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TYÖHYVINVOINTIA SYÖPÄOSASTOILLE 
 

Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpäklinikka elää vahvaa muutoksen aikaa. Syöpähoidot 
ja tekniikka kehittyvät ja henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat. Uuden oppiminen, itsensä ja 
hoitotyön jatkuva kehittäminen ovat joka päiväisiä teemoja. Työ on iso ja oleellinen osa ihmisen 
elämää, joten työhyvinvointiin on erittäin kiinnittää huomiota. 

Kehittämisprojekti tehtiin osaprojektiksi Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus ”VETÄVÄ” 
2017-2019 -tutkimus- ja kehittämishanketta. Tavoitteena oli tarvelähtöisesti kehittää keinoja syö-
päosaston 1 ja päiväosaston hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi.  

Tutkimuksellinen osuus toteutettiin syöpäosastoilla kahtena hoitohenkilöstön ryhmähaastatteluna 
(n = 12) syyskuussa 2017. Tutkimuksen avulla haluttiin saada selville työhyvinvoinnin uhkia ja 
työhyvinvointia edistäviä tekijöitä. Haastatteluissa käytettiin teemahaastattelurunkoa. Tutkimus-
aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. 

Tulosten perusteella suurin työhyvinvointia uhkaava tekijä on jatkuvat ja/tai päällekkäiset muu-
tokset työyhteisön toiminnassa/toimintatavoissa. Työhyvinvointia eniten edistäviksi tekijöiksi nou-
sivat yhteisöllisyyteen liittyvät asiat. Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin kokemukseen koettiin 
merkittäväksi. Itse syöpäpotilaan hoitotyötä ei koettu suureksi uhaksi työhyvinvoinnille, mutta syö-
päpotilaan hoitoon liittyvät eettiset kysymykset, kuten hoidon toteuttamisen perusteet tietyissä 
potilastapauksissa, epäselvät/tekemättömät hoitolinjaukset ja näistä aiheutuvat konfliktit lääkärei-
den kanssa koettiin työhyvinvointia uhkaavina asioina. Lisäksi lääkärin kykenemättömyys tehdä 
raskaita hoitopäätöksiä ajoissa vaikutti työhyvinvointiin negatiivisesti.  

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli kehittää yksiköihin vuosittain tehtävää työhyvinvointisuunni-
telmaa vastaamaan paremmin työyhteisön tarpeita. Suunnitelma kehitettiin niiden teemojen poh-
jalta, jotka tutkimuksellisessa osuudessa ja aikaisempaan tutkittuun tietoon perustuen nousivat 
esiin. 
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WORK WELL-BEING IN ONCOLOGY WARDS 
 

The department of Oncology in Turku University hospital is going through a time of continuous 
change. Cancer treatments are developing rapidly as research goes on. This means continuous 
change in nursing practice as well. Oncology nursing requires a variety of skills, clinical 
competence and continuous education. Work is an integral part of our life, so well-being at work 
needs to be taken care of. 

This project is part of Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus “VETÄVÄ” 2017-2019 – 
research- and development project. The objective of this project was to develop means to 
increase the work well-being of nurses in oncology inpatient ward 1 and day ward. 

Method: Literature review and two theme group surveys to the oncology nurses in inpatient wards 
(n = 12). The purpose of the surveys was to find out what nurses see as threats to their well-being 
at work and what increases their work well-being. Research material was analyzed with content 
analysis. 

Based on the results, the biggest threat to work well-being are the continuous and/or overlapping 
changes in operation of work community. Things related to communality were seen the most 
beneficial factors to work well-being. Community spirit was also seen to have a high impact on 
well-being. Nurses did not think caring for cancer patients is a threat to work well-being. Ethical 
questions like the grounds of treatment in some particular cases, unclear course of treatment and 
conflicts with doctors were seen as threats to work well-being. Also, doctors’ incapability to make 
hard decisions on time affected work well-being. 

Goal of this project was to enhance the annual well-being at work -plan for nurses in inpatient 
ward and day ward based on the needs that arise in the survey and previous knowledge. 

 

 

KEYWORDS: 

Work well-being, change, communality, collegiality, working life skills 

  



SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO 7 

2 KEHITTÄMISPROJEKTIN PROSESSI 8 

2.1 Tausta ja kohdeorganisaatio 8 

2.2 Tarve 10 

2.3 Tavoite ja tarkoitus 11 

2.4 Projektin eteneminen 11 

2.5 Projektiorganisaatio 13 

3 TYÖHYVINVOINTI 14 

3.1 Työhyvinvoinnin portaat 14 

3.2 Työmotivaatio, työtyytyväisyys ja työn imu 17 

4 TYÖHYVINVOINTIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 19 

4.1 Työelämän hallintaan liittyviä tekijöitä 19 

4.1.1 Muutosten hallinta 19 

4.1.2 Tiedonkulku ja viestintä 21 

4.1.3 Osaamisen kehittäminen 23 

4.2 Työyhteisöllisiä tekijöitä 23 

4.2.1 Työilmapiiri ja yhteisöllisyys 24 

4.2.2 Vuorovaikutus ja kollegiaalisuus 25 

4.3 Työympäristöön liittyviä tekijöitä 27 

4.4 Syöpäpotilaan hoitotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin uhkatekijöitä 28 

4.4.1 Työperäinen stressi 29 

4.4.2 Työuupumus 30 

4.4.3 Moraalinen ahdistus 31 

4.4.4 Myötätuntouupumus 32 

5 TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 34 

5.1 Johtajuuden merkitys työhyvinvoinnin toteutumisessa 34 

5.2 Työntekijän rooli työhyvinvoinnin toteutumisessa 36 

6 TUTKIMUKSELLISEN OSUUDEN TOTEUTTAMINEN 38 

6.1 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja tutkimustehtävät 38 

6.2 Tutkimusmenetelmä 38 



6.3 Aineiston keruu ja kohderyhmä 39 

6.4 Aineiston analyysi 40 

7 TUTKIMUSTULOKSET 43 

7.1 Haastateltavien taustatiedot 43 

7.2 Työhyvinvointi-käsitteen tulkinta 43 

7.3 Työhyvinvointia uhkaavat tekijät 44 

7.3.1 Muutosten aiheuttamat uhkatekijät 44 

7.3.2 Työelämätaitoihin liittyvät uhkatekijät 45 

7.3.3 Päivittäisen hoitotyön toteuttamiseen liittyvät uhkatekijät 47 

7.4 Työhyvinvointia edistävät tekijät 48 

7.4.1 Työyhteisölliset tekijät ja lähijohtaminen 49 

7.4.2 Ammatillinen palkitsevuus 51 

7.5 Työhyvinvoinnin parantaminen 52 

7.5.1 Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen 52 

7.5.2 Työyhteisö- ja kommunikointitaitojen kehittäminen 54 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 56 

8.1 Tulosten tarkastelu 56 

8.2 Luotettavuus ja eettisyys 60 

9 KEHITTÄMISPROJEKTIN TUOTOS 64 

10 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI JA POHDINTA 66 

LÄHTEET 69 

LIITTEET 

Liite 1. Tutkimustiedote 
Liite 2. Saatekirje 
Liite 3. Teemahaastattelurunko 
Liite 4. Työhyvinvointisuunnitelma 
 



KUVIOT 

Kuvio 1. Kehittämisprojektin etenemisvaiheet. 12 
Kuvio 2. Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo 2012, 15). 15 
Kuvio 3. Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet (Sairaanhoitajaliitto 2014). 26 
Kuvio 4. Varhaisen tuen malliin liittyvä prosessikaavio (TTK 2015, 5). 35 
 

  

 
 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nina Julin 

1 JOHDANTO 

Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Se koostuu työstä ja sen mielekkyydestä, ter-

veydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Hyvä ja motivoiva johtaminen, työyhteisön 

ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito lisäävät työhyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2017.) Jokainen työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa työyhteisönsä työhyvin-

voinnista (Mäkisalo-Ropponen 2014, 113). 

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) syöpäklinikka elää jatkuvaa muutoksen ai-

kaa, kun syöpähoidot ja tekniikka kehittyvät. Syöpähoitotyö on haastavaa juuri siksikin, 

että se on jatkuvasti kehittyvää. Se vaatii hoitohenkilöstöltä paljon osaamista ja jatkuvaa 

uuden oppimista. Syöpähoitotyö-juonteen lisäksi syöpähoitajat törmäävät aivan samoi-

hin työhyvinvoinnin haasteisiin kuin muissakin työyhteisöissä. 

Kehittämisprojekti Työhyvinvointia syöpäosastoille tehdään osaprojektiksi Tulevaisuu-

den vetovoimainen syöpäkeskus ”VETÄVÄ” 2017-2019 -tutkimus- ja kehittämishanketta. 

Kehittämisprojektin aiheena on Tyksin syöpäosastojen hoitohenkilöstön työhyvinvointi. 

Kehittämisprojektin alussa syöpävuodeosastoja oli kaksi, joten projekti on alkanut siitä 

tilanteesta. Projektin alkupuolella toinen vuodeosastoista muutettiin ensin viikko-osas-

toksi ja sitten projektin loppupuolella päiväosastoksi. Tässä raportissa esitellään projek-

tin eri vaiheet, tutkimuksellisen osuuden suorittaminen ja tulokset, niistä tehdyt johtopää-

tökset sekä tutkimuksellisen osuuden ansiosta syntynyt lopputuotos. Lopputuotoksena 

valmisteltiin syöpäosasto 1:lle ja päiväosastolle työhyvinvointisuunnitelma. Työhyvin-

vointisuunnitelma tehdään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yksiköissä 

vuosittain. Tänä vuonna kyseinen suunnitelma tehtiin tämän kehittämisprojektin tulosten 

ja aikaisemman tutkitun tiedon pohjalta. 

VSSHP:n vuosille 2017-2018 suunnitellun strategian visiona on ”Yhdessä kohti asiakas-

lähtöistä palvelua”. Neljä strategista päämäärää ovat potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, 

hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva parantaminen ja uudistuminen. Hyvinvoiva henkilöstö 

on avainasemassa hyvän potilashoidon toteutumisessa. (VSSHP 2016.) Tämä kehittä-

misprojekti sopii erittäin hyvin sairaanhoitopiirin strategiaan.  
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN PROSESSI 

Kehittämisprojekti Työhyvinvointia syöpäosastoille tehdään osaprojektiksi Tulevaisuu-

den vetovoimainen syöpäkeskus ”VETÄVÄ” 2017-2019 -tutkimus- ja kehittämishanketta. 

Hankkeen lähtökohtana on syöpä kansanterveydellisenä haasteena muuttuvassa sosi-

aali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Uusien syövän hoidon huippuosaajien tarve lisään-

tyy suhteessa hoidon tarpeen lisääntymiseen. Syöpäkeskusten vetovoimaisuus työnan-

tajana tulee siis korostumaan. Syövänhoidon yksiköt edellyttävät työntekijöiltä erityis-

osaamista ja ovat työympäristönä erityisen haastavia työhyvinvoinnille. (VETÄVÄ 2018.) 

VETÄVÄ-hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää moniammatillista yhteistyötä ja am-

matillista voimaantumista tulevaisuuden syöpäosaamisen huippukeskuksille, joissa ke-

hitetään syöpäpotilaan hoidon laatua ja tuotetaan asiakaslähtöisiä palveluja. Hankkeen 

tarkoituksena on lisätä Läntisessä syöpäkeskuksessa toimivien yksiköiden henkilökun-

nan ammatillista voimaantumista ja moniammatillista yhteistyötä. (VETÄVÄ 2018.) 

2.1 Tausta ja kohdeorganisaatio 

Tyksin organisaatiomuutoksen myötä vuoden 2013 alussa syöpäklinikka liitettiin osaksi 

isompaa kokonaisuutta, Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit -toimialuetta. Toimialuee-

seen kuuluvat syöpätautien lisäksi korvaklinikka, silmäklinikka, suu- ja leukasairauksien 

klinikka sekä plastiikka- ja yleiskirurgian klinikka. 

Syöpätautien klinikka käsitti tämän kehittämisprojektin alkaessa syöpätautien poliklini-

kan (jossa toimii lääkehoitopoliklinikka), sädehoitopoliklinikan ja kaksi vuodeosastoa 

(syöpäosastot 1 ja 2). Kehittämisprojektin aikana toinen vuodeosastoista muutettiin vuo-

den 2017 alussa ensin viikko-osastoksi ja 29.1.2018 se aloitti toimintansa syöpäklinikan 

päiväosastona. 

Tullessani syöpäklinikkaan lähes vastavalmistuneena sairaanhoitajana vuonna 2006, 

24:n sairaansijan vuodeosastoja oli kaksi. Kolmas vuodeosasto oli noin vuotta aikaisem-

min lakkautettu. Molemmilla vuodeosastoilla oli omat lähiesimiehensä ja oma toiminta-

kulttuurinsa. Syöpäklinikan toimintaa on hoitomuotojen ja tekniikan kehittymisen myötä 

tehostettu jatkuvasti ja potilaiden polikliiniseen hoitamiseen panostetaan koko ajan 

enemmän. Polikliinistä toimintaa on kehitetty ja vuodeosastojen osuus aktiivisten 
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syöpähoitojen toteuttamisessa on vähentynyt. Yhä useampi aikaisemmin vuodeosasto-

olosuhteita edellyttänyt syöpähoito voidaan nykyisin toteuttaa polikliinisesti. 

Vuodeosastotoimintaa on pikkuhiljaa supistettu, koska vuodeosastopaikkaa tarvitsevien 

potilaiden määrä on laskenut. Syöpäosasto 2:n sairaansijoja vähennettiin ensin 16:een 

ja osasto jakoi tilat puoliksi sydänosaston kanssa. Syöpäosastojen lähihallinto siirtyi yh-

den osastonhoitajan alaisuuteen. Tästä syystä oli järkevää yhdistää myös hoitohenkilö-

kunta ja työkierto vuodeosastojen välillä aloitettiin. Aikaisemmin hyvin tiiviit omat työpo-

rukat joutuivatkin uuden tilanteen eteen. 

Kehittämisprojektin alkaessa hoitohenkilöstö kiersi vuodeosastoilla noin puolen vuoden 

sykleissä, jolla pyrittiin jakamaan työn kuormittavuus tasaisesti hoitohenkilöstön kesken 

ja takaamaan osaamisen säilyminen. Esimerkiksi lymfooma- ja sarkoomahoidot oli kes-

kitetty pääsääntöisesti osastolle 2 ja osastolla 1 hoidettiin enemmän palliatiivista hoitoa 

tarvitsevia potilaita. Käytännössä hoitajat kuitenkin liikkuivat osastojen välillä useammin, 

koska esimerkiksi sairauspoissaolotilanteissa pyrittiin ensisijaisesti paikkaamaan puu-

tosta toisen osaston hoitajien avulla.  

Nyt päiväosastotoiminnan alettua tilanne on luonnollisesti muuttunut. Päiväosastolla 

työskentelee ainakin ensimmäisen puolen vuoden ajan ”vakituinen” viiden sairaanhoita-

jan ja yhden perushoitajan tiimi, jotta toiminta saadaan hyvin käyntiin. Koska päiväosasto 

kuitenkin hallinnollisesti toimii syöpäosaston 1 osastonhoitajan alaisuudessa ja henkilö-

kunta on yhteinen, paikataan esimerkiksi poissaoloja ensisijaisesti näiden kahden osas-

ton yhteistyöllä. 

Osastolla 1 hoidetaan aikuisia syöpäpotilaita, jotka saavat solunsalpaajahoitoa, sädehoi-

toa tai näiden yhdistelmähoitoa (kemosädehoitoa). Hoidot ovat joko kuratiivisia tai pal-

liatiivisia. Osastolla toteutetaan myös kilpirauhaskarsinoomaa sairastavien potilaiden ra-

diojodihoitoja, sekä vastataan potilaiden hematologisella osastolla toteutettujen autolo-

gisten kantasolusiirtojen jatkohoidosta. Lisäksi syöpäpotilaita on osastolla infektion hoi-

dossa, tutkimuksia varten, oireita helpottavien toimenpiteiden vuoksi, kivun hoidossa ja 

saattohoidossa.  

Päiväosastolla hoidetaan tällä hetkellä lymfooma, haima- ja sappitiesyöpien solunsal-

paajahoitoja, sekä toimenpidepotilaita (muun muassa infuusioporttien laittoon tulevat po-

tilaat, verituotteiden tankkaukset, nesteytykset ja biopsiaa varten tulevat potilaat). Päivä-

osasto on avoinna arkisin klo 7-20, joten hoitajat työskentelevät myös päiväosastolla 

vuoroissa.  
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Potilaat tulevat osastolle 1 joko hoidonvarauksella syöpäpoliklinikan kautta, päivystyk-

sellisesti yhteispäivystyksestä tai poliklinikan/sädehoidon lääkärin vastaanotolta sekä 

siirtona toiselta osastolta/hoitolaitoksesta. Osastolla toimii koordinoiva sairaanhoitaja, 

joka ottaa vastaan päivystyksellisesti osastolle tarjottavia potilaita ja huolehtii heidän jat-

kohoitonsa koordinoinnista. Arkisin virka-aikaan koordinoivana hoitajana toimii yleensä 

osastonhoitaja tai apulaisosastonhoitaja. Ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan koordinoivana 

sairaanhoitajana toimii virkaiältään vanhin ja kokenein sairaanhoitaja. 

Osastojen henkilökunnan muodostavat tällä hetkellä yksi osastonhoitaja, kaksi apulais-

osastonhoitajaa (joista toinen sijoitettuna vuodeosastolle ja toinen päiväosastolle), 20,5 

sairaanhoitajaa ja 14 lähi- tai perushoitajaa. Varahenkilöstössä on kolme sairaanhoitajaa 

+ yksi lähihoitaja. Syöpäosastolla 1 on kaksi erikoislääkäriä ja yksi tai kaksi erikoistuvaa 

lääkäriä, päiväosastolla yksi erikoislääkäri. Lisäksi syöpätautien klinikassa on yksi osas-

tofarmaseutti, joka työskentelee kaikissa yksiköissä. 

2.2 Tarve 

Koska syöpäpotilaan hoitotyö kehittyy nopealla tahdilla ja muutos on jatkuvaa, on tämä 

jatkuva muutoksessa ja epävarmuudessa työskenteleminen kuluttanut hoitohenkilöstön 

voimavaroja. Se on lisäksi luonut myös ajoittain epävarmuutta oman työn jatkumisesta. 

Hoitohenkilökunnassa on ollut havaittavissa stressiä ja uupumista, joka ilmenee muun 

muassa lisääntyneenä muutosvastarintana ja henkilökemioiden ajoittaisena törmäilynä. 

Ajoittaisia vastoinkäymisiä ja yllättäviä muutoksia ei osata välttämättä ottaa vastaan oi-

kealla tavalla, vaan ne saavat välillä hieman suhteettomia mittasuhteita. 

Hoitajat ovat myös itse havainneet muutoksia omassa jaksamisessaan. Kaikki eivät nauti 

työstään samalla tavoin kuin ennen. Osa on reagoinut tähän ottamalla aikalisän työstä 

vuorottelu- tai virkavapaan muodossa.  

Työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat olleet yksi päivän puhuttavimpia aiheita niin syöpä-

taudeilla kuin koko organisaatiossakin. Tämä on syy siihen, miksi valitsin tämän aiheen 

kehittämisprojektiini. Hoitohenkilöstössä on herännyt hämmennystä siitä mitkä tekijät 

vaikuttavat heidän työhyvinvointiinsa negatiivisella tavalla, koska aikaisemmin työyhtei-

sön tiiviyttä on pidetty yhtenä voimavaroista. 

Vuodeosastoille on viimeisen kahden vuoden aikana tullut useita uusia sijaisia muun 

muassa eläköitymisten ja äitiyslomien/hoitovapaiden seurauksena. Uusia hoitajia ei 
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haluta karkottaa mahdollisten työilmapiiriongelmien vuoksi, eikä kokeneita hoitajia haluta 

ajaa loppuun ja päästää tilannetta siihen pisteeseen, että kokeneet hoitajat päättävät 

siirtyä muualle. Vakituisen hoitohenkilöstön väsymys ja uupumus voi vaikuttaa myös uu-

sien työntekijöiden saamaan perehdytykseen sitä heikentävästi, mikä taas voi vaikuttaa 

potilasturvallisuuteen. 

2.3 Tavoite ja tarkoitus 

Kehittämisprojektin tavoitteena on tarvelähtöisesti kehittää keinoja Tyksin syöpäosaston 

1 ja päiväosaston hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kehittämisprojektin 

tarkoituksena on kehittää yksiköihin vuosittain tehtävää työhyvinvointisuunnitelmaa vas-

taamaan paremmin työyhteisön tarpeita. Suunnitelmaa kehitetään niiden teemojen poh-

jalta, jotka projektin tutkimuksellisessa osuudessa ja aikaisempaan tutkittuun tietoon pe-

rustuen nousevat esiin. 

2.4 Projektin eteneminen 

Projektin kulkua voidaan havainnollistaa kolmen työvaiheen kautta. Ensimmäinen on 

suunnittelu- ja aloitusvaihe, toinen toteuttamisvaihe ja kolmas päättämis- ja arviointivai-

he. (Paasivaara ym. 2013, 79.) Hyvän projektisuunnitelman aikataulu on selkeä ja rea-

listinen ja se kattaa projektin koko keston. Kestävien tulosten saavuttamisen pitää olla 

mahdollista aikataulun puitteissa. (Silfverberg 2005, 7.) 

Kehittämisprojekti eteni seuraavasti (kuvio 1). Idea- ja esiselvitysvaihe toteutettiin syys-

kuu 2016 - maaliskuu 2017 -välisenä aikana. Suunnitelmavaihe projekti- ja tutkimus-

suunnitelman osalta toteutettiin maaliskuu – toukokuu 2017 välisenä aikana ja tutkimus-

suunnitelma hyväksyttiin 29.5.2017. Tutkimuksellisen osuuden tavoitteena oli ryhmä-

haastattelujen avulla selvittää, mitä hoitohenkilöstö ajattelee omasta työhyvinvoinnis-

taan. Mitkä asiat he kokevat työhyvinvointiaan uhkaaviksi ja mitkä asiat taas edistävät 

heidän työhyvinvointiaan. Lisäksi haluttiin selvittää, miten työhyvinvointia heidän mieles-

tään voitaisiin parantaa. Tutkimuslupaa haettiin VSSHP:n tutkimuslupakäytäntöjen mu-

kaisesti ja Turun kliininen tutkimuskeskus, TurkuCRC, myönsi tutkimusluvan 27.6.2017. 

Tutkimuksesta tiedotettiin syöpäosastojen hoitohenkilöstöä molempien osastojen kahvi-

huoneiden ilmoitustaululla tutkimustiedotteella (liite 1) heinäkuussa 2017 ja haastattelun 
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saatekirje suostumuslomakkeineen (liite 2) lähetettiin sähköpostitse 12 syöpähoitajalle 

19.7.2017. Ryhmähaastattelut suoritettiin 12. ja 19.9.2017. 

Lokakuussa 2017 alkoi haastattelujen litterointi, aineiston analysointi ja tutkimustulosten 

kirjoittaminen. Kehittämisprojektin tuotoksen työstäminen ja loppuraportin kirjoittaminen 

alkoivat tammikuussa 2018. Kehittämisprojekti esitellään aluekehitysseminaarissa huh-

tikuussa 2018. Projekti päättyy virallisesti 31.5.2018. 

 

 

Kuvio 1. Kehittämisprojektin etenemisvaiheet. 

 

syyskuu 2016-
maaliskuu 2017

•Idea- ja esiselvitysvaihe
•Tiedonhakujen suorittaminen ja teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen
•Kehittämisprojektin aikataulun suunnittelu

maaliskuu-
heinäkuu 2017

•Suunnitelmavaihe
•Projekti- ja tutkimussuunnitelman tekeminen
•Teemahaastattelurungon suunnitteleminen ja testaaminen
•Tutkimusluvan hakeminen, saatu 06/2017
•Tutkimuksesta tiedottaminen 

syyskuu 2017-
tammikuu 2018

•Tutkimuksellinen osuus
•Ryhmähaastattelujen suorittaminen 09/2017
•Aineiston litterointi ja analysointi
•Kehittämisprojektin väliraportointi 12/2017
•Tulosten kirjoittaminen

tammikuu-
huhtikuu 2018

•Raportointivaihe
•Teoreettisen viitekehyksen viimeistely ja johtopäätösten kirjoittaminen
•Kehittämisprojektin tuotoksen työstäminen
•Loppuraportin kirjoittaminen
•Raportointiseminaari ja aluekehitysseminaari 04/2018
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2.5 Projektiorganisaatio 

Projektipäällikön tehtävänä on kantaa kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta, talou-

desta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin päin. Projektipäällikön tehtäviä ovat mm. projekti- 

ja työsuunnitelmien päivitys, resurssien valvonta, kokouksien järjestäminen, tulosten 

seuranta, viestintä ja projektin edistymisen raportointi. (Turun ammattikorkeakoulu 2014, 

16.) Projektipäällikkönä tässä kehittämisprojektissa toimi raportin kirjoittaja.  

Projektilla tulee olla selkeä organisaatio, jossa eri osapuolten roolit ja vastuut määritel-

lään selkeästi. Yleensä projektiorganisaatio koostuu ohjausryhmästä, varsinaisesta pro-

jektiorganisaatiosta sekä yhteistyökumppaneista. Ohjausryhmän tehtävänä on muun 

muassa valvoa projektin edistymistä ja arvioida tuloksia. Lisäksi se myös tukee projekti-

päällikköä suunnittelussa ja projektin strategisessa johtamisessa. (Silfverberg 2005, 50.) 

Tämän kehittämisprojektin organisaatio koostui ohjaus- ja projektiryhmästä. Yhteistyö-

kumppaneita tässä projektissa ei ollut. 

Tässä projektissa ohjausryhmän pääasiallinen tehtävä oli tukea ja ohjata projektipäällik-

köä, tuoda uutta näkökulmaa ja arvioida edistymistä ja tuloksia. Ohjausryhmään kuului-

vat projektipäällikön lisäksi Turun ammattikorkeakoulun (terveys ja hyvinvointi) yliopet-

taja (joka myös tämän projektin opettajatutor) sekä syöpäosaston 1 ja päiväosaston 

osastonhoitaja. Hän toimi lisäksi projektipäällikön työelämämentorina. 

Projektiryhmään kuuluivat projektipäällikön lisäksi syöpäosaston 1 ja päiväosaston osas-

tonhoitaja sekä kaksi yksiköiden työhyvinvointityöryhmän edustajaa hoitohenkilöstöstä. 

Työhyvinvointityöryhmän edustajien osuus tässä projektissa ajoittui enemmän loppuvai-

heeseen ja projektin tuotoksen tekoon. 
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3 TYÖHYVINVOINTI 

Työ on hyvin oleellinen osa ihmisen elämää ja yksi keskeisiä hyvinvoinnin lähteitä. Hy-

vinvointiin vaikuttavat ihmisen omat persoonallisuustekijät, tarpeet ja niiden tyydyttymi-

nen, henkilökohtaiset arvot sekä päivittäisine valintoineen tapahtuva tavoitteellinen toi-

minta. Työssä käyvän ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan yhteisvaikutuk-

sesta. Hyvinvointi on henkilökohtainen asia ja kokemus, jonka jokainen määrittelee 

omalla tavallaan. (Rauramo 2012, 10.) 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna työhyvinvointi käsitteenä on outo. Usein se on liitetty 

työterveyteen ja työkykyyn. Suomalainen käsite työhyvinvoinnista on laaja-alaisempi, 

koska se sisältää myös työn sujumisen arjessa. Työhyvinvoinnin syntymiseen vaikutta-

vat organisaation toimintatapa, johtaminen, työ, ilmapiiri ja työntekijä itse omine tulkin-

toineen. Tärkeintä on työn jokapäiväinen sujuminen. (Manka & Manka 2016, luku 3.4.)  

3.1 Työhyvinvoinnin portaat 

Työhyvinvoinnin portaat -mallissa (kuvio 2) on kyse ihmisen perustarpeista suhteessa 

työhön ja niiden tarpeiden vaikutuksista motivaatioon. Jokaiselle portaalle on koottu sel-

laisia tekijöitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin niin yksilön kuin organisaationkin näkö-

kulmasta. Lisäksi portaille on koottu kyseessä olevaan aihealueeseen liittyviä mittareita 

tai arviointimenetelmiä. Tarkoitus on, että tämän mallin avulla voidaan kehittää yksilön, 

työyhteisön ja koko organisaation työhyvinvointia porras portaalta. Tämän mallin kehit-

tämisen tavoitteena on ollut löytää työhyvinvoinnin taustalla olevia keskeisiä tekijöitä ja 

toimintamalleja kehittämistoiminnan tueksi. Tämä malli pohjautuu alun perin Abraham 

Maslown motivaatioteorian (1943) mukaiseen tarvehierarkiaan. Sen mukaan ylimpänä 

tavoitteena ja eettisenä ihanteena on itsensä toteuttamisen motiivi, inhimillisen toiminnan 

aidoin voimanlähde. (Rauramo 2012, 13.) 
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Kuvio 2. Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo 2012, 15). 

 

Työhyvinvoinnin portaat-mallissa ylin porras on mahdollista saavuttaa, mikäli alempien 

portaiden tarpeet on mahdollisimman hyvin tyydytetty. Kaikki lähtee alimmalta portaalta, 

eli psykofysiologisista perustarpeista ja tavoitteena on hyvä terveys. Terveys on kaiken 

hyvinvoinnin perusta. Psykofysiologiset perustarpeet täyttyvät, kun työ on tekijänsä 

mittainen ja työ mahdollistaa myös virikkeisen vapaa-ajan. Työterveyshuollon rooli on 

tällä portaalla merkittävä. (Rauramo 2012, 14, 26.) 
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Turvallisuus on paitsi ihmisen perustarve, myös perusoikeus yhteiskunnassa ja työssä. 

Jotta turvallisuuden tarve tyydyttyy, tulee työympäristön ja toimintatapojen olla turvallisia, 

työsuhteen olla vakaa sekä palkkauksen toimeentulon mahdollistava. Työyhteisön tulee 

myös olla oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Järjestelmällinen riskienhallinta ja 

asianmukainen työsuojelun yhteistoiminta tukevat turvallisuutta. (Rauramo 2012, 14, 

70.) 

 

Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat ihmisen olemassaolon, hyvinvoinnin ja toiminnan 

edellytyksiä sekä yksilölle tärkeä voiman lähde. Yhteisöllisyyden tarpeen tyydyttymisen 

taustalla ovat yhteishenkeä tukevat toimet sekä tuloksesta ja henkilöstöstä 

huolehtiminen työpaikalla. Keskeisiä arvoja työyhteisössä ovat avoimuus, luottamus ja 

vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Toimivat esimies-alaissuhteet ja kehittyvä työ 

ovat lisäksi tärkeitä seikkoja. Tavoitteena on perustehtävää, yhteistä päämäärää ja 

tavoitteita sekä yksilön hyvinvointia tukeva vahva yhteisöllisyys. (Rauramo 2012, 14, 

104.) 

 

Arvostuksen kokeminen ja saaminen ovat itsetunnon kehittymisen ja säilymisen 

perusedellytys. Arvostuksen tarvetta tukevat tuottavuutta ja hyvinvointia samanaikaisesti 

edistävä strategia ja päämäärä sekä eettisesti kestävät arvot. Oikeudenmukainen palkka 

ja palkitseminen, palautekäytännöt sekä toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen ovat 

osa joka päiväistä arkea. Tavoitteena on arjessa näkyvä arvostus omaa ja myös muiden 

työtä kohtaan. (Rauramo 2012, 14, 124.) 

 

Ylimmällä portaalla on osaaminen. Osaaminen on niin yksilön, yhteisön, organisaation 

ja yhteiskunnankin kilpailukyvyn perusta. Itsensä toteuttamisen tarpeen tyydyttymistä 

edistää yksilön ja yhteisön oppimisen ja osaamisen tukeminen. Työyhteisössä henkilöstö 

on itseään kehittävää ja ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen. Työ tarjoaa 

tekijälleen oppimiskokemuksia, oivaltamisen iloa ja mahdollisuudet oman osaamisen 

täysipainoiseen hyödyntämiseen. (Rauramo 2012, 14, 146.) 

 

Hyvinvointiin vaikuttavat tarpeiden lisäksi myös arvot, eli millaisia asioita kukakin pitää 

elämässään tärkeinä ja miten onnistuu elämään arvojensa mukaisesti niin 

yksityiselämässä kuin työssäkin. Persoonallisuustekijät ovat lisäksi vahva hyvinvoinnin 

määrittäjä. Työhyvinvoinnin portaat-malli auttaa ymmärtämään mistä työhyvinvointi 
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rakentuu ja se myös kertoo, ettei aitoon ja kestävään hyvinvointiin ole oikotietä. 

(Rauramo 2012, 170.) 

3.2 Työmotivaatio, työtyytyväisyys ja työn imu 

Työn tulisi olla työntekijälle muutakin kuin rahanlähde, jotta hän olisi motivoitunut hoita-

maan työnsä parhaansa mukaan. Työpaikan ilmapiiri, työtehtävien monipuolisuus ja 

haasteellisuus sekä etenemismahdollisuudet ovat tärkeitä osatekijöitä työmotivaatiolle. 

Mikäli työ on yksitoikkoista eikä se tarjoa riittävästi haasteita, ei työntekijä jaksa tehdä 

työtä täydellä teholla. Kiinnostus työhön on se asia, mikä luo pitkäkestoisen pohjan työ-

motivaatiolle. (Juuti & Vuorela 2002, 67.) 

Motivaatio on henkilökohtainen asia. Joku motivoituu hoitamisesta, toinen kehittämisestä 

ja organisoinnista, kolmas taas päätösten tekemisestä. Kaikki työ on arvokasta. Työnte-

kijöiden piilossa olevat vahvuudet tulisi löytää ja saada ne hyötykäyttöön. Vahvuuksien 

huomaaminen vaatii esimieheltä johtamiskykyä. Työntekijältä se taas vaatii oikeanlaista 

asennetta, jotta vahvuudet nousevat esille. (Suonsivu 2015, 78.) 

Hoitajien työmotivaatio yhdessä muiden työhön liittyvien tekijöiden, kuten työolojen ja 

kannustinjärjestelmien kanssa, vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja suoriutumiseensa 

laadukkaan hoitotyön toteuttamisessa. Tyytyväisyys ja hyvinvointi riippuvat paljon työ-

motivaation tasosta. (Toode 2015, 11.) 

Työtyytyväisyys liittyy läheisesti työmotivaatioon, mutta nämä käsitteet voidaan nähdä 

myös jatkumona toisilleen: Työmotivaatio voi johtaa työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyys 

on todettu vahvimmaksi työssä pysymistä ennakoivaksi ja edistäväksi tekijäksi. Työtyy-

tyväisyys on työhön liittyvä asenne. Se sisältää yksilön työtyytyväisyyden tunteen sekä 

työtä kohtaan luotujen odotusten ja kokemusten vastaavuuden arvioinnin. (Ensio ym. 

2014, 63-64.) Työtyytyväisyys on käsitteenä monitahoinen ja voi tarkoittaa eri asioita eri 

ihmisille. Ero siinä, miten työtyytyväisyys käsitetään ja mielletään, voi näkyä esimerkiksi 

sukupolvien välillä. (Ensio ym. 2014, 64.) 

Työtyytyväisyyteen vaikuttavat työntekijän yksilölliset ominaisuudet, työn sisältö ja 

määrä, työryhmä, lähijohtajat sekä organisaation toimintatavat (Ensio ym. 2014, 64). 

Työtyytyväisyys näkyy muun muassa sellaisissa työyhteisöissä, joissa esimiehet ja työn-

tekijät konsultoivat keskenään työtehtäviin, päätöksiin sekä työtehtävien määrittelyyn liit-

tyen. (Utriainen & Kyngäs 2008, 43.)  
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Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Työn imua kokeva 

työntekijä lähtee yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. 

Työn imuun liittyy kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta: omistautuminen, uppoutuminen ja 

tarmokkuus. Omistautuminen on kokemuksia merkityksellisyydestä, innokkuudesta, in-

spiraatiosta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta työssä. Uppoutuminen on syvää paneutu-

mista ja keskittymistä työhön sekä siitä saatua nautinnon kokemusta. Tarmokkuus taas 

on energisyyden kokemusta, halua panostaa työhön, sinnikkyyttä ja ponnistelun halua 

myös silloin kun edessä on vastoinkäymisiä. (Hakanen 2017.) 

Sellaiset työntekijät, jotka kokevat työn imua, ovat aloitteellisia ja uudistushakuisia. He 

sitoutuvat työhönsä ja auttavat työkavereitaan. He myös tartuttavat työn imua muuhun 

työyhteisöön. Lisäksi nämä työntekijät kokevat työn elämän laatuaan parantavana teki-

jänä ja ovat onnellisempia kuin muut työntekijät. (Hakanen 2017.) 
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4 TYÖHYVINVOINTIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

4.1 Työelämän hallintaan liittyviä tekijöitä 

Työn luonne on muuttunut entistä enemmän moniosaamista sekä joustavuutta edellyt-

täväksi. Yhä useamman työhön liittyy jatkuva varuillaanolo, koska erilaisiin pyyntöihin ja 

vaatimuksiin edellytetään nopeaa reagointia. Epävarmuus heikentää työn mielekkyyden 

kokemusta ja osaamisen kehittymistä sekä edistää haitallista kuormittumista. (Rauramo 

2013, 3.) 

4.1.1 Muutosten hallinta 

Nykyajan organisaatiot elävät jatkuvan muutoksen aikaa. Muutokset työelämässä eivät 

kuitenkaan ole uusi asia, muutosvauhti vain on kiihtynyt ja monet muutokset tapahtuvat 

yhtä aikaa. Jatkuvat organisaatioon ja omaan työhön liittyvät muutokset koetaan usein 

haitallista kuormittumista aiheuttaviksi, varsinkin jos ei ymmärretä muutosten merkitystä 

tai vaikutusmahdollisuudet niihin ovat vähäiset. (Rauramo 2013, 3.) 

Koska muutostahti suomalaisilla työpaikolla on nopea, muutosten hallinnan ja onnistu-

neen toteuttamisen merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille korostuu. Euroopan komission 

rahoituksella kehitetyn MEADOW-menetelmän (Measuring Dynamics of Organisation 

and Work) tarkoituksena on kerätä vertailukelpoisesti tietoa työn ja organisaatioiden 

muutoksesta Euroopan tasolla. Vuonna 2012 kerättiin suomalainen MEADOW-aineisto, 

mikä koostui työnantaja- ja työntekijähaastatteluista. MEADOW-tutkimuksissa kävi ilmi, 

että noin 60 %:ssa julkisen sektorin organisaatioista ja 45 %:ssa yrityksistä oli toteutettu 

organisaatiomuutos edellisen kahden vuoden aikana. Vuoden 2015 työolobarometrin 

mukaan noin puolessa työpaikoista oli järjestelty työtehtäviä uudelleen ja otettu käyttöön 

uusia työmenetelmiä tai tietojärjestelmiä viimeisen vuoden aikana. Eniten nämä muutok-

set koskivat julkisen sektorin ja suurten organisaatioiden työntekijöitä. (Puttonen ym. 

2016, 5-9.) 

Työntekijät arvioivat tutkimuksessa muutosten vaikutuksia eri osatekijöihin työssään. 

Myönteisimmin muutosten koettiin vaikuttaneen työn mielekkyyteen (70 %), työtehtäviin 

(64 %) ja työsuhteen jatkuvuuteen (50 %). Kielteisimmin muutosten koettiin vaikuttaneen 

työn henkiseen ja fyysiseen kuormittavuuteen etenkin julkisella sektorilla. Vaikka 
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muutokset koettiin monilta osin mielekkäiksi, nousi havainnoista silti esiin tarve kehittää 

muutosten hallintaa ja minimoida muutosten kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin. (Put-

tonen ym. 2016, 10.) 

Ihmiset suhtautuvat muutokseen eri tavoin. Muutos on yksilöllinen kokemus, mikä herät-

tää ihmisessä sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita. Suhtautuminen saattaa vaihdella 

työyhteisön jäsenten välillä innostuksesta ahdistukseen ja pelkoon. Asennoitumiseen 

vaikuttavat aikaisemmat kokemukset muutoksista ja niiden seurauksista, ihmisen oma 

terveydentila ja elämäntilanne, motivaatio sekä oma rooli työyhteisössä. Lisäksi persoo-

nallisuustekijöillä on merkitystä. Oma työkyky, henkilökohtainen osaaminen ja tukiver-

kostot auttavat muutostilanteissa. (Rauramo 2013, 5, 13.) 

Muutos on uhka, mutta myös mahdollisuus. Se on tuttujen ja turvallisten järjestelmien 

tuhoutumista, epäjatkuvuutta ja uuden luomista. On viisautta suhtautua varauksellisesti 

sellaisiin muutoksiin, joista itsellä ei ole tarpeeksi tietoa. (Rauramo 2013, 5.) 

Muutosvastarinta 

Muutosvastarinta on luonnollista. Nykytilanne koetaan usein turvalliseksi ja puolustami-

sen arvoiseksi. Muutos tarkoittaa monesti luopumista ja aiheuttaa siten myös haikeutta 

ja jopa surua. Silloin, kun muutosvastarinta synnyttää rakentavalla tasolla kriittistä kes-

kustelua, se on myös positiivinen ilmiö. (Rauramo 2013, 13.)  

Lievimmillään muutosvastarinta on muutosperusteiden tai -tavoitteiden kriittistä kyseen-

alaistamista ja ilmaisua siitä, ettei muutoksen positiivisiin tuloksiin uskota. Samat argu-

mentit tosin sopivat myös aktiiviseen ja voimakkaaseen muutoksen vastustukseen. Lie-

vän ja voimakkaan muutosvastarinnan välinen ero näkyy vastarinnan intensiteetissä, 

sen jatkuvuudessa ja ajassa jossa vastarinta ohittuu. Voimakkaassa muutosvastarin-

nassa työn tekeminen häiriintyy, työpaikan ihmissuhteet kärsivät ja vastarinta uhkaa 

myös muutoksen toteutumista sekä muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

(Luomala 2008, 16-17.) 

Useimmat ihmiset pelkäävät muutosta, mutta samalla myös odottavat sitä sekä sen mu-

kanaan tuomaa mahdollisuutta parempaan työn ja elämän hallintaan. Turvattomuuden 

tunne syntyy silloin, kun muutoksia tapahtuu liikaa, monella tasolla ja liian nopeasti. 

Tunne ja tietoisuus siitä, että saa itse olla mukana vaikuttamassa muutoksen toteutuk-

seen vähentää muutosvastarintaa. Tärkeää työpaikan muutostilanteissa onkin yhteinen 
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visio, avoin muutostiedottaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen miettiminen yhdessä. Tarvi-

taan ymmärrettävä perustelu siihen, miksi muutos on välttämätön. Muutoksenhallinta 

työssä edellyttää jokaiselta aktiivista otetta. Muutoksissa on usein tekijöitä, joihin yksilö 

voi vaikuttaa, ja toisaalta tekijöitä, jotka ovat omien toimintamahdollisuuksien ulkopuo-

lella ja täysin itsestä riippumattomia. Kannattaa keskittyä niihin tekijöihin, joihin voi itse 

vaikuttaa. (Rauramo 2013, 13-14.) 

4.1.2 Tiedonkulku ja viestintä 

Työyhteisöviestintä 

Organisaation ja työyhteisön välistä viestintää kutsutaan yhteisöviestinnäksi. Yhteisössä 

on kyse siellä toimivista ihmisistä ja vuorovaikutuksesta heidän välillään ja tällöin vies-

tinnän painopiste on yhteisöllisyydessä. (Niemi ym. 2006, 237.) Työyhteisöviestinnän 

pitkäaikainen kehittäminen vaatii huolellista suunnittelua, mutta sitä voi kehittää myös 

spontaanisti, innostuksen ja kokeilemisen kautta. Sillä luodaan edellytykset toimivalle ja 

tulokselliselle työskentelylle. (Pappinen ym. 2016.) 

Organisaation viestintä on suoraan yhteydessä työtyytyväisyyteen. Se näkyy muun mu-

assa juuri siinä tavassa, miten henkilöstö viestii keskenään ja organisaation sidosryh-

mien kanssa. Oman viestijäroolin tiedostaminen ja jokaisen tarpeita vastaava viestintä 

tukevat työskentelyä ja antavat työntekijälle tunteen siitä, että oma työ on merkityksel-

listä. (Niemi ym. 2006, 239.) 

Viestintä voi olla joko virallista tai epävirallista. Esimerkiksi viikkopalaverit ja kehityskes-

kustelut edustavat organisaation virallista viestintää ja virallisessa viestinnässä usein tu-

levat esiin työyhteisön jäsenten väliset valtarakenteet. Viestintä on muodollista ja hie-

rarkkista. Epävirallista työyhteisöviestintää edustavat esimerkiksi taukohuone- ja käytä-

väkeskustelut eli jokapäiväinen kanssakäyminen työkavereiden kanssa. (Pappinen ym. 

2016.) 

Lahden kaupungissa toteutetun OSVI-hankkeen (osallistava viestintä) hyvinvointiviestin-

nän mallin mukaan työhyvinvointia tukeva viestintä koostuu neljästä osa-alueesta: 

1. Yhteisöllisyys (yhteishenki, ilmapiiri, solidaarisuus ja luottamus työkavereihin) 

2. Luottamus (luottamus tietoihin, esimieheen ja johtoon) 
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3. Kannustaminen (henkilöstön rohkaisu, palautteen antaminen, kannustus vuoro-

vaikutukseen ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen) 

4. Osallistaminen (henkilöstön kuunteleminen, vaikutusmahdollisuudet, henkilöstön 

osallistuminen päätöksen tekoon, tiedon jakaminen ja hankkiminen) 

(Pekkola ym. 2010, 40.) 

Tiedottaminen 

Vuorovaikutteinen tiedonkulku organisaatiossa pyritään turvaamaan tiedottamalla. Jotta 

tiedottaminen onnistuu, se vaatii organisaation kaikilta työntekijöiltä viestintäosaamista. 

Päävastuu tiedottamisesta on kuitenkin johdolla ja esimiehillä. Tiedotettaessa on osat-

tava kertoa sekä hyvistä että ikävistä asioista. Onnistunut tiedottaminen tarkoittaa moti-

voivaa ja organisaation tehtäviä palvelevaa viestintää, jossa kiinnitetään huomiota tiedon 

lähettämisen nopeuteen, ajankohtaisuuteen, avoimuuteen, luotettavuuteen ja ymmärret-

tävyyteen. (Niemi ym. 2006, 241.) 

Sisäinen tiedotus vaikuttaa vahvasti työilmapiiriin, työssä viihtymiseen ja työmotivaati-

oon. Tavoitteellisesti toimivana se lisää työn mielekkyyttä, tukee yhteisökulttuurin raken-

tumista ja selkeyttää yhteisökuvaa. Sisäinen tiedotus toimii parhaiten silloin kun se on 

avointa ja dialogista. Hyvin organisoitu sisäinen tiedottaminen tukee virallista viestintää 

toimimaan nopeammin kuin epävirallinen, eli niin sanottu ”puskaradio”. Sisäisen tiedot-

tamisen keinoja ovat muun muassa palaverit ja kokoukset, johdon ja esimiesten jalkau-

tuminen työntekijöiden luokse, erilaiset raportit, intranet, sähköposti ja suulliset tiedoksi-

annot. (Niemi ym. 2006, 242.) 

Muutosviestintä 

Kuten jo aiemmin on mainittu, muutostilanteet tuottavat usein epävarmuutta työyhtei-

sössä. Tällöin viestinnän tarve lisääntyy. Muutosviestintä on strategista viestintää, jolla 

tuetaan muutoksen toteutumista. Viestinnän avulla pystytään vaikuttamaan suuresti sii-

hen, miten muutos työyhteisössä koetaan. Puutteellinen viestintä johdon tasolta aiheut-

taa huhujen lisääntymistä ja epävarmuuden kasvua. Henkilöstö on tyytyväisempää 

päästessään osallistumaan muutoksen toteuttamiseen, saadessaan riittävästi tietoa ja 

ollessaan hyvässä vuorovaikutuksessa lähiesimiehen kanssa. Onnistumisen edellytys 

on, että ne henkilöstöryhmät joita muutos eniten koskettaa otetaan huomioon ja 
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kerrotaan myös ne ikävätkin faktat ajantasaisesti. Tämä lisää luottamusta. (Pekkola ym. 

2013, 97-98.) 

4.1.3 Osaamisen kehittäminen 

Työyhteisössä jokaisen tulisi ymmärtää elinikäisen oppimisen merkitys. Oman osaami-

sen ylläpitäminen on keskeistä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisessä. (Rauramo 

2013, 13.) Urakehitys ei siis tarkoita pelkästään hierarkkista uralla etenemistä, vaan se 

edellyttää myös elinikäisen oppimisen käsityksen omaksumista osaksi omaa ammatti-

identiteettiä. Oman työn hallinta on olennaista. Kukaan ei voi kehittää toisen työtä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kukaan ulkopuolinen ei voi tulla kehittämään työyhteisöä, ellei työyh-

teisö sitä itse halua. Oman työn hallinnalla tarkoitetaan halua ja kykyä nimetä sekä hyö-

dyntää omia osaamisalueitaan ja vahvuuksiaan arjen työssä sekä tuoda niitä aktiivisesti 

työyhteisön käytettäväksi. (Mäkisalo-Ropponen 2014, 111.) 

Omaa oppimista ei voi delegoida muille. Jokaisella työntekijällä on ensisijaisesti vastuu 

siitä, että oma osaaminen, omat tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla koko työuran ajan. 

Työnantajan tehtävänä on varmistaa osaamista järjestämällä esimerkiksi täydennyskou-

lutusta. Jokaisella työyhteisössä on henkilökohtainen vastuu tiedon vastaanottamisesta, 

sen jakamisesta eteenpäin sekä siirtämisestä käytäntöön. (Mäkisalo-Ropponen 2014, 

111.) 

Osaamisen kehittämisessä työpaikalla on ennakoitava tulevaisuutta, pelkkä osaamis-

puutteiden täydentäminen ei ole riittävää. Työpaikalla tarvitaan osaamiskulttuuria, jossa 

ihmiset jakavat omaa osaamistaan ja kannustavat toisiaan hankkimaan uutta osaamista. 

Jokaisen työntekijän tulee tuntea organisaationsa perustehtävä, tavoitteet ja päämäärä 

sekä ymmärtää oma roolinsa ja merkityksensä näiden päämäärien saavuttamisessa. 

Tämä edellyttää työntekijän kattavaa perehdyttämistä sekä oman osaamisen kehittä-

mistä linjassa yhteisten tavoitteiden kanssa. (Rauramo 2013, 7.) 

4.2 Työyhteisöllisiä tekijöitä 

Työyhteisö koostuu ihmisistä ja heidän kokemuksistaan, ajattelustaan sekä toimintata-

voistaan (Paasivaara & Nikkilä 2010, 16). Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, mielekkäät 

työtehtävät sekä positiivinen ja kannustava työilmapiiri ovat oleellisesti hyvään 
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työyhteisöön liittyviä asioita (Rauramo 2013, 8). Hyvinvoivassa työyhteisössä ollaan 

avoimia, luotetaan toisiin ja puhalletaan yhteen hiileen. Siellä annetaan myönteistä pa-

lautetta ja uskalletaan puhua myös ongelmista. (Pahkin & Halonen 2017.) 

Työntekijä toimii osana työyhteisöä reilusti ja asiallisesti. Hän ei automaattisesti vastusta 

kaikkea ja säilyttää positiivisen asenteensa, vaikka asiat eivät aina menisikään hänen 

haluamallaan tavalla. Hän myös kykenee suvaitsemaan hankaluuksia, joita työyhtei-

sössä vääjäämättä joskus esiintyy. (Mäkisalo-Ropponen 2014, 114.) 

Hyvinvoiva työyhteisö kykenee pitämään työmäärän kurissa ja säilyttämään toimintaky-

vyn myös muutostilanteissa. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, 

tuntee työnsä tavoitteet, pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä 

kokee itsensä tarpeelliseksi työyhteisössä. Hän saa myös palautetta tekemästään työstä 

ja kokee työssään riittävästi sekä itsenäisyyttä että yhteenkuuluvuutta. (Pahkin & Halo-

nen 2017.)  

Erilaisuuden arvostaminen työyhteisössä on tärkeää (Rauramo 2013, 9). Hyvässä työ-

yhteisössä myönteinen erilaisuus nähdään voimavarana, ei uhkana. (Mäkisalo-Roppo-

nen 2014, 111). Kun ihminen kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään, ei hänen 

tarvitse pelätä tekevänsä virheitä, vaan nekin voidaan nähdä kehitysmahdollisuuksina ja 

niitä voidaan hyödyntää oppimistilanteissa. On myös tärkeää, että työyhteisössä tiedos-

tetaan eri-ikäisen henkilöstön voimavarat ja niitä osataan hyödyntää oikein. Tämä tar-

koittaa käytännössä sitä, että eri-ikäisten henkilöiden osaaminen ja elämäntilanne ote-

taan huomioon, kun työtehtäviä, vastuita ja rooleja määritellään. Ihminen tarvitsee riittä-

västi haasteita, mutta ei kuitenkaan liikaa. On merkityksellistä, että osoitetaan arvostusta 

työuran loppupuolella olevien työntekijöiden kokemusta ja karttunutta hiljaista tietoa koh-

taan, sekä toisaalta uransa alussa olevien työntekijöiden uusia ideoita, osaamista ja nä-

kemyksiä kohtaan. (Rauramo 2013, 9-10.) 

4.2.1 Työilmapiiri ja yhteisöllisyys 

Jokainen työyhteisön jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa työilmapiiristä. Hyvän ilma-

piirin ylläpitämiseen ei riitä pelkkä kohteliaisuus työkaveria kohtaan, vaan tarvitaan myös 

huomaavaisuutta. Huomaavainen työntekijä pyrkii välttämään turhia konflikteja. Hänellä 

on myös kyky perääntyä ajoissa asioissa jotka jollekin toiselle ovat kynnyskysymyksiä. 

Hän ymmärtää, että jokin asia voi jollekin toiselle olla hyvinkin tärkeä, vaikka se ei hänelle 
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itselleen sitä olisikaan. Työyhteisössä kukaan ei voi toimia niin kuin itse haluaa, koska 

kaikilla tulee olla yhteinen päämäärä ja yhteiset tavoitteet. (Mäkisalo-Ropponen 2014, 

113-114.) 

Sellaiset ihmiset työyhteisössä, jotka käyttäytyvät epäasiallisesti muita kohtaan, usein 

perustelevat käyttäytymistään sillä, että ovat aina olleet tietynlaisia eivätkä kykene muut-

tumaan. Itsetuntemusta, omien tunteiden käsittelyä ja vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin 

tietoisesti opiskella. Myönteisyyttä voi siis oppia ja vastaavasti kielteisyydestä voi oppia 

pois. Työyhteisössä epäasiallinen käytös saattaa helposti sairastuttaa ilmapiirin, koska 

tällaiset ihmiset saattavat puhua muille loukkaavasti ja perustella käyttäytymistään re-

hellisyydellä. ”Olen aina tottunut rehellisesti sanomaan, mitä mieltä olen asioista”. Re-

hellisyyden nimissä ei toisille kuitenkaan voi sanoa ihan mitä vain ja miten vain. (Mäki-

salo-Ropponen 2014, 114-115.) 

Yhteisöllisyys on tila, mikä määrittää ihmisten käyttäytymistä toisiaan kohtaan. Se muo-

dostuu jokaisessa työyhteisössä ihmisten välille ajan kuluessa. (Paasivaara & Nikkilä 

2010, 16.) Yhteisöllisillä tekijöillä on suuri merkitys hoitajien työhyvinvointiin. Työpaikan 

sosiaaliset ja ammatilliset ihmissuhteet ennakoivat vahvimmin työtyytyväisyyttä ja vuo-

rovaikutussuhteet ovat suurin hoitajien voiman lähde. (Utriainen & Kyngäs 2008, 43.) 

Etenkin epävarmuuden ja muutoksen aikoina työpaikan sosiaalinen verkosto on avain-

asemassa suojelemassa työntekijöitä työuupumukselta. Yhteisöllisyyden rakentuminen 

työpaikalle voi toimia myös eräänlaisena suojana jatkuvassa terveydenhuollon mullistuk-

sessa. (Medland ym. 2004, 49.) 

4.2.2 Vuorovaikutus ja kollegiaalisuus 

Ihminen vaikuttaa aina toiseen ihmiseen, halusipa hän sitä tai ei. Vuorovaikutusta tapah-

tuu silloin, kun paikalla on vähintään kaksi ihmistä. Vuorovaikutuksen avulla saadaan 

vastaanottaja ymmärtämään viesti sanojen ja sanattoman viestin avulla. Asenne, ilmeet 

ja eleet vaikuttavat oleellisesti viestin perillemenoon. Hyvää vuorovaikutusta edistäviä 

asioita ovat kuunteleminen, aito läsnäolo ja kiinnostus, empaattisuus, yhteistyökyky, jä-

mäkkyys, tukeminen sekä tilan antaminen toiselle. Hyvää vuorovaikutusta puolestaan 

voi estää voimakkailla ennakkoasenteilla, yleistämisellä ja syyttelyllä, puolueellisuudella, 

vastuunsiirrolla, kiinnostuksen puutteella sekä kiireellä. (Työturvallisuuskeskus 2018a.) 
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Kollegiaalisuuden rooli työhyvinvoinnissa ja työtyytyväisyydessä on merkittävä. Sen 

avulla hoitajat jaksavat työskennellä myös silloin, kun työtaakka tuntuu raskaalta. Huonot 

suhteet työyhteisössä näkyvät sairauspoissaoloina ja hoitohenkilöstön suurena vaihtu-

vuutena. Esimiehen tulee kiinnittää huomiota henkilösuhteisiin työyhteisössä eikä niiden 

vaikutuksia tule vähätellä. Sekä esimiehiä, että työntekijöitä tulee kouluttaa epäkollegi-

aalisuuden vähentämiseksi. Mikäli työyhteisössä esiintyy epäkollegiaalisuutta, tulee or-

ganisaatiolla olla tehokkaat keinot sen käsittelyyn. (Arala ym. 2015, 21-22.) 

Varsinkin nuoret hoitajat joutuvat usein kohtaamaan työssään eettisiä ongelmia. Niitä 

esiintyy esimerkiksi tilanteissa, jolloin he eivät ole kyenneet antamaan riittävän hyvää 

hoitoa potilailleen. Eettisten ongelmien lisäksi he kohtaavat työssään paineita ja raskasta 

työtaakkaa yhden hoitajan hoidettavaksi. Jaksaakseen jatkaa työssään he tarvitsevat 

tukea kollegoiltaan ja esimiehiltään. Kollegiaalisuutta tulee vahvistaa, jotta nuoret hoita-

jat näkisivät työn kiinnostavana ja mielekkäänä. (Arala ym. 2015, 22.) Uudet syöpähoi-

tajat tarvitsevat työyhteisöltä ja esimieheltä tukea sekä motivoivia ja arvostavia sanoja 

(Mohammed Naholi ym. 2015, 116).  

 

Kollegiaalisuuteen kasvaminen ja sen kasvattaminen työyhteisössä on kaikkien vas-

tuulla. Sairaanhoitajaliiton kollegiaalisuusohjeet (kuvio 3) tulee ottaa työyhteisöissä käyt-

töön, osaksi arkista työtä. Näin voidaan taata hoitotyön hyvä laatu myös tulevaisuu-

dessa. (Arala ym. 2015, 22.) 

 

 

Kuvio 3. Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet (Sairaanhoitajaliitto 2014). 
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4.3 Työympäristöön liittyviä tekijöitä 

Hyvässä työympäristössä työtilat ja työmenetelmät on suunniteltu ja toteutettu niin, että 

työntekijöiden työskenteleminen ja liikkuminen on turvallista. Mahdolliset vaaratekijät 

tunnetaan ja työntekijät on opastettu hallitsemaan ne. On huolehdittava siitä, että fysi-

kaaliset, biologiset ja kemialliset terveysvaarat on tunnistettu ja ne ovat hallinnassa. Li-

säksi työssä käytettävät laitteet ja työvälineet ovat suunniteltuun käyttötarkoitukseensa 

sopivia, ne ovat kunnossa ja niitä käytetään vain niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joihin 

ne on tarkoitettu. Myös henkilöstösuojainten ja apuvälineiden tulee olla kunnossa ja käyt-

tötilanteeseen tarkoitettuja. Töiden suunnittelussa ja mitoituksessa tulee myös olla huo-

mioituna työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset. Sisäilmanlaatuun, työpaikan va-

laistukseen, ääniympäristöön, sekä työtilojen järjestykseen ja siisteyteen tulee myös kiin-

nittää työpaikalla huomiota. (Työturvallisuuskeskus 2018b.) 

Työnantajan velvollisuus on tarkkailla työympäristöä ja tunnistaa työhön liittyvät vaarat. 

Työnantajan tehtävä on toteuttaa tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi ja tark-

kailla tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta työturvallisuuteen ja työn terveellisyyteen. Mikäli 

tehdyt toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, tulee ryhtyä lisätoimiin. Työnantajan 

tulee varmistaa, että työntekijät perehdytetään työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetel-

miin sekä turvallisuusohjeisiin. (Työsuojelu.fi 2018.) 

Työntekijän velvollisuus on puolestaan noudattaa työnantajan antamia turvallisuusoh-

jeita ja määräyksiä. Hänen tulee työssään huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta 

ja ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista esimiehelleen ja työsuojeluvaltuute-

tulle. (Työsuojelu.fi 2018.) 

Työsuojeluhenkilöstön rooli organisaation työympäristöongelmien käsittelemisessä on 

kerätä työntekijöiden tuntemuksia ja havaintoja sekä valmistella niiden pohjalta toimen-

pide-ehdotuksia esimiehille. Tarvittaessa työsuojeluhenkilöstö myös valmistelee selvi-

tyspyyntöjä asiantuntijoille. Heidän tehtävänsä on pitää työntekijät ajan tasalla asioiden 

käsittelyvaiheista ja antaa palaute niistä päätöksistä, joita ongelmien korjaamiseksi on 

tehty. (Työturvallisuuskeskus 2018b.) 
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4.4 Syöpäpotilaan hoitotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin uhkatekijöitä 

Edellä mainitut asiat työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ovat päteviä lähes joka 

työssä ja työyhteisössä. On kuitenkin olemassa myös sellaisia työhyvinvoinnin uhkate-

kijöitä, joille erityisesti hoitotyötä ja syöpähoitotyötä tekevät saattavat altistua. 

Syövän hoitoa kuvataan yhdeksi stressaavimmista erikoisaloista, koska se on hyvin mo-

nitahoinen työkenttä. Se vaatii hoitajilta paljon osaamista, kouluttautumista, taitoa ja klii-

nistä pätevyyttä. (Mohammed Naholi ym. 2015, 115.) Syöpähoitotyö on hyvin vaativaa, 

niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin. Välttämätön onnistumisen edellytys on, että syö-

pähoitotyön perushaasteet tunnistetaan (erityisesti vuodeosastoympäristössä) ja hoitajia 

ohjataan vastaamaan näihin haasteisiin tehokkaasti. (Medland ym. 2004, 47.) Työ ei ole 

pelkästään potilaiden hoitamista, vaan myös heidän läheisistään huolehtimista hoitojak-

sojen ajan ja mahdollisesti myös potilaan kuoleman kohdatessa (Mohammed Naholi ym. 

2015, 115).  

Merkittävä ja suora yhteys syöpähoitajien työhyvinvointiin on sillä, että heille annetaan 

mahdollisuus tuottaa laadukasta potilashoitoa ja osallistua potilaan hoitoa koskevaan 

päätöksentekoon (Cummings ym. 2008, 515). Pitkä työura vaikuttaa myös positiivisesti 

työhyvinvoinnin kokemukseen (Davis ym. 2013, 304). 

Työperäisistä tekijöistä hoitohenkilöstön riittämättömyys on selkeästi yhteydessä työtyy-

tymättömyyteen, stressin syntymiseen ja työuupumukseen (Davis ym. 2013, 304). Li-

säksi tutkimuksissa on havaittu, että vuodeosastolla työskentelevät syöpähoitajat ovat 

poliklinikalla työskenteleviä hoitajia useammin tyytymättömämpiä työhyvinvointiinsa ja 

kärsivät herkemmin työuupumuksesta. Tämä johtuu mahdollisesti eroista hoitotyön laa-

juudessa ja vastuun määrässä. (Gi ym. 2011, 1624.)  

Kolmivuorotyö vuodeosastolla tuo lisähaasteen työn ja muun elämän yhteensovittami-

seen. Vuorotyö usein häiritsee sosiaalista elämää ja epäsäännölliset työajat hankaloitta-

vat harrastuksiin osallistumista sekä ystävien tapaamista. Vuorotyö voi aiheuttaa univa-

jetta ja terveydellisiä haittoja. Varsinkin yövuorojen aiheuttama terveysriski kasvaa iän 

myötä. Oman työvuororytmin suunnittelu ja mahdollisuus vaihtaa työvuoroja tarvittaessa 

ovat tärkeitä vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvoinnin kannalta. (Suomala 2014, 79-80.) 
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4.4.1 Työperäinen stressi 

Työstressiä ja kuormitusta aiheuttavat tekijät voidaan jakaa: 

 fyysisiin: esimerkiksi nostot, työasennot ja fyysinen raskaus 

 psyykkisiin: esimerkiksi työn epäselvät tavoitteet, liiallinen tai liian vähäinen työ-

määrä, työtahti, työhön liittyvän jatkuvasti kasvavan tietomäärän hallinta (info-

ähky), kehittyminen, vastuu, palaute ja toistuvat määräaikaiset palvelussuhteet 

 sosiaalisiin: esimerkiksi yksin työskentely, yhteistyö työpaikalla, tiedon saanti, 

johtaminen, tasa-arvo, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, hankalat asiakassuhteet 

ja jatkuva muutos 

 työturvallisuuteen liittyviin: esimerkiksi kemikaalit, kulkutiet ja liikkuminen, melu, 

tärinä, henkilönsuojaimet 

 ja työaikoihin liittyviin tekijöihin: esimerkiksi viikkotuntimäärä, viikonlopputyö, 

epäsäännöllinen työ, vuorotyö, työ- ja vapaa-ajan jaksottaminen.  

(Valtiovarainministeriö 2013, 4-5.) 

Työperäisellä stressillä voi olla vakavia seurauksia hoitohenkilöstön fyysiselle ja psyyk-

kiselle terveydelle (Gillman ym. 2015, 2). Tulisi kuitenkin muistaa, että stressi ja kuormi-

tus eivät ole pelkästään negatiivisia asioita. Oleellista terveyden kannalta on niiden koh-

tuullisuus, kesto ja mahdollisuus palautumiseen. Haitallisen stressin ja kuormittumisen 

tunnistaminen, sen ennaltaehkäisy ja hallinta edellyttävät toimenpiteitä niin työnantajalta 

kuin henkilöstöltäkin. (Valtiovarainministeriö 2013, 4-5.) 

Hoitoalalla työntekijöiden on todettu kohtaavan enemmän voimakasta stressiä kuin 

muilla aloilla. Yksi syy tähän on potilashoitotyön kokonaisvaltaisuus (potilaiden fyysisten, 

psyykkisten sekä hengellisten tarpeiden huomioiminen ja hoito). (Gillman ym. 2015, 2.) 

Uusille syöpähoitajille tulisi aina tarjota kliinistä ja psykososiaalista mentorointia, koska 

he ovat erityisen alttiina työn luontaisen stressin aiheuttajille (Medland ym. 2004, 48). 

Korkea stressitaso on selkeästi yhdistetty myös työuupumuksen (burnout), myötätunto-

uupumuksen (compassion fatigue) ja sekundaarisen traumaattisen stressin (secondary 

traumatic stress) syntymiseen. (Gillman ym. 2015, 2.) 

Suurimmat syöpähoitajille stressiä aiheuttavat tekijät (yleisyysjärjestyksessä) ovat työ-

määrä, kuoleman ja kuolemisen kohtaaminen, riittämätön perehdytys työhön, konfliktit 

lääkäreiden kanssa, epävarmuus potilaiden hoitolinjojen suhteen, konfliktit muiden hoi-

tajien kanssa ja tuen puute. Kaikkein stressaavimmiksi asioiksi päivittäisessä työssä 
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nousee kolme tekijää: potilasaineksen laatu, turhat koulutukset, sekä konfliktit työyhtei-

sön sisällä. (Mohammed Naholi ym. 2015, 115-116.) Stressaavat työolot ja tasavertaisen 

tiimityön puuttuminen ovat usein peruste jopa alan vaihdolle (Cummings ym. 2008, 509). 

On olemassa monenlaisia hoitajien työhyvinvointia mittaavia mittareita. Syöpähoitajien 

kokeman stressin mittaamiseksi on kehitetty oma mittari, koska aiemmin käytössä olleet 

stressimittarit eivät ole olleet parhaita mahdollisia juuri syöpähoitajien kokeman stressin 

mittaamiseen. WSINO-mittari (The Work Stressor Inventory for Nurses in Oncology) on 

kehitetty Ranskassa. Mittaria testattaessa syöpähoitajilla nousi selkeimmin esille viisi 

stressiä lisäävää tekijää syöpähoitotyössä: työtaakka, kuoleman ja kuolemisen kohtaa-

minen, kärsimyksen kohtaaminen, ihmissuhdekonfliktit, vuorovaikutus ja yhteistyö poti-

laiden sekä omaisten kanssa. (Borteyrou ym. 2014, 444.) 

4.4.2 Työuupumus 

Maslach (1976) määritteli työuupumuksen fyysisenä ja emotionaalisena väsymisenä, jo-

hon liittyy negatiivisten työasenteiden ja käsitysten kehittyminen, heikko ammatillinen 

minäkuva ja empaattisuuden katoaminen asiakastyössä (ks. Medland ym. 2004, 49). 

Työuupumusta esiintyy kolmen tasoisena: kroonisena uupumisena, kyynisyytenä tai per-

soonattomuutena ja tehottomuutena (Medland ym. 2004, 49). 

Työn intensiivisyys ja jatkuva menetysten kohtaaminen syöpähoitotyössä altistaa hoitajia 

työuupumukselle. Hoitohenkilöstön työuupumus vaikuttaa luonnollisesti myös potilastyy-

tyväisyyteen. Yksiköissä, joissa hoitajat ovat olleet uupuneita tai toistuvasti tuoneet esille 

halunsa lähteä pois, myös potilaat ovat olleet tyytymättömämpiä saamaansa hoitoon. 

(Medland ym. 2004, 48.) 

Liian usein syöpähoitajat sivuuttavat omat suruntunteensa ja laiminlyövät potilaiden hoi-

tamisesta syntyneiden tunnekokemuksien käsittelyä. Jokaisen hoitajan tulee muistaa 

huolehtia myös itsestään. Syöpähoitotyötä tekeville hoitajille tulee tarjota mahdollisuus 

työnohjaukseen, missä he voivat käsitellä työnsä emotionaalista puolta, oppia uusia työ-

elämätaitoja ja muokata jo olemassa olevia. (Medland ym. 2004, 48.)  

Tutkimukset osoittavat, että mitä korkeampi työhyvinvointi, sitä pienempi riski sairastua 

työuupumukseen. Ne hoitajat, jotka kertovat tutkimuksissa aikovansa jatkaa työtään syö-

päpotilaiden parissa, raportoivat myös työhyvinvointinsa olevan kunnossa. Vastaavasti 

taas työstään irtisanoutumista harkitsevat raportoivat päinvastaisesti. (Davis ym. 2013, 
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304.) Ennakointi onkin hyvin tärkeässä roolissa. Työuupumusta ehkäistään työyhtei-

söissä parhaiten huolehtimalla työolosuhteiden säännöllisestä arvioinnista ja jatkuvasta 

kehittämisestä. Lisäksi tulee luoda toimivat käytännöt epäkohtien puheeksi ottamiseksi. 

(Ahola ym. 2015.)  

4.4.3 Moraalinen ahdistus 

Lääketieteen teknologia kehittyy jatkuvasti ja uusia hoitomuotoja kehitetään syövän pa-

rantamiseksi sekä taudin kulun hidastamiseksi. Monet syövät, joita aikaisemmin on pi-

detty fataaleina, ovat nyt hoidettavissa tai jopa kokonaan parannettavissa. Onkologisten 

kriisien hoito on myös kehittyneen teknologian ansiosta parantunut ja se on lisännyt po-

tilaiden selviytymistä. (Shepard 2010, 25.) 

Syöpähoitajat hoitavat potilaita usein pitkiä ajanjaksoja ja tulevat läheisiksi potilaiden 

kanssa. Samalla he toteuttavat aggressiivisiakin syöpähoitoja. He todistavat myös sel-

laisten elämää pitkittävien hoitojen seuraamuksia, jotka saattavat olla ristiriidassa hyvän 

palliatiivisen hoidon kanssa. Miten tällaisen hoitotyön toteuttaminen vaikuttaa syöpähoi-

tajiin, joiden moraalinen periaate hoitotyössä on hoiva ja huolenpito? Shepard siteeraa 

artikkelissaan Jametonia (1983), jonka mukaan moraalinen ahdistus (moral distress) 

syntyy kun yksilö tietää mikä on oikein, mutta institutionaaliset esteet tekevät lähes mah-

dottomaksi toimia oikein. (Shepard 2010, 25.) 

Moraalinen ahdistus vaikuttaa hoitajiin emotionaalisesti, fyysisesti ja ammatillisesti. Sillä 

on vaikutuksia myös työympäristön ulkopuolella. Vuodeosastojen hoitajat voivat olla jopa 

suuremmassa riskissä kärsiä moraalisesta ahdistuksesta. Toisin kuin lääkärit, vuode-

osaston hoitajat eivät välttämättä enää tapaa potilaita, kun he ovat kotiutuneet sairaa-

lasta, mutta ovat olleet todistamassa sairaalahoidon aikana mahdollisesti tapahtuneiden 

interventioiden mukanaan tuomaa kärsimystä. Joskus potilaat selviytyvätkin terveyskrii-

seistä odotettua paremmin, vaikka ennuste sairaalahoidon aikana olisikin synkkä. (She-

pard 2010, 26.) 

Teho-osastolle tehdyssä tutkimuksessa todettiin hoitajien olevan pessimistisempiä poti-

laiden selviytymisestä kuin lääkäreiden. Hoitajat olivat olleet hoitojen lopettamisen kan-

nalla sellaisilta potilailta, jotka lopulta kuitenkin selviytyivät ja elivät jälleen laadukasta 

elämää. Vuodeosaston hoitajilla ei välttämättä ole mahdollisuutta nähdä antamansa 
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hoidon lopputulosta ja tämä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan saada laajempaa per-

spektiiviä eettisesti haastavissa tapauksissa. (Shepard 2010, 26.) 

Syöpähoitajat todistavat toistuvasti työssään eettisiä dilemmoja, joita aggressiivisten 

syöpähoitojen antaminen heissä herättää, varsinkin kun potilaan kokonaisennuste on 

huono. Aggressiivisten hoitojen antaminen voi olla ristiriidassa hoitajan eettisten usko-

musten ja kärsimyksen helpottamiseen tähtäävän päämäärän kanssa. Varsinkin uudet 

hoitajat tarvitsevat enemmän tukea kokeneemmilta kollegoiltaan ja he tarvitsevat myös 

tilaisuuksia keskustella näistä eettisistä kysymyksistä kehittäessään omaa ammatillista 

identiteettiään syöpähoitajina. (Shepard 2010, 26.) 

4.4.4 Myötätuntouupumus 

Empatia on kykyä ymmärtää toisen ihmisen tunteita ja olosuhteita. Hoitajan empaatti-

suus luo potilaalle turvallisuuden tunteen hoidossaan, ja käsityksen, että häntä hoide-

taan hyvin. Syöpähoitajien empatiakyky on suhteellisesti suurempaa kuin keskimäärin 

muilla kliinistä hoitotyötä tekevillä hoitajilla. Pitkä työkokemus vaikuttaa positiivisesti 

myös empatiakykyyn. (Park & Ahn 2015, 5463.) 

Perry siteeraa LaRowea (2005), joka määritteli myötätuntouupumuksen (compassion fa-

tigue) yksilöä heikentävänä uupumisena, minkä aiheuttavat toistuvat empatiareaktiot 

toisten ihmisten kipuun ja kärsimykseen. Syöpähoitajat ovat erityisessä riskissä sairas-

tua myötätuntouupumukseen työnsä luonteen ja hoitamiensa potilaiden kokemusten 

vuoksi. Syöpä on vakava, henkeä uhkaava sairaus, johon usein liittyy fyysistä, emotio-

naalista ja/tai henkistä kärsimystä. (Perry ym. 2011, 91.) 

Kanadalaisessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa haluttiin selvittää syöpähoitajien koke-

muksia myötätuntouupumuksesta. Tutkimukseen osallistui 19 syöpähoitajaa, joilla jokai-

sella oli jonkinlaisia kokemuksia myötätuntouupumuksesta. Tuloksissa kävi ilmi, että 

vastaajilla oli rajallinen tietämys siitä, mitä oikeastaan on myötätuntouupumus. Heille ei 

myöskään ollut täysin selvää, mitä ulkopuolisella tuella käytännössä tarkoitetaan. He ei-

vät olleet ajatelleet, että riittämätön aika korkealaatuisen hoitotyön toteuttamiselle saat-

taa jouduttaa myötätuntouupumuksen kehittymistä. He myös pohtivat, mikä on ero myö-

tätuntouupumuksen ja esimerkiksi työuupumuksen välillä. (Perry ym. 2011, 93-94.) 

Myötätuntouupumusta pahensi se, että hoitajat kokivat, etteivät kiireen vuoksi kyenneet 

toteuttamaan laadultaan niin hyvää potilashoitoa kuin olisivat halunneet. Tähän yhdistyi 
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vielä samanaikainen fyysinen ja emotionaalinen stressi yksityiselämässä. Myötätuntouu-

pumuksen seuraukset ilmenivät hoitajissa syvänä henkisenä sekä fyysisenä väsymyk-

senä ja sillä oli myös negatiivinen vaikutus ihmissuhteisiin. Lisäksi hoitajilla oli irtisanou-

tumisajatuksia. (Perry ym. 2011, 93-95.) 
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5 TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN  

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan 

tehtävänä on huolehtia työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työnteki-

jöiden tasavertaisesta kohtelemisesta. Työntekijän vastuulla on huolehtia oman työky-

kynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä. Jokaisella on oma roolinsa. (STM 

2017.)  

Lähiesimies on kuitenkin tärkein vaikuttaja työyksikkötasolla. Työhyvinvoinnin johtami-

nen on henkilöstöjohtamisen ydinasioita ja kiinteä osa kokonaisjohtamista. Arvojen, hen-

kilöstöstrategian ja johtamisen toimintakäytäntöjen linjaaminen on se perusta, jolle työ-

hyvinvoinnin johtaminen tulee rakentaa. Työhyvinvoinnin kehittämistä ohjaavat eettiset 

periaatteet ja moraaliset käytännöt. (Rauramo 2012, 20.) 

5.1 Johtajuuden merkitys työhyvinvoinnin toteutumisessa 

Hyvä ja motivoiva johtaminen lisäävät työhyvinvointia (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2017). Keskeisimpiä avaimia hoitajien työhyvinvointiin ovat näkyvä ja osallistava johta-

juus sekä positiivinen suhde työyhteisöön kuuluvien jäsenten välillä (Cummings ym. 

2008, 514-515). Ihmissuhdetyössä vuorovaikutteinen, ihmisten hyvää tavoitteleva johta-

juus on luonteeltaan mahdollistavaa johtajuutta. Mahdollistavassa johtajuudessa koros-

tuu ihmisten kunnioittaminen, välittäminen, avoimesta kommunikaatiosta huolehtiminen, 

yhdessä ajatteleminen, kuunteleminen ja virheistä oppiminen. Tällaisessa johtamista-

vassa johtajuuteen tulee nöyryyttä ja hienotunteisuutta, mikä voi synnyttää luottamusta 

työyhteisössä. (Surakka ym. 2008, 21.)  

Hoitajien mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, tehdä itsenäisiä päätöksiä hoito-

työssä sekä mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan vaikuttavat positiivisesti työhyvin-

vointiin (Cummings ym. 2008, 514-515). Lähiesimiehen yksi keskeinen tehtävä on työn-

tekijöiden osaamisen saaminen tehokkaasti käyttöön. Se edellyttää lähiesimieheltä 

omien alaistensa tuntemista sekä heidän erityisosaamisensa tunnistamista. Lähiesimie-

hen tulee myös osata sitouttaa työntekijänsä työhön oikealla tavalla. Tähän kuuluvat 

keskeisesti vastuun jakaminen ja tehtävien delegointi. Osallistava johtaminen synnyttää 

ja lisää työmotivaatiota sekä luo hyvää ilmapiiriä työyhteisöön. (Reikko ym. 2010, 44-

45.) 
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Johdon tehtävänä on kohdella kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti ja oikeudenmukai-

sesti. Oikeudenmukaisuus ilmenee yhdenvertaisuutena, tasa-arvoisuutena ja tasapuoli-

suutena. Johdolla on vastuu siitä, että työpaikalle on luotu selkeät toimintaohjeet työyh-

teisön ongelmatilanteita varten yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa ja että niitä myös 

noudatetaan. Ongelmat eivät poistu itsestään, vaan niihin täytyy puuttua ja usein puhu-

malla sekä avoimesti esiin nostaen ne yleensä selviävät. Oikeudenmukainen organisaa-

tio ja kulttuuri luodaan kohtelemalla ihmisiä tasa-arvoisesti. (Surakka ym. 2008, 106-

107.) 

Varhainen tuki käsittää kaikki ne tukitoimenpiteet, jotka aloitetaan työntekijän työkyvyn 

ja työhyvinvoinnin parantamiseksi (kuvio 4). Omasta terveydestä ja työkyvystä huolehti-

minen toimii perustana henkilökohtaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Varsinkin pitkän 

työuran aikana työkyky ja työstä suoriutuminen vaihtelevat. Työkykyä alentavia syitä voi-

vat olla esimerkiksi sairaudet, pitkäaikainen ja haitallinen henkinen tai fyysinen kuormit-

tuminen työssä sekä yksityiselämään liittyvät elämäntilanteet ja elintavat. Työntekijän 

työkykyä voidaan työpaikalla tukea monin tavoin. Työkyvyn heikennyttyä on mahdollista 

tehdä tilapäisiä tai pysyviä järjestelyjä ja muutoksia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

(Mattila & Rauramo 2015, 2.) 

 

 

 

Kuvio 4. Varhaisen tuen malliin liittyvä prosessikaavio (Mattila & Rauramo 2015, 5). 
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5.2 Työntekijän rooli työhyvinvoinnin toteutumisessa 

Kuten on jo todettu, työhyvinvoinnin toteutuminen edellyttää kaikilta toimijoilta vastuuta. 

On ollut tavallista, että vastuu vyörytetään vain esimiehille. Kokonaisvaltainen toiminta-

malli on kuitenkin sellainen, että työntekijän tulee pitää huolta itsestään, mutta samalla 

tavoin työnantajan kuuluu pitää huolta työn tekemisen edellytyksistä ja tukea työnteki-

jöidensä työhyvinvointia. (Laine 2014, 10.) 

Työhyvinvointi ei identifioidu pelkästään työpaikkaan, vaan vaikutukset työstä kotiin ja 

kodista työhön ovat osa työhyvinvoinnin kokemusta (Laine 2014, 10). Oman henkilökoh-

taisen elämän vaikeudet voivat uuvuttaa työntekijää ja heikentää työhyvinvointia. Työn-

tekijän tulisi olla tietoinen tästä, eikä syyllistää työpaikkaa, työtovereita tai esimiestä elä-

mäntilanteensa aiheuttamasta väsymyksestä tai uupumuksesta. (Mäkisalo-Ropponen 

2014, 113.)  

Työn organisoinnin osalta työn ja kodin yhteensovittamisella ja työaikakysymyksillä on 

merkitystä työhyvinvointiin. Ammatillisuuden kannalta keskeisiä työtyytyväisyyden tee-

moja ovat potilaskeskeisyys hoitotyössä, mahdollisuudet itsenäiseen ajatteluun, ehdo-

tuksiin, ammatilliseen kasvuun ja oppimiseen. (Utriainen & Kyngäs 2008, 45.) Työhyvin-

vointi ja autonomia korreloivat positiivisesti ammatillisen kasvun kanssa. Autonomian 

puute on yksi suurimmista työtyytymättömyyden aiheuttajista. (Finn 2001, 350.) 

Tyksin syöpäosastoilla otettiin syksyllä 2016 käyttöön työaika-autonomia. Tällä haluttiin 

lisätä työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia oman työnsä suunnittelussa. Koska 

kaikki työntekijät ovat yksilöitä, on esimiehelle haastavaa ottaa kaikkien yksilölliset tar-

peet huomioon työvuorolistoja suunnitellessaan.  

Työaika-autonomialla on merkitystä työhyvinvointiin työntekijän oman työvuorosuunnit-

telun, riittävän levon ja oman työn- sekä elämänhallinnan kautta. On tärkeää, että voi 

suunnitella itselleen parhaiten sopivia vuoroja. Työhyvinvointia tuo myös vapaus, joka 

työvuorosuunnitteluun liittyy, vaikka tiedostetaankin, että työvuorot eivät aina toteudu 

täysin oman suunnitelman mukaan. Mitä pidempään työaika-autonomia on ollut käy-

tössä, sitä enemmän työntekijät tarkastelevat yhteisöllisyyttä työyhteisölähtöisesti. Avoi-

mella keskustelukulttuurilla työyhteisössä on edistävä merkitys työaika-autonomian to-

teutumiseen ja sen puute vaikuttaa kaikkeen työyhteisön kehittämiseen. Työaika-auto-

nomiassa esimiehen antaman tuen tulisi näkyä aktiivisena osallistumisena, vastuun 
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ottamisena, työntekijöiden toiveiden huomioimisena, luottamuksena ja vaikeiden päätös-

ten tekemisenä. (Immonen 2013, 32, 41-42.) 
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6 TUTKIMUKSELLISEN OSUUDEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja tutkimustehtävät 

Tutkimuksen tavoitteena oli ryhmähaastattelujen avulla selvittää, mitä Tyksin syöpä-

osastojen hoitohenkilöstö ajattelee omasta työhyvinvoinnistaan. Tarkoituksena oli saa-

tujen tutkimustulosten avulla kehittää yksiköihin vuosittain tehtävää työhyvinvointisuun-

nitelmaa vastaamaan paremmin työyhteisön tarpeita. Suunnitelmaa kehitettiin niiden 

teemojen pohjalta, jotka tässä tutkimuksessa ja aikaisempaan tutkittuun tietoon perus-

tuen nousivat esiin. 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävät ovat: 

1. Mitkä tekijät koetaan uhaksi omalle työhyvinvoinnille? 

2. Mitkä asiat edistävät työhyvinvointia tällä hetkellä? 

3. Miten syöpähoitajien mielestä työhyvinvointia voitaisiin parantaa osastoilla? 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohdetta 

pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 161). Laa-

dullinen tutkimus kattaa paljon erilaisia lähestymistapoja, mutta ne ovat monin tavoin 

myös päällekkäisiä. Kokonaisuutena laadullinen tutkimus on erittäin laajalle hajautunutta 

ja sen hallitseminen on vaativaa. Määrittelyssä korostuvat ihmisten kokemusten, käsi-

tysten, tulkintojen tai motivaatioiden tutkiminen sekä näkemysten kuvaus. Laadullinen 

tutkimus siis liittyy uskomuksiin, asenteisiin ja käyttäytymisen muutoksiin. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 65-66.) 

Menetelmänä tässä tutkimuksessa oli ryhmähaastattelu teemahaastattelurungon (liite 3) 

avulla. Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa on kuitenkin ennalta 

suunnitellut teemat. Haastattelu kohdentuu näihin teemoihin, eikä etene niinkään tark-

kojen ja yksityiskohtaisten kysymysten kautta. Teemat on muodostettu aiempien tutki-

musten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta ja ovat kaikille samat, vaikka liikkuminen nii-

den välillä onkin joustavaa. Haastateltavien vapaalle puheelle annetaan tilaa ja pyritään 
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huomioimaan haastateltavien tulkinnat asioista. Ennalta päätetyistä teemoista pyritään 

keskustelemaan kaikkien haastateltavien kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006.) Ryhmähaastattelu valikoitui käsiteltävän aiheen vuoksi kaikkein järkevimmäksi 

toteuttamistavaksi. Työhyvinvointi on hyvin subjektiivinen kokemus, joten tällä menetel-

mällä saatiin aikaan hyvää keskustelua ja laajempia tuloksia. Keskustelu oli vapaata ja 

monipuolista. 

Ryhmähaastattelun etu verrattuna yksilöhaastatteluun on siinä, että sillä saadaan nope-

asti tietoa monelta henkilöltä samanaikaisesti. Lisäksi ryhmän jäsenet voivat auttaa toi-

siaan muistamaan sellaisia asioita, mitä yksilöhaastattelussa ei välttämättä tulisi mie-

leen. Mikäli ryhmähenki on hyvä, ryhmästä saa myös sosiaalista tukea. Puhuminen saat-

taa olla rennompaa kuin yksilöhaastattelussa pelkästään haastattelijan kanssa. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

6.3 Aineiston keruu ja kohderyhmä 

Ryhmähaastatteluja tehtiin kaksi ja ne nauhoitettiin. Haastattelut suoritettiin silloin, kun 

vuodeosastoja oli vielä kaksi. Hoitohenkilöstö on kuitenkin osastomuutoksista huolimatta 

pysynyt samana, ainoastaan osastojen toimintaan ja toimenkuviin on tullut muutoksia. 

Koska hoitohenkilöstö kiersi molempien osastojen välillä, voidaan puhua yhdestä henki-

lökunnasta. Haastatteluja ei siis identifioitu jommankumman osaston hoitajien haastat-

teluiksi. 

Ryhmähaastattelut voidaan suorittaa mm. niin sanottuna täsmäryhmähaastatteluna, joi-

hin osallistujat on tarkkaan valittu (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tässä tut-

kimuksessa tutkija valitsi hoitajat haastatteluun. Lopullinen tutkimusjoukko valittiin ensi-

sijaisesti työkokemuksen perusteella, koska tutkimukseen haluttiin eripituisen työkoke-

muksen omaavia syöpähoitajia. Toiseen ryhmään kutsuttiin hoitajia, joiden työkokemus 

syövän hoidossa oli yli viisi vuotta ja toiseen ryhmään kutsuttiin alle viisi vuotta syöpä-

hoitotyökokemusta omaavia. Tarkoituksena oli saada monipuolinen, koko osastoa edus-

tava tutkittavien joukko ja saada myös hiljaisten ääni kuuluviin.  

Haastateltavien määrä riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. On haastateltava niin monta 

henkilöä kuin on välttämätöntä, jotta saadaan tarvittava tieto. Liian suuri joukko estää 

syvällisten tulkintojen tekoa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 58.) Ryhmäkoko asettaa rajoituk-

sia myös aiheen sensitiivisyydelle. Esimerkiksi arkoja ja vaativia aiheita on helpompi 
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käsitellä pienemmässä ryhmässä. (Kylmä & Juvakka 2007, 84.) Tutkimukseen haluttiin 

sairaanhoitajia ja lähi-/perushoitajia (sekä vakituisessa, että määräaikaisessa työsuh-

teessa olevia). Tässä tutkimuksessa n=12. Yhdessä haastatteluryhmässä oli neljä sai-

raanhoitajaa ja kaksi lähihoitajaa. Lähihoitajia vuodeosastoilla on puolet vähemmän kuin 

sairaanhoitajia, joten suhdejako oli siksi 50/50.  

6.4 Aineiston analyysi 

Perusanalyysimenetelmä, jota kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä voidaan käyt-

tää, on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysilla pyritään järjestämään saatu aineisto selke-

ään ja tiiviiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineis-

ton analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen. Hajanaisesta aineistosta 

on tarkoitus luoda mielekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota. Analyysilla luodaan 

aineistoon selkeyttä, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkitta-

vasta ilmiöstä. Aineiston käsittely perustuu tulkintaan ja loogiseen päättelyyn. Aineisto 

aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudelleen uudella tavalla loogiseksi 

kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 108.)  

Tämän tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin päävaiheet ovat pelkistäminen, ryhmittely ja abstra-

hointi (eli teoreettisten käsitteiden luominen tutkimusaineistosta) (Kylmä & Juvakka 

2007, 116). 

Aineiston analysointi aloitettiin ensin litteroimalla nauhoitettu haastatteluaineisto. Litte-

rointi tarkoittaa nauhoitetun materiaalin muuttamista tekstimuotoon (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006). Litteroinnin tuloksena syntyi yhteensä 36 tekstisivua (fontti 11, 

riviväli 1,5). Litteroitu materiaali luettiin läpi useita kertoja analysoinnin vaiheissa, jotta se 

tuli tutkijalle varmasti tutuksi ja sen merkitykset avautuisivat mahdollisimman monipuoli-

sesti.  
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Litteroitu haastattelumateriaali pelkistettiin, jotta aineistoon saatiin selkeyttä. Pelkistettä-

essä aineistoa merkitykselliset ilmaisut tiivistetään siten, että niiden olennainen sisältö 

kuitenkin säilyy (Kylmä & Juvakka 2007, 117). Esimerkki pelkistyksestä:  

Alkuperäisilmaisu: Pelkistys: 

”Nii ja sitt’ se, ett’ ku ei oo koskaa ajanta-

salla olevii tietoi. Tuntuu aina, ett’ onks 

tääkään nyt tieto ajan tasall’ olevaa ehkä, 

ni se kuormittaa aika paljo henkisesti kui-

tenki. Se, ett’ sä mietit, ett’ no joo, no onks 

tää nyt edes näi”.   

Tieto vanhenee nopeasti; epävarmuus 

tiedon ajantasaisuudesta. 

 

 

Ryhmittely tarkoittaa yhtäläisyyksien ja erilaisuuksien etsimistä pelkistetyistä ilmauk-

sista. Pelkistettyjä ilmauksia vertaillaan keskenään ja etsitään niistä sisällöllisiä saman-

kaltaisuuksia. Sisällöllisesti samankaltaiset ilmaukset yhdistetään samaan luokkaan. 

Luokka nimetään yhdistämisen jälkeen siten, että nimi kattaa kaikki sen alle tulevat pel-

kistetyt ilmaisut. Ryhmittely voidaan tehdä useassa vaiheessa, eli ensin muodostuu luok-

kia ja sitten luokille yläluokkia. Yläluokat muodostuvat samalla tavalla, sisällöllisesti sa-

mankaltaisia alaluokkia yhdistämällä. (Kylmä & Juvakka 2007, 118.) Koska haastattelut 

suoritettiin teemahaastattelurungon avulla, käytettiin näitä teemoja myös ryhmittelyssä. 

Aineisto ryhmiteltiin viiteen eri taulukkoon: Mitä työhyvinvointi sisältää/merkitsee, työhy-

vinvointia uhkaavat tekijät, työhyvinvointia edistävät tekijät, työhyvinvoinnin parannuseh-

dotukset ja toiveita esimiehelle työhyvinvoinnin edistäjänä. 

Esimerkki ryhmittelystä: 

Pelkistys: Alaluokka: Yläluokka: 

Kykenee antamaan ja vas-

taanottamaan rakentavaa 

ja kehittävää palautetta 

Palaute Esimies-alaisviestintätaito-

jen hallinta 

Tekee palautteenantokyn-

nyksen matalaksi 

Kuuntelee työntekijöitä Kommunikointi ja tiedon-

kulku Toteuttaa hyvää muutos-

tiedottamista 
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Toimii viestinviejänä ylem-

mälle tasolle siitä, miten 

kentällä työ sujuu, miten 

työntekijät voivat ja miten 

heidän hyvinvointiaan voisi 

parantaa 

 

Aineiston abstrahointia tapahtuu jo pelkistämis- ja ryhmittelyvaiheissa. Sisällönanalyysin 

kolmas vaihe meneekin limittäin edellisten vaiheiden kanssa. Näiden kolmen vaiheen 

avulla rakennettu synteesi antaa vastauksen tutkimustehtäviin ja tutkimuksen tarkoituk-

seen. (Kylmä & Juvakka 2007, 119.) Tutkimustulokset kirjoitettiin taulukoiden ja ryhmit-

telyjen mukaisesti ja näistä saatiin tutkimustehtävien mukainen runko tuloksille. Tuloksia 

kirjoitettaessa palattiin alkuperäiseen materiaaliin ja tehdyt pelkistykset kirjoitettiin auki. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Haastateltavien taustatiedot 

Ensimmäisessä ryhmässä haastateltiin työuraltaan kokeneemmat syöpähoitajat. Heidän 

ikäjakaumansa oli 33-56 vuotta. Työkokemus syöpäpotilaan hoitotyöstä vaihteli viidestä 

vuodesta 31 vuoteen. Toisessa haastatteluryhmässä olivat vähemmän työkokemusta 

omaavat syöpähoitajat. Heidän ikäjakaumansa oli 25-43 vuotta ja työkokemus syöpäpo-

tilaan hoitotyöstä vaihteli alle 9 kuukaudesta 3,5 vuoteen. Molempien ryhmien haastat-

telut analysoitiin yhdessä, koska vastauksissa ei ollut ristiriitaisuuksia ryhmien kesken 

vaan ne pitkälti täydensivät toisiaan. 

7.2 Työhyvinvointi-käsitteen tulkinta 

Haastateltavilta kysyttiin aloituskysymyksenä mitä he kokevat työhyvinvoinnin tarkoitta-

van ja mitä se heidän mielestään sisältää. Vastaukset voitiin jaotella kolmeen päätee-

maan: työn mielekkyys ja työssä kehittyminen, terveys ja työkyky sekä toimivat työn suo-

rittamisen edellytykset. 

Haastateltavat vastasivat työhyvinvoinnin tarkoittavan ensisijaisesti etenkin sitä, että on 

mukava tulla töihin. Koettiin, että työn täytyy olla palkitsevaa muullakin tavalla kuin ra-

hallisesti. Tunne siitä, että kehittyy ja oppii uutta, koettiin myös tärkeäksi. Työhyvinvointi 

sisältää myös lähiesimiehen pitämät kehityskeskustelut.  

Haastateltavien mielestä työhyvinvointi tarkoittaa myös työssä jaksamista, työkyvyn säi-

lymistä ja sitä, että työntekijän hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehditaan. Koettiin, että 

työhyvinvoinnin säilymisessä ja edistämisessä vastuu jakautuu työntekijälle itselleen, 

esimiehelle ja myös työkavereille. Työhyvinvointia edistävä toiminta (tyhy) ja toimiva työ-

terveyshuolto ovat tärkeitä. Myös työn fyysiseen suorittamiseen liittyvät tekijät tuotiin 

esille: työergonomia ja työympäristö. Lisäksi onnistunut työvuorosuunnittelu koettiin tär-

keäksi osaksi työssä jaksamista. 
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7.3 Työhyvinvointia uhkaavat tekijät 

Haastateltavien antamien vastausten perusteella työhyvinvoinnin uhkatekijät voitiin ja-

kaa kolmeen pääteemaan: Muutosten aiheuttamat, työelämätaitoihin liittyvät ja päivittäi-

sen hoitotyön toteuttamiseen liittyvät työhyvinvoinnin uhkatekijät.  

7.3.1 Muutosten aiheuttamat uhkatekijät 

Muutokset työyhteisön toimintatavoissa ja toiminnassa  

Isot, jatkuvat ja/tai päällekkäiset muutokset työyhteisön toimintatavoissa ja toiminnassa 

koettiin uhkatekijänä työhyvinvoinnille. Päällimmäisinä isoina muutoksina lähiesimiehet 

(osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitajat) ovat viimeisen vuoden aikana vaihtuneet ja 

toinen vuodeosastoista (osasto 2) on suunniteltu lakkautettavaksi ja muutettavaksi päi-

väosastoksi (virallinen päätös toiminnan muutoksesta tehtiin vasta haastatteluiden jäl-

keen). Vuodeosaston lakkauttamiseen liittyvät epävarmuustekijät, kuten oman työn jat-

kuminen tai vuorotöiden loppuminen päiväosastotoiminnan myötä nousivat esille huolen 

aiheina. Lisäksi haastateltavat toivat esille huolensa siitä, että yhdelle vuodeosastolle 

saattaa syntyä työntekijöitä kuormittava potilaiden ylipaikkatilanne. 

”Sit ku tulee näit isoi muutoksia joista ei oo mitää varmuutta viel’, miten 
asiat tulee menemään ja niistäki liikkuu huhuja, ett’ miten se sit toteutuu ja 
ketkä saa lähtee ja riittääks töitä ja…” 

Hoitohenkilöstöön liittyvät kuormitustekijät 

Koska Tyks on opetussairaala, syöpäosastoilla on jatkuvasti sekä lähihoitaja- että sai-

raanhoitajaopiskelijoita. Haastateltavat kokivat jatkuvat opiskelijavirrat työhyvinvointia 

kuormittavaksi tekijäksi. Etenkin syksyt ja keväät koettiin raskaimmiksi ajoiksi tästä 

syystä. Lisäksi epäpätevät sijaiset (etenkin kesällä) koettiin työhyvinvointia kuormittaviksi 

muun muassa siitä syystä, että heillä ei ole kaikkia samoja oikeuksia (esimerkiksi lääke-

luvat) kuin muilla työntekijöillä. Työkuorma muiden hoitajien osalta kasvaa tästä syystä.  

Syöpäosastoilla hoitohenkilöstön vaihtuvuus on ollut pääosin eläköitymisistä johtuen 

viime aikoina hieman suurempaa. Haastateltavat kokivatkin uhkana sen, että liian paljon 

syöpähoitotyön kokemusta katoaa liian nopeasti. 
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”Semmonen kokemuksen syvä rintaääni puuttuu toisinaan.” 

Lisäksi työhyvinvointia uhkaavaksi tekijäksi koettiin kokeneen hoitohenkilöstön epätasai-

nen jakautuminen kahdelle vuodeosastolle. Koska hoitohenkilöstö kiersi kahden vuode-

osaston välillä, ei heidän mukaansa ole riittävästi huolehdittu siitä, että kokeneita syöpä-

hoitajia jakautuisi tarpeen mukaan tasaisesti molemmille osastoille. Haastateltavien mu-

kaan on ollut tilanteita, jolloin vastuu uusien työntekijöiden perehdyttämisestä on kuor-

mittanut tiettyjä kokeneita hoitajia enemmän kuin toisia. Uusien työntekijöiden perehdyt-

täminen vie aikaa ja osa haastatelluista koki lisäksi epävarmuutta siitä, kenen on vastuu, 

jos uusi työntekijä tekee virheen. 

”Ett’ ku sä oot ainoana tavallaan konkarina siinä esimerkiks’ iltavuorossa, 
joko ne ei kysy, taikka kysyy, ni kumpikin on sillälailla rasittavaa… …sul on 
kauhee vastuu, et jos kuitenki tapahtuu jotain semmosta, eikä ne oo ky-
syny, ni onko se sillon sen ainoon kokeneen sairaanhoitajan vastuulla?” 

Tiedonkulkuun liittyvät ongelmat 

Jatkuvista muutoksista johtuen osa haastateltavista koki, että tieto vanhenee nopeasti ja 

se aiheuttaa epävarmuutta tiedon ajantasaisuudesta. Koettiin, että informaatio muuttu-

neesta tiedosta ei välttämättä kulje riittävän hyvin. Lisäksi koettiin, että tietotulva on välillä 

suurta ja aikaa esimerkiksi sähköpostin lukemiseen ei löydy riittävästi. 

”Paljon sitä tulee, mut se periaatteess’ se, ett’ ku se tiedon tulva on semmo-
nen, ett’ sit ku…riippuu vähä miten sä oot töissä, mimmosis vuorois ni se, 
ett’ se tiedon tulva… Ett’ sull’ on 12 sähköpostii miss’ kaikki ”tärkeä, tärkeä, 
tärkeä, uusi tieto”, ni se, ett’ miss’ vaiheess’ sä kaikki ne pläräät läpi ja 
omaksut ne asiat.” 

7.3.2 Työelämätaitoihin liittyvät uhkatekijät 

Kommunikointi- ja työelämätaitojen puutteellisuus 

Haastateltavat kokivat selän takana puhumisen ja erilaisten juorujen/huhujen leviämisen 

lisäävän epävarmuutta työyhteisössä ja näin uhkaavan työhyvinvointia. Koettiin myös, 

että työyhteisössä on ihmisiä, joiden kanssa kommunikointi on haastavaa. 

”…ku on niit’ just ett’ ketää ei uskalla sanoo ”huomenta” aamulla.”  
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Kollegiaalisuuden, kollegan kunnioituksen ja arvostuksen puute koettiin ajoittaisena uh-

katekijänä työhyvinvoinnille. Vaikeammin lähestyttävien persoonien kanssa varsinkin 

isompien asioiden, kuten esimerkiksi tekemättä jääneiden töiden tai virheiden, puheeksi 

ottaminen koettiin vaikeaksi. Lisäksi tuotiin esille se, että uudet hoitajat eivät välttämättä 

uskalla kysyä neuvoa kaikilta hoitajilta ja tämä kuormittaa yksittäisiä kokeneita hoitajia 

enemmän.  

”Ett’ jos se on joku tosi pieni juttu, ni kyl sen voi sanoo, mutt’ jos se on just 
jotain isompaa, että mitä on töissä vaikka joku jääny tekemättä, nii ett’ jolle-
kin sen uskaltaa sanoo ja jollekin sen ei.” 

”Uudet hoitajat…he miettii kelle he uskaltaa sanoo ja kokee, ett’ tolle mä 
voin sanoo tai tolt’ mä voin kysyä, tolta mä en niinku uskalla kysyä. Ja osa 
sanoo iha rohkeestikki, et hei voiks hän kysyä sulta, vaiks ei tää asia yh-
tään sulle kuulukkaa.” 

Lisäksi ”kahden kerroksen asetelman” koettiin lisänneen eripuraa. Kun hoitohenkilöstö 

ei jakaudu tasaisesti molemmille vuodeosastoille niin se aiheuttaa herkästi toisten töiden 

ja työmäärän jatkuvaa tarkkailemista ja lisää epätasa-arvon tunnetta yksiköissä. 

”Semmone jatkuva semmone ihme hiiren hännän veto, semmonen ees 
taas veivaaminen. Kenell’ on eniten, kenell’ on raskaint’, kenell’ on hel-
point’… Se on tosi väsyttävää. Teill’ on liikaa hoitajii tääll’, teill’ on liian vä-
hän… Ihan periaatteess’ melkei päivittäist’ kuitenki.” 

Yksityiselämän vaikutukset työhyvinvointiin 

Haastateltavien mukaan yksityiselämän ongelmat ja stressi voivat heijastua omaan jak-

samiseen ja vuorovaikutukseen työyhteisössä. Ongelmia omassa henkisessä ja/tai fyy-

sisessä hyvinvoinnissa voi olla vaikea jättää työpaikan ovien ulkopuolelle. Yksityiselä-

män ongelmat saattavat haastateltavien mukaan heijastua työyhteisössä oman pahan 

olon purkamisena työkavereihin esimerkiksi ilkeinä sanoina. 

”Kenell’ on fyysisesti sit taas esimerkiks jotain, ni kylhä sekin työhyvinvointii 
aika paljo heikentää, et jos on koko ajan kauheen kipee.” 

”Taikka sit se, ett’ sä et nuku.” 
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Henkilöstöjohtamiseen liittyvät kuormitustekijät 

Tasapuolisuuden puuttuminen esimiehen taholta tuotiin haastattelussa esille työhyvin-

vointia uhkaavana tekijänä. Konkreettista esimerkkiä siitä, millaisissa asioissa tämä il-

menee, ei kuitenkaan haastatteluhetkellä osattu sanoa. 

”…ku mäkin oon monta pomoo nähny, nii se sama tää tasapuolisuus… Se 
on ainaki mun mielestä ollu se iso ongelma.” 

Lisäksi koettiin, että vaikka itsensä kehittäminen on hyvin tärkeä asia, voi jatkuva kehit-

tämisen tarve myös ajoittain luoda työntekijälle paineita. 

7.3.3 Päivittäisen hoitotyön toteuttamiseen liittyvät uhkatekijät 

Fyysiseen työympäristöön liittyvät uhkatekijät 

Haastateltavat toivat esille seuraavia työympäristöön liittyviä uhkatekijöitä: melu ja hälinä 

hankaloittavat työn tekemistä ja etenkin potilaspuheluiden hoitamista. Kuiva sisäilma ai-

heuttaa silmien kuivumista ja äänen menetystä. Lisäksi ilmastoinnin mukana tulee tupa-

kansavua ja -hajua osastoille. Syöpäosasto 2:lla koettiin selkä- ja niskaongelmia hoita-

jakanslian ahtauden vuoksi, koska useampi hoitaja työskentelee pienessä avokansliassa 

ja liikkuminen on siitä syystä hankalaa.  

Lisäksi vuodeosasto 2 koettiin kuormittavaksi työyksiköksi siitä syystä, että potilaiden ja 

tavaroiden siirtelyyn kului aikaa joka maanantai ja perjantai. Tätä jatkuvaa muuttamista 

ei koettu mielekkääksi. 

”Ett’ ku vois käyttää sen ajan johonki järkevään, eikä siihen tavaroiden rai-
jaamiseen paikasta toiseen. Se on tosi uuvuttavaa ja kuluttavaa.” 

Syöpäpotilaan hoitotyöhön liittyvät uhkatekijät 

Haastateltavat kokivat itse syöpäpotilaan hoitotyössä työhyvinvointia mahdollisesti uh-

kaavana tekijänä henkisesti raskaat potilastapaukset. He eivät kuitenkaan kokeneet, että 

se olisi suurimpia uhkia heidän työhyvinvoinnilleen. 

”Jos tämmöst ei kestä ja kokee tän raskaaks, ni kyl täält sit hakeutuu pois. 
Täss’ on semmone oma viehätykses täss’ sairaudes.” 
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Hoitajat kokivat kuitenkin joutuvansa välillä pohtimaan, onko hoidon antaminen tietylle 

potilaalle enää eettisesti oikein. Lisäksi koettiin kuormittavana epäselvät tai tekemättö-

mät hoitolinjaukset ja näistä aiheutuvat konfliktit lääkäreiden kanssa. Kuormittavana ko-

ettiin myös se, että lääkäri ei kykene tekemään raskaita päätöksiä riittävän ajoissa ja että 

potilaita hoidetaan välillä liian pitkälle. 

”Ne on ehkä niit’ konflikteja, tota noin, niinku lääkäri ei saa tehtyä sitä pää-
töstä ajoissa, että tää nyt lopetetaan tää hoito ja siirrytään saattohoitoon. 
Niitäkin…nekin on semmosia, mitkä ehkä sitä rasittaa sitä työhyvinvointia 
tavallaan, että se ihminen sais…että se elämänlaatu olis ees vähän aikaa, 
ennen ku kuolee, ni parempi. Ettei oo sairaalass’, taikka vaikka sit menis 
johonki jatkohoitopaikkaa, ettei väkisin hoidettais niin pitkälle.” 

Koettiin, että tekemättömät hoitolinjaukset ja -päätökset vaikuttavat joskus myös hoitajan 

yksityiselämään ja vapaa-aikaan. Esimerkiksi yövuorojen välissä nukkuminen voi olla 

huonompaa, jos jää miettimään, että tehdäänkö jollekin tietylle potilaalle päivän aikana 

selkeä hoitolinjaus, mikä on edellisenä yönä puuttunut. Saatetaan jäädä miettimään, että 

millainen tilanne osastolla illalla odottaa. Mikäli potilaan voinnissa tapahtuu yön aikana 

muutos huonompaan, on sairaanhoitajan helpompi toimia selkeiden hoitolinjausten mu-

kaisesti. 

”Sä jo valmiiks oot stressitilassa mennä sitä jatkamaan sitä seuraavaa yötä, 
koska sillon sä olet niin yksin täällä. Sull’ on vaan se sun työpari. Sä koet 
itses niinku riittämättömäksi, kun sä tänne taas ilta-kaheksalta tulet ja… Ku 
tääl kumminki on ollut aamuvuoro ja on ollut iltavuoro siinä välissä ja sun 
ensimmäiseks iskee se epätoivo ja riittämättömyyden tunne, ennen ku sun 
vuoro ehtii edes alkaakkaa.” 

Ajoittainen kiire ja toisaalta haasteiden puute hoitotyössä koettiin myös työhyvinvointia 

uhkaavina asioina.  

”Mull’ on ollu täss’ ehkä ongelmana välillä, ett’ tuntuu, ett’ täss’ työss’ ei oo 
sitä haastetta tarpeeks. Ett’ toimenkuva on välillä vähän semmonen, mut… 
Ett’ se menee vähän kausittain, ett’ mimmosii potilaita sull’ on.” 

7.4 Työhyvinvointia edistävät tekijät 

Työhyvinvointia edistävien tekijöiden kohdalla haastattelijoiden vastaukset voitiin jaotella 

kahteen pääteemaan: Työyhteisölliset tekijät ja lähijohtaminen sekä ammatillinen palkit-

sevuus. 
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7.4.1 Työyhteisölliset tekijät ja lähijohtaminen 

Työkavereiden tuki 

Työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi mainittiin luottokollegojen tuki ja vertaistuki työyh-

teisössä. Raskaista potilastapauksista koettiin olevan helppo puhua työkavereille. Hy-

vänä asiana koettiin myös mahdollisuus jakaa raskasta työtä muiden kanssa, eli oma-

hoitajajärjestelmästä huolimatta on mahdollista pyytää toista hoitajaa välillä hoitamaan 

”omaa” potilasta, mikäli kokee ettei jaksa ja haluaa pitää tauon.  

Lisäksi erilaiset persoonat ja erilaiset näkökulmat koettiin rikkaudeksi työyhteisössä. Ko-

ettiin, että jokainen tekee työtä omalla persoonallaan ja ensisijaisesti potilaiden vuoksi. 

”Mun mielest’ on hyvä, ett’ on paljon erilaisii ihmisii, erilaisii näkökulmii. Se 
on meill’ aika rikkaus, ett’ meit’ on tosi monenlaisia ja jokainen voi olla se 
oma ittes ja tuoda sen oman persoonas. Ett’ kaikki ei tykkää kaikist’, mut 
ett’ se jollain tavall’ kumminki tekee täst’ ryhmäst’ semmosen… Jokainen 
löytää siit’ jonkun, sanotaan näin.” 

Yhteisölliset tekijät 

Koettiin, että työyhteisö syöpäosastoilla on joustavaa ja toiset huomioon ottavaa. Lisäksi 

yhteistyön koettiin olevan sujuvaa. 

”Kyll’ sen yhteistyön täytyy sujuu, koska muuten jos mä vuorossaki oon itte 
niinku uudenpana työntekijänä jonku kokeneemman kanssa ja jos kokee, 
ettei saa apua, nii sit on niinku kauheen yksin sillo. Mut yleisesti ottaen voi 
sanoo, et kyll’ on menny ihan kivasti tääll’. Saa apua melkein keneltä vaan 
ku menee kysymää.” 

Yhdeksi osoitukseksi työyhteisön toimivuudesta mainittiin se, että autonominen työvuo-

rosuunnittelu onnistuu. Onnistuminen vaatii sitä, että otetaan muut huomioon ja kyetään 

tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Joustavuuden näkökulmasta mainittiin, että esi-

merkiksi työvuorojen vaihtaminen onnistuu tarvittaessa yleensä helposti.  

”Ja semmonen auttamisen kulttuuri on täss’ työyhteisössä, ett’ aina aute-
taan ja just niinku vuorovaihtoo, mutta semmosta, ett’ ihan työpäivän ai-
kana autetaan toisiamme.” 
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Työkavereiden luottamus on yksi työhyvinvointia edistävä asia. Lisäksi osa haastatel-

luista koki yhteisen harrastetoiminnan vapaa-ajalla yhteisöllisyyttä lisäävänä ja tätä 

kautta työhyvinvointia edistävänä.  

Työn positiiviset vaikutukset yksityiselämään 

Haastateltavat kokivat, että siinä missä yksityiselämän ongelmat voivat vaikuttaa nega-

tiivisesti työelämään, voi työ olla myös ”henkireikä” silloin kun yksityiselämässä on ras-

kasta. Lisäksi koettiin, että syöpähoitotyön ansiosta oman elämän arvostus on suurem-

paa. 

”Jotenki se varmaan kans riippuu paljo luonteest’, ett’ minkä luontonen on, 
koska jotenki vaikka itellä mull’ on se, ett’ vaikka ois jotain just sattunu ko-
tona, mutt’ sit se on ku tulee töihin, nii jotenki ett’ tääll’ on niin eri ilmapiiri. 
Ett’ tääll’ on niinku jotenki se…ett’ ainaki itellä se unohtuu, ett’ mitä siell’ ko-
tona on tapahtunu.” 

Lähijohtaminen ja vastuun jakaminen 

Lähijohtamisen näkökulmasta työhyvinvointia edistäväksi koettiin se, että persoonien 

vahvuudet otetaan hyvin huomioon muun muassa vastuutehtävien jaossa. Tyhy-toiminta 

koettiin myös hyväksi. Lisäksi lähiesimiehille koettiin olevan helppo puhua ongelmista. 

Autonominen työvuorosuunnittelu nousi haastatteluissa usein esille työhyvinvointia edis-

tävänä asiana. 

”Ja sitä ei ehkä olettanu, ett’ se tulee lisäämään niin paljo työhyvinvointii se, 
ett’ saa tehtyy listat. Mä en uskonu siihe.” 

Kommunikointi ja tiedonkulku 

Tiedonkulku koettiin melko hyvin toimivaksi ja koettiin, että ohjeistusta saa paljon. Kes-

kusteluilmapiirin koettiin työyhteisössä olevan myös melko avointa ja erilaiset mielipiteet 

sallivaa. 
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7.4.2 Ammatillinen palkitsevuus 

Päivittäinen syöpähoitotyö 

Haastateltavista osa koki työuran pituudella olevan positiivinen vaikutus työhyvinvointiin. 

Sillä, miten hyvin pääsee sisälle työporukkaan, koettiin olevan merkitystä työhyvinvoin-

nin kokemukseen. Haasteet ja mahdollisuus vaikuttaa oman päivittäisen työnsä organi-

sointiin edistivät työhyvinvointia. Potilaat, heidän saamansa hyvät uutiset, heidän positii-

visuutensa, sekä kiireettömät potilaskontaktit lisäsivät haastateltavien mukaan työhyvin-

vointia. 

Ammattiylpeyttä lisäävät tekijät 

Positiivinen palaute varsinkin potilailta koettiin tärkeäksi ja arvokkaaksi. Lisäksi kuitenkin 

myös työkavereilta saatu positiivinen palaute koettiin työhyvinvointia edistäväksi ja tär-

keäksi. 

”Kyll’ se tekee tälle suomalaiselle nupille hyvää. Keneltä hyvänsä, mutt’ kyll’ 
se täällä tietysti potilaalta tulee se aito palaute.” 

Onnistumisen kokemukset päivittäisessä työssä, selviytyminen annetuista työtehtävistä 

sekä se, että selviää työpäivän läpi myös niistä haasteellisemmistakin potilaista, on työ-

hyvinvointia edistävää. Tunne siitä, että voi olla ylpeä työstään on arvokas. 

”Se, ett’ onnistuu siin’ omass’ hommassaan. Vaikk’ ei ketää parane, ni jos 
pikkasenki helpottaa sitä oloo. Huomaa niinku, ett’ teet hommas hyvi.” 

Koulutus ja kehitys 

Koettiin, että syöpäosastoilla lisäkouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen on hyvät 

mahdollisuudet ja esimiehen tuki. Hyvänä pidettiin myös sitä, että sijaisille tarjotaan sa-

mat mahdollisuudet kouluttautumiseen kuin vakituiselle henkilökunnalle. Vaikka hoito-

työn kehittäminen tuo usein mukanaan ainakin hetkellisesti lisätyötä hoitohenkilöstölle, 

pidettiin sitä silti pääasiassa hyvänä asiana ja työhyvinvointia edistävänä. Lisäksi itsensä 

kehittämisen koettiin tuovan varmuutta omaan työhön ja estävän hoitajien urautumista. 
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7.5 Työhyvinvoinnin parantaminen 

Haastatteluissa työhyvinvoinnin parannusehdotukset voitiin jakaa kahden pääteeman 

alle: esimies- ja alaistaitojen kehittäminen sekä työyhteisö- ja kommunikointitaitojen ke-

hittäminen. 

7.5.1 Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen 

Lähiesimiehen rooli työhyvinvoinnin parantamisessa 

Tyhy-toiminnan lisääminen ja sen monipuolistaminen nähtiin yhtenä tärkeimmistä esi-

miehen tehtävistä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi toivottiin, että tyhy-toimin-

nassa voitaisiin korostaa ja käyttää työntekijöiden henkilökohtaisia vahvuuksia enem-

män, esimerkiksi tutustuttamalla työkaverit omien harrastusten pariin. Näin voisi helpom-

min päästä tutustumaan myös työkavereiden arkipersooniin ja sitä kautta saada positii-

vista vaikutusta myös työhyvinvointiin. 

”Olis semmost’ monipuolist’ tekemist’, miss’ ehkä joku työntekijä vois tuoda 
niit’ omii osaamisalueitas esille. Ett’ jos joku harrastais vaikk’ jotai jääkiek-
koo nii veis meijät kaikki vaikk’ sinne jäälle.” ”Ettei ne olis aina sit semmosii 
illanviettoi, riettojuhlii. Ett’ ois vähä semmost’ mukavaa tekemist’ yhdessä.” 

”Meit’ on niin paljon täällä osastolla, ettei ehdi niinku tutustuu kuitenkaa ih-
misiin, ett’ niist’ tietää aika pintaraapasun kuitenki vaa. Ett’ moni on just niit’ 
työpersoonii, ett’ se oma arkipersoona voi olla toista. Ett’ ne osallistuu ketä 
haluaa osallistuu, eikä semmost pakonomast osallistumist joka paikkaa.” 

Toivottiin myös, että esimies varmistaisi paremmin koulutuksissa käyneiden työntekijöi-

den uusien oppien jakamisen myös muiden käyttöön. Koetaan, että tällä hetkellä tieto 

jää liian usein jakamatta ja ei siten hyödytä koko työyksikköä oikealla tavalla. 

”Ett’ voitais sit yhdes miettii, ett’ miten niit’ asioi voitais tehdä, sit on just 
niinku siihe hoitotyön kehittämiseenki liittyviä asioita.” 

Lisäksi toivottiin esimiehen muistavan, että pienet teot ratkaisevat. Esimerkiksi pieni 

konkreettinen apu esimieheltä kiiretilanteessa päivittäisessä hoitotyössä on merkittävä. 

Myös hoitotyöhön osallistuminen silloin tällöin esimerkiksi perehtyjän roolissa oli toivot-

tua, jotta esimies tietäisi mitä kentällä tapahtuu ja millaista päivittäinen työ hoitajan nä-

kökulmasta on. Toivottiin myös, että esimies osallistuisi esim. viikoittain lääkärinkierrolle, 

jotta kokonaiskuva osaston tilanteesta hahmottuu. 
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Sen lisäksi, että haastateltavat toivat oma-aloitteisesti esiin lähiesimiehen roolia työhy-

vinvoinnin parantamisessa, heiltä kysyttiin vielä erikseen, millaisia toiveita heillä on lä-

hiesimiehelle työhyvinvoinnin edistäjänä. Vastaukset voitiin jaotella kahteen päätee-

maan: esimies-alaisviestintätaitojen hallinta sekä tiimityöskentely- ja ihmissuhdetaitojen 

hallinta. 

Esimies-alaisviestintätaitojen hallinta 

Tärkeänä haastateltavat pitivät sitä, että esimies kykenee vastaanottamaan ja antamaan 

rakentavaa palautetta. Toivottiin myös, että esimies tekee palautteenantokynnyksen 

mahdollisimman matalaksi. Koettiin tärkeäksi, että työntekijä uskaltaisi kertoa lähiesimie-

helleen, mikäli kokee tulleensa väärin kohdelluksi. 

”Vois vähän niinku antaa sitä palautettaki ja ois se sit hyvää tai huonoo, 
mutt’ ois kiva, ett’ joku sanois sulle joskuski vaikka ett’ ”hei, sä teet hyvää 
työtä”, tai niin ku vaikka potilaat nyt sanoo ja jotkut työkaveritki sanoo jos-
kus, ett’ ”kiitos päivästä”, mutt’ niinku… Ett’ ehkä se pitäis tulla enemmän 
sieltä (esimieheltä).” 

”Sen uskoo paremmin ku se tulee sielt’ pomolta.” 

Kommunikoinnin ja tiedonkulun näkökulmasta esimieheltä toivottiin ensisijaisesti sitä, 

että hän kuuntelee työntekijöitään. Häneltä toivotaan myös hyvää muutostiedottamista. 

Esimiehen tärkeänä tehtävänä on haastateltavien mukaan toimia viestinviejänä ylem-

mälle tasolle siitä, miten kenttätasolla työ sujuu, mitä työntekijöiden mielestä pitäisi ke-

hittää, miten työntekijät voivat ja miten heidän hyvinvointiaan voisi parantaa. 

Tiimityöskentely- ja ihmissuhdetaitojen hallinta 

Haastateltavat toivoivat, että esimies varmistaisi päivittäisen hoitotyön sujuvuutta. Yhtei-

söllisyyden näkökulmasta haastateltavat toivoivat esimieheltä tasapuolisuutta, luotta-

musta työntekijöihinsä, hyvän hengen ylläpitämistä ja sitä, että tämä pitää työnteki-

jöidensä puolia vaikka onkin ”kahden tulen välissä”. 

”Se ku se esimies hoitaa sen oman pestis hyvin, ni sillon me voidaan kes-
kittyy siihe omaan hommaamme. Ettei meijän tarvii tääll’ vastailla kaikkiin 
puheluihin ja järjestää mittää työvuoroi sen suorittavan työn lisäks ja huo-
lehtii, ett’ onks kaikill’ pätevyys tehdä kaikkee ja semmost. Ett’ esimies 
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kattoo, ett’ ne hommat on kunnoss’. Kaikki ohjeistettu ja muuta. Me vaan 
keskitytää ja tehdään se meijän homma. Kylhä se ihan hyvin toimii.” 

Haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että esimiehen ei kuulu olla työntekijöidensä 

kaveri. Toivottiin myös, että esimies tuntisi työntekijänsä, koska kaikki ovat yksilöitä. Olisi 

tärkeää ottaa huomioon erilaiset persoonat ja työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. 

”Siin’ on tietty hänellekki hankala tavallaa hallita kaks roolia, ett’ on sillai 
niinku jämpti pomo, mutt’ myös hyvä tyyppi ja yrittäis tutustuu niihi työnteki-
jöihi.” 

Työntekijän rooli työhyvinvoinnin parantamisessa 

Työntekijältä odotetaan oman vastuunsa tunnistamista oman työhyvinvoinnin ylläpitämi-

sessä ja sitä, että pitää huolta omasta jaksamisestaan. Mikäli kokee, että ei pärjää, tulee 

osata hakea apua ongelmasta riippuen esimerkiksi esimieheltä tai työterveyshuollosta. 

Toivottiin myös, että työntekijät hyödyntäisivät muun muassa osastoilla järjestettyä pur-

kupaja-toimintaa, missä sairaalapastorin johdolla käsitellään esimerkiksi henkisesti ras-

kaita potilastapauksia. 

Toivottiin, että jokainen olisi sellainen työkaveri, jonka kanssa itse haluaa työskennellä. 

Oma aktiivisuus työkaverisuhteiden ylläpidossa ja parantamisessa koettiin tärkeäksi. Li-

säksi toivottiin, että jokaisella olisi joku luottokollega jonka kanssa käydä läpi työasioita, 

jos kokee sille tarvetta.  

”Seki on aika paljon, ett’ muistaa olla työkavereille ihan niinku…hymyillä ja 
olla ilonen. Ja vaikka ei ois se ”lempityökaveri”, ni yrittää vähä jutustellakki 
kahvipöydässä ja kysellä tuolla käytävillä, ett’ tarviitko apua tai semmoset 
niinku pienet jutut tekee paljo. Ainaki itelle siis tekee jos mult’ joskus kysy-
tään, et mitä kuuluu tai miten menee, tai tarviiks sä apuu, ni…semmonen 
vaikuttaa. Ja se, että välillä vähä hymyillää.” 

7.5.2 Työyhteisö- ja kommunikointitaitojen kehittäminen 

Työyhteisötaitojen parantaminen 

Työyhteisötaitojen parantaminen nähtiin tärkeänä asiana. Työyksikön sisäistä me-hen-

keä olisi haastateltavien mukaan hyvä kehittää. Yhtenä keinona tähän haastateltavat toi-

vat esille yhteistoiminnan lisäämisen myös vapaa-ajalla halukkaille. Toivottiin, että myös 
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työkaverin hyvinvoinnista huolehdittaisiin. Muistettaisiin kiittää ja tsempata työkaveria ja 

muistettaisiin sosiaalisen kanssakäymisen perussäännöt; ystävällisyys, kohteliaisuus, 

toisen kunnioittaminen ja avun tarjoaminen. Koettiin tärkeäksi, että mikäli työkaverilla on 

huono päivä, hän tiedostaisi sen ja informoisi siitä työkavereita ja pahoittelisi sitä jo etu-

käteen. Myös koulutusta rakentavan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen toi-

vottiin. 

Tiedonkulun ja kommunikoinnin parantaminen 

Kommunikoinnin parantamisen keinona haastateltavat näkivät avoimen keskustelun li-

säämisen. Toivottiin, että hiljaista tietoa jaettaisiin enemmän eteenpäin, jotta mahdollis-

tettaisiin paremmin oikeiden toimintatapojen toteuttaminen työyksikössä. Lisäksi toivot-

tiin työpäiviin yhteistä aamukahvihetkeä, jolloin mahdollista vaihtaa kuulumisia. Hiljaisen 

aamuraportin myötä koettiin, että yhteiset hetket ovat jääneet vähemmälle. Tiedonkulun 

näkökulmasta haastateltavien mukaan tähän voisi myös yhdistää info-hetken, mikäli tie-

dotettavia asioita on. 

”Joku semmone pieni vaikk’ info aamusi, ett’ mitä kuuluu ja muuta. Ett’ se 
vois olla semmonen keino, ett’ millä sit sitä tiedonkulkuu lisää. Ni toisaalta 
se vois olla myös se hetki, miss’ vois’ sit sitä palautetta myös antaa. Ihan 
niinko yleiselläkin tasolla.” 

”Mä voisin haluta aamusin vaan semmosen…ei mitää virallista, ei mitää ih-
meellistä, ei mitää ohjelmaa, mutt’ se vaan et istutaa ja juodaan ne kahvit ja 
jos jollain on jotai… Jos on infottavaa, voi infota. Ei siit’ tarvii niinku sen ih-
meempää. Ja sit siit’ lähdetää, liuetaa töihi, kuka menee millonki.” 

Tiedonkulun ja kommunikoinnin näkökulmasta haastateltavat toivoivat pikaviestinnän 

(osaksi kirjaamiseen käytettäviin mobiililaitteisiin) laajenevan päivittäiseen hoitotyöhön 

hoitajien välisen kommunikoinnin välineeksi. Tällä koettiin olevan aikaa säästävä vaiku-

tus, kun tieto kulkisi esimerkiksi lähihoitaja-sairaanhoitaja-työparin välillä nopeammin ja 

tehokkaammin. 
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa tutkimustehtäviä oli kolme. Haluttiin tietää, mitkä tekijät koetaan 

uhaksi omalle työhyvinvoinnille, mitkä asiat edistävät työhyvinvointia tällä hetkellä ja mi-

ten syöpähoitajien mielestä työhyvinvointia voitaisiin parantaa.  

8.1 Tulosten tarkastelu 

Ryhmähaastattelujen avulla saatiin kuva syöpäosastojen hoitohenkilöstön työhyvinvoin-

nin tilasta. Selkeästi suurimmaksi uhaksi työhyvinvoinnille nousivat tuloksissa esille jat-

kuvat ja/tai päällekkäiset muutokset työyhteisön toimintatavoissa ja toiminnassa. Haas-

tattelut suoritettiin aikana, jolloin syöpäosastoilla oli useita isoja päällekkäisiä toiminnal-

lisia muutoksia meneillään. Lisäksi autonominen työvuorosuunnittelu oli otettu käyttöön 

syksyllä 2016 ja lääkehoidon saralla osastoilla otettiin vuoden 2016 lopussa käyttöön 

uusi lääkkeiden jakomalli. Nämä isot muutokset vaativat hoitohenkilöstöltä uusien toi-

mintatapojen opiskelua ja sisäistämistä. Lähiesimiehet vaihtuivat myös muutoksen kes-

kellä ja uuden johtamistyylin omaksuminen vei hoitohenkilöstöltä aikaa. Lisäksi syöpä-

hoitotyö itsessään on, kuten jo aiemmin on todettu, nopeasti muuttuvaa ja kehittyvää. 

Tässä valossa tämä oli hyvin odotettu tulos ja myös aikaisempi tutkimustieto tukee tätä 

tulosta. (Rauramo 2013, Puttonen ym. 2016.) 

Tiedonkulkuun liittyen juorut ja huhut työyhteisössä koettiin työhyvinvointia uhkaaviksi. 

Epävarmuus tiedonkulussa etenkin muutostilanteissa saa työyksiköissä herkästi aikaan 

erilaisia huhuja. Aikaisempi tutkimustieto tukee tätä seikkaa, koska organisaation vies-

tintä on suoraan yhteydessä työtyytyväisyyteen (Niemi ym. 2006). Epäonnistunut tiedon-

kulku aiheuttaa herkästi virheellisen tiedon leviämistä epävirallisia kanavia pitkin ja sitä 

kautta voi vaikuttaa työhyvinvointiin heikentävästi, kun kukaan ei tiedä mikä tieto on totta 

ja mikä ei. 

Mutta vaikka tiedonkulku etenkin muutostilanteessa koettiinkin epävarmuutta aiheutta-

vaksi, oltiin silti myös sitä mieltä, että normaalisti tiedonkulku toimii melko hyvin ja oh-

jeistusta saa paljon. Tästä voidaan päätellä, että varsinkin muutostiedottamiseen tulee 

työyhteisössä panostaa jatkossakin. Lisäksi on aiheellista selkeyttää tiedottamisen oh-

jeistusta perehdytysvaiheessa oleville työntekijöille, jotta myös heille on alusta saakka 

selvää, mitä kautta virallinen tiedottaminen tapahtuu ja mikä tieto on luotettavinta. 
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Osastojen perehdytysoppaiden päivittäminen on työn alla ja tähän seikkaan on hyvä kiin-

nittää huomiota. 

Päiväosastomuutos tapahtui tämän tutkimuksellisen osuuden jälkeen ja muutostiedotta-

miseen kiinnitettiinkin erityistä huomiota juuri siitä syystä, että tiedottamiseen liittyvien 

seikkojen vaikutukset muutosvastarinnan syntymiseen tiedettiin ja niitä haluttiin välttää. 

Muutoksista tiedotettiin hoitohenkilöstölle ajantasaisesti ja rehellisesti (myös negatiivi-

sista asioista) ja osittain tästä syystä tämä muutos saatiin toteutettua sujuvasti. Tosin 

myös hoitohenkilöstön väsyminen viikko-osastotoimintaan oli yksi vahva syy sille, että 

muutosvastarintaa ei juuri syntynyt, mutta muutostiedottamisen osuutta ei silti kannata 

tässä tapauksessa myöskään väheksyä. Tuloksista voidaan päätellä myös, että jatkuvat 

muutokset ja alati muuttuva tieto saa ihmisissä aikaan sen, että ”normaali” tilanteessa-

kaan tiedon ajantasaisuuteen ei välttämättä uskalleta luottaa. Tiedon muuttumisesta on 

tullut niin arkipäiväistä. 

Tuloksista käy ilmi, että työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin kokemukseen on merkit-

tävä. Ajoittainen kollegiaalisuuden puute, selän takana puhuminen ja kommunikoinnin 

haasteellisuus joidenkin kollegojen kanssa nousivat esille työhyvinvointia uhkaavina te-

kijöinä. Aralan ym. (2015) mukaan kollegiaalisuuden rooli työhyvinvoinnissa ja työtyyty-

väisyydessä onkin merkittävä, joten aikaisempi tieto tukee tätä seikkaa. 

Mutta vaikka kollegiaalisuuden ajoittainen puute tulikin työhyvinvointia uhkaavana teki-

jänä esille, niin siitä huolimatta työhyvinvointia edistäviksi tekijöiksi mainittiin joustava, 

toiset huomioon ottava työyhteisö ja pääosin sujuva yhteistyö. Erilaiset persoonat ja eri-

laiset näkökulmat koettiin rikkaudeksi työyhteisössä. Aikaisempi tieto siitä tukee tätä tut-

kimustulosta (Mäkisalo-Ropponen 2014, Rauramo 2013).  

Tuloksista käy myös ilmi, että henkisesti raskaiden potilastapausten ei koeta olevan ko-

vinkaan suuri uhka työhyvinvoinnille näissä syöpätautien työyksiköissä. Kollegojen luot-

tamus, luottokollegoilta saatu tuki sekä vertaistuki työyhteisössä koettiin tärkeiksi asioiksi 

ja raskaista potilastapauksista koettiin olevan helppo puhua kollegoille. Lisäksi (henki-

sesti tai fyysisesti) raskaiden potilaiden hoitamisessa yhteistyön koettiin toimivan. Aikai-

semman tiedon mukaan kollegiaalisuuden avulla hoitajat jaksavat työskennellä myös sil-

loin, kun työtaakka tuntuu raskaalta (Arala ym. 2015), joten se tukee tutkimustulosta. 

Yhteisöllisyyteen ja kollegiaalisuuteen liittyen tuloksista voidaan päätellä, että isossa ku-

vassa työyhteisössä toimitaan pääsääntöisesti kollegiaalisuutta kunnioittaen ja yhteistyö 

toimii. Kaikilla on sama päämäärä ja tavoite: tuottaa laadukasta hoitoa syöpäpotilaille. 
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Tätä tulosta tukee myös aikaisempi tutkittu tieto (Mäkisalo-Ropponen 2014). Työyhtei-

söongelmat ovat ajoittaisia ja yksittäistapauksia, mutta vaikuttavat silti herkästi koko työ-

yhteisöön ilmentyessään. Vuorovaikutukselliset ongelmat eivät näyttäisi liittyvän päivit-

täiseen potilastyöhön vaan henkilökemioihin työntekijöiden välillä. Vuorovaikutukseen 

työyhteisössä tulee kiinnittää huomiota, koska epäasiallinen käytös työyhteisössä ei ole 

hyväksyttävää ja se voi aiheuttaa ongelmia työhyvinvointiin ja sitä kautta heijastua poti-

lastyöhön. Työyhteisötaitojen parantaminen nähtiinkin työhyvinvoinnin edistämisessä 

tärkeänä. Me-henkeä tulisi kehittää ja kommunikoinnin osalta avointa keskustelua työ-

yhteisössä tulisi lisätä. Hiljaisen raportoinnin myötä yhdessä olo työpäivän aikana on 

vähentynyt ja se voi olla uhka myös yhteisöllisyydelle. 

Tyhy-toiminta nostettiin myös melko usein haastatteluissa esille. Toivottiin muun muassa 

sitä, että tyhy-toiminta olisi enemmän yksilöiden henkilökohtaisia vahvuuksia ja osaa-

mista korostavaa. Koettiin, että kun opittaisiin tuntemaan kollegat myös työn ulkopuolella 

paremmin, saataisiin tätä kautta lisättyä yhteisöllisyyttä. Kuten Utriainen & Kyngäs 

(2008) toteavat, yhteisöllisillä tekijöillä on suuri merkitys hoitajien työhyvinvointiin. Työ-

paikan sosiaaliset ja ammatilliset ihmissuhteet ennakoivat vahvimmin työtyytyväisyyttä 

ja vuorovaikutussuhteet ovat suurin hoitajien voiman lähde. Medlandin ym. (2004) mu-

kaan etenkin epävarmuuden ja muutoksen aikoina työpaikan sosiaalinen verkosto suo-

jelee työntekijöitä muun muassa työuupumukselta. Tuloksia tätä aikaisempaa tietoa vas-

ten peilatessa olisikin hyvä pohtia, miten tyhy-toimintaa voisi kehittää vastaamaan pa-

remmin tähän toiveeseen. Tämä voisi olla yksi jatkotutkimusaihe. 

Syöpäpotilaan hoitoon liittyvät eettiset kysymykset, kuten hoidon toteuttamisen perusteet 

tietyissä potilastapauksissa, epäselvät/tekemättömät hoitolinjaukset ja näistä aiheutuvat 

konfliktit lääkäreiden kanssa, lääkärin kykenemättömyys tehdä raskaita hoitopäätöksiä 

ajoissa ja siitä johtuen potilaita hoidetaan liian pitkään, koettiin työhyvinvointia uhkaavina 

asioina. Hoitajilla on tarve tuottaa laadukasta potilashoitoa. Nämä asiat nousivat myös 

kansainvälisissä syöpähoitajien työhyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa esille (Mo-

hammed Naholi ym. 2015, Shepard 2010, Cummings ym. 2008). Näihin asioihin on myös 

tämän kehittämisprojektin aikana osastoilla jo tartuttu ja on alettu järjestää kerran vii-

kossa lääkäri-hoitaja-yhteistyöpalaveri. Palaverissa hoitajilla on muun muassa mahdolli-

suus kysyä lääkäriltä perusteluja tai tarkennuksia askarruttaviin hoitopäätöksiin tai -lin-

jauksiin ja tuoda omia mielipiteitään esiin. Keskusteluilmapiiri palaverissa on avoin. Lää-

kärikierto on usein kiireinen ja silloin näitä keskusteluja on hankala käydä. On saattanut 

syntyä väärinkäsityksiä ja ne ovat aiheuttaneet turhaa epävarmuutta ja konflikteja.  
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Lähiesimiehen rooli työhyvinvoinnin toteutumisessa kuvautuu tulosten mukaan hyvin pit-

kälti aikaisemman tiedon kaltaisesti (Surakka ym. 2008). Lähiesimieheltä toivottiin ensi-

sijaisesti hyvää johtamista, kuuntelutaitoa ja tasapuolisuutta. Lähijohtamisella on merkit-

tävä rooli työhyvinvoinnin toteutumisessa (Surakka ym. 2008). Surakan ym. 2008 mu-

kaan ihmissuhdetyössä vuorovaikutteinen ja osallistava johtajuus on tärkeää ja edellyt-

tää molemmin puolista kuuntelutaitoa, avointa kommunikointia ja yhteistyötä. Saman kal-

taisia asioita tuovat esille Utriainen & Kyngäs (2008). Rauramo (2012) korostaa myös, 

että muun muassa arvojen linjaaminen on se perusta, jolle työhyvinvoinnin johtaminen 

tulee rakentaa. Aikaisempaan tietoon pohjaten tämä tutkimustulos oli odotettu. 

Lähiesimiehen osallistumista päivittäiseen hoitotyöhön toivottiin, jotta hän pysyisi ajan 

tasalla siitä mitä käytännön hoitotyössä todellisuudessa tapahtuu, ja millaista potilasma-

teriaalia osastoilla milloinkin on. Tästä voidaan päätellä, että hoitohenkilöstö kokee, ettei 

lähiesimies ole täysin tietoinen työntekijöidensä päivittäisestä kuormittumisesta. Osas-

toilla ei ole vielä käytössä konkreettisia työyhteisön hyvinvoinnin mittareita, mutta selke-

ästi sellaiselle on tarve. Tällä hetkellä lähiesimiehen pitämä kehityskeskustelu kerran 

vuodessa ei ole yksinään riittävä, vaikkakin hyvin tärkeä. Tarvitaan lisätyökalu, joka tuot-

taa ajantasaista tietoa työyhteisön hyvinvoinnin tilasta, työntekijöiden kuormittuvuudesta 

ja sen syistä lähiesimiehen käyttöön. Tämän kehittämisprojektin tuotoksessa tämä on 

otettu huomioon ja osastoilla otetaan käyttöön työyhteisön hyvinvoinnin mittari (ns. lii-

kennevalo-malli). Näin ongelma- ja kuormittumistilanteisiin toivottavasti päästään puut-

tumaan nopeammin ja hoitohenkilöstön palautetta kuullaan paremmin. 

Muun muassa autonominen työvuorosuunnittelu, työntekijöiden vahvuudet huomioon ot-

tava vastuutehtävien jakautuminen, hyvät lisäkouluttautumismahdollisuudet ja lä-

hiesimiehen tuki siihen, haasteet päivittäisessä työssä ja oman työn organisointimahdol-

lisuudet koettiin työhyvinvointia edistäväksi. Aikaisempi tutkimustieto tukee tätä tulosta 

(Rauramo 2013, Mäkisalo-Ropponen 2014, Reikko ym. 2010).   

Tutkimustuloksissa ei noussut esille suuria yllätyksiä. Kun saatuja tutkimustuloksia ver-

rataan Rauramon työhyvinvoinnin portaisiin (Rauramo 2012, 14-15.), huomataan, että 

kaikki viisi porrasta tulevat askelletuiksi. Terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja 

osaaminen nousevat esiin vastauksissa. Työhyvinvointi tarkoittaa haastateltujen mu-

kaan ensisijaisesti sitä, että on kiva tulla töihin ja että työssä jaksaa. Työntekijästä pide-

tään huolta, mutta tärkeää on myös, että työntekijä itse panostaa omaan hyvinvointiinsa. 

Työyhteisössä tarvitaan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi 

työn pysyvyys on tärkeää työhyvinvoinnin näkökulmasta. Yhteisöllisyyden merkitys 
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työhyvinvoinnin kannalta tiedostetaan ja sen eteen halutaan nähdä myös vaivaa. Yhteis-

henkeä (me-henkeä) halutaan lisätä. Joustavuus ja erilaisuuden hyväksyminen ovat työ-

yhteisössä voimavara. Kehitysmyönteisyys saattaa jatkuvassa muutoksessa kokea ajoit-

taista inflaatiota, mutta lopulta muutoksista selvitään kuitenkin kunnialla. Arvostuksen 

tarve ja tärkeys työyhteisössä on tiedostettu ja sen eteen on tehtävä myös jatkossa töitä 

muun muassa palautekäytäntöjä kehittämällä. Osaamisen, sen ylläpidon ja oman työn 

hallinnan merkitys työhyvinvointiin tiedostetaan ja koetaan, että se on tällä hetkellä yksi 

työhyvinvointia edistävä asia.  

8.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä arvioitaessa tulee pohtia sitä, miten 

kerrotaan tarkasti mitä tutkimuksessa on tehty ja miten on päästy saatuihin tuloksiin. 

Ydinasioita ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Tarkkuus koskee 

kaikkia tutkimuksen vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa selvästi ja to-

denmukaisesti. Tämä korostuu muun muassa haastattelututkimuksen toteuttamisessa. 

Kerrotaan haastatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, haastattelussa tapahtu-

neet virhetulkinnat ja suoritetaan myös tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. (Hirsjärvi ym. 

2009, 232.)  

Jotta tutkimusta voidaan pitää eettisesti hyvänä, tulee tutkimuksen teossa noudattaa hy-

vää tieteellistä käytäntöä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkija on rehellinen, huo-

lellinen ja tarkka tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja niiden esittämisessä sekä 

tutkimuksen ja tulosten arvioinnissa. Tutkijan tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen mu-

kaisia ja eettisesti kestäviä menetelmiä tutkimuksen eri vaiheissa aina tiedonhankinnasta 

tutkimuksen arviointiin. Tutkimuksen tulee olla yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle 

asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla suunniteltu, toteutettu ja raportoitu (Hirs-

järvi ym. 2009, 23-24). Tässä tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Kappaleessa 2.4 kerrotaan tarkemmin kehittämisprojektin etenemisestä ja tutkimukselli-

sen osuuden suorittamisen eri vaiheista. 

Hyvä tutkimuskäytäntö edellyttää, että tutkittavilta saadaan asiaan perehtyneesti annettu 

suostumus, kun he osallistuvat tutkimukseen. Tällä tavoin pyritään estämään tutkittavien 

manipulointi. Tutkittavalle tulee antaa kaikki oleellinen tieto siitä, mitä tutkimuksen ede-

tessä tapahtuu ja tulee varmistua siitä, että tutkittava on ymmärtänyt annetun informaa-

tion. Suostumuksella tarkoitetaan sitä, että tutkittava osallistuu tutkimukseen 
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vapaaehtoisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tutkimuslupa anottiin or-

ganisaation (VSSHP) tutkimuslupakäytännön mukaisesti. Suostumus tutkimukseen pyy-

dettiin osallistujilta kirjallisesti haastattelun saatekirjeessä ja se pyydettiin palauttamaan 

tutkijalle 14.8.2017 mennessä. Käytännössä osa suostumuksista palautettiin kuitenkin 

vasta haastattelutilaisuuteen tullessa. Haastattelun saatekirjeessä oli maininta, että osal-

listujalla on oikeus keskeyttää haastattelu ja kieltää tutkijaa käyttämästä häneen liittyvää 

aineistoa. Koska yksi haastatteluun lupautunut osallistuja unohti tulla paikalle, hänelle 

saatiin korvaaja työvuorossa olleesta hoitajasta hyvin lyhyellä varotusajalla. Osallistumi-

seen ei painostettu ja hoitaja allekirjoitti myös suostumuskaavakkeen tilaisuuteen saa-

puessaan. 

Tutkittavien asema, oikeudet, vastuut ja velvollisuudet tulee olla määritelty. Lisäksi teki-

jänoikeuksia, aineistojen säilyttämistä ja tutkimustulosten omistamista koskevat kysy-

mykset on määritelty ja kirjattu jo ennen tutkimuksen aloittamista. (Hirsjärvi ym. 2009, 

24.) Tutkimuslupaa haettaessa tutkimussuunnitelmaan liitettiin opinnäytetyön toimeksi-

antosopimus (sopimus päivätty 5.6.2017), missä nämä asiat on huomioitu. 

Ennen haastattelujen suorittamista teemahaastattelurunko syöpäosastojen osastonhoi-

tajalla, jotta varmistuttiin sen käytettävyydestä tässä tutkimuksessa. Ryhmähaastattelut 

suoritettiin syöpäosasto 2:lla rauhallisessa ja häiriöttömässä tilassa. Molempiin haastat-

teluihin oli varattu aikaa kaksi tuntia, jotta kiireen tuntua ei pääsisi syntymään. Ensim-

mäinen haastattelu kesti 01:15:09 ja toinen 00:47:02. Haastatteluissa käytettiin Turun 

ammattikorkeakoulun nauhuria, minkä audio-ominaisuudet olivat erittäin hyvät. Vaikka 

osa haastatelluista puhuikin melko hiljaisella äänellä, oli tallenteet helppo käsitellä ja 

epäselvyyksiä ei tämän vuoksi päässyt syntymään.  

Teemahaastattelurungon avulla suoritettavassa ryhmähaastattelussa haastattelija pitää 

huolen siitä, että kaikki teemat tulevat läpi käydyiksi ja pyrkii innoittamaan osallistujia 

monipuoliseen keskusteluun. Tavoitteena on vapaamuotoinen keskustelu. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tutkijan oma jännittyneisyys haastattelutilanteessa 

saattoi vaikuttaa siihen, miten monipuolista keskustelu haastatteluissa oli. Näin ollen 

saattaa olla, että haastateltavilta ei saatu kaikkea mahdollista tietoa. Tutkijalta jäi mah-

dollisesti kysymättä joitakin sellaisia lisäkysymyksiä joilla olisi kenties saatu tutkimukselle 

lisäarvoa. 

Yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereistä on refleksiivisyys. Se edellyttää, 

että tutkimuksen tekijä on tietoinen omista lähtökohdistaan tutkimuksen suorittajana. 
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(Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Tämä oli tutkijan ensimmäinen laadullinen tutkimus, joten 

lähtökohdat tutkimuksen tekemiselle olivat myös sen mukaiset. Jokainen työvaihe oli 

uusi ja vaati paljon opiskelua ja sisäistämistä.  

Laadullisessa tutkimuksessa on syytä erottaa toisistaan havaintojen luotettavuus ja nii-

den puolueettomuus. Puolueettomuuden näkökulma: pyrkiikö tutkija ymmärtämään tie-

donantajia itsenään, vai suodattuuko heidän kertomuksensa tutkijan oman kehyksen 

läpi. Esimerkiksi vaikuttaako tutkijan virka-asema, ikä tai sukupuoli siihen mitä hän kuu-

lee ja havainnoi. Laadullisessa tutkimuksessa periaatteessa myönnetään, että näin väis-

tämättäkin on, koska tutkija on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 135-136.) Tutkija on apulaisosastonhoitajana yksikössä, jossa haastattelut suori-

tettiin, joten se seikka vaikuttaa myös tutkimuksen suorittamisen lähtökohtiin. Tässä tut-

kimuksessa yhtenä arvioitavana seikkana oli tutkijan aseman vuoksi tutkittavien avoi-

muus. Kokivatko he voivansa rehellisesti kertoa haastattelussa mitä mieltä asiasta ovat? 

Haastattelujen jälkeen tutkijalle jäi kuitenkin sellainen kuva, että haastateltavat olivat ti-

laisuudessa avoimia ja rehellisiä. Jotkut haastatelluista tosin puhuivat enemmän kuin 

toiset, joten voi olla mahdollista, että joku mielipide on jäänyt sanomatta. Asioista uskal-

lettiin olla kuitenkin myös eri mieltä. Keskustelut olivat siis siitäkin syystä hedelmällisiä ja 

tukivat myös sitä päätöstä, että oli oikea päätös suorittaa ryhmähaastattelut yksilöhaas-

tattelujen sijaan. 

Aineiston analysoinnissa ja erityisesti haastattelujen litteroinnissa aikaa vieväksi ja poh-

dintaa aiheuttavaksi asiaksi muodostui se, että osa haastatelluista käytti puhuessaan 

runsaasti täytesanoja ja keskustelu myös rönsyili välillä. Tämä vaati tutkijalta erityistä 

tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta, jotta asia tuli ymmärretyksi juuri niin kuin haastateltava 

oli sen tarkoittanut. Haastattelun aikana mahdollisia virhetulkintoja tutkija pyrki välttä-

mään kysymällä tarkentavia kysymyksiä tai selityksiä mahdollisille epäselville ilmaisuille.  

Tutkimustietojen käsittelyssä ja tietojen julkaisussa keskeisiksi käsitteiksi nousevat luot-

tamuksellisuus ja anonymiteetti. Tutkimuksella saadut tiedot eivät saa olla niin yksityis-

kohtaisia, että niistä pystyisi tunnistamaan tutkittavia. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) Vaikka haastattelut nauhoitettiin, niin aineiston litteroinnissa säilytettiin 

vastaajien anonymiteetti. Nauhoitettu materiaali säilyy vain haastattelun suorittajan hal-

linnassa ja se hävitetään, kun tutkimus on päättynyt ja tulokset julkaistu. Loppuraportin 

tuloksissa käytetyt alkuperäisilmaisut on pyritty valitsemaan siten, että niistä ei tunnisteta 

kertojaa. Pienessä työyksikössä on ihmisiä, joilla on hyvin omanlaisensa, helposti 
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tunnistettava puhetyyli. Siksi tähän tuli kiinnittää erityistä huomiota. Aineiston analysoin-

nin vaiheet on selitetty tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin kappaleessa 6.4. 

Haastatteluaineistosta pyrittiin jättämään mahdollisimman vähän materiaalia pois. Käsit-

telyssä tutkija jätti lopullisesta aineistosta pois selkeästi aiheeseen kuulumattomat kes-

kusteluosiot ja osion, joka koski omahoitajajärjestelmää ja sen toimivuuden pohdintaa 

tässä työyksikössä. Perustelu pois jättämiseen oli se, että se ei koskenut suoranaisesti 

hoitohenkilöstön työhyvinvointia vaan enemmän päivittäisen hoitotyön toteuttamista po-

tilaan edun ja oikeuksien näkökulmasta. 

Tutkimustulosten uskottavuutta lisää se, että tutkimustuloksista keskustellaan tutkimuk-

seen osallistuneiden kanssa eri vaiheissa ja heiltä pyydetään arviota tutkimustulosten 

paikkaansa pitävyydestä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Tätä ei tässä tutkimuksessa 

tehty ja syy siihen on tutkijan kokemattomuus tutkimuksen suorittajana. Tämä luonnolli-

sesti heikentää tutkimuksen luotettavuutta. 
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9 KEHITTÄMISPROJEKTIN TUOTOS 

Työhyvinvointijärjestelmän työpaikalla muodostavat johto ja esimiehet yhdessä työnteki-

jöiden kanssa. Työsuojelu, työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto toimivat lisäksi yhdessä 

ja erikseen asiantuntijoina, tukijoina ja kehittäjinä. (Rauramo 2009, 1.) 

VSSHP:ssä työyksiköt laativat vuosittain työhyvinvointisuunnitelman työhyvinvoinnin 

edistämiseksi ja kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on arvioida työyksikön tämän hetkistä 

työhyvinvoinnin tilaa sekä edellisen vuoden työhyvinvointisuunnitelmaan asetettujen ke-

hittämistavoitteiden toteutumista. Tarkoituksena on lisäksi suunnitella sitä, miten työhy-

vinvointia ylläpidetään, edistetään ja lisätään jatkossa, sekä asettaa tavoitteet seuraa-

valle vuodelle. (VSSHP intranet Santra 2018.) 

Työhyvinvointisuunnitelma laaditaan aina työyksikön omista lähtökohdista. Kehittämis-

kohteiden valintaan ja niiden toteuttamiskelpoisuuden arviointiin kannattaa osallistaa 

mahdollisimman monta organisaation jäsentä. On hyvä edetä realistisin tavoittein ja va-

lita suunnitelmaan vain ne organisaation kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet, jotka 

on mahdollista toteuttaa vuoden sisällä. Työhyvinvointisuunnitelman tarkoitus on kuiten-

kin tukea työyhteisöä matkalla kohti yhteisesti määriteltyä tavoitetta. (Rauramo 2009, 1.) 

Työhyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää, että siitä saadaan mahdollisimman 

konkreettinen. Siinä olevat toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi tulee olla vastuutettu ja 

aikataulutettu ja toimilla tulee olla myös arviointi- sekä seuranta-aikataulu. (Manka ym. 

2007, 30.) 

Tämän kehittämisprojektin tuotoksena syntyi työhyvinvointisuunnitelma (liite 4) vuodeksi 

eteenpäin syöpäosaston 1 ja päiväosaston käyttöön. Projektiryhmä kokoontui ja suunni-

telma koottiin yhdessä tutkimustulosten pohjalta. Tutkimustuloksista saatiin hyvin mate-

riaalia suunnitelman tekemiseksi. Suunnitelmaa tehtäessä pyrittiin siihen, ettei siitä tule 

liian työläs. Haluttiin varmistaa, että se on toteuttamiskelpoinen. Kohtia suunnitelmassa 

on tänä vuonna kuitenkin melko paljon. Suunnitelmaan valittiin sellaisia asioita, jotka ko-

ettiin ensisijaisesti tärkeäksi juuri nyt saada toteutetuksi. Keinoista pyrittiin saamaan 

mahdollisimman konkreettisia, mutta on joitakin asioita, joiden toteuttamistapaa täytyy 

vielä yhdessä työyhteisön kanssa pohtia (esimerkiksi sisäisen tiedottamisen kehittämi-

nen).  
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Työpaikan siisteyttä koskeva kohta tässä työhyvinvointisuunnitelmassa ei tullut tämän 

tutkimuksen kautta, mutta se on asia mikä koettiin tärkeäksi kirjata yhdeksi kohdaksi. 

Sillä on kuitenkin merkitystä myös työhyvinvointiin. 

Tutkimuksen tuloksia ja työhyvinvointisuunnitelmaa käydään läpi ensimmäisen kerran 

työyhteisön kanssa kehittämispäivänä maaliskuun lopussa 2018. Tähän työhön liitetyssä 

suunnitelmassa seuranta -kohta on jätetty tyhjäksi, koska seuranta-aikataulua ei ole 

vielä lyöty lukkoon. Lisäksi muun muassa vastuuhenkilöiden osalta suunnitelmaan saat-

taa tulla vielä tarkennuksia, ennen kuin se virallisesti otetaan käyttöön huhtikuussa 2018. 

Tässä suunnitelmassa yksittäiset nimet on jätetty tarkoituksella pois. 
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10 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI JA POHDINTA 

Projektin suunnitteluvaiheessa tulee pohtia projektin ongelma-alueita, mahdollisia toi-

menpiteitä ongelmatilanteen sattuessa sekä riskikohteiden seurantaa. Riskianalyysissä 

pohditaan tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa projektin tavoitteiden saavuttamista. Riskiana-

lyysi auttaa ennakoimaan projektissa esiin tulevia ongelmia ja mahdollisesti poistamaan 

ne jo ennen kuin ne alkavatkaan. (Paasivaara ym. 2013, 101.) Kehittämisprojektin alussa 

tehtiin riskianalyysi nelikenttäanalyysiä (SWOT) apuna käyttäen.  

Vahvuuksiksi luettiin se, että työhyvinvointi aiheena on tärkeä ja sitä tutkitaan koko ajan 

enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisempaa tietoa on hyvin saatavilla. Tämä pitikin 

paikkaansa ja tietoa oli helppo löytää. Vahvuuksia olivat myös aito kiinnostus käsiteltä-

vää aihetta kohtaan sekä työelämämentorin ja tutoropettajan tuki.  

Heikkouksiksi luettiin se, että tämä oli ensimmäinen kehittämisprojekti ja sen vuoksi mat-

kan varrella oli kyettävä omaksumaan paljon uutta asiaa. Lisäksi aikataulutus laskettiin 

heikkouksiin, koska projekti tuli yhteensovittaa työn ja yksityiselämän kanssa yhteen. Ai-

kataulutusta koskeva uhka osuikin osittain oikeaan. Joidenkin asioiden tekeminen, eten-

kin projektin loppuvaiheessa jätettiin liiaksi viime tippaan eikä otettu huomioon elämän 

muuttuvia tekijöitä, kuten sairastelukierrettä. Oikeanlaisella aikataulutuksella moni asia 

olisi voinut mennä sujuvammin.  

Mahdollisuutena suunnitteluvaiheessa nähtiin se, että tämän kehittämisprojektin avulla 

saataisiin parannettua työhyvinvointia tässä työyhteisössä ja mahdollisesti saataisiin ai-

kaiseksi jotakin sellaista uutta, mikä voitaisiin ottaa käyttöön myös muissa vastaavissa 

yksiköissä. Kehittämisprojektin alussa tarkoituksena oli tehdä lopputuotokseksi työhyvin-

voinnin kehittämissuunnitelma syöpäosastoille. Tuo ajatus projektin edetessä hieman 

muuttui johtuen siitä, että apulaisosastonhoitajan työssä tutustuin paremmin työhyvin-

voinnin edistämissuunnitelmiin VSSHP:ssä. Pyörää ei kannata keksiä uudestaan vaan 

hyvää, jo olemassa olevaa suunnitelmaa voi parantaa. Tässä tapauksessa tutkimuksel-

lisella osuudella saatiin jo olemassa olevaan työhyvinvointisuunnitelmaan uusia eväitä. 

Sitä, millainen vaikutus tällä kehittämisprojektilla on työhyvinvointiin osastoilla, on mah-

dotonta sanoa tässä vaiheessa. 

Henkilökohtaisena mahdollisuutena nähtiin oman kliinisen asiantuntijuuden kasvaminen 

ja projektiosaamisen kehittyminen. Kaiken kaikkiaan tämä kehittämisprojekti oli hyvin 
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opettavainen monellakin tapaa. Työhyvinvointi on hyvin laaja-alainen asia ja monen toi-

mijan summa. Kehittämisprojektin tekeminen auttoi ymmärtämään aihetta todella paljon 

paremmin ja näkemään monia asioita eri perspektiiveistä. Oman kliinisen asiantuntijuu-

den kehittyminen on ollut ilo huomata, kun vertaa tilannetta projektin alkutaipaleeseen.  

Suurimpana uhkatekijänä ajateltiin olevan se, että projektin tutkimuksellinen osuus jäisi 

heikoksi, eli haastatteluihin ei saataisi innostettua mukaan riittävästi osallistujia. Näin ol-

len myös lopputuotoksen anti jäisi heikoksi, koska materiaalia sen työstämiseksi ei olisi 

riittävästi. Tätä uhkaa pyrittiin kuitenkin minimoimaan siten, että haastateltavien rekry-

tointi aloitettiin heti kun tutkimuslupa saatiin, jotta olisi aikaa etsiä korvaajia mahdollisille 

kieltäytyjille. Haastatteluryhmän koon pienentäminen oli myös vaihtoehto, mikäli innok-

kuutta ei olisi löytynyt riittävästi. Tutkimuksellista osuutta koskevien riskien ennakointi oli 

tärkeää, koska uhat osoittautuivat osittain oikeiksi. Ryhmähaastatteluista kieltäytyi yksi 

kutsuttu ja toinen ei pystynyt osallistumaan haastatteluun työvuorosuunnittelullisista 

syistä. Riskienhallinnan ansiosta tämä uhka ei kuitenkaan aiheuttanut ongelmia. 

Kehittämisprojektin suunnitelmaan tehty riskianalyysi oli toimiva ja sen avulla pystyttiin 

edistämään projektia. Pääosin riskit oli siis hyvin ennakoitu ja suurimmilta yllätyksiltä väl-

tyttiin. Yksi uhka kuitenkin jäi huomioimatta: mitä jos joku unohtaa tulla haastatteluun? 

Työvuorosuunnitelmia tehtäessä pyrittiin siihen, että kaikki haastatteluihin lupautuneet 

hoitajat olisivat työvuorossa haastattelupäivänä. Tämä ei kuitenkaan ollut täysin mahdol-

lista ja molemmissa haastatteluissa oli hoitajia, jotka saapuivat haastatteluun vapaapäi-

vänään. Yksi hoitajista unohti saapua haastatteluun. Onneksi hänen tilalleen saatiin vii-

den minuutin varoajalla korvaaja työvuorossa olevista hoitajista. Tämän olisi voinut ris-

kianalyysiä tehtäessä ottaa huomioon; muistutusviesti kutsutuille esimerkiksi edeltävänä 

päivänä.  

Jälkikäteen mietittynä riskianalyysin uhkiin olisi voinut lisätä myös ajoittaisen motivaa-

tiopuutoksen. Projekti oli pitkä ja solmukohtia työstämiseen myös ilmestyi. Niiden joh-

dosta ajoittain motivaatio pääsi laskemaan ja projekti piti hetkeksi jättää sivuun. Tauot 

kuitenkin tekivät hyvää ja motivaatio palautui. Osittain motivaatio-ongelmat saattoivat 

juontaa juurensa siitä, että lähtöajatus tämän kehittämisprojektin suunnasta oli hieman 

toisenlainen kuin millaiseksi se lopulta muodostui. Alkuperäinen tarkoitus oli keskittyä 

työhyvinvointiin pelkästään syöpäkontekstissa. Kuitenkin hyvin pian projektin edetessä 

kävi ilmi, että syöpähoitajien työhyvinvoinnin haasteet eivät eroa ”tavallisesta” juuri mil-

lään tavoin, joten tämä tosiasia oli pakko hyväksyä. Syöpähoitotyö rakentaa oman lisä-

osansa työhyvinvoinnin taloon, mutta perustukset ovat silti samat. Teoriaosuutta oli siksi 
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pakko muuttaa ja etenkin laajentaa hyvin radikaalisti. Tämä ei toki ollut motivaatio-on-

gelmien syynä vaan se, että tuo teoriaosuuden muodostaminen ja sen suunnan hakemi-

nen oli ajoittain vaivalloista. Teoriaosuus uhkasi laajeta liikaa, eikä se punainen lanka 

meinannut pysyä käsissä. Lisäksi tutkimuksellisessa osuudessa tutkimusaineiston ana-

lysointi tuotti välillä päänvaivaa, koska sisällönanalyysin tekeminen ei meinannut avau-

tua. Ohjausryhmän tuki tässä asiassa oli kultaakin kalliimpaa. 

Projektiorganisaatio pysyi samana koko kehittämisprojektin ajan. Työelämämentori on 

ollut aktiivisesti mukana koko projektin ajan ja koska työskentelemme päivittäin yhdessä, 

ovat mentorointitilanteet olleet saumattomia. Hän on toiminut erittäin tärkeänä tukena 

työn edetessä. Projektipäällikkönä olen saanut häneltä uusia ideoita, ja näkökulmia kun 

on tuntunut siltä, että olen ajautunut umpikujaan.  

Omaa projektipäällikkyyttä reflektoiden olisin voinut olla hieman enemmän ohjaus- ja 

projektiryhmää osallistava jo kehittämisprojektin aikaisemmassa vaiheessa. Olisi saatta-

nut olla hyödyksi kysyä projektiryhmän ajatuksia siitä, mihin suuntaan työtä tulisi milloin-

kin ohjata ja mitä he olisivat kokeneet tärkeinä asioina ottaa esille. En siis ole osannut 

delegoida ja antaa vastuuta projektiryhmälle halutulla tavalla. Projektiryhmä tuli konk-

reettisesti mukaan projektiin vasta lopputuotoksen työstämisvaiheessa. 

Kaiken kaikkiaan tämä matka on ollut erittäin opettavainen. Olen todella kiitollinen kai-

kesta siitä tuesta, jota olen matkaan osallistuneilta ihmisiltä saanut. Toivon, että tämä 

kehittämisprojekti poikisi tulevaisuudessa jatkokehittämisideoita esimerkiksi VETÄVÄ-

hankkeeseen kiinnittyviltä YAMK-opiskelijoilta.  
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TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto/Terhy 

 

TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Työhyvinvointia syöpävuodeosastoille -tutkimus on osa Turun ammattikorkeakoulun 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä. Se liittyy Turun ammattikorkea-
koulun yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Läntisen syöpäkeskuksen, Tu-
run yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa toteutettavaan Tulevaisuuden vetovoimai-
nen syöpäkeskus ”VETÄVÄ” 2017-2019 – tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, jonka 
tavoitteena on edistää ja tukea henkilökunnan työhyvinvointia ja työhön sitoutumista am-
matillisen voimaantumisen kehittämisen kautta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä Turun Yliopistollisen keskussairaalan 
syöpävuodeosastojen 1 ja 2 hoitohenkilöstö ajattelee omasta työhyvinvoinnistaan. Tutki-
muksen tarkoituksena on saatavien tulosten perusteella suunnitella syöpävuodeosastoille 
oma työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. Tarkoitus on valmistella suunnitelma nii-
den teemojen ja tarpeiden pohjalta, jotka tässä tutkimuksessa nousevat esiin. 

Tutkimusaineistoa kerätään ryhmähaastatteluiden avulla. Ryhmähaastatteluihin on kut-
suttu yhteensä 12 Tyksin syöpävuodeosastoilla työskentelevää syöpähoitajaa (sekä sai-
raanhoitajia että lähi- ja perushoitajia). Haastatteluja pidetään kaksi eli kumpaankin haas-
tatteluun on pyydetty kuusi hoitajaa. Tutkimuskutsut on lähetetty valituille sähköpostitse 
19.7.2017 ja haastattelut suoritetaan syyskuussa 2017, viikolla 37 Tyksin syöpätautien 
vuodeosastolla TA3. 

Tutkimukselle on saatu lupa Turun kliiniseltä tutkimuskeskukselta (Turku CRC) 
27.6.2017. Tutkimuksesta saa lisätietoja tutkimuksen suorittajalta (tiedot alla). 

 

Ystävällisin terveisin  

 

Nina Julin 

Sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija 

Koulutusohjelma: Kliininen asiantuntija 

(puhelinnumero) 

nina.julin@edu.turkuamk.fi 
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TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

 

HAASTATTELUN SAATEKIRJE 

 

Opinnäytetyön nimi: Työhyvinvointia syöpävuodeosastoille (Päiväys) 

 

Hyvä syöpähoitaja 

Kohteliaimmin pyydän Sinua osallistumaan ryhmähaastatteluun, jonka tavoitteena on 
saada tietoa siitä, mitä Turun Yliopistollisen keskussairaalan syöpävuodeosastojen 1 ja 2 
hoitohenkilöstö ajattelee omasta työhyvinvoinnistaan. Tarkoituksena on saatujen tulosten 
pohjalta suunnitella syöpävuodeosastoille oma työhyvinvointisuunnitelma. Haastattelu 
suoritetaan Tyksin syöpätautien vuodeosastolla TA3 syyskuussa 2017, viikolla 37.  

Tämä aineiston keruu liittyy osana Turun ammattikorkeakoulussa suorittamaani ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvaan opinnäytteeseen. Opinnäytetyöni ohjaaja 
on Marjo Salmela, yliopettaja, Turun amk/Terveysala. Aineiston keruu liittyy itsenäisenä 
osana Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus ”VETÄVÄ” 2017-2019 -tutkimus- ja 
kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää ja tukea henkilökunnan työhyvin-
vointia ja työhön sitoutumista ammatillisen voimaantumisen kehittämisen kautta. Lupa 
aineiston keruuseen on saatu Turun kliiniseltä tutkimuskeskukselta (Turku CRC) 
27.6.2017. 

Osallistumisesi ryhmähaastatteluun on erittäin tärkeää, koska juuri Sinun kokemuksesi ja 
ajatuksesi tarjoavat arvokasta tietoa syöpähoitajien työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi. 
Haastatteluryhmään kutsutaan kuusi hoitajaa (neljä sairaanhoitajaa ja kaksi lähi-/perus-
hoitajaa). Haastattelu nauhoitetaan. Haastattelun tulokset tullaan raportoimaan niin, ettei 
yksittäinen haastateltava ole tunnistettavissa tuloksista ja nauhoitteet tuhotaan kun ai-
neisto on analysoitu. Sinulla on täysi oikeus keskeyttää haastattelu ja kieltää käyttämästä 
Sinuun liittyvää aineistoa, jos niin haluat.  

Suostumuksesi haastateltavaksi vahvistat allekirjoittamalla seuraavalla sivulla olevan 
Tietoinen suostumus haastateltavaksi -osan ja toimittamalla sen allekirjoittaneelle vii-
meistään 14.8.2017. 

 

Osallistumisestasi kiittäen 

Nina Julin 

Sairaanhoitaja (amk) / yamk-opiskelija 

nina.julin@edu.turkuamk.fi 



Liite 2 (2) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nina Julin 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

 

 

Tietoinen suostumus haastateltavaksi 

 

Olen saanut riittävästi tietoa _______________________________________ opinnäyte-

työstä, ja siitä tietoisena suostun haastateltavaksi.   

 

Päiväys ____________________________ 

 

Allekirjoitus ___________________________________ 

 

Nimen selvennys _______________________________ 

 

Yhteystiedot (tarvittaessa)  

_______________________________________________________ 
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YAMK-Kehittämisprojekti: Työhyvinvointia syöpävuodeosastoille 

Nina Julin, YKLASS16 

 

Aineiston keruun väline: Teemahaastattelurunko 

 

Taustatiedot: 

ikä 

ammattinimike 

työkokemus 

 

Aloituskysymys: Mitä työhyvinvointi oman näkemyksenne mukaan tarkoittaa / sisältää? 

 

1. Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnille 
- Millaiseksi koet työhyvinvointisi tällä hetkellä? 
- Millaiset asiat työyhteisössä koet tällä hetkellä työhyvinvointiasi uhkaaviksi?  
- Mitkä asiat työyhteisössä edistävät työhyvinvointiasi? Mitkä asiat tuottavat iloa? 
- Miten seuraavat asiat vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemukseen: 

 tiedonkulku 
 vuorovaikutus ja työyhteisötaidot (esim. ongelmista puhuminen, kommuni-

kaatio, yhteistyön sujuminen) 
- Millä tavoin yksityiselämä voi vaikuttaa työhyvinvointiin? 
- Miten työyhteisön työhyvinvointia voitaisiin parantaa? 
 

2. Työn ja työympäristön vaikutukset työhyvinvointiin 
- Mitkä itse työhön ja fyysiseen työympäristöön liittyvät asiat vaikuttavat työhyvinvoin-
tiisi negatiivisesti? 
- Mistä asioista koet saavasi työssäsi voimaa? 
- Miten koet hoitotyön kehittämisen ja itsesi kehittämisen vaikuttavan työhyvinvoinnin 
kokemukseen? 
- Miten työtä tulisi mielestäsi kehittää, jotta se parantaisi työhyvinvointia? 
 

3. Johtajuus ja esimiestyö 
- Millä eri tavoilla esimies voi vaikuttaa työyhteisön työhyvinvointiin? 
- Miten näet oman vastuusi työhyvinvoinnin edistämisessä (itsensä johtaminen)? 
- Mitä toiveita sinulla on esimiehelle työhyvinvoinnin edistäjänä? 
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Työyksikön työhyvinvointisuunnitelma  Tulosyksikkö: Tyks, syöpäosasto 1 & päiväosasto 

       Vuosi: 2018 

KEHITTÄMIS-

KOHDE/asia 

TAVOITTEET 

hyödyt 

TOIMENPITEET/ 

konkreettiset tehtävät 

VASTUUHENKI-

LÖT 

yksikössä 

AIKATAULU/ 

eteneminen 

SEURANTA 

kuka, mitä, 

milloin 

Tyhy-toiminta/yhdessä 

tekeminen 

Yhteisöllisyyden kasvatta-

minen, työkaveriin tutustu-

minen ja yhdessä tekemi-

sen ilo. 

Jatketaan viime vuoden suun-

nitelman mukaisesti.  

Erilaista vapaa-ajan vapaaeh-

toista yhteistoimintaa, kuten 

saunaillat, laivareissut, illanis-

tujaiset, pizzaperjantait.  Tem-

paukset ja normaali tyhy-toi-

minta työajan puitteissa. 

Tyhy-ryhmä, koko 

henkilöstö 

Koko vuosi  

Liikennevalo-mallin 

käyttöönotto 

Konkreettinen työkalu 

esimiehelle seurata 

työntekijöiden 

kuormittumista ja sen 

syitä, sekä puuttua siihen 

ajoissa. 

Liikennevalotaulu järjestetään 

henkilökunnan 

kahvihuoneeseen. 

Lähiesimiehet, 

koko henkilöstö 

Aloitus kevään 

aikana 
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Päivittäisjohtamisen 

taulu 

Tehdä näkyväksi sitä 

työtä, mitä yksiköissä teh-

dään potilashoidon paran-

tamiseksi ja laadun edistä-

miseksi.  

Taulu on jo asennettu osaston 

1 käytävälle. Käyttötarkoitusta 

laajennetaan hiljalleen. 

Lähiesimiehet Koko vuosi (al-

kanut 02/2018) 

 

Varhaisen tuen malli Tehdään tutuksi työnanta-

jan tarjoamia uudenlaisia 

keinoja työntekijän tuke-

miseksi. 

Tuodaan asia esille säännölli-

sin väliajoin info-TV:n kautta ja 

osastotunneilla. 

Lähiesimiehet Koko vuosi  

Työnohjauksen aktiivi-

sempi tarjoaminen ja 

purkupajojen järjestä-

minen 

Tietoisuus työnohjauk-

sesta lisääntyy ja kynnys 

hakeutua työnohjaukseen 

madaltuu. Hyväksi ha-

vaittu purkupajatoiminta 

toimii psykososiaalisena 

tukena työssä. 

Työnohjauksen ”markkinointi” 

henkilöstölle infotaululla. 

Lähiesimiehet Koko vuosi. 

Purkupaja-toi-

minta yritetään 

saada syksyllä 

alkavaksi 

 

Ergonomia-koulutuksen 

lisääminen 

Tunne osaamisesta vah-

vistuu, kun tietää mitä te-

kee ja osaa hyödyntää tar-

jolla olevia apuvälineitä. 

Vaikuttaa olennaisesti työ-

kykyyn. 

Talon sisäisen ergonomiakou-

lutuksen hyödyntäminen. 

Osaston ergonomiavastaavien 

järjestämä opastus ja koulutus 

säännöllisin väliajoin ja tarvit-

taessa. 

Lähiesimiehet / er-

gonomiavastaavat 

Koko vuosi  
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Tiedonkulku ja 

tiedottaminen: Sisäisen 

tiedottamisen 

kehittäminen ja 

tiedonkulun ohjeistus 

uusille työntekijöille 

Sisäinen tiedotus paranee 

ja henkilöstön luottamus 

tiedon ajantasaisuuteen li-

sääntyy.  

Epävirallisten kanavien 

(”puskaradio”) tarve ja 

käyttö vähenee.  

Uudet työntekijät oppivat 

heti viralliset tietolähteet. 

Info-TV henkilöstön kahvihuo-

neessa otettu käyttöön alku-

vuodesta ja todettu toimivaksi. 

Tieto tavoittaa ihmiset nope-

asti. Sisäisen tiedottamisen 

muita keinoja kartoitetaan ja li-

sätään myöhemmin. 

Perehdytysohjelma päivitetään 

kokonaisuudessaan (ja etenkin 

tiedonkulun osalta) palvele-

maan uusien työntekijöiden 

tarpeita paremmin. 

Lähiesimiehet / 

Koko henkilöstö 

Kevään aikana  

Kehityskeskustelut 100 % henkilöstöstä käy 

kehityskeskustelussa 

vuoden aikana.  

Aikataulun suunnittelu. Lähiesimies 

(osastonhoitaja) 

Koko vuosi  

Palautteen antaminen Painotetaan onnistumisiin 

ja vahvistetaan onnistumi-

sen tunteita henkilöstössä. 

Kehitellään ja ideoidaan pa-

lautetempauksia, esimerkiksi 

”positiivisen palautteen puu”. 

Tyhy-ryhmä, koko 

henkilöstö 

Koko vuosi  

Työympäristön siisteys Jokaisen velvollisuus huo-

lehtia työympäristön siis-

teyteen liittyvistä asioista. 

Vaikuttaa paljon työssä 

viihtymiseen. 

Tuodaan asiaa säännöllisesti 

esille. Konkreettisia muita kei-

noja pohditaan ja ne lisätään 

tähän myöhemmin. 

Koko henkilöstö Koko vuosi  

 

 


