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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa hoitajien välisen kollegiaalisuuden
toteutumisesta ja kollegiaalisuuden kehittämisestä Päijät-Hämeen keskussairaalan
sisätautien osastoilla 33 ja 34. Tavoitteena oli tutkimustulosten perusteella lisätä
kollegiaalista osastotyötä sekä näin ollen parantaa potilaan hyvää kokonaishoitoa.

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena kyselylomakkeen muodos-
sa helmikuussa 2008. Kyselylomake sisälsi 4 kpl taustamuuttujakysymystä, 110 kpl
strukturoituja monivalintakysymystä sekä yhden avoimen kysymyksen. Kohderyh-
mänä olivat sisätautienosastojen 33 ja 34 hoitotyön tekijät (N=32). Vastauspro-
sentti oli 97 %. Tutkimusaineisto koodattiin ja järjestettiin muuttujaluettelon mu-
kaisesti havaintomatriisiin, jonka jälkeen jokaisen muuttujan frekvenssi – ja pro-
senttijakaumat ajettiin SPSS 15,0 for Windows – ohjelmalla. Tämän jälkeen aineis-
to siirrettiin Excel- taulukkoon ja saatettiin tilastolliseen muotoon. Avoin kysymys
analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Alkuperäisten kirjallisuuskatsausten sekä tutkimusten pohjalta kollegiaalisuuden
ilmentymät toteutuivat hyvin hoitajien persoonallisina luonteenpiirteinä, potilaskoh-
taisena hoitotyönä, hoitotyön filosofiana, työyhteisön ilmapiirinä, ammattitaidon
kehittämisenä sekä johtamistapana. Keskeisimmiksi kollegiaalisuuteen vaikuttaviksi
tekijöiksi nousivat ”me-henki”, yhteenkuuluvuuden tunne, huumori, käyttäytymi-
nen, kirjaaminen, yhteistyö, yhteiset pelisäännöt, eettiset ohjeet, avoimuus, kolle-
gan arvostus ja kunnioitus, opetus ja ohjaus, palautteen anto, tasa-arvoisuus, työ-
järjestelyt ja koulutukseen pääsy.

Hoitajien välistä kollegiaalisuutta voitiin kehittää muodostamalla eettinen työyhtei-
sö, jossa avoimuudella, hyvällä sivistyneellä käyttäytymisellä, eettisen ja turvallisen
työympäristön luomisella ja eettisten ohjeiden noudattamisella olisi kollegiaalisuut-
ta kehittävä vaikutus. Esimiesten tulisi huomioida hoitajan jaksaminen sekä työn
kuormittavuus. Myös työrauhan saavuttaminen sekä yhteisen vapaa-ajan lisääminen
kehittäisivät kollegiaalisuutta. Työtaistelun koettiin olevan kollegiaalisuutta voi-
makkaasti heikentävä tekijä. Viime kädessä yksilö kantaa vastuun kollegiaalisuuden
toteutumisesta ja vastaa näin ollen hoitotyön imagosta.
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The purpose of this study was to produce knowledge about collegiality among
primary nurses and its development at the Medical wards 33 and 34 of Päijät-Häme
Central Hospital. The goal was to increase the wards’ more collegiality in nursing
care and to improve the care of the patients.

The data was collected by using a questionnaire. The questionnaire included four
background questions, 110 structured questions and one open question. The target
group of the study consisted of all primary nurses working at the Medical wards 33
and 34 (N=32). The response rate was 97 %. The data was coded and organised in
a table. Frequency and percentage rates of each variable were calculated through
SPSS 15,0 for Windows- program. The data was compiled with the Excel-program
and was counted statistically. The open question was analysed using content analy-
sis.

The original factors which described collegiality and were based on research litera-
ture and other studies were defined. The collegiality was succeeded in the person-
ality traits of individual nurses, the nursing of individual patient, the philosophy of
nursing, the environment of workplace, the development of professional nursing
and leadership. These promoting factors of collegiality were humour, friendliness,
behaviour, nursing documentation, cooperation among nurses, the instructions of
nursing ethics, the feeling of belonging together, open communication among
nurses, the respect and trust among nurses, teaching and guidance, peer review,
consulting, working among other wards, equality, working arrangements and to
get more education.

The collegiality among nurses could be developed by making an ethical workplace,
where open communication, good and civilised behaving, creating ethical and secu-
rity working environment and following the ethical rules of nursing might have a
huge influence on developing collegiality. The supervisors should pay attention to
nurses’ health and to their job. Also the peaceful pace at the workplace and more
free-time sharing among nurses might enhance collegiality at the Medical wards 33
and 34. The battle of working in autumn 2007 was blocked collegiality. Finally,
each individual carries a responsibility for developing collegiality and the good im-
age of nursing.
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1 JOHDANTO

Styles (1990) on todennut, että kollegiaalisuus tarkoittaa sinun ja minun, oman

sisäisen identiteetin jakamista, henkistä yhteyttä kollegojemme välillä. Kollegiaali-

suus on professiotietoutta, joka merkitsee sitä, että minä - hoitotyö -suhde saa

meidät kaikki kiedotuksi yhteiseen asiaan. Tästä professionaalisesta siteestä johtuen

tunnemme ylpeyttä, kun kollegamme menestyy ja surua, jos hän epäonnistuu. Seu-

rauksena on lojaalisuus, joka ei tee meitä sokeiksi hänen virheilleen, mutta avaa

silmämme huomaamaan hänen avunsa. Väittelemme hänen kanssaan erimielisyyk-

sistä, pettymyksistä ja ristiriidoista, mutta seisomme myös päättäväisesti hänen

tukenaan, jos tilanne niin vaatii. Kollegiaalisuus pohjaa ehdottomuus-käsitteeseen

ja johtaa kunnioitukseen, jossa yhteistyö on valttia. (Styles 1990, 96-97.)

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa Päijät-Hämeen keskussairaa-

lan sisätautiosastojen 33 ja 34 hoitajien välisen kollegiaalisuuden toteutumisesta ja

kollegiaalisuuden kehittämisestä. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkimustulosten

perusteella lisätä kollegiaalista osastotyötä, sekä näin ollen parantaa potilaan hyvää

kokonaishoitoa. Tutkimuspyyntö tulee osastonhoitaja Riitta Lehdolta suoraan.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat osaston vakituiset hoitotyöntekijät sekä sijaiset,

joiden työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta, yhteensä 32 hoitotyön

tekijää. Tutkimus tehdään kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena kyselylo-

makkeen muodossa. Kyselylomake sisältää myös yhden avoimen kysymyksen. Ky-

selylomakkeen analysoin SPSS- tietokoneohjelmalla ja avoimen kysymyksen sisäl-

lönanalyysillä.

Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautien osasto jakautuu kahteen eri yksikköön,

sisätautien osasto 33 ja 34. Osasto 33 on gastroenterologinen osasto ja osasto 34

endokrinologinen ja nefrologinen osasto. Sisätautien osastoilla 33 ja 34 toteutetaan

yksilövastuista hoitotyötä. Sisätautiosaston 33 ja 34 hoitotyö on kokenut valtavia

muutoksia 1980 – luvun hierarkisesta hoitotyön järjestelmästä 1990-luvun alun
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modulijärjestelmästä ja sen jälkeen 1990-luvun puolessa välissä toteutettavaan yksi-

lövastuiseen hoitotyöhön. Yksilövastuinen hoitotyö toi mukanaan potilaiden yksi-

löllisyyden huomioimisen ja omahoitajuuden. Suurimmat muutokset liittyivät hoi-

tohenkilökunnan hoitovastuuseen, potilaskohtaiseen hoitotyöhön, kirjaamiseen ja

lääkehoitoon. Muutosten myötä tarvittiin myös hoitohenkilökunnan kouluttautu-

mista. (Osastonhoitaja Riitta Lehdon henkilökohtainen tiedonanto 19.9.2007.)

McMahonin (1990) tutkimuksen mukaan hoitajien välinen kollegiaalisuus korostuu

yksilövastuisen hoitotyön aikana enemmän kuin hierarkisen hoitotyön aikana

(McMahon 1990,238). Myös Hilden on todennut, että hoitotyö on muuttunut vas-

tuullisemmaksi, haasteellisemmaksi ja itsenäisemmäksi, mutta myös moniammatilli-

seksi yhteistyöksi. Tulevaisuuden hoitotyössä toiminnan ammattieettinen perusta

vahvistuu ja lisäksi hoitohenkilöstön tulee orientoitua nopeisiin toimintaympäristön

muutoksiin ja jatkuvaan kouluttautumiseen (Hilden 2002, 24-26). Positiivinen kol-

legiaalisuus hoitotyössä on välttämättömyys (Hilden 2002, 58).

Tutkimuksen näen erittäin tärkeäksi ja kiinnostavaksi aiheeksi, koska hoitajien väli-

nen kollegiaalisuus ja kanssakäyminen vaikuttavat koko osaston työilmapiiriin ja

sitä kautta potilaiden saaman hoidon laatuun. Oma kiinnostukseni tutkimusaihetta

kohtaan syntyi ollessani itse harjoittelemassa kyseisellä osastolla. Opiskelevana

sairaanhoitajana olin avoin kaikille uusille käsitteille. Yhteistyö ja tiimityö olivat

silloiset asiasanat, jotka olivat jo ennestään tuttuja aikaisemmasta ammatistani. Kol-

legiaalisuus- käsitteenä alkoi tulla tutummaksi tutustuessani aihetta käsitteleviin

tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Päijät-Hämeen keskussairaalaan ei vastaavaa opin-

näytetyötutkimusta ole tehty. Kollegiaalisuuden edistäminen ja kollegiaalisuuden

tarpeen huomioiminen kasvaa edelleen hoitotyön resurssien kiristyessä tulevaisuu-

dessa entisestään. Tämän tutkimuksen tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään

osastojen kehittämistyössä sekä mahdollisessa koulutustarjonnassa.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hoitotyö

Hoitotyö on osa sosiaali- ja terveysalan toimintaa, jonka tavoitteena on ihmisen ja

hänen elinympäristönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaaminen. Hoitotyö on

ammatillista työtä, jota hoitotyöntekijät, kuten sairaanhoitajat ja perushoitajat teke-

vät. Hoitajan antama hoito on hoitotyötä, jota ohjaa hoitotyön tietoperusta, hoito-

tiede. Varsinaisen hoitotoiminnan lisäksi hoitotyöhön kuuluu tieto siitä, miten hoi-

totyön päämäärä, potilaan paras saavutetaan. Päätöksenteko on oleellinen osa hoi-

totyön käytäntöä. Päätöksentekoon kuuluvat hoitotyön tarpeen määrittely, suunnit-

telu, toteutus ja arviointi. (Kassara, Paloposki, Holmia, Murtonen, Lipponen, Ke-

tola, Hietanen 2004, 10-11.)

Hoitotyön keskeisimmät ominaisuudet ovat hoiva ja huolenpito. Hoitotyössä hoi-

valla tarkoitetaan avoimuutta, rehellistä kiinnostusta potilasta kohtaan, ihmisyyttä,

moraalista vastuuta, läsnäoloa ja rohkeutta toimia ammatin edellyttämällä tavalla.

Huolenpidolla tarkoitetaan toisen ihmisen kunnioittamista, huomioon ottamista,

valvontaa, pitämistä ja hyväksymistä. Hoitotyön huolenpito liittyy toimintaan, jossa

ihmistä autetaan silloin, kun he tarvitsevat apua tai ovat pyytäneet sitä. Apu puoles-

taan perustuu inhimilliseen välittämiseen, ja sitä annetaan käyttämällä ammatillisia

auttamiskeinoja. (Kassara ym. 2004, 11-12.)

Hoitotyön sisältö koostuu arvoista, ammattitaidosta ja periaatteista, joita sovelle-

taan käytäntöön yksittäisen potilaan hoitotyössä. Hoitotyö on edelleen ammatti,

joka erityisluonteensa, historiansa ja yhteiskunnallisen merkityksensä vuoksi edel-

lyttää harjoittajiltaan hoitotyön perusarvojen omaksumista. Hoitotyön arvoperusta

on kuvattu Sosiaali- ja terveysministeriön osaamisvaatimuksissa sekä hoitotyön

kansallisessa tavoite- ja toimintaohjelmassa. Hoitotyön periaatteet ovat arvoja

konkreettisempia toimintaohjeita. Hoitotyön periaate tarkoittaa terveyden – ja sai-

raudenhoitoa ohjaavaa johtoajatusta, joka pohjautuu tavoitteena ihmis- ja terveys-
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keskeisiin arvoihin. Hoitotyön arvoja ja periaatteita on pohdittu ja ilmaistu kirjalli-

sesti hoitoyksikköjen laatimissa hoitotyön toiminta-ajatuksissa. Toiminta-

ajatuksella pyritään luomaan arvoperusteet sille, mikä on hyvää hoitoa ja miten

asioiden pitäisi olla. Hoitotyön periaatteet toimivat hoitotyön laadun perusteina.

Hoitotyön periaatteita ovat yksilöllisyyden periaate, itsemääräämisoikeuden periaa-

te, perhekeskeisyyden periaate, kokonaishoidon periaate, terveyskeskeisyyden pe-

riaate, omatoimisuuden periaate, turvallisuuden periaate, hoidon jatkuvuuden peri-

aate, ammatillisuuden periaate ja taloudellisuuden periaate. (Kassara ym., 2004,

13-16.)

Vuonna 2006 opetusministeriö on muodostanut sairaanhoitajan ammattitaitovaati-

mukset ammatillisen osaamisen eri alueilla. Ammatillisella osaamisella tarkoitetaan

sitä tieto- ja taitotasoa, jota hoitajalta vaaditaan kun hän valmistuu ammattiin ja

suorittaa ammattiin kuuluvia tehtäviä. Opetusministeriön mukaan sairaanhoitajan

ammatillinen asiantuntijuus muodostuu osaamisesta, johon kuuluvat eettinen toi-

minta, terveyden edistäminen, hoitotyön päätöksenteko, ohjaus ja opetus, yhteis-

työ, tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen, monikulttuurinen hoitotyö, yhteis-

kunnallinen toiminta sekä kliinisen hoitotyön auttamismenetelmät ja lääkehoito.

(Jahren-Kristoffersen, Norvedt , Skaug , 2006, 16-20.)

Sairaanhoitajan työhön kuuluvat muun muassa hoitotyön suunnittelu ja toteutus,

vaikuttavuuden seuranta, lääkehoidon suunnittelu ja toteutus sekä potilaiden, asi-

akkaiden ja omaisten neuvonta, ohjaus ja tukeminen. Hoitotyön on siis oltava yksi-

löllistä hoitotyötä, jonka keskeisempänä ajatuksena on kommunikaatio ja yhteistyö

potilaan kanssa. Sairaanhoitaja myös kehittää hoitotyötä käytännön osaamisen ja

tutkimuksesta saatavan tiedon avulla. Sairaanhoitajat työskentelevät sekä itsenäi-

sesti että moniammatillisissa ryhmissä ja eri toimintaympäristöissä, kuten peruster-

veydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. (Jahren-Kristoffersen ym., 2006,16).

Sosiaali-ja terveysministeriön Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman ja Kansainvä-

lisen sairaanhoitajaliiton eli International Council of Nurses ja Suomen sairaanhoi-

tajaliiton eettisisten ohjeiden mukaan sairaanhoitajan tehtävänä on terveyden ylläpi-

täminen, sairauksien ehkäiseminen ja kärsimysten lievittäminen sekä kuolevan aut-
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taminen. Työ on sairauksia ennalta ehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa. (Jahren-

Kristoffersen ym., 2006, 17.)

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajille, muille terveyden huol-

lossa työskenteleville sekä väestölle sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa

ja hänen työnsä periaatteet. Sairaanhoitajien eettisiin ohjeisiin kuuluvat tieto sai-

raanhoitajan tehtävästä, toiminasta ja vastuusta. Sairaanhoitaja on ensisijaisesti

vastuussa niille potilaille, jotka tarvitsevat hänen hoitoaan. Sairaanhoitaja kunnioit-

taa potilaan itsemääräämisoikeutta ja pitää salassa potilaan antamia tietoja luotta-

muksellisesti ja harkitsee, milloin sairaanhoitaja keskustele niistä muiden hoitoon

osallistuvien kanssa. Sairaanhoitaja vastaa tekemästään hoitotyöstä henkilökohtai-

sesti ja pitää velvollisuutena kehittää ammattitaitoaan. Sairaanhoitajat tukevat toi-

nen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja

ammatillisessa kehittymisessä. Sairaanhoitajat valvovat, etteivät oman ammattikun-

nan jäsenet tai muut potilaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta kohtaan epäeetti-

sesti. Sairaanhoitajat toimivat yhdessä potilaiden omaisten kanssa vahvistaen näi-

den osallistumista potilaan hoitoon. Sairaanhoitajat huolehtivat siitä, että ammatti-

kunnan jäsenet tukevat jäsentensä moraalista ja eettistä kehitystä ja että sairaanhoi-

tajalla säilyy ihmisläheinen auttamistehtävä. Sairaanhoitajat vastaavat oman alansa

asiantuntijuudestaan sekä syventävät ammattitaitoaan koulutuksella. Asiantuntijuu-

den kasvun tulisi näkyä väestön hyvän olon edistämisenä. Suomen Sairaanhoitajalii-

ton eettiset ohjeet on hyväksytty Suomen sairaanhoitajien liiton liittokokouksessa

28.9.1996 ja ne ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. (Sairaanhoitajien

eettiset ohjeet 1996.)

Sairaanhoitajien lisäksi myös perushoitajat tekevät ammatillista hoitotyötä. Pe-

rushoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien

ennaltaehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista, kuntoutusta sekä kuolevan

potilaan ja omaisten tukemista. Perushoitaja osallistuu myös hoidon suunnitteluun,

toteuttamiseen ja arviointiin. Hän osallistuu myös hoitotoimenpiteisiin, avustaa

lääkäriä, tarkkailee potilaan tilaa sekä antaa potilaalle jatkohoito-ohjeet. Perushoi-

taja voi lisäksi jakaa lääkkeitä, ottaa näytteitä ja sydänfilmejä sekä mitata kuumeen
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ja verenpaineen. Perushoitaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä osana moniamma-

tillista työryhmää. (Lähihoitajien eettiset ohjeet 2006).

Perushoitajilla/lähihoitajilla on myös laadittu eettinen ohjesäännöstö. Perushoitaji-

en/lähihoitajien eettisissä periaatteissa korostuvat ihmisarvon kunnioittaminen sekä

ihmistä arvostava kohtaaminen, potilaan itsemääräämisoikeutensa sekä oikeuden-

mukainen kohtelun. Ohjeet ilmaisevat lähihoitajan vastuullisuutta itseään, potilasta,

työyhteisöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Lähihoitajan eettisissä periaatteissa näkyvät

hänen työnsä periaatteet. (Lähihoitajien eettiset ohjeet 2006.)

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen toimikunta, ETENE 2001 on julkaissut

terveydenhuollon eettiset periaatteet. Periaatteilla ilmaistaan tämänhetkisiä tervey-

denhuollon näkymiä eettisestä näkökulmasta. Eettisissä periaatteissa korostetaan

yhteisiä arvoja, ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, ihmiselämän

suojelua sekä terveyden edistämistä. Hoidon edellytetään pohjautuvan tieteellisesti

tutkittuun tietoon ja vankkaan kliiniseen osaamiseen. Potilaan edun vaatiessa keho-

tetaan konsultoimaan ammattitoveria tai toisen ammatin edustajaa. Edelleen koros-

tetaan luottamuksellisten tietojen salassapitoa, kollegiaalisuutta ja muiden ammatti-

ryhmien kunnioittamista. Myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja omien rajo-

jen tunnistaminen on eettisesti tärkeää. Työntekijällä on velvollisuus ylläpitää ja

kartuttaa omia tietojaan ja taitojaan sekä huolehtia työnsä riittävästä laadusta. (Jah-

ren-Kristoffersen ym., 2006, 16).

Terveydenhuollon eri ammattiryhmät ovat kirjanneet kautta aikain itselleen eettisiä

ohjeita ja periaatteita. Kaikilla ammattiryhmillä niitä ei ole, mutta voidaan ajatella,

että heitäkin koskevat samat eettiset periaatteet, mitkä on vahvistettu muiden osal-

ta (Jahren-Kristoffersen ym., 2006, 17).
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2.2 Hoitotyön filosofia sisätautienosastoilla 33 ja 34

Sisätautien osastolla 33 ja 34 toteutetaan Parsen hoitotyön teoriaa. Rosemarie Riz-

zo Parse on kanadalainen hoitotyön teoreetikko ja hoitotieteen tohtori ja hänen

hoitotyönsä teorian keskeinen näkökulma on hoitotieteen samanaikaisuus – para-

digma. Parsen teoriassa samanaikaisuus tarkoittaa sitä, että ihminen (potilas) ja

ympäristö ovat kokonaisuus, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa.

Ihminen nähdään avoimena olentona, jolla on itse vastuu itsestään ja omista pää-

töksistään. Jokainen ihminen kokee elämänsä omalla tavallaan. Ihminen – ympäris-

tö-terveys on enemmän ja jotain muuta kuin osiensa summa. Terveys nähdään alati

muuttuvana prosessina, jonka ihminen kokee, tuntee ja elää. Terveys nähdään ihmi-

sen itse kokemana ja kuvailemana elämänlaatuna. Terveys on kehittymistä, joka

tarkoittaa avointa suhdetta ihmisen ja ympäristön välillä. Ympäristöön kuuluu per-

he, joka vahvasti seuraa ihmisen kehittymistä ihmisyyteen. Perhe näyttelee suurta

roolia ihmisen elämässä, se ei voi olla merkityksetön. Ihminen ja perhe ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään. He elävät symbioosissa keskenään, joten ihminen ei voi

olla olemassa ilman perhettä, se on osa ihmisenä olemista. (Cody 1997, 28-30.)

Parsen hoitotyön teorian haastavimpia piirteitä hoitotyössä ovat ihmisen valinnan-

vapauden kunnioittaminen ja arvostaminen. Vapaus on tärkeä ulottuvuus ihminen -

terveys- hoitotyö-prosessissa. Parsen hoitotyön teoriassa vapaus nähdään pohjim-

miltaan arvokysymyksenä. (Mitchell 1997, 44-45.) Hoitotyön prosessissa ihmisen

vapauden omaksuminen päättää itseään koskevia asioita vaatii hoitajalta avoimuut-

ta, aitoa läsnäoloa ja herkkyyttä tunnistaa ihmisen tarpeet myös hänen hiljaisina

hetkinään. (Mitchell 1997, 52-56.) Aito läsnäolo on parhaimmillaan kahden ihmisen

(hoitajan ja potilaan) välinen suhde. Hoitaja ei neuvo ihmistä toimimaan tai ole-

maan millään tietyllä tavalla, vaan hoitaja on potilaan rinnalla kulkija. Hoitaja on

ohjaaja, johdattaja ja rohkaisija ei tuomitsija. (Kelley 1997, 82-86.) Aito läsnäolo

on Parsen hoitotyön teorian käytäntöön perustuva keskeinen tekijä. Aidossa läsnä-

olossa hoitaja mukautuu potilaan elämätilanteeseen ja hänen arvoihinsa ja tämä

tieto-taito perustuu osapuolten vahvaan tietopohjaan, elävään kokemukseen.(Cody

1997, 130-132.)
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Sisätautiosastojen 33 ja 34 näkemys Rosemarie Rizzo Parsen hoitotyön teoriasta

Sisätautien osastolla 33 ja 34 toteutetaan Parsen hoitotyön teoriaa. Parsen hoito-

työn teoriassa hoitotyötä tehdään yhteistyössä, joka on parhaimmillaan kahden

tasavertaisen ihmisen suhde, hoitajan ja potilaan välillä. Hoitajat ovat aidosti läsnä,

rohkaisten potilasta ja hänen perhettään kertomalla senhetkisen tilanteen merkityk-

sistä, sillä kun asiat ja tunteet puetaan sanoiksi, ne nähdään usein uudessa valossa,

tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa. Hoitotyön tavoitteena on potilaan elämän

laatu sellaisena kuin hän itse sen toivoo olevan. Hoitaja on potilaan kanssakulkija,

ihminen omine puutteineen ja virheineen, joka rohkaisee potilasta tarkastelemaan

potilaan elämää ja löytämään potilaan omat voimavarat siten, että potilas voi käyt-

tää niitä hyvinvointinsa lisäämiseksi. Rosemarie Rizzo Parsen hoitotyön teoria

opettaa hoitajia eri tavalla hyväksymään erilaisuutta ja antaa hoitajalle oikeuden

olla ”ei niin täydellinen”. (Sisätautien osaston 33 ja 34 näkemys hoitotyöstä.)

2.3  Yksilövastuinen hoitotyö

Sisätautien osastolla 33 ja 34 toteutetaan yksilövastuista hoitotyötä. Yksilövastui-

nen hoitotyö perustuu hoitotyön filosofiaan, jossa yhteisenä päämääränä on poti-

laan hyvä kokonaishoito. Yhteiseen päämäärään pyrittäessä pidetään tärkeänä ja

oikeana yksilöllisyyden, jatkuvuuden ja turvallisuuden periaatteita. Hoitotyön filo-

sofiana yksilövastuinen hoitotyö korostaa potilaan yksilöllistä hoitoa. Hoitotyö on

yksilöllistä, jatkuvaa, kokonaisvaltaista ja koordinoitua. (Hegyvary 1987, 17-18;

Munnukka 1993, 89.) Yksilövastuisen hoitotyön toiminta-ajatuksena on se, että

jokaiselle potilaalle nimetään omahoitaja, joka koordinoi ympärivuorokautisen hoi-

don. Yksittäisen potilaan hoitotyö on koko ajan saman hoitajan valvonnassa ja vas-

tuu on potilaan omahoitajan. (Hegyvary 1987, 17-18; Munnukka 1993, 17.)

Omahoitaja kantaa vastuun potilaan hoitotyöstä ja sen koordinoinnista koko poti-

laan hoitojakson ajan aina potilaan saapumisesta hänen kotiutumiseensa saakka.

Hoitotyön perusajatuksena korostuvat tällöin vastuullisuus, koordinointi, autono-
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mia, kokonaisvaltaisuus ja jatkuvuus. Hoitaja on vastuullinen potilaalle itselleen ja

hänen perheelleen, työtovereilleen sekä työnantajalle. (Hegyvary 1987, 17-18.)

Omahoitaja vastaa potilaansa hoitotyön suunnitelmasta, toteutuksesta ja arvioinnis-

ta. Omahoitaja huolehtii, että hänen potilaansa hoitotyö sujuu hänen vastuullaan

olevan hoitotyösuunnitelman mukaisesti, joka muuttuu potilaan tilanteen niin muut-

tuessa. Tällainen toiminta näkyy hoitotyön kirjaamisena hoitosuunnitelmaan. Hoi-

don jatkuvuus mahdollistuu, kun sama hoitaja huolehtii suunnittelusta, toteutukses-

ta ja arvioinnista. Työvuoron vaihtuessa toiselle hoitajalle raportointi sekä kirjaa-

minen kirjalliseen hoitosuunnitelmaan turvaavat hoidon jatkuvuuden työvuoron

vaihtuessa. Ammatillinen hoitotyöntekijä toimii tällöin itsenäisesti asiantuntijuuten-

sa pohjalta, konsultoiden ja kuunnellen myös muita hoitajia. (Hegyvary 1987, 17-

18; Munnukka 1993, 97-99)

Yksilövastuista hoitotyötä tehdään yhteistyössä potilaan kanssa. Yhteistyössä kun-

nioitetaan potilaan itsemääräämisoikeutta ja hoitotyön päätöksenteko tapahtuu

yhteisymmärryksessä potilaan ja hoitajan välillä. Autonomia eli itsenäisyys tarkoit-

taa hoitotyössä sitä, että potilaan omahoitajalla on itsemääräämisoikeus päätöksen-

teossa. Tällöin omahoitaja voi tehdä hoitoyöhön liittyviä päätöksiä yhdessä potilaan

kanssa, oman ammatillisen tietämyksensä perusteella. Päätöksenteko tarkoittaa

sitä, että sairaanhoitaja toimii määräysten mukaan, konsultoiden ja kuunnellen

myös muita hoitajia. Yhteistyö edellyttää aikaa ja jatkuvuutta. (Hegyary 1987, 17-

18; Munnukka 1993, 99)

Sisätautiosastojen 33 ja 34 näkemys yksilövastuisesta hoitotyöstä

Sisätautien osastolla 33–34 toteutetaan yksilövastuista hoitotyötä ja hoitotyön kes-

keisimpinä ajatuksina on ihmisyys, jossa ihminen on ainutlaatuinen, vapaa ja vas-

tuullinen tekemään omat valintansa oman arvomaailmansa mukaan. Jokainen poti-

las on ihmisenä oman itsensä asiantuntija. Hoitajien ja lääkärin tehtävänä on antaa

tietoa, auttaa ja hoitaa potilasta niin, että potilas voi itse tehdä itselleen parhaan

ratkaisun. Hoitaja on koulutuksen saanut oman alansa asiantuntija. Ihmisen terveys

ei ole sairauden vastakohta tai tila, joka ihmisellä on, vaan jatkuvasti muuttuva

prosessi, johon vaikuttavat ikä ja elämäntilanteet eikä sairaus alenna ihmisarvoa.
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Terveys on suhteellinen käsitys. Terveys on hyvää oloa, ei välttämättä sairauden

puuttumista ja sairaus voi olla osa terveyttä. Terveyteen vaikuttaa ympäristö, se

tila, jossa olemme. Ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ympäris-

tö vaikuttaa ihmiseen ja ihminen vaikuttaa ympäristöön. (Sisätautien osaston 33 ja

34 näkemys hoitotyöstä.)

2.4 Kollegiaalisuus

Kollegiaalisuus tarkoittaa ammattitoveruutta ja virkaveljeyttä, joka tulee latinankie-

lisestä sanasta kollega, joka tarkoittaa virkatoveria tai työtoveria (Itkonen 1997).

Kollegiaaliseen toimintaa sanat virkaveljeys tai ammattitoveruus ei kuitenkaan anna

selkeää kuvaa kollegiaalisuuden varsinaisesta toiminnasta. Tämän vuoksi kollegiaa-

lisuuden ilmenemismuotoja, sen edistäviä ja estäviä tekijöitä on tutkittu sairaanhoi-

tajien (Rämänen & Vehviläinen 1994; Kurtti-Sonninen 1995; Peltola 2003; Kurtti-

Sonninen 2003), terveydenhuollon opettajien (Haakana 1998; Kurtti-Sonninen

2003), osastonhoitajien (Munnukka & Kiikkala 1994; Kurtti-Sonninen 2003) ja

sairaanhoitajaopiskelijoiden (Paakki & Paakkanen 2000) keskuudessa.

Tarkastellessamme historiaa taaksepäin, voimme todeta, että sairaanhoitajien kol-

legiaalisuuden juuret ulottuvat muutaman vuosisadan päähän. Sairaanhoitajien väli-

sen kollegiaalisuusperinteen voidaan katsoa alkaneen Florence Nightingalen aloit-

tamasta systemaattisesta sairaanhoitajien koulutuksesta 1800 – luvun Englannissa

(Kalkas & Sarvimäki 1996, 77). Tunnetuin on vuonna 1893 ilmestynyt Florence

Nightingalen lupaus (Järvinen 1984, 264), joka sisälsi ensimmäisiä viitteitä sairaan-

hoitajien ammattitoveruudesta:

”Jumalan ja tämän seurakunnan edessä lupaan
 viettää puhdasta elämää ja uskollisesti täyttää kutsumustani.

Kieltäydyn kaikesta väärästä ja vahingollisesta
– en nauti itse enkä anna toisille vaarallisia lääkkeitä.

Teen kaikkeni ammattitaitoni kohottamiseksi,
 ja pidän salassa kaiken mitä työssäni tietooni saan.
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Uskollisesti lupaan palvella lääkäriä hänen työssään
ja omistaudun kokonaan hoitooni uskottujen

hyvinvoinnista huolehtimiseen.”

Styles (1990) on laatinut myös sairaanhoitajien epävirallisen kollegiaalisuus ohjeis-

ton. Hänen mielestään kollegiaalisuudessa puhuttaessa hoitajien on hyvä pitää mie-

lessä, ettei sairaanhoitaja korosta vastuun ja toimivallan osalta virka-asemaansa,

vaan tehtävä itse jakaa työt jolloin johtajuus ja alaisuus vaihtelevat. Kollegiaalisuu-

dessa hyväksytään hoitajien inhimilliset heikkoudet. Yksilön ammatillisen kasvun

kannalta on merkityksellistä, että edistetään informaation jakamista, otetaan toisten

mielipiteet vakavasti ja suhtaudutaan objektiivisesti mielipide-eroavaisuuksiin.

Muiden hoitajien työtä kunnioitetaan ja näin ollen pidetään sitä myös oman työnte-

on perustana. Kollegiaalisuudessa annetaan arvoa vertaisarvioinnille, joka mahdol-

listaa rakentavan kritiikin antamista ja vastaanottamista. Ongelmat ratkaistaan yh-

dessä, ei syyttelemällä vaan ryhmän jäsenet tukevat toisiaan. (Styles 1990,98.) Kol-

legiaalisuus tarkoittaa vastuun ja toimivallan jakamista. jossa korostuu tietoisuus

siitä, ettei meidän tarvitse selviytyä yksin kaikista ongelmista. Kollegiaalisuus joh-

taa siihen, että voimme luottaa muiden jatkavan siitä mihin me itse lopetamme.

(Styles 1990,97.)

2.5 Kollegiaalisuuden ilmentyminen hoitotyössä

Kurtti-Sonninen (2003) on tutkinut kollegiaalisuutta omassa lisensiaattityössään.

Tutkimuksen tärkeimpänä osana oli sosiaali – ja terveysalan ammattiryhmien, kuten

lääkärien, hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien, sisäisen ja välisen profes-

sionaalisuuden, kollegiaalisuuden ja ammattietiikan kuvaaminen ja vertaaminen.

Tutkimustuloksena kollegiaalisuus tai epäkollegiaalisuus ilmeni samaa ammattia

harjoittavien yksilöiden käyttäytymisessä. Yksilö joko edistää tai heikentää omalla

toiminnallaan ja käyttäytymisellään kollegiaalisuuden toteutumista (Kurtti-

Sonninen 2003,244). Kollegiaalisuus ilmenee yksilön tasolla käyttäytymisenä, ryh-

män ja yhteisön tasolla yhteisten päämäärien, arvojen ja jalojen tarkoitusperien saa-

vuttamisena sekä organisaation tasolla, johtamistavalla. (Kurtti-Sonninen 2003,37.)
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Sairaanhoitajien keskinäinen kollegiaalisuus ilmenee ammatillisena toimintana, toi-

sen työn kunnioittamisena sekä keskinäisen yhteistyön tekemisenä. Kollegiaalisuu-

den ilmenemistä saattaa edistää tai estää samat tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat sai-

raanhoitajien persoonallisuuteen liittyvät luonteenpiirteet, työyhteisön ilmapiiriteki-

jät, tapa, jolla työyhteisöä johdetaan tai konkreettiset työn kehittämiseen liittyvät

keinot (Peltola, 2003, 33). Sairaanhoitajien välinen kollegiaalisuus perustuu am-

mattieettisiin arvoihin ja kollegiaalinen toiminta mahdollistaa sairaanhoitajien yhtei-

sen tiedollisen, taidollisen ja kokemukseen perustuvan osaamisen hyödyntämisen

potilaan hyvään hoitamiseen (Rämänen & Vehviläinen 1994, 66.)

Osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien väliseen kollegiaalisuuteen liittyy poti-

laskohtaiseen hoitotyöhön liittyvä kollegiaalisuus, työyhteisössä yhdessä toimimi-

seen liittyvä kollegiaalisuus sekä persoonallisiin työtapoihin ja niissä kannustami-

seen liittyvä kollegiaalisuus. Potilaskeskeiseen hoitotyöhön kuuluvassa kollegiaali-

suudessa hoitajat neuvottelevat potilaan hoitosuunnitelmasta yhdessä, arvioivat

kriittisesti ja keskustelevat keskenään toisistakin tavoista hoitaa potilasta, kuitenkin

kunnioitten toisen laatimaa hoitosuunnitelmaa. Kollegiaalisuuteen liittyy avun an-

taminen ja tarjoaminen silloin kun havaitsee tarpeen ja hoitajat toteuttavat hoito-

työtä yhteisvastuullisesti. Työyhteisössä yhdessä toimimiseen kuuluvassa kollegiaa-

lisuudessa korostuvat keskeisesti työvuoroihin liittyvät neuvottelut ja muutokset,

koulutuksessa saadun palautteen edelleen jakaminen sekä käsite ”hoitajat pitävät

yhtä” ja erimielisyyksien käsittely. Persoonallisissa työtavoissa ja niissä kannusta-

misessa kollegiaalisuus näkyy luottamuksen osoittamisena, hienotunteisuutena,

arvostuksena, tunnustuksen antamisena, toisen ammatti-identiteetin tukemisena,

inhimillisyytenä sekä avoimuutena. (Munnukka & Kiikkala, 1994, 68.)

Sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden välinen hyvin suunniteltu ja myön-

teinen vastaanottaminen perehdytyksineen käytännön opiskelussa on merkittävä

kollegiaalisuuden ilmenemistilanne. Kollegiaalisuus ilmenee myös opiskelijoiden

hyvänä ohjauksena ja kehittävänä palautteen antamisena. Opiskelijoiden aktiivinen,

kiinnostunut ja kunnioittava suhtautuminen sairaanhoitajiin ja hoitotyöhön lisää

sairaanhoitajien kollegiaalisuutta opiskelijoita kohtaan. Potilaan hyvän hoidon läh-
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tökohta on sairaanhoitajien välinen kollegiaalisuus, joka ilmenee yksilöstä lähtevänä

professionaalisena eettisenä toimintana. (Paakki & Pakkanen 2000, 69-71.)

2.6 Kollegiaalisuuteen vaikuttavat tekijät hoitotyössä

Sairaanhoitajien persoonallisiin luonteenpiirteisiin kuuluvat huumori, kateus, ystä-

vällisyys ja itsetunto. Näistä luonteenpiirteistä huumorilla ja ystävällisyydellä katso-

taan olevan kollegiaalisuutta edistävä tekijä, kun taas kateus ja huono itsetunto

estävät kollegiaalisuuden ilmenemistä. Ystävällisyys ja hyvä käyttäytyminen liitty-

vät selkeästi toisiinsa (Peltola 2003,34.) Huumorilla on tutkimusten mukaan todet-

tu olevan rentouttava vaikutus osaston ilmapiiriin. Sen on myös koettu auttavan

hoitohenkilökuntaa selviytymään työn aiheuttamasta stressistä. Huumorin on kat-

sottu parhaimmillaan tekevän työn keveäksi, mielenkiintoiseksi ja piristäen näin

työntekijää. Huumori voi toimia jännitteiden laukaisijana, lisätä työn sujumista ja

työmotivaatiota sekä auttaa hoitohenkilökuntaa selviytymään hankalista tilanteista

(Åstedt-Kurki,Isola,Tammentie, 2000, 333.)

Luottamuksen ja avoimuuden puutteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat juoruilu ja

kateus, mitkä kuitenkin koetaan esiintyvän melko harvoin. Osastojen välillä olevan

kilpailun koetaan vaikuttavan osaltaan hyvän työilmapiirin luomiseen. Yhteistyö

niin työntekijöiden, esimiesten kuin organisaationkin välillä tukee hyvää ilmapiiriä

ja sitä kautta edistää työssä jaksamista. Osastojen välinen kilpailu jakaa hoitajien

mielipiteitä kahtia ja antaa viitettä siitä, että sen koetaan jossain määrin rasittavan

työyhteisöä, eikä yhteistyö osastojen välillä toimi ihan sillä tavoin kuin se voisi tai

sen pitäisi toimia (Kylmälä & Larjanne 2005, 42-43.)

Kollegiaalisuuden ilmenemiseen vaikuttavina tekijöinä korostuu työtoverin arvos-

tus, työtovereiden välinen tasa-arvo, yhteenkuuluvuuden tunne, ”me-henki”, avoin

kommunikaatio, ammattitaidon kehittäminen, yhteistyö eri hoidollisten erikoisalo-

jen kanssa, yhteistyö, vertaisarviointi ja rakentava kritiikki, luottaminen työtoveriin,

työtehtävien tasainen jakautuminen ja konsultointi. (Rämänen & Vehviläinen 1994,
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56-57.) Vastaavuutta yhteistoiminnallisuuden eli yhteistyön merkityksestä on saa-

nut myös Haakana (1998) tutkiessaan terveystieteiden opettajia. Tutkimustuloksis-

sa korostui yhteistoiminnallisuuden merkitys edistää yksilöiden tiedollista ja amma-

tillista oppimista. Yhteistoiminnallisuuteen kuului yhdessä toimiminen, yhdessä

keskustelu sekä keskinäisen tiedon ja taidon jakaminen. Yksilöt kantoivat vastuuta

omasta ja toisten oppimisesta pyrkiessään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteistoiminnallisuus kehittää yksilöiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. (Haa-

kana 1998. 46-47.)

Peltolan (2003) tutkimuksessa työyhteisön ilmapiiriä edistävästi vaikuttavia tekijöi-

tä olivat ”me-henki”, yhteenkuuluvuuden tunne, työyhteisön avoimuus sekä työto-

verin kunnioittaminen. Avoimessa työilmapiirissä uskallettiin keskustella, ymmär-

rettiin keskustelun tärkeys ja tuettiin työntekijöitä siihen. Hoitotyön johtajalla oli

suuri merkitys avoimen ilmapiirin luojana. Tutkimuksessa kävi ilmi, että osastoko-

kouksissa asioista tuli keskustella niin, että jokaisen työntekijän mielipide tuli kuul-

luksi tasapuolisesti, ilman että seurauksia tarvitsi pelätä. Myös asioiden selkeä tie-

dottaminen osastolla lisäsi avoimuutta. Yhteenkuuluvuuden tunne, ”me-henki” oli

kollegiaalisuutta edistävä ilmapiiritekijä. Yhteenkuuluvuuteen sisältyi kaikkien

työntekijöiden huomioiminen tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhteisistä so-

pimuksista tuli pitää kiinni. (Peltola 2003, 36-38.)

Johtamistapa vaikuttaa onnistuessaan kollegiaalisuutta edistävästi. Sairaanhoitajat

odottavat osastonhoitajalta hyvää käyttäytymistä, tasapuolisuutta, luotettavuutta

sekä omalla esimerkillään luovan avointa ja sallivaa ilmapiiriä. Työjärjestelyissä ja

koulutukseen pääsyn epätasapuolinen toteutuminen estää kollegiaalisuuden ilme-

nemistä osastoilla. (Peltola 2003, 38-39.) Tämän tutkimuksen kanssa vastaavia

tuloksia saivat Kylmälän & Larjanteen (2005) tutkimus, jonka mukaan esimiehen

kanssa käydyt kehityskeskustelut olivat toteutuneet hyvin ja esimies oli koettu ole-

van kiinnostunut alaistensa tyytyväisyydestä ja hyvinvoinnista. (Kylmälä & Larjan-

ne 2005, 44.)

Kollegiaalisuutta edistäviä tekijöitä ovat oman työn kehittäminen mm. vertaisarvi-

oinnin avulla, henkilökunnan yhteiset palaverit sekä työnkierto. Sairaanhoitajat
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kokevat tärkeäksi palautteen antamisen ja saamisen vertaiseltaan. Työkierto on

eräs keino oman työn kehittämiseen kollegiaalisempaan suuntaan. Työkierrossa

oleellisena asiana pidetään toisen työhön tutustumista ja sitä kautta toisen työn

arvostamista. (Peltola 2003, 39-41.) Vastaavuutta on saanut Kylmälän & Larjan-

teen (2005) tutkimus, jossa hoitajat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan työhönsä ja

sitä kautta hallitsemaan työhön liittyviä asioita, kuten työtehtävien jakamista, työ-

aikajärjestelyjä sekä koulutukseen pääsyä. (Kylmälä & Larjanne 2005, 41.)

Kollegiaalisuuteen vaikuttavat hyvä käyttäytyminen, molemminpuolinen luottamus,

tasa-arvo, hyvä kohtelu ja arvostus, ohjaaminen, huolenpito, tukeminen, pyrkimys

yhteistyöhön, tiedottaminen, pyrkimys ristiriitojen ratkaisemiseen sekä avoi-

muus.(Kurtti-Sonninen 1995, 6-8; Paakki & Paakkanen 2000, 64.) Kollegiaalisuus

on eettistä toimintaa. Uuden työntekijän/opiskelijan vastaanottotilanne ja perehdyt-

täminen on merkittävä kollegiaalisuuden ilmenemistilanne ja vaikuttava tekijä

(Paakki & Pakkanen, 2000, 64.)

2.7 Yhteenveto kollegiaalisuudesta tutkimusten valossa

Kollegiaalisuus on monimuotoinen ilmiö. Kollegiaalisuutta ei voi selittää vain yh-

dellä sanalla, ammattitoveruus, vaan siihen liittyy useita erilaisia tekijöitä. Aikai-

semmissa tutkimuksissa (Taulukko 1) todetaan, että sairaanhoitajien välinen kolle-

giaalisuus perustuu ammattieettisiin arvoihin ja sen tärkeimpinä osatekijöinä pide-

tään yhteistyötä sekä toisen työn kunnioittamista. (Rämänen & Vehviläinen 1994;

Haakana 1998; Paakki & Pakkanen, 2003; Peltola, 2003; Kurtti-Sonninen 2003.)

Aito yhteistoiminnallinen vuorovaikutus oppimisen tukena edellyttää kaikilta työ-

yhteisön jäseniltä kykyä sietää erilaisia mielipiteitä, kykyä kohdistaa sanat asioihin

ihmisten latistamisen sijasta, kykyä kuulemisen sijasta keskittyä kuuntelemaan tois-

ta, kykyä kysyä ja kyseenalaistaa valmiiden vastausten antamisen sijasta ja kykyä

tuntea vastuuta siitä, miten omalla toiminnallaan rakentaa yhteistoimintaa (Hilden

2002, 65).
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Kollegiaalisuus ilmentyy (Kuvio 1) persoonallisina luonteenpiirteinä (Peltola 2003;

Kurtti-Sonninen 2003), potilaskohtaisena hoitotyönä (Styles 1990; Munnukka &

Kiikkala 1994; Kurtti-Sonninen 2003, ETENE 2001, OPM 2006), työyhteisön

ilmapiirinä (Munnukka & Kiikkala 1994; Peltola 2003; Kurtti-Sonninen 2003;

Kylmälä&Larjanne 2005), johtamistapana (Peltola 2003; Kurtti-Sonninen 2003),

hoitotyön filosofiana (Sisätautien 33 ja 34 näkemys hoitotyöstä, Rosemarie Rizzo

Parsen hoitotyön teoria) ja ammattitaidon kehittämisenä (Peltola 2003; Kurtti-

Sonninen 2003; Kylmälä&Larjanne 2005.)

Kuviossa 1 on esitetty yhteenvetona kollegiaalisuuden ilmentyminen ja taulukossa

1 ovat keskeisimmät kollegiaalisuustutkimukset.

Kuvio 1. Kollegiaalisuuden ilmentyminen hoitotyössä

PERSOONALLI

SET

LUONTEENPII

RTEET

JOHTAMIS-

TAPA

AMMATTITAI

DON

KEHITTÄMI-

NEN

TYÖYHTEI-

SÖN

ILMAPIIRI

HOITOTYÖN

FILOSOFIA

POTILASKOH-

TAINEN

HOITOTYÖ

KOLLEGIAALI

SUUDEN

ILMENTYMI-

NEN



17

TAULUKKO 1. Tutkimuksia kollegiaalisuudesta hoitotyössä.

Tutkija ja tutkimus Tutkimukseen osallistuneet ja

tutkimusmenetelmä

Keskeiset tulokset

Munnukka& Kiik-

kala 1994

Kollegiaalisuuden

ilmenemismuodot

Ylihoitajat, osastonhoitajat,

apulaisosastonhoitajat

kirjallinen kuvaus

sisällön erittely

11 työparia

Kollegiaalisuuden ilmene-

mismuodot jaettiin kol-

meen kategoriaan. Potilas-

kohtaiseen hoitotyöhön

kuuluva kollegiaalisuus,

työyhteisössä toimimiseen

kuuluva kollegiaalisuus ja

persoonallisiin työtapoihin

ja niissä kannustamiseen

liittyvä kollegiaalisuus.

Rämänen & Vehvi-

läinen 1994

Sairaanhoitajien

välinen kollegiaali-

suus

Sairaanhoitajat

kyselylomake

tilastollinen analyysi

N=609

Sairaanhoitajien kollegiaa-

lisuus perustuu ammattieet-

tisiin arvoihin. Kollegia-

lisuuden tärkein osatekijä

on yhteistyö. Yhteistyötä

tehtiin eniten toisten sai-

raanhoitajien kanssa, mutta

yhteistyö oli vähäistä eri

erikoisalojen kanssa.
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TAULUKKO 1 jatkuu

Tutkija ja tutkimus Tutkimukseen osallistu-

neet ja tutkimusmene-

telmä

Keskeiset tulokset

Haakana 1998

Yhteistoiminnallisuus ja

kollegiaalisuus terveystie-

teiden opettajan työssä -

opettajakoulutuksen vaiku-

tus

Terveystieteiden opetta-

jat

kirjallinen kuva-

us

12 terveystieteen

opettajaa

Giorgin mene-

telmä

Kollegiaalisuus ilmenee

yhteistoiminallisuudessa.

Yhteistoiminallisuus ke-

hittää opettajien ongel-

manratkaisutaitoja, edis-

tää hyvinvointia ja jaksa-

mista yhteistyössä. Yh-

teistoiminnallisuudessa

on keskeistä tietotaidon

jakaminen yksilöiden

välillä yhteiseen tavoit-

teeseen pyrittäessä.

Paakki & Pakkanen 2000

Kollegiaalisuuden ilmene-

minen sairaanhoitajien ja

sairaanhoitajaopiskelijoiden

kuvaamina.

Sairaanhoitajat, sairaan-

hoitajaopiskelijat

avoin haastattelu

sisällönanalyysi

10 sairaanhoita-

jaa

10 sairaanhoidon

opiskelijaa

Kollegiaalisuus on eettis-

tä toimintaa. Uuden työn-

tekijän / opiskelijan vas-

taanottotilanne ja pereh-

dyttäminen on merkittävä

kollegiaalisuuden ilme-

nemistilanne. Kollegiaali-

suus ilmenee hyvänä oh-

jauksena ja kehittävän

palautteen antamisena.
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TAULUKKO 1 jatkuu

Tutkija ja tutkimus Tutkimukseen osallistuneet ja

tutkimusmenetelmä

Keskeiset tulokset

Peltola 2003

Kollegiaalisuus

hoitotyössä - edis-

tävät ja estävät

tekijät sairaanhoita-

jien arvioimana

Sairaanhoitaja

ryhmähaastattelu

sisällönanalyysi

20 osallistujaa

Sairaanhoitajien keskinäi-

nen kollegiaalisuus ilmenee

ammatillisena toimintana,

toisen työn kunnioittamise-

na sekä keskinäisen yhteis-

työn tekemisenä. Tekijöitä

jotka saattoivat edistää tai

estää kollegiaalisuutta oli-

vat sairaanhoitajien per-

soonalliset luonteenpiirteet,

työyhteisön ilmapiiritekijät,

johtamistapa tai työn kehit-

tämiskeinot.

Kurtti – Sonninen

Eevi, 2003

Sosiaali – ja terve-

ysalanprofessiot,

kollegiaalisuus ja

ammatillinen yh-

teistyö

Fenomenologis-

hermeneuttinen abduktiivinen

tutkimus

1054 artikkelia suo-

malaisista sosiaali- ja

terveysalan ammatti-

ryhmiä edustavat am-

mattilehdet vuosilta

1970-1996

sisällönanalyysi

Kollegiaalisuus perustuu

professioon, jota ohjaa

ammattietiikka ja kollegiaa-

lisuusohjeet. Kollegiaali-

suus on osa yksilön amma-

tillisuutta, joka syntyy ja

kehittyy koulutuksessa ja

työssä oppimisessa.
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA
TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten kollegiaalisuus toteutuu

hoitotyöntekijöiden välillä sisätautiosastoilla 33 ja 34. Tämän opinnäytetyön tavoit-

teena oli tuottaa tietoa kollegiaalisuuden toteutumisesta ja sitä edistävistä tekijöistä

sisätautien osastoilla 33 ja 34. Tutkimustulosten kautta hoitohenkilökunta sai tietoa

siitä, miten kollegiaalisuus toteutui osastotyössä ja miten muut hoitajat näkivät

kollegiaalisuuden omalla osastollaan. Tulokset voivat tukea hoitajien omaa näke-

mystään kollegiaalisuudesta ja sitä miten hoitajat itse voisivat omalla toiminnallaan

parantaa kollegiaalisuuden toteutumista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehi-

tettäessä osastojen toimintatapaa kollegiaalisempaa suuntaan sekä suunniteltaessa

henkilökunnan lisäkoulutusaiheita ja - tarpeita.

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Miten hoitotyöntekijät kuvaavat kollegiaalisuuden toteutuvan sisätautien osas-

toilla 33 ja 34?

2. Miten kollegiaalisuutta voidaan kehittää hoitotyöntekijöiden mielestä?
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1 Määrällinen tutkimus

Määrällisen tutkimuksen eli kvantitatiivisen tutkimuksen alkujuuret ovat luonnon-

tieteissä. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii etsimään selitystä jollekin tilanteelle tai

ongelmalle, yleensä syy-seuraus-suhteen muodossa. Tutkimuskysymyksen muodot

ovat mitkä ja kuinka jotkut asenteet ja toiminnat ovat vaikuttaneet tähän ilmiöön

tai kuinka nämä tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään eli pyritään vertaile-

maan asioita keskenään. Kvantitatiivinen tutkimus voi olla myös kuvaileva. Kuvai-

levassa tutkimuksessa esitetään tarkkoja kuvauksia henkilöistä, tapahtumista tai

tilanteista. Survey-tutkimus on tällaisen tutkimuksen strategia. Kvantitatiivisessa

tutkimuksessa keskeisintä ovat johtopäätökset aiemmista tutkimuksista sekä aiem-

mat teoriat. Hypoteesit esitetään, mikäli se on mielekästä. Käsitteet määritellään ja

aineiston keruu suunnitellaan. Aineiston keruun suunnittelussa on tärkeää, että ha-

vaintoaineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Tutkittavien hen-

kilöiden valinta, perusjoukko, johon tulosten tulee päteä, tulee määritellä ja tästä

perusjoukosta otetaan otos. Muuttujat muodostetaan taulukkomuotoon ja aineisto

saatetaan tilastollisesti käsiteltävään muotoon. Tilastollinen analysointi perustuu

muun muassa tulosten kuvailemiseen prosenttitaulukoiden avulla. (Hirsjärvi, Remes

& Sajavaara 2004, 134-136.)

Tämä tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena eli kvantitatiivisena survey -

kyselytutkimuksena. Survey-termi tulee englanninkielestä, joka tarkoittaa sellaisia

kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standar-

doidusti. Standardoituus tarkoittaa sitä, että kaikilta vastaajilta kysytään tiettyä

asiaa täsmälleen samalla tavalla (Hirsjärvi ym., 2004, 183). Aineisto kerätään jokai-

selta yksilöltä erikseen strukturoidussa muodossa. Tavallisesti käytetään joko kyse-

lylomaketta tai strukturoitua haastattelua. Tässä tutkimuksessa käytettiin kyselylo-
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maketta. Kerätyn aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään

ilmiöitä (Hirsjärvi ym. 2004,125.) ja tässä tutkimuksessa ilmiöllä tarkoitetaan kol-

legiaalisuuden toteutumista sisätautienosastoilla 33 ja 34.

4.2  Tutkimuksen kohderyhmä

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätauti-

osastojen 33 ja 34 vakituiset sairaanhoitajat ja perushoitajat sekä sijaiset, joiden

työsuhde oli kestänyt vähintään kolme kuukautta, yhteensä 32 hoitotyöntekijää.

Sijaiset, joiden työsuhde oli kestänyt alle kolme kuukautta sisätautiosastoilla 33 ja

34, eivät olleet tarpeeksi luotettavia kertomaan kollegiaalisuuden toteutumisesta

edellä mainituilla osastoilla, koska heidän tunnettavuus tämän tutkimuksen osa-

alueilla sekä tutkimukseen osallistuvien osastojen hoitajien keskuudessa oli vielä

liian pientä ja suppeaa, eikä varsinaista yhteistä työhistoriaa ollut päässyt muodos-

tumaan.

Huolimatta siitä, että tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen aikaisemmat

tutkimukset ovat pohjautuneet kollegiaalisuuden ilmentymiseen sairaanhoitajien,

terveydenhuollon opettajien, osastonhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kes-

kuuteen (Munnukka & Kiikkala 1994; Rämänen & Vehviläinen 1994; Kurtti-

Sonninen, 1995;Haakana 1998; Paakki & Paakkanen 2000; Peltola 2003), on mie-

lestäni tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää, että tutkimukseen osallistui-

vat sisätautien osastojen 33–34 sairaanhoitajien lisäksi perushoitajat, koska he te-

kevät samaa hoitotyötä ja ovat täten mukana kollegiaalisuuteen vaikuttavien teki-

jöiden ilmentymisessä.

4.3 Kyselylomakkeen laatiminen

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselylomakkeella. Kyselylomake si-

sälsi 4 kpl taustamuuttujakysymystä, 110 kpl strukturoituja monivalintakysymyksiä
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sekä yhden avoimen kysymyksen. Mittarin eli kyselylomakkeen laadinnassa minulla

oli lupa (Liite 1 ja Liite 2) käyttää apuna Rämäsen & Vehviläisen (1994) laatimaa

kyselylomaketta, jonka toimivuus ja luotettavuus oli kuvattu ja testattu. Kuitenkin

suurimmaksi osaksi laadin mittarin eli kyselylomakkeen tutkimuksen teoreettisen

lähtökohdan pohjalta. Tutustuttuani kollegiaalisuutta käsittelevään aiheeseen kirjal-

lisuuden ja erilaisten tutkimusten kautta (Taulukko 1), listasin ensin kaikki kollegi-

aalisuuteen vaikuttavat tekijät sekä kollegiaalisuuden ilmenemismuodot (Kuvio 1).

Määrittämällä tutkimuksessa käytettävän käsitteen eli operationalisoimalla käsit-

teen varmistin sen, että mittari oli toimiva, looginen, ymmärrettävä ja helposti käy-

tettävä. Operationalisointi (Taulukko 2) tarkoittaa käsitteen muuttamista konkreet-

tiseksi muuntamalla se mitattaviksi muuttujiksi ja kehittämällä niille mittausmene-

telmä (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 207) eli käsitteille annetaan mitat-

tavissa oleva määritelmä (Metsämuuronen 2003, 22.)

TAULUKKO 2. Kollegiaalisuus käsitteen operationalisointi

KUVAUS

(kollegiaalisuuden

ilmentyminen)

MUUTTUJAT

(kollegiaalisuuteen vai-

kuttavat tekijät)

OPERATIONALISOINTI

(kysymysnumerot)

Hoitajien persoonalli-

set luonteenpiirteet

huumori

kateus

ystävällisyys

käyttäytyminen

itsetunto

K5, K6, K7

K8, K9, K10

K11, K12

K13, K14

K15, K16, K17

Potilaskohtainen hoi-

totyö

avun anto

avun tarjoaminen

hoitoneuvottelut

yhteisvastuullisuus

yhteistyö

K18, K19, K20

K21, K22

K23, K24

K25, K26

K27, K28, K29 - 30

Hoitotyön filosofia ihmisyys

terveys

ympäristö

hoitotyö

K31, K32, K33-34

K35, K36, K37

K38, K39

K40, K41, K42-43
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hoitotyön tavoite K44, K45, K46
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TAULUKKO 2 jatkuu. Operationalisointi

KUVAUS

(kollegiaalisuuden

ilmentyminen

MUUTTUJAT

(kollegiaalisuuteen vai-

kuttavat tekijät)

OPERATIONALISOINTI

(kysymysnumerot)

Työyhteisön ilmapiiri ”me-henki”

juoruilu

yhteenkuuluvuuden

tunne

avoimuus

työtoverin kunni-

oittaminen

työtoverin arvos-

taminen

luottamus¨

hienotunteisuus

inhimillisyys

yhteistyö

tasavertaisuus

opetus ja ohjaus

konsultointi

osastojen välinen

kilpailu

yhteinen päämäärä

K47

K51

K48, K49, K50

K52, K53, K54-55

K56, K57

K56, K57

K58, K59

K60, K61

K62, K63

K64

K65, K66

K67, K68, K69-70

K71, K72, K73

K74, K75

K76, K77, K78,

K79
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TAULUKKO 2 jatkuu. Operationalisointi.

KUVAUS

(kollegiaalisuuden

ilmentyminen

MUUTTUJAT

(kollegiaalisuuteen vai-

kuttavat tekijät)

OPERATIONALISOINTI

(kysymysnumerot)

Ammattitaidon kehit-

täminen

ammatti-identiteetin

tukeminen

vertaisarviointi

yhteiset palaverit

työnkierto

K80, K81, K82,

K83, K84, K85

K86, K87

K88, K89

K90, K91, K92

Johtamistapa esimiehen toiminta

tasa-arvoisuus

oikeudenmukaisuus

työjärjestelyt

koulutukseen pääsy

osastokokouksen

avoimuus

kehityskeskustelut

K93

K94, K95, K96

K94, K95, K96

K97, K98, K99,

K100, K101

K102, K103-104,

K105, K106

K107, K108

K109, K110

Kyselylomakkeen vastausvaihtoehtoina olivat neliportainen skaala: 1= täysin samaa

mieltä, 2=samaa mieltä, 3=eri mieltä, 4=täysin eri mieltä. Vastausvaihtoehdoista oli

jätetty pois ”en osaa sanoa” - vaihtoehto, koska kysymykset mittasivat asioita, joi-

hin jokaisella hoitajalla oli jonkinlainen mielipide ammattitaidon, -tiedon tai koke-

muksen perusteella. Taustatietoina kysyttiin virka-/toiminimeä osastolla, ikää, työ-

kokemusta ko. osastolla sekä nykyistä osastoa, jossa työskentelee. Taustatietojen

tarkoituksena oli kuvata kohderyhmä ja kartoittaa vastaajien sopivuus ja luotetta-

vuus osallistumisesta kyselyyn.
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Kyselylomake sisälsi yhden avoimen kysymyksen. Päijät-Hämeen keskussairaalan

erikoissairaanhoidon sisätautien osastojen 33 ja 34 hoitajia pyydettiin kuvailemaan

omin sanoin sitä, miten hoitaja itse toivoisi kollegiaalisuutta kehitettävän työyhtei-

sössä. Avoimeen kysymykseen pystyi vastaamaan vapaasti tuntemuksien perusteel-

la. Avoimen kysymyksen tarkoituksena oli kuvata hoitajien ilmaisemia vapaita käsi-

tyksiään hoitajien kollegiaalisuudesta sekä tuottaa uutta tietoa siitä, miten kollegi-

aalisuutta voitaisiin parantaa (Liite 3).

4.4 Tutkimusaineiston tiedonkeruu

Tutkimusaineiston tiedonkeruu suoritettiin heti kun tutkimuslupa oli myönnetty ja

vastausaikaa oli kaksi viikkoa helmikuussa 2008. Strukturoidut kyselylomakkeet

toimitettiin osastonhoitajalle, joka jakoi ne eteenpäin. Vastatut kyselylomakkeet

palautettiin osaston kahvihuoneessa olevaan suljettuun palautelaatikkoon. Kolme-

kymmentäyksi vastauslomaketta palautettiin nimettöminä.

4.5 Aineiston analyysi

Tutkimusaineisto koodattiin ja järjestettiin muuttujaluettelon mukaisesti havainto-

matriisiin tilastollista tietojen käsittelyä varten. Koodauksen jälkeen havaintomatrii-

si tarkistettiin ja korjattiin. Aluksi tutkimusaineisto ajettiin SPSS 15,0 for Windows

– ohjelmalla jokaisen muuttujan frekvenssi – ja prosenttijakaumat (Liite 3). Tämän

jälkeen saadut kollegiaalisuuden ilmentymismuotojen frekvenssi –ja prosenttija-

kaumat siirrettiin Excel- taulukkoon ja aineisto saatettiin tilastolliseen muotoon.

(Hirsjärvi ym., 2003,131.)

Avoimen kysymyksen kohdalla analyysimuotona oli sisällönanalyysi. Sisällön ana-

lyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida aineistoa systemaattisesti ja objek-

tiivisesti. Aineiston analysointi tapahtuu joko induktiivisesti eli analysointi lähtee
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aineistosta tai deduktiivisesti eli analyysiä ohjaa aikaisempaan tietoon perustuva

luokittelurunko.(Kyngäs & Vanhanen 1999, 3.) Sisällön analyysillä tarkoitetaan

kerätyn tietoaineiston tiivistämistä niin, että tutkittavia ilmiöitä, tässä tutkimuksessa

kollegiaalisuus, voidaan lyhyesti ja yleistävästi kuvailla tai tutkittavien ilmiön väliset

suhteet saadaan selkeinä esille (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23). Tämän

tutkimuksen avoin kysymys analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Induktii-

vinen sisällönanalyysi on aineistosta lähtevä analyysiprosessi, jossa aineisto kuva-

taan pelkistettynä, ryhmittelynä ja abstrahointina. Avoimen kysymyksen vastaukset

pelkistin koodaamalla vastaukset ilmaisuiksi, jotka liittyivät tutkimuskysymykseen.

Pelkistetyt ilmaisut oli kirjattu ylös mahdollisimman tarkkaan samoilla termeillä

kuin teksti oli aineistossa. Tämän jälkeen seurasi ryhmittely. Ryhmittelyssä yhdistin

pelkistetyistä ilmaisuista ne asiat, jotka näyttivät kuuluvan yhteen ja muodostin

vähintään kahdesta pelkistetystä ilmaisusta alakategorian. Alakategorialle annoin

sen sisältöä hyvin kuvaavan nimen. Tätä vaihetta induktiivisessa sisällönanalysoin-

nissa kutsutaan aineiston abstrahoinniksi eli aineiston käsitteellistämiseksi. Abstra-

hointini jatkui yhdistelemällä saman sisältöisiä alakategorioita toisiinsa muodosta-

malla niistä yläkategoria. Yläkategorialle annettiin nimi, joka kuvasi hyvin useiden

alakategorioiden sisältöä. Jatkoin yläkategorioiden muodostamista, kunnes sain

muodostettua ydinkategorian (Taulukko 3 ja liite 4). (Kyngäs & Vanhanen 1999,

3-7.)
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TAULUKKO 3. Esimerkki induktiivisen sisällönanalyysin abstrahoinnista.

PELKISTETYT ALA- YLÄ- YDIN-

ILMAISUT                 KATEGORIA                 KATEGORIA

KATEGORIA

5 TUTKIMUSTULOKSET

5.1  Tutkimuksen taustatiedot

työyhteisön
avoimuus

vertaisarvi-
ointi

yksilön
hyvinvointi

ammattitai-
don kehit-
täminen

Ammatillinen
hoitotyö

Turvallinen
työympäristö

E
E
T
T
I
N
E
N

T
Y
Ö
Y
H
T
E
I
S
Ö

avoimuus
rehti, reilu ja avoin työ-
yhteisö
avoin tiedottaminen asi-
oista
puhutaan kokouksissa
suoraan

palautteen lisääminen
palautteen kehittäminen
rakentavan palautteen
antaminen

hoitajan jaksaminen
työn kuormittavuus
työn vaativuus
erillinen lääkesairaanhoi-
taja
parityöskentely

koulutukseen
pääseminen x 3
tasavertaisuus koulutuk-
siin pääsemisessä x4
työnkierto osastojen välil-
le
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Tutkimukseen osallistui Päijät-Hämeen keskussairaalan erikoissairaanhoidon sisä-

tautien osastojen 33 ja 34 hoitotyöntekijät. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 32,

joista palautettiin 31 kyselylomaketta. Vastausprosentti oli 97 % (n=31). Gastroen-

terologiselta osastolta eli osastolta 33 hoitotyöntekijöitä osallistui tutkimukseen 48

% (n=15) ja endokrinologiselta osastolta eli osastolta 34 hoitotyön tekijöitä osallis-

tui 42 % (n=13). Kyselylomakkeista 10 % (n=3) ei ollut merkitty osastoa, jolla

työskentelee. Tutkimustuloksissa on mukana kaikki 31 kyselylomaketta.

Hoitajien ikä vaihteli. Hoitajista neljä (13 %) oli 18 v – 29 v., kymmenen hoitajaa

(32 %) oli 30 v. – 39 v., kahdeksan hoitajaa (26 %) oli 40v. – 49v. ja 50v. tai yli oli

yhdeksän hoitajaa (29 %) vastaajista. Vastaajista suurin osa oli sairaanhoitajia, 22

(n=31) hoitajaa.

Hoitajien työkokemus osastoilla vaihteli kolmesta kuukaudesta yli kahteenkymme-

neen vuoteen. Neljä hoitajaa (n=31) oli työskennellyt kolmesta kuukaudesta yhteen

vuoteen, kahdeksan hoitajaa yli yhdestä vuodesta viiteen vuoteen ja kahdeksan

hoitajaa yli 5 v. – 10 vuoteen. Työkokemusta oli viidellä hoitajalla yli 10 vuodesta

kahteenkymmeneen vuoteen ja kuusi hoitajaa oli tehnyt työtä yli kaksikymmentä

vuotta (Taulukko 4).

Työkokemus osastolla
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Taulukko 4. Hoitotyöntekijöiden työkokemus sisätautien osastolla 33 ja 34.

5.2 Kollegiaalisuuden toteutuminen sisätautien osastoilla 33 ja 34 hoitotyönteki-
jöiden kuvaamina

5.2.1 Hoitajien persoonalliset luonteenpiirteet –ilmentymän

tutkimustulokset

Kollegiaalisuus ilmentyy hoitajien persoonallisina luonteenpiirteinä, joihin kuuluvat

huumori, kateus, ystävällisyys, käyttäytyminen ja itsetunto (Taulukko 5 ja Liite 3).

Hoitajien persoonalliset luonteenpiirteet
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Rakentavan palautteen anto epäonnistumisissa

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

Taulukko 5. Kollegiaalisuuden toteutuminen hoitajien persoonallisina luonteen-

piirteinä
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Tutkimustuloksissa (n=31) oltiin täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että huumori

kuuluu niin hoitajien keskinäiseen kuin hoitajien ja potilaiden välisiin vuorovaiku-

tustilanteisiin. Huumorin katsottiin myös auttavan hankalissa potilastilanteissa.

Kateuden esiintyminen jakoi mielipiteitä. Hieman yli puolet oli sitä, mieltä että ka-

teutta esiintyy ja hieman alle puolet oli sitä mieltä, ettei kateutta esiinny työyhtei-

sössä. Kateuden ei kuitenkaan katsottu vähentävän toisten hoitajien erityisosaami-

sen huomioimista potilasta koskevissa päätöksenteoissa eikä toisten hoitajien an-

tamia neuvoja kyseenalaistettu. Toisaalta vastaajista (n=31), kahdeksan hoitajaa

katsoi kateuden vähentävän erityisosaamisen huomioimista ja 12 hoitajaa oli sitä

mieltä, että toisten hoitajien neuvot kyseenalaistetaan muiden hoitajien keskuudes-

sa.

Ystävällinen kohtelu näkyy työyhteisössä. Vastaajista 75 % (n=23) oli täysin samaa

mieltä siitä, että ystävällisyys näkyy työyhteisössä ystävällisenä kohtelemisena. Hoi-

tajien välistä päivittäistä ammatillista käyttäytymistä esiintyy, mutta 17 (n=31) hoi-

tajan mielestä ammatillinen käyttäytyminen unohtuu ristiriitatilanteissa. Palautteen

anto työtehtävissä onnistumisessa jakoi mielipiteet puolesta ja vastaan, melkein

tasatuloksin.

Työyhteisössä 97 % (n=30) oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että ammatillista

käyttäytymistä esiintyy päivittäin. Ammatillisen käyttäytymisen unohtuminen risti-

riitatilanteissa jakoi mielipiteitä. Hoitajista 55 % (n=17) oli sitä mieltä, että amma-

tillinen käyttäytyminen unohtuu ristiriitatilanteissa ja hoitajista 45 % (n=14) olit sitä

mieltä, ettei ammatillinen käyttäytyminen unohdu.

Hoitajien itsetuntoa mitattiin toisten hoitajien erilaisten persoonallisuuksien rikkau-

della ja hyväksymisellä sekä rakentavan palautteen antamisella. Kaikki hoitajat

(n=31) kuvaavat, että hoitajien erilaiset persoonallisuudet ovat osastotyön rikkaus

ja hoitajista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että ne myös hyväksytään. Hieman yli

puolet vastaajista (n=17) oli sitä mieltä, ettei rakentavaa palautetta anneta hoito-

työntekijälle epäonnistumisissa, mutta kuitenkin hieman alle puolet (n=14) oli asi-

asta eri mieltä
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5.2.2  Potilaskohtainen hoitotyö –ilmentymän tutkimustulokset

Kollegiaalisuus ilmentyy potilaskohtaisena hoitotyönä. Siihen kuuluvat avun anto ja

avun tarjoaminen, hoitoneuvottelut, yhteisvastuullisuus sekä yhteistyö (Taulukko 6

ja Liite3).
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16

8

1

5

10

1

15

3

2

2

1

3

12

10

2

12

16

10

12

13

16

20

6

3

15

3

13

24

12

4

13

1

13

11

9

17

22

10

3

1

7

3

2

2

7

6

2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hoitajaa autetaan hänen niin pyytäessä

Avun saaminen on helppoa jokaiselta hoitajalta

On kiire, eikä toista hoitajaa pysty auttamaan

Työyhteisössämme tarjotaan herkästi apua käytännössä

Yleisemmin kiire estää avun tarjoamisen

Pidetään riittävästi moniammatillisia hoitoneuvotteluja

Kysytään herkästi muiden ammattiryhmien mielipidettä

Hoitotyön tekijöiden välinen kirjaaminen on selkeää

Kirjaamisen pohjalta on helppoa jatkaa suunniteltua hoitotyötä

On hyvä mahdollisuus osallistua  potilasta koskeviin päätöksiin

Hoitotyö toteutetaan parityöskentelynä kun mahdollista

Potilaan hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä muiden kanssa

Yhteisistä pelisäännöistä pidetään kiinni

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

Taulukko 6. Kollegiaalisuuden toteutuminen potilaskohtaisena hoitotyönä

Opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan työyhteisössä avun annossa ja tarjoami-

sessa oltiin samaa mieltä siitä, että toista hoitajaa autetaan hänen niin pyytäessä ja

avun saaminen on melko helppoa kaikilta hoitajilta. Kiireeseen vedotaan avun tar-

joamisessa. Yleisemmin kiire estää avun tarjoamisen. Työyhteisössä (n=31) hoita-

jista 52 % (n=16) oli samaa mieltä ja hoitajista 48 % (n=15) eri tai täysin eri mieltä

siitä, että toista hoitajaa autetaan hoitotilanteessa hänen niin pyytäessä. Avun saa-
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misen helppous jokaiselta hoitajalta jakoi myös mielipiteitä. Kahdeksantoista

(n=31) hoitajaa saa omasta mielestään apua jokaiselta hoitajalta, kolmetoista hoita-

jaa on eri mieltä avun saamisesta jokaiselta hoitajalta. Kiireeseen ei vedottu avun

annossa. Työyhteisössä (n=30) tarjoaa apuaan herkästi 17 hoitajaa. Osastolla avun

tarjoamisen herkkyyteen vaikuttaa 84 % (n=26) mielestä kiire.

Moniammatillisia hoitotyön neuvotteluja ei pidetä riittävästi. Vastaajista 65 %

(n=20) oli väittämästä sitä mieltä, ettei moniammatillisia hoitoneuvotteluja ei pidetä

riittävästi, vaikka työyhteisössä kysytään herkästi muiden ammattiryhmien mielipi-

teitä potilaan edun niin vaatiessa.

Yhteisvastuullisuutta mitattiin kirjaamisella. Tutkimustulosten mukaan hieman yli

puolet oli sitä mieltä, että kirjaaminen on selkeää ja sen pohjalta on helppoa jatkaa

suunniteltua hoitotyötä, mutta hieman alle puolet hoitajista koki kirjaamisessa ole-

van puutteita.

Yhteistyötä mitattiin potilaan hoitoa koskevilla päätöksenteoilla, hoitotyön toteut-

tamisena parityöskentelynä, silloin kun se on mahdollista, hoitosuunnitelman laati-

misena yhdessä toisten hoitajien kanssa sekä pitämällä kiinni yhteisistä pelisään-

nöistä. Vastaajista 71 % (n=22) oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että työyh-

teisössä on hyvä mahdollisuus osallistua muiden hoitajien kanssa potilaan hoitoa

koskeviin päätöksentekoihin, 29 % (n=9) oli asiasta eri mieltä. Vastaajista 77 %

(n=24) oli eri tai täysin eri mieltä siitä, että hoitotyötä toteutetaan parityöskentely-

nä aina silloin kun mahdollista ja 90 % (n=28) eri tai täysin eri mieltä siitä, että

hoitosuunnitelma laadittaisiin yhdessä muiden hoitajien kanssa. Yhteistyötä mitat-

tiin myös yhteisistä pelisäännöistä kiinnipitämisellä. Vastaajista 58 % (n=18) oli

täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että näin toteutuu ja 39 % (n=12) mielestä yh-

teisten pelisääntöjen kiinnipitäminen ei toteudu.

5.2.3  Hoitotyön filosofia –ilmentymän tutkimustulokset
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Kollegiaalisuus ilmentyy hoitotyön filosofiana. Osastoilla toteutetaan hoitotyön

teoreetikko Rosemarie Rizzo Parsen hoitotyön teoriaa, johon kuuluvat ihmisyys,

terveys, ympäristö, hoitotyö ja hoitotyön tavoite (Taulukko 7 ja Liite 3).
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Potilaan terveys muuttuu iän ja elämäntilanteiden  mukaan

Ymmärretään, että potilaan sairaus on osa hänen terveyttään

Potilaan sairaus ei alenna hänen ihmisarvoaan

Potilas on  vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa

Potilasta tuetaan vaikuttamaan ympäristönsä siisteyteen

Hoitaja on koulutuksen saanut oman alansa asiantuntija

Hoitaja on potilaan kanssakulkija

Hoitotyötä tehdään yhteistyössä potilaan ja hoitajan kanssa

Aitoa läsnäoloa potilaan kanssa hänen kuvaillessa iloja ja suruja
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mukaisesti
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Hoitajat toimivat yhdessä omaisten kanssa

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

Taulukko 7. Kollegiaalisuuden toteutuminen hoitotyön filosofiana

Hoitajien välinen kollegiaalisuus ilmentyy hoitotyön filosofiana. Rosemarie Rizzo

Parsen hoitotyön teoria katsottiin toteutuvan erittäin hyvin sisätautien osastoilla 33

ja 34. Tutkimustulosten mukaan 90 % (n=28) vastaajista oli täysin samaa tai samaa
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mieltä siitä, että potilas on ainutlaatuinen ihminen, oman itsensä asiantuntija. Kaikki

vastaajat olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoitajan tehtävänä on antaa

potilaalle tietoa hänen sairaudestaan.

Hoitajien eettiset ohjeet toteutuivat erittäin hyvin hoitajien ammatillisena toiminta-

na, vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutena sekä hoitajien eettisenä toimintana poti-

lasta kohtaan. Hoitajista 93 % (n=29) oli sitä mieltä, että vaitiolo –ja salassapito-

velvollisuus toteutuu ja 81 % (n=25) hoitajista oli sitä mieltä, että hoitajien kes-

kuudessa huolehditaan siitä, etteivät toiset hoitajat toimi potilasta kohtaan epäeetti-

sesti. Huomioitavaa oli kuitenkin se, että viisi hoitajaa oli eri mieltä eettisyys – väit-

tämästä ja yksi hoitaja oli jättänyt vastaamatta väittämään.

Parsen hoitotyön filosofiassa 97 % (n=30) hoitajista oli täysin samaa tai samaa

mieltä siitä, että terveys nähdään jatkuvana muuttuvana prosessina iän ja elämänti-

lanteiden vaihdellessa ja 90 % (n=28) hoitajista oli sitä mieltä, että työyhteisössä

ymmärretään että potilaan sairaus on osa hänen terveyttään, eikä potilaan sairaus

alenna hänen ihmisarvoaan.

Potilas nähdään olevan koko ajan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tätä

mieltä oli 84 % (n=26) hoitajista ja 87 % (n=27) oli täysin samaa tai sama mieltä

siitä, että työyhteisössä potilasta pyritään tukemaan, hänen itsensä vaikuttamaan

ympäristönsä siisteyteen ja viihtyvyyteen.

Kaikki hoitajat (n=31) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoitaja on

hoitotyön koulutuksen saanut oman alansa asiantuntija. Hoitotyössään hoitaja on

potilaan kanssakulkija ja hoitotyötä tehdään yhteistyössä potilaan ja hoitajan kans-

sa, vain kaksi hoitajaa oli eri mieltä siitä, että potilaan kanssa oltaisiin aidosti läsnä

hänen kuivaillessa iloja ja suruja arkielämänsä eri vaiheissa.

Ensimmäisenä hoitotyön tavoitteena on potilaan elämänlaatu sellaisena kuin hän

sen itse toivoo olevan. Vastaajista 87 % (n=27) oli täysin samaa mieltä tai samaa

mieltä hoitotyön tavoitteesta, mutta kuitenkin 13 % (n=4) oli eri mieltä tavoitteen

toteutumisesta. Toisena tavoitteena on auttaa potilasta löytämään omat voimava-
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ransa siten, että hän voisi käyttää niitä hyvinvointinsa lisäämiseen. Tämän tavoit-

teen toteutumisesta olivat kaikki hoitajat (n=31) täysin samaa tai samaa mieltä ja

hoitajista 97 % (n=30) oli samaa mieltä yhteistyön toteutumisesta yhdessä potilaan

omaisten kanssa.

5.2.4  Työyhteisön ilmapiiri –ilmentymän tutkimustulokset

Kollegiaalisuus ilmentyy työyhteisön ilmapiirinä. Työyhteisön ilmapiirin vaikuttavi-

na tekijöinä ovat ”me-henki”, juoruilu, yhteenkuuluvuuden tunne, avoimuus työto-

verin kunnioittaminen tai arvostaminen, luottamus, hienotunteisuus (Taulukko 8 ja

Liite 3), inhimillisyys, yhteistyö, tasavertaisuus, opetus ja ohjaus, konsultointi,

osastojen välinen kilpailu sekä yhteinen päämäärä (Taulukko 9 ja Liite 3).
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Työyhteisössämme esiintyy juoruilua

Arkaluontoisista asioista puhutaan hoitajien keskuudessa

Ristiriitatilanteista keskustellaan avoimesti

Muille hoitajille kerrotaan , jos on tehnyt hoitovirheen

Hoitajat huolehtivat, ettei työtoveri toimi toista kohtaan epäeettisesti

Toisten hoitajien ammatillista osaamista arvostetaan

Toisten arvostus näkyy avoimena vuorovaikutuksena

Toisten ammattitaitoon luotetaan

Luotetaan erilaisiin työtapoihin tehdä hoitotyötä

Ristiriitatilanteet ratkaistaan rakentavasti

Hoitajat tukevat toinen toistaan työssä jaksamisessa

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

Taulukko 8. Kollegiaalisuuden toteutuminen työyhteisön työilmapiirinä K 47–61

Tutkimustulosten mukaan työyhteisössä vallitsee vahva ”me-henki”, yhteenkuulu-

vuuden tunne. Vastaajista 65 % (n=20) oli sitä mieltä että työyhteisössä vallitsee
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vahva ”me-henki”, mutta 29 % (n=9) oli asiasta eri mieltä. Yhteenkuuluvuuden

tunteen erot olivat osastokohtaisia. Professiotietous, jossa hoitajat ovat ylpeitä

työtoverin onnistuessa, 68 % (n=21) ja surullisia työtoverin epäonnistuessa, 61 %

(n=19), katsottiin toteutuvan. Yhteenkuuluvuutta lisäsi myös vastuun kantaminen

työtoverin työssä jaksamisesta, joka toteutui melko hyvin.

Työyhteisössä koettiin esiintyvän juoruilua, vastaajista 87 % (n=27) oli väittämästä

täysin samaa tai samaa mieltä asiasta. Hoitajat kokivat, että arkaluontoisistakin

asioista puhuttiin. Vastaajista 71 % (n=22) oli samaa mieltä siitä, että arkaluontoi-

sista asioista puhutaan hoitajien keskuudessa. Avoimuutta mitattiin arkaluontoisten

asioiden käsittelyillä, keskustelemalla ristiriitatilanteista, myöntämällä hoitovirhe

sekä hoitajien välisellä eettisellä toiminnalla. Hoitajista 55 % (n=17) oli täysin sa-

maa tai samaa mieltä siitä, että työyhteisössä keskustellaan avoimesti ristiriitatilan-

teista. Melkein kaksi kolmasosaa oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että muille

hoitajille kerrotaan jos on tehnyt hoitovirheen ja työyhteisössä huolehditaan siitä,

etteivät oman ammattikunnan jäsenet toimi toista hoitajaa kohtaan epäeettisesti.

Avoimuuden koettiin toteutuvan melko hyvin.

Hoitajien ammatillista osaamista arvostettiin ja kunnioitettiin. Vastaajista 90 %

(n=28) oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että toisen hoitajan ammatillista

osaamista arvostetaan tai kunnioitetaan. Vastaajista 78 % (n=24) oli sitä mieltä,

että kunnioitus tai arvostus näkyy hoitajien avoimena vuorovaikutuksena.

Hoitajat luottivat toisen hoitajan ammattitaitoon sekä erilaiseen tapaan tehdä hoito-

työtä. Työyhteisössä (n=29) toisten hoitajien ammattitaitoon luotti 61 % (n=19)

hoitajista ja kaksi kolmasosaa hoitajista luotti toisten hoitajien erilaisiin työtapoihin

tehdä hoitotyötä.

Hoitajien hienotunteisuutta toista hoitajaa kohtaan mitattiin ristiriitatilanteiden ra-

kentavalla ratkaisuilla sekä toisen hoitajan tukemisella työssä jaksamisessa. Hoita-

jista 55 % (n=17) oli sitä mieltä, että ristiriitatilanteita ratkaistaan työyhteisössä

rakentavasti ja kaksi kolmasosaa oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoita-
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jat tukevat toinen toistaan työssä jaksamisessa. Hienotunteisuuden koettiin toteu-

tuvan.

Työyhteisön työilmapiiri K62-79 N=31
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Arvojen mukaiseen toimintaan on sitouduttu

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

Taulukko 9. Kollegiaalisuuden toteutuminen työyhteisön työilmapiirinä K 62–79

Opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan hoitajien inhimillisyyden toteutumisesta

oltiin samaa mieltä. Hoitajista 74 % (n=23) oli sitä mieltä, että työyhteisössä salli-

taan erehdyksiä ja 81 % (n=25) hoitajista oli sitä mieltä, että työtovereille ollaan

inhimillisiä. Melkein kaikki hoitajat kokivat, että päivittäinen yhteistyö toteutuu

osastojen hoitotyön tekijöiden välillä.

Tasavertaisuuden vallitsemisen toteutuminen hoitajien välillä jakoi mielipiteitä.

Hieman yli puolet, 52 % (n=16) hoitajista oli täysin samaa tai samaa mieltä tasaver-

taisuuden vallitsemisesta hoitajien välillä. Tasavertaisuus näkyi jaettaessa potilaat

hoitoisuuden mukaan hoitajien kesken. Hoitajista 58 % (n= 18) oli täysin samaa tai

samaa mieltä siitä, että tasavertaisuus näkyi jaettaessa potilaat heidän hoitoisuuden

mukaan.
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Kollegiaalisuus toteutui opetuksessa ja ohjauksessa. Hoitajista 81 % (n=25) oli

täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että kollegojamme ohjataan ja opetetaan riittä-

västi uuden asian oppimisessa. Mutta kolmasosa oli sitä mieltä, ettei uuden asian

opetukseen käytetä riittävästi aikaa. Hoitajista 84 % (n=26) oli sitä mieltä, että

uuden työntekijän perehdytykseen käytettävä aika on riittävää mutta neljäsosa vas-

taajista oli sitä mieltä, etteivät kaikki hoitajat osallistu uuden työntekijän perehdyt-

tämiseen.

Työyhteisössä toteutui toisen riittävän aikainen konsultointi sekä toisen sidosryh-

mien erikoisosaamisen yhteistyö. Vastaajista 94 % (n=29) oli täysin samaa tai sa-

maa mieltä siitä, että toisen osaston hoitajia on helppo konsultoida ja hoitajista 81

% (n=25) oli sitä mieltä, että konsultointi tehdään riittävän ajoissa. Toisten sidos-

ryhmien kanssa tehdään riittävästi yhteistyötä, vastaajista 78 % (n=24) oli täysin

samaa tai samaa mieltä väittämästä. Melkein kaikki hoitajat ovat eri mieltä siitä,

että osastojen 33 ja 34 välillä tai omalla osastolla esiintyisi kilpailua hoitotyön am-

mattitaidosta.

Kaikki hoitajat (n=31) olivat täysin samaa tai samaa mieltä, että työyhteisön yhtei-

senä päämääränä on potilaan hyvä kokonaishoito ja 81 % (n=25) hoitajista olivat

sitoutuneet yhteisen päämäärän tavoittamiseen ja 71 % (n=22) oli sitä mieltä, että

kaikki hoitajat ovat sitoutuneet arvojen mukaiseen toimintaan, mutta 52 % (n=16)

hoitajista oli sitä mieltä, etteivät kaikki hoitajat noudattaisi yhteisesti sovittuja so-

pimuksia.
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5.2.5  Ammattitaidon kehittäminen –ilmentymän tutkimustulokset

Kollegiaalisuus ilmentyy ammattitaidon kehittämisenä. Ammattitaidon kehittämistä

mitattiin ammatti-identiteetin kehittämisenä, vertaisarviointina, yhteisinä palaverei-

na sekä työnkiertona (Taulukko 10 ja Liite3).
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Mahdollista osallistua työnkiertoon
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Taulukko 10. Kollegiaalisuuden toteutuminen ammattitaidon kehittämisessä

Ammatti-identiteetin tukemiseen kuuluvat hoitotyön tietojen ja taitojen jakaminen

hoitajien kesken, rakentavan kritiikin antaminen, oman alansa asiantuntijuudesta

vastaaminen, oman ammattitaidon kehittäminen sekä riittävän ulkopuolisen työnoh-

jauksen käyttäminen. Tutkimustulosten mukaan 75 % (n=23) hoitajista oli sitä

mieltä, että hoitotyötä koskevat tiedot ja taidot jaetaan muiden hoitajien kesken.

Melkein kaikki hoitajat (n=30) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoita-

jat vastaavat hyvin oman alansa asiantuntijuudesta, hoitajat kehittävät riittävästi
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omaa ammattitaitoaan tai kehittävät hoitotyötä ja 90 % (n=28) hoitajista tukevat

hyvin toisiaan ammatilliseen asiantuntijuuteen kehittymisessä. Vastaajista 84 %

(n=26) oli täysin eri tai eri mieltä siitä, että työyhteisössä on riittävästi ulkopuolista

työnohjausta. Ammatti-identiteetin tukeminen katsottiin toteutuneen.

Vertaisarviointia mitattiin ammatillisella palautteella sekä spontaanin palautteen

annolla. Hoitajista 65 % (n=20) oli täysin eri tai eri mieltä siitä, että vertaiselle an-

netaan riittävästi ammatillista palautetta ja 55 % (n=17) oli sitä mieltä, ettei spon-

taania palautetta anneta. Vertaisarvioinnin ei koettu toteutuvan.

Kolme neljäsosaa vastaajista oli samaa mieltä siitä, että ammattitaidon kehittämi-

seen käytetyt yhteiset palaverit katsottiin olevan laadullisesti hyviä, mutta puolet

vastaajista oli sitä mieltä, ettei yhteisiä palavereja ollut riittävästi. Vastaajista 68 %

(n=21) oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että työyhteisössä on mahdollista

osallistua työkiertoon. Melkein kaikki olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä,

että työnkierto mahdollistaa laajentamaan hoitotyön näkökulmaa sekä auttaa arvos-

tamaan tai kunnioittamaan toisen hoitajan työtä.
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5.2.6  Johtamistapa –ilmentymän tutkimustulokset

Kollegiaaliseen toimintaan vaikuttaa johtamistapa. Johtamistapaa mitattiin esimie-

hen toiminnalla, tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisella, työjär-

jestelyillä, koulutukseen pääsyllä, osastokokouksen avoimuudella sekä osatonhoita-

jan kanssa käytävillä kehityskeskusteluilla (Taulukko 11 ja Liite 3).
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"Ei niin mukavat" -työvuorot jakautuvat tasaisesti
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Taulukko 11. Kollegiaalisuuden toteutuminen johtamistavassa

Tutkimustulosten mukaan esimiehen toiminta oli ammatillista. Vastaajista melkein

80 % koki, että esimies pitää kaikkia hoitajia, myös sijaisia, tasa-arvoisessa ase-

massa ja oikeudenmukainen kohteleminen näkyi työtehtävien jaossa. Työjärjestely-

jen toimivuutta mitattiin työvuorotoivomusten ja lomajaksojen toteutuksella, jossa

elämäntilanteet huomioidaan hyvin sekä ”ei niin mukavien” – työvuorojen tasaisella

jakautumisella. Kaikki hoitajat olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että työ-
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vuorotoivomukset otetaan hyvin huomioon. Vastaajista 87 % (n=27) oli täysin

samaa tai samaa mieltä siitä, että elämäntilanteet huomioidaan hyvin työvuoroja

suunniteltaessa. Hoitajista 90 % (n=28) oli sitä mieltä, että, ”ei niin mukavat” -

työvuorot jakautuvat tasavertaisesti vakituisten ja sijaisten kesken. Hoitajista 97 %

(n=30) oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että lomajaksot jaetaan tasavertaises-

ti, mutta joka kolmas vastaajista oli sitä mieltä, ettei elämäntilanteita huomioida

hyvin lomajaksoja suunniteltaessa.

Koulutukseen pääsyä mitattiin riittävän aikaisella tulevien koulutusten tiedottami-

sella, ammattitaidon kehittämisellä, koulutukseen pääsemisellä sekä toteutta-

misajankohdalla. Vastaajista 90 % (n=28) oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä,

että työyhteisöä tiedotetaan riittävän ajoissa tulevista koulutuksista, 74 % (n=23)

mielestä työyhteisössä on mahdollista kehittää ammattitaitoaan ja 65 % (n=20)

koki, että ammatilliseen koulutukseen pääsee riittävän usein. Hoitajista 26 % (n=8)

oli sitä mieltä, että ammattitaidon kehittäminen toteutetaan omalla ajalla. Vastaajis-

ta 52 % (n=16) oli sitä mieltä, että kaikilla hoitajilla on tasavertainen mahdollisuus

päästä koulutukseen. Koulutukseen pääseminen toteutui hyvin.

Osastokokouksen ilmapiiri koettiin yleensä avoimeksi. Vastaajista 71 % (n=22)

olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että osastokokouksen ilmapiiri oli yleensä

avoin, mutta melkein joka kolmas hoitaja koki, ettei avoin ilmapiiri toteudu. Hoita-

jista 81 % (n=25) koki, että jokaisen hoitajan mielipide yleisimmin huomioidaan

osastokokouksissa. mutta kuitenkin joka kolmas hoitajista oli asiasta eri mieltä.

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että osastohoitajan kanssa käytävät kehitys-

keskustelut ovat rakentavia ja 84 % (n=26) hoitajista koki kehityskeskusteluiden

tukevan ammatillista kehittymistä.
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5.3 Eettinen työyhteisö kollegiaalisuuden kehittäjänä hoitotyöntekijöiden mukaan

Tutkimustulosten mukaan hoitajat toivoivat toisiltaan eettistä työyhteisöä, jossa

kollegiaalisuuteen vaikuttaisi ammatillinen hoitotyö, ammatillinen käyttäytyminen ja

turvallinen työympäristö. Ammatilliseen hoitotyöhön kuuluivat työyhteisön avoi-

muus, vertaisarviointi, yhteistyö sekä eettisten ohjeiden noudattaminen ja sisäistä-

minen. Ammatillinen käyttäytyminen sisälsi hyvän käyttäytymisen. Kollegiaalisuutta

heikentävinä tekijöinä olivat epäammatillinen käyttäytyminen sekä epäkollegiaali-

nen käyttäytyminen työtaistelun aikana. Turvallinen työympäristö sisälsi yksilön

hyvinvoinnin huomioimisen, mahdollisuuden oman ammattitaidon kehittämisen,

työrauhan saavuttamisen kansliaan sekä tutustuminen työkavereihin työajan ulko-

puolella (Liite 4).

5.3.1 Ammatillinen hoitotyö

Eettiseen työyhteisöön kuului ammatillinen hoitotyö. Ammatillista hoitotyötä koet-

tiin kehitettävän lisäämällä avoimuutta, kehittämällä osastotyötä vertaisarvioinnin ja

yhteistyön kautta sekä noudattamalla ja sisäistämällä eettisiä ohjeita. Avoimuus

sisälsi avointa tiedottamista asioista, asioiden suoraa puhumisista kokouksissa ja

palavereissa, jolloin tuloksena olisi rehti, reilu ja avoin työyhteisö. Kollegiaalisuu-

den katsottiin kehittyvän myös lisäämällä oman osaston sisäisiä palavereja (Liite 4).

Ammatilliseen hoitotyöhön toivottiin muutosta. Hoitajat kokivat, että kollegiaali-

suutta voitiin kehittää lisäämällä palautteen antamista sekä kehittää palautteen an-

tamista rakentavalla tavalla. Hoitotyöhön toivottiin enemmän yhteistyötä lisäämällä

avun tarjoamista ja avun antamista, eikä aina vedottaisi kiireeseen. Hoitajat totesi-

vat kiireen estävän avun antamisen, mutta kiireettömänä aikana hoitajat voisivat

tarjota enemmän apua sille, joka apua tarvitsee. Yhteisistä pelisäännöistä tulisi pitää

kiinni. Sukupolvien välisen kuilun toivottiin kaventuvan. Vähäisemmän työkoke-

muksen omaavat hoitajat toivoivat enemmän kokeneilta hoitajilta ammatillisen vuo-
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rovaikutuksen lisäämistä, hyväksyvämpää otetta toisenlaisiin hoitotyöntapoihin,

enemmän vastuuta sekä konkreettista apua hoitotyöhön.

Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden vastuu kysymykset nousivat myös esiin. Hoitajat

toivoivat toisilta hoitajilta toisten huomioimista sekä vastuun kantamista toisen

hoitajan jaksamisesta. Eettisten ohjeiden mukaan hoitajilla on vaitiolovelvollisuus

potilasta koskevissa asioissa. Liiallinen puhuminen potilaiden asioista koettiin är-

syttävän, jota pidettiin myös epäkollegiaalisena tekijänä. Eettisten ohjeiden sisäis-

täminen kaikkien hoitajien kohdalla koettiin olevan kollegiaalisuutta edistävä tekijä.

5.3.2 Ammatillinen käyttäytyminen

Eettiseen työyhteisöön kuului ammatillinen käyttäytyminen. Ammatillinen käyttäy-

tyminen tarkoitti sivistynyttä, hyvää käyttäytymistä. Hyvä käyttäytyminen oli kolle-

giaalisuutta lisäävä tekijä, kun taas epäammatillinen käyttäytyminen sekä epäkolle-

giaalinen käyttäytyminen työtaistelun aikana koettiin olevan kollegiaalisuutta hei-

kentävä tekijä (Liite 4).

Sivistyneeseen, hyvään käyttäytymiseen kuuluivat hienotunteisuus, iloisuus, myön-

teisyys, toisten puolesta iloitseminen, ystävällisyys, kohteliaisuus ja kyky pyytää

anteeksi. Työtavaksi toivottiin iloista ja myönteistä työtapaa. Osastolla tiedetään

olevan kiirettä, joten kiireen ei toivottaisi estävän ystävällisyyttä tai kohteliaisuutta

toiselle hoitajalle. Hoitajat kokivat, että on tärkeää omia kyky pyytää anteeksi, jos

loukkaa toista hoitajaa.

Epäammatilliseen käyttäytymiseen kuuluivat kateus, epäammatillinen huutaminen,

egoismi, ylimielisyys, juoruilu sekä ilkeys. Kateuden tulkintaa pidettiin joskus vai-

keana, koska kateuden katsottiin ilmentyvän monin eri tavoin, esimerkiksi erilaisina

käytöstapoina. Toivottiin ettei toisista puhuttaisi pahaa, ei juoruiltaisi, eikä oltaisi

kateellisia toisen osaamisesta, vaan iloittaisiin toisten hoitajien puolesta. Käyttäy-

dyttäisiin niin, kuin toivoisi itseään kohden käyttäytyvän.
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Työtaistelun koettiin vaikuttaneen suoranaisesti hoitajien epäammattimaiseen käyt-

täytymiseen, epäkollegiaalisuuteen. Työtaistelun aikana vallalla oli epäammattimai-

nen käytös, epäkollegiaalisuus, epävirallisten pomojen ilmaantuminen, epäterve

vallankäyttö ja ”mykkäkoulu”. Kärjistynyt tilanne johti johdon luottamuspulaan,

joka näkyi toisten syyttelynä, yhteistyön ja vuorovaikutuksen puuttumisena sekä

ammatillisen käyttäytymisen alenemisena. Hoitotyöntekijät kokivat eriarvoisia tun-

teita toistensa välillä. Työtaistelun aiheuttamat tunteet esimiehen puolueellisuudesta

ja siitä, että toinen erikoisala olisi ollut tärkeämpi kuin toinen, oli ollut vaikea

unohtaa. Osastojen väliseen yhteistyöhön toivottiin muutosta.

5.3.3 Turvallinen työympäristö

Eettiseen työyhteisöön kuului turvallinen työympäristö. Turvallinen työympäristö

sisälsi yksilön hyvinvoinnin huomioimisen, ammattitaidon kehittämisen, työrauhan

saamisen kansliaan sekä yhteisen vapaa-ajan viettämisen (Liite 4).

Hoitajan yksilölliseen hyvinvointiin toivottiin kiinnitettävän huomiota. Hoitajien

mielestä johdon tulisi ottaa vastuuta hoitajan jaksamisesta sekä tunnustaa hoitotyön

vaativuus ja kuormittavuus. Työn kuormittavuus näkyi yövuorossa, johon toivot-

tiin yhtä sairaanhoitajaa enemmän. Raskashoitoisempien potilaiden kohdalla toivot-

tiinkin parityöskentelyä sekä koettiin tarve erilliselle lääkesairaanhoitajalle.

Ammattitaidon kehittäminen koettiin vaikuttavan oleellisesti turvalliseen työympä-

ristöön. Ammattitaidon kehittämiseen kuului tasavertainen pääsy koulutuksiin sekä

työnkierto osastojen välillä. Koulutuksiin pääseminen koettiin tarpeelliseksi jokai-

selle hoitajalle, eikä koulutusten tai kehittämispäivien määriin saanut vaikuttaa hoi-

tajan ikä eikä kummankaan osaston erikoisala. Tasavertaisuutta toivottiin koulu-

tusmahdollisuuksiin. Työnkierto osastojen 33 ja 34 välillä katsottiin kehittävän

kollegiaalisuutta. Työnkierron koettiin opettavan hoitajia arvostamaan toisen osas-
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ton hoitajien työpanosta sekä opettaisi huomioimaan osastojen samanarvoisuutta

sekä toisen osaston työn raskautta.

Työrauhan saavuttaminen koettiin kehittävän kollegiaalisuutta parempaan suun-

taan. Kansliaan toivottiin hillitympää äänenkäyttöä, väliseinää osastojen väliin sekä

vähäisempää omien asioiden julkituomista. Työrauhan saavuttaminen kansliassa

kehittäisi turvallista työympäristöä.

Kollegiaalisuuden katsottiin kehittyvän lisäämällä yhteistä vapaa-aikaa. Hoitajat

kokivat, että yhteinen vapaa-aika näyttäisi toisten hoitajien vapaamman puolen ja

auttaisi hoitajia tutustumaan paremmin toisiinsa, myös työajan ulkopuolella. Yhtei-

sen vapaa-ajan viettäminen tukisi turvallisen työympäristön saavuttamista.

5.4  Tulosten yhteenveto

Kollegiaalisuuden toteutuminen hoitotyöntekijöiden kuvaamina sisätautien osas-

toilla 33 ja 34.

Hoitajat kuvaavat kollegiaalisuuden toteutuvan hyvin hoitajien persoonallisina

luonteenpiirteinä, potilaskohtaisessa hoitotyössä, hoitotyön filosofiana, työyhteisön

työilmapiirinä, hoitajien eettisten ohjeiden sisäistämisellä ja noudattamisella, hoita-

jien arvostamisena ja kunnioittamisena, opetuksessa ja ohjauksessa, ammattitaidon

kehittämisessä sekä johtamistavassa sisätautien osastoilla 33 ja 34.

Hoitajien persoonallisten luonteenpiirteistä huumorin koettiin kuuluvan niin hoitaji-

en kuin potilaidenkin väliseen vuorovaikutukseen ja sen katsottiin auttavan myös

hankalissa potilastilanteissa. Kateutta esiintyi, mutta sen ei koettu vähentävän toi-

sen hoitajan erityisosaamisen huomioimista eikä neuvoja kyseenalaistettu hoitotyön

päätöksenteon yhteydessä.
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Potilaskohtaisessa hoitotyössä hoitajaa autettiin hänen niin pyytäessä, mutta avun

saaminen jokaiselta hoitajalta ei ollut niin yksiselitteistä. Kiireeseen ei vedottu avun

annossa, mutta avun tarjoamisen yhteydessä kylläkin. Potilaskohtaisessa hoitotyös-

sä ei hoitajien mielestä pidetty riittävästi moniammatillisia hoitotyön neuvotteluita.

Kollegiaalisuus toteutui erittäin hyvin hoitotyön filosofiana. Hoitotyön filosofia

toteutui Rosemarie Rizzo Parsen hoitotyön teorian tavoitteen toteutumisella sekä

sairaanhoitajien ja lähihoitajien eettisten ohjeiden sisäistämisellä ja noudattamisella

sisätautien osastoilla 33 ja 34.

Kollegiaalisuuden toteutuminen työyhteisön työilmapiirinä toteutui melko hyvin.

Kollegiaaliseen toimintaan kuului vahva ”me-henki”, yhteenkuuluvuuden tunne,

jossa professiotietouden ymmärtämisellä oli suuri sijansa, jolloin kannettiin vastuu

työtoverin jaksamisesta ja siitä, ettei toista hoitajaa kohtaan toimita epäeettisesti.

Työyhteisön työilmapiirin avoimuus, toisen hoitajan arvostus ja kunnioitus näkyi

opetuksessa ja ohjauksessa sekä luottamuksena toisen hoitajan ammattitaitoon että

erilaisiin hoitotyöntapoihin. Päivittäisen yhteistyön katsottiin toteutuvan molemmil-

la osastoilla oman osaston hoitotyön tekijöiden välillä.

Ammattitaidon kehittämisen toteutuminen voitiin katsoa toteutuneen kollegiaali-

sessa toiminnassa. Työyhteisöissä hoitotyötä koskevat tiedot ja taidot jaettiin ja

rakentavan kritiikin antamisella tuettiin hoitajien ammatillista kasvua, mutta ei ver-

taisarvioinnin kautta. Hoitajat vastasivat itse oman alansa asiantuntijuudestaan,

kehittämällä itse riittävästi omaa ammattitaitoaan tai hoitotyötään. Hoitajat tukivat

hyvin toisiaan ammatilliseen asiantuntijuuteen kehittymisessä, mutta ulkopuolisen

työnohjauksen katsottiin olevan riittämätöntä. Työnkiertoon osallistuminen koettiin

olevan molemmilla osastoilla mahdollista.

Kollegiaalisuus toteutui hyvänä johtamistapana. Esimiehen toiminnan katsottiin

olevan ammatillista, tasa-arvoista sekä oikeudenmukaista niin vakituisten hoitajien

kuin sijaistenkin kesken. Työjärjestelyissä työvuorot ja lomajaksotkin otettiin hyvin

huomioon hoitajien elämäntilanteet huomioiden. Ammatilliseen koulutukseen pää-
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seminen toteutui hyvin ja hoitajat kokivat, että työyhteisössä oli mahdollista kehit-

tää ammattitaitoaan.

Kollegiaalisuuden kehittäminen hoitotyöntekijöiden mielestä sisätautien osastoilla

33 ja 34.

Kollegiaalisuutta voitiin kehittää hoitotyöntekijöiden mielestä saavuttamalla eetti-

nen työyhteisö. Eettisen työyhteisön muodosti ammatillinen hoitotyö, ammatillinen

käyttäytyminen sekä turvallinen työympäristö. Ammatillinen hoitotyö sisälsi työyh-

teisön avoimuuden, vertaisarvioinnin, yhteistyön sekä eettisten ohjeiden noudatta-

misen. Ammatilliseen käyttäytymisen kulmakivenä oli hyvä, sivistynyt käyttäytymi-

nen, siihen ei kuulunut epäammatillinen käyttäytyminen eikä työtaistelun myötä

työyhteisössä vallan saanut epäkollegiaalisuus. Eettinen työyhteisö ilmentyi turval-

lisena työympäristönä. Turvallisessa työympäristössä yksilön hyvinvointi huomioi-

taisi, ammattitaitoa kehitettäisi, työrauha saavutettaisi sekä vietettäisi enemmän

yhteistä vapaa-aikaa.

6  POHDINTA

6.1  Tulosten pohdinta

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa hoitajien kollegiaalisuuden

toteutumisesta ja kollegiaalisuuden kehittämisestä Päijät-Hämeen keskussairaalan

erikoissairaanhoidon osastoilla 33 ja 34. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkimustu-

losten perusteella lisätä kollegiaalista osastotyötä. Kollegiaalisuutta koettiin kehi-

tettävän muodostamalla eettinen työyhteisö, jossa ”me-henki”, huumori, yhteen-

kuuluvuuden tunne, avoimuus, yhteistyö, opetus ja ohjaus, yhteisten pelisääntöjen

noudattaminen, kirjaaminen, vertaisarviointi, ammatillinen käyttäytyminen sekä

turvallinen työympäristö näyttelisivät suurinta roolia. Hoitajien korkea moraali ja

eettisyys näkyivät hoitotyön filosofiassa sekä sairaanhoitajien ja lähihoitajien eettis-
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ten ohjeiden sisäistämisellä ja noudattamisella. Myös Rämäsen & Vehviläisen

(1994) tutkimuksen mukaan enemmistö sairaanhoitajista koki hoitajien ammattito-

verillista käyttäytymistä ohjaavat ohjeistot tarpeellisiksi. Työtaistelun koettiin aihe-

uttavan epäkollegiaalisuutta, epäammatillista käyttäytymistä sekä johtavan yhteis-

työn puuttumiseen. Kurtti-Sonninen (2003) toteaa omassa lisensiaattityössään, että

kollegiaalisuus ilmenee yksilön käyttäytymisenä, ryhmän ja yhteisön yhteisten pää-

määrien, arvojen ja jalojen tarkoitusperien saavuttamisena sekä johtamistapana.

”Me-hengen” merkitys hoitajien väliseen kollegiaalisuuteen

Työyhteisön työilmapiiri on ehkä kaikkein haasteellisin kollegiaalisuuden ilmene-

mismuoto. Tulosten mukaan työyhteisössä vallitsi vahva ”me-henki”, yhteenkuulu-

vuuden tunne, professiotietous. Kurtti-Sonninen (2003) on omassa lisensiaattityös-

sään todennut, että hyvä ryhmähenki, ”me-henki”, yhteenkuuluvuuden tunne, yh-

teen hiileen puhaltaminen on jokaisen osaston kollegiaalinen voimavara. Tämän

tutkimuksen mukaan yhteenkuuluvuuden tunnetta voitiin hoitajien mukaan vahvis-

taa viettämällä enemmän yhteistä vapaa-aikaa. Yhteistä vapaa-aikaa tulisikin järjes-

tää enemmän. Yhteisen vapaa-ajan viettäminen koettiin kehittävän kollegiaalisuut-

ta, sillä vapaa-ajalla työkavereita oppisi tuntemaan paremmin. Myös Rämäsen ja

Vehviläisen (1994) tutkimuksen mukaan hoitajat tapasivat toisiaan myös työajan

ulkopuolella. Sillä, että he tapaavat toisiaan työajan ulkopuolella saattoi olla tärkeä

merkitys hoitajien ”me-hengen” syntymiselle. Myös Peltolan (2003) tutkimuksen

mukaan työajan ulkopuolinen hoitajien välinen kanssakäyminen vahvisti yhteenkuu-

luvuuden tunnetta. Hoitajat kokivat, että kun työtoverin oppii tuntemaan muussa-

kin kuin työroolissa, saattoi hänen persoonaansa ja toimintaansa ymmärtää parem-

min myös työssä. Huumori vaikuttaa positiivisella tavalla ”me-hengen” syntymi-

seen. Tässä tutkimuksessa huumorin käyttö sallittiin hoitajien välisessä ja hoitajien

ja potilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Huumorin katsottiin auttavan myös

selviytymään hankalista potilastilanteista. Myös Åstedt-Kurjen, Isolan, Tammentien

(2000) ja Peltolan (2003) tutkimusten mukaan huumorilla on todettu olevan ren-

touttava vaikutus osaston ilmapiiriin ja yhdessä nauraminen on tärkeä keino, joka

auttaa jaksamaan työssä.
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Avoimuuden ja yhteistyön merkitys hoitajien väliseen kollegiaalisuuteen

Moniammattillista yhteistyötä tulisi lisätä hoitotyöhön enemmän ja yhteistyön te-

kemiseen tulisi käyttää enemmän aikaa. Yhteistyöllä oli tärkeä rooli kehitettäessä

osastoa kollegiaalisempaan suuntaan. Tulosten mukaan moniammatillisia hoito-

työnneuvotteluja ei pidetty riittävästi, mutta muiden ammattiryhmien mielipidettä

kysyttiin herkästi potilaan edun niin vaatiessa. Tulevaisuuden potilaat tulevat ole-

maan entistä moniongelmaisempia, joten yhteistyöllä on merkitystä. Myös Hilden

(2002) on todennut hoitotyön muuttuneen vastuullisemmaksi, haasteellisemmaksi

ja itsenäisemmäksi. Tämän opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan työyhteisössä

oli hyvä mahdollisuus osallistua muiden hoitajien kanssa potilaan hoitoa koskeviin

päätöksentekoihin, vaikka potilaan hoitosuunnitelmaa ei laadittukaan yhdessä mui-

den hoitajien kanssa. Rämäsen & Vehviläisen (1994) tutkimuksessa hoitajat halusi-

vat hoitaa potilasta yhdessä toisten hoitajien kanssa ja osallistua potilaan hoitoa

koskeviin päätöksentekoihin, vaikka he eivät laatineet yhdessä hoitosuunnitelmaa.

Hoitajien välinen yhteistyö ei eronnut sukupuolen, koulutuksen, työkokemuksen tai

työtehtävien suhteen.

Tässä tutkimuksessa hoitajien avoimuus, luottamus ja yhteistyö toteutuivat ja toi-

sen hoitajan työtapoja kunnioitettiin ja arvostettiin. Myös Peltola (2003) on toden-

nut, että kunnioittava suhtautuminen työtoveriin on kollegiaalisuutta. Kunnioitus

sisälsi lojaalisuutta sekä luottamusta toista hoitajaa kohtaan, joka nähtiin tärkeänä

osana keskinäistä toimintaa. Leino-Kilven & Peltomaan (2008) tutkimuksen mu-

kaan sivistynyt työyhteisö luo eettisen turvallisuuden. Sivistyneessä työyhteisössä

pidetään itsestään selvänä sitä, että jokaisen työ on arvokasta ja että yhteistyön

avulla työyhteisöstä tulee vahva.

Tämän tutkimuksen mukaan kliiniseen hoitotyöhön liittyi konkreettisesti kiire ja

kliinisessä hoitotyössä avun tarjoamiseen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota.

Hoitajat kokivat kiireen estävän avun tarjoamisen, vaikka avun pyytäminen ja saa-

minen olikin helppoa melkein jokaiselta hoitajalta. Myös Peltolan (2003) tutkimuk-

sessa kollegiaalisuuden ilmenemisessä pidettiin ammatillista hoitajien välistä keski-

näistä tukea, joka nähtiin hoitotyön arjessa konkreettisena auttamisena, jota kiire
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yleensä hankaloitti. Peltolan (2003) mukaan avun pyytämiseen työtoverilta kuten

odotukseen tuen saamisesta liittyi työtoverin persoonalliseen piirteiden huomiointi.

Apua haettiin työtoverilta, jotka olivat helposti lähestyttävissä ja, jotka yleensä

suhtautuivat muihin ystävällisesti.

Sukupolvien välistä yhteistyötä tulisi kehittää. Tämän tutkimuksen mukaan nousi

esiin sukupolvien välisen yhteistyön merkitys. Sukupolvien välisellä yhteistyöllä oli

merkitystä. Lyhyemmän työkokemuksen omaavat hoitajat toivoivatkin ”konkari-

hoitajilta” avoimempaa suhtautumista erilaisiin hoitotyöntapoihin, enemmän vas-

tuuta hoitotyöhön sekä konkreettista apua hoitotyössä. Hoitajat toivoivatkin, että

yhteisistä pelisäännöistä pidettäisiin kiinni. Kurtti-Sonnisen (2003) mukaan kollegi-

aalisuus vahvistuu yksilön tasolla, kun hoitajat mahdollistaisivat ennakkoluulotto-

muuden olemassaolon vahvalla ammatti-identiteetillä jakaen asiantuntijuuttaan.

Näin ollen yksilö saisi monipuoliset tiedot ja taidot yhteistyöstä.

Opetuksen ja ohjauksen merkitys hoitajien väliseen kollegiaalisuuteen

Uuden asian opetukseen ja ohjaukseen tulisi ehkä käyttää vielä enemmän aikaa ja

kaikkien hoitajien tulisi osallistua uuden työntekijän perehdytykseen. Vaikka kaikki

hoitajat olivat sitoutuneet yhteisesti sovittuun arvojen mukaiseen toimintaan, tulisi

yhteisesti sovittujen sopimusten noudattamiseen kiinnittää enemmän huomiota.

Peltolan (2003) tutkimuksen mukaan uusien työntekijöiden hyvä perehdyttäminen

lisäsi työn tavoitteellisuutta. Perusteellisen perehdyttämisen myötä uudet työnteki-

jät ymmärsivät osaston yhteiset tavoitteet ja päämäärät sekä osaston toimintamallit.

Työhön liittyvät yhteisesti sovitut sopimukset auttavat keskittymään työn tavoit-

teellisuuteen sekä selkiyttävät hoitotyön toimintaa osastoilla.

Kirjaamisen, palautteen annon ja vertaisarvioinnin merkitys hoitajien väliseen

kollegiaalisuuteen

Hoitotyön kirjaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja sitä tulisikin kehittää

osastyössä, jotta hoitotyön päämäärä, potilaan paras saavutetaan ja päätöksenteko-

prosessi täyttyy. Kirjaamisella on merkitystä yksilövastuisessa hoitotyössä. Heikko
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kirjaaminen estää hoidon vaikuttavuuden arviointia ja vaikeuttaa hoitotyön jatku-

vuutta. Kirjaamisessa näkyy hoitajien ammattitaito, kriittinen arviointi sekä toisen

hoitajan tekemän hoitosuunnitelman kunnioitus. Hoitajat ovat oman alansa asian-

tuntijoita ja tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvan hoitotyön ylläpitäminen vaa-

tii hoitajilta jatkuvaa itsensä kouluttautumista, kriittisyyttä ja päätöksentekoa.

Myös Peltolan (2003) tutkimuksessa työtoverin mielipidettä arvostettiin erityisesti

hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa, ja oli näin ollen merkittävä kollegiaalisuuden

esiintymistilanne. Kootan (1998) tutkimuksen mukaan kollegiaalisuuteen kuuluu

vertaisarviointi ja rakentava kritiikki. Vertaisarvioinnilla nähtiin olevan paljon mah-

dollisuuksia hoitotyön kirjaamisen arviointikeinona. Vertaisarviointipaneelit toimi-

vat keskustelufoorumeina, jossa kirjaamisessa olevat ajankohtaiset ongelmat tulivat

esille. Hoitajat kokivat vertaiselta saadun palautteen auttavan laajentamaan omaa

näkökulmaa omaan kirjaamiseen ja palaute auttoi ymmärtämään miten muut hoita-

jat kokivat hänen kirjaamisensa. Kootan (1998) mukaan vertaisarvioinnin vahvuuk-

sina olivat keskustelun lisääminen kollegojen kesken, kriittisen arvioinnin lisäänty-

minen, kollegan tuki ja kannustus sekä itsensä kehittäminen suhteessa kollegaan.

Hoitotyöntekijöiden keskinäistä hoitotyön palautteen antoa tulisi kehittää enem-

män. Tulosten mukaan hoitotyön tietoja ja taitoja jaettiin, mutta hoitajat toivoivat

rakentavan palautteen lisäämistä ja kehittämistä. Vertaisarvioinnissa ei anneta riit-

tävästi ammatillista palautetta, eikä spontaania palautetta vertaiselle. Hoitotyöteki-

jöiden kesken voisi suunnitella esimerkiksi kriteereihin pohjautuvaa hoitotyön ver-

taisarviointia. Peltolan (2003) tutkimuksen mukaan palautteen saaminen ja sen an-

taminen oli koettu tärkeiksi osa-alueiksi sairaanhoitajien välisessä yhteistyössä.

Palautteen toteuttaminen oli ajoittain vaikeaa, mutta sen toteuttaminen oikealla

tavalla lisäsi kollegiaalisuutta hoitajien välillä. Peltolan (2003) tutkimuksessa hoita-

jat korostivat palautteen oikeaa antotapaa ja sellaiseksi muodostui vertaisarviointi,

johon oli saatu kunnollinen koulutus, ennen sen toteuttamista. Peltolan (2003) tut-

kimuksen mukaan palautteen anto ja tapa, jolla se tehtiin, oli ammatillisesti tärkeää

kollegiaalisuuden ilmenemisen näkökulmasta. Samoin palautteen saaminen oli tär-

keää, mutta siinä taas korostui positiivien palautteen merkitys ja määrä. Negatiivis-

ta palautetta koettiin saatavan herkemmin ja sen antaminen tapahtui väljemmin
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perustein kuin positiivisen palautteen. Eniten paheksuttiin negatiivisen palautteen

antoa salassa toisten työkavereiden tai potilaiden kuullen.

Käyttäytymisen merkitys hoitajien väliseen kollegiaalisuuteen

Ammatillisella käyttäytymisellä oli tärkeä merkitys eettisen työyhteisön kehittämi-

sessä. Hyvään, sivistyneeseen käyttäytymiseen kuului, ettei työyhteisössä esiintyisi

juoruilua, kateutta tai ilkeyttä ja omattaisiin kyky pyytää anteeksi. Kateuden koet-

tiin kuitenkin olevan monimuotoinen ilmiö ja sen tulkintaa pidettiin joskus vaikea-

na, koska kateuden katsottiin ilmentyvän esimerkiksi erilaisina käytöstapoina. Pel-

tolan (2003) mukaan kateutta herättää yleensä toisen persoonallisuus, pätevyys

työssä tai vakituinen virkasuhde. Kateuteen liitetään myös vallan- ja pätemisenha-

lua. Peltolan (2003) tutkimuksen mukaan juoruilu on epäkollegiaalista käyttäyty-

mistä. Huonoa käyttäytymistä oli työtoverin nälviminen, piikittely ja ivaaminen.

Peltolan (2003) tutkimuksessa käyttäytymistä ei pidetty kovin pahana, jos joskus

hermostui työtoverille, jos sen jälkeen osasi pyytää anteeksi käytöstään. Anteeksi

pyytäminen oli eleenä tärkeä. Ilmeet, eleet ja puheensävy kertoivat myös paljon

kuulijalle. Kurtti-Sonnisen (2003) mukaan sivistynyt käytös, ystävällisyys ja lojaali-

us vaikuttavat suoranaisesti yhteenkuuluvuuden tunteen ilmentymiseen ja vaikutuk-

set näkyvät työyhteisön avoimena ilmapiirinä ja toimivuutena.

Turvallisen työympäristön merkitys hoitajien väliseen kollegiaalisuuteen

Työrauhan saaminen kansliaan kehittäisi työympäristöä kollegiaalisempaan suun-

taan. Tämän tutkimuksen mukaan eettisessä työyhteisössä turvallisen työympäris-

tön saavuttaminen oli erittäin tärkeä kollegiaalisuuteen vaikuttava toiminto. Turval-

lisessa työympäristössä hoitajien mielestä yksilön hyvinvoinnin huomioiminen ja

työrauhan saavuttaminen loivat kollegiaalisuutta. Työrauhan saaminen kansliaan,

jossa hillitymmällä äänenkäytöllä asioiminen oli hoitajien mielestä kollegiaalisuutta

kehittävä tekijä. Mielestäni työrauha sinällään antaa hoitajille voimia toimia potilas-

kohtaisessa hoitotyössä. Liiallinen melu kansliassa vaikeuttaa potilaskohtaista hoi-

totyötä. Melu vaatii hoitajilta enemmän keskittymistä ja syventymistä hoitotyöhön,
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hoitotyön tehtäviä täytyi kerrata uudelleen ja toisen hoitajan kuunteleminen vaikeu-

tuu, moniammatillinen hoitotyö kärsii.

Hoitotyöntekijän arvostukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Arvostus nä-

kyisi hoitotyöntekijän jaksamisesta huolehtimisena ja olisi erittäin tärkeä kollegiaa-

lisuustekijä ja vetovoimaisen sairaalan kulmakivi. Tämän tutkimuksen myötä nousi

esiin yksilön hyvinvointi turvallisen työympäristön saavuttamisessa. Yksilön hyvin-

vointiin tulisi kiinnittää huomiota niin organisaation kuin yhteiskunnankin tasolta.

Hoitajan jaksaminen ja työn kuormittavuus ja vaativuus tulisi tunnustaa, tekee hoi-

taja sitten akuutti- tai tehohoitotyötä, osastoyötä tai toimii ikääntyvien pitkäaikais-

sairaiden parissa. Myös Leino-Kilven ja Peltomaan (2008) tutkimuksessa sairaan-

hoitajat kokivat eettistä turvallisuutta tuntiessaan yhteiskunnan arvostavan heidän

työtään. Turvallisuuden tuotti kokemus työn tärkeydestä ja jatkuvuudesta. Edistä-

mällä eettistä turvallisuutta voitiin myös parantaa sairaaloiden vetovoimaisuutta.

Työtaistelun merkitys hoitajien väliseen kollegiaalisuuteen

Tämän tutkimuksen tutkimustulokset vahvistivat kollegiaalisuuden olevan erittäin

herkkä yhteiskunnassamme tapahtuville muutoksille. Tutkimuksen mukaan työtais-

telun koettiin olevan epäkollegiaalinen tekijä. Vaikka työtaistelussa sinällään hae-

taan oikeuksia hoitajille, arvostusta ammattikuntaa kohtaan, arvostusta hoitotyön-

tekijöille ja kunnon rahallista korvausta alan ammattilaisille sekä asiaan ja työhön

omistautuneille, koettiin työtaistelun jakavan hoitohenkilökuntaa kahteen leiriin.

Työtaistelun myötä vallannut luottamuspula, epätoivo ja epätietoisuus tulevaisuu-

desta ovat olleet meille jokaiselle erittäin opettavainen tapahtuma, jonka haavoja

parannetaan vielä kauan tulevaisuudessa. Tulosten mukaan epäkollegiaalisuus ja

epäammattimainen käytös vaikuttivat heikentävästi hoitajien väliseen yhteistyöhön

sekä vuorovaikutukseen. Luottamuspula johtoon synnytti epävirallisia pomoja ja

epäterve vallankäyttö sai osastoilla yliotteen. Myös Kurtti-Sonninen (2003) on

lisensiaattityössään todennut, että epäeettisyys – ja lojaalisuus, egoismi ja ylimieli-

syys, työnteon jarruttaminen ja vastuun pakoilu ovat epäkollegiaalisuuden muotoja,

jotka pahimmassa tapauksessa aiheuttavat työtoverin burn-outin, stressin ja työssä

viihtymättömyyden, kustannusten lisääntymisen, valtataistelun ja johtajuuskiistat.
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Epäammatillinen käyttäytyminen johtaa lopuksi pakotettuun kollegiaalisuuteen,

jonka lopputuloksena voi olla hoitotyön toiminnan laadun heikkeneminen, jossa

potilas saa huonon, rutiininomaisen hoidon ja kohtelun.

Yhteenvetoa pohdinnasta

Kollegiaalisuus oli ja on edelleen monimuotoinen ilmiö, joka ilmentyi eri tavoin ja

johon vaikuttavat monet tekijät. Kollegiaalisuus oli ja on edelleen hyvin herkkä ja

erittäin arka yhteiskunnassa tapahtuville muutoksille. Kurtti-Sonnisen (2003) mu-

kaan kollegiaalisuus ylettyy hoitajan eli yksilön tasolta, ryhmän eli työyhteisön ta-

solta, organisaation eli johdon tasolta yhteiskunnan tasolle ja sieltä kansainväliselle

tasolle. Tämän tutkimuksen mukaan yksilön tasolla kollegiaalisuuteen vaikutti per-

soonallisten luonteenpiirteiden hyväksyminen, hoitotyön filosofian ja eettisten oh-

jeiden omaksuminen ja ammattitaidon kehittäminen. Ryhmän eli työyhteisön tasolla

kollegiaalisuuteen vaikutti työyhteisön työilmapiiri, jossa ammatillisella hoitotyöllä,

ammatillisella sivistyneellä käyttäytymisellä sekä turvallisen työympäristön saavut-

tamisella oli suuri merkitys. Organisaation eli johtamistavalla oli kollegiaalisuuteen

suuri merkitys, koska se vaikutti ensimmäiseksi työyhteisön tasoon ja sieltä suora-

naisesti yksilön hyvinvointiin. Yhteiskunnan tasolla kollegiaalisuutta säätelevät lait

ja asetukset sekä Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen toimikunnan,

ETENE:n julkaisemat terveydenhuollon eettiset periaatteet, joita organisaation,

työyhteisön ja yksilön tulisi noudattaa. Viime kädessä yksilö kantaa vastuun kolle-

giaalisuuden toteutumisesta ja vastaa näin ollen eettisen ja turvallisen työyhteisön

muodostamisesta.

6.2  Tulosten luotettavuus

Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeinen kysymys on luotettavuus. Kehityksen kan-

nalta on tärkeää, että määrällisessä tutkimuksessa tehdyt ratkaisut ja tulokset ovat

luotettavia. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida mittaamisen ja aineiston

keruun sekä tulosten luotettavuuden suhteen. Luotettavuutta kuvataan tilastollises-
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sa tutkimuksessa kahdella termillä reliabiliteetilla ja validiteetilla. (Paunonen &

Vehviläinen-Julkunen 1997, 206; Hirsjärvi ym. 2004, 216; Metsämuuronen

2003,42.)

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmässä tai mittarissa eli tässä tutkimuk-

sessa kyselylomakkeen eli mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin

mitata eli tässä tutkimuksessa se on kollegiaalisuuden toteutumista sisätautien osas-

tolla 33–34. (Hirsjärvi ym. 2003, 216; Metsämuuronen 2003, 42–45.) Tutkimuksen

tulokset ovat juuri niin luotettavia kuin siinä käytetyt mittarit (Paunonen & Vehvi-

läinen-Julkunen 1997, 206; Metsämuuronen 2003, 23). Luotettavan mittarin tulee

olla tarkka, herkkä ja täsmällinen. Mittarin tulee rajata tutkittava käsite, erotella

käsitteistä eri tasoja ja sen pitäisi kuvata tutkittavaa käsitettä oikein. (Paunonen &

Vehviläinen-Julkunen 1997, 206.) Mittarin luotettavuuden kannalta tärkein tekijä

on se, että käsitteiden operationalisointi on onnistunut (Metsämuuronen 2003,23).

Reliabiliteetilla mitataan tutkimuksen toistettavuutta eli hyvällä mittarilla saadaan

melko samanlaisia tuloksia useista toistokerroista huolimatta. Esimerkiksi kaksi

arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai jos samaa henkilöä tutkitaan eri tutki-

muskerroilla ja päädytään samaan tutkimustulokseen. (Hirsjärvi ym. 2003, 216;

Metsämuuronen 2003, 42–45.)

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta lisää se, että kyselylomakkeen eli mittarin

laadintaan käytin runsaasti aikaa ja osana mittarin laadinnassa käytin apuna mukail-

len Rämäsen & Vehviläisen (1994) laatimaa kyselylomaketta, jonka toimivuus ja

luotettavuus oli kuvattu ja testattu. Kuitenkin suurimmaksi osaksi laadin mittarin

eli kyselylomakkeen tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan pohjalta. Operationali-

soin eli määrittelin kollegiaalisuus käsitteen listaamalla kollegiaalisuuteen vaikutta-

vat tekijät (Taulukko 1) sekä kollegiaalisuuden ilmenemismuodot (Kuvio 1). Ope-

rationalisoimalla varmistin sen, että mittari oli toimiva, looginen, ymmärrettävä

sekä helposti käytettävä. Varmistin runsaalla kysymysten määrällä, että saan katta-

van kuvan ja riittävästi tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Kyselylomake esitestattiin sai-

raanhoitajaopiskelijoilla tutkimusseminaarin yhteydessä. Esitestauksen mukaan
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kyselylomakkeen täyttämiseen käytettiin aikaa noin 30 minuuttia. Tutkimuksen

kannalta ei muutoksia tehty juurikaan kysymysten osalta.

Avoimen kysymyksen vastauksien analysoinnissa perehdyin riittävästi sisällön ana-

lyysiä käsittelevään teoriatietoon ja pyrin tarkastelemaan vastauksia mahdollisim-

man objektiivisesti. Analysointiin en antanut vaikuttaa oman sisätautiharjoittelun

aikana huomaamaani kollegiaalisuutta, enkä satunnaista työskentelyäni osastoilla

ennen tutkimuksen alkamista. Varsinaisen tutkimuksen aikana olin pidättäytynyt

osastotyöstä ko. osastoilla.

Aineiston keruun toteutin helmikuussa 2008. Tuloksiin ei voi olla vaikuttamatta

syksyn 2007 Tehyn työtaistelu. Tehyn työtaistelun tuomat ”klikit”, riitely ja juorui-

lu, ”mykkäkoulut”, valtataistelut ja johtajuuskiistat heijastuivat myös sisätautien

osastoihin 33 ja 34 ja johtivat väistämättä kollegiaalisuuden heikkenemiseen.

6.3 Tutkimuksen eettisyys

Hoitotieteellisessä tutkimuksessa täytyy tutkimuslupa hakea ennen tutkimuksen

suorittamista tutkimusorganisaation johdolta (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen

1997, 28). Hain tutkimusluvan (Liite 5) Päijät-Hämeen keskussairaalan osastonhoi-

tajalta sekä konservatiivisen tulosryhmän ylihoitajalta. Tutkimuksen suorittamisesta

ilmoitettiin myös sairaalan kehittämisjohtajalle. Kerroin tutkimusluvassa perustie-

dot tutkimuksesta ja kerättävien tietojen käytöstä sekä tavan, jolla tunnistetietojen

anonymisointi tapahtui tutkimuksen aikana tai sen jälkeen. Tutkimusetiikan lisäksi

tutustuin myös voimassa olevan lainsäädäntöön. (Vilkka 2007, 95-97.)

Määrällisen tutkimuksen anonymisointia ohjaavat kaksi lakia Henkilötietolaki

1999/523 ja Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621. (Vilkka 2007,

95.) Lainsäädännöllä pyritään säätelemään sitä, että henkilötietoja kerätään, käyte-

tään, säilytetään ja luovutetaan asianmukaisella tavalla. Lainsäädännöllä ei siis pyri-

tä estämään tutkimusaineiston keräämistä ja analysointia. (Kuula 2006,79.)



60

Lait määräävät myös määrällisen tutkimusaineiston anonymisoinnin. Anonymisointi

tarkoittaa henkilötunnisteiden poistamista tai niiden muuttamista tavalla, joka estää

yksittäisen henkilön tunnistamisen aineistosta esimerkiksi yksittäisestä taustamuut-

tujasta voidaan tunnistaa henkilö, mikäli hän hoitaa virkaa, joiden haltijoita on vain

yksi. (Vilkka 2007,90). Tämän opinnäytetyön anonymisoinnin tein siten, että luo-

kittelin muuttujat uudelleen sekä poistin tunnisteet avoimen kysymyksen vastauk-

sista.

Hyvä tutkimus noudattaa aina hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvään tieteelliseen

tapaan kuuluvat tutkijan varuillaan olo ja herkkyys eettisten kysymysten suhteen.

Konsultoin asiantuntijoita eettisissä kysymyksissä ja käytin sellaisia tiedonhankinta-

, tutkimus-, ja arviointimenetelmiä, jotka olivat eettisesti kestäviä. Tutkimukseen

osallistujille annettiin tietoa siitä, että tutkittavalla oli oikeus kieltäytyä tai vetäytyä

tutkimuksesta. Keräsin ja käsittelin tietoa luottamuksellisesti ja avoimesti. Tutki-

mustulosten julkaisemisessa olin avoin, asianmukainen, kunnioittava sekä muutoin-

kin raportoin tieteelliselle tasolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tutkimustu-

losten raportoinnissa vältin loukkaavia, tyypitteleviä, alistavia tai mitätöiviä ilmai-

suja. (Vilkka 2007, 90-91.)

Kyselylomakkeen ohessa vastaajat saivat saatekirjeen (Liite 3), jossa kerroin tutki-

muksen tarkoituksesta, tavoitteesta, toteuttamisajankohdasta, tutkimuksen osapuo-

lista, yhteistyötahoista, tutkimustulosten välittömistä käyttäjistä sekä hyödyntäjistä,

tutkimuksen valmistumisajankohdasta sekä valmistuneen tutkimuksen säilytyspai-

kasta.(Vilkka 2007, 86–87.) Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista.

Kohderyhmältä ei pyydetty erillistä lupaa, vaan tulkitsin kyselylomakkeeseen vas-

taamisen vastaajan suostumuksen tutkimukseen. Anonymiteetti säilyi, koska luokit-

telin taustamuuttujat uudelleen, vaikka taustamuuttujat olivat sisällöltään, ei niin

tunnistettavissa.

Säilytin kyselylomakkeet ja käsittelin tutkimustulokset luottamuksellisesti työn

valmistumiseen asti, jonka jälkeen hävitin ne asianmukaisesti polttamalla. Kysely-

lomake oli tässä yhteydessä hyvä tapa kerätä aineisto, koska kyselytutkimuksessa
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vastaajat pysyivät tuntemattomina. Anonyyminä esiintyminen helpottaa yleensä

asenteiden ja arvojen julkilausumista ja ulkopuoliselle tutkijalle vastataan herkem-

min kuin esimerkiksi, jos tämä tutkimus olisi toteutettu osaston sisältä käsin.

6.4 Jatkotutkimusaiheet

Kollegiaalisuutta on tutkittu vuosien varrella sairaanhoitajien, terveydenhuollon

opettajien, sairaanhoitaja opiskelijoiden sekä osastonhoitajien keskuudessa. Tutki-

mustulokset ovat antaneet suunnan siihen mitkä ovat ne vaikuttavat tekijät, jotka

edistävät tai ehkäiset kollegiaalisuuden ilmentymistä. Kollegiaalisuudesta tiedetään

tänä päivänä enemmän kuin ennen, mutta varsinaisia tutkimuksia ei kollegiaalisuu-

den toteutumisesta eri terveydenhuollon yksiköissä ole juurikaan tehty. Tämän tut-

kimuksen tarkoituksena oli juuri keskittyä Päijät-Hämeen keskussairaalan erikois-

sairaanhoidon yksikön sisätautien osaston 33 ja 34 kollegiaalisuuteen.

Kollegiaalisuuteen tulee kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota. Kiire ei

hellitä ja alaa uhkaa työvoimapula, taloudellisuuden ja tuloksellisuuden vaatimukset

kasvavat tai ainakin ne ylikorostuvat. Yksilön huomioiminen ei saa jäädä yhteis-

kunnan pyörteisiin vaan hoitajan työn vaativuus ja kuormittavuus tulisi nostaa uu-

teen ulottuvuuteen. Johtamistavalla on suuri merkitys kollegiaalisuuden saavutta-

miseen. Tulevaisuuden visiona voisi olla kollegiaalinen sairaala. Tämän vision

vuoksi hoitajien ja hoitotyön imagoa tulisi nostaa. Kollegiaalisuudella voidaan kat-

soa olevan taloudellinen merkitys, joten eri kollegiaalisuustutkimuksia tulisi tehdä

niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon osastoille ja usean eri eri-

koisalan kesken. Tulevaisuuden näkökulmasta tulisi tutkia sairaaloiden eri osasto-

jen kollegiaalisuutta, osastojen työrauhaa, eri erikoissairaanhoidon osastojen sekä

eri sidosryhmien, moniammatillisen yhteistyön toteutumista. Kollegiaalisuuden ja

epäkollegiaalisuuden vaikutukset potilaskohtaisessa hoitotyössä antaisivat uutta

tietoa potilaiden hoidon laadusta. Mielenkiintoista olisi myös tietää miten potilaat

kokevat hoitajien välisen kollegiaalisuuden näkyvän heidän hoitoaan koskevassa

päätöksenteossa.
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Kvantitatiivinen tutkimusmuoto sopii hyvin sairaalamaailman hektiseen työskente-

lytapaan, mutta myös muut lähestymistavat ovat suotavia. Laadullinen tutkimusote

antaa syvällisempää tietoa kuin määrällinen tutkimus. Kollegiaalisuustutkimuksella

saadaan kuva oman työyhteisön kollegiaalisuuden toteutumisesta ja tutkimustulos-

ten perusteella voidaan kehittää työyhteisöä kollegiaalisempaan suuntaan. On muis-

tettava, että kollegiaalisuustutkimukset ovat aina ajankohtaisia ja kollegiaalisuus on

hyvin herkkä yhteiskunnassa tapahtuville muutoksille.
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