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TYÖMOTIVAATIO, TYÖHYVINVOINTI JA TYÖHÖN
SITOUTUMINEN LEIKKAUSOSASTOLLA
Kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää Tyksin kirurgisen sairaalan leikkausosastolla (Ktotek)
toimivien sairaanhoitajien työmotivaatiota, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Tarkoituksena
oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat leikkausosastolla toimivien sairaanhoitajien työmotivaatioon,
työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen sekä luoda tulosten perusteella kehittämissuunnitelma.
Kehittämissuunnitelman pyrkimyksenä on parantaa organisaatiotason työhön sitoutumista
työmotivaatiota ja työhyvinvointia kehittämällä.
Kehittämisprojektin
empiirinen
osuus
koostui
kirjallisuuskatsauksesta
ja
työmotivaatiotutkimuksesta. Lisäksi tietopohjaa laajennettiin aikaisemmin kohdeorganisaatiossa
toteutetun työhyvinvointitutkimuksen tuloksilla. Työmotivaatiotutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti
standardoituna survey-tutkimuksena kyselylomakkeella. Kysely suoritettiin informoituna
tutkimuksena. Kohteena oli Tyksin kirurgisen sairaalan leikkausosastolla (Ktotek) toimivat
sairaanhoitajat. Tutkittavia oli n=51 ja tutkimukseen osallistui n=42. Vastusprosentiksi muodostui
82 prosenttia. Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmistolla versiolla 25.
Työmotivaatiotutkimuksen tulosten perusteella keskeisimpiä työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä
olivat mahdollisuus tehdä työ hyvin, kehittyminen työssä ammattilaisena, hyvät sosiaaliset
suhteet työkavereihin sekä positiivisen palautteen saaminen esimiehiltä ja työkavereilta.
Työhyvinvointia eniten häiritsevät tekijät liittyivät oikeudenmukaiseen palkkaukseen, liian
vähäiseen henkilökuntaan sekä epäasialliseen kohteluun.
Työmotivaatio- ja työhyvinvointitutkimuksen tuloksia verrattiin kirjallisuuskatsauksessa
löydettyihin työhön sitoutumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tulokseksi saatiin neljä keskeistä
kehittämiskohdetta. Nämä olivat työn hyvin tekemisen mahdollistaminen, ammatillisen kasvun
tukeminen, työilmapiirin parantaminen sekä työntekemisen ja ahkeruuden arvostaminen myös
palkkauksella. Näiden lisäksi johtajuutta olisi suositeltavaa kehittää transformationaaliseen
suuntaan.
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WORK MOTIVATION, WELL-BEING AND
ENGAGEMENT AT THE SURGERY DEPARTMENT
The purpose of this development project was to improve work motivation, well-being and
engagement of the nurses who work at the Turku university hospital’s surgery department. Aim
was to study different factors, which might affect staff’s work motivation, well-being and
engagement and create development plan based on the findings. Development plan will be used
to improve organizational level work engagement by increasing work motivation and well-being
of the staff.
This development project’s empiric part consists of literature studies and work motivation
research. Information base was extended with earlier work motivation research which were
conducted in current organization. The research was quantitative in nature and standard survey
research questionnaire was used to gather information. Target group consists of nurses who work
in Turku university surgery department. Target group was informed of the research in advance.
Target group’s size was 51 people and 42 of them took part in the research. Response rate was
82-percent. Research results were analyzed with the statistical analysis program, SPSS version
25.
As a result, factors which improved work motivation were possibility to do work well, to grow as a
professional, have a good relationship with the colleagues and to get positive feedback from the
superiors and the colleagues. Factors which decreased work motivation were related to salary,
under-resourcing and inappropriate way to treat people.
Research results were compared to work engagement factors which were found in the literature
studies. As a result, four essential development subjects were identified. These were to enable
to do work as well as possible, to support professional growth, to improve work atmosphere and
to value work results and work ethic as part of the total salary. In addition, improving leadership
skills to the more transformational direction would be advised.
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1 JOHDANTO
Suomalainen terveydenhuollon kenttä elää voimakasta rakennemuutoksen aikaa. Leikkaustoimintaa tarjoavat yksityiset toimijat ovat kasvattaneet toimintaansa runsaasti.
Tämä on aiheuttanut kilpailua julkisten ja yksityisten toimijoiden välille erityisesti asiantuntijaorganisaation tärkeimmästä resurssista, eli osaavasta ja koulutetusta henkilökunnasta. Lisääntynyt yksityisen puolen leikkaussalikapasiteetti vaatii toimiakseen leikkaavien lääkärien lisäksi osaavia leikkaussalihoitajia. Voidaan karkeasti arvioida, että Tyksissä kirurgisessa sairaalassa leikkausosastolla Ktotek, perehdyttämisohjelman mukainen perehdytys perustasolle saakka maksaa noin 20000 – 30000 €. On siis liiketaloudellisesti kannattavampaa palkata valmiiksi kokeneita ja osaavia leikkausaliammattilaisia
kuin perehdyttää tehtävään juuri valmistunut sairaanhoitaja. Tässä tilanteessa yksityisen puolen katseet kääntyvät julkisen puolen kokeneisiin ja osaaviin ammattilaisiin. Erityisesti niihin, joilla on osaamista sekä anestesia- että instrumentoivasta työstä. Jotta
julkinen terveydenhuolto pystyy kilpailemaan osaavista leikkaussalisairaanhoitajista, on
julkisen puolen kyettävä paremmin sitouttamaan henkilöstöään kehittämällä työhyvinvointia sekä luomaan työmotivaatiota tukeva ilmapiiri.
Kehittämistehtävän taustalla on todellinen uhka, että Turun yliopistollinen keskussairaala
voi menettää osaavaa leikkausosastohenkilöstöä yksityissairaaloihin, jotka lisäävät lähitulevaisuudessa kapasiteettiaan. Turun alueelle on perustettu vuosien 2017-2018 aikana
kaksi uutta leikkauspalveluita tarjoavaa yksityistä sairaalaa, Pihlajalinna sekä Pohjola
Sairaala, joka yksinäänkin rekrytoi 60 terveydenhuollon ammattilaista (Pohjola Sairaala
2018). Tosin tämä luku sisältää kaikki henkilöstöryhmät. Uusien sairaaloiden lisäksi Varsinais-Suomen alueella on jo ennestään leikkauspalveluita tarjoavia yrityksiä kuten Sairaala NEO ja Terveystalo. On oletettavaa, että edellä mainitut tahot jatkavat tarvittaessa
hoitohenkilökunnan rekrytoimista myös laajentaessaan toimintaansa tulevaisuudessa.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiassa vuosille 2017-2018 yksi neljästä päätavoitteesta on hyvinvoiva henkilöstö. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on myös
lanseerattu ”Huippuosaamis-strategia”. Tässä strategiassa korostetaan henkilökunnan
huippuosaamisen merkitystä.
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”Kilpailukykymme muihin yliopistosairaaloihin ja kansainvälisiin vertailuyksiköihin nähden rakentuu osaamiselle, joka taas muodostuu ennen kaikkea
parhaasta henkilöstöresurssista. Parhaan henkilöresurssin saamiseen on
mahdollista päästä vain olemalla houkutteleva työnantaja niin kliinikoille ja
tutkijoille kuin hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilöstölle” (VSSHP Huippuosaamisstrategia s.16).
Tämä kehittämistyö linkittyy VSSHP:n tämänhetkiseen strategiseen tavoitteeseen kehittää henkilökunnan työhyvinvointia sekä turvata osaavan henkilökunnan säilyminen
VSSHP:n palveluksessa.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Kirjavainen
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2 KEHITTÄMISPROJEKTI
2.1 Tavoite, tarkoitus ja tuotos

Kehittämisprojektin tavoite on kehittää Tyksin kirurgisen sairaalan leikkausosastolla
(Ktotek) toimivien sairaanhoitajien työmotivaatiota, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Tarkoituksena oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat leikkausosastolla toimivien sairaanhoitajien työmotivaatioon, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen sekä luoda tulosten perusteella kehittämissuunnitelma. Kehittämisprojektin tutkimuksellinen osuus koostui kahdesta vaiheesta, kirjallisuuskatsauksesta ja työmotivaatioon liittyvästä kyselytutkimuksesta. Tutkittavassa yksikössä on 2017 toteutettu ja julkaistu työhyvinvointikysely,
jonka tuomia tuloksia käytettiin kehittämisprojektissa tuomaan tietoa osastolla vallitsevasta työhyvinvoinnin tilasta. Kirjallisuuskatsauksen ja työmotivaatiokyselyn avulla, työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödyntäen, luotiin kehittämissuunnitelma, jonka pyrkimyksenä on parantaa organisaatiotason työhön sitoutumista työmotivaatiota ja työhyvinvointia parantamalla.

2.2 Kohdeorganisaatio

Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä
(VSSHP). VSSHP on julkinen organisaatio, jonka toiminta rahoitetaan verovaroin. Siihen
kuuluu 28 jäsenkuntaa Varsinais-Suomesta. VSSHP tärkein tehtävä on tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita jäsenkuntiensa asukkaille. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu koulutus- ja tutkimustoimintaa. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.)
Yksi Tyksin organisaation vastuualueista on Totek. Totekin vastuualueeseen kuuluu
Tyksin leikkausosastot, teho-osasto, hengitystukiyksikkö ja kipuklinikka. (Turun Yliopistollinen keskussairaala 2018.) Tämän kehittämisprojektin toimintaympäristö on Tyksin
Totek vastuualueeseen kuuluva Kirurgisen sairaalan leikkausosasto, josta käytetään organisaatiossa lyhennettä Ktotek.
Leikkausosasto Ktotek on Tyksin kirurgisessa sairaalassa sijaitseva ortopediaan keskittynyt elektiivinen leikkausosasto. Tämän lisäksi osastolla leikataan käsikirurgian, soveltavin osin neurokirurgian sekä reumakirurgian toimenpiteitä. Tyypillisiä potilasryhmiä
osastolla ovat tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivät käsi-, olkapää-, polvi- ja
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jalkateräpotilaat, tekonivelleikkauspotilaat, reumapotilaat, selkäpotilaat sekä murtumapotilaat. Osasto koostuu 11 leikkaussalista ja kahdesta heräämöstä. Osastolla leikataan
vuosittain yli 5000 leikkausta. (Turun Yliopistollinen Keskussairaala 2018.) Ktotek tekee
tiivistä yhteistyötä Tyks Orto tuki- ja liikuntaelinsairauksien huippuosaamisyksikön
kanssa. Tyks Orton kirurgisen sairaalan toimintoihin kuuluvat tuki- ja liikuntaelinsairauksien poliklinikat, vuodeosastot, fysiatrian toiminnot sekä kudospankki. (Turun Yliopistollinen Keskussairaala 2018.)
Tyks Kirurgisen sairaalan henkilöstö koostuu 45 sairaanhoitajasta, seitsemästä varahenkilöstä, kahdesta osastonhoitajasta, kahdesta apulaisosastonhoitajasta, neljästä lääkintävahtimestarista, kahdesta osastosihteeristä ja kahdeksasta anestesialääkäristä, anestesiaylilääkäristä ja yhdestä erikoistuvasta anestesialääkäristä. Tämän lisäksi osastolla
toimii päivittäin logistikko, farmaseutti, kudospankkikoordinaattori, välinehuoltaja sekä
kuusi laitoshuoltajaa.

2.3 Projekti- ja ohjausryhmä

Tämän kehittämisprojektin ohjausryhmä ja projektiryhmä koostuvat Ktotek henkilökunnasta sekä Turun ammattikorkeakoulun edustajasta. Ohjausryhmä koostuu kehittämisprojektin vetäjästä, kahdesta mentorista sekä ammattikorkeakoulun edustajasta. Projektiryhmään kuuluvat ohjausryhmän lisäksi kaksi leikkausosaston henkilökuntaan kuuluvaa sairaanhoitajaa, mutta ei ammattikorkeakoulun edustajaa. Projektin vetäjän tehtäviin
kuuluu varsinaisen kirjallisen tuottamisen lisäksi projektin etenemisen valvonta, ohjausryhmän ja projektiryhmän koollekutsuminen säännöllisesti sekä viestintä. Ohjausryhmä
auttaa projektin vetäjää pääsemään kehittämisprojektissa haluttuun lopputulokseen
sekä tarvittaessa ottaa kantaa, jos projekti etenee väärään suuntaan. Projektiryhmä auttaa tietotaidollaan kehittämisprojektin vetäjää toteuttamaan projektin. Projektiryhmä tuo
tieteellistä osaamista, johtamisen näkökulmia, erilaista hoitajan katsantokantaa projektiin sekä auttaa projektin tutkimusvaiheen toteutuksessa.

2.4 Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymykset laadittiin käyttäen hyväksi PICO-menetelmää. PICO-menetelmä on
työkalu, jonka avulla voidaan muotoilla ja selkeyttää tutkimuskysymyksiä, tunnistaa tarvittava

tieto,

muodostaa

tutkimuskysymyksistä
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hakustrategioita, sekä sen lisäksi PICO-menetelmä auttaa valitsemaan hakutuloksista
tutkimukseen mukaan otettavat artikkelit (Isojärvi 2011).
P = potilas, populaatio, ongelma (patient, problem, population)
I = interventio, tutkittava toimenpide, hoito, testi, altistuminen (intervention)
C = vertailu, vertailtava toimenpide, vaihtoehto (comparision, control)
O = tulos, seuraus (outcome)
Menetelmän avulla löydettiin tutkimuksen lähtökohdan kannalta olennaisia sanoja, joiden perusteella luotiin tutkimuskysymykset. Löydettyjä sanoja olivat työmotivaatio, työhyvinvointi, työhön sitoutuminen, sairaanhoitaja, leikkausosastolla toimiva sairaanhoitaja
sekä leikkausosasto. Tutkimuskysymyksiksi muodostui seuraavat kysymykset:
1. Mitkä tekijät vaikuttavat sairaanhoitajien työmotivaatioon, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen leikkausosastoympäristössä?
2. Miten leikkausosastolla toimivien sairaanhoitajien työmotivaatiota, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista voi parantaa?
Koko kehittämisprojektin kannalta keskeisiksi käsitteiksi muodostui työmotivaatio, työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen. Nämä termit toimivat myös kirjallisuuskatsauksen lähtökohtina. Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä esiin nousi voimakkaasti johtamiseen liittyvä käsite transformationaalinen johtaminen. Tästä syystä sitä käsitellään myös keskeisten käsitteiden yhteydessä. Kehittämisprojektin empiirisessä tutkimusvaiheessa tehdyssä motivaatiotutkimuksessa käytetyt tutkimusongelmat perustuvat kehittämisprojektin tutkimuskysymyksiin, keskittyen työmotivaatioon.
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN ETENEMINEN
Tutkimus- ja kehittämisprojektien (T&K) perusmalli voidaan jakaa päävaiheittain kolmeen osaan. Nämä ovat suunnittelu, toteutus ja arviointi (Kuvio 1). T&K-projektin suunnitteluvaihe pitää sisällään ideoinnin, suunnittelun ja mahdollisen rahoituksen hankkimisen sekä projektin hyväksymisen. Toteutusvaiheessa projekti käynnistetään, toteutetaan, seurataan ja raportoidaan. Arviointivaiheessa projektin tuloksia levitetään, hyödynnetään, arvioidaan sekä projekti päätetään. (Turun ammattikorkeakoulu 2014, 8.)

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Kuvio 1. Projektin eteneminen
Kehittämisprojekti alkoi syyskuussa 2017 projektiryhmän ja ohjausryhmän luomisella.
Suunnitteluvaiheessa, keväällä 2018 toteutettiin aihetta tukeva systemaattinen kirjallisuuskatsaus Finkin mallia mukaillen ja luotiin kyselytutkimusta varten kyselykaavake.
Loppukeväästä 2018 luodun tutkimussuunnitelman jälkeen kohdeorganisaatiolta haettiin
kyselytutkimusta varten tutkimuslupa, joka hyväksyttiin elokuussa 2018.
Toteutusvaiheessa lokakuussa 2018 suoritettiin työmotivaatiokysely, jonka tulokset analysoitiin marraskuussa 2018. Alkukeväästä 2019 luotiin varsinainen kehittämissuunnitelma sekä kirjoitettiin kehittämisprojektin raportti. Kesäkuussa 2019 on varsinainen kehittämissuunnitelman käyttöönotto. Tulosten arviointi ja projektin päätös tapahtuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Tällöin arvioinnin lisäksi päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Projektin aikataulu
Päivämäärä

Vaihe

Työvaiheet

Syksy 2017

Suunnitteluvaihe

Projektin aloitus ja projekti- ja ohjausryhmän
luonti

Kevät 2018

Toteutusvaihe

Kesä 2018

Kirjallisuuskatsaus
Tutkimussuunnitelma, kyselylomake ja tutkimuslupa

Syksy 2018

Työmotivaatiokyselyn toteutus ja arviointi

Kevät 2019

Kehittämissuunnitelman
luonti

Syksy 2024

Arviointivaihe (ei enää

Tulosten arviointi ja mah-

opinnäytetyötä)

dolliset jatkotoimenpiteet
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4 KESKEISET KÄSITTEET
4.1 Työmotivaatio

Työmotivaatio on vaikutin, joka saa ihmisen kiinnostumaan ja innostumaan työstään.
Työmotivaatiota voidaan sanoa myös työntekijän toiminnan käyttövoimaksi. Se vaikuttaa
työhön annettuun intensiteettiin, suuntaan ja kestoon sekä vaikuttaa myös hyvinvointiin,
tuottavuuteen ja laatuun. (Sinokki 2016, 80.)
Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät jaetaan perinteisesti kontrolloituun eli ulkoisiin kannustimiin sekä autonomisiin eli sisäsyntyisiin motivaatiotekijöihin. Motivaatiolajit voivat
vaikuttaa myös yhtä aikaa. (Smolander 2017.) Sisäsyntyiseen motivaatioon vaikuttavat
esimerkiksi työn mielekkyys, haastavuus ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet. Ulkoisia työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi palkkiot ja rangaistukset. (Sinokki 2016, 98.)
Ihmisten motivoitumisesta on kehitetty aikojen saatossa runsaasti erilaisia teoriamalleja.
Aluksi teoriat perustuivat perusvietteihin. Sigmund Freudin mukaan perusvietit olivat aggressio ja seksuaalisuus, kun taas Clark Hullin mukaan ihmisten motivaatiota ohjasivat
nälkä, jano, seksuaalisuus ja kivun välttäminen. Nämä teoriat olivat luonteeltaan synnynnäisiä. Myöhemmin motivoitumista alettiin käsitellä oppimisen kautta. Ivan Pavlov loi koirakokeineen ehdollistamisteoriansa, Burrhos Skinner puhui välineellisen ehdollistamisen
teoriasta ja Albert Banduran mallioppimisesta. Synnynnäisten ja oppimiseen liittyvien
teorioiden jälkeen alettiin motivaatiota käsitellä humanistisemmalla tavalla. Tästä esimerkkinä voidaan pitää Abraham Maslow`n kehittämää tarvehierarkiateoriaa, jossa ihmisen tarpeet olivat hierarkkisessa järjestyksessä alemman tason fysiologisista ylemmän tason psykologisiin tarpeisiin. (Sinokki 2016, 72–78.)
Nykyaikaisia työmotivaatioteorioita on runsaasti, mutta mikään niistä ei selitä aukottomasti työmotivaatiota. Teorioita on muun muassa Herzbergin kaksifaktoriteoria, McClellandin suoritusmotivaatioteoria, Alderferin ERG-teoria, Vroomin odotusarvoteoria, Lawlerin työtyytyväisyysmalli ja Adamsin tasapainoteoria. (Sinokki 2016,104–111.)
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4.2 Työhyvinvointi

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset
työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. (Työterveyslaitos 2018)
Työhyvinvointi liitetään maailmalla usein työterveyteen ja työkykyyn. Suomessa termiin
liitetään usein myös työn sujuminen. Työhyvinvointi vaikuttaa esimerkiksi organisaatio,
johtaminen, työpaikan ilmapiiri ja itse työ. Jokainen työntekijä tulkitsee edellä mainittuja
tekijöitä omista lähtökohdistaan. (Manka 2016.)
Työhyvinvoinnin käsite on lähtöisin viimevuosisadan alun stressitutkimuksesta. Aluksi
siinä keskityttiin vain ulkoisten tekijöiden, kuten melun ja työn fyysisen raskauden aiheuttamiin reaktioihin yksilölle. Yksilökeskeisestä mallista siirryttiin puhumaan ympäristöstä
ja työolosuhteista. Ajan myötä stressi sanana korvattiin työn kuormittavuudella. Ajateltiin,
että työ ei ollut tasapainossa, jos sen vaatimukset eivät kohdanneet työntekijän fyysisiä
tai psyykkisiä kykyjä. Tasapainonäkökulma muuttui myöhemmin aktiivisemmaksi malliksi, jossa korostettiin ympäristön ja työn luonteen aktivoivaa tai passivoivaa luonnetta.
Samalla mukaan otettiin sosiaalinen ulottuvuus. (Manka 2016.)
Suomessa on käytetty työhyvinvoinnin kehittämisessä 1990-luvulta lähtien kolmiomallia,
jossa pyritään parantamaan työntekijän terveyttä ja toimintakykyä, työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työyhteisöä. Kolmiomalli näkyy suomalaisilla työpaikoilla
TYKY-toimintana, jossa organisaatioiden lisäksi on suuri rooli työterveyshuollolla.
(Manka 2016.)

4.3 Työhön sitoutuminen

Työhön sitoutumista kuvataan yleisimmin organisaatioon sitoutumisena. Muita työhön
sitoutumisen näkökulmia ovat muun muassa sitoutuminen työtehtäviin tai ammattiin. Organisaatioon sitoutumisella on tutkimuksissa osoitettu olevan hyötyä sekä työntekijän
työhyvinvointiin että organisaation toimintaan. (Saari & Koivunen 2017, 56–62.)
Teoriatasolla työhön sitoutuminen jaetaan usein normatiiviseen, affektiiviseen ja jatkuvuuteen perustuvaan sitoutumiseen. Normatiivisessa sitoutumisessa työntekijällä on
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halu noudattaa normeja ja tapoja. Affektiivinen sitoutuminen taas viittaa työhön sitoutumiseen tunnetasolla, esimerkiksi innostumista työstä. Jatkuvuuteen perustuvassa sitoutumisessa näkökulma on seuraamuksissa, esimerkiksi mitä työpaikan vaihtamisesta
seuraa tai onko siitä hyötyä. (Saari & Koivunen 2017, 56–62.)

4.4 Transformationaalinen johtaminen

Transformationaalisen johtamisen on käsitteenä ottanut käyttöön ensimmäisen kerran
Williams Collegen valtiotieteen emeritusprofessori J. Burns vuonna 1978. Transformationaalista

johtamistyyliä

pidetään

transaktionaalisen

johtamisen

vastakohtana.

Transaktionaaliseen johtamistyyliin kuuluvat tuloksiin tai työpanokseen perustuvat palkkiot ja rangaistukset. Tämä vaatii aktiivista seuraamista ja nopeaa puuttumista poikkeaviin tuloksiin. (Seeck 2012, 355.) Transformationaalisessa johtamistyylissä keskiössä on
työntekijöiden innostaminen (Aro 2018).
Transformationaalisessa johtajuudessa, johtajien on otettava alaisensa huomioon laajaalaisesti sekä saatava heidät toimimaan ryhmässä yhteisen edun mukaan. Transformationaaliset johtajat saavat omalla karismallaan työntekijät motivoitumaan ja jakamaan
yhteiset tavoitteet ja visiot. He saavat myös visionäärisyydellään alaisensa tekemään
enemmän kuin heiltä odotetaan. (Seeck 2012, 356–357.)
Transformationaalisen johtajuuden on todettu tutkimuksissa lisäävän työn imua (Henno
2013, 27). Transaktionaaliseen johtajuuteen verrattuna sen on myös todettu olevan pitkällä aikavälillä paremmin työntekijöitä motivoiva. Sen on myös todettu vahvistavan tyntekijöiden vastuunkantoa ja luottamusta johtajiin (Aro 2018). Transformationaalisen johtamistyylin etuihin kuuluu sen kyky edistää epäsuorasti työhyvinvointia ja innovatiivisuutta (Seeck 2012, 359). Transformationaalisen johtamistyylin on lisäksi osoitettu olevan tehokas muutosjohtamisessa. Tämä siitä syystä, että sen ominaisuuksiin kuuluu
muutosjohtamista tukevia elementtejä, kuten yhteisen vision jakaminen, esimerkillä johtaminen, sitoutumisen tukeminen tai luottamusta herättävä johtaminen. (Gramov &
Brandt 2011, 80.)
Transformationaalinen johtaminen ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen malli, ja sen ja
transaktionaalisen johtajuuden paremmuudesta on käyty paljon väittelyä. On sanottu,
että hyvän johtajan tulisi käyttää molempia malleja, sillä varsinkin työtehtävien ollessa
epämääräisiä, transaktionaalinen johtamistapa kykenee paremmin fokusoimaan
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työtehtävät olennaiseen. (Seeck 2012, 359.) On esitetty myös, että transformationaalinen johtaminen ei ole edes hyvän johtamisen malli, vaan pikemminkin apuväline (Räsänen 2005, 103).
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5 TIEDONHAKU
5.1 Menetelmä ja hakusanat

Kirjallisuuskatsaus osana suomalaista YAMK-tutkinnon opinnäytetyötä tulee perustua
systemaattiseen tiedonhakuun. Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin yleistä Finkin mallia
soveltuvin osin (Kuvio 2). Finkin malli on monivaiheinen systemaattinen malli, jossa edetään tutkimuskysymysten asettamisen, hakutermien valinnan, hakutulosten seulonnan
ja karsinnan kautta synteesiin tutkimuksen kohteena olevista asioista (Salminen 2011,
10–11).

Kuvio 2. Kirjallisuuskatsaus Finkin mallia mukaillen
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Tutkimuskysymysten pohjalta muodostettiin kirjallisuuskatsauksessa käytetyt hakusanat. Suomenkielisiksi hakusanoiksi muodostui työmotivaatio, työhyvinvointi, työhön sitoutuminen, sairaanhoitaja sekä leikkaussalihoitaja. Englanninkieliset termit olivat work
motivation, well-being at work, job satisfaction, engagement at work, nurse, surgical
nurse, theatre nurse sekä perioperative nurse. Leikkaussalihoitajaa kuvaavia englanninkielisiä termejä on useita johtuen työkulttuuriin liittyvistä eroavaisuuksista.

5.2 Hakuprosessi

Hakuprosessi aloitettiin tietokantojen valinnalla. Tietokantojen valinnassa apuna käytettiin Turun ammattikorkeakoulun kirjaston tietokantaluetteloa. Tietokannoiksi valikoitui
yleisesti tunnetut sosiaali- ja terveysalojen tietokannat Cinahl Complete (EBSCOhost) ja
PubMed. Työhyvinvointi liitetään usein vahvasti hallintoon ja johtamiseen. Tämän vuoksi
hakuprosessiin otetiin mukaan kaupallisen puolen tietokanta Business databases (ProQuest) ja yleistietokanta Academic Search Elite (EBSCOhost). Suomalaisten tutkimusten etsintään otettiin mukaan vielä Finna-tietokanta.
Valituissa tietokannoissa tehtiin hakutermien esitestaus. Prosessin alussa oli mukana
termi motivation at work. Esitestauksen perusteella hauissa päädyttiin käyttämään termiä muodossa work motivation. Myöskin esitestauksessa nousi esiin termi job satisfaction termin well-being at work rinnalle. Leikkausosastolla toimivaa sairaanhoitajaa kuvaavat termit surgical nurse, theatre nurse sekä perioperative nurse eivät tuottaneet lisäarvoa hakutuloksiin muissa tietokannoissa kuin Cinahl Complete (EBSCOhost). Tämän vuoksi muissa tietokannoissa käytettiin hakuterminä yleistä sanaa nurse kuvaamaan sairaanhoitajaa.
Valittuja hakutermejä yhdisteltiin käyttäen Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. NOT
operaattoria käytettiin rajaamaan pois hakutuloksista opiskelijoihin (students) ja harjoittelijoihin (practitioner) kohdistuvat tulokset. Haut rajattiin koskemaan vertaisarvioituja kokotekstejä ja akateemisia julkaisuja. Haut rajattiin koskemaan enintään kymmenen
vuotta vanhoja julkaisuja. Työhyvinvointia kuvaavissa haussa käytettiin osittain rajauksena viittä vuotta, koska aihetta on tutkittu paljon ja tuloksia tuli runsaasti. Cinahl Complete (EBSCOhost) sekä Academic Search Elite (EBSCOhost) tietokannoissa työhyvinvointia käsittelevissä hauissa lisäksi rajaukseksi lisättiin englanninkieliset julkaisut. Business databases (ProQuest) tietokannassa rajaus asetettiin vielä tiukemmaksi
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koskemaan vain Euroopassa tehtyjä julkaisuja. Finna-tietokannasta etsittiin 10 vuoden
sisällä tehtyjä väitöskirjoja ja soveltuvia Pro Gradu -töitä, jotka olivat verkossa saatavilla.
Yhteensä haut tuottivat 1271 lähdettä, joista hyödynnettiin n=37. Cinahl Complete
(EBSCOhost) tuotti tulokseksi 182 lähdettä, joista otsikon lukemisen jälkeen poistettiin
142 ja abstraktin lukemisen jälkeen 21. Mukaan otettiin n=17 lähdettä. PubMed-tietokanta tuotti tulokseksi 245 lähdettä, joista poistettiin otsikon lukemisen jälkeen 243 ja
abstraktin lukemisen jälkeen 2. PubMed-tietokannasta ei otettu mukaan yhtään lähdettä
n=0. Businness databases (ProQuest) tuotti hakutulokseksi 450 lähdettä, joista poistettiin otsikoiden perusteella 408 ja abstraktin lukemisen jälkeen 27. Mukaan otettiin n=5
lähdettä. Academic Search Elite (EBSCOhost) tuotti 350 lähdettä, joista 319 poistettiin
otsikon lukemisen jälkeen ja 24 abstraktin lukemisen jälkeen. Mukaan otetiin n=7 lähdettä. Finna-tietokanta tuotti 44 lähdettä, joista 28 poistettiin otsikon lukemisen jälkeen
ja 2 abstraktin lukemisen jälkeen. Mukaan Finna-tietokannasta otettiin n=8 lähdettä. Hakutuloksia tarkasteltiin viimeisen kerran 31.1.2018.
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6 TYÖMOTIVAATIO, TYÖHYVINVOINTI JA TYÖHÖN
SITOUTUMINEN TUTKIMUKSISSA
6.1 Työmotivaatio tutkimuksissa

Sairaanhoitajien sisäiseen motivaatioon tehdä työtä vaikutti työstä saatu nautinto ja se,
että työ oli heidän tarpeidensa ja arvojensa mukaista (Toode 2015, 5). Donoso, Demerouti, Hernaandez, Moreno-Jimenez ja Cobo (2015) löysivät myös tutkimuksessaan yhteyden työstä saadun nautinnon ja motivoitumisen välille emotionaalisen haasteellisuuden kautta. Trapanier, Forest, Fernet ja Austin (2015) on löytänyt motivaation ja työn
ominaisuuksien välille yhteyden. Autonomisempi ja vähemmän kontrolloitu työ edistää
työmotivaatiota ja optimaalista työntekijöiden toimintaa (Trapanier ym. 2015). Työntekijöiden henkilökohtaiset tekijät kuten koulutus, vahvat tavoitteet, organisaation kanssa
yhtenevät arvot sekä kokemus ja tieto työstä, vaikuttavat myös lisäävästi sairaanhoitajien sisäiseen motivaatioon (Toode 2015, 5). Korkea sisäinen motivaatio on todettu vaikuttavan positiivisesti käyttäytymiseen ja asenteisiin työympäristössä (Battistelli, Galletta, Portoghese ja Vandenberghe 2013).

6.2 Työhyvinvointi tutkimuksissa

Työpaikan olosuhteilla on vaikutusta työhyvinvointiin. Työolosuhteiden parantaminen ja
työkuorman vähentäminen parantavat sekä hoidon laatua että sitoutumista työhön
(Coetzee, Klopper, Ellis ja Aiken 2013, Kvist, Mäntynen ja Vehviläinen-Julkunen 2013).
Samankaltaisia tuloksia olivat löytäneet myös Istomina, Suominen, Razbadauskan, Martinkenas, Kuokkanen ja Leino-Kilpi, (2012) tutkiessaan kirurgisten sairaanhoitajien voimaantumista. Heidän mukaansa hoitajien voimaantumista tukivat, sopivan työmäärän
lisäksi, täydennyskoulutus ja hoitotyön itsenäisyys. Hoitotyön itsenäisyyden ja täydennyskoulutuksen merkitystä työhyvinvoinnille oli tutkinut myös Zurmehly (2008). Hänen
mukaansa autonomialla, kriittisellä ajattelulla ja täydennyskoulutuksella on yhteys työtyytyväisyyteen ja henkilöstön säilymiseen. Suomessa työhyvinvointia on tutkittu työn
ohjauksen näkökulmasta (Haapala 2012). Haapalan (2012, 2) tulos vahvistaa käsityksiä
työnohjauksen positiivisista vaikutuksista muun muassa organisaation ilmapiiriin, sitoutumiseen ja työmotivaatioon.
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Johtamisen merkitys sairaanhoitajien työhyvinvointiin on hyvin tutkittu. Hyvällä johtamisella on merkitystä sairaanhoitajien työhyvinvointiin (Haapala 2012, Moore, Leahy, Sublett & Lanig. 2013, Dawson, Stasa, Roche, Homer ja Duffield 2014). Hyvän johtamisen
vaikutusta sairaanhoitajien työhön sitoutumisen olivat tutkineet Moore ym. (2013) ja
Dawson ym. (2014). Moore ja muut (2013) olivat tutkineet hoitajien välisiä suhteita ja
todenneet hoitotyön johtajien suuren merkityksen hyviin hoitajien välisiin suhteisiin. Aiken, Sloane, Bruyneel, Van ja Sermeus (2013) olivat laajassa koko Euroopan laajuisessa
tutkimuksessa löytäneet ongelmia hoitotyön johtamisessa ja johtajien taidoissa liittyen
näyttöön perustuvan päätöksenteon puuttumiseen. Alamursulan (2016) mukaan johtajuuden jakaminen työaika-autonomiaa lisäämällä parantaa työhyvinvointia. Työaika-autonomia parantaa työhyvinvointia parantamalla oman ajan ja elämän hallintaa sekä vähentää henkistä kuormitusta (Alamursula 2016). Kangasmäen (2007, 53–54) tekemän
tutkimuksen mukaan eettinen johtajuus on keino lisätä työhyvinvointia. Hänen mukaansa
sairaanhoitajat odottavat hyvältä eettiseltä johtajalta oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja
arvostusta. Riittävät resurssit työn tekemiselle ja ajan tasalla oleva palkkaus koetaan
työntekijöiden keskuudessa arvostuksena (Kangasmäki 2007, 55). Syvänen (2008, 49)
on myös löytänyt positiivisen yhteyden palkkioiden ja työhyvinvoinnin välille. Hänen tutkimuksensa osoittaa, että saadut palkkiot parantavat sairaanhoitajien kokemusta vuorovaikutuksesta ja vaikutusmahdollisuuksista.

6.3 Työhön sitoutuminen tutkimuksissa

Sairaanhoitajien työhön sitoutuminen ja alalla pysyminen on suuri ongelma useissa
maissa (Aiken ym. 2013 & Goodare 2017). Aiken ja muut (2013) toteavat tutkimuksessaan sairaanhoitajien kokevan useimmissa maissa tyytymättömyyttä palkkaukseen, koulutusmahdollisuuksiin ja uralla etenemiseen. Goodare (2017) arvioi seuraavien vuosikymmenten aikana tapahtuvan sairaanhoitajien eläköitymisen ja alalta poistumisen johtavan arvokkaiden kokemusten ja tietotaidon menetykseen. Johtamisella on todettu olevan myös suuri vaikutus työhön sitoutumiseen (Gillet, Fouquereau, Bonnaud-Antignac,
Mokounkolo ja Colombat 2013, Aiken ym. 2013, Dawson ym. 2014, Stander, De Beer ja
Stander, M. 2015, Olkinuora 2015, Robson ja Robson 2016, Van Bogaert, Peremans,
Van Heusden, Verspuy, Kureckova, Van ja Franck 2017). Dawson ja muut (2014) ovat
myös löytäneet yhteyden sairaanhoitajien uralla etenemisen ja sitoutumisen välille. Sairaanhoitajien työhön sitoutumiseen vaikuttivat eniten rajalliset mahdollisuudet edetä
uralla, huono tuki, tunnustuksen puute, negatiiviset henkilökunnan asenteet, liian
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vähäinen henkilökunta sekä vähäinen osallistuminen päätöksentekoon (Dawson ym.
2014). Van Bogaert ja muut (2017) olivat löytäneet suoran vaikutuksen hoitotyön johtamisen ja työkuorman sekä loppuunpalamisen ja työhön sitoutumisen välillä. Työn laatuun loppuunpalamisella ja sitoutumisella ei ollut tutkimuksessa suoraa yhteyttä (Van
Bogaert ym. 2015).
Transformationaalisen johtamistyylin vaikutusta työhön sitoutumiseen ovat tutkineet Gillet ym. 2013 ja Olkinuora 2015. Gillet ja muiden (2013) tutkimuksen mukaan transformationaalinen johtaminen parantaa työelämän laatua, joka puolestaan lisää työhön sitoutumista. Tutkimuksen mukaan transformationaaliset johtamiskäytännöt ovat hyödyksi
työntekijöille sekä organisaatiolle. Olkinuoran (2015, 5) mukaan transformationaalisella
johtamisella voidaan parantaa työhön sitoutumista, mutta sen ominaispiirteitä esiintyy
vain vähän terveydenhuollon esimiesten toiminnassa.
Leikkausosastoilla toimivien sairaanhoitajien sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä olivat
muun muassa huonot mahdollisuudet edetä uralla, huono johdon tuki, tunnustuksen
puute, negatiiviset henkilökunnan asenteet, liian vähäinen henkilökunta ja liian suuri työn
kuorma (Dawson ym. 2014, Coetzee ym. 2013). Syvänen (2008, 49) oli tutkinut perioperatiivisia sairaanhoitajia johtamisen näkökulmasta ja löytänyt yhteyden työhyvinvoinnin
sekä positiivisten johtamiskokemuksien välille. Saaduilla palkkioilla, paremmalla vuorovaikutuksella sekä vaikutusmahdollisuuksilla oli positiivinen yhteys perioperatiivisten sairaanhoitajien työhyvinvointiin (Syvänen 2008 49–50).

6.4 Yhteenveto

Projektin keskeiset käsitteet työmotivaatio, työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen liittyvät
vahvasti toisiinsa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella työmotivaatiota käsitellään työntekijöiden sisäisten ja ulkoisten tekijöiden kautta, ja siihen voidaan vaikuttaa johtamiskäytänteillä. Sairaanhoitajat ovat hyvin sisäisesti ja kohtalaisesti ulkoisesti motivoituneita
työhönsä. Sairaanhoitajat haluavat tehdä työnsä hyvin ja kokemus hyvin tehdystä työstä
parantaa työmotivaatiota.
Työhyvinvointi käsitellään tutkimuksissa olosuhteiden ja johtamisen kautta. Työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen ovat merkittävästi sidoksissa toisiinsa. Hyvillä johtamiskäytänteillä on suuri merkitys sairaanhoitajien työhyvinvointiin ja heidän työhön
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sitoutumiseensa. Olosuhteiden osalta tutkimukset osoittavat, että sairaanhoitajien työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen paranevat, kun he kokevat:
-

työkuorman sopivana
mahdollisuuksia kehittyä uralla
suhteet työkavereihin ja johtoon hyvänä
työstä saadun palkkion riittävänä

Työhön sitoutuminen maailmalla on iso ongelma. Tämä näkyy useissa tutkimuksissa
ympäri maailmaa. Sairaanhoitajia hakeutuu alalle, mutta koettuaan varsinkin työkuorman suureksi ja siitä saadun palkkion riittämättömäksi he jättävät työnsä. Liian suuri työkuorma vaikuttaa heikentävästi työilmapiiriin, joka on myös yksi työhön sitoutumista heikentävä tekijä. Hoitotyön johtaminen vaikuttaa sairaanhoitajien työhön sitoutumiseen.
Johtamiskäytänteillä voidaan vaikuttaa positiivisesti työilmapiiriin ja näin parantaa sairaanhoitajien työhön sitoutumista.
Sairaanhoitajien työmotivaatiota, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista käsitellään usein
johtamisen näkökulmasta. Erityisesti lähiaikoina on noussut esiin transformationaalinen
johtaminen ja sen vaikutukset. Transformationaalinen johtamisen malli vaikuttaa positiivisesti sairaanhoitajien työmotivaatioon, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen.
Leikkausosastoilla toimivien sairaanhoitajien käsitykset työmotivaatioon, työhyvinvointiin
sekä työhön sitoutumiseen olivat samankaltaisia, kuin muualla toimivilla sairaanhoitajilla.
Liian suuret työkuormat, vaikutusmahdollisuuksien puute ja kokemus johtajien heikoista
esimiestaidoista laskevat työhyvinvointia sekä vähentävät työhön sitoutumista.
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7 TYÖMOTIVAATIOTUTKIMUS
7.1 Työmotivaatiotutkimuksen toteutus

7.1.1 Menetelmät

Tutkimuksen lähestymistapa oli kvantitatiivinen. Kvantitatiivista tutkimusasetelmaa käytetään silloin, kun halutaan saada ihmisiltä vastauksia rajattuun tutkimusongelmaan (Kananen 2015, 95). Kvantitatiivisilla tutkimuksilla pyritään kuvaamaan, kartoittamaan, vertailemaan, selittämään tai ennustamaan ilmiöitä (Vilkka 2007, 26). Tässä tutkimuksessa
on tarkoitus juuri kartoittaa tutkittavaa ilmiötä.
Kvantitatiivisten tutkimusten onnistumisen kannalta on tärkeää saada riittävän edustava
otos (Heikkilä 2014, 15). Tässä tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan otoksen edustavuus suorittamalla tutkimus osana osastotuntia tutkittavien omassa työympäristössä.
Otannan kannalta tässä tutkimuksessa olikin kysymys kokonaistutkimuksesta. Kokonaistutkimuksessa pyrittiin tutkimaan koko populaatio. Kvantitatiivisissa tutkimuksissa
sitä käytetään yleensä aina, kun otos on alle sata. (Heikkilä 2014, 31.)
Tutkimuksessa käytettiin menetelmänä standardoitua survey-tutkimusta ja se toteutettiin
kyselylomakkeella. Standardoidussa survey-tutkimuksessa tutkittavat asiat kysytään
kaikilta tutkimukseen osallistujilta samalla tavalla ja sillä pyritään vertailemaan, kuvailemaan ja selittämään ilmiöitä (Hirsjärvi ym. 2016, 134).
Tutkimus toteutettiin informoituna kyselynä. Informoidun kyselyn avulla tutkimuksessa
pyritään välttämään työmotivaatioon terminä liittyvät väärinymmärrykset. Informoidussa
kyselyssä tutkija jakaa kysymyskaavakkeet henkilökohtaisesti ja esittelee tutkittavan ilmiön. Tämän kaltainen tutkimus toimii hyvin, jos tutkija pystyy tavoittamaan tutkimuksen
kohteet henkilökohtaisesti. (Hirsjärvi ym. 2016, 196–197.)
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tulee aina käyttää sellaisia tilastollisia menetelmiä, jotka
antavat tiedon siitä, mitä ollaan tutkimassa (Vilkka 2007, 119). Kyselytutkimuksen tulokset käsiteltiin SPSS-ohjelmistolla versiolla 25 ja tilastoanalyysi suoritettiin käyttäen ristiintaulukointia Khiin neliötestillä sekä reliabiliteettia mittaavaa Cronbachin alphakerrointa.
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7.1.2 Kohdejoukko ja tutkimuslupa

Kohdejoukko koostui Tyksin Ktotek-leikkausosastolla toimivista sairaanhoitajista. Osastolla toimi 45 vakituisessa toimessa olevaa sairaanhoitajaa ja seitsemän varahenkilöä.
Tähän ryhmään kuului myös tämän tutkimuksen suorittaja, joka ei tutkimukseen osallistuneet. Kohdejoukon koko on siis 51. Kyselytutkimus suoritettiin osastolla osastotunnin
aikana. Tutkimuksen suorittaja informoi tutkittavia osastotunnin aiheesta ja mahdollisuudesta olla osallistumatta tutkimukseen viikkoa ennen varsinaista tutkimuksen suorittamista. Tehtäessä tutkimusta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tulee aina hakea
lupa TurkuCRC:ltä. Näin myös toimittiin. Tutkimuslupa oli vuosille 2018–2019 ja sen numero oli T144/2018.

7.1.3 Informoitu kysely

Kirjallisuuskatsauksesta esiin nousseiden tekijöiden perusteella luotiin kyselylomake
(Liite 1). Aikaisemmissa tutkimuksissa nousi esiin palkkauksen ja palautteen saamisen
vaikutukset työmotivaatioon, esimerkiksi palkan kokeminen arvostuksena ja saatujen
palkkioiden vaikutus työntekijöiden kokemukseen johtamisesta. Työmotivaatiota lisääviä
tekijöitä olivat organisaation kanssa yhtenäiset arvot, kokemusosaaminen sekä mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Transformationaaliseen johtamiseen liittyvät tekijät, kuten sosiaalinen tunnistaminen sekä itsenäisempi vähemmän kontrolloitu työ vaikuttivat myös
positiivisesti työmotivaatioon. Laskevia tekijöitä taas olivat perehdytyksen, koulutusmahdollisuuksien sekä uralla etenemisen puute. Lisäksi sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys nousi esiin työmotivaatioon vaikuttavana tekijänä. Aikaisemmista tutkimuksista
esiin nousseet tekijät ohjasivat kyselylomakkeen laatimisessa.
Kyselylomake oli puolistrukturoitu, eli se sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä.
Taustatiedoissa kysyttiin tutkittavien ikä ja työsuhteen kesto sekä onko tutkittava vakituinen vai sijainen. Tutkittavan sukupuolta ei kysytty, koska miespuolisten tutkittavien
määrä on otoksessa pieni ja näin ollen heidän anonymiteettinsa olisi saattanut kärsiä.
Kyselylomake sisälsi kolme esitietokysymystä, 21 monivalintakysymystä sekä kaksi
avointa kysymystä. Esitietoina kysyttiin vastaajien ikä, työsuhteen luonne ja kesto. Kysymykset 1–21 olivat monivalintakysymyksiä asteikolla 1–5. Vastaus 1 tarkoitti ei vaikuta
lainkaan, 2 vaikuttaa vähän, 3 vaikuttaa kohtalaisesti, 4 vaikuttaa paljon ja 5 vaikuttaa
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erittäin paljon kohottavasti työmotivaatioon. Kysymykset 22 ja 23 olivat monivalintakysymyksiä ja niissä kysyttiin, mitä työmotivaatio sinun mielestäsi tarkoittaa sekä mitkä tekijät
eniten vaikuttavat motivaatioosi työskennellä juuri tässä työpisteessä.
Informoitua kyselyä varten luotiin kirjallinen alustus (Liite 2), joka luettiin ennen kaavakkeiden jakoa sanasta sanaan. Alustuksessa avattiin lyhyesti tutkimuksen kohteena olleet
käsitteet motivaatio ja työmotivaatio. Tarkoituksena oli avata käsitteet mahdollisimman
yksinkertaisesti esimerkkejä hyödyntäen. Alustuksessa käytiin myös läpi kyselyyn vastaamisen teknisiä yksityiskohtia, kuten vastausasteikko, ja kannustettiin tutkimukseen
osallistujia miettimään omia vastauksiaan huolella.
Kyselytutkimuksesta tehtiin esitestaus. Testiin osallistui kolme osaston johtotehtävissä
olevaa henkilöä, jotka eivät osallistuneet varsinaiseen tutkimukseen. Testi suoritettiin samalla kaavalla kuin tuleva varsinainen informoitu kyselytutkimus toteutettaisiin. Aluksi
osallistujat kuuntelivat alustuksen, jonka jälkeen he täyttivät kyselykaavakkeen. Alustus
kesti noin viisi minuuttia ja testiin osallistuneilta meni kyselykaavakkeen täyttämiseen 4–
8 min.
Testauksen jälkeen käytiin kyselyn toimivuudesta keskustelu, josta nousi esiin joitain
muutosehdotuksia. Alustuksessa oleva motivaatiotutkimuksen historiasta kertova osuus
todettiin turhaksi ja se poistettiin lopullisesta alustuksesta. Keskustelussa nousi esiin ajatus osallistujien kannustamisesta pohtimaan kysymyksiä ja vastauksiaan huolella. Tämän johdosta alustukseen lisättiin lause, jossa toivottiin osallistujia toimiman näin, koska
tutkimus on heidän omaksi parhaakseen.

7.2 Tulokset

7.2.1 Taustatiedot

Vastauksia lopulliseen kyselyyn tuli n=42, joten vastausprosentiksi muodostui 82 %.
Vastaajien ikä jakautui siten, että alle 26-vuotiaita ei kyselyyn osallistunut, 26–35-vuotiaita oli 17 % (n=7), 36–45-vuotiaita oli 31 % (n=13), 46–55-vuotiaita oli 28 % (n=12) ja
yli 55 vuotiaita oli 24 %. (n=10). Otoksen koon vuoksi ikäluokat yhdistettiin kahdeksi luokaksi, alle 46-vuotiaat ja vähintään 46-vuotiaat. Tällöin luokkien kooksi muodostui alle
46 vuotiaat 48 % (n=20) ja vähintään 46-vuotiaat 52 % (n=22) (Taulukko 2).
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Taulukko 2. Vastaajien ikä
Ikä (vuosina)

Frekvenssi (n)

Prosentti (%)

Alle 46

20

48

Vähintään 46

22

52

Total

42

100

Vastaajista 90,5% (n=38) oli työsuhteeltaan vakituisessa työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa oli joukossa vain 9,5 % (n=4). Koska määräaikaisia työntekijöitä oli
otannassa vain n=4, jätettiin työsuhteen luonne raportoimatta. Työkokemusta leikkausosastotyöstä vastaajilla oli 2 % (n=1) alle 1 vuosi, 10 % (n=4) 1–5 vuotta, 12% (n=5) 5–
10 vuotta, 31 % (n=13) 10–20 vuotta ja 45 % (n=19) yli 20 vuotta. Työkokemusluokat
yhdistettiin kolmeksi uudeksi luokaksi. Uusiksi luokiksi muodostui työkokemusta 24 %
(n=10) 0–10 vuotta, 31 % (n=13) 10–20 vuotta ja 45 % (n=19) yli 20 vuotta (Taulukko
3).
Taulukko 3. Vastaajien työkokemus
Työkokemus (vuosina)

Frekvenssi (n)

Prosentti (%)

alle 10

10

24

10-20

13

31

yli 20

19

45

Total

42

100

7.2.2 Monivalintakysymykset

Kysymyksistä seitsemän (kysymykset 1–6 ja 16) käsittelivät sisäisiä ja 14 (7–15 ja 17–
21) ulkoisia motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Vastausten 1–21 keskiarvo vaihteli välillä
3,07–4,60. Parhaiten vastaajien työmotivaatiota kohottivat, vastausten keskiarvon mukaan laskettuna, mahdollisuus tehdä työ hyvin (4,60), kehittyminen leikkaus- ja anestesiatyön ammattilaisena (4,33) sekä hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin (4,24). Vähiten vastaajien työmotivaatiota kohottivat uralla enenemisen mahdollisuudet (3,07), potilastyön emotionaalinen haasteellisuus (3,27) sekä työn tarkat ohjeet ja säännöt (3,38)
(Taulukko 4). Puuttuvia vastauksia oli kahdeksan.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Kirjavainen

31

Taulukko 4. Monivalintakysymysten keskiarvot
Kysymys

n

Keskiarvo

3. Mahdollisuus tehdä työni hyvin

42

4,60

16. Kehittyminen leikkaus- ja anestesiatyön ammattilaisena

42

4,33

8. Hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin

42

4,24

12. Esimiehiltä saatu positiivinen palaute

41

4,15

14. Työkavereilta saatu positiivinen palaute

41

4,15

21. Mahdollisuus työn tauottamiseen

42

4,14

10. Työstä saatu palkka

42

4,12

18. Työtehtäviin perehdyttäminen

41

4,12

13. Esimiehiltä saatu rakentava palaute

41

4,05

15. Työkavereilta saatu rakentava palaute

41

4,00

1. Työn haasteellisuus

42

3,93

4. Työpaikkani arvomaailma

41

3,93

20. Mahdollisuus työajan joustoihin

42

3,93

2. Mahdollisuus toteuttaa itseäni

41

3,85

17. Hyvät koulutusmahdollisuudet

42

3,81

11. Työstä saadut palkkiot (muut kuin varsinainen palkka)

42

3,74

9. Hyvät sosiaaliset suhteet esimiehiin

42

3,71

6. Itsenäinen päätöksenteko

42

3,48

7. Työn tarkat ohjeet ja säännöt

42

3,38

5. Potilastyön emotionaalinen haasteellisuus

41

3,27

19. Uralla etenemisen mahdollisuus

42

3,07

Kysymys numero 1 työn haasteellisuus tuotti kyselyssä keskiarvon 3,93. Kaikki vastaukset olivat välillä vaikuttaa kohtalaisesti – vaikuttaa erittäin paljon. Vastaajista enemmistö
41 % (n=17) oli sitä mieltä, että mahdollisuus toteuttaa itseään vaikuttaa paljon työmotivaation kasvuun (Kuvio 3).
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Kuvio 3. Kysymys 1. Työn haasteellisuus
Vastaajien iällä ei ollut vaikutusta, miten työn haasteellisuus koetaan vaikuttavan työmotivaatioon. Työkokemukseltaan yli 20 vuotta työssä olleet arvioivat hieman muita ryhmiä
useammin työn haasteellisuuden vaikuttavan työmotivaatioonsa erittäin paljon (Kuvio 4).
Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 4. Työkokemus ja työn haasteellisuus
Kysymys numero 2 mahdollisuus toteuttaa itseäni tuotti kyselyssä keskiarvon 3,85. Puuttuvia vastauksia oli yksi. Vastaajista 68,3 % (n=28) oli sitä mieltä, että mahdollisuus
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toteuttaa itseään vaikutti työmotivaatioon paljon (Kuvio 5). Ristiintaulukoinnilla ei voinut
todeta iällä tai työsuhteen kestolla olevan merkitystä vastauksiin.

Kuvio 5. Kysymys 2. Mahdollisuus toteuttaa itseään
Kysymys numero 3, mahdollisuus tehdä työni hyvin, kohdalla kaikki vastaajat kokivat sen
vaikuttavan joko paljon 41 % (n=17) tai erittäin paljon 59 % (n=25). Vastausten keskiarvo
oli 4,60, joka oli suurin monivalintakysymysten kohdalla (Kuvio 6). Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 6. Kysymys 3. Mahdollisuus tehdä työni hyvin
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Kysymys numero 4 työpaikkani arvomaailma vastausten keskiarvo oli 3,93. Yksi vastaus
puuttui. Vastanneista enemmistö 48 % (n=20) vastasi työpaikan arvomaailman vaikuttavan työmotivaatioon paljon (Kuvio 7). Iällä tai työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.

Kuvio 7. Kysymys 4. Työpaikkani arvomaailma
Kysymys numero 5 potilastyön emotionaalinen haasteellisuus vastausten keskiarvoksi
muodostui 3,27. Yksi vastaus puuttui. Vastaajista 74 % (n=31) oli sitä mieltä, että potilastyön emotionaalinen haasteellisuus vaikuttaa heidän työmotivaatioonsa kohtalaisesti
tai paljon (Kuvio 8).

Kuvio 8. Kysymys 5. Potilastyön emotionaalinen haasteellisuus
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Työntekijän iällä oli hieman vaikutusta vastauksiin (Kuvio 9). Alle 46-vuotiaista 74 %
(n=14) oli sitä mieltä, että potilastyön emotionaalinen haasteellisuus vaikuttaa heidän
työmotivaatioonsa kohottavasti vähän tai kohtalaisesti, kun taas vähintään 46-vuotiaista
55 % (n=12) arvioi sen vaikututtavan paljon tai erittäin paljon. Myöskin työkokemuksella
oli hieman vaihtelua vastauksissa (Kuvio 10). Kun alle 10 vuoden työkokemuksen omaavista 67 % (n=6) ja 10–20 vuotta omaavista 85 % (n=11), arvioivat vaikutuksen olevan
vähäistä tai kohtalaista yli 20 vuotta työssä olleista 64 % (n=12) arvioi työn emotionaalisen haasteellisuuden vaikuttavan paljon tai erittäin paljon heidän työmotivaatioonsa. Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 9. Ikä ja Potilastyön emotionaalinen haastellisuus

Kuvio 10. Työkokemus ja potilastyön emotionaalinen haasteellisuus
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Kysymyksen numero 6 itsenäinen päätöksenteko vastausten keskiarvoksi muodostui
3,48. 90 % (n=38) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon kohtalaisesti tai paljon (Kuvio 11). Iällä tai työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.

Kuvio 11. Kysymys 6. Itsenäinen päätöksenteko
Kysymyksen numero 7 työn tarkat ohjeet ja säännöt keskiarvoksi muodostui 3,38. 52 %
(n=22) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon kohtalaisesti (Kuvio 12). Iällä tai
työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.

Kuvio 12. Kysymys 7. Työn tarkat ohjeet ja säännöt
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Kysymyksen numero 8 hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin keskiarvoksi muodostui
4,24. 50 % (n=21) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon erittäin paljon. Tämä
nousikin kolmanneksi tärkeimmäksi työmotivaatiota kohottavaksi tekijäksi monivalintakysymyksistä (Kuvio 13).

Kuvio 13. Kysymys 8. Hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin
Vastaajan iällä oli pieni merkitys vastauksiin (Kuvio 14). Kun alle 46-vuotiaista 70 %
(n=14) arvioi hyvien sosiaalisten suhteiden vaikuttavan työmotivaatioonsa nostavasti
erittäin paljon, arvioi yli 46-vuotiaista 32 % (n=7) sen vaikuttavan erittäin paljon. Sama
eroavaisuus kuin vastaajien iällä oli huomattavissa työkokemuksen vaikutuksella (Kuvio
15). Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei
kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.
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Kuvio 14. Ikä ja hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin

Kuvio 15. Työkokemus ja hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin
Kysymyksen numero 9 hyvät sosiaaliset suhteet esimiehiin keskiarvoksi muodostui 3,71.
Enemmistö 41 % (n=17) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon paljon (Kuvio
16). Iällä tai työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.
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Kuvio 16. Kysymys 9. Hyvät sosiaaliset suhteet esimiehiin
Kysymyksen numero 10 työstä saatu palkka keskiarvoksi muodostui 4,12. 40,5 %
(n=17) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon erittäin paljon ja 78,6 % (n=33)
sen vaikuttavan paljon tai erittäin paljon (Kuvio 17).

Kuvio 17. Kysymys 10. Työstä saatu palkka
Työstä saadun palkan merkitys työmotivaation kohottajana vaihteli hieman eri ikäryhmillä (Kuvio 18). Alle 46-vuotiaista 30 % (n=6) arvioi sen vaikuttavan erittäin paljon, kun
vähintään 46-vuotiaista sen arvio vaikuttavan erittäin paljon 50 % (n=11). Sama trendi
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näkyi myös työkokemuksessa (Kuvio 19). Alle 10 vuotta työkokemusta omaavista 20 %
(n=2) arvioi saadun palkan vaikuttavan erittäin paljon, kun sama luku 10–20 vuotta työkokemusta omaavilla oli 31 % (n=4) ja yli 20 vuotta omaavilla 58 % (n=11). Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 18. Ikä ja työstä saatu palkka

Kuvio 19. Työkokemus ja työstä saatu palkka
Kysymyksen numero 11 työstä saadut palkkiot (muut kuin varsinainen palkka) keskiarvoksi muodostui 3,74. 43 % (n=18) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon
paljon (Kuvio 20). Iällä tai työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.
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Kuvio 20. Kysymys 11. Työstä saadut palkkiot
Kysymyksen numero 12 esimiehiltä saatu positiivinen palaute keskiarvoksi muodostui
4,15. Yksi vastaus puuttui. Enemmistö 44 % (n=18) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon paljon (Kuvio 21).

Kuvio 21. Kysymys 12. Esimiehiltä saatu positiivinen palaute
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Alle 46-vuotiaat kokivat esimiehiltä saadun positiivisen palautteen vaikuttavan erittäin
paljon hieman useammin kuin vähintään 46-vuotiaat (Kuvio 22). Alle 46-vuotiaista koki
erittäin paljon vaikuttavan 45 % (n=9), kun taas vähintään 46-vuotiaista sen koki vaikuttavan erittäin paljon 29 % (n=6). Työkokemusta 10–20 vuotta omaavat kokivat muita
ryhmiä useammin esimiehiltä saadun positiivisen palautteen vaikuttavan erittäin paljon
(Kuvio 23). Luku oli 10–20 vuotta omaavilla 54 % (n=7), alle 10 vuotta omaavilla 20 %
(n=2) ja yli 20 vuotta omaavilla 33,3 % (n=6). ). Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 22. Ikä ja Esimiehiltä saatu positiivinen palaute

Kuvio 23. Työkokemus ja Esimiehiltä saatu positiivinen palaute
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Kysymyksen numero 13 esimiehiltä saatu rakentava palaute keskiarvoksi muodostui
4,05. Yksi vastaus puuttui. 54 % (n=22) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon
paljon (Kaavio 24). Iällä tai työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.

Kuvio 24. Kysymys 13. Esimiehiltä saatu rakentava palaute
Kysymyksen numero 14 työkaverilta saatu positiivinen palaute keskiarvoksi muodostui
4,15. Yksi vastaus puuttui. 53 % (n=22) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon
paljon (Kaavio 25). Iällä tai työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.

Kuvio 25. Kysymys 14. Työkavereilta saatu positiivinen palaute

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Kirjavainen

44

Kysymyksen numero 15 työkaverilta saatu rakentava palaute keskiarvoksi muodostui
4,00. Yksi vastaus puuttui. 63 % (n=26) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon
paljon (Kuvio 26). Iällä tai työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.

Kuvio 26. Kysymys 15. Työkavereilta saatu rakentava palaute
Kysymyksen numero 16 kehittyminen leikkaus- ja anestesiatyön ammattilaisena keskiarvoksi muodostui 4,33. Kaikki vastaukset olivat vaihteluvälillä vaikuttaa kohtalaisesti –
vaikuttaa erittäin paljon. Enemmistö 48 % (n=20) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon erittäin paljon (Kuvio 27). Kehittyminen leikkaus- ja anestesiatyön ammattilaisena oli toiseksi vaikuttavin tekijä työmotivaatioon vastaajien mielestä.

Kuvio 27. Kysymys 16. Kehittyminen ammattilaisena
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Iällä ei ollut suurta merkitystä kysymyksen vastauksissa. Työkokemuksen määrä vaikutti
jonkin verran vastauksiin (Kuvio 28). Alle 10 vuotta työkokemusta omaavista 70 % (n=7)
arvioi kehittymisen leikkaus- ja anestesiatyön ammattilaisena vaikuttavan heidän työmotivaatioonsa erittäin paljon. Vastaavat luvut 10–20 vuotta omaavien ryhmässä oli 46 %
(n=6) ja yli 20 vuotta omaavien ryhmässä 37 % (n=7). Ristiintaulukoinnin yhteydessä
khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää
tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 28. Työkokemus ja kehittyminen ammattilaisena
Kysymyksen numero 17 hyvät koulutusmahdollisuudet keskiarvoksi muodostui 3,81. 53
% (n=22) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon paljon (Kuvio 29). Iällä tai
työsuhteen kestolla ei ollut suurta merkitystä vastauksiin.

Kuvio 29. Kysymys 17. Hyvät koulutusmahdollisuudet
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Kysymyksen numero 18 työtehtäviin perehdyttäminen keskiarvoksi muodostui 4,12. Yksi
vastaus puuttui. Enemmistö 48 % (n=20) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon paljon (Kuvio 30).

Kuvio 30. Kysymys 18. Työtehtäviin perehdyttäminen
Vastauksissa ikä aiheutti hieman hajontaa vastauksissa (Kuvio 31). 45 % (n=9) alle 46vuotiaista koki työtehtäviin perehdyttämisen vaikuttavan työmotivaatioonsa kohottavasti
erittäin paljon. Sama luku oli vähintään 46-vuotiailla 24 % (n=5). Myöskin työkokemuksen
kohdalla hajontaa syntyi (Kuvio 32). 10–20 vuotta työkokemusta omaavista 54 % (n=7)
arvioi työtehtäviin perehdyttämisen vaikuttavan erittäin paljon työmotivaatioonsa. Alle 10
vuotta omaavilla luku oli 20 % (n=2) ja yli 20 vuotta omaavilla 28 % (n=5). Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 31. Ikä ja Työtehtäviin perehdyttäminen
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Kuvio 32. Työkokemus ja Työtehtäviin perehdyttäminen
Kysymyksen numero 19 uralla etenemisen mahdollisuus keskiarvoksi muodostui 3,07.
36 % (n=15) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon kohtalaisesti. 12 % (n=5)
vastaajista koki, etteivät uralla etenemisen mahdollisuudet vaikuttaneet lainkaan heidän
työmotivaatioonsa. Uralla etenemisen mahdollisuudet arvioitiin kokonaisuutena vähiten
työmotivaatioon vaikuttavaksi tekijäksi (Kuvio 33).

Kuvio 33. Kysymys 19. Uralla etenemisen mahdollisuus
Ikä ja työkokemus vaikuttivat hieman vastauksiin (Kuvio 34). Alle 46-vuotiaista 55 %
(n=11) arvioi uralla etenemisen mahdollisuuksien vaikuttavan paljon tai erittäin paljon
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työmotivaatioonsa. Yli 46-vuotiailla sama luku oli 23 % (n=5). Työkokemukseltaan yli 20
vuotta omaavista 21 % (n=3) arvioi uralla etenemisen mahdollisuuksien vaikuttavan paljon tai erittäin paljon. Sama luku oli alle 10 vuotta omaavilla 50 % (n=5) ja 10–20 vuotta
omaavilla 54 % (n=7) (Kuvio 35). Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai
työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 34. Ikä ja uralla etenemisen mahdollisuus

Kuvio 35. Työkokemus ja Uralla etenemisen mahdollisuus
Kysymyksen numero 20 mahdollisuus työajan joustoihin keskiarvoksi muodostui 3,93.
69,1 % (n=29) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon paljon tai erittäin paljon
(Kuvio 36).
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Kuvio 36. Kysymys 20. Mahdollisuus työajan joustoihin

Iällä oli vaikutusta vastauksiin (Kuvio 37). Kun alle 46-vuotiaista 20 % (n=4) arvioi
mahdollisuuden työajan joustoihin vaikuttavan työmotivaatioonsa erittäin paljon,
vähintään 46-vuotiaista erittäin paljon arvioi vaikuttavan 41 % (n=9). Työkokemuksen määrällä oli huomattavissa myöskin selkeä trendi (Kuvio 38). Enemmistö
40 % (n=4) alle 10 vuotta työkokemusta omaavista arvioi mahdollisuuden työajan
joustoihin vaikuttavan työmotivaatioonsa kohtalaisesti, kun enemmistö 46 %
(n=6) 10–20 vuotta omaavista arvioi sen vaikuttavan paljon ja enemmistö 42 %
(n=8) yli 20 vuotta omaavista arvioi sen vaikuttavan erittäin paljon. Ristiintaulukoinnin yhteydessä khiin neliötestaus iän tai työsuhteen keston osalta ei kuitenkaan todistanut merkittävää tilastollista riippuvuutta.

Kuvio 37. Ikä ja mahdollisuus työajan joustoihin
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Kuvio 38. Työkokemus ja mahdollisuus työajan joustoihin
Kysymyksen numero 21 mahdollisuus työn tauottamiseen keskiarvoksi muodostui 4,14.
76,3 % (n=32) vastaajista koki sen vaikuttavan työmotivaatioon paljon tai erittäin paljon
(Taulukko 41).

Kuvio 39. Kysymys 21. Mahdollisuus työn tauottamiseen
Iällä ei ollut suurta merkitystä vastauksiin. Työkokemuksen määrä aiheutti hieman vaihtelua vastauksiin (Kuvio 40). Kun alle 10 vuotta työkokemusta omaavista enemmistö 50
% (n=5) arvioi mahdollisuuden työn tauottamiseen vaikuttavan työmotivaatioonsa kohtalaisesti, 10–20 vuotta omaavista 46 % (n=6) ja yli 20 vuotta omaavista 3 % (n=10)
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arvioi sen vaikuttavan erittäin paljon. Ristiintaulukoinnilla ei kuitenkaan voinut todeta iällä
tai työsuhteen kestolla olevan tilastollista merkitystä vastauksiin.

Kuvio 40. Työkokemus ja mahdollisuus työn tauottamiseen
Vaikka pienen otoskoon vuoksi vastaajien iällä tai työsuhteen luonteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, voidaan silti nostaa tarkasteluun muutamia vastauksia niiden
osalta (Taulukko 5). Potilastyön emotionaalinen haasteellisuus koettiin yli 46-vuotiaiden
ryhmässä keskimäärin (3,55) tärkeämpänä kuin alle 46-vuotiaiden ryhmässä (2,95).
Sama trendi oli huomattavissa työkokemuksenkin osalta. Yli 20 vuotta työkokemusta
omaavilla vastausten keskiarvo oli 3,74 kun 10–20 vuotta omaavilla vastausten keskiarvo oli 2,62 ja alle 10 vuotta omaavilla 3,22.
Alle 46-vuotiaa kokivat hyvien sosiaalisten suhteiden vaikuttavan työmotivaatioonsa keskiarvoisesti erittäin paljon (4,55) kun taas yli 46-vuotiaat hieman vähemmän (3,95). Uralla
etenemisen mahdollisuus vaikutti nuoremmilla ja vähemmän työkokemusta omaavilla
enemmän työmotivaatioon kuin muilla ryhmillä. Mahdollisuus työn tauottamiseen taas oli
työmotivaation kannalta tärkeämpi vanhemmilla ja paljon työkokemusta omaavilla.
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Taulukko 5. Iän ja työkokemuksen vaikutus työmotivaatioon
Ikä
Kysymys

Alle

Työkokemus

Yli 46

46

Alle

10-20

Yli 20

10

Työn haasteellisuus

3,85

4,00

3,90

3,77

4,05

Potilastyön emotionaalinen haasteelli-

2,95

3,55

3,22

2,62

3,74

Hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin

4,55

3,95

4,50

4,31

4,05

Työstä saatu palkka

4,10

4,14

3,90

3,92

4,37

Esimiehiltä saatu positiivinen palaute

4,30

4,00

4,00

4,23

4,17

Kehittyminen leikkaus- ja anestesiatyön

4,45

4,23

4,60

4,31

4,21

Työtehtäviin perehdyttäminen

4,40

3,86

4,10

4,23

4,06

Uralla etenemisen mahdollisuus

3,40

2,77

3,40

3,23

2,79

Mahdollisuus työajan joustoihin

3,75

4,09

3,30

4,08

4,16

Mahdollisuus työn tauottamiseen

4,05

4,23

3,40

4,31

4,42

suus

ammattilaisena

7.2.3 Avoimet kysymykset

Kysymys 22 koski vastaajien omaa käsitystä, mitä työmotivaatio tarkoittaa. Kaikki tutkimukseen osallistujat (n=42) vastasivat kysymykseen. Vastaukset litteroitiin sanatarkasti
ja erilaisia näkökulmia vastauksista löytyi n=77. Vastauksissa oli monesti useampia näkökulmia. Erilaisista näkökulmista muodostettiin niitä kuvaavat luokat. Luokkia tuli viisi ja
ne nimettiin tiimityö, työntekeminen hyvin, työntekemisen ilo, työssä jaksaminen ja filosofinen näkökulma (Kuvio 41).
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Vastausluokat kysymys 22
FILOSOFINEN
NÄKÖKULMA

19%

TYÖSSÄ JAKSAMINEN

19%

TYÖN TEKEMISEN ILO

64%

TYÖN TEKEMINEN
HYVIN

67%

TIIMITYÖ

14%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuvio 41. Vastausluokat kysymykseen 22
Vastaajista 14 % (n=6) koki työmotivaation tarkoittavan tiimissä toimimista. Vastaajat
kokivat työmotivaation tarkoittavan työn tekemistä tiimityönä ja yhteen hiileen puhaltamista. Tiimityön työmotivaation tarkoitukseksi vastanneista 50 % (n=3) oli yli ja alle 46vuotiaita, joten ikä ei ollut tässä kohtaa merkitystä. Työkokemuksen osalta eroa vastaajissa löytyi, sillä tässä luokassa vastaajilla 83 % (n=5) oli työkokemusta yli 20 vuotta.
”Sisäistä paloa tehdä ja osallistua potilashoitoon osana tiimiä” (ID2)
Vastaajista 67 % (n=28) mielsi työmotivaation tarkoittavan mahdollisuutta tehdä työnsä
hyvin. Vastaajat kokivat työmotivaation tarkoittavan halua, innostuneisuutta, kiinnostusta
ja mahdollisuutta tehdä työnsä hyvin. Lisäksi he kokivat työmotivaation tarkoittavan halua kehittyä työssään. Tähän luokkaan kuuluvista vastaajista enemmistö 57 % (n=16) oli
vähintään 46-vuotiaita. Työkokemuksen osalta tässä luokassa enemmistöllä vastaajista
47 % (n=13) oli kokemusta yli 20 vuotta.
”Miten hyvin teen työni, miten viihdyn työssä” (ID11)
Vastaajista 64 % (n=27) kuvaili työmotivaation tarkoittavan työntekemisen iloa. Vastaajat
kuvailivat työmotivaation tarkoittavan työn iloa, positiivista asennetta, työn mielekkyyttä,
innostuneisuutta työstään, hyvää oloa työssä ja energiaa. Heistä enemmistö 52 %
(n=14) oli vähintään 46-vuotiaita. Myöskin työkokemus oli linjassa iän kanssa, sillä
enemmistöllä 52 % (n=14) oli työkokemusta yli 20 vuotta.
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Vastaajista 19 % (n=8) kuvaili työssä jaksamisen tarkoittavan työmotivaatiota. Vastaajat
arvioivat työmotivaation tarkoittavan kykyä jaksaa tai panostaa työhönsä sekä työhön
käytettävää energiaa. Työmotivaation tarkoituksen työssä jaksamisesta löytäneet olivat
kaikki 100 % (n=8) iältään alle 46-vuotiaita. 63 % (n=5) heistä oli myös työkokemusta
alle 10 vuotta ja 37 % (n=3) työkokemusta oli 10–20 vuotta.
”Työmotivaatio on intoa ja kiinnostusta tehdä työtään” (ID24)
Vastaajista 19 % (n=8) määritti työmotivaation filosofisesta näkökulmasta. Tässä luokassa vastaajat määrittelivät työmotivaation ilmaisuilla, jotka yleisesti liitetään työmotivaation käsitteeseen kirjallisuudessa. He määrittelivät työmotivaation syyksi, miksi haluaa tehdä työtä, motivaatioksi tehdä ja kehittää työtään sekä elämän sisällöksi. Henkilöistä, joiden vastaukset liitettiin tähän luokkaan, suurin osa 63 % (n=5) oli alle 46-vuotiaita. Heidän työkokemuksensa oli myös matalampi. 74 % (n=6) omasi työkokemusta alle
20 vuotta (Taulukko 6 ja 7).
Taulukko 6. Vastausluokat ja ikä
Tiimityö

Työn

Työn

Työssä

Filosofinen

tekeminen

tekemisen

jaksaminen

näkökulma

hyvin

ilo

Ikä
Alle 46

50% (n=3)

43% (n=12)

48% (n=13)

100% (n=8)

63% (n=5)

Vähintään 46

50% (n=3)

57% (n=16)

52% (n=14)

-

37% (n=3)

Yhteensä

100% (n=6)

100% (n=28)

100% (n=27)

100% (n=8)

100% (n=8)

Taulukko 7. Vastauluokat ja työkokemus
Tiimityö

Työn

Työn

Työssä

Filosofinen

tekeminen

tekemisen

jaksaminen

Näkökulma

hyvin

ilo

Kokemus
Alle 10

17% (n=1)

21% (n=6)

15% (n=4)

63% (n=5)

37% (n=3)

10-20

-

32% (n=9)

33% (n=9)

37% (n=3)

37% (n=3)

Yli 20

83% (n=5)

47% (n=13)

52% (n=14)

-

25% (n=2)

Yhteensä

100% (n=6)

100% (n=28)

100% (n=27)

100% (n=8)

99% (n=8)
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Kysymyksessä 23 kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttavat eniten motivaatioon työskennellä
juuri tutkittavassa työpisteessä. 41 tutkimukseen osallistuneista vastasivat kysymykseen
ja yksi jätti vastaamatta. Erilaisia näkökulmia vastauksista löytyi n=73. Vastaukset litteroitiin sanatarkasti ja niistä muodostettiin viisi vastausluokkaa. Nämä luokat olivat työn
luonne, työkaverit, haasteellisuus, olosuhteet sekä arvostus (Kuvio 42). Yksi kyselyyn
osallistuja ei vastannut kysymykseen. Luokkaan arvostus tuli vain yksi vastaus. Hän koki
tärkeimmäksi motivaatioonsa vaikuttavaksi tekijäksi työn arvostuksen ja tärkeyden.

Vastausluokat kysymys 23
ARVOSTUS

2%

OLOSUHTEET

32%

HAASTEELLISUUS

27%

TYÖKAVERIT

56%

TYÖN LUONNE

61%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kuvio 42. Vastausluokat kysymykseen 23
Vastaajista 61 % (n=25) piti yhtenä tärkeimmistä työmotivaationsa lähteistä tässä yksikössä työn luonnetta. Vastaajat kuvailivat työn olevan vaihtelevaa yhdessä tekemistä.
He kertoivat myös työtehtävien olevan itselleen mielekkäitä. Erityisesti esiin nousi työn
luonteesta säännölliset työajat ja päivätyö. Tämän luokan vastaajien enemmistö 60 %
(n=15) oli vähintään 46-vuotiaita. Myöskin työkokemukseltaan enemmistö 56 % (n=14)
oli yli 20 vuotta työkokemusta omaavia.
”Erikoisala jossa teen työtä on mielenkiintoinen” (ID35)
Vastaajista 56 % (n=23) arvioi työkavereiden olevan yksi tärkeimmistä työmotivaationsa
lähteistä. Vastaajien mielestä tärkeimpiä motivaatioon vaikuttavia tekijöitä olivat hyvät ja
mukavat työkaverit, hyvä työyhteisö sekä hyvä työilmapiiri. Myös sujuva yhteistyö, sekä
miten toisiamme kohtelemme, koettiin tärkeimmiksi motivaatioon vaikuttaviksi tekijöiksi.
Vastauksissaan työkavereiden merkityksen työmotivaationsa tärkeänä lähteenä
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arvioineista 52 % (n=12) oli alle 46-vuotiaita ja 48 % (n=11) vähintään 46-vuotiaita. Työkokemukseltaan suurin joukko 48 % (n=11) oli yli 20 vuotta omaavia.
”Sujuva yhteistyö työkavereiden kanssa” (ID37)
Vastaajista 27 % (n=23) mainitsi yhdeksi tärkeimmäksi työmotivaatiotekijäkseen työn
haasteellisuuden. Vastaajat kokivat nykyisessä työpisteessään tärkeiksi työn riittävän
ammatillisen haasteellisuuden. Myös työn vaihtelevuus ja sopiva työtahti koettiin tärkeiksi tällä hetkellä. Tämän ryhmän vastaajista suurin osa 64 % (n=7) oli vähintään 46vuotiaita. Työkokemuksen osalta jakauma oli tasaisempi. 36 % (n=4) omasi alle 10
vuotta, 18 % (n=2) omasi 10–20 vuotta ja 46 % (n=5) omasi yli 20 vuotta työkokemusta.
”Työssä kehittyminen ja ammatilliset hasteet” (ID14)
Vastaajista 32 % (n=13) arvioi yhdeksi tärkeimmistä motivaatioonsa vaikuttavista tekijöistä työympäristön olosuhteet. Vastaajat kokivat hyvien ja tarvittavien työvälineiden
sekä tilojen vaikuttavan työmotivaatioon työskennellä juuri tässä yksikössä. Myöskin resurssien riittävyys nousi esille vastauksissa vaikuttavana tekijänä. Ikäjakaumien ero
tässä ryhmässä ei ollut merkittävä. Heistä 54 % (n=7) oli alle ja 46 % (n=6) oli vähintään
46-vuotiaita. Tämän ryhmän vastaajista enemmistö 54 % (n=7) omasi 10–20 vuotta työkokemusta (Taulukko 8 ja 9).
Taulukko 8. kysymyksen 23 vastausluokat ja ikä
Työn luonne

Työkaverit

Haasteellisuus

Olosuhteet

Alle 46

40% (n=10)

52% (n=12)

36% (n=4)

54% (n=7)

Vähintään 46

60% (n=15)

48% (n=11)

64% (n=7)

46% (n=6)

Yhteensä

100% (n=25)

100% (n=23)

100% (n=11)

100% (n=13)

Ikä

Taulukko 9. Kysymyksen 23 vastausluokat ja työkokemus
Työn luonne

Työkaverit

Haasteellisuus

Olosuhteet

Alle 10

20% (n=5)

26% (n=6)

36% (n=4)

8% (n=1)

10-20

24% (n=6)

26% (n=6)

18% (n=2)

54% (n=7)

Yli 20

56% (n=14)

48% (n=11)

46% (n=5)

38% (n=5)

Yhteensä

100% (n=25)

100% (n=23)

100% (n=11)

100% (n=13)

Kokemus
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7.3 Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksessa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Se tarkoittaa, että tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimus suoritetaan noudattaen eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja arviointimenetelmiä. Tutkijat kunnioittavat
toistensa tekemää työtä eivätkä plagioi. Syntyvä aineisto tallennetaan asetettujen vaatimusten mukaan. Tarvittaessa suoritetaan eettinen ennakkoarviointi. (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2012.)
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) määrittelee verkkosivuillaan eettisen ennakkoarvioinnin kriteerit ihmistieteissä. Osallistuminen tutkimuksiin tulee olla aina vapaaehtoista ja tutkittavia tulee informoida riittävän yksityiskohtaisesti tutkimukseen liittyvistä
näkökulmista. Tutkimuksen tulee välttää aiheuttamasta henkisiä, taloudellisia tai sosiaalisia haittoja tutkittavalle. Tutkimukseen osallistuvien yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Tunnisteellisia tutkimustietoja saa käsitellä vain tutkittavan suostumuksella. Jos tunnisteelliselle tutkimusmateriaalille ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä, niitä ei tule säilyttää.
Tutkijalla on vaitiolovelvollisuus tunnisteelliselle tutkimusmateriaalille. Tutkimusaineisto
tulee myös säilyttää siten, että se ei päädy tutkimuksen ulkopuolisten tahojen käsiin.
Tutkimuksista tehdyt julkaisut ovat usein kaikille avoimia. Tutkittavien yksityisyyttä tulee
suojella myös valmiissa julkaisuissa. Tämä koskee myös kvantitatiivisen aineiston sisältämiä tilastollisia elementtejä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012)
Tässä tutkimuksessa osallistuminen oli vapaaehtoista ja siitä tutkittavia informoitiin etukäteen (Liite 3). Tutkimuksen kysymykset pyrittiin asettamaan niin, että ne eivät aiheuta
henkistä haittaa tutkittaville. Tutkimus tehtiin työajalla, eikä se näin aiheuttanut taloudellista haittaa tutkittaville. Työnantaja ei myöskään menettänyt tutkittavien työpanosta, sillä
tutkimus suoritettiin osastotunnin aikana. Tutkimuksen aihe tuki työntekijöiden hyvinvointia, joten se sopi aiheena osastotunnin funktioon. Tutkittavalle voi aiheutua sosiaalista
haittaa, jos suurin osa henkilöstöstä suostuu tutkimukseen, mutta yksittäisenä henkilönä
ei halua tutkimukseen osallistua.
Tutkittavien yksityisyyttä kunnioitettiin koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen otannan koko ja tiivis työyhteisö aiheuttivat erityisen tarpeen kiinnittää tähän huomiota. Kysymyskaavake laadittiin niin, että siitä ei voi yksittäistä henkilöä tunnistaa. Kaavakkeet
on identifioitu juoksevalla numerolla ei niissä ole tutkittavien nimiä. Kysymyskaavakkeen
laadinnassa otettiin huomioon yksityisyysnäkökulma jättämällä sukupuolen määrittely
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pois. Tutkittavassa yksikössä on töissä vain muutama mies, joten on suuri riski, että heidät pystytään tunnistamaan tilastoista. Kyselykaavakkeella kerättyjä tietoja ei käsitellyt
tai analysoinut kuin tutkimuksen suorittava henkilö. Tutkimusaineisto säilytettiin lukitussa
tilassa niin, että se ei päätynyt tutkimuksen ulkopuolisten henkilöiden käsiin. Tutkimusaineisto tullaan myös tuhoamaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimuksen valmis raportti laadittiin niin, että siitä ei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Tässä kehittämisprojektissa
Tietosuojalain (1050/2018) mukaiset vaatimukset otettiin huomioon. Tämä kehittämisprojekti ei sisältänyt kehittämistyöhön osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja.

7.4 Tutkimuksen luotettavuus

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida kokonaisuutena. On tärkeää,
että tutkittava otos on riittävän suuri ja kattava, kysymykset mittaavat juuri sitä asiaa, jota
halutaan tutkia sekä vastausprosentti nousee riittävän suureksi. (Heikkilä 2014, 178.)
Tutkimuksien luotettavuutta kuvataan perinteisesti, arvioimalla sen validiteettia ja reliabiliteettia (Kananen 2015, 112).
Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimus mittaa juuri sitä, mitä
halutaankin mitata (Heikkilä 2014, 177). Tutkittaessa ihmisiä on aina mahdollista, että
ihmiset ymmärtävät tutkittavat kysymykset väärin tai pyrkivät kaunistelemaan vastauksiaan (Hirsjärvi ym. 2016, 231). On myös mahdollista, että tutkittavat suorastaan valehtelevat kyselyyn vastatessaan. Tämä voi aiheuttaa satunnaista tai jopa systemaattista virhettä tutkimuksessa. (Heikkilä 2014, 177.) Tutkimuksen validiteettia pyrittiin parantamaan suorittamalla kyselytutkimus informoituna kyselynä. Toteuttamalla tutkimus informoidusti pyrittiin välttämään tutkimuksen terminologiaan liittyvät väärinymmärrykset ja
näin ollen myös parantamaan tutkimuksen validiteettia.
Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tulosten toistettavuutta ja kykyä
tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi ym. 2016, 231). Ongelmat reliabiliteetin
kanssa voivat johtua pienestä otoskoosta, sekä erilaisista mittaus- ja käsittelyvirheistä
(Heikkilä 2014, 178). Tutkimuksen reliabiliteettia pystyy parantamaan suorittamalla tulosten arviointia kahden eri tutkijan toimesta sekä käyttämällä tulosten analysointiin siihen kehitettyjä tilastollisia menetelmiä (Hirsjärvi ym. 2016, 231).
Tutkimuksen tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmiston versiolla 25. Ohjelmistolla suoritettiin taustakysymysten ja monivalintakysymysten välillä ristiintaulukointi khiin neliötestillä.
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Khiin neliötesti ei toiminut otannan pienen koon vuoksi. Tästä syystä taustatietojen ja
monivalintakysymysten välillä ei voitu todeta tilastollista merkitsevyyttä. Kysymysten välistä reliabiliteettia mittaava Cronbachin alpha-kerroin antoi monivalintakysymysten väliseksi arvoksi 0,884, mitä voidaan pitää varsin korkeana. Summamuuttujien johdonmukaisuutta mittaavan Cronbachin alpha-kertoimen tuloksen voidaan katsoa olevan suuri
jos se ylittää 0,6 (Valli 2015, 79).
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa kertomalla tarkasti, miten tuloksiin on
päästy (Hirsjärvi ym. 2016, 231). Avointen kysymysten vastaukset litteroitiin sanatarkasti. Tämän jälkeen vastaukset taulukoitiin ja niille muodostettiin sisällön mukaiset luokat aineistolähtöisesti. Aineistolähtöinen luokittelu on redusointitapa, jossa sisällön kuvaukset tulevat suoraan ainaistosta (Kananen 2015, 93). Taulukoinnissa huomioitiin
myös kysymyslomakkeen taustatiedot. Luokitelluista vastauksista tehtiin yhteenveto,
jonka perusteella tehtiin synteesi. Avointen vastausten luotettavuutta tässä tilanteessa
voi laskea vastaajien erilaiset käsitykset kysymyksistä. Tätä ongelmaa pyrittiin pienentämään suorittamalla kyselytutkimus informoituna kyselynä.

7.5 Johtopäätökset

Tutkimuksessa kysyttiin esitietoina vastaajien ikä, työsuhteen luonne sekä työkokemus
leikkausosastoympäristössä. Vaikka taustatekijät aiheuttivat joissain kysymyksissä hieman varianssia, mitään tilastollista merkittävyyttä ei voitu todistaa. Tämä johtui tutkimuksen otoksen pienestä koosta. Jos tutkimusta tulevaisuudessa laajentaisi useampaan
leikkausyksikköön, voisi tilastollisia merkittävyyksiä iän, työsuhteen tai työkokemuksen
välille löytyä.
Sairaanhoitajat ovat kirjallisuuden mukaan hyvin sisäisesti motivoituneita ja kohtalaisesti
ulkoisesti motivoituneita. Sairaanhoitajat myös haluavat tehdä työnsä hyvin. Tutkimuksen tulosten perusteella tämä näyttää pitävän paikkansa myös leikkausosastolla toimivien sairaanhoitajien osalta. Viidestä eniten tutkittavien motivaatioon kohottavasti vaikuttaneesta tekijästä kaksi eniten vaikuttavaa tekijää olivat sisäisiä tekijöitä. Tärkeimpänä
nimenomaan mahdollisuus tehdä työnsä hyvin (Taulukko 10).
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Taulukko 10. Työmotivaatioon nostavasti vaikuttavat tekijät
Eniten vaikuttavat

Vähiten vaikuttavat

1. Mahdollisuus tehdä työni hyvin

1. Uralla etenemisen mahdollisuus (3,07)

(4,60)
2. Kehittyminen leikkaus- ja aneste-

2. Potilastyön emotionaalinen haasteelli-

siatyön ammattilaisena (4,33)

suus (3,27)

3. Hyvät sosiaaliset suhteet työkave-

3. Työn tarkat ohjeet ja säännöt (3,38)

reihin (4,24)
4. Esimiehiltä saatu positiivinen pa-

4. Itsenäinen päätöksenteko (3,48)

laute (4,15)
5. Työkaverilta saatu positiivinen pa-

5. Hyvät sosiaaliset suhteet esimiehiin

laute (4,15)

(3,71)

Tärkeimpänä motivaatioon vaikuttaneena tekijänä esiin noussut työn hyvin tekemisen
mahdollisuus oli odotettu tulos. Asia on ollut pinnalla keskusteluissa paljon. Ei kuitenkaan
positiivisen kautta vaan pikemminkin sen, että jatkuva kiire ja liian korkea työkuorma
aiheuttaa tunteen siitä, ettei työntekijöillä ole mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin
osaavat. Kirjallisuudessa liian suuren työkuorman on todettu vaikuttavan työhyvinvointiin
ja työhön sitoutumiseen (Dawson ym. 2014, Austin 2015). Tutkimuksen mukaan leikkausosastolla toimivat sairaanhoitajat kokevat sen vaikuttavan myös paljon heidän työmotivaatioonsa. Työn mielekkyys on todettu olevan sisäiseen työmotivaatioon vaikuttava
tekijä (Sinokki 2016, 98). Tässä tilanteessa sen voidaan olettaa olevan vaikuttava mekanismi. Vaikka työn hyvin tekemisen mahdollisuus koettiin motivaation kannalta erittäin
tärkeänä, ei muut työn luonteeseen liittyvät tekijät, kuten työn haasteellisuus, itsensä
toteuttamisen mahdollisuus tai työn emotionaalinen haasteellisuus, nousseet tärkeiksi
työmotivaation kannalta tärkeiksi tekijöiksi. Erityisesti työmotivaatioon vaikuttavana tekijänä kirjallisuudesta mainittiin emotionaalinen haasteellisuus (Trapanier ym. 2015). Emotionaalinen haasteellisuus ei kuitenkaan tutkimusryhmän osalta noussut merkittäväksi
työmotivaation kannalta. Tämä voi johtua leikkausosaston työn luonteesta tai emotionaalisen haasteellisuuden termin ymmärtämisen hankaluudesta.
Toisena muista erottuvana tekijänä esiin nousi leikkaus- ja anestesiatyön ammattilaisena
kehittyminen. Kirjallisuudessa mainitaan henkilökohtaisten tavoitteiden, kokemuksen
sekä

tiedon

työstä

vaikuttavan

työmotivaatioon
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ammattilaisena on yksi mahdollinen vahva henkilökohtainen tavoite ja työmotivaation
lähde. Koska leikkausosastolla toimivien sairaanhoitajien työmotivaatioon vaikuttaa paljon ammattilaisena kehittyminen, voidaan ajatella osaamisen kautta tulevan ammattiylpeyden olevan tärkeä tekijä heille. Tämä siitäkin syystä, että uralla etenemisen mahdollisuuksien ei koettu olevan työmotivaation kannalta tärkeä tekijä.
Työmotivaatioon kolmanneksi eniten vaikutti hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin.
Työympäristön ominaisuuksilla on kirjallisuuden mukaan yhteys työntekijöiden työmotivaatioon sekä työhyvinvointiin (Austin 2015). Tulosten perusteella leikkausosastolla toimivilla sairaanhoitajilla tämä on hyvin tärkeä tekijä työmotivaation kannalta. Hyvät sosiaaliset suhteet esimiehiin eivät olleet, työmotivaation kannalta, läheskään niin tärkeitä
kuin työkavereihin. Tämä voi johtua työympäristössä vaikuttavasta perinteisestä johtamiskulttuurista. Hyvien sosiaalisten suhteiden vaikutus työmotivaatioon tapahtuu oletettavasti työhyvinvoinnin kautta. Työstä saadun nautinnon on tutkimuksissakin todettu vaikuttavan sisäiseen työmotivaatioon (Toode 2015).
Positiivinen palaute, sekä työkavereilta, että esimiehiltä saatuna, nousi esille ulkoisista
motivaattoreista. Ero työstä saatuun palkkaan ei kuitenkaan ollut suuri. Myöskin esimiehiltä ja työkavereilta saatu rakentava palaute koettiin tärkeänä, mutta ei niin tärkeänä
kuin positiivinen palaute. Erilaisten ulkoisten motivaatiotekijöiden merkitys työmotivaation kannalta koettiin tärkeänä. Verrattuna sisäisiin tekijöihin, kuten työn hyvin tekemisen
mahdollisuuteen tai kehittymiseen ammattilaisena, ne kuitenkin vaikuttivat selkeästi vähemmän. Kysymysten, jotka liittyivät palautteen saamiseen, kohdalla yksi vastaus jäi
puuttumaan. Tämä voi johtua esimerkiksi vastaajien ongelmallisista henkilökohtaisista
kokemuksista palautteen saamiseen liittyen.
Työn ominaisuudet kuten mahdollisuus työajan joustoihin, hyvät koulutusmahdollisuudet
tai uralla etenemisen mahdollisuudet eivät tutkimuksen mukaan olleet tärkeimpien työmotivaatioon vaikuttavien tekijöiden joukossa. Erityisesti uralla etenemisen mahdollisuuksien merkitys oli selkeästi vähäisempi kuin mikään muu tekijä. Uralla etenemisen
vähäinen vaikutus työmotivaatioon ei ollut yllättävää. Julkisessa terveydenhuollossa
Suomessa uralla etenemisen mahdollisuudet ovat varsin rajoittuneet. Tästä syystä alalle
saattaa hakeutua henkilöitä, joille uralla etenemisen mahdollisuudet eivät ole tärkeitä.
Leikkausosastolla toimiville sairaanhoitajille itsenäinen päätöksenteon vaikutus työmotivaatioon jäi vähäiseksi muihin tekijöihin verrattuna. Tämä oli ristiriidassa aikaisempien
tutkimusten kanssa, sillä Trapanieri ym. (2015) mukaan juuri autonomisempi vähemmän

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Kirjavainen

62

kontrolloitu työ nostaa sairaanhoitajien työmotivaatiota. Tutkimuksessa on tässä kohtaa
huomioitava myös se, että tarkkojen ohjeiden ja sääntöjenkin merkitys työmotivaatioon
jäi muita tekijöitä matalammaksi. Vaikka työ leikkausosastolla vaatii paljon itsenäistä
päätöksentekoa, perustuu se kuitenkin pohjimmiltaan tarkkoihin ohjeistuksiin ja rutiineihin. Voi olla, että leikkausosaston muista sairaanhoitajien työympäristöistä poikkeava
toiminta vaikuttaa siellä työskentelevien henkilöiden työmotivaation kokemiseen tässä
tilanteessa. Itsenäinen päätöksenteko ja työn tarkat ohjeet ja säännöt sekä niiden noudattaminen ovat arkipäivää leikkausosastolla. Tähän voi myös vaikuttaa se, että vastaajat olivat työkokemukseltaan hyvin kokeneita.
Tutkittavista leikkausosastolla toimivista sairaanhoitajista enemmistö koki työmotivaation tarkoittavan halua, innostuneisuutta tai kiinnostusta tehdä työnsä hyvin. He myös
kuvailivat sen ilmenevän työn ilona, positiivisena asenteena, innostuneisuutena ja energiana työssään. Muita tutkittavilta esiin nousseita työmotivaation käsitteeseen liittyviä ilmaisuja olivat tiimityö, työssä jaksaminen ja siihen panostaminen. Muutamat vastaajat
olivat myös käsitelleet työmotivaatiota perinteisestä näkökulmasta, kuten miksi haluaa
tehdä työtä.
Enemmistö vastaajista arvioi tärkeimmäksi työmotivaationsa lähteeksi tutkittavassa yksikössä työn luonteen. Vastauksista kävi ilmi, että itselleen mielekkäät työtehtävät ja
säännölliset työajat sekä päivätyö motivoivat tutkittavan leikkausyksikön sairaanhoitajia.
Erityisesti työaikoihin liittyvät vastaukset voivat kertoa tutkittavien arvostavan vapaa-aikaansa hyvin korkealle. Toinen tekijä, jonka voidaan katsoa vaikuttavan tutkittavien työmotivaatioon suuresti, oli suhteet työkavereihin. Leikkausyksikössä työskentely on hyvin
tiiviistä tiimityötä, joten on ymmärrettävää, että suhteilla muihin työyhteisön jäseniin on
suuri merkitys työmotivaatioon. Voidaan olettaa, että tutkittavaan yksikköön on hakeutunut työhön henkilöitä, joille on tärkeää yhdessä tekeminen sekä työn ja vapaa-ajan selkeä erottaminen.
Leikkausosastolla työskentely on usein hyvin vaativaa ja teknisesti orientoitunutta. Osa
vastaajista koki juuri tämän työn haasteellisuuden työmotivaationsa lähteeksi. Tämä voi
kertoa siitä, että vastaajat eivät pelkää haastavia töitä, vaan kokevat jonkinasteista ammatillista ylpeyttä osaamisestaan. Kuitenkin työn arvostuksen suoraan työmotivaationsa
lähteeksi oli ilmaissut vain harva. Yhdeksi työmotivaatioon vaikuttavaksi tekijäksi tutkittavassa yksikössä vastaajat olivat arvioineet työolosuhteet, kuten toimivat tilat sekä riittävät ja toimivat työvälineet.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Kirjavainen

63

7.6 Jatkotutkimusaiheet

Tutkimus jätti vastaamatta taustamuuttujien vaikutukseen työmotivaation kokemiseen.
Joitain eroavuuksia oli tuloksissa huomattavissa, mutta ne jätettiin tarkoituksella raportoimatta, koska tilastollista merkitsevyyttä ei voitu todentaa otannan pienen koon vuoksi.
Olisi mielenkiintoista nähdä, onko iällä, työsuhteen luonteella tai työkokemuksella vaikutusta leikkausosastoilla toimivien sairaanhoitajien työmotivaation kokemiseen. Myös
tästä tutkimuksesta kokonaan pois jätetty vastaajan sukupuoli olisi mielenkiintoinen
muuttuja jatkotutkimuksissa. Toinen jatkotutkimuksen aihe on työmotivaation vertaaminen julkisten ja yksityisten leikkausyksiköiden välillä. Ehdotan työmotivaatiotutkimuksen
jatkamista tulevaisuudessa useampiin leikkausyksiköihin, sekä laajentamista myös yksityisiin leikkaustoimintaa tarjoaviin yksiköihin.
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8 TYÖHYVINVOINTIKYSELY
8.1 Lähtökohdat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) julkaistiin 2017 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset. Kysely tehtiin kaikille Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP)
työntekijöille ja siihen vastasi 4787 henkilöä. Tässä raportissa käsitellään tutkittavan
osaston, Tyksin kirurgisen sairaalan leikkausosasto (Ktotek) tuloksia. Tutkittavan osaston osalta kysely koski kaikkia henkilöstöryhmiä. Vastauksia tuli 49, joten vastausprosentiksi muodostui 73%. Kysely sisälsi kahdeksan monivalintakysymystä ja 23 kysymystä, joihin pyydettiin vastaamaan kyllä tai ei. Vastauksia ei raportoitu, jos kysymykseen tuli alle viisi vastausta.
Kyselyn aihepiirit koskivat työtä ja työyhteisöä, työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota, työn
stressitekijöitä, syrjintää, kehityskeskusteluita, johtamista sekä työpaikan suosittelemista. Aihealueessa työ ja työyhteisö kysymykset olivat monivalintakysymyksiä liittyen
vaikutusmahdollisuuksiin työhön ja työaikoihin sekä työyhteisön toimintaan. Työtyytyväisyys ja työmotivaatio aihealueen kysymykset olivat myös monivalintakysymyksiä ja koskivat yleisiä ajatuksia työstä sekä tyytyväisyyttä työn piirteisiin. Työn stressitekijät aihepiiri käsitti sekä monivalintakysymyksiä että kysymyksiä, joihin vastattiin kyllä tai ei. Tämän aihepiirin kysymykset käsittelivät muun muassa työn häiriö- ja rasitustekijöitä, väkivalta- tai uhkatilanteita sekä kiusaamista tai syrjimistä. Johtaminen aihealue käsitteli monivalintakysymyksillä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arvoja ja johtamista. Kyselyn
lopuksi kysyttiin, suosittelisiko vastaaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tai omaa
työyksikköään työpaikkana ystävilleen sekä miten vastaaja kokee tulevan SOTE-muutoksen työnsä kannalta.

8.2 Tulokset

Työhön vaikuttamismahdollisuuksia kysyttiin väittäminä asteikolla 1–5, jossa 1 täysin erimieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Tämän kategorian keskiarvoksi muodostui tutkittavan
osaston osalta 3,11 ja koko sairaanhoitopiirin osalta 3,45. Erityisesti vastaajat olivat erimieltä kysymyksestä minulla on tarpeeksi aikaa saada töitäni tehdyksi, jonka vastausten
keskiarvoksi tutkittavalla osastolla muodostui 2,86 (Taulukko 11).
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Taulukko 11. Työhyvinvointi, vaikutusmahdollisuudet työhön (asteikko 1–5)
VSSHP

KTOTEK

n=4787

n=49

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET TYÖHÖN

3,45

3,11

Minulla on mahdollisuus olla mukana omaa työtäni koskevien muutosten
suunnittelussa

3,40

3,12

Minulla on mahdollisuus toimia itsenäisesti työssäni

4,00

3,29

Minulla on vapautta päättää miten teen työni

3,51

3,16

Minulla on tarpeeksi aikaa saada töitäni tehdyksi

2,90

2,86

Työyhteisön toimintaan liittyviä tekijöitä kysyttiin väittäminä asteikolla 1–5, josta 1 oli täysin erimieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Tässä kategoriassa vastausten keskiarvoksi tutkittavan osaston osalta muodostui 3,61 ja koko sairaanhoitopiirin osalta 3,71. Tutkittavalla osastolla vastaajat olivat eritysesti samaa mieltä siitä, että he ovat selvillä työyhteisön toiminnan tavoitteista (4,23) ja toiminta työyhteisössä on asiakaslähtöistä (4,00).
Eniten eri mieltä vastaajat olivat tässä kategoriassa siitä, että jokainen työyhteisön jäsen
tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty (3,04). Myöskin väittämän työyhteisöni perehdytys on hyvin järjestetty osalta vastaajat olivat erityisesti eri mieltä (3,21)
(Taulukko 12).
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Taulukko 12. Työhyvinvointi, työyhteisön toiminta (asteikko 1–5)
VSSHP

KTOTEK

n=4787

n=49

TYÖYHTEISÖN TOIMINTA

3,71

3,61

Olen selvillä työyhteisöni toiminnan tavoitteista

4,14

4,23

VSSHP:n strategia ohjaa työyhteisöni toimintaa

3,70

3,65

Työyhteisöni toiminta on asiakaslähtöistä

4,22

4,00

Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö toimii työyhteisössämme hyvin

3,90

3,81

Työyhteisöni saa kiitosta onnistumisesta

3,47

3,65

Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa

3,77

3,75

Asenteemme on: "toimimme yhdessä"

3,72

3,60

Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty

3,42

3,04

Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita

3,48

3,25

Työyhteisössämme perehdytys on järjestetty hyvin

3,39

3,21

Työyhteisöni kehittää jatkuvasti toimintaansa

3,68

3,46

Koen työyhteisöni ilmapiirin hyväksi

3,76

3,77

Ottavatko työyhteisösi jäsenet työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen?

3,52

3,46

Vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin kysyttiin asteikolla 1–5, josta 1 tarkoitti voin vaikuttaa erittäin vähän ja 5 voin vaikuttaa erittäin paljon. Koko sairaanhoitopiirin keskiarvoksi
muodostui 3,30 ja tutkittavalla osastolla hieman matalammaksi 2,83. Erityisen vähän tutkittavan osaston vastaajat arvioivat voivansa vaikuttaa työpäivänsä aloitus- ja päättymisaikoihin (1,98). Hieman paremmin he arvioivat voivansa vaikuttaa lomien ja vapaiden
ajankohtiin (3,31) (Taulukko 13).
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Taulukko 13. Työhyvinvointi, vaikutusmahdollisuudet työhön (asteikko 1–5)
VSSHP

KTOTEK

n=4787

n=49

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET TYÖAIKOIHIN

3,30

2,83

Työpäivän aloitus- ja päättymisajankohtaan

2,66

1,98

Taukojen pitämiseen työpäivän kuluessa

3,28

2,42

Työvuorojärjestelyihin

3,31

3,27

Lomien ja vapaiden ajankohtiin

3,72

3,31

Palkattomien virkavapaiden ym. vapaiden pitämiseen

3,54

3,19

Työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon liittyviin kysymyksiin kuuluvassa kategoriassa ajatuksia työstä arvioitiin asteikolla 1–5, josta 1 tarkoitti väittämän kuvaavan ajatuksia työstä
erittäin harvoin ja 5 sen kuvaavan ajatuksia erittäin usein. Tutkittavan osaston keskiarvoksi muodostui tässä kategoriassa 4,06 ja sairaanhoitopiirin keskiarvoksi 4,07. Tutkittavan osaston vastaajat kokivat useimmiten (4,44) työkykynsä työn fyysisiin vaatimuksiin
nähden hyväksi sekä tietojensa ja taitojensa riittävän työtehtävien hoitamiseen (4,42).
Hieman matalammaksi tutkittavan yksikön vastaajat kokivat ammatilliset kehittymismahdollisuutensa (3,42) sekä kokemuksen työssä jaksamisesta (3,75) (Taulukko 14).
Taulukko 14. Työhyvinvointi, ajatukset työstä (asteikko 1–5)
VSSHP

KTOTEK

n=4787

n=49

AJATUKSET TYÖSTÄ

4,07

4,06

Olen tyytyväinen työhöni

3,99

3,92

Koen työni merkitykselliseksi

4,20

4,15

Tietoni ja taitoni ovat riittäviä työtehtävieni hoitamiseen

4,29

4,42

Minulla on hyvät ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet työssäni

3,60

3,42

Koen jaksavani työssäni hyvin

3,81

3,75

Työkykyni työn fyysisiin vaatimuksiin nähden on hyvä

4,33

4,44

Työkykyni työn henkisiin vaatimuksiin nähden on hyvä

4,16

4,27

Olen ylpeä työstäni

4,16

4,13
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Tyytyväisyyttä työn piirteisiin mitattiin asteikolla 1–7, josta 1 tarkoitti vastaajan olevan
erittäin tyytymätön ja 7 erittäin tyytyväinen. Kategorian väittämien keskiarvoksi sairaanhoitopiirissä muodostui 4,99 ja tutkittavalla osastolla 4,83. Erityisen tyytymättömiä tutkittavalla osastolla vastaajat olivat palkan oikeudenmukaisuuteen antamaansa työpanokseen nähden (2,94). Tyytyväisimpiä he olivat työsuhteen jatkuvuuteen (6,42) (Taulukko
15).
Taulukko 15. Työhyvinvointi, tyytyväisyys työn piirteisiin (asteikko 1–7)
VSSHP

KTOTEK

n=4787

n=49

TYYTYVÄISYYS TYÖN PIIRTEISIIN

4,99

4,83

Työsuhteen jatkuvuuteen

6,03

6,42

Tulevaisuuteeni tässä työpaikassa

5,31

5,25

Palkkani oikeudenmukaisuuteen tälle työpaikalle antamaani työpanokseen verrattuna

3,53

2,94

Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen työssäni

5,10

4,73

Työn stressitekijöitä mitattiin sekä monivalintakysymyksillä että kysymyksillä, joihin vastattiin kyllä tai ei. Monivalintakysymykset käsittelivät työn häiriöitä ja rasitustekijöitä asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoitti, asia on häirinnyt, huolestuttanut tai rasittanut minua erittäin
usein tai jatkuvasti ja 5 erittäin harvoin tai ei koskaan. Sairaanhoitopiirin keskiarvoksi
monivalintakysymysten osalta muodostui 2,88 ja tutkittavan osaston osalta 2,94. Tutkittavan osaston vastaajia oli useimmin häirinnyt, huolestuttanut tai rasittanut henkilöstön
määrän riittämättömyys (2,67). Harvimmin heitä oli häirinnyt, huolestuttanut tai rasittanut
eri tahojen keskenään erilaiset ja ristiriitaiset odotukset työn suhteen (3,44). Tämäkin oli
kuitenkin keskiarvona varsin matala (Taulukko 16).
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Taulukko 16. Työhyvinvointi, työn häiriöt ja rasitustekijät (asteikko 1–5)
VSSHP

KTOTEK

n=4787

n=49

TYÖN HÄIRIÖ JA RASITUSTEKIJÄT

2,88

2,94

Jatkuva kiire ja tekemättömien töiden paine

2,72

2,75

Liian vähän aikaa työn tekemiseen kunnolla

2,86

2,83

Henkilöstön määrällinen riittämättömyys

2,77

2,67

Jatkuvat keskeytykset, työtehtäviä ei voi tehdä yhtäjaksoisesti loppuun

2,65

2,85

Eri tahojen keskenään erilaiset ja ristiriitaiset odotukset työni suhteen

3,24

3,44

Toisarvoiset työt vievät aikaa "varsinaiselta" tärkeimmältä työltäni

2,93

2,98

Ruuhkat

3,01

3,08

Tutkittavan osaston vastaajista 90 % (n=43) ei ollut kokenut, että häneltä odotetaan kohtuutonta työmäärää. Niistä, jotka olivat kokeneet toisin 60 % (n=3) oli ottanut asian puheeksi esimiehensä kanssa (Taulukko 17).
Taulukko 17. Työn häiriö ja rasitustekijät, työmäärä
TYÖN HÄIRIÖ JA RASITUSTEKIJÄT, TYÖMÄÄRÄ

n

Kyllä

Ei

Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää

48

10%(n=5)

90%(n=43)

Oletko ottanut asian puheeksi esimiehen kanssa

5

60%(n=3)

40%(n=2)

Väkivalta- tai uhkatilanteita tutkittavalla osastolla oli koettu hyvin vähän. Vain yksi vastaajista oli kokenut henkistä väkivaltaa, esimerkiksi sanallista uhkailua potilaiden taholta
viimeisen 12 kuukauden aikana. Ruumiillista väkivaltaa tai aseella uhkaamista potilaiden
taholta, ei osastolla oltu koettu (Taulukko 18).
Taulukko 18. Työn häiriö ja rasitustekijät, väkivallan uhka
TYÖN HÄIRIÖ JA RASITUSTEKIJÄT, VÄKIVALLAN UHKA

n

Kyllä

Ei

Henkinen väkivalta (esim. sanallinen uhkailu)

48

2%(n=1)

98%(n=47)

Ruumiillinen väkivalta (esim. lyöminen, potkiminen)

48

0%

100%(n=48)

Aseella uhkaaminen (ampuma-, terä- tai lyömäase)

48

0%

100%(n=48)

Onko seuraavia väkivalta- tai uhkatilanteita sattunut sinulle työssäsi potilaan/asiakkaan taholta viimeisen 12 kk:n aikana?
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Tutkittavalla osastolla 44 % (n=21) vastanneista oli havainnut mielestään epäasiallista
kohtelua tai työpaikkakiusaamista. Kolme vastaajaa koki itse olleensa tämän kaltaisen
toiminnan kohteena viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaajamäärän pienuuden vuoksi
kysymyksiä, oletko kertonut epäasiallisesta kohtelusta/kiusaamisesta esimiehelle sekä
onko esimiehesi puuttunut tähän, kohtia ei raportoitu (Taulukko 19).
Taulukko 19. Työn häiriö ja rasitustekijät, epäasiallinen kohtelu
TYÖN HÄIRIÖ JA RASITYSTEKIJÄT, EPÄASIALLINEN KOHTELU

n

Kyllä

Ei

Esiintyykö mielestäsi työyhteisössäsi tällaista käyttäytymistä?

48

44%(n=21)

56%(n=27)

Oletko itse ollut tällaisen epäasiallisen kohtelun/kiusaamisen
kohteena viimeisen 12 kk:n aikana?

48

6%(n=3)

94%(n=45)

Oletko kertonut epäasiallisesta kohtelusta/kiusaamisesta esimiehellesi?

3

-

-

Onko esimiehesi puuttunut epäasialliseen kohteluun/kiusaamiseen?

1

-

-

Epäasiallisella kohtelulla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua jatkuvaa ja toistuvaa
eristämistä, loukkaavaa, alistavaa tai mitätöivää käyttäytymistä,
uhkaamista tai muuta painostusta. Kiusaamisen kohteena oleva
kokee itsensä usein puolustuskyvyttömäksi.

Työympäristössä esiintyvää syrjintää koskevissa kysymyksissä, tutkittavalla osastolla,
vastaajista 33 % (n=16) oli kokenut syrjintää mielipiteiden perusteella, 8 % (n=4) aseman
perustella sekä 6 % (n=3) sukupuolen perusteella. Koulutuksen, etnisen taustan, vakaumuksen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjintää ei oltu koettu (Taulukko 20).
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Taulukko 20. Työn häiriö ja rasitustekijät, syrjintä
TYÖN HÄIRIÖ JA RASITUSTEKIJÄT, SYRJINTÄ

n

Kyllä

Ei

Sukupuolen perusteella

48

6%(n=3)

94%(n=45)

Koulutuksen perusteella

48

0%

100%(n=48)

Mielipiteiden perusteella

48

33%(n=16)

67%(n=32)

Aseman perusteella

48

8%(n=4)

92%(n=44)

Etnisen taustan perusteella

48

0%

100%(n=48)

Uskonnon tai vakaumuksen perusteella

48

0%

100%(n=48)

Seksuaalisen suuntautumisen perusteella

48

0%

100%(n=48)

Esiintyykö työpaikallasi syrjintää seuraavista syistä?

Johtamista arvioitiin esittämällä monivalintaväittämiä VSSHP:n arvoista ja johtamisesta
asteikolla 1–5, josta 1 tarkoitti täysin erimieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Tämän kategorian kysymysten keskiarvoksi tuli sairaanhoitopiirin osalta 3,25 ja tutkittavan osaston
3,23 (Taulukko 21). Parhaiten tutkittavassa yksikössä arvioitiin VSSHP:n arvojen tuntemus (3,77). Väittämän, ylimmän johdon päätökset ovat johdonmukaisia, tutkittavan osaston vastaajat arvioivat heikoimmin pitävän paikkansa (2,98).
Taulukko 21. VSSHP:n arvot ja johtaminen
VSSHP

KTOTEK

n=4787

n=49

VSSHP:N ARVOT JA JOHTAMINEN

3,25

3,23

Tunnen VSSHP:n arvot

3,70

3,77

VSSHP:n arvot tulevat näkyviksi ylimmän johdon toiminnassa

3,20

3,15

VSSHP:n arvot tulevat näkyviksi toimi-, palvelu- tai tulosalueen johdon toiminnassa

3,22

3,10

VSSHP:n ylin johto osoittaa esimerkillään sitoutuneensa VSSHP:n strategiaan

3,24

3,17

Ylimmän johdon päätökset ovat johdonmukaisia

3,02

2,98

Saan tietoa tapahtuvista muutoksista

3,15

3,21

Kyselyn mukaan 44 % (n=21) tutkittavan osaston henkilökunnasta oli käynyt esimiehen
kanssa kehityskeskustelun viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaajista, jotka olivat kehityskeskustelussa käyneet 62 % (n=13) piti niitä hyödyllisinä, 33 % (n=7) ei hyödyllisenä
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eikä hyödyttömänä sekä 5 % (n=1) hyödyttöminä. Tutkittavan yksikön vastaajista 90 %
(n=43) suosittelisi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä työpaikkana ystävilleen ja 88 %
(n=42) suosittelisi tutkittavaa yksikköä työpaikkana ystävilleen (Taulukko 22).
Taulukko 22. Kehityskeskustelut ja suositukset
KEHITYSKESKUSTELUT JA SUOSITUKSET

n

Kyllä

Ei

Oletko käynyt esimiehesi kanssa kahdenkeskisen kehityskeskustelun (=esimies-alaiskeskustelu tai tavoitekeskustelu) viimeisen
12 kuukauden aikana?

48

44%(n=21)

56%(n=27)

Suosittelisitko VSSHP:tä työpaikkana ystävällesi?

48

90%(n=43)

10%(n=5)

Suosittelisitko omaa työyhteisöäsi työpaikkana ystävällesi?

48

88%(n=42)

13%(n=6)

Viimeisenä väittämänä oli uskon, että SOTE-muutos on työni kannalta myönteinen. Se
arvioitiin asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoitti täysin erimieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Koko
sairaanhoitopiirin keskiarvo oli 2,73 ja tutkittavan yksikön 2,54.

8.3 Johtopäätökset

Tutkittavalla osastolla Tyksin kirurgisen sairaalan leikkausosastolla VSSHP:n työhyvinvointikyselyn vastausprosentiksi nousi 73 % (n=49), jota voidaan pitää erittäin hyvänä ja
kattavana. Verrattuna koko sairaanhoitopiirin vastauksiin, lähes jokaisen kysymyksen
kohdalla tutkittavan osaston henkilökunnan arviot olivat matalampia kuin VSSHP:ssä
keskimäärin. Vaikka erot eivät olleet suuria, voi tästä tehdä johtopäätöksen, että työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät olivat työntekijöiden arvioimana, tutkittavassa yksikössä,
koko sairaanhoitopiiriin verrattuna huonommassa tilassa. Verrattuna sairaanhoitopiiriin,
erityisen matalaksi tutkittavassa yksikössä arvioitiin mahdollisuus toimia itsenäisesti
työssä sekä palkan oikeudenmukaisuus annettuun työpanokseen verrattuna. Kummankin edellä mainitun tekijän on tutkimuksissa todettu vaikuttavan sairaanhoitajien työhyvinvointiin (Zurmehly 2008, Syvänen 2008).
Työtä ja työyhteisöä tutkivissa väittämissä tutkittavat kokivat, ettei heillä ollut tarpeeksi
aikaa saada töitä tehdyksi. Kaikki eivät myöskään kokeneet tulevansa ymmärretyiksi ja
hyväksytyiksi työyhteisössään. Erityisen huonoksi vastaajat arvioivat vaikutusmahdollisuutensa työaikoihin, esimerkiksi työpäivän aloitus- ja päättymisajankohtaan tai taukojen
pitämiseen työpäivän kuluessa. Vastauksista voidaan tehdä johtopäätös, että vastaajat
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kokevat tekevänsä töitä liian kiireellä. Kiire heijastuu myös taukojen pitämiseen työpäivän aikana. Säännöllinen työaika, joka on sidottuna leikkaukseen tulevan potilaan hoitoprosessiin ei anna paljon mahdollisuuksia työajan joustoihin. Onkin luonnollista, että tätä
työtä tekevät henkilöt eivät koe pystyvänsä vaikuttamaan paljoakaan työaikoihinsa. Se,
etteivät kaikki työyhteisön jäsenet koe tulevansa ymmärretyiksi tai hyväksytyiksi, viittaa
huonoon työilmapiiriin. Useissa tutkimuksissa on todettu, esimerkiksi Kvist, Mäntynen ja
Vehviläinen-Julkunen (2013) ja Coetzee, Klopper, Ellis ja Aiken (2013), että työolosuhteita parantamalla ja työkuormaa vähentämällä pystytään vaikuttamaan työhyvinvointiin
sekä parantamaan jopa hoidon laatua. Työn kuormittavuutta pystytään vähentämään
jonkin verran tehokkaalla organisoinnilla, mutta henkilöstöresurssien oikea mitoittaminen
toimintaan nähden on tehokkaampi keino.
Työtä ja työyhteisöä koskevissa väittämissä vastaajat arvioivat olevansa selvillä työyhteisönsä toiminnan tavoitteista erityisen positiivisesti. He myös arvioivat työyhteisön toiminnan olevan asiakaslähtöistä sekä yhteistyön toimivan eri ammattiryhmien välillä. Toiminta leikkausosastolla on hyvin tavoiteorientoitunutta ja tiivistä tiimityötä eri ammattiryhmien välillä. Tämän vuoksi positiiviset arviot näistä väittämistä olivat odotettavia.
Työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota käsittelevissä väitteissä vastaajat kokivat, ettei
työstä saatu palkka ollut oikeudenmukainen tehtyyn työpanokseen nähden. Elisa Kangasmäki (2007) on tutkimuksessaan todennut työntekijöiden kokevan ajantasaisen palkkauksen arvostuksena. Voidaankin päätellä, että työhyvinvointia voidaan parantaa tutkittavassa yksikössä osoittamalla arvostusta työntekoa kohtaa ajantasaisella ja oikeudenmukaisella palkkauksella. Erittäin positiivisesti vastaajat arvioivat, tässä kategoriassa, tietojensa ja taitojensa riittävän työtehtävien tekemiseen sekä luottamuksen työsuhteen jatkumiseen. He myös kokivat työnsä merkitykselliseksi sekä työkykynsä hyväksi työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin nähden. On odotettavaa, että julkisessa terveydenhuollossa työskentelevät työntekijät luottavat työsuhteidensa jatkumiseen. Julkisessa terveydenhuollossa Suomessa on perinteisesti työsuhteet hyvin vahvalla pohjalla.
Se, että vastaajat kokivat olevansa tietojen ja taitojen osalta vahvoja, voidaan selittää
tutkittavan osaston henkilöstörakenteella. Esimerkiksi tutkittavalla osastolla toimivista
sairaanhoitajista yli 70 % omaa työkokemusta vähintään 10 vuotta. Vaikka vastaajat kokivat työkuormansa suureksi, he arvioivat työkykynsä siihen nähden riittäväksi. Tämä on
työhyvinvoinnin kannalta hyvä asia.
Työn häiriö- ja rasitustekijöitä kartoittavissa kysymyksissä tutkittavan yksikön työntekijät
kokivat useimmin työtään häiritsevänä, huolestuttavana tai rasittaneena tekijänä

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Kirjavainen

74

henkilökunnan riittämättömyyden. Tämä voi johtua leikkausosaston erityisestä työnkuvasta. Pitkät perehdytysajat ja hyvin erikoistunut osaaminen ovat aiheuttaneet sen, että
poissaolojen tilalle ei ole mahdollista saada sijaisia. Osastolla on yksittäisten henkilöiden
poissaoloihin varauduttu henkilöstöresurssin mitoituksella, mutta useiden ihmisten samanaikaisten poissaolojen korvaaminen on mahdotonta. Tällöin ainoaksi keinoksi jää
leikattavien potilaiden määrän vähentäminen. Äkillisissä poissaoloissa tämä tarkoittaa
jopa jo sovittujen leikkausten perumista. Yksikössä on kuitenkin vallalla hyvin korkea
työmoraali potilaita kohtaan, joten leikkausten perumiseen ei ryhdytä kuin ääritilanteissa.
Tämä johtaa siihen, että työntekijät pyrkivät kompensoimaan puuttuvien henkilöiden työpanoksen nostamalla omaa työpanostaan. Tämä laskee luonnollisesti työhyvinvointia.
Leikkausyksikön työn luonteesta ja olosuhteista johtuen osastolla ei juuri esiinny potilaiden taholta henkistä tai ruumiillista väkivallan uhkaa. Työyksikön sisäistä epäasiallista
kohtelua tai työpaikkakiusaamista osastolla kuitenkin esiintyy. Miltei puolet vastaajista
oli huomannut tämänkaltaista käytöstä. Vaikka monet olivat tämänkaltaista toimintaa
nähneet, vain muutama oli tunnistanut olleensa sen kohteena. Tämä johtuu joko siitä,
että eri ihmiset kokevat epäasiallisen käytöksen tai kiusaamisen eri tavoin, tai siitä, että
tämänkaltaisen toiminnan kohteena on vain muutama henkilö. Ongelmalliseksi tilanteen
tekee huomio, että ihmisten havaitessa epäasiallista toimintaa tai työpaikkakiusaamista
vain yksittäiset henkilöt ovat kertoneet siitä esimiehille. Ehkä tässä on kyse työpaikkakiusaamiselle tai kiusaamiselle yleensä tyypillisestä piirteestä, että ei haluta puuttua muiden ongelmiin.
Tutkittavan osaston työntekijöistä joka kolmas oli kokenut syrjintää mielipiteidensä perusteella. Tutkimuksessa ei eritelty tarkemmin minkälaisissa tilanteissa tämänkaltaista
syrjintää esiintyy. Kysymyksessä voi olla työhön tai toimintaan liittyvien mielipiteiden
huomiotta jättämistä. Tämä voi kertoa ongelmista työyhteisön vuorovaikutuksessa. Työympäristön vuorovaikutusta parantamalla kyetään lisäämään työntekijöiden työhyvinvointia (Syvänen 2008, 37–38).
Koko sairaanhoitopiirin arvot tunnettiin tutkittavassa yksikössä hyvin. Tämä työyhteisön
arvojen tunteminen on työhyvinvoinnin kannalta hyvä asia. Kuitenkaan vastaajat eivät
osanneet arvioida niiden näkyvyyttä ylemmän johdon toiminnassa. Vastaajat myös kokivat, ettei ylemmän johdon päätökset olleet johdonmukaisia. Tämä voi johtua yleisesti
siitä, ettei ylempi johto ole kyennyt tuomaan rooliaan organisaatiossa riittävästi esille.
Jos ylemmän johdon rooli organisaatiossa sekä sen tekemien päätösten taustat tuodaan
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selkeämmin esille, voisi se lisätä ymmärrystä johtamista kohtaan ja sen kautta myös
parantaa työhyvinvointia.
Kehityskeskusteluja tutkittavalla osastolla oli käyty viimeisen 12 kuukauden aikana vain
hieman alle puolen henkilökunnan kanssa. Tähän on todennäköisenä syynä ajanpuute.
Kehityskeskustelujen lisääminen olisi hyödyllistä työyhteisön kannalta, sillä vain yksi niihin osallistunut henkilö koki sen hyödyttömänä. Kehityskeskustelut parantavat työntekijöiden kokemusta johdon toiminnasta. Positiivisilla johtamiskokemuksilla on taas tutkimuksissa todettu yhteys työhyvinvointiin (Syvänen 2008, 37).
SOTE-muutos koettiin tutkittavan yksikön henkilökunnan mielestä negatiivisena heidän
työnsä kannalta. Tämä voi johtua siitä, että SOTE yhdistetään vastaajien mielissä yksityisen leikkaustoiminnan voimakkaaseen kasvuun. Tämä kasvu on näkynyt tutkittavalla
osastolla siten, että moni pitkäaikainen työkaveri on päättänyt siirtyä yksityisen terveydenhuollon palvelukseen. Tästä syystä työyhteisöön on tullut paljon uusia ihmisiä. Tämä
muutosturbulenssi aiheuttaa luonnollisesti epävarmuuden tunnetta pitkäaikaisissa työntekijöissä.
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9 KEHITTÄMISSUUNNITELMA
9.1 Lähtökohdat

Kehittämissuunnitelmissa on huomioitava mitä resursseja on käytössä ja kuinka kehittymismyönteisiä kehittymisen keskiössä olevat henkilöt ovat. Kehittäminen voi aiheuttaa
muutosvastarintaa, mutta sitä voidaan laimentaa johdon aktiivisella toiminnalla. (Lindström 1995, 374.) Hyvä kehittämissuunnitelma muodostuu kehittämiskohteen kuvauksesta, suunnitelluista toimenpiteistä sekä vastuun jakamisesta. Se sisältää myös aikataulutuksen sekä kehittymisen seurannan. Suunnitelmaan kannattaa asettaa vain kaikkein tärkeimmät kehittämisen kohteet, koska montaa kohdetta ei kannata kehittää samanaikaisesti. (Manka, Kaikkonen ja Nuutinen 2007, 29-30.)
Tämän projektin tarkoitus oli tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat leikkausosastolla toimivien
sairaanhoitajien työmotivaatioon, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen, sekä luoda
tuotetun tiedon pohjalta kehittämissuunnitelma. Alussa tehdyllä kirjallisuuskatsauksella
oli projektissa kaksi roolia. Ensinnäkin se antoi tarvittavan tietopohjan tehdylle työmotivaatiotutkimukselle sekä valmiin työhyvinvointitutkimuksen analysoinnille. Toiseksi se
toimi tietopohjana työhön sitoutumiseen vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseen. Työmotivaatiotutkimus kartoitti tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkimuksen kohteena olleiden sairaanhoitajien työmotivaatioon. Analysoitu työhyvinvointitutkimus antoi kuvan tutkittavassa yksikössä vallitsevasta työhyvinvoinnin tilasta. Saatujen tulosten perusteella määriteltiin keskeisimmät kehittämisen kohteet, asetettiin ne tärkeysjärjestykseen sekä luotiin kehittämisen kohteille kehittämisehdotukset.

9.2 Kehittämiskohteet

Työmotivaatiotutkimuksen tulosten perusteella keskeisimpiä työmotivaatioon vaikuttavia
tekijöitä olivat mahdollisuus tehdä työ hyvin, kehittyminen työssä ammattilaisena, hyvät
sosiaaliset suhteet työkavereihin sekä positiivisen palautteen saaminen esimiehiltä ja
työkavereilta. Tärkeimmiksi työmotivaatioonsa vaikuttaviksi tekijöiksi, juuri tutkittavalla
osastolla, vastaajat arvioivat mielekkäät työtehtävät, sopivat työajat, työn haasteellisuuden sekä hyvät työolosuhteet ja välineet.
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Työhyvinvointitutkimuksesta keskeisimpinä huomioina nousivat esiin palkkaus, joka ei
vastaajien mielestä ole työkuormaan nähden oikeudenmukainen. Työhyvinvoinnin kannalta työkuormaa itsessään ei koettu kohtuuttomana, mutta sen tekemiseen ei vastaajien
mielestä ollut riittävästi aikaa. Tämä on vahvasti yhteydessä siihen, että vastaajat kokivat
myös vahvasti henkilökunnan riittämättömyyden häiritsevän työhyvinvointiaan. Vastaajat
kokivat myös, ettei heillä ollut riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihin, kuten työpäivän aloitukseen ja lopetukseen sekä työn tauottamiseen. Tutkittavassa työympäristössä oli myös esiintynyt työyhteisön jäsenten välillä työhyvinvointia laskevaa epäasiallista kohtelua ja syrjintää mielipiteiden perusteella. Johtamisen osalta tutkittavassa yksikössä oli käyty kehityskeskusteluja liian vähän.
Projektin tavoitteena olevaan organisaatiotason työhön sitoutumiseen voidaan vaikuttaa
parhaiten tunnetasolla, saamalla työntekijät innostumaan työstään juuri tutkittavassa yksikössä. Toinen sitoutumisen näkökulma, johon voidaan pyrkiä vaikuttamaan, on jatkuvuuden näkökulma eli onko työpaikan vaihtamisesta hyötyä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella keskeisimmiksi työhön sitoutumiseen laskevasti vaikuttaviksi tekijöiksi sairaanhoitajilla osoittautuivat tyytymättömyys palkkaukseen, huonot mahdollisuudet edetä
uralla, huono johdon tuki, tunnustuksen puute sekä negatiiviset henkilökunnan asenteet.
Työhön sitoutumista laski myös kokemus liian vähäisestä henkilökunnasta sekä liian
suuri työkuorma (Taulukko 22).
Taulukko 23.Tutkimuksista esiin nousseet tekijät
Työmotivaatio

Työhyvinvointi

Työhön sitoutuminen

Mahdollisuus tehdä työ hyvin

Oikeuden mukainen palkkaus

Tyytymättömyys palkkaukseen

Kehittyminen ammattilaisena

Liian vähän aikaa tehdä työtä

Huonot mahdollisuudet edetä

hyvin

uralla

Liian vähäinen henkilökunta

Huono johdon tuki

Positiivisen palautteen saami-

Ei riittävästi mahdollisuutta vai-

Tunnustuksen puute

nen työkavereilta ja esimiehiltä

kuttaa työaikoihin

Mielekkäät työtehtävät/ työn

Epäasiallista kohtelua ja syrjin-

Negatiiviset henkilökunnan

haasteellisuus

tää mielipiteiden perusteella

asenteet

Sopivat työajat

Kehityskeskustelujen puute

Liian vähäinen henkilökunta

Sosiaaliset suhteet työkavereihin

Hyvät työolosuhteet ja välineet
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Tutkittavalla leikkausosastolla työskentelevien sairaanhoitajien työmotivaatiota voidaan
tukea antamalla mahdollisuus työn hyvin tekemiseen, tukemalla työntekijöiden ammatillista kasvua sekä antamalla tunnustusta ja positiivista palautetta. Sitä voidaan myös tukea osoittamalla arvostusta tehtyä työtä kohtaan sekä antamalla työntekijöille heidän
osaamiseensa nähden tarpeeksi vaativia tehtäviä. Yhtenä tärkeänä työmotivaation lähteenä esiin nousseet tiimityö ja sosiaaliset suhteet kaipaavat myös ylläpitoa ja kehittämistä. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa johtamisella. Erityisesti transformationaalisen
johtamisen ominaispiirteet kuten alaisten laaja-alainen huomioiminen ja ryhmässä yhteisen edun mukaan toimimisen tukeminen, sopivat tähän.
Työhyvinvointia voi tutkittavalla leikkausosastolla parantaa kehittämällä palkkausjärjestelmää suuntaan, jossa työntekijät kokisivat palkkauksen oikeudenmukaisena. Ahkeruudesta ja työn hyvin tekemisestä tulisi kyetä palkitsemaan myös rahallisesti. Järjestelmää,
missä ahkeruudesta palkitaan vain lisätöillä ei koeta oikeudenmukaisena. Toinen tekijä,
johon työhyvinvoinnin kannalta tulisi puuttua, on riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen. Vastaajat arvioivat, ettei heiltä vaadita kohtuutonta työkuormaa, joten optimiolosuhteissa, jossa koko henkilöstöresurssi on käytettävissä, asiat ovat hyvin. Henkilöstöresurssin vähyys ilmeneekin tilanteissa, joissa henkilökuntaa on paljon poissa. Tällöin
jäljellä oleva henkilöstö joutuu tekemään poissaolevien työntekijöiden työn oman työnsä
ohella. Tämä voidaan kokea kiireenä, eli on liian vähän aikaa tehdä työ niin hyvin kuin
osaa. Henkilöstön lyhytaikaisiin poissaoloihin pyritään perinteisesti reagoimaan sijaisjärjestelyillä. Leikkaussaliympäristö on kuitenkin sijaisjärjestelyjen kohteena haasteellinen,
koska jo työn tekeminen perustasolla vaatii laajapohjaista erityisosaamista. Tämän
vuoksi työhön kykeneviä sijaisia ei ole saatavilla.
Yksi tärkeä työhyvinvointiin vaikuttava huomio tutkittavalla osastolla oli siellä esiintyvä
epäasiallinen kohtelu tai syrjintä mielipiteiden perusteella. Epäasiallista kohtelua tai jopa
kiusaamista ei tule sallia missään työympäristössä. Tätä tukee myös tutkimustulos, jonka
mukaan hyvien sosiaalisten suhteiden merkitys tutkittavien työmotivaatioon oli hyvin
suuri. Tämän vuoksi, tämä esiinnoussut työhyvinvoinnin este tulee asettaa kehittämisen
kohteeksi myös tutkittavassa yksikössä. Työhyvinvointitutkimuksessa nousi esiin myös
kehityskeskusteluiden vähyys. Ottamalla tavoitteeksi toteuttaa kehityskeskustelut järjestelmällisesti voidaan tukea tutkittavien työhyvinvointia sekä työmotivaatiota.
Projektin päämääränä oli tutkimustietoon nojaten kehittää työhön sitoutumista organisaatiotasolla. Kehittämissuunnitelmaa tehdessä onkin mietittävä, mitkä työmotivaatiota
ja työhyvinvointia parantavat tekijät vaikuttavat parhaiten juuri työhön sitoutumiseen.
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Tärkeimpänä työhön sitoutumiseen vaikuttavana kehittämiskohteena, joka oli sidoksissa
työmotivaatioon ja työhyvinvointiin, oli riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen. Liian
vähäinen henkilökunta nousi selvästi esiin työhyvinvointia häiritsevänä tekijänä. Myös
työhyvinvointia häiritsevä kokemus, että työn kunnolla tekemiseen on liian vähän aikaa
sekä tärkein vastaajien työmotivaation lähde, mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, voidaan
katsoa osittain olevan sidoksissa liian vähäiseen henkilökuntaan. Tämä siksi, etteivät
vastaajat kuitenkaan arvioineet heiltä vaadittavan liian suurta työkuormaa. On helppo
sanoa, että työntekijöitä on liian vähän. Kun otetaan huomioon yhteiskunnan julkiselle
terveydenhuollolle asettamat säästötavoitteet, ei voida pitää henkilöstöresurssin kasvattamista realistisena tavoitteena kehittämissuunnitelmalle. Kokemusta liian vähäisestä
henkilökunnasta ja mahdollisuudesta työn hyvin tekemiseen onkin lähdettävä parantamaan muilla keinoin. Kuitenkin tämä on niin tärkeä asia, että se nousee tärkeimmäksi
kehittämiskohteeksi.
Toinen tärkeä työhön sitoutumiseen vaikuttava tekijä, jonka kehittäminen sai tukea myös
työmotivaatio- ja työhyvinvointitutkimuksista, oli ammatillisen kasvun tukeminen. On selvää, että henkilöt, joilla on tavoitteena uralla eteneminen eivät sitoudu työympäristöihin,
joissa tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Uralla eteneminen ei kuitenkaan ollut tutkimuksen mukaan työmotivaation kannalta merkittävä tekijä, mutta kehittyminen ammattilaisena oli. Kehittyminen ammattilaisena oli tutkittavassa yksikössä yksi tärkeimmistä työmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Tähän liittyvänä tekijänä nousi esiin myös työhyvinvoinnin kannalta häiritsevä tekijä, kehityskeskusteluiden puute. Jos ajattelee uralla etenemistä mikrotasolla työympäristön sisäisenä mahdollisuutena, voidaan tutkittavassa
ympäristössä ammatillista kasvua tukemalla parantaa työhön sitoutumista.
Kolmas työhön sitoutumista tukeva kehittämiskohde on työilmapiirin parantaminen. Sosiaaliset suhteet työkavereihin oli vastaajien mielestä yksi tärkeimmistä työmotivaationsa
lähteistä. Tutkittavassa työympäristössä esiintyi myös työhyvinvointia häiritsevänä tekijänä epäasiallista kohtelua ja syrjintää. Kun negatiivisten henkilökunnan asenteiden huonontaman työilmapiirin on todettu vähentävän työhön sitoutumista, on tämä otettava kehittämisen kohteeksi kehityssuunnitelmassa.
Neljäntenä kehittämiskohteena esiin nousi palkkaus. Tyytymättömyys palkkaukseen vähentää työhön sitoutumista. Myös kokemus epäoikeudenmukaisesta palkkauksesta oli
työhyvinvointikyselyn mukaan eniten työhyvinvointia häiritsevä tekijä. Työmotivaation
kannalta palkka ei noussut viiden tärkeimmän tekijän joukkoon, mutta sen merkitys oli
kuitenkin suuri. Palkkaus on julkisessa terveyden huollossa henkilöstöresurssin lisäksi
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tekijä, johon on vaikeinta vaikuttaa. Työehtosopimus määrittelee julkisen terveydenhuollon palkkauksen raamit, lähtökohtana tasa-arvoinen palkkaus. Tämänhetkinen malli ei
tue ahkeruutta. Se, että ahkeruudesta palkitaan vain lisätöillä, koetaan epäoikeudenmukaisena. Tutkimuksen kohteena oleva leikkausosasto on työympäristönä luonteeltaan
sellainen, jossa ahkeruuteen kannustavalla palkkauksella pystyttäisiin vaikuttamaan työhön sitoutumisen lisäksi työtehon lisääntymiseen, joka näkysi leikkausmäärien nousuna.
Työhön sitoutumista organisaatiotasolla tukevat kehittämiskohteet:
1.
2.
3.
4.

Työn hyvin tekemisen mahdollistaminen
Ammatillisen kasvun tukeminen
Työilmapiirin parantaminen
Työntekemisen ja ahkeruuden arvostaminen myös palkkauksella

9.3 Kehittämisehdotukset

9.3.1 Työn hyvin tekemisen mahdollistaminen

Työn hyvin tekemisen mahdollisuus on sidoksissa kiireen tunteeseen. Koska henkilöstöresurssin kasvattaminen ei tule kyseeseen, voidaan kiireen tunteeseen vaikuttaa kehittämällä työntekoa. Karsimalla ylimääräisiä ja päällekkäisiä tehtäviä sekä määrittelemällä ja roolittamalla leikkausosastotyössä olevat työtehtävät, voidaan vähentää kiirettä
ja näin tukea työn hyvin tekemisen kokemusta. Tähän tarpeeseen olisi mahdollista vastata aloittamalla tutkimuksen kohteena olevalle osastolle LEAN-projekti leikkaustoiminnan kehittämiseksi. LEAN on järjestelmällinen toiminnan kehittämisen menetelmä, joka
perustuu toiminnan perusteelliseen arviointiin ja pitkäjänteiseen kehittämiseen (Suomen
Lean-yhdistys).

9.3.2 Ammatillisen kasvun tukeminen

Kehityskeskustelut ovat toimiessaan erinomainen keino tukea työntekijöiden ammatillista kehittymistä sekä myöskin keino parantaa työhyvinvointia ja työhön sitoutumista
(Aarnikoivu 2016). Ammatillisen kehittymisen tukemiseksi olisi suositeltavaa luoda järjestelmä, jolla mahdollistetaan kehityskeskusteluiden säännöllinen toteuttaminen. Lisäksi ammatillisen kehityksen tukemiseksi olisi hyvä mahdollistaa työntekijöille
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pidemmän aikavälin henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen yhdessä esimiesten kanssa.

9.3.3 Työilmapiirin parantaminen

Johtamisella on suuri merkitys työilmapiirille, mutta vastuu työilmapiiristä kuuluu kaikille
työyhteisön jäsenille. Jokainen työntekijä voi parantaa yhteistä työilmapiiriä kunnioittamalla yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. (Aro 2018.) Tutkittavassa työympäristössä ei ole
kirjoitettu auki yhteisiä pelisääntöjä, joten olisi suositeltavaa luoda työyhteisön yhteiset
pelisäännöt esimerkiksi huoneentaulu-muodossa. Työilmapiiriä on hyvä kehittää säännöllisesti osana arkista toimintaa (Aro 2018). Tämän vuoksi olisi suositeltavaa järjestää
säännöllisiä matalan kynnyksen työilmapiirin arviointikeskusteluja 1-2 kertaa vuodessa.
Näissä keskusteluissa kaikki saisivat tuoda omia tuntemuksiaan julki pienissä ryhmissä,
jonka jälkeen tuntemukset esiteltäisiin yhteisesti koko työyhteisölle.

9.3.4 Työntekemisen ja ahkeruuden arvostaminen myös palkkauksella

Työaika ja siitä saatu palkka on tutkittavalla osastolla tarkkaan määritelty. Edes omasta
halusta ei voi lisätuloja hankkia. Työntekijöille on hyvä antaa mahdollisuus omalla ahkeruudella vaikuttaa tuloihinsa. Tämä motivoisi työntekijöitä ja parantaisi heidän työhön sitoutumistaan. Työyksikössä olisikin hyvä selvittää työympäristössä työajan ulkopuolella
tapahtuvan työn tekemisen rakenteellisten esteiden purkamista. Tämän lisäksi olisi suositeltavaa luoda kannustinjärjestelmä, kuten tulospalkkiojärjestelmä, jonka määräytymiseen työntekijät pystyvät itse vaikuttamaan omalla toiminnallaan.

9.3.5 Johtajuuden kehittyminen

Johtajana kehittyminen on aina johtajan omalla vastuulla (Pirnes 1995, 213). Varsinaisten kehittämiskohteiden lisäksi olisi suositeltavaa kehittää johtamista transformationaaliseen suuntaan. Tämä siitä syystä, että tutkimuksissa on todettu selvä yhteys transformationaalisen johtamisen ja työhön sitoutumisen välille (Gramov& Brandt 2011, Gillet
ym. 2013, Olkinuora 2015). Tämä tapahtuu parhaiten esimiesten omalla aktiivisella hakeutumisella johtamista käsitteleviin koulutuksiin ja seminaareihin sekä tutustumalla
transformationaalista johtamista käsitteleviin julkaisuihin.
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9.4 Kehittämissuunnitelman toteutus

Kehittämisprojektin suunnitelman mukaisesti sen tuotoksena syntyvän kehittämissuunnitelman käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa 2019. Kehittämissuunnitelma luotiin määriteltyjen kehittämisehdotuksien pohjalta (Taulukko 24). Siinä määriteltiin alustavasti kehittämiskohteille suositellut toimenpiteet ja niille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöinä toimivat projektin vetäjä ja yksikön esimiehet. Toimeksiantajan pyynnöstä suunitelmaan ei
aseteta tarkkoja aikatauluja, koska niiden toteuttamiseksi tarvittavista resursseista ei ole
varmuutta.
Taulukko 24. Kehittämisuunnitelma
Kehittämiskohde

Toimenpiteet

Työn hyvin tekemisen mahdollistami-

LEAN-projekti leikkaustoimin-

nen

nan kehittämiseksi

Ammatillisen kasvun tukeminen

Kehityskeskusteluiden sään-

Vastuut
Projektin vetäjä

Yksikön esimiehet

nölliset toteuttamiset

Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laadinta
Työilmapiirin parantaminen

Yhteisten pelisääntöjen laati-

Projektin vetäjä

minen

Työilmapiirin arviointikeskustelut
Työntekemisen ja ahkeruuden

Selvitykset tulospalkkiojärjes-

Yksikön esimiehet

arvostaminen myös palkkauksella

telmästä ja lisätyön tekemi-

/ Projektin vetäjä

sen mahdollistamisesta
Transformationaalinen johtaminen

Esimeisten aktiivinen tutustu-

Yksikön esimiehet

minen transformationaalisen
johtajuuden toimintamalleihin

Kehittymistä tullaan arvioimaan sisäisesti projektiryhmän toimesta. Arviointi tapahtuu
usein sisäisesti pienemmissä projekteissa, koska ulkoista arviointitukea ei ole saatavilla
(Seppänen-Järvelä 2004, 26). Projektiyhmä käy kehittämisuunnitelman toteutumisesta
reflektiivisen arviointikeskustelun. Keskustelun tueksi projektin vetäjä analysoi tuoreimman työhyvinvointikyselyn tulokset. Tämän lisäksi tarkastellaan kehityskeskusteluiden ja
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henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien toteutumista lukuina. Projektin onnistumisen
kannalta tärkein arvioinnin kohde on henkilöstön vaihtuvuus. Arvioimalla henkilöstön
vaihtuvuutta voidaan todeta onko kehittämissuunnitelmalla ollut vaikutusta työhön sitoutumiseen. Arviointi suunnitellaan tapahtuvaksi syksyllä 2024.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Kirjavainen

84

10 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI
Projektien arvioinnissa huomioitavia asioita ovat aikataulujen ja organisaation toimivuus,
resurssien hallinta, tavoitteiden saavuttaminen, projektin sisäinen ilmapiiri sekä mikä
meni pieleen ja mikä onnistui (Anttila & Tenkama 2001, 135). Tämän lisäksi arvioidaan
projektin johtajan kehittymistä ja oppimista. Työn arvioinnissa ei ollut käytössä ulkopuolista tahoa, joten arviointi suoritettiin itsearviointina. Projektien arvioiminen itsearviointina
vaatii kriittistä asennetta ja rohkeutta tuoda esiin myös ongelmatilanteita (Silfverberg
2007, 44).
Kehittämisprojekti eteni aikataulullisesti hyvin tarkkaan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Ainoa muutos suunnitelmaan oli kyselykaavakkeen valmistumisen venyminen syksyyn 2018. Tämä johtui kyselykaavakkeen luomiseen kuluvan ajan aliarvioimisesta. Projekteissa, jotka sisältävät tutkimuksellisen osuuden on hyvä varata kyselykaavakkeen
laatimiselle reilusti aikaa. Aikataulun venyminen kyselykaavakkeen laatimisvaiheessa ei
kuitenkaan haitannut projektin etenemistä.
Projektiryhmän koostumukseen panostettiin projektin alussa. Tämä näkyi projektin aikana laajana asiantuntemuksena. Projektiryhmän asiantuntemusta käytettiin apuna kaikissa projektin vaiheissa. Tämä oli luonnollista ja toimi hyvin, koska projektijohtaja ja
projektiryhmä työskentelivät samassa työpisteessä. Myös yhteys ammattikorkeakouluun
toimi koko projektin ajan erinomaisesti. Projektin alussa oli suunnitelmissa kokoontua
projektiryhmän toimesta säännöllisesti, mutta jo pian projektin alkamisen jälkeen tuli selväksi, että työympäristön kiireisen työtahdin vuoksi tämä malli ei toimisi. Tämän vuoksi
yhteydenpito projektiryhmän sisällä hoidettiin projektijohtajan toimesta yksilö kerrallaan.
Tämä todettiin toimivaksi järjestelmäksi, mutta lisäsi projektijohtajan työkuormaa. Tämä
kuvasti hyvin myös projektijohtajan roolia projektissa. Varsinaisen tutkimus- ja kirjoittamistyön lisäksi projektijohtaja hoiti yhteydenpidon projektiryhmän ja ammattikorkeakoulun välillä. Projektiryhmän rooliksi jäi neuvojen ja asiantuntijalausuntojen antaminen.
Vaikka projektin organisaatio oli toimiva ja pystyi reagoimaan vastaan tuleviin ongelmiin
muuttamalla suunniteltua toimintamallia, voidaan projektista kuitenkin löytää opittavaa.
Opettavaisena huomiona voidaan pitää projektijohtajan aktiivisen roolin tärkeyttä. Projektijohtaja oli hetkittäin passiivinen, joka näkyi projektiryhmän etääntymisenä projektista. Ottamalla aktiivisempi rooli ja panostamalla säännölliseen viestintään, projektijohtaja olisi pystynyt pitämään projektiryhmän mukana projektin keskiössä paremmin.
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Projektin tarkoituksena oli luoda aikataulutettu kehittämissuunnitelma työhön sitoutumisen parantamiseksi työmotivaatiota ja työhyvinvointia kehittämällä. Projektin loppupuolella kuitenkin päädyttiin projektiryhmän toimesta tavoitteesta poikkeavaan tuotokseen.
Yhdessä projektin tilaajan, projektiryhmän ja projektijohtajan kanssa päädyttiin tarkan
aikataulutetun suunnitelman sijaan antamaan suosituksia kehittämiskohteiksi ja niiden
toteutusmalleiksi. Syy tähän oli epävarmuus tulevaisuuden resursseista sekä toiminnasta. Tästä syystä projektin tulosten toimivuuden arviointi on sidoksissa arviointijakson
toteutettuihin suosituksiin. Tämä ei kuitenkaan poista projektin merkitystä ja tärkeyttä
työmotivaation, työhyvinvoinnin ja työhön sitoutumiseen vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseksi leikkausosastoympäristössä. Tältä osin projekti voidaan katsoa onnistuneeksi.
Projektilla oli toinenkin tärkeä tavoite. Projektijohtajan oppiminen ja kehittyminen. Projekti on opettanut paljon tutkimuksellisia perustaitoja kuten kirjallisuuskatsauksen tekemistä tai kyselykaavakkeen laadintaa. On ollut myös opettavaista huomata, kuinka paljon työtä asioiden perusteleminen vaatii. Ammattikorkeakoulun merkitys on tämän oppimisen mahdollistajana ollut suuri. Vaikka projekti on opettanut paljon, on se myös avannut silmiä huomaamaan, kuinka paljon tutkimusmetodiikassa on opittavaa.
Projektinjohtamistaidot ovat projektin etenemisen myötä myös kehittyneet paljon. Jo projektin alussa erilaisten tarpeiden ja odotusten yhteen sovittaminen kehitti yhteistyötaitoja.
Vaikka henkilökohtainen näkemys projektin toteutuksesta on tärkeä, on kuitenkin välttämätöntä ottaa huomioon projektin tilaajan sekä muiden projektin lähtökohtiin vaikuttavien
tahojen tarpeet ja toiveet. Projektin edetessä myös ajankäyttötaidot osoittautuivat tärkeiksi. On opettavaista huomata, kuinka paljon aikaa jotkin pieneltä tuntuvat tehtävät
vievät. Projektit vaativat edetäkseen myös aikatauluja ja niiden noudattamista. Projektin
aikana huomattiinkin tilanteita, joissa tekemättömät työt kasaantuivat ja aiheuttivat turhaa stressiä. Projektien johtamiseen liittyy olennaisena osana viestintä. Viestinnän
osalta projektin vetäminen ei täysin onnistunut. Viestintä ei ollut säännöllistä ja kattavaa,
vaan se keskittyi projektin eri etenemisvaiheiden ympärillä tapahtuvaan tiedottamiseen.
Projektiryhmä työskenteli tiiviisti samassa työpisteessä, jolloin projektiin liittyvä viestintä
oli epäsäännöllistä ja rajoittui projektin johtajan ja yksittäisten projektiryhmän jäsenten
välille. Tämä johti siihen, että kaikki projektiin kuuluvat eivät olleet jatkuvasti ajan tasalla
projektin etenemisestä. Tulevissa projekteissa projektijohtajan on hyvä kirjata ylös myös
nonformaalit keskustelut ja tuoda ne suunnitelmallisesti ja säännöllisesti koko projektiryhmän tiedoksi. Tällä tavoin pystyttäisiin pitämään koko projektiryhmä ajan tasalla
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projektin etenemisestä. Tämä myös mahdollistaisi paremmin koko projektiryhmän asiantuntemuksen hyödyntämisen.
Kehittämisprojektin tarkoitus ja lähtökohdat olivat sen aloittamishetkellä ajankohtaisia
Suomessa käynnissä olleen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi. Uudistus
kuitenkin kaatui ennen projektin valmistumista. Tämä ei poistanut projektin ajankohtaisuutta ja tärkeyttä.
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Kyselylomake

Motivaatio kyselytutkimus
Tutkimus numero: T144/2018
TYKS KTOTEK
pmv. 29.10.2018

Taustatiedot
Ikä (vuosina):
Alle 26
26-35
36-45
46-55
yli 55

Työsuhde:

Työkokemus leikkaus- ja
anestesiatyössä (vuosina):

Vakituinen
Määräaikainen

alle 1
1-5
5-10
10-20
yli 20

Väittämät (Vasta väittämiin ympyröimällä mieleisesi vastaus)
Seuraavat tekijät vaikuttavat
työmotivaatiotani kohottavasti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Työn haasteellisuus
Mahdollisuus toteuttaa itseäni
Mahdollisuus tehdä työni hyvin
Työpaikan arvomaailma
Potilastyön emotionaalinen
haasteellisuus
Itsenäinen päätöksenteko
Työn tarkat ohjeet ja säännöt
Hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin
Hyvät sosiaaliset suhteet esimiehiin
Työstä saatu palkka
Työstä saadut palkkiot (muut kuin
varsinainen palkka)
Esimiehiltä saatu positiivinen palaute
Esimiehiltä saatu rakentava palaute
Työkavereilta saatu positiivinen palaute
Työkavereilta saatu rakentava palaute
Kehittyminen leikkaus- ja anestesiatyön
ammattilaisena
Hyvät kouluttautumismahdollisuudet
Työtehtäviin perehdyttäminen
Uralla etenemisen mahdollisuus
Mahdollisuus työajan joustoihin
Mahdollisuus työn tauottamiseen

Ei
vaikuta
lainkaan
1
1
1
1
1

Vaikuttaa
vähän

Vaikuttaa
kohtalaisesti

Vaikuttaa
paljon

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Vaikuttaa
erittäin
paljon
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
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22. Mitä työmotivaatio sinun mielestäsi tarkoittaa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
23. Mitkä tekijät eniten vaikuttavat motivaatioosi työskennellä juuri tässä työpisteessä?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Työmotivaatio alustus
Hei kaikille.
Tämä alustus käsittelee työmotivaatiota. Tulen kertomaan miten kirjallisuudessa määritellään työmotivaatio
ja esimerkkien avulla mitä se voisi tarkoittaa käytännössä. Tämän jälkeen jaan kaikille kyselykaavakkeen
koskien työmotivaatiota. Alustuksen aikana en vastaa kysymyksiin. Toivon myös, että kyselykaavakkeen
täytön aikana, ette keskustelisi vierustovereiden kanssa. Tämä siitä syystä, että kyselyn on tarkoitus kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttavat juuri teidän henkilökohtaiseen työmotivaatioon.
Kyselykaavakkeessa on väittämiä, joihin vastataan asteikolla 1-5 josta 1 tarkoittaa ”Ei vaikuta lainkaan” ja 5
”Vaikuttaa erittäin paljon”. Lopussa on kaksi avointa kysymystä, johon vastataan kirjoittamalla vastaus oman
näkemyksen mukaan. Avoimen kysymyksen vastausten ei tarvitse liittyä kyselykaavakkeen aikaisempiin kysymyksiin tai vastauksiin. Kysely kaavake alkaa muutamalla taustatieto kysymyksellä, joissa kysytään ikää,
työsuhteen kestoa ja työsuhteen luonnetta. Kyselykaavake ei käsittele työpaikkasi nykyistä tilaa, vaan sen
on tarkoitus kartoittaa teidän taustalla työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä.
Kaikissa tutkimuksen vaiheissa varmistetaan, että ketään vastaajaa ei voi yksilöidä tuloksista. Tutkimukseen
osallistuminen on myöskin täysin vapaaehtoista.
Toivon, että pohtisitte kysymyksiä ja vastauksianne huolella. Tämä tutkimus tehdään teidän kaikkien hyväksi.
Motivaatio
Aluksi kerron hieman motivaatiosta yleensä, jotta työmotivaation käsite olisi helpommin ymmärrettävissä.
Motivaatio voidaan määritellä niinä yksilöllisinä voimina jotka saavat meidät toimimaan. Nämä voimat perinteisesti jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin vaikuttimiin. Sisäinen motivaatio saa meidät toimimaan puhtaasti ilosta
ja nautinnosta. Ulkoisen motivaation lähteinä toimivat taas saadut palkkiot ja toisaalta mahdolliset rangaistukset
Motivaatio voidaan jakaa myös tilanne ja yleismotivaatioksi. Yleismotivaatio vaikuttaa taustalla, ollen luonteeltaan varsin pysyvää. Tilannemotivaatio taas luonteeltaan lyhytkestoista ja tilannesidonnaista. Tilannemotivaatio on altis ympäristötekijöiden vaikutuksille. Esim. henkilö on motivoitunut hoitamaan ja huolehtimaan sairaista ihmisistä, kun taas yksittäisessä tilanteessa sama henkilö ei ole motivoitunut hoitamaan yksittäistä sairasta ihmistä, koska hän on väsynyt tai kokee työsuoritteen liian vaikeaksi itselleen.

Työmotivaatio
Työmotivaatio on vaikutin joka saa ihmisen kiinnostumaan ja innostumaan työstään. Työmotivaatiota voidaan sanoa myös työntekijän toiminnan käyttövoimaksi. Työmotivaatioon vaikuttaa itse työ, työn ominaisuudet, ympäristö jossa työskennellään sekä työntekijän yksilölliset tekijät kuten persoona ja elämänvaiheet.
Kaikki ihmiset eivät motivoidu työsään samalla tavalla tai samoista asioista. Esim. Toinen motivoituu työstään, kun se on tarpeeksi haastavaa. Samalla toinen haluaa tehdä vain helppoa ja yksinkertaista työtä ja
käyttää voimavaransa työn ulkopuoliseen toimintaan. Työntekijöiden yksilölliset erot voivat vaikuttaa
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työmotivaatioon jopa samassa työtehtävässä. Esim. toinen voi kokea työtehtävän sopivan haastavaksi ja
toinen ei.
Kuten motivaatio yleensä, myös työmotivaatiokin jaetaan perinteisesti ulkoisiin eli kontrolloituihin ja sisäsyntyisiin eli autonomisiin tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi palkkiot, palaute, koulutusmahdollisuudet,
uralla etenemisen mahdollisuudet ja työn organisointi. Sisäsyntyisiä tekijöitä ovat esim. työn mielekkyys,
haasteellisuus, työstä saatu nautinto ja se, että työ on työntekijän arvojen mukaista. Vaikka työmotivaatio
jaetaan perinteisesti kahteen, voivat eri motivaatiolajit vaikuttaa myös päällekkäin. Esim. ulkoinen työmotivaation lähde palkka, ei tyydytä pelkästään henkilön omia tarpeita vaan palkan avulla henkilö pystyy huolehtimaan omasta perheestään, jolloin henkilön työmotivaation lähde onkin tarve huolehtia läheisistään.
Miksi sitten hyvä työmotivaatio on tärkeää. On tutkimuksissa osoitettu, että vahvasti työhön motivoitunut
työntekijä yrittää enemmän, keskittyy työhönsä ja suoriutuu tehtävistään paremmin. Tämän lisäksi työmotivaation on todettu olevan vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin.

Kiitos
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TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
Tutkimustiedote

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto/Terhy

Tutkimustiedote
Tutkimusnumero: T144/2018

Hei
Olen suorittamassa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK). Tutkintoon liittyy
opinnäytetyö, jonka teen kehittämisprojektina osastollenne. Projektin aiheena on
leikkausosastolla toimivien sairaanhoitajien työmotivaation, työhyvinvoinnin ja työhön
sitoutumisen kehittäminen ja sen lopullisena tuloksena on tarkoitus luoda aiheeseen liittyvä
kehittämissuunnitelma.
Yhtenä osana projektia kartoitetaan leikkausosastolla toimivien sairaanhoitajien
työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Tämä toteutetaan kyselykaavakkeella, johon toivon
teidän vastaavan. Vastaaminen tapahtuu osastotunnin aikana maanantaina 29.10.
Osallistuminen on vapaaehtoista.
Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja kyselykaavakkeen suunnittelussa on otettu huomioon,
ettei yksittäistä henkilöä voida tuloksista tunnistaa. Kyselytilaisuuden jälkeen kaavakkeita
lukee vain allekirjoittanut. Tämän lisäksi kaavakkeita säilytetään niin, ettei ulkopuoliset pääse
niihin käsiksi. Projektin valmistumisen jälkeen kaavakkeet tuhotaan.
Ystävällisesti pyydän teitä osallistumaan tutkimukseen. Teidän vastauksenne ovat arvokkaita
ja mahdollistavat kehittämisprojektin onnistumisen.

Mika Kirjavainen
Sairaanhoitaja AMK / YAMK-opiskelija
puh. 040-5793749
mika.kirjavainen@edu.turkuamk.fi
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