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1 JOHDANTO 

Suomessa on alueellisesti ollut suuriakin eroja lääkäriaikojen saatavuuden 

suhteen johtuen erityisesti pienten paikkakuntien lääkäripulasta. Näillä paik-

kakunnilla ovat hoitajat epävirallisesti tehneet lääkäreille kuuluvia tehtäviä 

ilman asianmukaista koulutusta ja osaamisen tunnustamista. Terveydenhuol-

lon tulevaisuuden turvaamiseksi on kehitetty terveydenhuollon eri henkilöstö-

ryhmien keskinäistä työnjakoa, jonka tavoitteena on ollut hoitoon pääsyn ja 

henkilöstön saatavuuden turvaaminen sekä toimintatapojen uudistaminen 

(Hukkanen—Vallimies-Patomäki 2005, 3.) Tämän seurauksena on peruster-

veydenhuollossa alettu hyödyntää sairaan- ja terveydenhoitajien ammattitai-

toa järjestämällä heille lisäkoulutusta. 

Oulussa aloitettiin vuonna 2005 Oulun Työterveydessä työn kehittämiseen 

liittyvä hanke, jonka tarkoituksena oli saada uusia työvälineitä työterveyshuol-

lon toimintaan. Hankkeen ohjelmaan sisältyi työterveyshuoltopainotteisen 

sairaanhoidon kehittäminen, jonka myötä haluttiin lisätä työterveyshoitajien ja 

sairaanhoitajien tieto-taitoa sekä samalla kehittää heidän työtään. Taustalla 

oli huoli lääkärinaikojen riittämättömyydestä flunssa- ja vatsatautiepidemioi-

den aikana. Projektin pohjana käytettiin Ylivieskan seutukunnan HoLa-

hanketta, josta oli hyviä kokemuksia. HoLa -hankkeessa koulutettiin sekä 

sairaanhoitajista että terveydenhoitajista lisäapua, jolloin heille voitiin siirtää 

sellaisia lääkäreiden tehtäviä, jotka kuormittavat lääkäriä, mutta joita hoitajat 

ovat tähänkin mennessä ilman virallistamista tehneet. 

Oulun Työterveydessä koulutus sai nimen Hoituu-hanke, ja se aloitettiin syk-

syllä 2007 ja päättyi keväällä 2008. (Gröhn-Tuhkanen 2007, 4-7.) Yritys-

kauppojen myötä hoitajien toimenkuvan laajentaminen, nk. Hoituu-koulutus, 

laajeni myös Condiaan ja sitä kautta valmiina, koulutettuina Hoituu-hoitajina 

myös Terveystaloon. Olen itse ollut vuonna 2009 Hoituu 2 -koulutuksessa 

koulutusvastaavana kehittämässä koulutusta sekä opiskelemassa Hoituu-

hoitajaksi. Tämän vuoksi tutkimuksessani on myös nk. lähetteettömiä tietoja, 

sillä kerron omista kokemuksistani sekä käytännössä tapahtuneista asioista. 

Tämän tutkimuksen avulla haluan selvittää, millainen merkitys Hoituu-

koulutuksella on Terveystalo Oulu Työterveydessä Hoituu-koulutettujen hoi-

tajien ammatti-identiteettiin, millaisia lisävalmiuksia Hoituu-koulutus on heille 
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tuonut sekä millaista lisäarvoa he ovat työyhteisölleen Hoituu-hoitajina tuot-

taneet. Työni toimeksiantaja on Terveystalo Oulu Työterveys. 

Tässä tutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat Hoituu-hoitaja -koulutus eli hoi-

tajan laajennettu toimenkuva, joka tarkoittaa niitä tehtäviä, jotka eivät nor-

maalisti kuulu hoitajan toimenkuvaan ja joita lääkärit ovat tavallisesti tehneet 

(Hukkanen–Vallimies-Patomäki 2005, 12–13.) Työterveyshuollolla tarkoite-

taan työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenki-

löiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauk-

sien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvalli-

suutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toiminta-

kykyä (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383/ § 3). 

Työterveydessä toimivia hoitajia ovat työterveyshoitajat, terveydenhoitajat 

sekä sairaanhoitajat. Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja –asetus 

(1484/2001) määrittelevät työterveyshuollon ammattihenkilöiksi laillistetut 

lääkärit ja terveydenhoitajat, joilla on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvit-

tava koulutuksellinen pätevyys. Ammatti-identiteetti on jokaisen yksilön käsi-

tys itsestään ammattinsa edustajana, joten se kuvaa myös sitä, mikä on yksi-

lölle tärkeää, kun hän toimii ammatissaan. Ammatti-identiteettiin kuuluvat 

ammattia koskevat arvot, eettiset ulottuvuudet ja tavoitteet (Vähäsantanen 

2007, 157.) 

Työterveydessä ei ole työskennellyt sairaanhoitajia muissa, kuin avustavissa 

tehtävissä. Hoituu-koulutuksen myötä sekä sairaanhoitajien että työterveys-

hoitajien ammattitaito on kasvanut ja ammattitaidon kasvaessa on ammatti-

identiteetti muuttunut. 

Kolmatta Hoituu–koulutusta suunnitellaan aloitettavaksi keväällä 2013, sillä 

Terveystalossa on runsaasti hoitajia, jotka jo tällä hetkellä tekevät lääkäreiltä 

siirrettyjä tehtäviä ilman riittävää koulutusta ja siirron virallistamista. Lisäksi 

etäpaikkakunnilla on pulaa lääkärin ajoista. Tämän vuoksikin opinnäyte on 

ajankohtainen, sillä kuten aina uusia asioita suunniteltaessa, on myös tämän 

koulutuksen tarpeellisuudella epäilijänsä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 
 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata teemahaastattelun avulla työterveydessä 

toimivien sairaanhoitajien ja työterveyshoitajien kokemuksia Hoituu-

koulutuksen: 

– merkityksestä ammatti-identiteettiin 

– koulutuksen tuomia lisävalmiuksia työterveyshuollossa 

– millaista lisäarvoa Hoituu-koulutetut työyhteisölleen tuottavat 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää Hoituu-

koulutusta laajennettaessa valtakunnalliseksi toimintamalliksi työterveyshuol-

loissa. 

Tutkimustehtävät: 

1. Millainen merkitys Hoituu–koulutuksella on työterveydessä toimi-

vien sairaanhoitajien ja työterveyshoitajien ammatti-identiteettiin? 

2. Millaisia lisävalmiuksia Hoituu–koulutus on antanut koulutetuille 

sairaanhoitajille ja työterveyshoitajille? 

3. Millaista lisäarvoa Hoituu–koulutetut hoitajat ovat tuottaneet työ-

yhteisölleen? 

Tutkimus lähtee oletuksesta, että koulutus on vahvistanut hoitajien ammatti-

identiteettiä ja saanut heitä aikaisempaa enemmän etsimään ja käyttämään 

näyttöön perustuvaa hoitotyön tietoa, joka taas puolestaan on tuottanut lisä-

arvoa työyhteisölle taitavampien ja ammattitaitoisimpien hoitajien muodossa. 
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3 AVUSTAJASTA ASIANTUNTIJAKSI HOITUU-KOULUTUKSELLA TYÖ-
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

3.1 Laajennettu toimenkuva 

Laajennetuilla toimenkuvilla tarkoitetaan niitä tehtäviä, jotka eivät normaalisti 

kuulu hoitajan toimenkuvaan ja joita lääkärit ovat tavallisesti tehneet. Laajen-

netun toimenkuvan tehtäviin kuuluvat hoidontarpeen arviointi, hoito ja hoitoon 

ohjaaminen äkillisissä terveysongelmissa hoitajavastaanotolla ja puhelinneu-

vonnassa sekä pitkäaikaissairaiden seuranta (Hukkanen–Vallimies-Patomäki 

2005, 12–13.) HoLa-hoitajien toimenkuvan laajentamisessa oli käytetty tark-

kaa rajausta ja luokittelua, kuten myös Hoituu-hoitajien laajennetussa toi-

menkuvassa. Hoitajille kuuluviksi tehtäviksi määriteltiin toimenkuvan laajen-

nuksessa seuraavat tehtävät: 

• akuutti-infektiopotilas tarvittavine laboratorio- ja pikatesteineen 

• korva-nenä-kurkku- ja silmäpotilas 

• allergia- ja ihotautipotilas 

• lievät tapaturmat sekä venähdys- ja murtumavammat 

• akuutin trauman aiheuttamat haavat 

• käsikauppalääkkeiden ohjaus 

• poskiontelo-oireisten tutkiminen ja hoito 

• korvakipuiset aikuiset ja lapset, sekä kivun tai vaivan seuranta ja 

kontrollit tulehduksen jälkeen 

• silmävamman ja tulehduksen tutkiminen ja hoito 

• pienten akuuttien haavojen hoito tarvittaessa ommellen tai liima-

ten 

• määrätyt kirurgiset toimenpiteet puudutuksessa 

• syylien hoitaminen 

• sukupuolitautien hoito (lähinnä klamydia) 

• keltakuumerokotuksen injisointi ja tarvittavan todistuksen täyttä-

minen 

• ihosairauksien arviointi ja hoito sekä allergiapotilaan ohjaus 

• virtsatiepotilaan tutkiminen ja hoito 

• venähdysvammojen hoito 

(Rajala—Olli—Illikainen 2005, 21). 
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Laajennetun toimenkuvan hankkiminen edellyttää kuitenkin aina hoitajan 

omaa halua ja vapaaehtoisuutta. Ylivieskan seutukunnassa ja lähikunnissa 

oli perusterveydenhuollossa pilottihanke, niin kutsuttu HoLa-hanke, jossa 

tutkittiin mahdollisuutta laajentaa sairaanhoitajan toimenkuvaa. Lääkärin ja 

sairaanhoitajan ammatit ovat terveydenhuollon perusammatteja, eikä niiden 

tehtävänjaossa ole vuosikymmeniin ollut muutoksia, vaikka tarpeita siihen 

olisikin ollut; hoitajien ammattitaitoa ei ole aina osattu hyödyntää. Hoitaja on 

nähty avustavassa roolissa ja lääkärin alaisena. (Rajala ym. 2005, 57.) 

Muualla maailmassa, esimerkiksi Britanniassa ja Ruotsissa, on asiaa tutkittu 

jo aiemmin ja hoitajien toimenkuvia laajennettu kansallisissa terveydenhuol-

lon uudistuksissa. Suomessa opinnäytetöitä ja kehittämishankkeita aiheesta 

alettiin tehdä vasta 2000-luvun puolen välin jälkeen. Valtioneuvoston vuonna 

2002 tekemän periaatepäätöksen toimeenpanoa varten käynnistettiin Kansal-

linen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämän projektin 

yhdessä osahankkeessa kehitetään terveydenhuollon eri henkilöstöryhmien 

keskinäistä työnjakoa, jonka tavoitteena on hoitoon pääsyn ja henkilöstön 

saatavuuden turvaaminen sekä toimintatapojen uudistaminen (Hukkanen–

Vallimies-Patomäki 2005, 3.) 

Ammattikorkeakouluissa on tehty opinnäytetöitä, joissa on kartoitettu esim. 

sairaalan yhteispäivystyksessä työskentelevien sairaanhoitajien ajatuksia 

itsenäisestä vastaanottotoiminnasta ja heidän valmiuksistaan (Ahonen–

Utoslahti 2009) sekä tutkittu terveyskeskuksessa päivystävän sairaanhoitajan 

toiminnan kehittämistä ja niitä vaatimuksia, joita sairaanhoitajalla tuli olla pys-

tyäkseen tekemään työtään. Näiden opinnäytetöiden tuotoksena on syntynyt 

ehdotelmia päivystävän sairaanhoitajan työnkuvasta, vaadittavista osaamis-

vaatimuksista sekä suunnitelma päivystävän sairaanhoitajan koulutuksesta 

(Nisula 2010.) Yhteistä näille tutkimuksille oli, että sairaanhoitajan ja tervey-

denhoitajan rooli on muuttunut lääkärin avustajasta itsenäisen vastaanoton 

pitäjäksi, jolloin hoidon tarpeen arviointi ja hoito ovat siirtyneet lääkärin akuu-

teista päivystysvastaanotoista koulutuksen saaneille hoitajille. 

Perusterveydenhuollosta tutkittua aineistoa aiheesta löytyy, muttei juurikaan 

työterveyshuollon puolelta. HoLa-hankkeessa oli kuitenkin otettu huomioon 

myös työterveyshuollon muutostarve, sillä tutkimuksessa mietittiin päivystä-
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vän työterveyshoitajan toimintamallia. Päivystävän sairaanhoitajan ja päi-

vystävän työterveyshoitajan toimintamallit eroavat toisistaan siten, että päi-

vystävän työterveyshoitajan laajennettu toimenkuva myötäilee pitkälti päivys-

tävän sairaanhoitajan toimenkuvaa eroten siinä, että vastaanotolla on vain 

työikäisiä ja työsuhteessa olevia aikuisia asiakkaita, ei lapsi- eikä vanhuspoti-

laita. Toimenkuvaa laajennettaessa oli myös pyritty huomioimaan työikäisten 

yleisimmät terveysvaivat, joita päivystävä työterveyshoitaja voisi nyt itsenäi-

semmin arvioida ja hoitaa. (Rajala ym. 2005, 22.) 

3.2 Työterveyshuolto 

Työterveyshuollolla tarkoitetaan työnantajan järjestettäväksi säädettyä työ-

terveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla ediste-

tään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäris-

tön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden 

terveyttä ja työ- ja toimintakykyä (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383/ § 

3.) Työterveyshuolto voi olla yksityisen lääkäriaseman tai julkisen eli Kunnal-

lisen terveyskeskuksen tai kunnallisen liikelaitoksen tuottamaa palvelua. 

 

Työnantaja voi lakisääteisten palvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sai-

raanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. (Työterveyshuoltolaki 

21.12.2001/1383/ § 12.) Suomessa työterveyshuollon palveluita tarjoavat 

yksityiset lääkäriketjut, yksittäiset lääkäriasemat, ammatinharjoittajat, julkinen 

sektori sekä rekisteröidyt yhdistykset. 

 

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tar-

peelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain perusteella edellyt-

täen, että yrityksellä on työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehtynä. Laki-

sääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ei maksa työntekijöille mi-

tään, sillä työnantajaa laskutetaan siitä. Työntekijä voi joutua itse korvaa-

maan työterveyshuollon kustannuksia, mikäli kyseessä on sairauden hoito, 

jota työnantajan sopimus ei kata. (Kela työterveyshuolto 2013.) 
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3.3 Työterveyshuollossa työskentelevät hoitajat 

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja –asetus (1484/2001) määrittelevät työ-

terveyshuollon ammattihenkilöiksi laillistetut lääkärit ja terveydenhoitajat, joil-

la on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutuksellinen pätevyys. 

Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää, että työterveyshuollossa työskente-

levä terveydenhoitaja suorittaa vähintään seitsemän opintoviikon (11 opinto-

pisteen) mittaiset työterveyshuollon opinnot Työterveyslaitoksella tai työter-

veyshuollon erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa kahden vuoden ku-

luessa työterveyshuollon tehtäviin siirtymisestään. Ammattikorkeakoulujen 

järjestämät erikoistumisopinnot ovat vähintään 30 opintopisteen laajuisia kou-

lutuskokonaisuuksia (Maakuntakorkeakoulu 2013.) 

Työterveyslaitos järjestää työterveydessä työskenteleville sairaanhoitajille 

viiden päivän koulutuksen, jossa perehdytään työterveyshuollon toimintaym-

päristöön ja opitaan ymmärtämään hyvän työterveyshuoltokäytännön mu-

kaista toimintaa. (Työterveyslaitos 2013.) 

Tässä tutkimuksessa hoitajilla tarkoitetaan sairaanhoitajakoulutuksen (AMK) 

sekä opistotasoisen sairaanhoitajan koulutuksen saaneita sairaanhoitajia että 

työterveyshoitajia, jotka ovat peruskoulutukseltaan terveydenhoitaja- (AMK) 

tai opistotasoisen terveydenhoitajakoulutuksen saaneita ja joilla on lisäksi 

ammattikorkeakoulussa suoritettu työterveyshuollon erikoistumisopinnot tai 

vähintään seitsemän opintoviikon laajuinen työterveyshuollon koulutus kah-

den vuoden kuluessa työterveyshuollon tehtäviin siirtymisestään. 

3.4 Hoitotyön laajentamiskoulutus eli Hoituu-koulutus 

Hoituu–koulutus on työterveyden palveluntuottajan yhdessä Oulun Yliopiston 

kanssa toteuttamaa koulutusta, joka perustuu luentoihin, näyttöön, välitehtä-

viin, lopputenttiin sekä kehitystehtävään. Koulutus on laajuudeltaan 20 opin-

topistettä (1 op = n. 27 työtuntia). Teoreettinen koulutus jakautui orientoiviin 

ja syventäviin opintoihin. Orientoivissa opinnoissa kouluttajina olivat eri aihe-

alueiden ammattihenkilöt ja syventävissä opinnoissa lääkärit. (Gröhn-

Tuhkanen 2007, 20.) 

Orientoivien ja syventävien luentojen jälkeen tuli opiskelijoille tehtäväksi lyhyt 

kirjallinen tehtävä, jonka sai tehdä työaikana. Kirjallisten tehtävien tarkoituk-
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sena oli mitata opittua tietoa. Koulutuksesta vastaava lääkäri tarkisti kaikki-

en tehtävät ja antoi siitä kirjallisen palautteen. Koulutuksen loppuvaiheessa 

oli laaja, kirjallinen lopputentti koko Hoituu–koulutuskokonaisuudesta sekä 

kehitystehtävä työhön liittyvästä ja työtä kehittävästä aiheesta. Kehitystehtä-

vää valvoivat ja ohjasivat sekä Hoituu–projektin koulutusvastaava että yrityk-

sen laatupäällikkö. Kehittämistehtävä tehtiin osittain omaa aikaa käyttäen ja 

tehtävän valmistumisen jälkeen tuotos otettiin organisaation käyttöön. 

(Gröhn-Tuhkanen 2007, 21.) 

Koulutuksesta vastasivat pääsääntöisesti Condia Oyn, Oulun Työterveyden 

sekä vierailevat lääkärit. Lisäksi kouluttajina toimivat myös Oulun Kaupungin 

ravitsemusterapeutti sekä fysioterapeutti. Teoriaopinnot toteutettiin työaikana 

perjantaisin ja lauantaisin kahden - neljän tunnin koulutuskokonaisuuksina 

työnantajan tiloissa. 

Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijat kartoittivat Excel-taulukko -ohjelmalla 

tehtyyn lokikirjaan osaamisalueensa, henkilökohtaiset tavoitteensa Hoituu–

koulutuksesta ja tavoitteellisen kuvauksen koulutuksen jälkeisestä työnkuvas-

taan. Lokikirjaa ylläpidettiin koko koulutuksen ajan ja siihen kirjattiin asiat, 

jotka opiskelijan tuli hallita opiskelun päätyttyä sekä merkinnät hyväksytyistä 

suorituksista. 

Opiskeluun liittyi työaikana tehtävää harjoittelua, joka sisälsi omien potilaiden 

hoitamista työterveyslääkärin valvonnassa, ns. vieriopetuksessa. Harjoittelun 

jälkeen suoritettiin työaikana näyttökoe, jonka valvoi ja hyväksyi vieriopetusta 

antanut lääkäri tai muu työterveyden lääkäri. 

Opetusmateriaalina käytettiin kouluttajalta saatuja luentomuistiinpanoja ja 

muuta lisämateriaalia, Käypä Hoito -suosituksia sekä käytännön harjoitteluun 

liittyvää materiaalia. Työnantajan verkkolevyllä oli Hoituu-kansio, jota Hoituu–

koulutukseen osallistuvat käyttivät opiskelun apuvälineenä. Lisäksi jokainen 

koulutus videoitiin, jotta poissaolleet saivat luennon annin. Koulutukseen 

osallistuvat saivat luentomuistiinpanot, kirjalliset tehtävät sekä muut asiaan 

liittyvät tiedot verkkolevyltä, jolle oli pääsy kaikilta organisaation koneilta. Ta-

voitteena oli saada rakennettu silta, jonka avulla materiaalia olisi saanut luet-

tua myös kotikoneelta, mutta tietoturvasuojausten vuoksi tämä ei onnistunut. 

Siksi jokainen velvoitettiin tulostamaan luentomateriaalit itselleen valmiiksi 
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ennen jokaisen luennon alkua. Lisäksi perjantain kahden - neljän tunnin 

koulutukset hoidettiin puhelinneuvotteluyhteyden kautta etäpaikkakunnille 

(Kalajoki, Ylivieska, Kemi, Tornio), jottei heidän tarvinnut lähteä muutaman 

tunnin vuoksi ajamaan Ouluun. 

3.5 Ammatti-identiteetti 

Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, piirteitä ja tunnuksia, 

jotka ilmentävät työntekijän samastumista ammattiin. Ammatin on oltava tun-

nistettu, selkiytynyt yhteiskunnalliselta merkitykseltään, tavoitteiltaan ja tehtä-

viltään. Ammattiin samastuminen on henkilökohtaista (Rintala—Elovainio 

1997, 71.) Sanakirjan mukaan identiteetti tarkoittaa persoonallisuutta tai omi-

naislaatua (Nurmi–Rekiaro–Rekiaro–Sorjanen 2004, 170.) Ammatti-

identiteetti muotoutuu koulutuksesta, työyhteisöstä, yksilön omista odotuksis-

ta ja ammattiin kohdistuvista odotuksista ja arvoista (Eteläpelto—Collin—

Saarinen J.(toim.) 2007, 108.) 

Ammatti-identiteetti muodostuu kussakin työyhteisössä sosiaalistumisen, op-

pimisen ja vuorovaikutuksen pohjalta eli työ muovaa yksilöä ja yksilö muovaa 

työtä. Työidentiteetti muuttuu elämänkulun mukana ja sen merkitys vaihte-

leekin elämän eri vaiheissa. (Eteläpelto ym. 2007, 108.) Ammatti-identiteetti 

on henkilön omaan historiaansa perustuvaa käsitystä omasta itsestään am-

matillisena toimijana. Se kertoo millainen suhde henkilöllä on työhönsä ja 

omaan ammatillisuuteensa sekä siitä, millaiseksi hän työssään ja ammatis-

saan haluaa tulla. Ammatti-identiteetti sitoo ihmisen omaan ammattiryh-

määnsä ryhmän eettisten sitoumusten ja arvojen kautta. (Eteläpelto 2010.) 

Kirpalin (2004a) mukaan ammatillinen kehittyminen vaatii jatko- ja täyden-

nyskoulutusta hoitajien työmotivaation ylläpitämiseksi. Tämä oli erittäin tär-

keää erityisesti niissä kriisivaiheissa, joissa hoitajat kyseenalaistivat oman 

ammatti-identiteettinsä perusteita. Mahdollisuus jatkuvaan ammatilliseen ke-

hittymiseen katsottiin tärkeäksi motivaation lähteeksi, vaikkakin yleensä hoi-

tajien ammatti-identiteetti pysyi vahvana (Eteläpelto ym. 2007, 117). Ammat-

ti-identiteetin muodostumiseen tarvitaan työyhteisössä mahdollisuus peilata 

työssä opittua ja työyhteisön sosiaalinen tuki (Eteläpelto 2010). 
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Ammatti-identiteetin muodostuminen alkaa jo opiskeluvaiheessa ja jatkuu 

koko uran ajan. Ei riitä, että on opiskellut ja suorittanut sairaanhoitajan tai 

terveydenhoitajan tutkinnon, sillä ammatti-identiteetin muodostumiseen tarvi-

taan koko työuran kestävä ammatillinen kasvu ja ammatillinen uusiutuminen 

(Hilden 2002, 7.) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäyte-

työn mukaan ammatti-identiteettiä vahvisti asiantuntijuus ja sen kehittyminen 

työkokemuksen lisääntyessä. Hoitajilla on halu kehittää asiantuntijuutta ja 

valmius ottaa selvää työhön liittyvistä asioista vapaa-ajallakin. Asiantuntijuu-

den ja sitä kautta ammatti-identiteetin vahvistuminen edellyttävät jatkuvaa 

tiedonhankintaa läpi työuran. (Kuivalainen – Manu 2012, 34.) 

Hoitajan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan, ammatti-identiteettiä voidaan 

tarkastella yhteisön antaman arvostuksen kautta. Yhteisö asettaa tietyt vaa-

timukset, edellytykset ja odotukset näille ammattiryhmille, esimerkiksi oletta-

en, että hoitajat ovat helposti lähestyttäviä ja luottamusta herättäviä. (Siltala – 

Virtanen 2000, 5.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusote, aineiston keruu ja tutkimukseen osallistujat 

Tutkimusmenetelmäni oli laadullinen. Hyödynsin kuvailevaa tutkimusmene-

telmää ja käytin teemahaastattelutekniikkaa, joka on strukturoitua väljempi, 

nk. puolistrukturoitu. Teemahaastattelussa tutkimuksen tekijänä valitsin muu-

tamia avainkysymyksiä tai – aihepiirejä, joiden ympärille rakensin haastatte-

lun (Tuomi–Sarajärvi 2002, 77). Mitä avoimempi haastattelu on, sitä aktiivi-

sempi on haastattelijan rooli. Laadullisessa tutkimuksessa haastattelun ta-

voitteena on saada monipuolisia ja värikkäitä kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä 

(Hirsjärvi–Remes–Sajavaara 2007, 199–201). Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkijalla saattaa usein olla läheinen kontakti tutkimuksen osallistujiin – kuten 

tässä tutkimuksessa, sillä olen sekä Hoituu-hoitaja että yksikön työntekijä. 

Siksi laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen etiikka ja eettisyyden arviointi 

ovat keskeisiä asioita (Kylmä–Juvakka 2007,143). 

Tutkimuksen aineisto muodostui Terveystalon työntekijöistä; kolmesta Hoi-

tuu-hoitajasta ja kahdesta työterveyden lääkäristä. Valitsin hoitajat siten, että 

halusin haastateltavien edustavan erilaisia työympäristöjä. Yksi haastatelta-

vista oli työterveyshoitaja, jonka työn pääpaino oli ennaltaehkäisevässä työs-

sä. Toinen haastateltavista oli Hoituu 1 –koulutuksen käynyt hoitaja, joka 

työskenteli isossa työympäristössä pelkästään sairaanhoitopainotteista työtä 

tehden. Kolmas haastateltavista oli pienellä paikkakunnalla työskentelevä 

sairaanhoitaja, jonka työhön kuului sekä ennaltaehkäisevää että sairaanhoi-

topainotteista työtä ja jonka työyhteisö oli pieni; hänellä ei ollut aina lääkäriä, 

jota konsultoida vaan työ oli itsenäisempää kuin isojen yksiköiden hoitajilla. 

Lääkärit työskentelivät Oulun keskustan toimipisteessä. 

Kaikki haastateltavat olivat olleet hoito-alalla pitkään, keskimäärin 20 vuoden 

ajan ja työterveydessä keskimäärin 10 vuoden ajan. Haastatellut hoitajat oli-

vat naisia ja lääkärit miehiä. Yksi hoitajista oli ammattinimikkeeltään työterve-

yshoitaja ja kaksi muuta hoitajaa työterveyssairaanhoitajia. Lääkärit olivat 

yleislääketieteen erikoislääkäreitä, joilla oli Työterveyslaitoksen nk. pitkä 

kurssi suoritettuna. He tekivät pääasiallisesti sairasvastaanottoa eivätkä ol-

leet yritysasiakasvastuussa. Kaikki haastatellut työskentelivät Terveystalo 

Oy:ssä työterveyden toimialalla. 
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Haastattelut sovin haastateltavien kanssa siten, ettei heidän tarvinnut lähteä 

työhuoneistaan ja jottei heidän vastaanottotoimintansa kärsinyt. Haastattelut 

tein työaikana. Nauhoitin haastattelut ja kirjoitin ne puhtaaksi heti haastatte-

lun jälkeen. Litteroinnin jälkeen haastatteluaineistoa oli 11 A4-sivun verran. 

Puhelinhaastateltavalle lähetin kuitenkin ennen haastattelua kysymykset 

sähköpostitse, jotta hän ehti valmistautua haastatteluun. Lisäksi tarkoitukseni 

oli haastatella samassa etäpisteessä työskentelevää lääkäriä ja kysyä hänen 

mielipiteitään Hoituu -hoitajan työn vaikuttavuudesta, mutta molempien työkii-

reiden vuoksi emme saaneet sovittua yhteistä haastatteluaikaa. 

Sain kuitenkin Oulussa haastateltua kaksi lääkäriä, joilla on kokemusta Hoi-

tuu-hoitajan työstä. Kysyin heiltä oliko Hoituu -hoitajan tekemästä työstä 

apua, millaista lisäarvoa Hoituu-hoitajan työ tuotti työyhteisölle ja vähensikö 

tehty työ heidän (lääkäreiden) kuormitusta. Oliko siis ns. helpoista ja turhaan 

lääkäriä kuormittavista potilaista saatu osa siirrettyä hoitajille. Haastattelu-

teemat ovat liitteellä 3. 

Tutkimusta ohjasivat pääasiassa kuvailevat kysymyssanat mitä, miksi ja mi-

ten (Hirsjärvi ym. 2007, 156; Kylmä—Juvakka 2007, 26). Mikä tämän tutki-

muksen kohteena oleva ilmiö oli tai mitä tässä ilmiössä tapahtui tutkimuksen 

osallistujien näkökulmasta. 

Laadullisessa tutkimuksessa on osallistujia yleensä vähän, kuten tässäkin 

tutkimuksessa oli. Pyrkimyksenä olikin kerätä mahdollisimman rikas aineisto 

ilmiöstä, sillä laadullinen tutkimus kohdentui ensisijaisesti tutkittavan ilmiön 

laatuun, ei sen määrään. (Kylmä—Juvakka 2007, 27.) 

4.2 Aineiston analyysi 

Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Nauhoitin haastattelut, jonka 

jälkeen purin haastattelut sananmukaisesti kirjoitetuksi tekstiksi tietokoneelle. 

Tämä takasi analyysin tuoreuden kun aloitin tutkimusaineiston analyysin 

haastattelun purun ja puhtaaksikirjoituksen yhteydessä. 

Minulla ei ollut erillistä tietokoneohjelmaa apuna, vaan puhtaaksikirjoitin 

haastattelut Word-dokumenteiksi, joiden perusteella tein analyysin. Analyysi 

perustui omaan ajatteluun eli käytin apuna luomaani luokittelua. En analysoi-

nut kaikkea materiaalia, vaan hain vastausta tutkimuksen tarkoitukseen ja 
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tutkimustehtäviin purkamalla aineiston ensin osiin ja sitten yhdistämällä si-

sällöllisesti samankaltaiset osat (Kylmä–Juvakka 2007, 111). Analyysimene-

telmäksi muodostui induktiivis-deduktiivinen menetelmä, joka tarkoittaa sitä, 

että tein tutkimustehtävistä pääluokat, joita olivat ammatti-identiteetti, lisä-

valmiudet ja lisäarvo (kuviot luokitteluista liitteessä 4). Tämän jälkeen poimin 

haastatteluista fraaseja ja sijoitin niitä yhteenvetolomakkeelle pääluokkiin 

mielestäni sopivien otsikoiden alle. Näin niistä muodostui alaluokkia, joiden 

alle fraasit sovittelin. Jos sijoittamani fraasi ei sopinutkaan alaluokan alle, 

siirsin sen sopivamman alaluokan alle. Pyrin saamaan aikaan tiivistetyn ja 

yleisen kuvauksen ilmiöstä. 

Alaluokiksi muodostuivat ammatti-identiteetin alle ammattitaito ja varmuus, 

työn mielekkyys, vahvistunut ammatti-identiteetti ja oman työn arvostus. Li-

sävalmiuksien alle muodostui hoitaa ja diagnosoida paremmin, konsultti ja 

parempi ammattitaito ja varmuus. Lisäarvon alle muodostuivat alaluokat 

helppo ja nopea hoitoon pääsy, joustava ja asiakasyrityksille halvempi palve-

lu sekä hoitajan tieto-taidon lisääntyminen. 

Teemahaastattelun sisällöstä voidaan tarkastella esim. yksittäisten sanojen 

esiintymistä, ts. montako kertaa jokin sana esiintyy tai kuinka monta kertaa 

jokin tietty teema esiintyy, jolloin kohteena on merkitys, ei yksittäinen sana 

(Hirsjärvi–Hurme 1995, 115). Huomasin haastatellessani, että haastateltavat 

ymmärsivät esim. sanan lisäarvo useammalla eri tavalla. Luokitellessani ai-

neistoa, jouduinkin miettimään, missä asiayhteydessä haastateltava käsitteitä 

käytti ja mitä hän mielestäni asialla tarkoitti. 

Laadulliseen tutkimuksen analyysiin vaikuttaa aina tutkijan oma näkemys 

tutkittavasta ilmiöstä – kuten minulla tässä tutkimuksessa. Analyysin apuna 

toimivat myös aiemmin tehdyt tutkimukset, joita olin lukenut tätä tutkimusta 

tehdessäni. Sisällönanalyysini oli siis tekstianalyysiä, jonka tarkoituksena oli 

kuvata haastattelujen sisältöä sanallisesti etsien ja luokitellen saadun aineis-

ton mukaan, ts. aineistolähtöisesti eli induktiivisesti (Tuomi–Sarajärvi 2002, 

110). 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Hoituu-koulutuksen merkitys ammatti-identiteettiin Hoituu-
koulutuksen jälkeen 

Hoitajat olivat kokeneet oman ammattitaitonsa lisääntyneen koulutuksen jäl-

keen. Lisäksi varmuus siitä, mitä teki, oli lisääntynyt. Ammattitaidon ja var-

muuden lisääntymisen seurauksena oma ammatillinen identiteetti oli vahvis-

tunut. 

 

Kuvio 1 Ammatti-identiteetti (pääluokka) ja alaluokat 
 
”Kun arvostaa omaa ammattitaitoaan, niin muutkin arvostaa, se on parantu-

nut” 

”Oon mä ylpeä, että mulla on tää koulutus. Saan tehdä ja saan päättää itse. 

On se antanut enemmän varmuutta ja minä saan tehdä ja minä osaan tehdä. 

Koen olevani parempi ammattilainen kuin aikaisemmin.” 

”Oman ammatti-identiteetin lisääntyminen. Hoitaja tuntee itsensä eteväm-

mäksi.” 

Koulutus oli tuonut lisää mielekkyyttä työhön, joka osaltaan on myös lisäarvo. 

Hoitajat kokivat myös, että saivat itse päättää ja tehdä asioita, joita ennen 

koulutusta eivät saaneet tehdä.  

”Tuo mielekkyyttä työhön, eli työ ei ole enää pelkästään avustamista tai muita 

avustavia toimintoja vaan voi käyttää asiantuntemustaan. Vaikutus omaan 

Ammatti-identiteetti

Ammattitaito ja 

varmuus

Työn mielekkyys

Vahvistunut 

ammatti-

identiteetti 

Oman työn arvostus
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ammatti-identiteettiin on positiivinen. Koen olevani parempi hoitaja, tuo lisää 

varmuutta.” 

Oman työn arvostus oli myös lisääntynyt Hoituu-koulutuksen myötä. 

”Kato sää nyt tämä, kun sää olet käynyt sen koulutuksen eli ne arvostaa mun 

koulutusta. Rokotuksiakin ne kysyy aika paljon, eli mää olen asiantuntija mo-

nessa asiassa.” 

”Oman ammatin arvostus, ainahan se antaa enemmän itsetuntoa enemmän, 

kun saa koulutusta.” 

5.2 Hoituu-koulutuksen hoitajille tuomat lisävalmiudet 

Hoitajat olivat saaneet hoidettavakseen potilaita, joita aiemmin vain lääkärit 

hoitivat. Koulutus oli tuonut lisävalmiuksia hoitaa ja diagnosoida paremmin 

esimerkiksi hengitystieinfektioita, joita flunssakauden aikaan tuli lääkäreille 

paljon.  

 

Kuvio 2 Lisävalmiudet (pääluokka) ja alaluokat  
 
”No, ne potilaat, jotka tulevat konsultaatioon, ovat paremmin arvioituja. Eli se 

nopeuttaa lääkärin osuutta niiden potilaiden hoidossa. Todennäköisesti sitten 

näitten ylimääräisten potilaitten paine on sitten lääkäreillä vähempi.” 

”Hoituu-hoitajien katsomat potilaat ovat pidemmälle arvioituja, kuin muut ja 

jos tarvitaan joitain esitutkimuksia, niin ne on jo tehty valamiiksi. Se ei ole 

Lisävalmiudet

Hoitaa ja 

diagnosoida 

paremmin

Konsultti 

Parempi 

ammattitaito ja 

varmuus
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pelkästään, että tässä on lääkärille kuuluva potilas, vaan se on sitten jo ar-

vioitu potilas, josta lääkäri katsoo vain sen tietyn osuuden sen kysymyksen 

mukaan, mikä Hoituu-hoitajalla on sen arvioinnin mukaan sillä potilaalla ol-

lut.” 

”Elikä lääkärillä on vähemmän työtä enää tehtävänä, kun asiakkaat on jo 

valmiiksi tutkittu.” 

Lisäksi toiset hoitajatyötoverit konsultoivat heitä asioissa, joissa he aiemmin 

konsultoivat lääkäreitä, kuten esim. rokotusasioissa. Kaikki hoitajat kokivat, 

että osasivat paremmin arvioida potilaita eivätkä enää turhaan ja yhtä her-

kästi lähettäneet potilaita lääkärin vastaanotolle. 

”…aina on hyvä, jos on semmosta osaamista. Mä olen semmonen konsul-

toiva hoitaja muille työkavereille, pystyy auttaan muita hoitajia.” 

”Arvostus oli ammatillista, että muilla oli tieto siitä, että ne voi mua konsultoi-

da kun mulla oli se tieto ja taito. Onko tässä esim. asia lääkärille vai voinko 

minä tehdä sen saman asian….Aina käy muut hoitajat kyselemässä, kun ei 

oo lääkäri paikalla tai muuten haluavat matalammalla kynnyksellä hoitaa asi-

an.” 

He kokivat myös, että heidän taitonsa neuvoa potilaita oli parantunut parem-

man ammattitaidon ja varmuuden myötä. 

”Olen kuunnellut keuhkot, jos on ollut 4 pvää kuumetta ja yskää. Mä käyn 

koko litanjan läpi ja teen ne jutut, joita olen ennenkin tehnyt. Mä haluan ja 

asiakas on tyytyväinen, kun on tutkittu kunnolla eikä asiakkaan tarvitse heti 

mennä lääkäriin. Kun hallitsee jotain, niin miksi ei sitten tekisi sitä. Osaan 

neuvoa asiakkaita paremmin ja varata uuden ajan asiakkaalle kontrollia var-

ten. Jos vointi onkin huonompi niin voi siirtää potilaan lääkärille.” 

”Mittauksia voi tehdä enemmän, tutkia paremmin.” 

”…pitkittyneet flunssa-asiakkaat – pitkittynyttä flunssaa, tarvittiin keuhkojen 

kuuntelua, mahdolliset antibiootin tarvitsivat, sinuiitit, silmätulehdukset. Strep-

tokokki-infektiot. Näitä kyllä tuli ihan kiitettävästi, oli selkeä ryhmä joka oli 

helppo hoitaa, kun oli taito hoitaa ja tehdä diagnoosi. Asiakkaat saivat hel-

posti lääkkeet ja tulivat hoidettua.” 
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5.3 Hoituu-koulutuksen tuoma lisäarvo työyhteisölle 

Haastateltavien mielestä koulutuksen tuoma lisäarvo oli sitä, että asiak-

kaan/potilaan oli helpompi ja nopeampi päästä hoitoon, kuin aikaisemmin. 

 

Kuvio 3 Lisäarvo (pääluokka) ja alaluokat 
 
”Toisaalta potilaitten näkökulmasta ja asiakkaitten näkökulmasta, että on 

enemmän aikoja, ei myydä ei oota… Sitten niiden asiakkaiden näkökulmasta 

tähän vaativampaan sairaanhoitoon ja kela 1 työhön on paremmin aikoja tar-

jolla silloin, kun niistä on pulaa.” 

”Lisäarvoa olis sitä, että enemmän aikoja lääkäreille vaikeampia asiakkaita 

varten, on antaa enemmän aikoja asiakkaille. Hoituu-hoitajille pääsee hel-

pommin vastaanotolle, hoitaja pystyy hoitaan paremmin. Asiakkaat pääsee 

vastaanotolle.” 

”Silloin, kun lääkärinaikoja ei ollut, niin aiemmin asiakkaat saatiin näppärästi 

hoidettua, kun oli Hoituu-hoitaja, jolle asiakkaat pystyi laittamaan.” 

Asiakkaan hoito oli muutenkin joustavampaa palvelua. 

”Joustavuutta, vähentänyt lääkäreiden kuormitusta, sillä asiakkaat esikatsel-

tuja potilaita.” 

Lisäksi hoitajan tuottamana palvelu oli asiakasyrityksille halvempaa ja omalle 

talolle tuottavampaa, kun Hoituu-hoitajat tekivät työn. 

Lisäarvo 

Helppo ja nopea 

hoitoon pääsy

Joustavuus 

Asiakasyrityksille 

edullisempi

Hoitajien tieto-

taidon 

lisääntyminen
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”Asiakasyritysten näkökulmasta se on sitten hoitajan arvioimana halvempaa 

se palvelu. Etäpisteissä on huutava pula lääkärinajoista, silloin hoituulla olisi 

kysyntää.” 

Kaikkien mielestä lisäarvoa toi myös se, että Hoituu-hoitajien tutkimat asiak-

kaat oli hyvin esivalmisteltu ja –tutkittu, sillä hoitajat tutkivat asiakkaat, kirjasi-

vat havainnot ja konsultoivat lääkäriä vasta siinä vaiheessa, jos oma ammat-

titaito ei enää riittänyt tai asiakas tarvitsi lääkäriltä reseptiä tai lääkärin hoitoa. 

Näin lisäarvoksi muodostui myös hoitajan tieto-taidon lisääntyminen. 

”Elikä lääkärillä on vähemmän työtä enää tehtävänä, kun asiakkaat on jo 

valmiiksi tutkittu.” 

Lisäarvoksi nimettiin myös se, että lääkärille tulisi vaativampaa potilasaineis-

toa, joka puolestaan toisi mielekkyyttä lääkärin työhön; työ ei olisi yksitoik-

koista ja rutiininomaista lääkärintyötä. Tämä puolestaan johtui siitä, että hoi-

tajan tieto-taito oli lisääntynyt. 

”Flunssakautena osan Räkäpotilaista siirtyminen hoitajille on lääkäreille mie-

leen ja järkevääkin.” 

”Lisäarvoa. Lisäarvoa voi olla hoitajalle, lääkärille, työpaikalle, meidän työpai-

kalle ja asiakkaalle. Monta eri näkökulmaa. Asiakkaalle tai vaikka sille työpai-

kalle, laadukasta ja edullisempaa, asiakkaalle nopeampaa ja jos lääkä-

rinajoista on pulaa, niin saa sen ajan. Työterveyshuollolle, pystyy antamaan 

asiakkaalle sen palvelun. Työntekijälle eli hoitajalle, hän on saanut sitä lisä-

koulutusta, hänellä on ne taidot lisääntynyt, hän pystyy tekemään enemmän 

kuin ennen.” 

”Hoituu-hoitajan tekemä työ on ilman muuta vähentänyt lääkärin taakkaa, kun 

se lääkäri luottaa siihen hoitajaan. Silloin kun hän luottaa siihen hoitajan te-

kemään työhön, niin se on sitten nopsa asia kirjoittaa se resepti. Sillä joka 

tapauksessahan jonkun olisi pitänyt se asiakas hoitaa. Ja tietenkin se sitten 

olis ollut se lääkäri, niinku tutkimus ja se diagnoosi.” 
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6 POHDINTA 

6.1 Tiedonkeruun ja analysointimenetelmän arviointi 

Tutkimusmetodia miettiessäni päädyin lopulta teemahaastatteluun, sillä halu-

sin saada sellaista tietoa, jota strukturoidulla haastattelulla tai kyselylomak-

keella olisi saanut. Asetin itselleni tutkimustehtävien pohjalta teemat, joihin 

johdattelin jokaisen haastateltavan, siltä varalta, että keskustelu olisi karan-

nut muihin asioihin. Teemahaastattelua on kutsuttu myös puolistrukturoiduksi 

haastatteluksi, joten vaarana oli se, että johdattelin haastateltavia liikaa. Toi-

saalta tällä tavoin sain sellaista tietoa, jota en tässä tutkimuksessa voi vält-

tämättä käyttää enkä tietosuojan vuoksi voi raportoida, vaikka haluaisinkin. 

Nauhoitin haastattelut, jonka jälkeen purin haastattelut sananmukaisesti kir-

joitetuksi tekstiksi tietokoneelle. Tämä takasi analyysin tuoreuden kun aloitin 

tutkimusaineiston analyysin haastattelun purun yhteydessä. En käyttänyt mi-

tään tietokoneohjelmaa apuna vaan analyysi perustui omaan ajatteluun eli 

loin pääluokat kysymysten pohjalta. Laadulliseen tutkimuksen analyysiin vai-

kuttaa aina tutkijan oma näkemys tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin apuna toi-

mivat myös aiemmin tehdyt tutkimukset aiheesta hoitajan laajennettu työnku-

va, joissa päästiin myös samoihin johtopäätöksiin eli lisäkoulutus parantaa 

hoitajien ammatti-identiteettiä. 

Analysointivaiheessa olisin päässyt huomattavasti helpommalla, jos olisin 

keskittynyt tutkimustyössäni pelkästään yhteen tai kahteen ongelmaan. Täl-

löin olisin voinut saada enemmän ja syvempää tietoa, kuin nyt, kun tutkimus-

tehtäviä oli kolme. Lisäksi väljempi aikataulu olisi mahdollistanut paremman 

analyysin, sillä nyt pyrin tekemään – osin työkiireideni vuoksi – kaikki kerralla 

ja mahdollisimman nopeasti. 

6.2 Tutkimustulosten pohdintaa 

Opinnäytetyöni tutkimustuloksista kävi ilmi, että Hoituu-hoitajan ammatti-

identiteetti oli vahvistunut Hoituu-koulutuksen myötä. Ammatti-identiteettiä 

vahvistivat oman osaamisen ja varmuuden lisääntyminen työssä. Tämän 

johdosta myös oman työn arvostus oli noussut. Kun muutkin arvostivat koulu-

tuksen mukanaan tuomaa ammattitaitoa, niin silloin sitä arvostivat myös Hoi-

tuu-hoitajat itse. Työ koettiin mielekkäämmäksi, kun sai tehdä muutakin, kuin 

avustavia töitä ja päättää itsenäisesti asioista. Hoitajat kokivat osaavansa 
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enemmän kuin aikaisemmin ja olivat tyytyväisiä ja ylpeitä saamastaan kou-

lutuksesta. Samoihin tuloksiin on päästy myös aiemmin tehdyissä tutkimuk-

sissa, joiden mukaan ammatti-identiteettiä on vahvistanut työyhteisön luotta-

muksen saavuttaminen, lisäkoulutuksen saaminen (Kuivalainen–Manu 2012, 

33) sekä sen lisäksi työnjaon kehittämisen on todettu vahvistavan sekä lää-

kärin että hoitajan ammatti-identiteettiä (Rajala ym. 2005, 61). 

Ammatti-identiteetin nousu avustajasta asiantuntijaksi oli ollut alkuperäisen 

Hoituu-koulutuksen sivutuote. Kun hoitajia arvostettiin ja heille annettiin kou-

lutuksen myötä lisää toimivaltuuksia, lisääntyi myös hoitajien työtyytyväisyys. 

Hoituu-hoitajat kokivat olevansa asiantuntijoita, joilla oli taito ja halu tehdä 

enemmän ja paremmin. Oman ammatin arvostus ja ammatillisuuden vahvis-

tumisen tunne kasvoivat. 

Lisäarvoksi koettiin uusi rooli, konsulttius. Konsulttina toimiessaan he pystyi-

vät antamaan neuvoja muille hoitajille ja heille siirrettiin asiakkaita, joita muut 

eivät osanneet hoitaa. Lisäksi heitä konsultoitiin rokotuksista ja niistä asiois-

ta, joita tiedettiin Hoituu-koulutuksessa käsitellyn enemmän. Hoitajat pystyi-

vät myös tekemään määrätyistä sairauksista alustavia diagnooseja ja hoita-

maan asiakkaita pidemmälle ja paremmin kuin aikaisemmin. Parempi am-

mattitaito ja varmuus omasta työstään vähensivät nk. turhia lääkärinkäyntejä.  

Lisäarvona koettiin asiakkaiden helppo ja nopea hoitoon pääsy, joustava pal-

velu ja yritysasiakkaille lääkärinkäyntiä edullisemmat hinnat. Lisäarvo oli 

myös Hoituu-koulutuksen hoitajille tuoma tieto-taito, joka hyödytti siten koko 

työyhteisöä. Yritysasiakkaille, jotka palvelun maksavat loppukädessä, Hoituu-

hoitajan tuottama palvelu oli lääkärin palvelua edullisempaa. Sekä hoitajat 

että lääkärit kokivat, että Hoituu-hoitaja –mallin avulla lääkäreiden kuormitus-

ta pystyttiin vähentämään rutiiniasiakkaiden suhteen ja näin ollen vaativam-

mat asiakkaat saivat lääkärinajat. Hoituu-hoitajat esitutkivat asiakkaat ja teki-

vät tarvittavat tutkimukset ennen lääkärin vastaanottoa; näin lääkärikäynti 

sujui nopeammin, kun tarvittavat mittaukset diagnoosin tekemiseksi oli jo teh-

ty. Vuonna 2003 Sosiaali- ja Terveysministeriön teettämän tutkimuksen mu-

kaan tehtävien siirtojen seurauksena potilaat pääsivät vastaanotolle nope-

ammin ja lääkärit pystyivät keskittymään vaativampien sairauksien hoitoon, 
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kun hoitajat tekivät tehtävänsiirtoina laajennettua, itsenäistä vastaanottoa 

(Lindström 2003, 31). 

Haastatteluissa nousi jokaisen haastateltavan kohdalla ohi tutkimustehtävien 

sana luottamus. Ilman lääkärin luottamusta ei Hoituu-koulutuksesta ole mi-

tään hyötyä. Jotta lääkäri uskaltaisi kirjoittaa reseptin asiakasta näkemättä ja 

pelkän Hoituu-hoitajan antaman tiedon perusteella, tulee työparin välillä valli-

ta luottamus. Lääkäri kantaa vastuun jokaisesta kirjoittamastaan reseptistä. 

Mitä pienempi työyhteisö, sitä paremmin työntekijät tunnistavat toistensa 

vahvuudet ja alkavat luottaa toisiinsa. Isossa työyhteisössä, jossa luottamus-

ta ei välttämättä pääse syntymään, ei Hoituu-hoitajille ole sijaa. 

Jotta Hoituu-hoitajien ammattitaito säilyisi ja heidän ammattitaitoaan osattai-

siin käyttää, tulisi organisaation päättäjille viedä tietoa koulutuksen sisällöstä 

ja tuottavuudesta. Eräs haastateltavista sanoikin, että työnantajan olisi pikai-

sesti tajuttava näiden henkilöiden arvo, sillä kilpailutustilanteessa palvelun-

tuottajan tuoma lisäarvo, Hoituu-hoitaja, voi auttaa asiakasyritystä laskemaan 

terveydenhuollon kustannuksia. 

6.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi seuraa-

villa kriteereillä: uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. 

Heti tutkimuksen lähtötilanteessa tiedostin sen, että omat asenteeni voisivat 

vaikuttaa tämän tutkimuksen luotettavuuteen. Pyrin kuitenkin mahdollisim-

man objektiivisesti analysoimaan tutkimustuloksia ja kirjoitin haastattelut juuri 

sellaisina, kuin ne puhuttiin. Tällöin objektiivisen puhtaaksikirjoituksen jälkeen 

aineiston luokittelu oli helpompaa, sillä siinä eivät omat asenteeni ja ennak-

ko-odotukseni vaikuttaneet tulokseen. (Ronkainen—Pehkonen—Lindblom—

Ylänne—Paavilainen 2011, 97.) 

Teemahaastattelu on tutkimusmenetelmänä luotettava silloin, kun tutkittavien 

ilmiöiden koko kirjo saadaan tuotettua sellaisena, kuin se on (Hirsjärvi—

Hurme 1995, 128). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että haastattelun yh-

teydessä haastattelija tulkitsee myös non-verbaalista viestintää ja että jokai-

sella tauollakin on oma merkityksensä. 
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Aloitin tutkimusprosessini valitsemalla aiheen ja tekemällä tutkimussuunni-

telman, jonka ohjaava opettajani hyväksyi. Tämän jälkeen pääsin anomaan 

tutkimuslupaa työantajaltani, joka myönsikin luvan hyväksytyn tutkimussuun-

nitelman saatuaan. Valitsin haastateltavat huolella, sillä halusin heidän edus-

tavan mahdollisimman erilaisia näkökantoja.  

Lähetin tutkittaville kaksi viikkoa ennen haastattelua sähköpostin, jossa ker-

roin tekeväni tutkimusta Hoituu-hoitajista. Kirjoitin viestiin tutkimuksen nimen 

ja tutkimustehtävät sekä sen, milloin aion haastattelut tehdä. Kukaan haasta-

teltavista ei tiennyt toisistaan, sillä kirjoitin vastaanottajien tiedot piilokopio-

kenttään, jolloin vastaanottajien nimiä ei näy. Näin sain haastateltavien tie-

tosuojan säilymään. Lisäksi tekstin puhtaaksikirjoitusvaiheessa jätin fraaseis-

ta kirjoittamatta yksilöintitietoja, joista olisi haastatteluissa ilmennyt, kuka 

haastateltava on. 

Tätä tutkimusta tehdessäni kunnioitin tutkimusetiikan periaatteita kunnioitta-

malla haastateltavien tuottaman tiedon siirrossa oikeudenmukaisuutta, rehel-

lisyyttä, luottamusta ja oikeudenmukaisuutta (Kylmä—Juvakka 2007, 147.) 

Esitestasin teemahaastatteluani valitsemalla työyhteisöstäni Hoituu-hoitajan, 

jolta kyselin samoja asioita, joita aioin kysellä myös haastateltaviltani. Huo-

masin siinä, että haastattelussani kannattaa edetä suunnitelmallisesti ja pitää 

kiinni halutusta aiheesta. Teemahaastattelun ollessa kyseessä, aiheesta on 

helppo poiketa ja alkaa keskustella muista asioista, sillä teemahaastattelu on 

lähellä normaalia keskustelua. 

Mielestäni siirrettävyyden suhteen tutkimukseni täyttää laadullisen työn kri-

teerejä, sillä muissa tutkimuksissa oli saatu samanlaisia tutkimustuloksia, 

etenkin kun käsiteltiin ammatti-identiteetin merkitystä ja muuttumista laajen-

nettujen tehtävien suhteen. Jotta tutkimukseni olisi luotettava ja pätevä, pyrin 

suhtautumaan tutkimukseni aineistoon, muihin tutkimuksiin ja omaan työhöni 

kriittisellä ja arvioivalla työasenteella (Saaranen-Kauppinen–Puusniekka 

2009, 27.) 

Yksin tehdessään kritiikki saattaa joskus pettää ja väsyessään pyrkii mene-

mään siitä, mistä aita on matalin. Laadullisessa tutkimuksessa arvioinnin tu-

leekin olla koko ajan tapahtuvaa kaiken tutkimukseen tekeväni kriittistä tar-

kastelua. Tätä tutkimusta tehdessäni olen pyrkinyt olemaan samanaikaisesti 
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sekä innostunut että epäluuloinen. (Saaranen-Kauppinen–Puusniekka 2009, 

27.) 

6.4 Oman oppimisprosessin arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Päätin kesällä 2012, että teen Hoituu-hoitajista opinnäytetyön. Olin itse opis-

kellut Hoituu-hoitajaksi ja halusin tietää, millainen merkitys Hoituu-

koulutuksella oli muiden koulutettujen hoitajien ammatti-identiteettiin. Koki-

vatko se siis ammatti-identiteettinsä muuttuneen jotenkin koulutuksen jäl-

keen. Itse olin ylpeä saamastani koulutuksesta sekä lisääntyneestä tieto-

taidosta ja näinkin hoitajan laajennetut oikeudet mahdollisuutena tuottaa 

enemmän lisäarvoa työyhteisölle. 

Aloin etsiä lisätietoa ja muita tutkimuksia hoitajan laajennetuista oikeuksista 

ja koulutuksista sekä mietin tutkimustehtävääni. Tutkimussuunnitelmani hy-

väksyttiin tammikuussa 2013 ja tutkimusluvan sain helmikuussa 2013. Tä-

män jälkeen tein tutkimustani pikkuhiljaa työn ohessa iltaisin. Haastattelut 

tein maaliskuussa 2013 ja työn palautin esiarvioon 18.3.2013. Sain työn ta-

kaisin korjausehdotuksin ja muokkausten jälkeen palautin työn 1.4.2013. 

Mielenkiintoista olisi ollut tutkia kaikkia työterveyteen koulutettuja Hoituu-

hoitajia, mutta koska hoitajia on siirtynyt muidenkin työterveyshuollon palve-

luntuottajien palvelukseen, olisi minun pitänyt kysyä tutkimuslupa Mehiläisel-

tä, Attendolta ja Oulun Työterveydeltä. Toisaalta olisi ollut mielenkiintoista 

tutkia myös työterveyshuollossa ennaltaehkäisevän hoitotyön ja sairaanhoito-

työn suhdetta Hoituu -koulutukseen; tarvitaanko työterveyshuoltoon todella-

kin tällaista lisäkoulutusta vai pitäisikö kaikkien hoitajien koulutus suunnata 

enemmän työlähtöisiin menetelmiin tai ennaltaehkäisevään hoitotyöhön. 

Päädyin kuitenkin tutkimaan millainen merkitys Hoituu-koulutuksella oli hoita-

jien ammatti-identiteettiin, sillä tullessani työterveyshuoltoon vuonna 2006, 

olivat sairaanhoitajat lähinnä työterveyshuollossa toimivia statisteja, jotka 

palvelivat lääkärikuntaa ja tekivät työtä, joka palveli ensisijaisesti lääkäreitä ja 

vasta sitten asiakkaita. Työterveyshoitajat olivat paremmassa asemassa kuin 

sairaanhoitajat, mutta heitäkään ei kohdeltu sellaisina asiantuntijoina, joita he 

todellisuudessa olivat, vaan lähinnä työterveyslääkärin avustavana työparina. 

Muutamassa vuodessa ovat sekä sairaanhoitajat että työterveyshoitajat 



24 
  
muuttuneet asiantuntijoiksi ja uskon suurimman syyn olevan lisääntyneen 

koulutuksen ja oman ammatillisen identiteetin muuttumisen; oli muututtu 

avustajista asiantuntijoiksi. 

Huomasin opinnäytetyötä kirjoittaessani, että olisi pitänyt tiukemmin pitää 

tutkimustyön ohessa päiväkirjaa siitä, mistä mitäkin lähteitä otin, sillä jäl-

keenpäin tietoa oli lähes mahdoton löytää. Suurimman osan lähdeaineistosta 

jouduin palauttamaan kirjastoon jo kauan, ennen kuin aloin kirjoittamaan tut-

kimustyön raporttia puhtaaksi. Lisäksi olisi ollut kovasti hyötyä siitä, jos olisin 

saanut RefWorks-ohjelman käyttööni. 

Opinnäytetyön prosessi oli kuitenkin mielenkiintoinen ja täynnä uusia asioita. 

Aiemmasta opinnäytetyöstäni on lähes 20 vuotta aikaa, joten kaikki viitteisiin 

liittyvät säännöt ja lähdeviittaukset jouduin opettelemaan uusiksi. Tosin opet-

telemista niissä on vieläkin. Äidinkielen opettajaltani sain tärkeää apua ja hän 

neuvoikin minua tekemään työni oman ammattikorkeakouluni virallisen oh-

jeen mukaisesti. 

Toisten opinnäytetöitä lukemalla sain kohtalaisen hyvän kokonaiskuvan itse 

prosessista. Tosin ohjausta matkan varrella olisin tarvinnut enemmän, sillä 

yksin tekeminen on raskasta ja siinä on silloin helppo sokeutua omille virheil-

leen. Pitkät välimatkat ja pitkät työpäivät vaikeuttivat ajan järjestämistä ohja-

usta varten. Sain kuitenkin tärkeää ohjausta tutoriltani sähköisesti; hän kom-

mentoi, ohjasi ja kyseenalaisti kirjoittamiani tekstejä. 

Täysipäiväisen työn ja perheen ohella opiskelu ja opinnäytetyön tekeminen 

oli raskasta. Hyvänä asiana koin tämän prosessin aikana sen, että opin lu-

kemaan toisten töistä ensin tiivistelmän, johdannon ja sitten lähdeluettelon ja 

siten arvioimaan tuotetun tekstin luotettavuutta. Kriittisyys olemassa olevaa 

tietoa kohtaan lisääntyi, sillä maailma on tietoa puollollaan eikä absoluuttista 

totuutta enää näytä olevan. 

Tulevana terveydenhoitajana jäin miettimään sairaanhoidon osuutta työter-

veyshuollossa. Työterveys on alun perin rakentunut ennaltaehkäisevälle työl-

le ja se onkin lakisääteistä toimintaa, jota työnantajan tulee tarjota. Nykyään 

suurin osa työterveyshuollon asiakkaista pitää itsestään selvänä, että sai-

raanhoito kuuluu työterveyshuoltoon. Näin ei siis ole eikä lain hengen mu-
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kaan tarvitse olla. Osa työterveyshuoltojen asiakkaista ei ole koskaan käy-

nyt terveystarkastuksissa ja he olettavatkin, että työterveyshuolto tarkoittaa 

ilmaista lääkärin tai hoitajan sairasvastaanottokäyntiä. Työterveyshuolto it-

sessään on siis nykyisessä muodossaan eriarvostavaa, sillä työterveyshuol-

lon piiristä putoaa pois, jos työtä ei ole tai jos työnantaja on tarjonnut vain 

lakisääteiset työterveyshuollon palvelut. 

Jos käy niin, että lähivuosina Kela ei korvaa työantajille kuin terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiden tai asiantuntijoiden palveluita, putoavat Hoituu-

hoitajat ja työterveydessä työskentelevät sairaanhoitajat palveluvalikosta 

pois. Tällöin tulisikin miettiä, pitäisikö työterveyshuollossa olla hoitajina pel-

kästään terveydenhoitajia, jotka voisivat keskittyä työterveyshuollon ydinpro-

sessiin eli ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Täytyykin myöntää, että 

oma ammatti-identiteettiini on muuttunut terveydenhoitajakoulutuksen aikana 

ja omat silmäni ovat avautuneet. En näe Hoituu-koulutusta enää ylivertaisena 

palveluna vaikka se loistavaa palvelua ja erinomaista koulutusta onkin. Ehkä 

se sittenkin sopii paremmin perusterveydenhuoltoon, jossa hoidetaan asiak-

kaat vauvasta vaariin ja jossa lääkäripula on suuri. 

Jatkotutkimuksia ajatellessani mietin, miten tulevaisuudessa saisimme poli-

kliiniseen hoitotyöhön yhtenäisen koulutusohjelman, joka olisi yleispätevä, 

tasalaatuinen ja –arvoinen, ja joka kävisi sellaisenaan kaikille työnantajille ja 

missä määrin työterveyshuollossa toimivia terveydenhoitajia pitäisi näihin 

kouluttaa. 
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Liite 1 Tutkimuslupa 
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Liite 2 Saatekirje 
 
Hei,  
 
  
 
Opiskelen terveydenhoitajakasi ja teen Rovaniemen ammattikorkeaan tutkimusta 
Hoituu-hoitajista. Tutkimukseni nimi on: 

Avustajasta asiantuntijaksi – työterveyshuollossa toimivien hoitajien toimenkuvan 
laajentamiskoulutuksen merkitys ammatti-identiteettiin.  

 
Etsin tutkimuksessani vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten Hoituu-koulutus on muuttanut työterveydessä toimivien sairaanhoitaji-
en ja työterveyshoitajien ammatti-identiteettiä? 

2. Millaisia lisävalmiuksia Hoituu-koulutus on antanut koulutetuille sairaanhoita-
jille ja työterveyshoitajille? 

3. Mitä lisäarvoa Hoituu-koulutetut hoitajat ovat tuottaneet työyhteisölleen? 

Käytän teemahaastattelutekniikkaa ja nauhoitan haastattelut. Haastatteluun tulee 
varata aikaa 30-60 minuuttia. Kaikki käsiteltävä tieto on luottamuksellista ja voitte 
halutessanne kieltäytyä haastattelusta. 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Neela 
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Liite 3 Haastatteluteemat 
 
Teemat lääkäreille: 

• Taustatiedot: 
• Ikä: 
• Sukupuoli: 
• Ammattinimike: 
• Koulutustausta: 
• Työkokemus hoitoalalta: 
• Työkokemus työterveyshuollosta: 
• Mitä tarkoittaa Hoituu–hoitaja?  
• Mitä Hoituu–hoitaja tekee? 
• Millaista hyötyä Hoituu-hoitajan tekemästä työstä on? 
• Millaista lisäarvoa Hoituu-hoitajan työ tuottaa työyhteisölle? 
• Vähentääkö tehty työ lääkäreiden kuormitusta? Miten se vähentää? 
• Lisääkö Hoituu–hoitajan tekemä työ lääkäreiden kuormitusta? Miten se li-

sää? 
• Luotatko Hoituu–hoitajaan? 
• Onko ns. helpoista ja turhaan lääkäriä kuormittavista potilaista saatu osa siir-

rettyä hoitajille? 

 
Teemat hoitajille: 

• Taustatiedot: 
• Ikä: 
• Sukupuoli: 
• Ammattinimike: 
• Koulutustausta: 
• Työkokemus hoitoalalta: 
• Työkokemus työterveyshuollosta: 
• Mitä tarkoittaa Hoituu–hoitaja?  
• Mitä Hoituu–hoitaja tekee? 
• Millaista hyötyä Hoituu-hoitajan tekemästä työstä on?  
• Millaista lisäarvoa Hoituu-hoitajan työ tuottaa työyhteisölle? 
• Vähentääkö tehty työ lääkäreiden kuormitusta?  

o Miten se vähentää? 
• Lisääkö Hoituu–hoitajan tekemä työ lääkäreiden kuormitusta?  

o Miten se lisää? 
• Onko ns. helpoista ja turhaan lääkäriä kuormittavista potilaista saatu osa siir-

rettyä hoitajille? 
• Miten olet hoitajana kokenut muutoksen ennen ja jälkeen koulutuksen 

omaan asenteeseesi työhön?  
o entä omaan työnkuvaasi? 
o miten se on vaikuttanut ammatti-identiteettiisi?  

• Onko oma suhtautumisesi Hoituu-koulutukseen muuttunut koulutuksen suo-
rittamisen jälkeen? 

o miten se on muuttunut?  
• Oletko kokenut työkavereiden suhtautumisen Hoituu-hoitajiin muuttuneen 

koulutuksen jälkeen?  
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o miten se ilmenee? 
• Millaiseksi lääkärit kokevat Hoituu-hoitajien ammattitaidon? 
• Tuntuuko sinusta siltä, että lääkärit luottavat Hoituu–hoitajiin? 
• Saavatko hoitajat itsenäisesti hoitaa asiakkaansa vai haluavatko lääkärit tar-

kistaa vielä asiakkaan?  
• Mitä hyötyä lääkäreille on Hoituu–hoitajista? 

 


