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Johtamiseen liittyviä ilmiöitä 24h ‐taloudessa
• 24h ‐taloutta koskevissa tutkimuksissa johtamiskysymyksiä
on lähinnä sivuttu, mutta niitä ei ole juuri tarkasteltu
omana kokonaisuutenaan
• Johtaminen ja esimiestyö on avainasemassa työn
aiheuttamien terveyshaittojen torjunnassa
• 24h ‐taloudessa johtamiselle asettaa vaatimuksia
työntekijöiden matalahko sosioekonominen tausta, työn
luonne, sekä Y–sukupolven etsiytyminen 24h –talouden
töihin
• Itseohjautuva työ on lisääntynyt palvelualalla ‐> välitön
vuorovaikutus esimiesten ja työntekijöiden kesken on
vähentynyt  tarvitaan erityisesti johtamisen laatuun
liittyvää panostusta
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Haasteellinen esimiestyö
• sukupolvisiirtymä on arkea 24h ‐talouden
organisaatioissa
• työntekijöiden sosio‐ekonominen tausta on
muodostunut hyvin kirjavaksi
• itsenäisen työn lisääntyminen
• esimiesten ja johtajien mahdollisuudet suunnitella
ja hallita työnyhteisöjä vähenevät ja tilalle tarvitaan
uusia yhteisen kommunikaation ja ymmärryksen
prosesseja sekä keskinäistä sopimista ja yhteistä
ongelmanratkaisua.
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Esimiestyön muutospaineet
• osa työstä tulee jatkossakin olemaan sellaista, joka
vaatii tarkkaa johtamista ja tiukkaa otetta sekä
täsmällisesti määriteltyä prosessia ja sen kulun
valvontaa
• tämän kaltaista työtä on kuitenkin aikaisempaa
vähemmän
• johtamisen ja sen keinovalikoiman tulee siis
muuttua

2.12.2014

Aineisto ja tutkimusmenetelmät
• Tutkimushanke on toteutettu vuosina 2013–2014
• Alkukartoitukseen osallistui yhteensä 20 esimiestä.
• Esimiesten haastatteluja/työpajoja toteutettiin yhteensä
kuusi, kolmella eri paikkakunnalla.
• Haastatteluihin osallistui 2‐5 esimiestä/haastattelu.
• Tutkimusteemat: esimiestyö 24h –taloudessa,
oikeudenmukainen johtaminen sekä esimiestyö ja
hyvinvointi
• Aineistot analysoitiin teema‐analyysimenetelmällä
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Oikeudenmukaisuuden haasteet
•

•

Oikeudenmukaisuus on työntekijöiden tasapuolista kohtelua, yhdenvertaisuutta
”se on tasapuolista ja tasavertaista ja tavallaan kaikilta vaaditaan samat asiat ja
kaikilla on oikeus samoihi asioihi”
”mun mielestä se tarkottaa sitä että kaikkia niinku kohdellaan niinku samanarvosesti,
ettei voi olla niinku ketään semmosia suosikkityöntekijöitä. On se sit just
työvuorosuunnitteluun tai tapojen noudattamiseen tai lakien noudattamiseen taikka
ihan mihkä tahansa liittyviä, niin täytyy olla niinku just oikeudenmukanen ja
tasapuolinen kaikkia kohtaan”
Käytännössä tasapuolinen kohtelu on kuitenkin vaikea toteuttaa
”vaikka pyrkiikin olemaan oikeudenmukainen varsinkin työvuorosuunnittelussa ja
tavassa toimia siellä toimipaikassa, niin aina kuitenkin on niin, ettei se [esimies] oo
oikeudenmukainen ollu vaikka ois pyrkiny”
”vaikeeta siitä tekee se että toisten mielestä toiset asiat on tärkeitä ku
toisten...oikeudenmukaisuuskäsite siinä työvuorolistassa on joka on sen työntekijän
näkönen”
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Oikeudenmukaisuuden haasteet
•

Työntekijöiden heterogeeninen elämäntilanne
”Olishan se mulla ainakin helppo jos olis kaikki kakskyt kolme vuotta ikää, naisia,
sinkkuja, opiskelee. No olispa helppoo tehdä työvuorot, olispa helppo niin ku jakaa
duunit. Vaan niin ku laittaa kattoo, että rasti ruutuun vaan. Ja sit tää jollakin
kiertävällä viikko systeemillä. Mutta sitten kun sulla on niitä sinkkuja, vinkkuja,
yksinhuoltaja miehiä...miten sä löydät siitä sopasta sen oikeudenmukaisuuden”
”Se vaatii tietysti tosi paljon jumppaa ja työtä ja se että varsinki sitte se että kun on
näitä osa‐aikasia ku osa ei pysty niinku tekemään ku jonku tiettyjä työvuoroja
esimerkiks niinku opiskelun takia niin on niitä jotka tekee vaan viikonloppuna ja sit kun
sä yhdistät sen siihen toisten harrastuksiin ja toiveisiin niin se on kyllä aika valtava
kartta ennenku se lähtee toimimaan”
”lähtökohta myös näissä toiveissa se, et onhan lapsettomallakin ihmisellä perhe. Ihan
yhtä tärkeitä ne joulun vapaat on niille opiskelijoille jotka lähtee katsomaan omaa
perhettään”
”esimerkiks joulust jos puhutaa..ni kellon pienii lapsii ni kyl ne on etusijalla. Mut mun
mielest se on täysin oikeudenmukasta”
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Oikeudenmukaisuuden haasteet
•

Liiketoimintanäkökulman huomioiminen
”mun mielestä mun kumminkin tärkee asia on kattoo että hei duuni menee, myynti
toimii, niin ku se, et se homma menee eteenpäin”
”meillä on niinku se myynti ja myynnin rakenne on niinku se minkä perusteella me
tehdään sitä työvuorosuunnittelua, että sen mukaan miten sitä myyntiä on, niin siihen
laitetaan aina eniten niitä työvuoroja ja työtunteja”

•

Työn sesonkiluonteisuus, asiakasvirtojen ennakoimattomuus
”Mä en ainakaan mitenkään löydä niin ku kultasta keskitietä. Et se on varmaan niin ku
joka viikko pitää kattoo niin ku kenellä on loma, kenellä on saikkua sun muuta että. Ja
sitten kun meilläkin tilanne elää meillä voi yhtäkkiä, että maanantaina soi, että
torstaina meillä tulee sata kakskytä henkee tilaukseen no niin mistä sä revit neljä
henkee sitten lisää.”
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Keinoja oikeudenmukaisuuteen
•

•

Avoin vuorovaikutus
”avoimuus että keskustellaanko että et et jos siellä niinkun huomataan et syntyy
jotain kaihertavaa miks mullon aina näin ..jos me saadaan se asia kaivettua ja
keskusteltua miks tehdään näin ja miks nää vuorot on näin. Ja yleensä se auttaa”
”mun mielestä tämmönen just tää avoin keskustelu ja tää tämmönen toivominen, et
kuka haluaa olla tällön töissä ja kuka tällön että niin sit se niinkun se vie siihen
oikeeseen suuntaan ja sehän helpottaa ihan äärettömästi sitä esimerkiks se joulun
työvuorosuunnittelua.”
Päätöksenteon läpinäkyvyys
”jos et pysty oleen ihan tasapuolinen kaikkia kohtaan ni sillon sun pitää pystyä
perustelemaan se jotenkin minkä takia esimerkiks jollain on tässä listassa vaikka
enemmän iltaa kuin jollain toisella. Et jos se nousee esille se asia niin se pitää pystyä
jollain lailla perustelemaan ja toki sitten se tilannen niinkun seuraavissa, sitä
seuraavissa listoissa taas kääntää ehkä toisinpäin sitte.”
”sit mä oon sanonu et jos on niin henkilökohtanen meno että sitä ei pysty sinne
kalenteriin kirjottaan niin sitten toki mulle voi niinku tulla henkilökohtasestikin siitä
sanomaan mutta että että jos on tärkee meno niin kyllä se pitää sillon täytyä pystyä
niin tuomaan jotenkin esille, et tota totta kai siinä katotaan just sitä että mikä se on se
syy”
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Esimiestyö ja hyvinvointi
•

•

•

•

Työntekijöiden jaksamiseen vaikuttaminen työvuorosuunnittelun kautta
”jaksamisen kannalta et ne on mielekkäästi rytm..jaksotettu ne työt niin ja varsinki
niillä jotka tekee yötä niin se rytmittäminen on vielä tärkeämpää että…siin täytyy olla
se riittävä lepoaika tai muuten sitä ei jaksa”
”…ja kaikillehan tää 24/7 – työskentely niin kun ei vaan yksinkertaisesti sovi, että se ei
jonkun fysiikalle sovi että illalla ja yöllä tehdään töitä…”
Työntekijöiden henkistä hyvinvointia kuormittavat tekijät, esim. häiriökäyttäytyminen,
turvattomuudentunne
”Vähemmän juoneita, enemmän juoneita niin sitä niinkö kuulee kaikenlaista, täytyy
kestää kaikenlaista.”
”ku siellä on näitä juoksukaljan hakijoita ja iltasinhan se on ja jos on yksin töissä…”
Työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia kuormittavat tekijät
”Silloin kun tää ihminen on vapaalla, niin koko muu yhteiskunta on käytännössä
töissä.”
Esimiesten oma jaksaminen äärirajoilla; tavoitettavuus 24/7
”Tää tavotettavuus sillä viissiin et jos miettii esimiestyötä me ollaan…koko ajan niinku
melkeen se kakskytneljä‐seittemän tavotettavissa sen puhelimen päässä.”
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Yhteenveto
•

•

•
•

Aineistosta nousi selkeästi esille hyvin ristiriitainen
näkemys oikeudenmukaisesta johtamisesta ja se
näyttäytyi haasteellisena
Sitä kuvattiin kaikkien tasapuolisena kohteluna, joka
kuvaa eräänlaista ihannetilaa tai päämäärää 
käytännössä kyseisen päämäärän saavuttaminen
osoittautui mahdottomaksi
Työntekijöiden heterogeenisten perhevaiheiden takia
kaikkien tasapuolinen kohtelu on esimiehelle vaikeaa
Esimiehillä ei ollut yksipuolista näkemystä siitä, pitääkö
esim. lapsiperheet asettaa muiden edelle
työvuorosuunnittelussa
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Johtopäätökset: Uusi organisaatio
•
•

•

•

Työyhteisöjen monimuotoisuus oli tutkimuksessa
silmiinpistävän korkea.
Monimuotoisen työyhteisön yksi keskeinen haaste on
aineiston perusteella oikeudenmukainen johtaminen 
ei voi johtaa perinteisin opein
Monimuotoisen henkilöstön johtaminen edellyttää ilmiön
tunnistamista ja sen pohjalta ratkaisujen ja työkalujen
kehittämistä esimiestyön helpottamiseksi  esimiesten
kouluttaminen
Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että perinteisen
fyysisen työyhteisön rinnalle on syntymässä uusi,
sosiaalisessa verkossa toimiva virtuaalinen työyhteisö.
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Johtopäätökset: Uusi organisaatio
• Ohjeistuksista, sääntelystä ja mittaamisesta on
siirryttävä tukemaan työtä ja valmentamaan
työntekijää.
• Joskus on uskallettava lähteä liikkeelle
vajavaisenkin tiedon pohjalta kokeillen.
• On rohjettava olla näkemyksellinen ja korjattava
kurssia sitä mukaa opitaan uutta.
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Kiitos
mielenkiinnosta!
KTT, projektiasiantuntija Marianne Ekonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoimintayksikkö
marianne.ekonen@jamk.fi
HL, asiantuntija Tapio Mäkelä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hyvinvointiyksikkö
tapio.makela@jamk.fi
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