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TIIVISTELMÄ  

Pia Vesander. Muutosmatka hoidosta hoivaan. Hoitajien kokemuksia organisaatiomuu-
toksista ja heidän kokemansa työhyvinvointi muutoksissa. Diak, Itä Pieksämäki, syksy 
2011, s.62, 2 liitettä  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa organisaatiomuutoksien vaikutuksis-
ta hoitajien työhyvinvointiin. 
 
Tutkimusmenetelmäksi valitsin laadullisen tutkimuksen. Tutkimusaineistona käytin 
Hankasalmen terveyskeskussairaalan vuodeosaston kuuden hoitajan, kolmen lähihoita-
jan ja kolmen sairaanhoitajan teemahaastattelusta saamaani aineistoa. Haastateltavat 
olivat olleet osastolla työssä n. 2-22 vuotta työssä. Haastateltavat hoitajat sai työyksikkö 
valita itse. Haastatteluaineiston käsittelin sisällönanalyysillä. 
 
Hoitotyön muutosjohtajuudella on keskeinen merkitys hoitajien asenteisiin organisaa-
tiomuutoksissa. Hoitajat odottavat, että hyvä muutosjohtaja osaa tuoda organisaation 
muutosvision ja -strategian käytännöntyön tasolle ymmärrettäviksi. Hyvällä muutosjoh-
tajuudella ja henkilöstöjohtamisella on keskeinen merkitys hoitajien kokemaan työhy-
vinvointiin. Kun hoitajat voivat työssään ja muutoksien keskellä hyvin, he ovat sitoutu-
neita työhönsä ja muutosten toteuttamiseen työssään. Hoitajat kertoivat heidän työilma-
piirin olevan työyhteisössä hyvän. Hoitajat odottavat organisaation muutosjohtajuudelta 
ja lähiesimieheltä avointa vuorovaikutusta, joka sisältää hyvää muutosviestintää sekä 
luottamusta. He toivovat myös, että he saisivat käyttää osaamistaan muutoksissa enem-
män ja että heidän kehittämisideoita kuunneltaisiin. Hoitajat ovat itse sitoutuneita oman 
työhyvinvoinnin edistämiseen, mutta he kaipaavat organisaation muutosjohtajuudesta ja 
organisaation työn tukimuodoista tukea työhyvinvoinnin kokemiseen. 
 
Tutkimustulokset tuovat esille hoitajien mielipiteitä heidän kokemistaan muutoksista ja 
työhyvinvoinnista. Tutkimuksessa esille tullut tietoa, voidaan hyödyntää Hankasalmen 
kunnassa johtajuuden sekä työntekijöiden työhyvinvointia kehittäessä. 
 
Asiasanat: organisaatiomuutos, työhyvinvointi, muutoksen johtaminen ja työhyvinvoin-
ti, laadullinen tutkimus 
  



 
 
 
 
 

ABSTRACT  

Vesander Pia. 62p. 2 appendices.  Language: Finnish. Pieksämäki, autumn 
2011.Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Degree: 
Nurse 

The aim of this thesis was to provide information about the organizational changes and 
the effects of nurses’ well-being on work. 

A method I chose qualitative research. As research data I used six health center ward 
nurses, 3 practical nurses and 3 nurses producing theme of the thematic interview 
material I have receveid. The main was important in the interviews that, they had been 
in the department at work 2-22 years and they could choose the drive unit. The thematic 
interview material I processed with content analysis. 

Nursing transformational leadership is a key role in the nurse’s attitudes about the   
organizational changes. Nurses expect that a good transformational leadership can bring 
into the organization’s change in vision and strategy for the practical work of the level 
the understanding. Good transformational leadership and good human rescoure is a key 
role nurses to experience the well-being at work.  

When nurses can feel good work well -being, and changes in the middle, they are 
committed to their work and they implement change in their work. The nurses told 
about good working atmosphere in the workplace. The nurses are waiting for the 
transformational leadership and head nurse open interaction, which contains a good 
change communication and trust. They also hope that they would use they skills for 
changes more and that the development of they ideas would be listened to. The nurses 
have committed themselves to promoting their own well–being, but they miss the 
transformational leadership of the organization and the organization’s forms of aid to 
support the work of well-being experience.    

The results of this study bring forth nurses’ opinions about the changes they experience 
and work well-being. The result can be utilized Hankasalmi municipality of leadership 
and in developing employees’ well-being  

Keywords: the organizational chances, work well–being, transformational leadership’s 
and work well–being, qualitative research 
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1 JOHDANTO  

 

 

Hankasalmen kunnassa on runsas 5500 asukasta. Hankasalmen peruspalvelut ovat kun-

nossa. Heillä on oma terveyskeskussairaala ja siellä vuodeosasto. Hankasalmen kunta- 

ja palvelurakenteet ovat muutoksen alla, muutokset liittyvät valtakunnalliseen kunta- ja 

palvelurakennemuutokseen. Hankasalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.3.2010 

sopimuksen terveystoimen siirtämisestä (terveyskeskus ja laboratoriopalvelut siirtyivät) 

Jyväskylän terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueelle 1.1.2011. (Hankasalmen kunta 

2010a.) Myöhemmin 10.5.2010 Hankasalmen kunnanvaltuusto teki päätöksen asumis-

palvelujen ja vanhuspalvelujen rakennemuutoksesta, jonka myötä sairaalan vuodeosasto 

ja sen toiminta ei siirry Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta–alueeseen, vaan 

toiminta siirtyy osaksi sosiaalitoimenpalveluja. Samassa kokouksessa hyväksyttiin hoi-

vasairaala mallin suuntaviivaukset ja linjaukset osaksi vanhuspalvelujen palveluraken-

nemuutosta. (Hankasalmen kunta 2010b.) 

 

Suomen laitoksissa ja palvelutaloissa asuu tällä hetkellä yli 40 000 75-vuotta täyttänyttä 

naista ja miestä, joita kaikkia yhdistää se, että he tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympä-

rivuorokauden. Lähes puolet heistä asuu palvelutaloissa, kolmannes vanhainkodeissa ja 

viidennes terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Heidän määränsä tulee lisääntymään koska 

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2011a,13.)  

 

Osana Kaste-ohjelmaa ja Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen toimeenpanoa sosiaa-

li- ja terveysministeriö asetti työryhmän ajalle 2009-2010 valmistelemaan ehdotuksia 

ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva-/hoitopalveluiden rakenteiden ja sisällön kehit-

tämisestä. Ympärivuorokautisen hoidonrakenteita tulisi muuttaa niin, että nykyisestä 

kolmella portaalla (tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden 

vuodeosastot) siirryttäisiin tavoitteellisesti ympärivuorokautiseen hoitoa antavaan yksi-

portaiseen järjestelmään. Palvelurakennemuutoksen tueksi työryhmä esittää 10 askeleen 

ohjelmaa. Palvelurakennemuutoksen tehostamiseksi annetaan valtioneuvoston periaate-

päätös. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011a, 23.) 
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Työtä tehdään nykyisin jatkuvassa organisaatiomuutoksessa, vähenevät taloudelliset 

resurssit ja tehokkuusvaatimukset ovat johtaneet jatkuviin muutoksiin ja organisaatioi-

den yhdistämisiin. Henkilöstömääriä myös tarkastellaan yhdistämisten myötä. Lisäksi 

teknologian ja sitä myötä hoitojen kehittyminen luo omat haasteensa muutostarpeeseen. 

Potilaiden odotetaan osallistuvan yhä enemmän omaan hoitoonsa ja ottavan vastuuta 

siitä. On kehitettävä uusia tapoja toteuttaa terveydenhuoltopalveluja. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 2010, 54.) 

 

Jokainen ihminen kokee, että hänen työnsä pitää olla tärkeä jollekulle ihmiselle tai asial-

le. Elämällä ja työnteolla tulee olla tarkoitus. Työntekijä haluaa kokea, että hänen työ-

tään arvostetaan. Työhön motivointi lähtee työtekijän sisäisistä tekijöistä. Kun työyhtei-

sössä arvostetaan ja kunnioitetaan työntekijän omia arvoja ja mielipiteitä, motivoitumi-

nen ja sitoutuminen työhön mahdollistuvat. Työssä voi olla kiirettä, epävarmuutta ja 

muita ristiriitoja, mutta silti työntekijä voi arvostaa omaa työtään, nauttia yhteisen työn 

tekemisestä työkavereiden kanssa ja innostua yhdessä onnistumisista. Ongelmien tutki-

misen sijasta tulisi siirtyä tutkimaan vahvuuksien tarkasteluja ja vahvistaa ennestään 

niitä alueita. Työhön ja työntekijöiden liittyviä vahvuusalueita tulisi käyttää tavoitteelli-

sesti ja ratkaisukeskeisesti. Jokaisella on tietoa, taitoa, kykyjä ja osaamista. Jokaisella 

työntekijällä on käyttämättömiä piilossa olevia resursseja eli työyhteisö työhyvinvointia 

lisätäkseen voisi ottaa käyttöönsä jokaisen resursseja. (Suonsivu 2011a, 111-113.) 

 

Opinnäytetyön taustana ovat kunnissa tapahtuvien terveyskeskuksien ja niiden vuode-

osastojen ja toimintaympäristöjen rakennemuutokset. Vanhusväestön määrän lisäänty-

minen myötä kuntien pitää kehittää palveluitaan vastaamaan kasvaviin palvelutarpeisiin. 

Työntekijät ovat avainasemassa tässä kehittämisessä, vain hyvinvoiva ja osaava henki-

lökunta turvaavat palvelujen vaikuttavuuden ja mahdollisuuden kunnan kehittämiseen.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvailla Hankasalmen terveyskeskussairaalan vuodeosas-

ton hoitajien kokemuksia organisaatiomuutoksia tehtäessä ja millaisia vaikutuksia sillä 

on hoitajien työhyvinvointiin. Hoitajia haastattelemalla avaan heidän ajatuksiaan muu-

toksesta, missä vaiheessa he ovat organisaation muutosprosessissa ja miten se vaikuttaa 

heidän työhyvinvointiinsa. Hankasalmen terveyskeskuksen vuodeosastolla on aikomus 

siirtyä hoivasairaalaksi v.2012.   
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Olen toiminut koko hoitotyönsä historian aikana pääasiassa vanhustyössä: laitoshoito, 

kotihoito, omaishoito, yksityinen hoito ja kunnallinen hoito sekä terveyskeskussairaalan 

sairaanhoito ovat tulleet tutuksi. Nyt päätyönä ovat lähihoitajan työt kaupungin kotihoi-

dossa, jossa suurin osa asiakkaista on iäkkäitä moni sairaita vanhuksia. Kiinnostus van-

huksiin heräsi jo nuorena tyttönä, kun asuin maaseudulla pienellä paikkakunnalla, jol-

loin sain tutustua muutamaan vanhukseen ja auttaa heitä päivittäisissä askareissaan. 

Heidän kauttaan minulla heräsi halu opiskella ja tehdä hoiva- ja hoitotyötä ammatikseni. 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitukseni hyödyntää ja tuoda näkyväksi muutosten tuomia 

vaikutuksia hoitajien työhön ja työhyvinvointiin.  Mitkä asiat auttavat heitä sopeutu-

maan muutoksissa? 

 

Omakohtainen näkemykseni on, että hoito- ja hoivatyö tutkimus on tärkeää, sillä van-

husten määrän kasvaessa tarvitaan uusia ja käytäntöön soveltuvia tutkimuksia ja malle-

ja, joita voidaan hyödyntää vanhustyön kehittämisessä. Minua on kiinnostanut aina 

vanhustyön kehittäminen ja unelmana ollut, että voisin jossain vaiheessa työhistoriani 

aikana osallistua sellaiseen ja siksi nämä edellä mainitut syyt ovat vaikuttaneet opinnäy-

tetyön aiheen valintaan. On tärkeätä, että tutkija valitsee tutkimusaiheensa oman kiin-

nostuksensa perusteella. Tutkijan persoonan ja henkilökohtaisen kiinnostuksen tulee siis 

antaa vaikuttaa tutkimusongelman valintaan, sillä se parantaa tutkimuksen onnistumisen 

todennäköisyyttä (Uusitalo1997,5.) 
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 2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Oiva (2007,160) on tutkinut strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamista ja organisaati-

on strategisia valmiuksia väitöskirjassaan. Tutkimus osoitti, että useilta organisaatioiden 

johdolta puuttuu tietoa ja taitoa sekä toimintamalli, millä saataisiin organisaation kaikki 

kyvykkyydet (aineettomat ja aineelliset pääomat) eli organisaation osaamiset ja kaikki 

ominaisuudet käyttöön.  

 

Ponteva (2009,3) on tutkinut organisaationmuutosprosessin edetessä yksilön samaistu-

mista uuteen organisaatioon ja kuinka hän kiinnittyy työhönsä vai vieraantuuko hän 

siitä. Tutkimuksessa käy ilmi, että jos työntekijällä on tarpeeksi tietoa organisaatiomuu-

tokseen liittyvistä asioista, hän kokee olevansa osa organisaatioita ja samaistuu hel-

pommin uuteen organisaatioon. Työntekijän voi olla vaikea kiinnittyä työhönsä organi-

saatiomuutosprosessin edetessä, jos hän kokee työstä tulleen hänelle vierasta.   

 

Tikkamäki (2006,13) on tutkinut työn ja organisaation muutoksissa oppimista. Tutki-

muksessa paljastui työssä oppimisen tavoiksi sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö. 

Ideoiminen uutta tietoa prosessoimalla ja soveltamalla sekä ongelmanratkaisu ja tutki-

minen ovat työssä oppimisen tapoja. Myös toiminnallinen oppiminen ja käytännössä 

harjoitteleminen sekä työn dokumentoiminen ovat työssä oppimisen tapoja. Lisäksi 

henkilöstökoulutus, omaehtoinen opiskelu ja muu ammatillinen pätevöityminen sekä 

reflektointi eli oman toiminnan pohdinta ja arvioiminen ovat työssä oppimisen tapoja. 

Organisaation toteutuneissa muutoksissa työntekijöiltä vaaditaan kykyä ja halua sopeu-

tua työssään sekä sitoutumista ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 

 

Nyholmin (2008, 9-10) tutkimuksessa tutkittiin seutuyhteistyötä muutosprosessina kes-

kijohdon näkökulmasta. Keskijohdon rooli organisaatiomuutoksen ja seutuyhteistyön 

kannalta on keskeinen. Tutkimuksen perusteella muutosten toteuttamista kunnissa vai-

keuttaa kuntien toimintaympäristönmuutoksiin kytkeytyvä kaaottisuus, hallinnan häly. 

Muutoksia vaikeuttavat heikko muutosjohtajuus, yksilöiden tavoitteet ja intentiot, kun-
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taorganisaatioiden ominaispiirteet sekä muutos konteksti. Häly vaikeuttaa muutoksen 

johtamista ja hallintaa ja nostaa eri toimijoiden intressit esiin. Intressien myötä syntyy 

konflikteja, joita ei kunnissa kyetä ratkaisemaan.  

 

Kauppinen (2005, 8-9) on tutkinut kuntien valmistautumista väestömuutoksen vaikutuk-

siin. Tutkimuksessa tarkastellaan kuntatoimijoiden valmiuksia kuntien välisen yhteis-

työn kehittämiseen, vaihtoehtoisten palvelutuotantojen käyttöön ottoon sekä rakenteelli-

siin uudistuksiin. Joka viidennessä kunnassa työhyvinvointi mielletään kunnan strategi-

seksi menestystekijäksi. Kattava, kaikki työhyvinvoinnin osa-alueet sisältävä työhyvin-

voinnin edistäminen on Suomen kunnissa vielä harvinaista.  

 

Kanste (2005, 189) on tutkinut hoitotyön johtajuuden ja hoitohenkilöstön työuupumuk-

sen yhteyttä terveydenhuollossa. Tutkimuksessa tuli esille, että työuupumukseen ovat 

yhteydessä monet asiat, työntekijä, työtehtävät, lähiesimies ja itse organisaatioon liitty-

vät tekijät vaikuttavat myös siihen ja tekevät ilmiöstä moniulotteista. Työuupumuksen 

osa-alueista henkinen väsymys on yleisintä. Tutkimuksen mukaan palkitseva muutos-

johtajuus ja työntekijöiden aktiivinen valvominen toimivat työuupumukselta suojaavina 

tekijöinä, passiivinen välttäminen on työuupumukselle altistava tekijä.   

 

Suonsivu (2003, 220) on tutkinut hoitotyöntekijöiden masennuskokemuksia ja niiden 

yhteyksiä työyhteisötekijöihin. Tutkimuksen mukaan jokaisen masennusta kokevan 

työntekijän esittämä kokemuksellinen tieto on subjektiivista. Jokainen työntekijä kokee 

oman työyhteisönsä omalla yksilöllisellä tavallaan. Tutkimuksesta käy ilmi, että työ-

elämä toimijoiden tulisi tiedostaa, että ihmisen ajattelun, tunteiden ja toiminnan ohjau-

tuminen ja sitoutuminen vaikuttaa kokemusten merkityksiin.  

  

Nakari (2003, 189-192) nostaa tutkimuksessaan esille, että hyvä työilmapiiri vähentää 

stressiä ja poissaoloja. Tutkimuksen mukaan työyhteisön ilmapiirin muutokset liittyivät 

työtekijöiden hyvinvoinnin muutokseen. Tutkimuksessa käy ilmi, että työn ilmapiiri on 

yhteydessä työnlaatuun. Jos työ on positiivisesti kehittävää ja omaa osaamistaan saa 

siinä käyttää, se vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin.  

 

Utriainen (2009, 5) on tutkinut arvostavaa vastavuoroisuutta ikääntyvien sairaanhoitaji-

en työhyvinvoinnin ytimenä hoitotyössä. Tutkimuksessa luotiin teoreettinen malli, jon-
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ka mukaan ikääntyvien sairaanhoitajien työhyvinvointi koostuu hoitajavastavuoroisuu-

desta, potilasvastavuoroisuudesta ja hoitajien asenneperustasta. Sairaanhoitajien asen-

neperusta sisältää potilaan hyvän hoitamisen, hoitajuuden arvostamisen ja potilaan ensi-

sijaistamisen.  

 

Hakasen (2009, 58-59) työsuojelun tilaaman selvityksen mukaan työpaikkojen on mah-

dollista edistää samanaikaisesti työntekijöiden hyvinvointia ja elämänlaatua sekä yritys-

ten ja muiden työorganisaatioiden menestystä johdonmukaisesti myönteisillä ja voima-

vara-lähtöisillä toimintakäytännöillä ja –kulttuurilla. Työn imun ja voimavarojen vah-

vistaminen voi olla koko organisaation läpäisevä strateginen valinta ja tavoite. Silloin 

voimavaralähtöisyyden ja rakentavan myönteisyyden tulee ulottua kaikkeen johtami-

seen ja vuorovaikutukseen.  

 

Marjalan (2009,3) tutkimuksen päätavoitteena oli ymmärryksen ja tiedon kasvattaminen 

työhyvinvoinnista yksilöllisesti koettuna ja kerrottuna ilmiönä. Tutkimuksessa työhy-

vinvoinnin ilmiön muodostavat tekijät ovat: työsitoutuneisuus, kokonaiselämän hyvin-

vointi, vastuullisuus itsestä, dialoginen yhteisöllisyys, koettu työn haasteellisuus. Lisäk-

si yksilöllinen ja arvostava esimiestyö sekä ilon ja onnistumisen kokemukset työssä 

muodostavat työhyvinvointia. Tunne arvostettavan työn tekemisestä ja osaaminen asia-

kastyössä ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi työnkuvassa kuuluvat myös työhyvin-

voinnin ilmiöön. Työhyvinvointi ilmiönä hahmottui yksilöllisenä, kokonaisvaltaisesti 

koettuna ilmiönä.  

 

Opinnäytetyön tutkimukset valitsin eri näkökulmista, koska organisaatiomuutokset ja 

työhyvinvointi ovat hyvin moniulotteisia ilmiöitä. Organisaatiomuutoksia tapahtuu ko-

ko ajan sosiaali- ja terveydenhoidon palvelujärjestelmässämme. Muutosten onnistumi-

nen edellyttää rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Hoitajien työpaikat ovat 

muutosten myllerrysten keskellä ja niissä heidän työhyvinvointinsa on koetuksella. Hy-

vinvoiva ja työhyvinvointia kokeva hoitaja on tulevaisuudessa avainasemassa pitkäjän-

teisessä hoitotyön kehittämisessä. 
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2.2 Muutosmatka hoidosta hoivaan  

 

Muutosmatka hoidosta hoivaan tarkoittaa tässä tutkimuksessa Hankasalmen terveyskes-

kuksen vuodeosaston muuttumisesta hoivasairaalaksi. Muutoksissa on kyse vanhusten-

huollon kokonaisuuden hoidonporrastuksesta, jossa asiakkaan toimintakyvyn mukaisen 

hoitopaikan valinta ja avopainotteisuus on keskeistä. ”Onnistunut organisaatiomuutos 

on yhteiselle matkalle lähtemistä.” ”Muutosmatka on oppimisprosessi, nykyisissä toi-

mintaympäristöissä organisaatiomuutosta toteuttavat henkilöt ovat tutkimusmatkailijoi-

ta. He eivät tiedä missä he ovat ja mihin he ovat menossa.” Muutosmatkalla muutoshal-

lintaa helpottavia lainalaisuuksia ovat mm. henkilöstön osallistumisen merkitys ja avoin 

vuorovaikutus henkilöstöjen kesken. (Juuti & Virtanen 2009, 166-167.)  

 

Hankasalmen Hyvän arjen kunta kunnan strategiassa 2010-2014 Hankasalmen kunnan 

tehtävänä on, että siellä on hyvä asua, kasvattaa ja kasvaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää 

ja harrastaa. Hankasalmen kunnan tavoitteena on olla ”Hyvän arjen kunta”. Hankasal-

men kunnan arvoina ovat: yhteisöllisyys, yhteistyökykyisyys, vastuullisuus ja osallisuus 

ja yrittäjyys. Päämääristä yksi, joiden kautta arvot ja tavoitteet toteutuvat on, että hyvin-

voivat ja osaavat työntekijät turvaavat palvelujen vaikuttavuuden ja mahdollisuuden 

kunnan kehittämiseen.  Hankasalmen kunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota henki-

löstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin, koska sillä lisätään kunnan toimin-

tojen vaikuttavuutta. Henkilöstöasioiden kehittymistä seurataan vuosittain tilastojen ja 

saatavan palautteen perusteella. Hankasalmi haluaa tulla tunnetuksi uusiutumiskyvys-

tään, joka syntyy henkilöstön aloitteellisuudesta. Hankasalmi haluaa olla nopeasti muu-

toksiin reagoiva ja tulossa olevat muutokset jo ennakkoon huomioiva kunta. (Han-

kasalmi Hyvän arjen kunta, kunnan strategia 2010-2014, 2-4.) 

 

Keski- Suomen sairaanhoitopiirissä aloitettiin ns. nopean vasteen hoito v.2008, jossa 

tavoitteena on lähettää potilas jatkohoitoon oman kunnan terveyskeskukseen mahdolli-

simman pian erikoissairaanhoidon toimenpiteiden jälkeen. Tämä muuttunut tilanne 

haastaa terveyskeskusten vuodeosastojen toimintaa muuttumaan, niin että kaikki akuutti 

hoitoa tarvitsevat voidaan ottaa hoitoon. Tämä ei ole mahdollista, jos jo suurin osa pai-

koista on varattuna pitkäaikaishoitoon tai että paikoilla odottaa potilaita, joilla ei ole 

jatkohoitopaikasta tietoa, mutta kotona he eivät tulisi toimeen. Hankasalmen terveys-

keskussairaalan vuodeosastolle ei voitu ottaa akuuttiin tai kuntouttavaan hoitoon potilai-
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ta 10 kpl v.2008 ja 15 kpl v.2009. Mikäli potilaita ei voida ottaa oman kunnan vuode-

osastolle, alkaa kertyä ns. kitkakulutuspäiviä, jonka hinta on n.312€ pv ja esim.v.2008 

ne päivät maksoi n.5000€. Terveyskeskuksen vuodeosastolla odotti v.2008 koko ajan 6-

10 potilasta ympärivuorokautista hoitopaikkaa, koska heillä ei ollut lääketieteellistä syy-

tä olla sairaalassa. Lisäksi työtapaturmat ja väkivaltatilanteet hoitajiin kohdistuvina oli-

vat lisääntyneet. (Hankasalmen kunta 2009.) 

  

Pidemmän aikavälin tavoitteeksi Hankasalmen vanhuspalvelujen strategiassa vuoteen 

2030 on linjattu terveyskeskussairaalan sairaansijojen vähentäminen pitkäaikaishoidon 

osalta sitä mukaa, kun palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito lisääntyvät. Han-

kasalmen talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa 2011-2013 määritellään terveys-

keskussairaalan/hoivasairaalan tehtäväksi: ”Kattavien ja laadukkaiden perusterveyden-

huollon sairaalapalvelujen järjestäminen kuntalaisille.” Toiminnan palveluajatuksena 

on, että sairaala järjestää lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista perusterveyden-

huollon tason hoitoa asiakaslähtöisesti, joustavasti, kuntouttavalla työotteella, omatoi-

misuutta tukien ja omaiset mukaan ottaen. (Hankasalmen kunnan talousarvio 2011 ja 

taloussuunnitelma 2011-2013, 42.) 

 

Toiminnan painopistealueet ovat toimivan palveluketjun kehittäminen Jyväskylän ter-

veyspalveluiden yhteistoiminta-alueen sairaaloiden sekä kunnan muiden palveluyksik-

köjen kanssa. Toimintamallin mukainen oikea henkilöstöresursointi takaa riittävän hen-

kilöstövahvuuden ja osaamisen turvaamisen. Hoivasairaalamuutoksen läpiviennissä 

otetaan huomioon henkilöstön hyvinvointi ja asiakkaiden hoito turvaten. (Hankasalmen 

kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013, 42.)  

 

 

2.3 Laitoshuolto – ja hoito 

 

Laitoshuollon ja – hoidon perustana on sosiaalihuoltolain 24§ ja sosiaalihuoltoasetuksen 

(607/1983) 11§ ja sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 67§. Laitoshoidolla tarkoite-

taan hoito ja kuntoutusta sairaalan, terveyskeskuksen tai muun terveydenhuollon toi-

mintayksikön vuodeosastolla tai sitä vastaavissa olosuhteissa. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2011a,64.) 
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Laitoshuollolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan 
järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. 
laitoshuoltoa annettaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoito tai muuta 
huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen 
omassa kodissaan muita sosiaalipalveluja käyttäen. Laitoshuoltoa toteutet-
taessa on henkilölle järjestettävä hänen ikänsä ja kuntonsa mukainen tar-
peellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä jär-
jestämään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, 
joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää hänen kuntoutumis-
taan, omatoimisuuttaan ja kuntoutumistaan.(Sosiaali- ja terveysministeriö 
2011a,64.) 

 

 

2.4 Organisaatiomuutos 

 

Juuti & Virtasen (2009) mukaan muutoksia tapahtuu koko ajan elämässämme, mutta 

myös työyhteisössä ja organisaatioissa tapahtuu muutoksia. Muutokset nähdään eri ta-

voin ja niihin suhtaudutaan eri tavoin. Kunnissa muutoksia aiheuttaa kunta- ja palvelu-

rakennemuutokset.(Juuti &Virtanen 2009,13) Nikkilä & Paasivaara (2008) toteavat että 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö tulee muuttumaan yhä nopeammin. 

Toimintaympäristön muutoksista keskeisiä ovat teknologian nopea kehitys, väestön 

ikääntyminen, palvelutarpeiden muutokset, koulutus- ja vaatimustason ja palveluihin 

liittyen odotusten nousu sekä asiakkaiden oikeuksia koskevan tietoisuuden lisääntymi-

nen. (2008, 136-147) Se tarkoittaa sosiaali- ja terveysalalla suuria muutoksia, jotka liit-

tyvät rahoitukseen, toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Päätavoitteena pidetään 

löytää uusia palvelujen tuottamis- ja järjestelytapoja. Samalla seurataan väestötasoisesti 

hyvinvointitavoitteiden toteutumista. (Juuti & Virtanen 2009,13.) 

 

”Terveydenhuollon organisaatioissa organisaatiomuutosten päämääränä tulee olla aina 

potilaan tai asiakkaan hyvä hoito tai palvelu.” Organisaatiomuutoksessa muuttuu myös 

organisaatiokulttuuri. Organisaatiomuutoksen yhteydessä organisaatiokulttuurin muut-

tuminen kannattaa huomioida. Organisaatiokulttuurin luomistapahtumassa johtajuudella 

on merkitystä. Organisaatiokulttuurissa muutosten läpivieminen on pitkä prosessi. 

(Laaksonen 2005, 44-45.) ”Muutoksia kohtaavassa työyhteisössä pitäisi olla tilaa sekä 

ajattelulle ja tunteille.” Tämä olisi sekä organisaation että työntekijän etu, luova työote 

vaikuttaa tehtävien suoritukseen ja organisaation tuloksellisuuteen. (Juuti & Virtanen 

2009, 137.)  
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2.4 Työhyvinvointi   

 

Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus – tutkimusohjelmassa (2008-2011, 9) työn käsitettä 

määritellään seuraavasti: työ on tavoitteellista toimintaa, millä tuotetaan inhimillisen 

elämän jatkuvuuden ja ihmisen toimeentulon kannalta välttämättömiä hyödykkeitä ja 

palveluja. Työ tuo ihmisen elämään monenlaisia vaatimuksia ja työ saattaa vaatia niin 

fyysisiä, psyykkisiä että sosiaalisia ponnistuksia. Vastapainona se voi tarjota mielek-

kyyttä ja luo puitteita elämään, sekä muokkaa ja vahvistaa yksilön identiteettiä. Par-

haimmillaan voi tuottaa tekijälleen lisäarvoa ja sekä tuoda tyydytystä ja itsearvostusta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2011) työympäristön ja työhyvinvoinnin linjauksissa 

vuoteen 2020 asti työ määritellään: 

 

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat tärkeitä yhteisiä arvoja, joita to-
teutetaan käytännössä jokaisella työpaikalla ja jokaisen työntekijän koh-
dalla. Toimintaa ohjaa yhteinen käsitys hyvästä työstä ja hyvästä työpai-
kasta. Hyvä työ sisältää työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun, työ-
paikan yhteisten arvojen noudattamisen, työpaikalla vallitsevan luotta-
muksen ja aidon yhteistoiminnan sekä tasa-arvon. Hyvä työpaikka on tuot-
tava ja kannattava. Lisäksi hyvä työpaikka on työympäristön kannalta ter-
veellinen, turvallinen ja viihtyisä. Myös hyvä johtaminen esimiestyö, mie-
lekkäät mielenkiintoiset tehtävät sekä työn ja muun elämän yhteensovit-
taminen ovat hyvän työpaikan ominaisuuksia. (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2011b,4.) 

 

Tässä tutkimuksessa työhyvinvointia tarkastellaan yksilön ja hoitotyöyhteisön työhy-

vinvoinnin näkökulmasta. Vuosikymmenien aikana työhyvinvointia on tutkittu työpa-

hoinvointina ja sitä on käsitelty työhyvinvoinnin puuttumisena. Sitä on tutkittu myös 

työkykynä ja työtyytyväisyytenä. Suonsivu (2011) määrittelee, että työhyvinvointi on 

työpahoinvoinnin vastakohta. Työhyvinvointi yksilön näkökulmasta voi olla myös työ-

pahoinvointia. Työpahoinvointi voi ilmetä puutteellisen työhyvinvoinnin takia. Henki-

löstöllä työpahoinvointi ilmenee usein henkisenä pahoinvointina, kuten väsymyksenä, 

uupumuksena, stressinä tai masennuksena. (Suonsivu 2011a, 13.) Hakanen (2009) tote-

aa tutkimuksessaan, että jos työntekijä kokee aidon työn imun, silloin hän on työhyvin-

voinnin lähteillä. ”Työntekijän työn imun kokeminen on tarmokkuutta, sinnikkyyttä ja 

omistautumista.” Tarmokkaana työntekijä on myös aloitteellinen ja uudistushaluinen ja 

suoriutuu hyvin työstään. Sinnikkyydellä työntekijän positiiviset alaistaidot ja vapaaeh-

toinen kehittämisote työpaikan hyväksi huomataan. Omistautuminen merkitsee sitä, että 
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työntekijä on sitoutunut työhönsä ja organisaatioon, jossa työskentelee. (Hakanen 2009, 

15.) 

 

Suonsivun (2011a, 13) mukaan organisaatio- tai työyhteisötasolla voi olla myös työpa-

hoinvoinnin ilmentymiä eli koko työyhteisö on väsynyt, työteho- ja tehokkuus ovat hei-

kenneet ja on siirrytty asiatasolta tunnetasolle. Sen seurauksena voi olla yleistä työtyy-

tymättömyyttä, sairauslomat lisääntyvät ja työyhteisön ilmapiiri heikkenee. Mankan, 

Kaikkosen & Nuutisen (2007) mukaan työhyvinvointi vaatii organisaatiolta tavoitteelli-

suutta, joustavia rakenteita, jatkuvan kehittymisen ajattelun ja toimivan työympäristön. 

Hakasen (2009) mukaan aidon työnimun edellytykset kuuluvat organisaatioiden ja joh-

tamisen alle, jossa on varmistettu sellaiset työn voimavarat, jotka tyydyttävät työnteki-

jän perustarpeita. 

 

Kaikki työt eivät koskaan voi tyydyttää kaikkia inhimillisiä tarpeita, ja eri 
töissä voi eriasteisesti toteuttaa potentiaalejaan. Silti jokaisessa työssä on 
aineksia ja mahdollisuuksia, työn palkitsevuuteen ja arvostukseen, omien 
vahvuuksien hyödyntämiseksi työssä ja itsensä kokemiseksi hyväksi ja ar-
vostetuksi työntekijäksi. (Hakanen 2009,15.)  

 

Mäkitalo (2005) määrittelee työkykyä käsitteenä, että se on monimuotoinen. Työssä 

selviytyminen tai työssä jaksaminen mitataan ihmisen terveydellisillä ominaisuuksilla. 

Työkykyä arvioidaan kuntoutuksessa ja työterveyshuollossa, joiden tueksi on kehitetty 

erilaisia mittareita. Työkyvyn arvio voi myös perustua henkilön omaan käsitykseen työ-

kyvystä. (Suonsivu 2011a, 17.) Liukkonen (2006) on tutkinut työhyvinvoinnin mittarei-

ta. Liukkosen (2006) mielestä hyvin tehtyjen työolojen, terveyden ja työhyvinvoinnin 

mittaus tulisi olla pohjana visio- ja tavoitekeskusteluissa. Silloin päästäisiin keskustele-

maan tulevista tavoitteista. Tavoitteet löytyvät organisaatioiden visioista ja toiminnalle 

asetetuista strategioista. (Liukkonen 2006, 259-260.) 

 

Manka ym. (2007) määrittelevät työhyvinvoinnin laaja-alaisena työhyvinvointi käsit-

teenä, johon mukaan on tullut työmotivaatio, työnimu ja transformaalinen oppiminen. 

Työ itsessään luo kehittämistarpeet ja kehittämistarpeet toimivatkin työhyvinvointiin 

pyrkivän muutoksen käynnistäjinä ja oppimisen mahdollistajina.  Manka ym. (2007) 

toteavatkin, että ”Hyvinvoivat ihmiset tekevät hyvän tuloksen.” Työhyvinvoinnin kehit-

tämiseen käytetyt resurssit tulevat moninkertaisena takaisin.(Manka ym.2007,4.) 
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Mitkä ovat sitten työhyvinvoinnin tekijät, mitkä luovat työhyvinvointia? Mankan ym. 

2007) mielestä työhyvinvointi mahdollistuu organisaation ja työntekijöiden myönteises-

tä vuorovaikutuksesta. ”Hyvä henki syntyy toisten työn arvostamisesta, avoimuudesta, 

auttamishalusta, onnistumisesta ja luottamuksesta.” Työyhteisön esimieheltä se vaatii 

osallistuvaa ja kannustavaa johtamista.  Itse työssä pitää olla vaikuttamismahdollisuuk-

sia ja oppimisen käsite juurtuneena arvoihin. Työntekijöiden työhyvinvointi vaatii myös 

kannustavia palkkioita työhyvinvoinnin tavoittelussa. Työyhteisöltä se vaatii vuorovai-

kutustaitojen kehittämistä niin, että avoin vuorovaikutus on tavoiteltava ilmiö työyhtei-

sössä sekä ryhmätyötaitojen kehittämistä niin, että ryhmä on toimiva työyhteisössä. 

  

Työhyvinvointi on organisaatiossa monen tekijän summa. Siihen vaikutta-
vat organisaation piirteet, esimiestoiminta, ilmapiiri ja työn hallinnan tun-
ne sekä viime kädessä myös työntekijän näkemys työyhteisöstään. (Manka 
2007, 7-8.) 

 
Tässä tutkimuksessa valikoitui tutkimusaineiston perusteella näkökulmaksi laaja-

alainen näkökulma työhyvinvointiin. Perustelen näkökulmaa sillä, että on todettu tutki-

muksissa, hoitotyö on todettu raskaaksi, niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. 

Hoitoalan toimintaympäristöt ja organisaatiomuutokset sekä työnsisällölliset muutokset 

ovat tätä päivää.  Hoitajilta vaaditaan sopeutumista muutoksiin yhä enemmän. Myös 

hoitotyön luonne on muuttunut, sillä potilaat ovat entistä tietoisempia hoitomuodoista ja 

-keinoista ja heidän vaatimuksensa hoitotyöstä ovat lisääntyneet. Myös monisairaat 

ikääntyneet ja moniongelmaiset potilaat ovat lisääntyneet ja kasvattavat hoitotyön 

osaamisen kehittämisen tarpeita. (Terveyskeskusten perusterveydenhuollon vuodeosas-

tohoito 2009; Kuntatyöntekijöiden hyvinvointiraportti 2011.)  

  

 

2.5 Muutoksen johtaminen ja työhyvinvointi 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa työhön toi-

mintaohjelmassa 2009-2011 todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen toimin-

taympäristössä on koko ajan muutoksia joka puolella, joiden vaikutuksia on etukäteen 

vaikea arvioida. Jatkuva muutostila edellyttää muutoksen hallinnan keinoja. Tarvitaan 

tiedolla johtamista: 
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Erityisesti tarvitaan tietoa organisaation nykytilanteesta suhteessa ympä-
ristöön, vaihtoehtoja organisaation tulevaisuuden suunnan määrittelemi-
seksi, kestävät valmiudet muutoksessa selviytymiseen ja kykyä kehittää 
osaamista jatkuvan osaamisen periaatteella. Avoin tiedonvälitys auttaa ja-
kamaan kokemuksia organisaation työntekijöiden kuin myös organisaation 
yhteistyökumppaneille ja löytämään olennaisen asian, nopeuttaa uusien 
työntekijöiden perehdyttämistä ja ylläpitämään tieto-taito pääomaa. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2009.) 

 
Tarvitaan myös osallistavaa johtamista, joka tukee hoitohenkilökunnan ammatillisia 

vaikutusmahdollisuuksia työssään ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa myös muihin or-

ganisaatiossa tapahtuviin toiminta-alueisiin. Osallistava johtaminen edellyttää mo-

niammatillista yhteistyötä eri toimielimissä, jossa vaihdetaan tietoa, taitoa ja osaamista, 

jossa hoitohenkilöstön osaaminen ja johtamisosaaminen yhdistyvät päätöksenteossa. 

Osallistavaan johtamiseen kuuluu luottamuksellinen ilmapiiri ja kaikkien yhteinen si-

toutuminen. ”Osallistavan johtamisen on todettu parantavan työolosuhteita, ilmapiiriä, 

henkilöstön ja johtajien välistä vuorovaikutusta ja tiedottamista.”  Tiedolla ja osallista-

valla johtamisella luodaan perusta näyttöön johtavaan perustuvassa johtamisessa ja ne 

soveltuvat hyvin hoitotyön johtamiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) 

 

Suonsivu (2003) toteaa, hyvällä muutosjohtamisella ja työhyvinvoinnilla on todettu ole-

van yhtäläisyyksiä. Erityisesti organisaatioiden muutosvaiheessa johtaminen painottuu 

ja hyvän johtajuuden merkitys kasvaa. Muutostilanteiden hallinta vaatii johdolta kykyä 

ennakoida tulevaa. Johdon tulee ottaa huomioon työntekijöiden tunteet ja kokemukset 

huomioon, mutta erityisesti muutostilanteet kaipaavat huomion kohdentamista työnteki-

jän omakohtaiseen kokemukseen. (Suonsivu 2011a, 171.)   

 

Esimiestoiminta ja tasapuolisuus työssä ovat myös yhteydessä hyvinvointiin. Esimiehen 

työnjaon järjestämisen oikeudenmukaisuus ja jokaiselle työntekijälle antama arvostuk-

sen kokemus ovat yhteydessä hyvinvoinnin kokemiseen. Työyhteisön hyvä sosiaalinen 

vuorovaikutus vaikuttaa positiivisesti stressikokemuksiin, vaikka työolosuhteet eivät 

olisikaan ideaaliset. Työ voi olla myös sisäisesti palkitsevaa, riippumatta ulkoisista 

palkkioista. Esimiehen kehittävillä johtamistoimilla esim. kehittämisaktiivisuuteen kan-

nustaminen, uusiin ideoihin ja innovaatioihin kannustaminen, kehityskeskusteluilla ja 

vastuun jakamisella ja antamisella, jossa kannustetaan työyhteisöä kehittäviin toimin-
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toihin, on positiivista vaikutusta työyhteisön stressikokemuksiin. (Nakari 2003,190-

191.)  

 

Suonsivu (2011) on kehittänyt mallin, jossa työhyvinvointi sisällytetään oleelliseksi 

osaksi työtä ja henkilöstöjohtamista. Siinä nähdään henkilöstöjohtaminen valmentavana 

ja coaching – mallina, johon sisältyy ajatus henkilöstön ja johdon yhdessä työskentelys-

tä.  Johto johtaa ja ohjaa henkilöstöä sekä antaa suuntaa toiminnalle. Henkilöstön ideoil-

le ja vahvuuksille sekä hiljaisen tiedon käyttämiselle antaisi tilaa valmentava henkilös-

töjohtaminen. Jokainen mallin osa-alue on vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Mallia on 

esitelty taulukossa 1.  

 

TAULUKKO1. Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtamista -malli (Suonsivu 2011, 179 

-180.) 

 
Työn imu: 

työn vaatimukset ja työn 
voimavaratekijät 

Työn ja työprosessien ke-
hittäminen 

Työtoimintaan paneutumi-
nen eli ”mustan laatikon” 

sisältöjen tarkastelu 

 

Vahvuuksien tunnistami-
nen ja käyttöönotto 

             

                    Henkilöstöjohtaminen valmentavana ja coaching- mallina 

 

 

 

Jokaisen työntekijän työhyvinvoinnin kokeminen ja siihen vaikuttavat tekijät ovat yksi-

löllisiä. Edellä olevasta taulukosta 1. tulee esille, että työyhteisön toiminta pitää olla 

avointa ja dynaamista, joka vaatii johtamiselta läsnäoloa, dynaamisuuden ja ihmisyyden 

ymmärtämistä. Työntekijöiden vahvuuksien ja heidän mielipiteiden kuunteleminen ja 

hyväksyminen on myös osa henkilöstöjohtamista. Taulukossa 1. olevaa mallia voidaan 

tarkastella erilaisilla kysymyksillä ensin esim. työtoimintojen kautta, jossa avataan 

”musta laatikko” ja tällä tavoin arjen työskentely tulee kaikille tietoiseksi ja tämä antaa 

samalla työn voimavarojen ja vaatimuksien pohdinnalle mahdollisuuden.  Positiiviseen 

työhyvinvoinnin kierteeseen tarvitaan työyksikön vahvuuksien tunnistamista me-hengen 

luomiseksi ja yhteisyyden tiivistämiseksi. (Suonsivu 2011a, 179-180.) 
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Suonsivun (2008) mielestä työhyvinvointiosaaminen on yksi tärkeimmistä johtamisen ja 

erityisesti työhyvinvoinnin johtamisen pätevyyksistä. ”Siihen sisältyvät johtajan arvo-

maailma, ihmiskäsitys ja maailman käsitys, luottamus itseensä ja alaisiinsa, itsensä ja 

muiden työntekijöiden kunnioittaminen, vahva tunneäly ja viisaus, itsensä johtaminen ja 

oivallus siitä, että myös johto tarvitsee toiminnan ohjausta ja kehittämisen apua.” Työ-

hyvinvointiosaamisen ydin on siinä, että johto omaa aidon kiinnostuksen työhyvinvoin-

nin edistämiseen.”(Suonsivu 2011a, 166-167). 

 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla Hankasalmen terveyskeskussairaalan vuode-

osaston hoitajien kokemuksia organisaatiomuutoksia tehtäessä sekä selvittää millaisia 

vaikutuksia muutoksilla on hoitajien työhyvinvointiin.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Miten Hankasalmen vuodeosaston hoitajat kuvailevat organisaatiomuutokset 

työssään? 

 

2. Millainen on heidän työhyvinvointinsa organisaatiomuutoksissa?        

 

 

 

4 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Opinnäytetyössäni käytettävä tutkimusmenetelmä kvalitatiivinen tutkimus kuuluu laa-

dullisen tutkimuksen menetelmiin. Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tut-

kimuksessa on kuvata todellista elämää. Tapahtumat muovaavat tosiaan, todellisuus on 

moninainen ja mahdollisuutena on löytää monensuuntaisia suhteita. Kohdetta pyritään 
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tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on löytää tai paljastaa tosi-

asioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

157.) Näiden edellä mainittujen asioiden takia, valitsin tutkimusmenetelmäksi kvalita-

tiivisen eli laadullisen tutkimuksen, koska minulla on usko siihen, että tämä menetelmä 

antaa parhaimman ja luotettavimman tuloksen tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena ovat vuodeosaston hoitajien kuvailemana muu-

toksien vaikutukset ja kokemukset heidän työssään ja mikä heidän työhyvinvointinsa on 

niiden keskellä. Tämän päivän ilmiöitä ovat jatkuvat muutokset sosiaali- ja terveysalal-

la, jotka kuormittavat enemmän ja vähemmän työntekijöitä ja työyhteisöjä. Muutoksien 

vaikutusta on hyvä tutkia tosiasioina ja tuoda niitä esille, miten ne vaikuttavat konkreet-

tisesti työntekijän ja työyhteisön kokemaan työhyvinvointiin. Tätä ilmiötä on tutkittu 

jonkin verran esimiesnäkökulmasta, mutta ei paljoa työntekijä ja työyhteisönäkökulmis-

ta.  

 

Tutkimuksessani aineistonhankinta menetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Pyrin 

laadullisella tutkimusmenetelmällä ja teemahaastatteluilla tavoittamaan tutkittavia ilmi-

öitä ja yhdistämään niitä teorian ja käsitteiden avulla. Mahdollisuus epäonnistumiseen 

tutkimuksessani on, että en pysty johtamaan teoriasta keskeisiä käsitteitä eli käsitevali-

dius olisi huono, joka näkyisi tutkimuksen pääkategorioiden ja ongelmanasettelun heik-

koutena sekä haastattelurungon huonona suunnitteluna. Tai vaikka onnistuisin teoreetti-

sesti tavoittamaan tutkittavan ilmiön, olen voinut epäonnistua laatiessani teemaluetteloa 

ja teema-alueita koskevia kysymyksiä. Tällöin teemahaastattelujeni sisältövalidius olisi 

huono. (Hirsjärvi & Hurme 1985, 128.) Mielestäni edellä mainitut asiat on hyvä tutkija-

na pitää mielessä ja tuoda rehellisesti esille, missä tutkijana on voinut epäonnistua ja 

mikä on kenties vaikuttanut tutkimuksen lopputulokseen. Jos tietää tutkijana syyn miksi 

on epäonnistunut, on seuraava tutkimukseen mennessä opittu virheistä. Joskus joutuu 

oppimaan myös virheistä, vaikka onnistumiset antaisivatkin itsetunnon kohotusta, vir-

heistä oppiminen voi olla paljon antoisampaa. 
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4.2 Teemahaastattelut 

 

Opinnäytetyöni haastattelut toteutin teemahaastatteluina, jossa oli 5 avointa teemaa, 

jotka ovat: ensimmäinen on muutos, toisena nykytilanne työyhteisössä, kolmantena 

ovat vahvuudet ja mahdollisuudet, neljäntenä ovat uhkat ja tulevaisuus ja viidentenä 

ja viimeisenä oli työhyvinvointi. Teemahaastattelua käytettäessä tärkeimpiä ovat haas-

tatteluteemojen suunnittelu. Valitsin teemat niin, että neljä ensimmäistä teemaa liittyy 

tutkimuksissa usein muutoksiin ja niiden muutosprosesseihin ja viidennen teeman eli 

työhyvinvoinnin valitsin, koska muutosten on todettu vaikuttavan henkilöstön työhy-

vinvointiin Luomalan (2008) toimittamassa Työhyvinvointi muutoksessa - tutkimus-

hankkeessa sekä Suonsivun (2011b) Henkilöstön työhyvinvointi laitoshoidon tuotanto-

alueella tutkimuksessa. 

 

Teemahaastattelujen avoimuus oli lähellä syvähaastattelua. Etenin teemahaastatteluissa 

tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen varassa, minulla ei ollut etukäteen 

mietittyjä kysymyksiä, vaan kysymykset nousivat yksilöllisesti haastatteluissa. Teema-

alueiden pohjalta jatkoin ja syvensin keskustelua niin pitkälle kuin tutkimusintressit ja 

haastateltavan edellytykset ja motivaatio sallivat.  (Tuomi & Sarajärvi 2009,75; Hirsjär-

vi & Hurme 1985, 41-42.) Oma asiantuntijuuteni, harjoittelukokemukseni tästä työyh-

teisöstä ja intuitio ohjasivat haastattelujen kulkua. 

 

Haastattelin terveyskeskuksen vuodeosaston kuutta hoitajaa ajalla huhtikuusta kesäkuun 

puoleen väliin v.2011. Sain haastatteluluvan suullisesti, olin kyllä lähettänyt kirjallisen 

luvan, mutta työyhteisöstä johtuvista syistä, sain vain suullisen luvan haastatteluihin. 

Vuodeosaston toiminta oli vaikeutunut työyhteisöongelmien takia, joka vaikutti heidän 

toimintaansa sillä hetkellä. Haastattelut kestivät 20 min–60 min. Haastattelupaikka oli 

Hankasalmen terveyskeskuksen vuodeosasto. Haastattelupaikka vaihteli, välillä olimme 

osastonhoitajan huoneessa, mutta kun siellä ei voinut olla, olimme haastattelutilanteessa 

tyhjässä potilashuoneessa, apuvälinevarastossakin sekä lääkärin huoneessa. Haastattelun 

ympäristö voi vaikeuttaa ja jopa johtaa haastattelun epäonnistumiseen (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 124). 

 

Haastattelujen suunnittelussa pohdin, että miten saisin parhaiten tarvittavan tiedon ja 

mietin haastateltavien edellytyksiä ja motivaatiota. Mikä haastatteluissa tulisi olemaan 



23 
 

tärkein asia ja että missä määrin kohdejoukko on kiinnostunut ilmiöstä (Hirsjärvi & 

Hurme 1985, 41-42). Sainkin tähän liittyen hyvää palautetta haastattelussa yhdeltä haas-

tateltavalta: 

”Otolliseen kohtaan sä tämän tutkimuksen teet ku, ihan erilaista tietoa tul-
lee nyt ku ois tullu sanotaanko kuukausi sitte, tai sehän riippuu ketä sä 
haastattelet mutta tuota, kuka kertoo mitäki, kertooko ne sulle mittää, mut-
ta minäpäs kerron.” 
 

Annoin työyhteisön päättää, ketkä hoitajista tulevat haastatteluihin. Koska haastattelut 

menivät vuodeosaston työn mukaan, soitin aina kerran viikossa aamupäivällä ja kysyin 

milloin haastattelu onnistuisi. Kun haastattelu saatiin sovittua, tulin paikalle sovittuun 

aikaan. Kriteeriksi haastateltavien osalta oli, että kolme hoitajista olisi lähi- ja perushoi-

tajia ja kolme sairaanhoitajaa. Tarkoituksena oli, että kumpaakin ammattiryhmää kuul-

laan asiassa tasapuolisesti.  

 

Haastateltavat olivat 30–50 -vuotiaita. Tärkeimpänä kriteerinä haastateltaville oli, että 

he ovat olleet n. 2 vuotta vuodeosastolla. Viisi haastateltavaa oli ollut työssä 2–22 vuot-

ta sekä yksi haastateltava oli ollut vähän vajaat 2 vuotta työssä. Hirsjärvi & Hurmeen 

mukaan (1985, 129) teemahaastattelussa tutkijan tulee olla tietoinen tutkittavasta jou-

kosta ja siksi tulisi haastatella riittävä määrä tapauksia. Tutkimuksen suunnitteluvai-

heessa on hyvä tutustua käsitteisiin tutkittavasta ilmiöstä ja perehtyä aikaisempiin tut-

kimuksiin. 

 

 

3.4 Teemahaastattelujen eteneminen 

 

Osana esitutkimusta tein ensimmäisen koehaastattelun maalis-huhtikuun vaiheilla, haas-

tattelu oli erittäin onnistunut ja haastateltava oli motivoitunut. Koehaastattelu opetti 

minua käyttämään äänityslaitetta ja se opetti minua myös teemojen lisäksi asettamaan 

lisäkysymyksiä. Oli tärkeää, että haastattelun eteneminen ei pysähtyisi minun kokemat-

tomuudestani haastattelijana. Haastattelijan roolin koin positiivisena haasteena ja sain 

siitä jatkoinnostusta jatkaa haastatteluja. Varsinaiset teemahaastattelut tein yksilöhaas-

tatteluina ja onnistuivat mielestäni haastattelutilanteina hyvin, vaikka itsekin tulin haas-

tatteluihin kesken työharjoittelupäivän. Hirsjärvi & Hurme (2000,124) toteaakin, että 

todennäköisesti jokainen haastattelija joskus epäonnistuu, tilanne saattaa olla hankala, 
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väsymys ja tilapäinen motivaation puute voivat vaikuttaa myös haastattelun onnistumi-

seen. 

 

Haastattelujen aluksi kerroin, että tämä tuleva haastattelu on teemahaastattelu, näytin ja 

laitoin edessä olevalle pöydälle haastateltavalle paperin johon olin kirjoittanut teemat. 

Hirsjärvi & Hurmeen (2000,184) mukaan eduksi olisi, että mietittäisiin ennalta miten 

haastattelujen teemoja voi syventää ja mitä lisäkysymyksiä voisi esittää. Kerroin myös, 

että haastattelut äänitetään ja kirjoitetaan auki, mutta ne ovat luottamuksellisia ja niitä 

käytetään vain opinnäytetyön tekemisessä. Lisäksi kerroin, että kukaan ulkopuolinen ei 

tule lukemaan niitä. Kerroin vielä, että aineistoa käytetään opinnäytetyössä sillä tavalla, 

jossa haastattelijat eivät ole tunnistettavissa. Aineisto hävitetään heti, kun sitä ei enää 

tarvita opinnäytetyön työstämisessä. (kts. Mäkinen, Olli 2006, 148-149.) Tutkijana tein 

yhden virheen, en muistanut kertoa, että haastateltavilla on mahdollisuus keskeyttää 

haastattelu ja kieltäytyä osallistumisesta. Vaikka he olivatkin jo antaneet suostumuksen-

sa ja haastattelu olisi aloitettu. (Mäkinen 2006, 95). Jälkikäteen mietittynä haastatteluti-

lanteissa olin herkkänä haastateltavan motivaatioon, ja kun teemat alkoivat olla ns. 

täynnä, aloitin pikku hiljaa lopettelemaan haastattelua. Haastatteluista jäi tunne, että 

mitään ei tehty ja puhuttu väkisin.  

 

Haastattelujen edetessä tuntui siltä, että asiat alkavat toistumaan ja viimeistä haastatte-

lua tehdessäni vahvistui, että aineiston kyllääntyminen oli tapahtunut. Kun olin auki 

kirjoittanut haastattelut, palautin äänityslaitteen kouluni kirjastoon ja sitä ennen poistin 

haastattelut laitteesta ohjeen mukaisesti pois. Kirjastonhoitaja tarkisti äänityslaitteen 

jälkeeni. Kirjalliset versiot tulen hävittämään silppurissa ja tietokoneella olevat haastat-

telut poistan deleteä käyttäen tiedostoista ja muistitikulta. 

 

 

3 Sisällönanalyysi 

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä aineistoläh-

töisesti. Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti eli induktiivisesti tai se voi 

olla teorialähtöisesti eli deduktiivisesti sekä teoriaohjaavasti (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

110). Aineistolähtöisessä analyysissä halutaan luoda teoreettinen kokonaisuus. Aikai-

semmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla vaikutusta analyysin toteut-
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koin analysointia alaluokkien yhdistämisellä ja muodostin yläluokkia niistä. Lopuksi 

yhdistin yläluokat ja muodostin kokoavan käsitteen.  

 

 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Muutokset  

 

Tutkimuksessani teemahaastattelujen pääteemaksi valitsin käsitteen muutokset, ala-

teemoiksi valitsin työyhteisön nykytilanteen kartoittamisen, vahvuudet ja mahdolli-

suudet, uhkat ja tulevaisuus sekä työhyvinvointi käsitteen. Valmista kysymysrunkoa 

ei ollut, vaan kysymykset nousivat haastattelun edetessä yksilöllisesti haastateltavan 

kanssa. Sisällönanalyysiä tehtäessä aineistosta nousi uusi teema, jotka tulivat jo haastat-

teluissakin hyvin esille. Tutkijan oma asiantuntijuus, harjoittelukokemus tästä työyhtei-

söstä ja intuitio ohjasivat haastattelua. 

 

Tutkimuksen punaiseksi langaksi sisällönanalyysillä löytyi organisaatiomuutos ja hoita-

jien ja työyhteisön työhyvinvointi. Organisaatiomuutokseen liittyy toimintaympäristön 

muutoksia koko Hankasalmen kunnassa, mutta myös itse työyksikköjen sisällä raken-

teellisina ja työnsisällöllisinä muutoksina. Organisaation eli kunnanhenkilöstö on kun-

nan suurin voimavara, jos he voivat fyysisesti ja psyykkisesti hyvin.  

 

”Et kyllähän työnantajien tarttis tajuta se että suurin voimavara kunta-
puolellakin on se hyvinvoiva työntekijä. Että kyllähän sitä paljon tuntuu 
että ihanko sitä ei olis vielä tajuttu.” 

 

Vaikka muutos oli pääteemana, siitä tuli vähän vastauksia suoraan, sen sijaan niitä kulki 

mukana koko haastattelun ajan. En kysynyt, että mikä muutos on tai viitannut siihen 

mitenkään. Halusin että teemojen sisältä nousevat hoitajien todelliset mielipiteet ja aja-

tukset sillä hetkellä, ilman että niitä kukaan ohjailisi.  

”-tota musta tuntuu että on niinku muutoksia kokoajan et aina ei katota 
edes loppuun asti mihin edellinen muutos johtaa kun uus pistetään:”  
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” – mut ei siis ainakaan muutos oo pelottava, mutta se on niinkun kyllä 
mää nää sen mahdollisuutena sitten, et en mä niinkun sillä lailla pelkää.”  
 
”et ylipäätään muutoksen, kyllä mä nään sen enempi niiku positiivisena ja 
vahvuutena se on niiku mahdollisuus muuttaa asioita joita mitä on ajatel-
tu”  
 
” – tavallaan vaikka ne isot muutokset täällä ympärillä jyllää, kuitenki se 
työ on sinällään pysyny samanlaisena. -ehkä se kumminkin on enemmän 
ajatusmaailmaan ja se muutos sitte tota että mitenkä se ite kokee.”  

 

Tutkimuksen haastatteluissa ilmeni että muutosta ei koettu pelottavaksi ilmiöksi vaan 

tarpeelliseksi siksi, koska muutoksen avulla on mahdollisuus muuttaa asioita. Muutok-

set koettiin jatkuviksi ja että niitä on liikaa. Muutosten tuomia vaikutuksia ei odoteta 

kun uusia muutoksia jo suunnitellaan. Yksi haastateltavista koki, että joku muutos täy-

tyy tulla, että samalla lailla ei voida jatkaa. Toisen haastateltavan mielestä muutos ei 

muuta hoitotyön perustarkoitusta, koska tarpeet ovat samanlaiset yleensä aina. Muutos 

koettiin myös asennekysymyksenä.  

 

 

5.2. Työyhteisön tila 

 

Tutkimuksen ensimmäisen teeman avulla selvisi, mikä työyhteisön tila oli haastattelu-

hetkellä. Muutosprosessi oli alkanut n. vuosi takaperin. Haastatteluissa nousi esille että 

muutos tarkoittaa terveyskeskuksen vuodeosaston muuttumista hoivasairaalaksi ja että 

muutos tuntuu hyvin kaukaiselta suunnitelmien muuttumisen takia. 

 
”Meillähän on sairaala muuttumassa hoivasairaalaks, ne on niin kaukasia 
vielä. Niistä vaan puhutaan ja pidetään palavereja - ei meiän päivittäiseen 
elämään vaikuta täällä -” 
 
”- että tää on niin monta kertaa nää suunnitelmat tässä muuttunu kun on 
niitä paikkoja ei oo ollu millon ja kaikki on ollu valmiina että rakentami-
nen alkaa sillon ja sillon ja sit yhtäkkiä sanotaan että ei ne alakaan. Tää 
on tämmöstä niinku tavallaan ei jaksa vielä keskittyä, minä ainakaan kun-
nolla mitä se on ennen kuin jotain konkreettista saahaan aikaseks.”  

 
Tutkimukseni haastatteluissa ilmeni, että muutosvastarintaa oli ollut aikaisemmin mutta 

haastatteluhetkellä vähemmän. Käsittelen tätä aihetta enemmän tulevassa uhkat ja mah-

dollisuudet muutoksessa kappaleessa. Nyt haastatteluissa tuli ilmi, että muutosprosessi 

tuntui pysähtyneen ja tunnelma oli odottava. 



28 
 

 

”Tämä on tämmönen jatkumo koko ajan jos ja kun ja sitten elämää viete-
tään.”  
 
”- jos aatellaan ensinnä tota hoivasairaala muutos asiaa ku se nyt venyy 
ja paukkuu enne ku tapahtuu yhtään mitään. Tavallaan nyt on vähän 
semmonen pysähtyny tilanne sen suhteen sitä niinku odotetaan et kyllä se 
sieltä tulee ja niitä muutoksia tulee mutta jotenki on vähän semmonen 
odottava ja pysähtyny tunnelma sen suhteen.”  

 
Tutkimuksen kaikkien haastateltavien mielestä haastattelu hetkellä muutosprosessissa 

oli nyt pysähtynyt välivaihe. Kukaan ei tuntunut tietävän mitään miten muutos etenee ja 

milloin ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Muutoksen ei koettu vaikuttavan sen hetkiseen 

työhön. Kenelläkään ei tuntunut olevan tietoa ja käsitystä, mikä muutoksen sisältö tulee 

olemaan käytännössä osastolla ja mitä se työssä tarkoittaa.  

 

”Meille ei oikeastaan kerrota jotakin, mutta oikeesti me ei tiedetä mihin 
suuntaan me ollaan menossa. Mikä meiän tulevaisuus oikein on, milloin 
mitäkin tapahtuu?”  
 
”Varsinaisesti se ei tällä vielä vaikuta meiän työhön kauheesti,-”  
 
”Ja sitten vielä tähän että meistä ei kukaan meistä ei tiiä mitä tämä muu-
tos ihan sitten käytännössä tulee meiän työpisteessä ja työssä tarkoitta-
maan.” 

 

Suurimpana organisaatiomuutoksena mikä oli jo tapahtunut tuli haastatteluista esille oli, 

että vuodeosasto oli muuttunut sosiaalitoimen organisaation alle terveystoimen organi-

saation alta. Hankasalmen terveyskeskus siirtyi 2011 vuoden alusta Jyteen eli Jyväsky-

län yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen. Samalla vuodeosasto siirtyi Hankasalmen 

kunnan sosiaalitoimen alaisuuteen. Yhteistyön oli koettu alkaneen hyvin organisaatioi-

den välillä.  

”Niin täällähän nyt on suurin organisaatio muutoshan on se, et ollaan ny-
kyään sosiaalihuollon alla - ei oo terveystoimen alla - kun tuli tää – et 
vastaanotto meni Jytelle, me jäätiin Hankasalmen kunnan alaisuuteen -”  
 
”Meillä on menny mun mielestä ihan hyvin, et ollaan jatkettu siitä missä 
me oltiin vuoden viimeisenä päivänä niin siitä eteenpäin, et ei meillä ollu 
mitään.”  
 
 

Haastateltavat kertoivat, että myös työnsisällöllisiä muutoksia oli tapahtunut samassa 

yhteydessä kun vuodeosasto oli siirtynyt sosiaalitoimen alle Hankasalmen kunnan orga-
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nisaatioon. Hankasalmen kunta oli päättänyt, että ei osta laboratoriopalveluita veriko-

keiden ottamiseen, vaan vuodeosaston hoitava henkilökunta ottaa itse verikokeet ja  

siirtyi heidän vastuulleen. Tässä yhteydessä koettiin, että yksi osa-alue työtä on tullut 

lisää entisten töiden päälle ja että sairaanhoitajan työn kuva tulee muuttumaan jatkossa. 

 

”Et suurin muutos varmaan mikä on tullu ni on se että laboratoriopalvelut 
ku meni Jytelle, ni kunta ei osta niitä sieltä. Vaan nyt meillä osastolta on 
koulutettu ihmisiä siihen.” 
 
”Kyllähän meilläkin tuo työnkuva sairaanhoitajanaki tulee muuttumaan, 
että nyt jo meillä on niinku tuo näytteiden otto, siirty niinkö meidän työn-
tekijöiden vastuulle, mikä aikaisemmin oli et tuolta laboratoriosta kävi 
henkilökunta ottamassa näytteet, mutta nytten sitten se on vyörytetty, 
meiän hoitajien pitää niinku työnsä lisäksi sitten ottaa vielä osa-alue li-
sää.”  

 

Tutkimuksen välituloksena ensimmäiseen teemaan on, että meneillään on muutospro-

sessi terveyskeskuksen vuodeosastosta hoivasairaalaksi, jonka prosessi on ”pysähty-

neessä ja odottavassa” tilassa. Alkuvaiheen muutosvastarinnan voimakkaimmasta vai-

heesta on jo hieman etäännytty. Vuodeosastolla tapahtunut organisaatiomuutos terveys-

toimesta sosiaalitoimeen on pääsääntöisesti onnistunut sekä yhteistyö on toimivaa Jy-

väskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen eli Jyteen. Organisaatiomuutoksen 

yhteydessä tapahtui myös työnsisällöllisiä muutoksia hoitajien työnkuvassa.   

 

Teemaan liittyen tutkimuksessani melkein kaikissa haastatteluissa nousi esille työyhtei-

sön sisäisiä ristiriitoja ja esimies-alaisongelmia. Haastattelut etenivät huhtikuun alusta 

kesäkuun alkuun asti, jonka aikana haastattelin kuusi hoitajaa.  Ensimmäisessä haastat-

telussa ristiriitatilanne oli voimakkaimmillaan ja viimeisessä haastattelussa hiljaisimmil-

laan. Henkilöstössä ja johtamisessa oli tapahtunut vaihtuvuutta.  

 

”Nyt se muutos varmaan edellisenä syksynä lähti konkretisoitumaan täällä 
henkilöstössä tapahtu vaihtuvuutta….”  
 
”-,että meillä on tässä nyt esimiesjohtamisessa niin meillä on tässä sem-
mone joku murros menossa, että se on aika semmone epäselvä kohta.”  

 

Tutkimukseni haastateltavat sanoivat, että ristiriitoja oli ollut ennen tämän hetkistäkin 

ristiriita tilannetta ja että ne kuluttivat valtavasti energiaa.  
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”- kyl se varmasti heijastunutki hyvinki paljon ja sitten näitä konflikteja 
mitä tässä pitkin matkaa ne kyllä kulutti valtavasti energiaa, et nyt on sil-
lei helpottunut olo että kuitenkin on jo jonkinlainen rauha maassa ja hen-
gähdystauko enne kuin sitte muita ratkaisuja tässä tulee. Että saa nyt rau-
hassa keskittyä siihen työn tekemiseen eikä oo sitte sellasta muuta mitä pi-
tää.”  
 

Tutkimuksen viimeisessä haastattelussa oli ristiriita tilanne jo selvinnyt ja osaston tilan-

ne oli rauhoittunut ja henkilökunnalla oli helpottunut olo. Osaston toiminta jatkui enti-

sellään ja hoitajat saivat keskittyä rauhassa perustyön tekemiseen 

 
”– nyt jotenkin tuntuu, että se semmonen työrauha on niinkö palautunut 
meiänkin osastolle, että just tänä päivänä sanoin: ”Miten on hyväkin on 
olla täällä töissä, että on saanut tehä kaikessa rauhassa.”  
 
”- kyl mun mielestä se tilanne on sillee ihan siihen alkukuukausien tou-
huun rauhoittunu, että monet ihmiset ovat niinkö ihan asettunu siihen. 
Nythän ei sen kummemmin, että tehhään tätä meidän perustyötä nyt niin 
hyvin kuin osataan.”  
 

Työyhteisön nykytilassa teemasta nousi tutkimuksessa esille myös asia, mikä vaikutti ja 

vaikuttaa päivittäin hoitajien työhön ja työssä jaksamiseen.  Suurin osa haastateltavista 

oli sitä mieltä, että työssä jaksamiseen vaikuttaa se, että työntekijöitä ei ole riittävästi 

työvuoroissa.  

 
”Sit semmone - nyt muutoksesta päivittäisessä toiminnassa on aina tuo 
henkilöstämäärä on, sehän vaikuttaa, koska välillä on enemmän ja välillä 
vähemmän ja useimmiten sitä on se vähemmän - se on niinku semmone 
asia mikä kaikkein eniten rassaa, koska, koska niin ku itellä on ne tietyt 
periaatteet ja ne tietyt kriteerit miten haluaisi ne potilaat hoidetaan ja sii-
hen ei ihan oikeesti ole mahollisuutta että sitä porukkaa ei oo riittävästi.” 

 

Tutkimukseni osoitti, että kun henkilökuntaa ei ole riittävästi työvuoroissa ja kiire pai-

naa päälle, aiheuttaa se hoitajassa riittämättömyyden tunnetta. Hoitajilla on tietyt hoito-

työn periaatteet ja kriteerit miten haluaisi potilaita hoidettavan. Hoitajana tilanne tur-

hauttaa ja virheiden mahdollisuus kasvaa kiireessä. Potilaiden ja heidän omaistensa tieto 

on lisääntynyt vuosien varrella ja heidän kohtaamiseen tarvitaan vuorovaikutustaitoja. 

Tiedon lisääntymisen vuoksi, joskus tulee tilanteita missä potilas ja omaiset sekä hoita-

va hoitaja eivät ole samaa mieltä hoidosta ja hoidon sisällöistä. Yhdessä haastattelussa 

tämä nousi hyvin esille. 
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”Et se on semmonen niinku suurinpiirtein ohipyyhkäsy joitteki potilaiden 
kohdalla, kuhan päästään eteenpäin hommissa, voiaan sanoa että ollaan 
käyty jokaisen luona tyyliin.”Se on sillei turhauttavaa ei saa tehä työtä 
niinku haluais tehä. Ja sitten tietenkin virheiden mahollisuudet kasvaa, ai-
na kun joutuu tekemään sillä tavalla.” 
 
”- kyllähän potilaat tietää hirveen paljon asioista enemmän, ovat tottuneet 
hakemaan tietoja eritavalla kuin mitä silloin - että siis niinku ja omaiset 
on paljon semmosia niinkun kyselevät enemmän.” 
 
”Kyllä siinä ne ihmissuhdetaidot vielä siellä sitten esiin, sit se ei riitä että 
sä kohtelet potilasta hyvin vaan pitäs - myös niitten omaisten kanssa ja sit-
ten kun kaikki omaiset vaikka kuinka yrittäs sitä hyvin eihän niille kelpaa 
mikkään.” 
 
”Että tota niin teet niin tai näin aina teet väärin ja joittenki potilaitten 
kohdalla täytyy pelätä sitä että uskallanko mä nyt tehdä tätä vai uskallan-
ko mä tehdä tota ja oonko mä oikeudessa jonki ajan kuluttua, kyllä ne on 
semmosia asioita mitkä ihan oikeesti välillä on sillei että lyönkö hanskat 
tiskiin heti vai mitä teen tässä.” 
 
 

5.3 Muutoksien vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

Tutkimuksen toisen teeman haastatteluissa tuli hyvin esille, mitä henkilökunta toivoo 

tulevasta organisaatiomuutoksesta eli hoivasairaalasta. Haastattelemani hoitajat toivo-

vat, että tuleva muutos olisi käytännönläheinen muutos, joka oikeasti vaikuttaisi työyh-

teisön toimintaan sekä päivittäiseen työntekemiseen, Se lisäisi sitten pohdintaa omasta 

työstä ja sen mielekkyydestä ja vaikuttavuudesta. 

 
”Että muutos toisi hyvää tullessaan, käytännönläheinen muutos joka jää 
elämään työyhteisöön ja jolla on vaikutusta työn tekemiseen.” 
 
”Käytännönläheinen muutos lisää pohdintaa omasta työstä, sen mielek-
kyydestä ja vaikuttavuudesta.” 
 

Tutkimuksen hoivasairaalan tulevasta muutoksesta nousi, että hoitajat toivovat tulevassa 

hoivasairaalassa potilaiden saavan parempaa ja kuntouttavampaa hoitoa inhimillisem-

mässä ja kodinomaisemmassa ympäristössä. 

  
”- sit jos puhutaan ihan hoivasairaalasta niin tota vanhuksillakin -
mahdollisuuksina että todennäköisesti ihmiset saa sitten inhimillisempää 
hoitoa ja ois niin kuin kodinomaisempi tämä ympäristö.”  
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Hoitajien toiveina tuli esille, että kuntouttavan hoitotyön tueksi olisi hyvä jos hoivasai-

raalaan tulisi kuntosali. Kuntosali, jossa voidaan auttaa potilaita vahvistamaan lihaskun-

toa. Potilaiden tasapainoaistia saataisiin kehitettyä ja se vaikuttaisi potilaiden toiminta-

kykyyn ennaltaehkäisevästi. Potilaat olisivat virkeämpiä ja heitä ei niin paljon tarvitsisi 

hoitaa sänkyyn, se vaikuttaisi hoitotyön mielekkyyteen ja heidän kanssaan pystyisi oh-

jaamaan ja keskustelemaan enemmän ja se vaikuttaisi hoitajien jaksamiseenkin. 

 
”Se kuntosali ois hyvä sitten että pyrittäisiin vahvistamaan sitä lihaskun-
too, saahaan tasapainoaisti hyväksi ja ei tulis lonkkamurtumia, että ois 
sellaista ennaltaehkäisevää se työ.” 
 
”Varmasti sen huomaisi fyysisen työn raskaudessa, jos ei tarttis kaikkia 
käännellä ja pyöritellä, vois vaan vessaan viiä ja kävelyttää ja kyllähän se 
varmasti siihen mielekkyyteen koska silloin potilaat on virkeempiä ja niit-
ten kanssa pystyy keskustelemaan enempi ni myös se vaikuttas sitä kautta 
omaan jaksamiseenkin.”  
 

Samassa nousi myös esille, että tulevan muutoksen myötä toivottaisiin lisää aikaa poti-

lastyöhön ja että ei ainakaan eriteltäisi sairaanhoitajan ja perus- ja lähihoitajien töitä 

liiaksi, koska potilastyöstä pidetään. 

 
”Mä toivoisin aikaa siihen potilaan kanssa olemiseen lisää, ettei eriteltäs 
niitä töitä että sairaanhoitaja on se joka on tuolla kansliassa ja jakaa 
lääkkeitä ja tekee papereita, kyl mää tykkään ihan siitä potilastyöstä niit-
ten ihmisten kanssa.” 
 

Hoivasairaalaan toivotaan myös riittävästi työntekijöitä, jotka olisivat oikeasti kiinnos-

tuneita hoitotyöstä. Haluaisivat olla mukana kehittämässä osaston toimintaa ja tuotta-

massa potilaille hyvää hoitoa ja että heillä olisi kuntouttava työote. 

 
”Riittävästi työntekijöitä. Se että oikeesti olis, kuka kiinnostus ihan oikees-
ti työn tekemisestä. Haluais viiä sitä osastoa eteenpäin työtekijänä ja poti-
laitten, että niillä olis hyvä olla ja olis se kuntoutusote täällä.” 

 
Tutkimuksen haastateltavilta tuli esille myös asennemuutoksen tarve koko työyhteisöön, 

että työtekijät huomaisivat että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteitään ja ideoitaan 

otettaisiin vakavasti. Ainakin tutkittaisiin ideoiden mahdollisuudet toteuttaa niitä käy-

tännössä. Tällainen muutos vaikuttaisi itse hoitotyöhön ja potilaiden suhtautumiseen 

siihen. 

”Tavallaan se ois semmonen asennemuutos koko työyhteisössä että taval-
laan työntekijätkin huomaa et heitä kuunnellaan ja otetaan huomioon sit-
ten jos tulee hyviä ideoita niitä voi toteuttaa ja sitte samalla se koskettaa 
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aika paljon niitä, potilaatki sitte ihan toisella tavalla suhtautus koko hoito-
työhön.” 

 
 
5.4 Muutosuhkat ja tulevaisuus 
 
Tutkimukseni kolmannessa teemassa tuli esille, että muutoksia näkyy ja on joka puolel-

la sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja ne vaikuttavat jokaisen työntekijän 

tasolla. Työpaikan pysyvyyden tunne on epävarmaa ja että työnsisällölliset muutokset 

ovat arkipäivää. Omaa työtä pitää kehittää jatkuvasti ja tuoda näkyväksi.  

 
”- ni ihan samalla se rakenteellinen muutos näkyy joka puolella. Kyl se on 
kautta koko linjan koko terveydenhuolto - ja sosiaalihuollon puolella nii 
samalla lailla ihmiset hakee sitä niitä ku pyritään hakemaan semmosiin 
isoihin organisaatioihin ja sitten pyritään hakemaan sitä tuottavuutta. Et-
tä ihmiset joutuu tavallaan niinkö taistelemaankin semmosista aiemmin it-
sestään selvyytenä pitämistään asioista kuten se että onko mulla työpaik-
ka. Ja sitten kehittämään se tavallaan pitää niinku koko ajan tavallaan te-
hä näkyväksi se oma työ että mikä se sitten on.” 
 

Muutosuhkaan liittyen myös nousi esille, että muutosprosessin alkuvaiheessa oli ollut 

muutosvastarintaa. Aivan muutosprosessin alkuvaiheessa oli tehty kysely, jossa oli ky-

selty, mitä mieltä on muutoksesta. Muutosuhkaan liittyen henkilökunnalle oli myös pel-

koja alkanut tulla työpaikan menettämisestä ja epävarmuuden tunnetta oli ollut.  

 
”-tietysti kaikenlaisia pelkoja on niinku meiän työyhteisössä tullu varsinki 
alkuvuonna monet hoitajat mietti sitä että mikä se minun kohta on tässä 
muutoksessa tulee olemaan ja saanko pitää työpaikkani vai täytyykö mi-
nun siirtyä toiseen työyhteisöön tai työsuhteeseen ja jolla ikää oli jo 
enemmän heille heräs huoli siitä että huolitaanko enää tämän ikäistä ja 
kun on ollu täällä jo niin kauan aikaa että pystyykö enää sitten työskente-
lemään muualla että monelaisia semmosia pelkoja ja uhkakuvia on ollut” 
  
”Siinä vaiheessa en tiedä sitten työskentelenkö täällä vai jossain muualla, 
että koska kaikkia ei kelpuuteta, kaikkihan ei tule sitten tänne jäämään, 
kun paikat vähenee. Sitähän ei vielä tiedetä tällä hetkellä mikä se paikka 
mahollisesti sitten itelle tulevaisuudessa on.” 
 

Tutkimuksessani nousi hyvin voimakkaasti myös esille, että hoitajat ovat huolissaan 

vanhuksien ja potilaiden palveluiden riittämättömyydestä kunnassa. Heille on kerrottu 

tulevasta hoivasairaalamuutoksesta ja sen yhteydessä kerrottu, että hoivasairaalassa tu-

levat potilaspaikat vähenemään, mutta samalla kunnassa on pula jatkohoitopaikoista 

potilaille. Haastatteluissa tuli esille, että laitospaikkoja tarvitaan väestön ikääntymisen 
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myötä ja Hankasalmellakin asuu vielä kotona paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät ole 

vielä palvelujen piirissä. 

 
”- mulla on huoli oikeesti niistä mummoista, jotka joutuu sit tonne erikois-
sairaanhoitoon ja mihinkä ne sijoittuu sitten sieltä että se on vähän sellas-
ta liukuhihnajuttua että ollaanko menossa oikeeseen suuntaan että mun 
mielestäni laitospaikkoja tarvitaan edelleen ja kun väestö ikääntyy. Meil-
läkin tämä väestö aika tämmöstä vanhaa ja tuolla kylillä yllätyksiä var-
masti että mitä ei tiietä.” 
 
”- siis niillähän on suunnitelmat että sitten jossain vaiheessa tää muuttuu 
hoivasairaalaksi kun meillä saatas paikkoja vähennettyä kun ensin saatas 
vanhuksille jatkoasumispaikkoja” 
 

Vuodeosastolla oli haastatteluhetkellä potilaita, joilla ei ollut jatkohoitopaikkaa tiedossa 

ja jotka pärjäisivät jossain muunlaisessa ympärivuorokautisessa hoiva- tai hoitokodissa, 

jos sellaisia olisi. 

 
”- meillä on nyt tälläkin hetkellä ainaki vajaa kymmenkunta potilasta jot-
ka ei, vois mennä missä tahansa hoitokodissa, ympärivuorokautinen hoi-
tokoti tarjoais semmosta apua - . Et sille ois tilaus-” 
 
”ne välttämättä ei tarvii sairaala hoitoo mutta ne tarvii tehokkaampaa ko-
tihoitoon tai sitten semmosta kotisairaalatyyppistä hoitoa -” 
 

Hoitajat ovat myös huolissaan siitä miten tulevassa muutoksessa työntekijöiden riittä-

vyys huomioidaan ja työntekijöiden oikea sijoittuvuus. Varsinkaan kun organisaatiossa 

ja työntekijöillä ei ole selkeätä kuvaa mihin muutosten myötä ollaan menossa. 

 
”Jotenkin miettii aina sitä resurssia noissa muutoksissakin että kun ei oi-
kein kellään ehkä oo semmosta selkeetä kuvaa nyt mihin ollaan menossa 
näitten muutosten myötä et osataanko sitten resurssoida loppu pelissä oi-
kein että onko tarpeeksi työntekijöitä oikeissa paikoissa ja et se on vähän 
semmonen et se varmaan tulee sitten kantapään kautta vasta huomataan 
mikä toimii ja mikä ei että se vähän mietityttää.” 
 

 
5.5 Työhyvinvointi  
 
 Tutkimuksestani nousi esille, että vuodeosaston yhteishenki työntekijöiden välillä on 
pääsääntöisesti hyvä ja että töihin oli hyvä tulla. Ammattiryhmien kesken saattaa olla 
joskus jotain ”kissan hännän vetoa”, ' 
 

”No mun mielestä täällä on ollu hyvä yhteishenki työntekijöiden välillä 
ihan aina, et mä oon tykänny vaan ei tosissaan sillä lailla vaikee lähteä 



35 
 

koskaan töihin että täällä on tietysti eri ammattiryhmien välillä saattaa ol-
la jotakin - aivan asiat asioina aivan näin että se joka väittää että täällä 
on huono yhteishenki työntekijöitten välillä niin kyllä täytyy kattoa pei-
liin.” 
 
”Musta tuntuu, että niillä joillakin on jotain kissanhännänvetoa jostain -.” 
 

Tutkimuksessani nousi esille, että työpaikan sosiaaliset suhteet ovat yksi työntekijöiden 

voimavaroja työssä. On tärkeää, että töissä saa keskustella ja jakaa asioita kollegoilleen, 

on ne sitten työpaikkaan liittyviä tai omaan henkilökohtaiseen elämään liittyviä asioita. 

 
”No ainakin päivittäin tulee esille et saa jutella työkavereitten kanssa et 
sillee on kaikkien kanssa tulee hyvin juttuun ja on sillä tavalla voi keskus-
tella työhön liittyvistä asioista tai henkilökohtaisista asioista että melkein 
jokaisen tuntee sen verran pitkältä ajalta että on semmonen historia et voi 
jakaa niitä jos on jotain hankaluuksia tai mieltä painaa joku nii voi jutella 
sit töissäki” 

 
Tutkimuksessani nousi esille, että muita voimavaroja työssä jaksamiseen ovat perhe ja 

harrastukset. Kun perusasiat ja elämä ovat kunnossa jaksaa työtä tehdä, mutta jos ne 

eivät olisi, saattaisi työnteko tuntua liian raskaalta. 

 
”Mulle liikunta on hirveen tärkee ja siihen oikeastaan vuorotyö sopii mul-
le. Kyllä kai se perhekin on voimavara. Kyllä sieltä varmaan ne ihan pe-
rusasioita. Se peruselämä on kunnossa, et jos se rassais ei kyllä jaksais tä-
tä työtä tehdä.” 
 

Nousi myös esille, että jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta henkilökohtaisesta 

elämästään ja hyvinvoinnistaan sekä työssä jaksamisestaan.  

 
”Nykyään mun mielestä jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa siitä että 
pitää huolta omasta itsestä et se että sulla on myös sitä vapaa-aikaa sitten 
perheen tai harrastusten parissa et se ois se vastapaino ja voima sitte siihe 
että sä jaksat tulla taas töihin” 
 

Tutkimuksessani tuli esille, että työyhteisön voimavara on osaava työntekijä. Jokaisella 

työntekijällä on tietoa, taitoa ja erilaisia kykyjä ja osaamista.  

 

”Meillä jokaisella lähi- ja perushoitajalla tai kaikilla hoitajilla on joku 
sellanen oma juttu ja tää on mun juttu tää - ” 
 
”Oon sitten semmonen siihen liittyvä tietopankki näille tytöille - ” 
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Tutkimuksessani eräs hoitaja sanoi, että opiskelijat tuovat uusia näkökulmia työn toi-

mintatapoihin ja jo pitkään työssä olleelle työntekijälle uusia näkökulmia työhön.  

 
”Se tekkee tämmöselle vanhalle konkarille hyvvää, niitä toimintatapoja 
vähä katsoa, että mitenkä se oikein tehhään. Opiskelijat ovat just se, se on 
se juttu!” 
 

Haastatteluista nousi myös esille, että koulutukset antavat työkaluja ja voimavaroja työ-

hön. Työnantaja on järjestänyt hyvin mahdollisuuden koulutuksiin. 

 
”Kyllä mä oon päässy hyvin koulutuksiin - kyllä sekin kyllä kannustaa. Ai-
na kun tulee koulutuksista näkee asiat paljon valoisampina. Pursuu oikein 
ideoita ja haluaa -” 
 

Lisäksi tutkimukseni haastatteluissa tuli esille, kun haastateltava kertoi opinnoistaan, 

että työntekijät opiskelevat mielellään sellaista, minkä avulla he löytävät kehittämiside-

oita työhönsä. Työyhteisöllä on tarve käytännön työhön tuoda työkaluja työyhteisön 

käytäntöjen kehittämiseen. Kehittämisidean toteutuminen hyödyttää koko työyhteisöä, 

koska tarkoituksena on vaikuttaa tulevien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttä-

miseen ja viihtyvyyteen työyhteisössä. 

 
”Että se kun nyt on tää että sanotaan vaan opiskelijoille, että juokse pe-
rässä ja kato mitä myö tehään. Ei oo aikaa ohjata eikä semmosta suunni-
telmaa siihen ohjaukseen.” 
 
”Joo tarkotus on, et me tehtäs semmonen-me haluttas  ihan semmone 
konkreettinen asia millä ois vaikutusta tähän meiän käytännön työhön ja 
millä ehkä pystyttäisiin vaikuttamaan sijaisten saamiseen, opiskelijoiden 
viihtyvyyteen - et saatas niinku opiskelijoitten kautta semmosta viestiä vie-
tyä eteenpäin et tää on kiva paikka tänne kannattaa tulla.” 
 

Hoitajat sanoivat tutkimuksessani, että heidän mielestään työntekijän työn ja erityis-

osaamisen koulutuspalkitsemisen pitää riippua siitä käyttääkö työntekijä omaa osaamis-

taan työskennellessään. 

 
”No on se luvattu jo että palkkaan vaikuttaa mut sit on kyllä myös sekin et 
kyl mä olettaisin sitten sen pitää huomioida siinä vaiheessa jos mä käytän 
koulutusta hyväkseni. Mun mielestä sen koulutuksen täytyy näkyä siinä 
työssä että sitä on niinkun jotain tehty.” 

 
Haasteltavilta nousi myös, että erikoisosaamisen ja vastuun lisääntymisen pitäisi näkyä 

palkkauksessa. 
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”- kyl se kaikki erikoisosaaminen ja vastuun lisääntyminen pitäs näkyä 
myös siinä palkkauksessa.” 
 

Samalla tuli myös pohdintaa siitä, onko sellaisen työn arvioimiseen vielä riittäviä mitta-

reita millä mitata erikoisosaamisen työnvaikuttavuutta. 

 
”Ei se tuu tarpeeks esille vielä. Onko se niin hankala määrittää sitten, että 
puuttuuko siitä joku selkee semmonen kriteeristö tai kaava, jolla sitä voisi 
arvioida.” 
 

Haastatteluissani nousi esille, että jos työyhteisössä on ns. kevennettyä työtä tekeviä 

työntekijöitä vaikuttaa se muihin työntekijöihin ja heidän työnraskauden kokemiseen, 

joilla ei ole rajoitteita.  Siksi työnantajan pitäisi kiinnittää entistä enemmän työntekijöi-

den työhyvinvointiin ja tasapuoliseen työnjakoon. 

 

”Kyllä siinä suhteessa työhyvinvointi on semmonen asia jos halutaan että  
porukka täällä jaksaa, niin kyllähän täällä täytyy siihen työhyvinvointiin 
ihan hirveesti satsata ja sitten kun täällä on jo kuitenkin vanhempaa po-
rukkaa, joilla on erinäisistä syistä kevennettyä työtä - kyllähän sen heille 
suon, mutta et ei se sitten voi myöskään ajatella et otetaan niiltä muuta-
malta sitten kaikki revitään selkänahasta.” 
 
”Ja se semmonen tasapuolinen työnjako, että se olisi sitten.” 
 

Tutkimuksessa tuli esille myös, että työnohjausta ei ole käytetty vähään aikaan työyh-

teisössä. Joku vuosi sitten oli ollut työyhteisön kehittämisprojekti, joka oli tarkoitettu 

kaikille vakituisille työntekijöille. Tarvetta olisi ihan perinteiselle työohjaukselle työyh-

teisössä ja yksilöittäinkin. 

 
”Siis mun mielestä varsinaista työnohjausta ei oo ollu, täällähän oli se 
projekti jokunen vuosi sitten työyhteisön kehittämisprojekti-” 
 
”Et varmaan sellanen oikein perinteinen työnohjaus ois ollu enempi mitä 
ois kaivattu” 

 
 
5.6 Työhyvinvoinnin edistäminen muutoksen johtamisessa 

 

Tutkimuksessani teemasta työhyvinvointi, uutena teemana nousi esille työhyvinvoinnin 

edistäminen muutoksen johtamisessa. Vuodeosastolla on yleensä esimiehenä osaston-

hoitaja, mutta tutkimuksessani osastonhoitajasta puhutaan myös lähiesimiehenä. Työ-

hyvinvoinnin johtaminen on keskeinen haaste johtamisen uudistumiselle. Menestyäk-
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seen organisaation tulee huolehtia hyvin henkilöstöstä, henkilöstön sitoutumisesta työ-

hön ja huolehtia hyvästä osaamisen tasosta. Erilaiset työhyvinvoinnin keinot ovat tärkei-

tä jaksamisen kannalta. Työntekijöiden kokemus siitä, että he pystyvät vaikuttamaan 

työhönsä, luo pohjan työtyytyväisyydelle ja sitä kautta vaikuttaa organisaation tuloksel-

lisuuteen. (Suonsivu 2011a, 12.) 

 

Tutkimukseni haastatteluissa tuli esille, että strategiat tulevat johdolta päin, mutta lä-
hiesimiehen tehtäviin kuuluu, että kuinka hän osaa tuoda strategian ja vision tulevasta 
sellaisella kielellä käytännön arkityöhön, että se ymmärretään ja siirretään ja sopeute-
taan käytäntöön toimivaksi. Silloin lähiesimiehen rooli on tärkeä työntekijöille. 

 
”Kyllähän ne strategiat ja nämähän tulee tuolta ylhäältä päin, - mää kyllä 
sälytän tolle lähiesimiehen niskoille sen että osaako se niinku tuoda stra-
tegian tän vision semmosella kielellä tänne käytäntöön et se niinku ym-
märretään, se niinku voidaan tähän käytäntöön niin kuin toteuttaa ja so-
peuttaa sinne. Että siinä suhteessa kyllä se lähiesimiehen rooli on tosi tär-
kee.”  

 
Tutkimuksessa tuli myös esille, että jos lähiesimiehen tehtävänkuva muutoksissa on 
kadoksissa tai sitä ei osata tarpeeksi hyvin tuoda esille, vaikuttaa se henkilökunnan luot-
tamukseen. Luottamuspula taas vaikuttaa henkilökunnan turvallisuuden tunteeseen. 
Luottamus on yksi olennaisin osa koko työyhteisön toimintaa.  
  

”- sekin on varmaan siinä että ku me ei tiietä ees sen osastonhoitajan toi-
menkuvaa-” 
 
”Täällä on semmone myllerrys käyny – se nyt liittyy näihin meiän esimies 
kuvioihi, että täällä on niiku semmonen luottamuspula.” 
 

Luottamuksen puuttuessa, työntekijöiden työhön sitoutuminen kärsii, koska työntekijät 
kokevat, että kaikki eivät sitoudu työhön ja tavoitteisiin.  
 

”Kyl sen helposti huomaa, jotkut sinnittelee pitempään ja ajattelee että 
kyllä tää vielä tästä muuttuu ja toiset on sitte niin valmiiksi kyynisiä että ei 
kannata ees yrittää, antaa olla vaan että tehhään päivä kerrallaan.” 
 

Haastatteluissa tuli esille, että lähiesimiehen rooli on tärkeä muutosjohtamisessa, hänen 

pitäisi olla sellainen, joka ”puhaltaa yhteen hiileen” henkilökunnan kanssa. Kuuntelisi 

henkilökuntaa aidosti ja ottaisi heidän ajatukset ja ideat tosissaan huomioon, joiden 

käyttämisestä keskusteltaisiin yhdessä.  

 

”varmaan osastonhoitaja on ainakin semmonen minkä pitäs olla sitte se 
joka puhaltaa yhteen hiileen henkilökunnan kanssa joilta tulee niitä ideoi-
ta ja ajatuksia nii mietittäs ees onko ne sellasia mitä kannattas lähtee ko-
keilemaan ja toteuttamaan.” 
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Lähiesimiehen rooli on tärkeä myös muutosviestinnässä. Jos lähiesimies panttaa muu-

tostietoa mitä tietää tai että ei kerro avoimesti muutoksen etenemisestä, työntekijä kokee 

tilanteen kuormittavana. Muutosviestintä on tärkeää varsinkin jos on jo luvattu jotain 

strategian ja vision muodossa. Jos lupauksia ei pidetä ja säännönmukaista viestintää ei 

ole, henkilökunta alkaa menettää uskoa muutokseen ja sen toimivuuteen. 

 
”Joo se tieto vain eteenpäin ja eteenpäin, Ja nytkin jatketaan että men-
nään näin. Meille on luvattu että paikat vähenee, työtä tulee aina lisää ja 
lisää -” 
 
”se pitää saada pois alta, että me pystytään rakentaa jotain hoivasairaa-
laks, mut se on taas niin kaukana, että se siirtyy ja siirtyy se päivä - poti-
laita tulee koko ajan lisää, nii eihän niitä paikkoja voia vähentää.” 

 
Lähiesimiehen rooli on tärkeä myös arjen keskellä. Lähiesimiehen toivotaan tulevan ja 

osallistuvan arjen työn tukemiseen ja joka tuntee käytännöt. Tarvitaan sellaista lä-

hiesimiestä joka on työntekijöiden puolella ja ymmärtää sekä kuuntelee heitä. 

 
”Joskus tullut kansliaan ja istunut ja kysynyt että tytöt ”Mitä kuuluu ja mi-
ten viikonloppu on mennyt. Onko ollut porukkaa riittävästi?” 
 
”Nimenomaan kaivattas kuka tuntis ton käytännön mitä se täällä on ja sit-
ten olis se kuka on sitten työntekijöitten puolella niissä asioissa että yksit-
täiset työntekijät ovat tosiaan aika heikoilla asioita ajamaan pitäs olla 
esimies kuka sitte ymmärtää.” 
 

Haastateltavien toiveista nousi, että lähiesimiehen pitäisi olla oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan. Lähiesimiehen pitäisi olla myös vahvasti määrätietoinen ja viedä osastotyötä 

eteenpäin. 

”kyllä se ois et se oikee ihminen oikeessa paikassa oikeeseen aikaan” 
 
”Toivos et olis semmonen topakka, napakka kuka veis niinku osastotyötä 
eteenpäin -” 
 
”-lähiesimiehen tulee tavallaan olla vahva, että se ei niinku joka nipsauk-
seen lähe mukkaan” 
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6 TULOSTEN TARKASTELUA 
 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla Hankasalmen terveyskeskussairaalan vuode-

osaston hoitajien kokemuksia organisaatiomuutoksia tehtäessä ja millaisia vaikutuksia 

sillä on hoitajien työhyvinvointiin.  Näiden esitettyjen tutkimustavoitteiden pohjalta 

tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksinä olivat, 1) Miten Hankasalmen vuodeosaston 

hoitajat kuvailevat organisaatiomuutokset työssään? 2) Millainen on heidän työhyvin-

vointinsa muutoksissa? 

Näihin kysymykseen lähdin etsimään vastausta haastattelemalla Hankasalmen terveys-

keskussairaalan vuodeosastolla työskenteleviä vähintään 2 vuotta osastolla työssä olleita 

hoitajia.  

 

 

 6.1 Työyhteisön tila  

 

Työyhteisöntila (Kuvio 2.) osoittautui haastatteluissa Hankasalmen terveyskeskuksen 

vuodeosaston muutosprosessissa ”pysähtyneeksi tilaksi” hoitajien mielestä, samalla he 

kokivat, että heille ei kerrota missä vaiheessa muutosprosessissa mennään ja he kokivat 

epätietoisuutta siitä mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Suonsivu (2011b) tutkimukses-

sa myös tuli esille, että vaikeuksia tuottaa se, että jos henkilöstö ei tiedä, millainen on 

muutosmyllerryksissä oleva organisaatio ja mihin heidän pitäisi sopeutua. Tämä vähen-

tää siten luottamusta organisaation toimintaan. 

 

Pontevan (2009) mukaan jos työntekijällä on tarpeeksi tietoa organisaatiomuutokseen 

liittyvistä asioista, ja että hän kokee olevansa osa organisaatioita tai että hän kokee teke-

vänsä emotionaalista työtä, hänen on helpompi samaistua uuteen organisaatioon. Työn-

tekijän voi olla vaikea kiinnittyä työhönsä organisaatiomuutosprosessin edetessä, jos 

hän kokee työstä tulleen hänelle vierasta. Juuti & Virtasen (2009, 25) mielestä pysähty-

neisyyden tilaan jäänyt organisaatio on ”luiskahtanut järjestyksen ja kaaoksen väliltä 

olevalta kuilun reunalta kuiluun.” Tässä tilassa organisaatio kärsii epäluottamuksesta, 

syyttelyistä ja ristiriidoista (Kuvio2.) Organisaatiossa kaikki joutuu puolustamaan omaa 

tilaansa.  
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Kuviossa 2. on kuvailtu mitä tutkimuksen haastatteluissa tuli esille. Kävi ilmi, että oli 

tapahtunut organisaatiomuutos jossa vuodeosasto siirtyi terveystoimen alta sosiaalitoi-

men alle ja terveystoimi yhdistyi Jyväskylän yhteistoiminta-alueeseen. Muutos oli hoi-

tajien mielestä onnistunut ja yhteistyö toimivaa. Haasteena silti työntekijöille on joka-

päiväisestä työstä selviytyminen sekä organisaatiomuutoksiin sopeutuminen (Tikkamäki 

2006). 

 

KUVIO 2. Työyhteisön tila. 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi että ristiriidat olivat olleet osa työyhteisöä ja hoitajat olivat ko-

keneet ne kuormittavina ja ilmapiiriä raskauttavana tekijänä (Kuvio 2), Työyhteisöön oli 

tullut uusi osastonhoitaja alkuvuodesta ja työntekijöillä oli muutoksista johtuen uhkaku-

via ja muutosvastarintaa. Hänninen (2008) toteaakin, että muutoksenhallintataidoilla on 

merkitystä ja onnistunut muutos vaatii esimiehiltä hyvää itsensä tuntemista sekä kykyä 

toimia rakentavalla tavalla epävarmassa tilanteessa. Olennaisessa asemassa ovat tuntei-

den hallinta, hyvät vuorovaikutustaidot sekä luottamuksen rakentaminen. Juuti & Virta-

nen (2009, 152) toteavat, että jos esimies ei voi kertoa tai että ei tiedä asioiden oikeaa 

laitaa, vuorovaikutusta välttelemällä hän vain pahentaa tilannetta. Tuollaisessa tilantees-

sa hän jättää viestinnällisen kentän huhujen varaan ja huhut täyttävät viestinnällistä tyh-

jiötä. ”Kun asiat muuttuvat, ihmiset haluavat tietää missä mennään, ja todellisen tiedon 

puuttuessa huhut saavat otollista maaperää. Esimiehen ei kannata taistella huhuja vas-
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taan, vaan lisätä omaa läsnäoloaan ja henkilökohtaista vuorovaikutustaan muutostilan-

teissa.”  

 

Leppäsen (2010) tutkimuksessa nousi esille, että kehittämiskohteina lähijohtajat ovat 

tuoneet esille, että henkilöstöjohtamiskoulutusta kaivataan mm. ristiriitatilanteiden kä-

sittelyyn, sukupolvien välisen yhteistyön kehittämiseen ja asennemuutoksen kehittämi-

seen eri-ikäisten välillä sekä yleisesti kaivataan ihmissuhteisiin liittyvää koulutusta.  

Suonsivun (2003) mukaan organisaatioista puuttuu toimintamalleja, jossa jaksamista 

tukevat kokonaisvaltaiset tukimenetelmät, joiden avulla voitaisiin ehkäistä ja tunnistaa 

ristiriitatilanteet niiden alkuvaiheessa., jotta tilanteet eivät kehittyisi työyhteisöjen toi-

mimattomuuden ja yksilöiden masennusmittoihin.  

 

Hoitajat kertoivat tutkimuksen haastatteluissa, että heidän työssään oli tapahtunut työn-

sisällöllisiä muutoksia (Kuvio 2.) Laboratorionäytteiden otto oli siirtynyt heille, kun 

organisaatiomuutos tapahtui vuoden vaihteessa. Hankasalmen kunta päätti, että koulut-

taa henkilöstön työpaikkakoulutuksena ottamaan itse laboratorionäytteet potilaista. Täs-

sä yhteydessä hoitaja näkökulmasta todettiin, että yksi osa-alue työtä on tullut lisää en-

tisten töiden päälle. Tikkamäen (2006) tutkimuksessa työssä oppimisen tavoiksi paljas-

tui mm. toiminnallinen oppiminen ja käytännössä harjoitteleminen. Pontevan (2009) 

mukaan esimiehillä ja johdolla on merkittävä rooli siinä, kuinka innostuneita työntekijät 

ovat työstään ja he pystyvät kannustamaan työntekijöitä niin, että he kokevat tekevänsä 

mielekästä ja palkitsevaa työtä. Suonsivun (2003) tutkimuksesta käy ilmi, että työelämä 

toimijoiden tulisi tiedostaa, että ihmisen ajattelun, tunteiden ja toiminnan ohjautuminen 

ja sitoutuminen vaikuttaa kokemusten merkityksiin. Työntekijöiltä vaaditaan kykyä ja 

halua sopeutua työssä ja organisaatiossa toteutuneissa ja toteutuvissa muutoksissa sekä 

ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.(Tikkamäki 2006).  

 

Tutkimuksessani nousi esille, henkilöstöresurssit ja nykyisen hoitotyön vaativuus (Ku-

vio 2.) eivät vastaa toisiaan. Hankasalmen kunnalla on tahtotila kehittää asumispalvelu-

ja ja vanhuspalvelujen rakenteita, heillä on kunnan strategia, vanhustyön strategia ja 

talousarvioon 2011 taloussuunnitelma 2011–2013 kunnossa ja suunnitelma hoivasairaa-

laksi. Silti hoitajat kokevat, että henkilökunta resurssit ovat puutteelliset, kiire ja hoito-

työn vaativuus lisäävät työpaineita. Potilaat ovat ja heidän omaisensa ovat muuttuneet 

vaativiksi hoitojen suhteen ja heidän hoitotyön tietoisuutensa on lisääntynyt. Nyholmin 
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(2008) tutkimuksen perusteella muutosten toteuttamista vaikeuttaa kytkeytyvä kaaotti-

suus eli hallinnan häly, joka kytkeytyy kuntien toimintaympäristönmuutoksiin. Muutok-

sia voivat vaikeuttaa heikko muutosjohtajuus, yksilöiden tavoitteet ja pyrkimykset, kun-

taorganisaatioiden ominaispiirteet sekä muutos asiayhteys.  

 

6.2 Muutoksien vahvuudet ja mahdollisuudet 

 
Tutkimuksessani vastaajat ilmaisivat muutoksien vahvuudet ja mahdollisuudet teemassa 

useita toivomuksia tuleviin muutoksiin liittyen (Kuvio 3.) Haastattelemani hoitajat toi-

vovat, että tulevat muutokset olisivat käytännönläheisiä muutoksia, joka oikeasti vaikut-

taisi työyhteisössä tehtävään päivittäiseen työhön. Se lisäisi sitten pohdintaa omasta 

työstä ja sen mielekkyydestä ja vaikuttavuudesta. Laaksonen, Niskala, Ollila & Risku 

(2005) toteavat, että yleensä organisaatiomuutokset ovat järkeviä ja jos ne johtavat ny-

kyistä organisaation tilaa parempaan tilaan. Työyhteisö luo muutoksessa mielikuvan ja 

käsityksen siitä, minkä vuoksi he ovat olemassa ja minkä vuoksi työtä tehdään. (Laak-

sonen ym. 2005, 44.) 

 

KUVIO 3. Muutoksien vahvuudet ja mahdollisuudet. 
 

Tutkimuksen tuloksissa tuli myös esille, tulevasta hoivasairaalasta toivotaan inhimillistä 

hoitopaikkaa potilaille, sekä sinne toivotaan hoitajille mahdollisuus tehdä mielekästä ja 
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kuntouttavaa hoitotyötä. (Kuvio 3.) Vahtera ym. (2002) nostaa esille työn hallinnan kä-

sitteen. Työn hallinta lähtee työntekijän vallasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa työnte-

koon liittyviin työoloihin ja sisältöihin. (Laaksonen ym. 2005, 161.) Utriainen (2009) on 

taas löytänyt tutkimuksissaan, että mitä ikääntyneempi hoitaja, sen vahvempi potilaan 

etuja korostava asenne työtä kohtaan on, johon kuuluvat potilaan hyvä hoitaminen ja 

potilaan hoidon korostuminen sekä hoitajuuden arvostaminen.  

  

Tutkimuksen haastateltavat toivat myös esille, että asennemuutokselle koko työyhtei-

sössä olisi tarve (Kuvio 3.) Työyhteisön työntekijät toivovat, että heitä ihan oikeasti 

kuunneltaisiin ja otettaisiin huomioon myös heidän mielipiteensä. Tällainen asennemuu-

tos vaatii, myös esimiestason asennemuuttumista (Kuvio 3.) Manka, Kaikkonen, Nuuti-

nen (2007) toteavat, että asenteet vaikuttavat, millä tavalla ihminen havaitsee ympäris-

tönsä ja tulkitsee tapahtumia. Juuti & Virtanen (2009) toteaa, että ” Hyvä johtaja on siis 

samalla aaltopituudella muiden ihmisten ajatusten kanssa ja tunteiden kanssa sekä työs-

tää oman itsensä ja vuorovaikutustaitojensa avulla johtamiensa ihmisten kokemusmaa-

ilmaa kohden työyhteisön perustehtävää.” 

 

Tulevaan uuteen hoivasairaalaan toivotaan esille tulleissa haastatteluissa, että siellä olisi 

riittävät ja ammattitaitoiset henkilöstöresurssit (Kuvio 3.), jotta hyvä hoitotyö ja kun-

touttavan työotteen käyttö mahdollistuisi.(Kuvio 3.) Organisaation uudistumisen ja 

voimavarojen käytön kannalta henkilöstösuunnittelu on tärkeää, sillä on merkitystä 

myös työntekijöiden jaksamisen kannalta. Laitoshoidossa vaaditaan koko ajan yhä suu-

rempaa vaikuttavuutta ja tuottavuutta. (Suonsivu 2011a, 76.) 

  

 

5.3 Muutosuhkat ja tulevaisuus 

 

Muutos aiheuttaa aina ihmisessä vastarintaa. Muutosuhkat ja tulevaisuus teemasta (Ku-

vio 4.) nousi esille, että varsinkin muutoksen alkuvaiheessa osaston työntekijöillä oli 

ollut pelkoa mm. työpaikan menettämisestä ja työyhteisön hajoamisesta. Mitä laajem-

min muutos muuttaa koko organisaation, yksikön ja koko henkilöstön ja työyhteisön 

toiminnan, sitä vaikeammin se on ohjattavissa (Laaksonen ym. 2005, 48). Suonsivun 

(2011a) mielestä organisaatioiden muutosvaiheissa johtamisen tärkeys ja hyvän johta-

juuden merkitys korostuu. Muutostilanteiden hallinta edellyttää johdon kykyä ennakoi-
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da tilanteita. Organisaatiomuutos edellyttää työntekijöiden kokonaisuutena huomioimis-

ta johtajuuden keinoin. Työntekijöiden motivoituminen koostuu pienistä arkipäivän 

asioista ja keinoista, millä ihmisiä voi motivoida mukaan muutosmatkalle. 

 

 
KUVIO 4. Muutosuhkat ja tulevaisuus. 
 

Tutkimuksen haastateltavilla oli korostunut huoli kunnan nykyisen palveluketjun toi-

mimattomuudesta (Kuvio 4.) ja sekä siitä osataanko tulevassa muutoksessa työntekijät 

sijoittaa oikein ja että heitä on riittävästi jatkossakin. Tutkimushetkelläkin osastolla oli 

potilaita, joille ei ollut löytynyt jatkohoitopaikkaa, vaikka heillä ei ollut enää lääketie-

teellisiä perusteita olla hoidossa osastolla. Ikäihmisten hoito- ja palvelu (2001) suosituk-

sessa korostetaan, että palvelurakenteiden tasapainoiseksi kehittämiseksi tulee asettaa 

selkeät tavoitteet koko palvelurakenteelle. Palvelurakenteen kehittämisen tulee perustua 

paikallisiin voimavaroihin ja tarpeisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö; Kuntaliitos 

2001, 14.) Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Ikähoivatyöryhmän mukaan kunta-

tason strategiassa on keskeistä, miten tarvittava palveluasuminen järjestetään; missä 

määrin peruskorjataan vanhaa rakennuskantaa ja rakennetaan uutta. Nykyisen ja tulevan 

tarpeen määrällinen ja laadullinen arviointi on tarpeen, se on keskeinen suunnittelun 

lähtökohta, vain sillä löydetään ratkaisuja tilanteeseen.  (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2011a, 29.) 
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5.4 Työhyvinvointi 
 
Tutkimuksessa hoitajien työhyvinvointi määrittyi työn tukimuodoiksi, työyhteisön sosi-

aalisisiin voimavaroihin, työn palkitsemisen, hoitotyön ja osaamisen kehittämisen sekä 

työtekijöiden voimavaroihin (Kuvio 5). Työhyvinvointi pitää sisällään haastateltavien 

mielestä; hyvän työilmapiirin, se kuuluukin työyhteisön sosiaalisiin voimavaroihin vah-

vasti. Jokainen haastateltava oli tästä samaa mieltä ja he olivat tyytyväisiä oman työyh-

teisön ilmapiiriin ja kollegiaaliseen yhteistyöhön osastolla. Nakarin mukaan (2003, 166) 

työyhteisön hyvä ilmapiiri vähentää stressiä ja sairaus poissaoloja. Yksikin stressin oi-

reista pitkään jatkuneena lisää riskiä sairaus poissaoloihin. Työyhteisön ilmapiiriin ja 

sen muutokset siis vaikuttavat olennaisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Jos työyhteisö 

kokee työilmapiirin myönteisenä, se kantaa työyhteisön mielestä tulevaisuudessakin. 

Tutkimuksessa todettiin, että ilmapiiri on yhteydessä palvelujen laatuun ja hyvinvoin-

tiin. 

 

 
KUVIO 5. Työhyvinvointi. 
 
Tutkimuksen tuloksissa hoitajien työn voimavaroihin liittyy olennaisena osana omat 

voimavarat (Kuvio 5). Oman elämän pitää olla tasapainossa, jotta jaksaa tehdä hoitotyö-

tä. Vuodeosastotyö koettiin fyysisesti ja psyykkisesti raskaaksi työksi. Harrastukset ja 

perhe tuovat vastapainoa raskaalle työlle. Työhyvinvointi on johtamista; se on ulkopuo-

lelta tulevaa johtamista, mutta myös itsensä johtamista. Työhyvinvoinnin johtamisessa 

tulisi huomioida, että työ ei jatkuvasti ja kohtuuttomasti kuormita työntekijää, koska 

sillä ehkäistään työkuormitukseen liittyviä uupumusta ja masennusta. (Suonsivu 2003. 
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164;Suonsivu 2011a, 165.) Suonsivun (2011a, 46) mielestä johtamisen opiskelun pitää 

alkaa aina itsestä, sillä hyvä johtaminen alkaa siitä. Itsensä johtamisen keskeisimpänä 

tavoitteena itsensä johtamisessa on itsensä kuunteleminen, toteuttaminen ja oma hyvin-

vointi. Hyvinvoivat työntekijät onnistuvat työssään ja pystyvät vastaamaan haasteisiin 

työelämässä. 

 

Tutkimuksessa tuli myös esille, että työyhteisön voimavara on osaava työntekijä ja tär-

keäksi koettiin osaamisen kehittäminen (Kuvio 5). Jokaisella työntekijällä on tietoa, 

taitoa ja erilaisia kykyjä että osaamista. Työntekijän oppimisprosessin aikana osana uu-

den tiedon omaksumista on arvioida itseänsä ja tunnistaa itseään ja osaamistaitojaan 

sekä kehittymistarpeitaan. ”Työhyvinvoinnin perustekijä on, että ihminen kokee osaa-

vansa työnsä.” (Suonsivu 2011a, 48.) Suonsivun (2011a, 113) mielestä työyhteisöjen 

kannattaisi kartoittaa työhön ja työntekijöihin liittyviä vahvuuksia niihin paneutuen ja 

vahvistettaisiin ennestään työntekijöiden vahvuusalueita. Jos asioita mietitään vahvuuk-

sien kautta, luo se työyhteisöön ilmapiirin, joka kannustaa hoitajia itsenäiseen työsken-

telyyn, aktiivisuuteen ja hyvään yhteistyöhön. 

 

Työn tukimuodot (Kuvio 5.) tukevat työssä jaksamista ja motivoivat työhön, nämä asiat 

nousivat esille hoitajien haastatteluissa. Yksi tukimuodoista on kouluttautumisen mah-

dollisuus. Hoitajien mielestä koulutukset antavat työkaluja ja voimavaroja työhön. He 

kokivat, että työnantaja on järjestänyt hyvin mahdollisuuden koulutuksiin. Henkilöstö-

johtaminen vaatiikin taitavia ihmisosaajia tehtäväalueissaan mm. koulutus ja kehittämi-

nen, palkitseminen, osaamisen johtaminen, tiedon johtaminen, tiedottaminen, työyhtei-

sön kehittäminen ja muutoksen johtaminen kuuluvat siihen. (Laaksonen ym. 2005,101.) 

 

Työn tukimuodoiksi nousi tutkimuksessa lisäksi vielä esille, että työn tasa-puolista ja-

koa kaivataan sekä työnohjausta (Kuvio 5). Osaamisen johtaminen pitää sisällään koko 

organisaation osaamista kehittävää toimintaa, henkilöstön kehittäminen mahdollistaa 

tarvittavien muutostenkin toteuttamista. Toiminnan sujuminen ja muutos vaativat työn-

tekijöiden sitoutumista ja tukijärjestelmien toimivuutta. (Laaksonen ym. 2005,101.) 

Organisaatioiden kehittyessä työnohjauksella tulee olemaan merkittävä vaikutusmeka-

nismi organisaatioiden osaamisessa ja johtamisessa. Työnohjaus on menetelmä, käytän-

nön työväline jonka avulla voidaan organisaatioiden työntekijöitä ja kokonaisia työyh-
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teisöjä kehittää ja kasvattaa heidän ammatillisuuden kasvua ja osaamista. (Laaksonen 

ym 2005. 106.) 

 

Tikkamäki (2006) löysi väitöstutkimuksessaan paradoksin, organisaatioiden ja työyhtei-

söjen vaatimukset voivat olla korkeita työhön osallistumisen, työn kehittämisen sekä 

työssä kehittymisen näkökulmista, silti osa työntekijöistä kokee omat osallistumis- ja 

kehittymisvaatimukset puutteellisina. Työntekijöiden oletetaan olevan aktiivisia uuden 

oppijoina ja kehittäjinä, mutta silti heidän osallistumismahdollisuudet eivät käytännössä 

toteutuneet. (Tikkamäki 2003, 337.) Tässäkin tutkimuksessa tuli ilmi, että työntekijän 

erikoisosaamisen näkyvyys ei tule tarpeeksi ilmi, ja yksi haastateltavista epäili, että sii-

hen ei ole vielä minkäänlaista mittaria, millä osaamista voisi kartoittaa. Erikoisosaami-

sen huomiointia toivottiin palkkauksessa ja työn palkitsemisena tulevaisuudessa (Kuvio 

5). 

 

Lisäksi tutkimukseni haastatteluissa tuli esille, kun haastateltava kertoi opinnoistaan, 

että työntekijät opiskelevat mielellään sellaista, minkä avulla he löytävät kehittämiside-

oita työhönsä. Työyhteisöllä on tarve käytännöntyöhön tuoda työkaluja työyhteisön 

käytäntöjen kehittämiseen (Kuvio 5). Yksilön tietotaidon, kokemuksen ja osaamisen 

hyödyntäminen vaatii johtamistaitoa, miten osaamisvoimavarat otetaan käyttöön ja 

hyödynnetään. Organisaation tehtävänä on antaa osaamisen kehittymiselle oikea suunta, 

luoda mahdollisuudet ja tukea työntekijöiden motivaatioita. (Laaksonen ym 2005. 98- 

99.) 

 

 
5.4 Työhyvinvoinnin edistäminen ja muutoksien johtaminen 
 
Tämä teema nousi esille uutena haastatteluaineiston analysoinnin yhteydessä ja on yksi 

tärkeimmistä kuntien valttikorteista tulevaisuudessa työmarkkinoilla. Kauppisen mieles-

tä (2005,62) käytännön tasolla kunnissa keskustelu työhyvinvoinnin edistämisestä on 

toisarvoista, koska usein vain keskustellaan toiminnan kustannuksista vaikuttavuuteen. 

Tiukat taloustilanteet vaikuttavat työhyvinvoinnin edistämiseen negatiivisesti ja työhy-

vinvoinnin edistämistä ja kehittämistä ei nähdä tarpeellisena. Tutkimukseni haastatte-

luissa tuli esille, että strategiat tulevat johdolta päin, mutta lähiesimiehen tehtäviin kuu-

luu tuoda strategia ja visio tulevasta muutoksesta sellaisella kielellä käytännön arkityö-
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hön, että työntekijät ymmärtävät sen ja sitten yhdessä työyhteisön kanssa siirretään ja 

sopeutetaan muutostieto käytäntöön toimivaksi. Kauppisenkin (2005,64) mielestä ”Stra-

tegian vieminen käytäntöön on tärkeämpää kuin sisältö”.  

 

Juuti & Virtasen (2009,160) mielestä esimiehen on hallittava muutosta johtaessaan stra-

teginen johtaminen. Muutosjohtajuuden perusta on hyvä strateginen osaaminen. Jokai-

sella esimiehellä tulisi olla taitoja sitouttaa työntekijät omalla vastuualueellaan strategi-

sen johtamisen hyvään soveltamiseen. ”Jokaisella ihmisellä on ajatuksia, joita strategi-

sessa johtamisessa voidaan käyttää hyväksi.” Oivan (2007) mukaan strategiset kyvyk-

kyydet, ovat välttämättömiä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian toi-

meenpanon kannalta onkin tärkeää, on oleellista johtaa kyvykkyyksiä strategisten haas-

teiden vaatimalla tavalla ja vauhdilla. 

 

KUVIO 6. Työhyvinvoinnin edistäminen muutoksenjohtamisessa 

 

Tutkimuksessa tuli myös esille, että jos lähiesimiehen tehtävänkuva muutoksissa on 

kadoksissa tai sitä ei osata tarpeeksi hyvin tuoda esille, vaikuttaa se henkilökunnan luot-

tamukseen (Kuvio 6). Luottamuspula vaikuttaa henkilökunnan turvallisuuden tuntee-

seen. Luottamus on yksi olennaisin osa koko työyhteisön toimintaa. Laaksonen 

(2007,36) tutki luottamusta ja epäluottamusta työyhteisössä.  Laaksosen (2007) mukaan 

luottamuksella on merkittävä rooli organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisessa. Juuti 

& Virtasen (2009, 163) mukaan muutostilanteissa johtaminen korostuu ja siltä vaaditaan 

enemmän. Laaksosen (2007) mukaan epäluottamus aiheuttaa työyhteisössä turhautumis-

ta, sitoutumattomuutta, epävarmuutta ja työn tehottomuutta. Luottamus taas lisää työn-
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tekijöiden rohkeutta, aloitteellisuutta, vastuun tunnetta ja itseohjautuvuutta sekä paran-

taa työyksikön tuottavuutta. Hännisen (2008,2) tutkimuksesta nousi esille, että muutok-

sen onnistuminen vaatii esimieheltä hyvää itsensä tuntemista ja kykyä toimia rakenta-

valla tavalla epävarmassa tilanteessa. Tärkeässä asemassa ovat tunteiden hallinta, hyvät 

vuorovaikutustaidot sekä luottamuksen rakentaminen. 

 

Nousi myös esille, että lähiesimiehen rooli on tärkeä muutosjohtamisessa, hänen pitäisi 

olla sellainen, joka ”puhaltaa yhteen hiileen” henkilökunnan kanssa. Kuuntelisi henki-

lökuntaa aidosti ja ottaisi heidän ajatukset ja ideat tosissaan huomioon, joiden käyttämi-

sestä keskusteltaisiin yhdessä (Kuvio 6). Suonsivu (2003) mielestä hyvä johtajuus on 

osa dialogista vuorovaikutusta. Toimiva päivittäinen johtaminen koostuu arjen asioista 

ja keinoista, joilla ihmisiä voidaan motivoida mukaan muutoksen keskelläkin. Hännisen 

(2008) mielestä työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiva ja vastuunsa kantava esimies 

huolehtii myös omista työhyvinvoinnin osa- alueistaan. Muutosten hallinta taidoilla on 

olennainen merkitys esimiesten työhyvinvointiin.  

 

Haastateltavien mielestä lähiesimiehen rooli on tärkeä myös muutosviestinnässä. Jos 

lähiesimies panttaa muutostietoa mitä tietää tai että ei kerro avoimesti muutoksen ete-

nemisestä, työntekijä kokee tilanteen kuormittavana. Muutosviestintä on tärkeää varsin-

kin jos on jo luvattu jotain strategian ja vision muodossa. Jos lupauksia ei pidetä ja 

säännönmukaista viestintää ei ole, henkilökunta alkaa menettää uskoa muutokseen ja 

sen toimivuuteen. Juuti & Virtanen (2009) toteaa, että viestinnän merkitys työyhteisölle 

on suuri. Suonsivun (2009) mielestä muutosten tulee olla sellaisia, että niistä voidaan 

tiedottaa avoimesti ja että ne ovat läpinäkyviä. Kanste (2005) nostaa myös esille, että 

palkitseva muutosjohtajuus ja työntekijöiden aktiivinen valvominen, vaikuttaa työnteki-

jöiden jaksamiseen ja uupumisen vähentymiseen työssä. Suonsivun (2003) mielestä 

tutkimusten mukaan hyvällä muutosjohtajuudella ja työhyvinvoinnin merkityksellä on 

todettu selviä yhteyksiä. Organisaatioiden muutosvaiheissa johtaminen painottuu ja joh-

tamisen onnistumisen merkitys korostuu. (Suonsivu 2011a, 171.) 

 

Työhyvinvoinnin pitää olla suunniteltua ja arvioitua toimintaa ja se tulee huomioida 

ehkäisevässä toiminnassa. Muutoksen ja henkilöstön johtamisen taidot ovat tärkeitä 

muutosten onnistumiseksi, toiminnan kehittymisen ja jaksamisen kannalta. (Suonsivu 

2011a.) Tutkimuksen haastateltavien mielestä lähiesimiehen rooli on tärkeä myös arjen 
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keskellä (Kuvio 6). Lähiesimiehen toivotaan tulevan ja osallistuvan arjen työn tukemi-

seen ja hänen olisi hyvä tuntea käytännöntyötä osastolla. Tarvitaan sellaista lähiesimies-

tä joka on työntekijöiden puolella ja ymmärtää sekä kuuntelee heitä. Juuti & Virtanen 

(2009, 137) toteaakin, että muutoksia kohtaavassa työyhteisössä tulisi tehdä tilaa sekä 

ajattelulle ja tunteille. 

  

Haastateltavien toiveista nousi, että lähiesimiehen pitäisi olla oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan. Lähiesimiehen pitäisi olla myös vahvasti määrätietoinen ja viedä osastotyötä 

eteenpäin (Kuvio 6.) Muutosjohtamisen perusta on siis onnistunut ihmisten johtaminen, 

vain siten tapahtuu onnistuminen organisaatiomuutoksissa. Ihmisten johtamisessa esi-

miehen on laitettava itsensä likoon ja oltava muutoksille altis. (Juuti & Virtanen 2009, 

141-146.)  

 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettinen perusta 

 

Kuulan (2006) mukaan tutkimusaineiston käsittelyn lähtökohtana on aineiston luotta-

muksellisuus. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että tutkija pitää lupauksensa aineiston 

käytöstä ja käsittelystä. Tutkimusaineistoa ei saa antaa kenenkään muun käsiteltäväksi 

tai antaa muuhun tarkoitukseen käytettäväksi, jos tutkija on niin luvannut tutkittavilleen. 

(Mäkinen 2006, 148.) Haastattelua aloittaessa kerroin haastattelun aineiston käsittelystä 

opinnäytetyöksi ja sen jälkeen aineiston hävittämisestä käsittelyn jälkeen. Kuulan mie-

lestä (2006) tutkija on ensisijaisesti tieteellisen tiedon tuottaja ja häntä sitoo vaitiolovel-

vollisuus, josta on säädetty henkilöstölaissa. (Mäkinen 2006.) 

 

Mäkisen (2006, 96) mukaan haastattelututkimuksessa haastattelu voi olla enemmän ja 

vähemmän avoin. Tutkija ja haastateltava sopivat ennen haastattelua sopivat ennen 

haastattelua haastattelun aiheet. Olin suunnitellut etukäteen yksilö haastattelujen teemat 

ja kirjoittanut ne lomakkeelle selvästi, kerroin haastattelun etenemisestä lomakkeen 

avulla haastateltavalle, jotka he hyväksyivät ennen haastatteluna alkua. Kukaan ei kiel-
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täytynyt haastattelusta ja sen nauhoituksesta. Valmista kysymysrunkoa ei ollut, vaan 

halusin kuulla hoitajien aitoja mielipiteitä. Kerroin haastateltaville, että heidän 

anonymiteetti turvataan kaikin tavoin. Mäkisen (2006, 96) mukaan haastateltaville pitää 

kertoa, miten tutkimusaineisto tullaan arkistoimaan ja heidän anonymiteettinsa turva-

taan ja miten data tuhotaan puhtaaksikirjoituksen jälkeen. Näiltä kaikilta osin tutkimuk-

seni on luotettava. 

 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta tutkimuksen haastateltavat olivat aikuisia, jotka sai-

vat itse päättää tutkimukseen osallistumisesta. Eettiseltä kannalta on tärkeää, että tutkija 

ja tutkittava ovat tasa-arvoisessa asemassa tutkimustilanteessa. Tutkittava ei saa tuntea 

pakkoa vastata kysymyksiin tai ylipäänsä ollenkaan osallistua tutkimusprosessiin (Mä-

kinen 2006, 111.)  

 

 

6.2 Pohdintaa 

 

Tutkin haastattelujen avulla hoitajien kuvailemia kokemuksia organisaatioidenmuutok-

sista sekä niiden liittymistä työhyvinvoinnin kokemukseen. Olen ollut läpi työhistoriani 

ollut hoitaja, siksi tutkimuksen tekeminen on ollut kiinnostavaa.  Muutos on kiinnostava 

asia mielestäni ja siksi halusin tutkia myös sitä. Uutta oli työhyvinvoinnin merkitys 

työssä ja varsinkin Suonsivun (2011a) kirjassa esiin tullut muutosten aiheuttama työhy-

vinvoinnin johtamisen tarve sekä Juuti & Virtasen (2009) organisaatiomuutoksien tuo-

mat haasteet nykyiseen työelämään. Verratessani Kauppisen (2005) esiin tullutta tutki-

mustietoa käytäntöön, nyt työharjoittelussa ollessani, huomasin että tutkimustulokset 

pitävät paikkansa siltä osin, että työntekijöiden työhyvinvointiin ei vielä kaikissa työyk-

siköissä ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Pienillä paikkakunnilla resurssit ja rahan-

puute estävät sitä, suuremmissa kaupungeissa taas työhyvinvoinnin merkitys menettää 

merkitystään isojen organisaatioiden ja niiden hallittavuuden myötä. Pontevan (2009) 

väitöstutkimuksen mukaan työntekijöiden sitoutuminen muutoksissa kärsii organisaati-

oihin, tämä näkyy tällä hetkellä työelämässä. Työhyvinvointi lähtee työntekijästä itses-

tä, mutta myös työnantajien on tajuttava sen suuri merkitys nykyään, kun organisaa-

tiomuutoksia ja muita muutoksia on yhä enemmän.  
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Hoitoalan työnvaativuus on kasvussa, se näkyy työn kuormittumisena työyhteisöissä. 

Potilaat ovat yhä vanhempia, heitä on yhä enemmän ja he ovat monisairaita ja hoitotyön 

vaatimukset ja vaativuus kasvaa. Pidän silti merkittävänä vaikuttajatekijänä työhyvin-

vointiin hoitajan asennetta, miten hoitajana suhtautuu työhönsä ja työelämään tulleisiin 

ilmiöihin. Aikaisemmin puhuttiin siitä, että on ammatillisuutta, jos on ”oikeanlainen” 

asenne työhön. Nyt asioista puhutaankin kokonaisvaltaisena ilmiönä, jossa kaikki liittyy 

kaikkeen. Työntekijöiltä ja työnantajalta vaaditaan kokonaisvaltaista ymmärrystä asioi-

hin ja se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Itse aika pitkän työhistorian aikana, olen 

peräänkuuluttanut sitä, että työantajat eivät ole osanneet ottaa kaikkea osaamistani käyt-

töön, mitä minullakin on. En halua nostaa ja kehua itseäni, mutta näin sen olen kokenut.  

Uskon myös, että en ole ainoa joka näin on kokenut ja kokee. Hoitajilla ja yleensä työn-

tekijöillä on paljon käyttämätöntä osaamista, jos ne vain osattaisiin valjastaa käyttöön. 

Opinnäyteyön kirjoittaminen onkin kehittänyt ajatuksiani eteenpäin ja yhdistänyt työ-

kokemukseni sekä elämänkokemuksiini myös teoreettisen puolen. 

 

”Työhyvinvointi on siis moni ilmiöinen ja yksilöllinen kokemus.” (Marjala 2009). Sitä 

tarvitsevat kaikki, jotka ovat työelämässä johtajista rivityöntekijöihin asti. Siksi se luo-

kin haasteita, kun pitäisi osata käyttää kaikki mahdollinen organisaation osaaminen ja 

tuoda ne asiat käytäntöön yksilön ja työyhteisön työhyvinvoinniksi. Työhyvinvoinnin 

pitäisi olla kuin Hyvinvointi- tarjotin, jossa jokaiselle on jotakin ja josta voisi ottaa 

käyttöön asioita aina silloin kun tarve siihen ilmestyy. Pakolla et saa kukkoa laulamaan 

ja niin se on ihmiselläkin, mikään muutos ei tapahdu pakosta, mutta vaikutusmahdolli-

suuksia lisäämällä vapaaehtoisuuteen perustumalla voi tapahtua askel muutokseen. 

  

Tarvitaan siis kokonaisvaltaista johtajuutta ja se onkin paljon vaadittu, siinä olisi hyvä 

ottaa myös Johtajuus - tarjotin käyttöön, johtajuutta on tutkimusten mukaan monenlais-

ta. Johtajien olisi osattava ottaa johtajuustarjottimelta se johtajuusmuoto, mikä sillä het-

kellä palvelisi parhaiten työntekijöitä ja työyhteisöä. Tämä on hyvin tilanneriippuvaista, 

mutta kun tarjottimella on useita vaihtoehtoja, ei tarvitse pitäytyä yhteen johtajuusmuo-

toon, vaan voi tarpeen mukaan ottaa useampaa lajia ja käyttää niitä yhdessä, jotta voisi 

mahdollisimman monipuolisesti vastata kaikkiin vaadittaviin johtajuustarpeisiin. Hy-

vinvointi- ja johtajuustarjottimien sisällöstä ja mahdollisuuksista pitää tiedottaa ja kou-

luttaa, ottaa selvää kuinka paljon niiden sisällöstä jo tiedetään.  Tarjottimien käyttöön 

pitää kannustaa ja motivoida niitä käyttämään, kun niiden olemassaolo on selvillä. Jos 
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ne huomataan hyväksi, niistä mielellään otetaan käyttöön lisää, joka sitten tuo taas hy-

vinvointia lisää! 

 

Mitä tästä tutkimuksesta jää päällimmäisenä mieleen?  Hankasalmen vuodeosaston hoi-

tajien ja työntekijöiden työhyvinvoinnin merkitys on ymmärretty johtotasolla ja se on 

kirjattu auki Hankasalmen kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelmaan 2011-2013. 

Mitä hyötyä tästä tutkimuksesta on ollut? Olenko saanut vastaukset tutkimuskysymyk-

siin? Tavoitteenani oli saada hoitajien mielipiteet muutoksista ja että millainen on hei-

dän työhyvinvointinsa niiden keskellä. Vastauksesi sain, että muutoksia on ollut erilai-

sia, päällimmäisenä häämötti muutos vuodeosastosta hoivasairaalaksi, jonka tuloa odo-

tettiin. Hoivasairaalamuutoksessa on kyse isommasta palvelurakennemuutoksesta ja 

tutkimuksessa tuli esille, että kunnan visio ja strategia eivät olleet hoitajien tiedossa 

täysin, koska koettiin, että heille kerrota kaikkea muutoksiin liittyvää ja eikä tilanne 

vaikuttanut sen hetkiseen työtilanteeseen. Muutosjohtajuus oli epäonnistunut lähiesi-

mieheltä sekä muulta johdolta sillä hetkellä. Vuodeosaston ilmapiiri oli hyvä ja jatkossa 

se kannattaa ottaa huomioon johtajuutta ja työyhteisöä kehittäessä. Hoitajilla on käyttä-

mätöntä osaamispääomaa ja kehittämishalua, joita ei koettu, että niitä täysin otetaan 

huomioon osaston työssä. Hoitajien työhyvinvointi tilanne oli hyvä, vaikka vuodeosasto 

työ on raskasta ja muutoksia oli tapahtunut. Voin siis todeta, että olen saavuttanut työl-

leni asettamani tavoitteet. 

 

Tutkimuksessa esille tullut tietoa, voidaan hyödyntää Hankasalmen kunnassa johtajuutta 

sekä työntekijöiden työhyvinvointia kehittäessä Tutkimuksen yleistettävyys on vaikea, 

sillä koska muutos ja työhyvinvointi ovat moniulotteisia ilmiöitä ja ne koetaan yksilölli-

sesti. Sanotaanko näin, että jää tutkimuksen lukijan varaan kuinka yleistettävää tämä 

esille tullut tieto on?  Toiveenani on, että muutos ja työhyvinvointi ja niiden yhteys tu-

levat tutuksi tämän tutkimuksen avulla. Toivottavasti joku saa innostuksen tutkia omaa 

työhyvinvointiaan sekä työyhteisönsä työhyvinvointia ja toisi esiin, kuinka tärkeää nii-

den huomioiminen on nykyisessä työelämässä. Jatkuvat muutokset tuovat varmasti uu-

sia näkökulmia työhyvinvointiin ja vie aikaa ennen kuin se jalkautuu kokonaisvaltaisesti 

käyttöön. Toivottavasti enemmänkin hoitajia saa jatkossa mielipiteensä tuoda tutkimuk-

sissa. Jatkotutkimuksena olisin halunnut verrata esimiesten työhyvinvoinnin kokemuk-

sia hoitajien työhyvinvoinnin kokemuksiin.  
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Lopuksi voin todeta, että unelmani on täyttynyt, haaveestani tuli totta. Olin haaveillut 

ammattikorkeakouluopinnoista jo kauan, ja olin tosi innoissani, kun sain kuulla pääs-

seeni opiskelemaan. En haaveillut sairaanhoitajan ammatista vaan yleensä vanhustyössä 

eteenpäin kouluttautumisesta, nyt valmistun sairaanhoitajaksi ja katson tulevaisuuteen. 

Näen siellä itseni hoitoalan ammattilaisena, joka on syventänyt opintojaan vanhustyön 

puolella. Näen että, siellä inhimillistä hoitotyötä korostava sairaanhoitaja, kohtaa iäk-

kään ihmisen hoitotilanteessa, pitää häntä kädestä kiinni ja katsoo silmiin ja kysyy: ”Mi-

tä sinulle kuuluu?”.  

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut antoisa matka, jossa on hieman valoittunut tutkimuk-

sen maailma ja tutkimuksen merkitys elämässämme. Olen tehnyt tutkimuksen yksin, 

mutta ohjauksen avulla. Tutkimuksen suunnittelu on ollut helpompaa silloin, mutta silti 

toisen tuki ja näkökulma puuttuu työstä. Olenkin hakenut vertaistukea ystävästäni, joka 

muutama vuosi sitten työsti oman opinnäytetyönsä, joskin eri alan tutkimuksen. Tutki-

musprosessiin riitti vastoinkäymisiä opettavaisella tavalla, mutta sinnikkyydellä ja päät-

täväisyydellä olen ne selvittänyt ja olen opinnäytetyöni saanut kutakuinkin valmiiksi. 

Kirjallisen työn osuus on ollut haasteellista, sillä kun tutkimukseni teemahaastatteluissa 

ei ollut valmiita kysymyksiä, siksi aineiston analyysi on ollut vaikeampaa, koska val-

miita ja selkeitä kysymyksiä ja vastauksia ei ollut. Intuitio, työkokemukseni, entiset 

koulutukseni sekä tutkimuksen teoriatieto ovat olleet apunani tällä tutkimusmatkalla.  

 

 

6.3. Johtopäätökset 

 

Tulosten perusteella voidaan esittää seuraava päätelmä: 

 

• Hoitotyön muutosjohtajuudella on keskeinen merkitys hoitajien asenteisiin or-

ganisaatiomuutoksissa. 

• Hyvällä muutosjohtajuudella ja henkilöstöjohtamisella on keskeinen merkitys 

hoitajien kokemaan työhyvinvointiin.  

• Hoitajat odottavat, että hyvä muutosjohtaja osaa tuoda organisaation muutos-

vision ja -strategian työssä käytännöntasolle ymmärrettäviksi. 
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• Kun hoitajat työssään ja muutoksien keskellä voivat hyvin, he ovat sitoutuneita 

työhönsä ja muutosten toteuttamiseen työssään.  

• Hoitajat kertoivat työilmapiirin työyhteisössä olevan hyvän. 

• Hoitajat odottavat organisaation muutosjohtajuudelta ja lähiesimieheltä avointa 

vuorovaikutusta, joka sisältää hyvää muutosviestintää sekä luottamusta.  

• Hoitajat toivovat, että he saisivat käyttää osaamistaan muutoksissa enemmän ja 

että heidän kehittämisideoita kuunneltaisiin. 

• Hoitajat ovat sitoutuneita oman työhyvinvoinnin edistämiseen, mutta he kaipaa-

vat organisaation muutosjohtajuudesta ja organisaation työn tukimuodoista tukea 

työhyvinvoinnin kokemiseen.  
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Liite 1. 

TEEMAHAASTATTELU 

Pääteemana MUUTOKSET 

Muut teemat: 

 

NYKYTILA 
 
 
 
 
 

VAHVUUDET & MAHDOLLISUUDET 
 
 
 
 
 

UHKAT & TULEVAISUUS 
 
 
 
 
 

TYÖHYVINVOINTI 
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1. Sisällönanalyysi esimerkki. 

Pelkistetty ilmaus 
 
Vuodeosaston muuttu-
minen hoivasairaalaksi 
aina vain siirtyy. 
 
Tunnelma on odottava 
ja pysähtynyt. 
 
Kukaan ei tiedä missä 
kohdassa muutoksessa 
mennään ja tiedotus ei 
ole riittävää. 
 
Muutos ei vaikuta vielä 
työhön. 
 
Yksi organisaatiomuu-
tos jo tapahtunut  
 
Työnsisällöllisiä muu-
toksia. 
 
 
Esimieheen luottamus 
puuttuu ja esimiehen 
tuki puuttuu ja se vai-
kuttaa työyhteisön 
toimintaan. 
 
Ristiriitatilanne rauhoit-
tunut ja hoitotyö jatkuu. 
 
Liian vähäinen henkilö-
kunta aiheuttaa kiirettä 
vähentää potilastyössä 
vietettävää aikaa, joka 
turhauttaa hoitajia. 
 
Potilaan ja omaisten 
tietoisuus lisääntynyt ja 
he vaativat laaduk-
kaampaa hoitotyötä. 
 
Hoitajien ammatillisuu-
den vaatimukset kasva-
vat. 

     Alakategoria 
 
 
Muutosprosessi on py-
sähtynyt 
 
 
Muutosviestintä ei toimi 
 
Organisaatiomuutokseen 
sitoutuminen vaikeutuu 
 
 
Muutos vastarinta  
 
 
Organisaatiomuutos 
tapahtunut ja uusi orga-
nisaatiomuutos tulossa.     
 
 
 
 
 
 
Luottamuksen puute ja 
henkilöstön johtaminen 
vähäistä 
 
 
Ristiriitoja 
 
 
Henkilöstön puute vä-
hentää aikaa potilaan 
hoitotyössä -> turhautu-
nut ja väsynyt hoitaja  
 
 
Hoitotyön laadulliset 
vaatimukset kasvussa 
 
 
Työn hallinta 

     Yläkategoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Muutosprosessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muutoksen ja ihmisten 
johtaminen 

    Pääkategoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisaatiomuutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Työhyvinvoinnin edis-
täminen muutoksen 
johtamisessa 
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