMed/Medline tuotti 57 viitettä

266



Liite 2. 

KIRJOITUSTYÖN KYSYMYKSET

1. Kuvaa, millaisena tunnistat masentuneisuuden?

2. Kerro masentuneen päivittäisestä elämästä ja työssäolokokemuksista

3. Kuvaile, mitkä asiat ovat auttaneet sinua jaksamaan

4. Kuvaile suhdettasi ympäristöösi (perhe, työtoverit, esimies, sukulaiset, ystä-
vät, ammattiauttajat, työterveyshuolto jne) ja odotuksiasi sekä itsesi että ympäris-
tösi suhteen

5. Kuvaile, millaista apua kokemuksesi perusteella masentuneille pitäisi järjes-
tää?
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Liite 3. 

TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ORGANISAATIO 
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Liite 4. 

HYVÄ VASTAAJA!

Tämä laajahko kysely kuuluu STAKESin meneillään olevaan MIELI MAASTA! kehittämisprojek-
tiin. Väitöskirjaan tähtäävän tutkimukseni ohjaajana toimii professori Juha Vartola Tampereen yli-
opiston hallintotieteen laitokselta. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa hoitajien kokemuksia ja mie-
lipiteitä henkisestä hyvinvoinnistaan. Tutkimus toteutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue- ja 
psykiatrisissa sairaaloissa. Kohderyhmänä on sairaaloiden kaikki sekä vakinaisessa virassa että si-
jaisina toimivat eriasteiset hoitajat.

Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Lomake sisältää sekä väittämiä että avoky-
symyksiä. Valitse väittämien vastausvaihtoehdoista se numero, joka lähinnä vastaa kokemuksiasi.
Muille kysymystyypeille on annettu erillisohjeet kysymysten yhteydessä. 

Kysymyksissä käytetyllä termillä “organisaatio” tarkoitetaan sairaalaa ja “työyhteisö” vastaajan
työskentelypaikkana olevaa osastoa tai yksikköä, sanalla “johto” sairaalan johtoryhmää, sanalla 
“asiakas” potilaana olevaa asiakasta, ei sairaalan muita asiakkaita.

Kyselylomakkeen täyttäminen vie ehkä paljon aikaasi, mutta monipuolisen tiedon aikaansaamiseksi
ovat hoitajien mielipiteet henkisen hyvinvoinnin/masentuneisuuden kokemuksista välttämättömiä,
jotta henkistä hyvinvointia voidaan tulevaisuudessa entistä paremmin tukea. Toivon, että vastaat 
kaikkiin kysymyksiin. Voit jättää vastauslomakkeesi sairaalasi ylihoitajan sihteerille, joka toimittaa
vastaukset allekirjoittaneelle. Voit lähettää myös lomakkeen allekirjoittaneelle kotiosoitteeseen.
Vastausaika on 11.10 - 08.11.1996 välinen aika. 

Kiitos vaivannäöstäsi!

Kaija Suonsivu 
ylihoitaja, THL 

269



HENKILÖTIEDOT

1. Minä vuonna olet syntynyt?

  vuonna _____________ 

2. Mikä on sukupuolesi? 

    1   nainen 2   mies

3. Mikä on ammattikoulutuksesi? 

 1   sairaanhoitaja 
 2   röntgenhoitaja 
 3   laboratoriohoitaja 
 4   perushoitaja 
 5   lähihoitaja 
 6   mielenterveyshoitaja
 7   fysioterapeutti 
 8   toimintaterapeutti
 9   muu, mikä _________________ 

4. Mikä on nykyinen työtehtäväsi?

_______________________________________________________

5. Kuinka pitkään olet toiminut

  nykyisessä työtehtävässä ______________________ 

  terveydenhuollossa kaikkiaan__________________ 

6. Toimitko esimiesasemassa?

  1   en 2 kyllä, __________ alaista 

7. Onko työsi vakinainen?

  1   kyllä ______ 2 ei _______, nykyisen sijaisuutesi pituus _________ 
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SEURAAVAT KYSYMYKSET KARTOITTAVAT TYÖYHTEISÖTEKIJÖITÄ, JOTKA 
SAATTAVAT OLLA MERKITYKSELLISIÄ HENKISTÄ HYVINVOINTIASI AJATEL-
LEN

(Ympyröi valitsemasi vaihtoehto)

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseenkin
eri

mieltä

Täysin
eri

mieltä
1. Minulla on selkeä näkemys siitä, 
millaista oma työni on lähivuosina
organisaatiossa 1 2 3 4 5
2. Onnistun työssäni usein 1 2 3 4 5
3. Työyhteisössäni on yhteinen nä-
kemys toimintamme kehittämisen
menettelytavoista ja suunnasta 1 2 3 4 5
4. Työni on hyvinvointiani lisäävää 1 2 3 4 5
5. Tunnen työyhteisössäni olevani ta-
sa-arvoinen 1 2 3 4 5
6. Työyhteisössäni työskennellään tu-
lostavoitteiden saavuttamiseksi 1 2 3 4 5
7. Organisaatiossani tiedotus toimii
avoimesti ja asianmukaisesti 1 2 3 4 5
8. Työyhteisöni on ilmapiiriltään
melko ristiriidaton 1 2 3 4 5
9. Työyhteisössäni esimiesten ja 
alaisten välinen vuorovaikutus on 
avointa ja luottamuksellista 1 2 3 4 5
10. Työyhteisössäni henkilöstön väli-
set suhteet ovat hyvät 1 2 3 4 5
11. Ammattiryhmien välinen yhteis-
työ sujuu ongelmitta 1 2 3 4 5
12. Organisaatiossani kehitetään toi-
mintaa eri työyhteisörajojen 1 2 3 4 5
13. Työyhteisössäni päätöksenteko on 
avointa ja kaikkien on mahdollista
osallistua siihen 1 2 3 4 5
14. Henkilöstöllä on riittävästi vaiku-
tusmahdollisuuksia koko organisaa-
tiota/työyhteisöäni koskevia päätöksiä 
tehtäessä 1 2 3 4 5
15. Organisaatiossani johto on omak-
sunut tärkeimmäksi tehtäväkseen po-
tilaan hoitamisen tukemisen ja  kehit-
tämisen 1 2 3 4 5
16. Voin käyttää tietoja, taitoja ja ky-
vykkyyttäni hyväkseni nykyisessä
työssäni 1 2 3 4 5
17. Työyhteisöni esimies on omaksu
nut toimintatavakseen henkilöstön it-
senäisen työskentelyn tukemisen 1 2 3 4 5
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18. Työyhteisöni esimiehen johtamis-
tavassa korostuu kannustus henkilös-
tön ammatillisuuden kehittämiseen ja 
uuden oppimiseen 1 2 3 4 5
19. Työyhteisössäni on työtehtävät
organisoitu hyvin 1 2 3 4 5
20. Organisaatiossani  tietotekniikka 
on kehitetty tukemaan perustyötä 1 2 3 4 5
21. Työyhteisössäni jokainen kantaa 
vastuun työhönsä ja  toimintaansa liit-
tyvien päätöstensä laadusta 1 2 3 4 5
22. Tiedän, mitä työltäni odotetaan 1 2 3 4 5
23.a) Saan riittävästi palautetta onnis-
tuessani tai epäonnistuessani 1 2 3 4 5
 b) Palautetta saan, keneltä 1 2 3 4 5
24. Työtäni arvostetaan organisaa-
tiossani 1 2 3 4 5
25. Työyhteisössäni tulen kuulluksi, 
kun kerron ajatukseni omaa työtäni 
koskevissa asioissa 1 2 3 4 5
26. Minulla on varmuus työsuhteeni 
jatkuvuudesta 1 2 3 4 5
27. Minulla on tarvittaessa mahdolli-
suus osallistua osaamista edistävään, 
työnantajan kustantamaan koulutuk-
seen 1 2 3 4 5
28.  Minut on perehdytetty työhöni
riittävän hyvin 1 2 3 4 5
29.  Työyhteisöäni koskevat muutok-
set suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
työssä johdon ja henkilöstön kesken 1 2 3 4 5
30. Organisaatiossani toiminnan
suunnittelussa huomioidaan tulevai-
suus ja sen mukanaan tuomat haasteet 1 2 3 4 5
31.  Työyhteisössäni on mahdollista 
reagoida uusiin tilanteisiin nopeasti,
jos asiakastarpeet niin vaativat 1 2 3 4 5
32.  Organisaation asiakkaiden tar-
peista ja tyytyväisyydestä hankitaan 
systemaattista tietoa 1 2 3 4 5
33.  Työyhteisössä pyritään käyttä-
mään hyviä esikuvia ja muiden työyh-
teisöjen osaamista hyödyksi
oppimisessa 1 2 3 4 5
34.  Organisaatiossani on selkeät val-
ta ja vastuusuhteet 1 2 3 4 5
35 A) Organisaatiossani pyritään yh-
dessä oppimiseen 1 2 3 4 5
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35 B ) Oppimismuotoina käytetään
1. Työyhteisökoulutusta 1 2 3 4 5
2. Organisaatiotason koulutusta 1 2 3 4 5
3. Tiimikoulutusta 1 2 3 4 5
4. Ammattiryhmittäin tapahtuvaa
koulutusta 1 2 3 4 5
5. Muuta, mitä 1 2 3 4 5
36.  Arvioin omaa työtäni säännölli-
sin väliajoin 1 2 3 4 5
37.  Työyhteisössäni painotetaan hen-
kilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen
edistämistä 1 2 3 4 5
38.  Hoitajien työnkuormitus on työ-
yhteisössäni sopivalla tasolla 1 2 3 4 5
39.a)Työyhteisössäni esiintyy “hen-
kistä väkivaltaa” 1 2 3 4 5

     b)Jos “henkistä väkivaltaa” esiintyy, millä tavoin se ilmenee

40. Työyhteisöni ei ole tasa-arvoinen, 
vaan siellä esiintyy vallankäyttöä 1 2 3 4 5
41.a) Työyhteisössäni on runsaasti 
ongelmia, joista ei keskustella avoi-
mesti 1 2 3 4 5

 b) Jos ongelmia esiintyy, millä tavoin ne ilmenevät
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c) Mistä ongelmat johtuvat?

42. Työyhteisössäni toisten mielipi-
teitä ei arvosteta 1 2 3 4 5

43. Jos tunnistat työyhteisössäsi selvittämättömiä tai toistuvia ongelmia, kuvaile niiden yhteyksiä  hoitajien
henkiseen hyvinvointiin. Voit halutessasi jatkaa lomakkeen kääntöpuolella.
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SEURAAVAT KYSYMYKSET KARTOITTAVAT HENKISTÄ HYVINVOINTIASI JA
SIIHEN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ 
(Ympyröi valitsemasi vaihtoehto)

Henkinen hyvinvointi ja tyytyväisyys 

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseenkin
eri

mieltä

Täysin
eri

mieltä
44. Olen erittäin tyytyväinen nykyisin
elämääni 1 2 3 4 5
45. Olen erittäin tyytyväinen nykyisin
työhöni 1 2 3 4 5
46. Olen toiveikas tulevaisuuteni suh-
teen 1 2 3 4 5
47. Minulla on voimavaroja, joita 
voin käyttää hyvinvointini lisäämi-
seksi 1 2 3 4 5
48. En jaksa harrastaa itselleni merki-
tyksellisiä asioita 1 2 3 4 5
49. Henkilökohtainen elämäntilantee-
ni on ongelmainen ja aiheuttaa uupu-
musta 1 2 3 4 5
50. Työhöni liittyvät tekijät aiheutta-
vat minulle uupumuksen tuntemuksia 1 2 3 4 5

Henkinen hyvinvointi ja masentuneisuus 

51. Tunnen itseni masentuneeksi 1 2 3 4 5

Huom! Jos et tunne itseäsi masentuneeksi ja valitsit kysymyksen 51 vaihtoehdoista 3, 4 tai 5, voit jättää vä-
liin kysymykset 52-55 ja siirtyä suoraan kysymykseen 56, johon voit vastata masentuneisuuskokemuksen
puuttuessa mielipiteesi tai näkemyksesi pohjalta. 

52. Ympyröi seuraavassa luettelossa vaihtoehdoista se numero, joka parhaiten kuvaa mielialaasi viimeksi ku-
luneen kuukauden aikana 

Ei lain-
kaan

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

Kärsin unettomuudesta 0 1 2 3

Tunsin itseni surumieliseksi 0 1 2 3

Minusta tuntui, että kaikki vaati ponnistusta 0 1 2 3

Tunsin itseni tarmottomaksi 0 1 2 3

Tunsin itseni yksinäiseksi 0 1 2 3

Tulevaisuus tuntui toivottomalta 0 1 2 3

En nauttinut elämästäni 0 1 2 3

Tunsin itseni arvottomaksi 0 1 2 3

Tunsin, että kaikki ilo on hävinnyt elämästä 0 1 2 3
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Minusta tuntui, ettei alakuloisuuteni hellit-

tänyt edes perheeni tai ystävien avulla 0 1 2 3

53. Jos tunnet itsesi masentuneeksi, kuvaile sen ilmenemistä elämäntavoissasi

54. Jos tunnet itsesi masentuneeksi, kuvaile a) masentuneisuuden syitä b) masentuneisuuden aiheuttamia oi-
reita/somaattisia vaivoja ja ahdistusoireita. Jatka halutessasi lomakkeen kääntöpuolelle. 

55. Millaisia selviytymiskeinoja Sinulla on käytössäsi masentuneisuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi?
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56  Mitkä asiat ovat mielestäsi merkityksellisiä masentuneisuuden kannalta erityisesti työyhteisöäsi ajatel-
len?

57. Mitkä muut asiat ovat mielestäsi merkityksellisiä masentuneisuutta ajatellen? 
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SEURAAVAT KYSYMYKSET KARTOITTAVAT HENKISEN HYVINVOINNIN TUKI-
TOIMIA JA TUEN TARVETTA 

Huom! Jos et tunne itseäsi masentuneeksi, voit jättää väliin kysymykset 58-59 ja siirtyä suoraan ky-
symykseen 60, johon voit vastata masentuneisuuskokemuksen puuttuessa mielipiteesi tai näkemyk-
sesi pohjalta. 

58.  Minulla on mahdollisuus keskustella masentuneisuuteeni liittyvistä
 henkilökohtaisista asioista   (Ympyröi valitsemasi vaihtoehdot) 

Riittävästi Jonkin ver-
ran

Liian vä-
hän

Ei lainkaan

A) perheeni kanssa 1 2 3 4

B) ystävieni kanssa 1 2 3 4

C) sukulaisten kanssa 1 2 3 4

D) terapeuttini kanssa 1 2 3 4

E) työtovereiden kanssa 1 2 3 4

F) omalääkärini kanssa 1 2 3 4

G) työterveyshuollon edustajan kanssa 1 2 3 4

H) johdon kanssa 1 2 3 4

I) esimieheni kanssa 1 2 3 4

J) työsuojeluhenkilöstön edustajan kanssa 1 2 3 4

K) luottamusmiehen kanssa 1 2 3 4

L) muiden,  keiden kanssa 

____________________________________ 1 2 3 4

59.  Millaista tukea olet käyttänyt ja saanut  masentuneisuutesi hoitamiseksi   a)organisaatiossasi ja työyhtei-
sössäsi?   b) yksityiselämässäsi?
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60. Millaisia muutoksia toivot  masentuneisuuden ennaltaehkäisevään toimintaan organisaatiossasi? 

61. Mitä  muuta masentuneisuuteen liittyvistä asioista (esimerkiksi työympäristöön, työoloihin,  työn sisäl-
töön, hallintoon, ilmapiiriin, työkulttuuriin tai koko elämäntilanteeseesi liittyvät tekijät) haluat kertoa? 

   62. Arvioi alla olevalla asteikolla, miten masentuneeksi olet tuntenut itsesi viimeisen kuukauden aikana. 
Rastita asteikolla se numero, joka mielestäsi kuvaa tuntemustasi. Numero 0=psyykkinen hyvinvointi ja mie-
liala on hyvä ja tasapainoinen ja numero 10=erittäin masentunut 

       I______________________________________________________________I 
       I       0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10             I

          Henki-                                                                                             Erittäin 
          nen hy-                                                                                            masentu-
          vinvointi                                                                                          nut 
          hyvä, ei 
          masentunei-
          suutta
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Huom! Jos kysymyksessä 62 rastitit numeron 0, jätä vastaamatta kysymykseen 63.

63. Arvioi, kuinka suuressa määrin mahdollinen  masentuneisuutesi johtuu alla luetelluista tekijöistä 
     (vastaus prosentteina) 

     Arvio 0-100 %

       a) työstäsi ___________

b) organisaatiostasi ___________

       c) työyhteisötekijöistä ___________

d) yksityiselämästä ___________

       e) muista tekijöistä, 

   mistä_________ ___________

   _____________ ___________

KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 

Haluan osallistua tutkimukseen liittyvään masentuneisuutta koskevaan haastatteluun. Rastita haluamasi.

En________

Kyllä______Yhteystietoni ovat: Nimi___________________________________________________

       Osoite tai puhelinnumero___________________________________

Huom! Yhteystiedot ovat tarpeelliset vain kyllä- vaihtoehdon valitessasi.
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Liite 5. 

HYVÄ VASTAAJA!

Osallistuit vuonna 1996 laajaan kyselyyn ja vuonna 1997 haastatteluun, jotka olivat osa väitöskir-
jaani tähtäävää tutkimusta. Väitöskirjaan tähtäävän tutkimukseni ohjaajana toimii professori Juha 
Vartola Tampereen yliopiston hallintotieteen laitokselta. Vuonna 1996 toteutetun kyselyn tarkoituk-
sena oli kartoittaa hoitajien kokemuksia ja mielipiteitä henkisestä hyvinvoinnistaan. Tutkimus to-
teutettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue- ja psykiatrisissa sairaaloissa. Kohderyhmänä olivat 
sairaaloiden kaikki sekä vakinaisessa virassa että sijaisina toimivat  eriasteiset hoitotyöntekijät.

Väitöskirjatyöni on nyt loppuvaiheessa. Nyt uusintatutkimuksen kohderyhmänä ovat aiemmin haas-
tatteluun osallistuneet hoitotyöntekijät, joiden kokemuksia henkisestä hyvinvoinnista haluan pitkit-
täistutkimuksellisesti tarkastella. Toivon, että vastaat ja kerrot joko lyhyesti tai pitkästi tämänhetki-
sestä henkisestä hyvinvoinnistasi ja siihen liittyvistä tekijöistä. Voit lähettää vastauslomakkeesi
oheista kirjekuorta käyttäen. Vastausaika on 28.01 - 15.02. 2002 välinen aika. 

LÄMMIN KIITOS! 

Vesilahdella 26.01.2002 

Kaija Suonsivu 
Tutkija, THL

Puhelin 03-3738970 
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KYSYMYSLOMAKE

1.  Arvioi alla olevalla asteikolla, miten masentuneeksi olet tuntenut itsesi viimeisen kuukauden ai-
kana. Rastita asteikolla se numero, joka mielestäsi kuvaa tuntemustasi. Numero 0=psyykkinen hy-
vinvointi ja mieliala on hyvä ja tasapainoinen ja numero 10=erittäin masentunut

       I____________________________________________________________I 
       I       0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10         I
          Henki-                                                                                             Erittäin 
          nen hy-                                                                                            masentu-
          vinvointi                                                                                          nut 
          hyvä, ei 
          masentu-
          neisuutta

2.    Miten pitkään arviosi mukaan olet tuntenut itsesi masentuneesi?______________________

3.    Miten paljon olet käyttänyt sairauslomia masentuneisuuden vuoksi?___________________

4.    Miten paljon olet käyttänyt masennuksesi hoitamiseksi lääkehoitoa 

aikamäärä_________en ole käyttänyt, rasti (     ), muita hoitomuotoja, mitä______________ 

_____________________________________________________________________________

en ole käyttänyt, rasti (      ) 

5.    Arvioi, kuinka suuressa määrin mahdollinen  masentuneisuutesi johtuu alla luetelluista tekijöis-
tä (vastaus prosentteina) 

                                                                 Arvio 0-100 % 

       a) työstäsi                                           ___________ 

       b) organisaatiostasi                             ___________ 

       c) työyhteisötekijöistä                         ___________ 

       d) yksityiselämästä                             ___________ 

       e) muista tekijöistä, 

           mistä_________                             ___________ 
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6.    Kuvaile mahdollisen masentuneisuutesi ja työyhteisö-/organisaatio-/ ja/tai työntekijöiden väli-
siä yhteyksiä (esim. muutosten merkitykset, johtajuus, työnkuormittavuus, kiire, uudet tehtävät, po-
tilaat, tiedon kulku, työn organisointi, palautteen puuttuminen,  työyhteisön vuorovaikutus- ja valta-
tekijät, mahdolliset konfliktit jne). 

7.   Kuvaile mahdollisen masentuneisuutesi merkityksiä itseäsi ja työtäsi ajatellen (esim. työ- ja 
toimintakykysi ja työsi hallinnan kannalta, itsetuntosi kannalta, elämänilosi ja tunteittesi kannalta 
jne).
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8.   Jos olit aiemmin masentunut ja olet toipunut, niin kuvaile, mitkä tukimuodot ja tekijät auttoivat 
sinua toipumisessasi

9.   Mitä muuta haluat tuoda esille?

KIITOS OSALLISTUMISESTASI 
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Liite 6. 

HAASTATTELUN TEEMAT

1. Masennuksen kokemusten kokonaisuus ja merkitykset olemassaolon kan-
nalta

2. Masennukseen liittyvät merkitykset ja tunteet

3. Masennuksen merkitykset oman elämän kannalta 

4. Työelämä ja masennuksen kokemukset (johtaminen, muutokset, työyhtei-
sölliset tekijät, organisaatiokulttuuriset asiat,

5. Miten masentunut on kokenut työn masentuneena, arviot oman masennuk-
sen vaikutuksista työyhteisöön, yksilönä ryhmässä

6. Työyhteisötekijöiden yhteydet masennuksen kokemukseen, esim. tiedon 
tulva, uudet tehtävät, ATK jne. 

7. Tukimuodot ja itsehoitomuodot, saadut hoidot, organisaation tukeminen

8. Odotukset suhteessa itseen, lähimmäisiin, perheeseen, työyhteisöön, joh-
toon jne. 

9. Masennukseen liittyvät lamaannuttavat tekijät, pelot, häpeä, itsetunnon 
menetys, ikääntyminen jne. 

10. Intuitiivisen tiedon ja loogisen tiedon rajamailla

11. Masennus ja itsetuhoisuus
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Liite 7. 

AINEISTON TILASTOLLINEN TARKASTELU

1. AINEISTON VALMISTELU 

Kysymykset 44-50 (henkinen hyvinvointi ja tyytyväisyys), kysymys 51 (henki-
nen hyvinvointi ja masentuneisuus) ja kysymys 62 (masentuneisuus-skaala) va-
littiin vastemuuttujiksi. Kysymys 52 jätettiin pois koska siihen pyydettiin vas-
taamaan vain itsensä masentuneiksi tuntevat. 

Kysymysten 48, 49 ja 50 vastaukset käännettiin ja kysymyspatterin alfa testattiin 
ja muodostettava summamuuttuja K44-50 todettiin käyttökelpoiseksi. 

Taustamuuttujat tarkastettiin ja korjailtiin mahdollisuuksien mukaan. 

Selittäviksi muuttujiksi rakennettiin kysymyksistä seuraavat summamuuttujat:
- tosiasioiden tunnistaminen (muuttuja tosias) 

 - organisaatiokulttuuri (organk)
- koulutus ja kehittäminen (kehitt) 
- laadun, tuottavuuden ja toimintaprosessin kehittäminen (laatu) 

Summat testattiin Cronbachin alfalla.

2. LOGISTINEN REGRESSIO

Vastemuuttujat jaettiin logistista regressiota varten kahteen luokkaan, K62 ja 
K44-50 alakvarttiili/muut ja k51 1-2/3-5. Selittäjinä käytetyt summamuuttujat ja-
ettiin alakavarttiili/keskikvarttiilit/yläkvarttiili. Mukaan log reg -malleihin otet-
tiin taustamuuttujina mm ikä, työssäoloaika terveydenhuollossa, asema organi-
saatiossa ja työyksikön tyyppi. 

Malleista ei tullut hyviä, selityskyky jäi huonoksi. Mallia ei kyennyt sijoittamaan
(vastemuuttujan mukaan) "pahoinvoivia" selittävien muuttujien perusteella oike-
aan luokkaan. 

Vastaavat mallitukset tehtiin myös jakamalla vastemuuttujat paras kvarttii-
li/muut, mutta tulokset pysyivät yhtä huonoina. 

3. LINEAARINEN REGRESSIO

Lineaarisen regression vastemuuttujaksi valittiin K44-50 K51 ja K62 ovat ja-
kaumaltaan huonompia (vinoja, k44-50 lähes normaali).
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Selittäviksi muuttujiksi valittiin K37, TOIM-T, SOMAATT, KOULUTAS,
IKA96, ESIMIESA, K26, TOSIAS, SIJAINEN, TOIM-N, KEHITT, ORGANK, 
LAATU eli taustat, summat sekä kaksi muuttujaa kysymyspatterista (K26, var-
muus työsuhteen jatkuvuudesta ja K37, työyhteisössä painotetaan henkilöstön 
hyvinvointia ja jaksamista).

Mallit ajettiin pakottamalla kaikki selittävät muuttujat mukaan (enter) sekä 
eteenpäin (forward) ja taaksepäin (bckward) askeltavina. Forward lähtee tyhjästä 
mallista ja lisää siihen selittäviä muuttujia kunnes tilastollisesti merkittäviä selit-
täjiä ei enää löydy. Backward lähtee täydestä mallista (kaikki selittäjät mukana)
ja poistaa siitä tilastollisesti merkityksettömät.

Enter-mallin selitysaste (r square) on 0,327 ja tilastollisesti merkittäviä selittäjiä 
ovat TOSIAS, ORGANK ja K37. 

Forward ja backward päätyivät samaan malliin, jossa selittäjinä TOSIAS, OR-
GANK, K37 ja TOIM-T (kuinka kauan toiminut terveydenhuollossa). Mallin se-
litysaste on 0,308. Residuaalitarkastelussa malli havaittiin kelvolliseksi.

4. JAKAUMATARKASTELUT 

Kysymyksen 51 perusteella vastaajat luokiteltiin masentuneisiin (vastannut 1 tai 
2) ja muihin (3-5). Ryhmille ajettiin jakaumat kaikista muuttujista. "Uupuneille",
(K44-50:n alakvarttiili) ajettiin samoin jakaumat.

Masentuneille (K51=1 tai 2) ajettiin ristiintaulukoinnit luokitellun kysymys 62:n 
mukaan (2-4/5-7/8-10) kaikista lomakkeen kysymyksistä. 

Muodostettiin summamuuttujat:
- organisaatio arvostaa hoitohenkilökuntaansa (summa1) 
- organisaatiossa voi vaikuttaa (summa2)
- organisaatio arvostaa ammatillisuutta, resursseja jne (summa3) 

Summat testattiin alfalla ja jaettiin luokkiin kvarttiilien mukaan: alakvarttii-
li/keskikvarttiilit/yläkvarttiili.

K51:n mukaan masentuneet/muut luokituksella ajettiin ristiintaulukoinnit muo-
dostetuista luokitelluista summista. Jakaumien erilaisuutta testattiin khiin neliö-
testillä. T-testillä mitattiin Luokittelemattomien summamuuttujien eroja masen-
tuneiden/muiden ryhmissä.
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Liite 8. 

ESIMERKKI FENOMENOLOGISEN AINEISTON ANALYYSISTA

1. Vaihe 
Haastattelun jälkeinen välittömästi tapahtunut puhtaaksi kirjoitus 
Oheisviestinnän ja tunnelman muistiin merkitseminen
Avovastausten ja haastattelujen tulosten kuvauksien lukeminen ja pyrki-
mys aineiston kokonaiskuvan saamiseen. Erittelin koko aineistoa käyttä-
en sellaiset aihealueet omakseen, joissa analysoin koko kohderyhmän
vastauksia. Tällaisia olivat kuvaukset omasta organisaatiosta ja palaut-
teen saaminen. Erottelin uupumuksen ja masennusta kokevien vastaukset 
toisistaan. keskityin masennusta kokevien vastauksiin. 

2. Vaihe 
Merkintäkorteille ilmaisut alkuperäisessä muodossaan
Esimerkki: “Minulla on toinen kerta, kun masennun näin pahasti.”

3. Vaihe 
Avovastausten ja haastattelujen tulosten kuvausten uudelleen lukeminen
Uusien tärkeiden ilmausten vienti merkintäkorteille
Vastaajien kokemusten merkitysten esille nostaminen merkintäkorteilta
Esimerkki: “ Masennus tuottaa aloitekyvyttömyyden, joka merkitsee 
laiskaa ja töitään välttelevää ihmistä. Se vie itsetuntoni.” 

4. Vaihe 
Yhdistäminen teemoiksi ja peilaus koko aineistoon 
Esimerkki: Masennus tuottaa itsesyytöksiä 
Työtoverit syyttelevät minua.

5. Vaihe 
Asiakokonaisuuksien pilkkominen teemojen “alta” uudelleen osiin ja yh-
täläisyyslistojen muodostaminen
Yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien erittely 
Esimerkki: Itsesyytökset  - sisäänpäin kääntynyt 
Toisten syyttely-ulkoistava.

6. Vaihe
Piirrelistojen peilaaminen uudelleen koko aineistoon 
Alustavien kokonaisuuksien alustava kirjoittaminen
Esimerkki: Masentuneiden kokemuksia kertovia hoitotyötekijöitä voi-
daan eritellä ja ryhmitellä sen mukaisesti, miten he käsittelevät omia
merkityksiään ja peilaavat niitä joko itseensä päin tai ulospäin muihin
hoitotyöntekijöihin/ympäristöön.

7. Vaihe
Vuoropuhelu aineiston kanssa 
Uusien yhtäläisyys/eroavaisuus -listojen muodostaminen
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Esimerkki: Yhtäläisyydet - Masennus on yhteydessä johtamisen tapaan - 
merkitsee vallankäyttäjää - auktoriteettia - tunteiden ohittajaa - itsekes-
keisyyttä. Eroavaisuudet - Masennus on yhteydessä johtamisen tapaan - 
merkitsee heikkona johtajana pettymystä auktoriteetteihin - muihin tur-
vautumisen tunteen  särkymistä. Merkitysten erot suhteessa johtamisen
kokemiseen: Voima (ainakin näennäinen) - suoraan aistittava heikkous
Merkitysten peilaaminen kokonaisaineistoon 
Matriisit.
Uusintakyselyn tulosten analysointi, tulosten osittainen yhdistely ensim-
mäisen kyselyn ja haastattelun tuloksiin.
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Liite 9. 

SELVITYS DEPS-MITTARISTA 

DEPS-seula on kehitelty TADEP-projektin (projekti käynnistyi vuonna 1989 
Tampereen yliopiston kansanterveystieteen laitoksella. Projektissa pyrittiin ter-
veyskeskuksissa ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon tasoilla paneutumaan dep-
ressioiden yleisyyteen, ilmaantuvuuteen, ilmenemismuotoihin, ennusteeseen, 
tunnistamiseen, hoitoon sekä yksilö- ja yhteisökohtaisiin yhteyksiin) esitutki-
muksen yhteydessä. Seula on lyhennetty muoto Barrettin työryhmän laatimasta
20-osioisesta kyselystä, jonka lähtökohtina ovat olleet seulat Hopkins Sympton 
Checklist sekä Center for Epidemiologic Studies-Depression. DEPS-seulaan on 
projektin yhtydessä valittu 10 kysymystä, joiden erottelukukyky depression ja 
muiden häiriöiden kohdalla oli paras. DEPS-osioitten summan vaihteluväli on 0-
30 pistettä. DEPS-seulan sisäistä koherenssia kuvaava Cronbachin alfa oli 0.880. 
Yksittäiset osiot korreloivat myös voimakkaasti seulan summapistemäärään
unettomuutta koskevaa osioita lukuun ottamatta (selvitys on suora lainaus Pouta-
nen 1996).
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Liite 10. 

MASENNUKSEN TYÖELÄMÄN SYYT

Organisaatiosta johtuvat 

Työn muutokset:
¶ erilaiset muutokset työssä 12 
¶ työn perusta pirstoutunut 4 
¶ työn uhkakuvat 3 

Johtajuus:
¶ työnjohdolliset syyt 8 
¶ huono johto 6 
¶ työssä vaikuttamisen puute 4 
¶ työssä johdon/esimiesten vallan käyttö 4 
¶ johdon itsevaltius 3 
¶ luottamuspula johtoon 3 
¶ työkierto vastoin tahtoa 3 
¶ hoitajan työn kunnioittamattomuus 2 

Työyhteisöstä ja työstä johtuvat 

Työn organisointi: 
¶ työn liika kuormitus 7 
¶ työssä kiire 7 
¶ työssä uusiin asioihin perehtymättömyys 3 
¶ työn selkeytymättömyys 2 
¶ työjaon epäoikeudenmukaisuus 2 
¶ hoidon systematisoinnin puute 1 

Työstä johtuvat:
¶ vuorotyö 7 
¶ työssä pärjäämättömyyden tunne 4 
¶ työssä epäonnistumiset 4 
¶ työttömyyden pelko 4 
¶ hoitajan roolin vetäminen 3 
¶ työn urautuneisuus 3 
¶ uusien asioiden oppimattomuus 3 
¶ voimia vievät potilaat 3 
¶ välittämisen puute työssä 
¶ irrallisuudentunne 1 
¶ työnohjauksen puute 1 
¶ koulutuksen ja käytännön ristiriita 1 

Työyhteisön avoimuuteen liittyvät tekijät: 
¶ huono työilmapiiri 13 mainintaa
¶ ihmissuhdeongelmat työssä 9
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¶ ongelmat työssä 6 
¶ kollegiaalisuuden puute työssä 6 
¶ avoimuuden puute työssä 6 
¶ työssä tasa-arvottomuutta 3 
¶ työssä palautteen puute 1 
¶ tietämättömyys työn muutoksista 1 
¶ lääkärit eivät kuuntele hoitajia 1 
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Liite 11. 

NELSONIN JA BURNSIN ORGANISAATIORYHMITTELY 

Huippusuorituksiin pyrkivä organisaatio 
¶ tunnistaa mahdollisuuksia 
¶ suunnistaa strategisesti 
¶ hallitsee kehittymisen 
¶ luo verkostoja 
¶ käyttää kokonaisvaltaista johtamista 
¶

Ennakoiva organisaatio 
¶ omaa merkityksellisen tehtävän 
¶ suunnittelee pitkällä aikavälillä 
¶ hallitsee suorituksen 
¶ kehittää organisaatiota 
¶ käyttää  muutoksen johtamista 

Vastaanottavainen organisaatio 
¶ asettaa päämääriä 
¶ suunnittelee toimenpiteitä 
¶ ratkaisee ongelmia 
¶ rakentaa tiimejä 
¶ käyttää tilanteen mukaista johtamista 

Reaktiivinen organisaatio 
¶ taistelee olemassaolostaan 
¶ suojaa itseään 
¶ etsii virheitä ja syyllisiä 
¶ on itsekeskeinen 
¶ käyttää käskyttävää  ja rankaisevaa johtamista 


