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1 JOHDANTO

Työ tarjoaa parhaimmillaan yhden merkittävimmistä elämänsisällöistä ja ylläpitää

osaltaan ihmisen hyvinvointia ja terveyttä, mutta se voi olla myös raskas taakka. Tä-

män opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja tukemaan työkykyä ylläpitävää

toimintaa ja edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opinnäytetyö tehtiin Keski-

Suomen keskussairaalan vatsakirurgian osastolle. Lähtökohtana oli työhyvinvoinnin

kehittäminen. Osaston hoitotyöntekijät olivat keskeisessä roolissa kehittämistoimin-

nassa. Tavoitteena oli, että opinnäytetyöstä nousevia kehittämisajatuksia voi hyödyn-

tää soveltaen myös muissa työyksiköissä.

Työhyvinvointiin liittyvä keskustelu ja tutkimus työssä jaksamisesta ovat Suomessa ja

ulkomailla useimmiten rakentuneet uupumus- ja stressikäsitteiden varaan, kun taas

hyvinvointinäkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle (Kuokkanen 2004, 32; Ro-

binson & Siitonen 2001, 6; Brooks & Anderson 2005, 325). Työuupumusta ja työssä

jaksamisen ongelmaa synnyttäviä tekijöitä on selvitetty lukuisissa tutkimuksissa

(esim. Kalimo & Toppinen 1997; Wickström ym. 2000; Kanste 2005). Niissä on il-

mennyt, että erityisesti jatkuva kiire, resurssipula, osaavien työntekijöiden kuormitta-

minen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen synnyttävät jaksamisen ongel-

mia. Positiivisen psykologian kehittymisen myötä on virinnyt kiinnostus suoraan posi-

tiiviseen työhyvinvointiin ja siihen, mitä muuta – työuupumusoireiden puuttumisen

lisäksi – se voisi olla (Hakanen 2004, 12).

Keski-Suomen keskussairaala kuuluu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:een,

STES-verkostoon. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehty terveyden edistämistyö on

vaikuttanut ratkaisevalla tavalla kyseisen verkoston perustamiseen, sen toiminnan

aloittamiseen ja toiminnan kehittämiseen Suomessa. Sairaanhoitopiiri julkaisi vuonna

2001 Terveyttä edistävä sairaala -ohjelma vuosille 2001-2006 esitteen. Tämä ohjelma

on edelleen voimassa ja sen yhtenä tärkeänä tavoitteena on henkilökunnan terveyden

edistäminen ja hyvinvointi. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen

yhteistyöryhmä myönsi vuoden 2007 Hyvä terveysteko! -palkinnon vatsakirurgian

osastolle. Palkinto myönnettiin vatsakirurgian osastolle ansioituneesta ja monipuoli-

sesta työskentelystä terveyden edistämisen ja työhyvinvoinnin saralla. Opinnäytetyön

ajatuksena oli, että asioita voi kehittää edelleen ja jo hyvät asiat voivat olla vieläkin

paremmin.
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Opinnäytetyössä tarkasteltiin Keski-Suomen keskussairaalan vatsakirurgian osaston

hoitajien työhyvinvointia ja sen kehittämisen mahdollisuuksia. Asiaa lähestyttiin osas-

tolla aiemmin tehtyjen työhyvinvointiin liittyvien selvitysten kautta. Näiden selvitys-

ten tulosten pohjalta kartoitettiin, mitkä asiat osastolla olivat hyvin ja missä asioissa

oli parantamisen varaa. Kehittämisehdotuksia koottiin osaston henkilökunnalta työhy-

vinvointipäivän yhteydessä. Kehittämisehdotusten pohjalta järjestettiin äänestys, josta

selvisi, mitkä asiat hoitajien mielestä olivat tärkeimpiä oman työhyvinvoinnin kannal-

ta. Osaston työhyvinvointitiimi on jatkossa opinnäytetyön tekijän tukena kehittämis-

ehdotusten eteenpäin viemisessä.

Vastuun työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä tulee olla siellä, missä työkin teh-

dään. Vastuu on yhtä lailla työn johdolla kuin jokaisella ihmisellä itsellään. Tärkein

hyvinvoinnin lähde on lähityöyhteisö. Sen kehittämiseen tulee kaikkien osallistua.

(Otala 2003, 7.) Opinnäytetyön taustalla on ajatus siitä, että työhyvinvoinnin kehittä-

minen lähtee omasta halusta tehdä itselleen mahdollisimman hyvä työpaikka.

2 TYÖHYVINVOINTI

2.1 Työhyvinvoinnin määritelmiä

Otalan ja Ahosen (2003) mukaan työhyvinvointi tarkoittaa työyhteisöä, joka tarjoaa

haasteita ja mahdollisuuksia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä onnistumisia ja

kehittymismahdollisuuksia. Työhyvinvointi on paljon muutakin kuin vain fyysisestä

terveydestä huolehtimista tai niitä yksittäisiä toimenpiteitä, joilla työntekijöitä yrite-

tään virkistää kerran vuodessa. (Otala & Ahonen 2003, 16.) Työhyvinvointi tarkoittaa

yhdelle ihmiselle yhtä ja toiselle toista. Tämän vuoksi hyvinvointia edistävien toimen-

piteiden on oltava sekä yhteisöllisiä että entistä yksilöllisempiä ja kytkeydyttävä vas-

tuulliseen johtamiseen. (Hakanen 2004, 292.)

Sekä Rauramo (2004) että Otala & Ahonen (2003) käyttävät työhyvinvoinnin kuvaa-

miseen Abraham Maslowin motivaatioteoriaa. Sen mukaan ihmisen tarpeet muodos-
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tavat hierarkian, jossa ylimpänä tavoitteena ja eettisenä ihanteena on itsensä toteutta-

misen motiivi. Teorian mukaan korkeinta tarvehierarkian porrasta on mahdotonta saa-

vuttaa, mikäli alemman tason tavoitteet eivät ensin toteudu. Maslowin tarvehierarkiaa

tarkastelemalla voidaan löytää mahdollisia puutteita ja ongelmia, jotka haittaavat työ-

hyvinvoinnin kokemista. (Rauramo 2004, 39; Otala & Ahonen 2003, 21-22.)

Työhyvinvoinnin portaita, joita kuviossa (1) havainnollistetaan, voi käyttää työhyvin-

voinnin jatkuvaan, kestävään kehittämiseen. Tarkoitus on nousta porras portaalta sa-

malla omaa itseä, ympäristöä, yhteisöä ja organisaatiota arvioiden ja mahdollisuuksien

mukaan kehittäen ja lopulta päästä ylimmälle portaalle. Alimmalla tasolla ovat psyko-

logiset tarpeet, joihin kuuluvat mm. ruoka, liikunta, lepo ja vapaa-aika. Toisen tason

muodostaa turvallisuuden tarve, joka voidaan liittää esimerkiksi ergonomiaan, palkka-

ukseen ja työn pysyvyyteen. Kolmantena tasona on liittymisen tarve, tarve kuulua

ryhmään ja saavuttaa me-henkeä. Neljäntenä portaana on arvostuksen tarve. Ylimpänä

tasona on luovuus ja itsensä toteuttamisen tarve eli tarve oppia ja hallita osaamista.

Prosessi alkaa kehittämiskohteiden tunnistamisesta ja valinnasta työpaikalla.  (Raura-

mo 2004, 39-40.)

KUVIO 1. Maslowin tarvehierarkia (Rauramo 2004, 40)

Otala ja Ahonen (2003) lisäävät Maslowin portaiden päälle vielä yhden portaan, hen-

kisyys ja sisäinen draivi. Siihen kuuluvat omat arvot, motiivit ja oma sisäinen energia.

Ne ohjaavat ihmisen innostusta ja sitoutumista eri asioihin. Siitonen (1999) käyttää
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sisäisestä draivista termiä voimaantuminen. Voimaantuminen on ihmisestä itsestään

lähtevä prosessi. Viime kädessä oma hyvinvointikin lähtee omasta halusta ja omasta

itsestä, omista arvoista ja ihanteista. Mitkään työnantajan toimet eivät vaikuta, jos ei

itse halua vaalia omaa hyvinvointiaan. (Otala & Ahonen 2003, 21-22; Siitonen 1999,

181.)

Hyvinvointia voidaan lähestyä kokonaisvaltaisesti, jolloin huomioidaan ensisijaisesti

yksilön tekemä työ, mutta myös yksilön muu elämä työn ulkopuolella sekä yksilön

elämänhistoria. Siitonen ym. (2002) ovat tutkimuksessaan todenneet, että yksilön po-

sitiivinen perusasenne työhön, jolla on yhteys koettuun työhyvinvointiin, on tutkitta-

vien arvioimana lähtöisin lapsuudesta ja myös elämänkokemukset vaikuttavat asentee-

seen. Juuti ja Vuorela (2002) katsovat työhyvinvoinnin olevan monien tekijöiden

summa. He pitävät työhyvinvoinnin kehittämisen kannalta lähtökohtana sitä, että ih-

minen voi kokonaisvaltaisesti fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti hyvin. Hyvinvoin-

nin, mutta myös pahoinvoinnin, voidaan katsoa olevan luonteeltaan kasautuvaa. Hy-

vän olon kehittämisen kannalta tämä kasautuva malli tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Kun saadaan aikaan edes pieniä muutoksia, ne alkavat vahvistaa myönteistä kehitystä

myös muilla elämänalueilla.  (Utriainen & Kyngäs 2003, 6; Juuti & Vuorela 2002, 64-

65.)

Hoitotyössä hyvinvointitekijät kytkeytyvät perustehtävään, yhteisöön, työn organi-

sointiin ja hoitajien ammatillisuuteen. Elämä työn ulkopuolella (perhe, ihmissuhteet,

vapaa-aika, harrastukset, luonto, uskonto) on hoitajille merkittävä voimavara. Työn ja

muun elämän välisen suhteen osalta työ ja muu elämä ovat yhteydessä toisiinsa, mutta

pääsääntöisesti työhyvinvointia määrittävät työolot ja kotona koettua hyvinvointia

kodin olot. (Utriainen 2006, 4.)

2.2 Työhyvinvointi yksilön kannalta

Työntekijän hyvinvoinnin voidaan katsoa olevan yksilön itsensä määrittämä kokemus,

johon kokonaisvaltaisesti vaikuttavat yksilön elämä, elämänhistoria sekä työ, jota so-

siaalinen ympäristö osaltaan määrittää. Yksilöllinen työkyky on monen tekijän sum-

ma. Perinnölliset ominaisuudet luovat pohjan, jonka lisäksi hankitaan koulutuksellisia

ja työkokemuksellisia tietoja ja taitoja. Ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
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kehitys ja kasvu ovat kuitenkin työkyvyn perusta. Työkyvyssä on kysymys yksilön

toimintaedellytysten ja toisaalta työn vaatimusten välisestä suhteesta. Elintavat luovat

tai kuluttavat ihmisen voimavaroja ja vaikuttavat kykyyn tehdä työtä, mutta myös työ-

oloilla on keskeinen merkitys työssä suoriutumiseen. Motivaatio ja työhalukkuus vai-

kuttavat olennaisesti työsuoritukseen ja työtuloksiin. (Utriainen & Kyngäs 2003, 7;

Rauramo 2004, 32.)

Yksilön työhyvinvointiin vaikuttaa positiivisesti kokemus ”omassa” työssä työskente-

lemisestä. Ammatti-identiteetin rakentaminen onnistuu silloin, kun odotukset työltä

ovat selvät ja työ tarjoaa haasteita. Haasteet virittävät mielenkiinnon ja auttavat työn-

tekijää pyrkimyksessä kokea olevansa hyvä, pätevä ja osaava sekä omissa että muiden

silmissä. (Elovainio & Kivimäki 2001, 375; Juuti & Vuorela 2002, 68, 135.) Hyvin-

voiva työntekijä kokee työnsä sisällön merkitykselliseksi ja tärkeäksi, hänellä on ke-

hittymismahdollisuuksia työssään sekä hän tuntee itsensä arvostetuksi työyhteisön

jäseneksi (Miettinen 2006, 289).

Sisäisen hallinnan tunteen omaava ihminen uskaltaa tarttua häntä rasittaviin tilantei-

siin. Työperäisessä stressissä paras tapa on aktiivinen toiminta eli vaikuttaminen stres-

sin aiheuttajaan. Motivaatio ja hyvinvointi riippuvat toisistaan kehämäisesti. Henkilö-

kohtaisten tavoitteiden valinta ja sopeuttaminen ovat osa hyvinvointia, koska resurssit

ovat rajalliset. Terve itsekkyys tarkoittaa sitä, että opetellaan kuuntelemaan omia tun-

teita sen sijaan, että annetaan ulkoisten tekijöiden määrätä elämää. Työhön voi opetel-

la suhtautumaan realistisesti ja ”ei” -sanan käyttämistä voi harjoitella. Omien vah-

vuuksien tunnistaminen lisää itsetuntoa. Ihminen ei voi olla hyvä kaikessa, mutta kiel-

teisiäkin piirteitään voi kehittää. Vastoinkäymisistä voi oppia. (Manka 2006, 179-

186.)

Ihmisillä on odotus hyväksytyksi tulemisesta ja arvostuksesta. Työelämässä on oltava

mahdollisuuksia kokea onnistumisia. Organisaation ja esimiesten tulee muistaa työn-

tekijöiden tekemän työn tunnustaminen ja arvostaminen. (Hakanen 2004, 292.) Jos

työntekijät eivät saa palautetta työstään, heidän on vaikea tietää, mitä heiltä odotetaan.

Näin ollen he voivat kokea itsensä epävarmoiksi ja uhatuiksi. (Elovainio & Kivimäki

2001, 374-375.) Ihmiset odottavat, että ponnistellessaan jonkun tavoitteen eteen he

saavat siitä myös itselleen hyötyä. Jatkuva liian vähäinen työn palkitsevuus suhteessa

kasvaviin työn vaatimuksiin ja työn edellyttämiin ponnistuksiin uhkaa paitsi työmoti-
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vaatiota myös työntekijän terveyttä. Palkka on luonnollisesti tärkeä mutta yksinään

riittämätön palkkio ponnisteluista työssä. Työntekijälle ovat tärkeitä mahdollisuus

tehdä merkittäväksi koettua työtä ja tuntea, että voi tehdä työnsä hyvin ja auttaa ihmi-

siä. Etenemismahdollisuudet, urakehitys, ammattitaidon syventyminen ja työsuhteen

turvallisuus voidaan niin ikään kokea tärkeiksi palkkioiksi ponnisteluista. (Kivimäki

ym. 2002, 42.)

Osaamisesta on tullut keskeinen kilpailutekijä työelämässä, työsuhdeturva ja siksi se

on myös merkittävä hyvinvoinnin lähde. Osaaminen lisää työn mielekkyyttä, mahdol-

listaa oivallusten riemun, luo turvallisuudentunnetta, vahvistaa identiteettiä, lisää työ-

tehoa ja vähentää turhia virheitä ja työn häiriötekijöitä. (Rauramo 2004, 26.)

Työajan säätelymahdollisuus vaikuttaa naisten terveyteen ja psyykkiseen hyvinvoin-

tiin. Naiset kantavat useimmiten ensisijaisen vastuun kodin ja läheisten hoidosta. Jos

työelämän joustavuus auttaa näistä vastuista selviytymistä, ei terveysongelmia ole

naisilla odotettavissa päinvastoin kuin joustomahdollisuuksien puuttuessa. (Vahtera

ym. 2002, 35.) Tasapainoilua työn ja perheen tarpeiden välillä tulee helpottaa (Brooks

& Anderson 2005, 325).

Hoitajille hyvinvointitekijöiksi ovat osoittautuneet ammatillisuuteen liittyvät tekijät;

kokemus omasta pätevyydestä sekä osaamisesta ja ammatinvalinnan osuvuudesta.

Hoitajille voiman lähde on työn kokeminen merkitykselliseksi. Hyvinvointia lisää se,

että omat henkilökohtaiset tavoitteet työlle kohtaavat organisaation tavoitteet. (Brooks

& Anderson 2005, 324.) Jatkuvan kehittymisen osalta hyvinvointitekijöitä ovat mah-

dollisuus ammatilliseen ja persoonalliseen kasvuun, oppimismahdollisuudet sekä kriit-

tisyys omaa toimintatapaa kohtaan. Hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä ovat myös

pitkä työkokemus ja työn hallinta. (Utriainen 2006, 7.)

2.3 Työhyvinvointi yhteisön kannalta

Rauramon (2004) mukaan työpaikan ilmapiiri voidaan määritellä organisaatiossa

työskentelevien yksilöiden havaintojen summaksi. Se on organisaatioilmapiirin, esi-

miehen johtamistyylin ja työryhmän muodostama kokonaisuus. (Rauramo 2004, 125.)



12

Toimivassa työyhteisössä työpaikan perustehtävä on selkeä. Tämän lisäksi oma työ ja

yhteistyö sujuvat, tieto kulkee riittävästi, vuorovaikutus on avointa, ongelmat ratkais-

taan, johtaminen tukee hyvää työyhteisöä ja työyhteisössä osataan muuttaa toimintaa.

(Multanen, Bredenberg, Koskensalmi, Lauttio & Pahkin 2004, 10-12.) Houkutteleva-

na työyhteisönä voidaan pitää yhteisöä, joka on sosiaalisesti vastuullinen, tavoitteelli-

nen ja työstään innostunut. Sosiaalinen vastuullisuus syntyy hyvästä yhteishengestä,

yhdessä toimimisesta ja toisten auttamisesta, ja se heijastuu väistämättä työyhteisön

ulkopuolelle. (Virtanen 2005, 13.) Sosiaalisella tuella tarkoitetaan sosiaalisten suhtei-

den hyvinvointia edistäviä tai stressiä ehkäiseviä tekijöitä. Siihen kuuluvat esimerkiksi

tietotuki, kuten neuvot, ehdotukset ja tilanteen uudelleenarviointi sekä käytännön apu.

Sosiaalista tukea on myös arvostustuki, kuten myönteisten arvioiden lausuminen toi-

sen ihmisen tekemisistä ja kyvyistä ja henkinen tuki eli halukkuus auttaa, luottamuk-

sellisuus, empaattisuus, kuunteleminen ja rohkaiseminen. (Kivimäki, Elovainio, Vah-

tera & Virtanen 2002, 48.)

Sosiaalisesti vastuullinen ja tavoitteellinen työyhteisö edellyttää sellaista ihmistyyp-

piä, joka kunnioittaa toista, pystyy näkemään asioita toisten näkökulmasta ja asettu-

maan toisten asemaan työyhteisössä toimiessaan. Kunnioitusta voi osoittaa sanoin,

elein ja vastavuoroisesti toimimalla. Yhteistyö on pohjimmiltaan aina yksilöiden väli-

nen prosessi, ja lopulta vain yksilöt päättävät, toteutuuko yhteistyö vai ei. (Mäkisalo

2003, 90.) Houkutteleva työyhteisö vetää puoleensa osaavaa ja motivoitunutta henki-

löstöä ja sidosryhmäkumppaneita. Houkuttelevan työyhteisön palveluihin ollaan tyy-

tyväisiä. Houkuttelevaan työyhteisöön kuuluvilla on positiivista ja realistista kokei-

lunhalua. (Virtanen 2005, 206-208.)

Mäkisalon (2003) mukaan yhteisöllisyys voidaan määritellä viralliseksi ja epäviralli-

seksi vuorovaikutukseksi työyhteisössä. Yhteisöllisyyden syntyminen edellyttää, että

työyhteisössä vietetään aikaa yhdessä. Yhteisöllisyys ei ole välttämättä näkyvää ja

kuuluvaa, vaan se voi olla myös äänetöntä ”työpaikan henkeä”. (Mäkisalo 2003, 91.)

Yhteistyön sujuvuus vaikuttaa työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden kehittymi-

seen. Yhteen hiileen puhaltava työyksikkö saavuttaa paremman lopputuloksen suh-

teellisesti vähäisemmillä ponnistuksilla kuin kitkainen ja hajanainen työyksikkö. Hyvä

yhteistyö edistää työtyytyväisyyttä ja vähentää stressin tunnetta. Työterveyslaitoksen

tekemän selvityksen (2001) mukaan sairaanhoitajat, jotka työskentelivät hyvin toimi-
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vissa työyhteisöissä, jäivät sairauslomille 28 % harvemmin kuin heidän kollegansa

heikon yhteistyön osastoilla. (Kivimäki ym. 2002, 45-47.)

Yhteisöllisyyteen kasvetaan vain ristiriitoja käsittelemällä. Terve muutosvastarinta on

hyvä, hyödyllinen ja täysin tarpeellinen asia sosiaalisesti vastuullisessa organisaatios-

sa. Yhteiset pelisäännöt ja asioiden jakaminen ovat tärkeitä uupumisen, turhan syylli-

syyden ja kyynisyyden estäjiä työyhteisössä. (Virtanen 2005, 209.)

Työpaikan johdolla on tärkeä vastuu siinä, että esimiehet ovat paitsi päteviä ja ammat-

titaitoisia, myös johtamis- ja ihmissuhdetaitoisia. Työyhteisön hyvinvointi edellyttää,

että johtamisen toimintatavat ovat kunnossa ja johtaja on tehtäviensä tasalla. Työhy-

vinvointijohtaminen edistää koko työyhteisön hyvinvointia, luo turvallisuuden tunnet-

ta ja aitoa tuloksentekokulttuuria. (Virtanen 2005, 15; Rauramo 2004, 131-132.) Hy-

vässä esimiestoiminnassa päätöksenteko on oikeudenmukaista ja avointa (Elovainio,

Kivimäki & Vahtera 2002, 105). Avoimuutta ei vaadita yksin esimiehiltä, vaan jokai-

sen on opittava puhumaan. Alaistaidot ovat hyvän ihmisen ominaisuuksia, kuten aktii-

visuus, vastuullisuus ja motivoituneisuus. (Manka 2006, 13.)

Hyvä ihmisten johtaminen luo työyhteisöön hyvän ilmapiirin ja terveyttä edistävän

toimintatavan. Yleisperiaatteena hyvälle ja henkilöstön hyvinvointia tukevalle johta-

miselle on, että esimies keskustelee ihmisten kanssa ja ottaa huomioon ihmisten mie-

lipiteet. Johtaminen ja esimiestyö vaikuttavat suoraan ihmisten motivaatioon, sitoutu-

miseen, töiden järjestelyyn, yhteistyömahdollisuuksiin ja ihmisten resurssien tehok-

kaaseen tai tehottomaan hyödyntämiseen. Työnantajan on pyrittävä hyvän johtamisen

ja työn organisoinnin avulla takaamaan työntekijöille entistä parempia mahdollisuuk-

sia haasteelliseen työhön ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Esimiehiltä

saatu tuki, arvostus ja rakentava palaute kuuluvat hyvään johtamiseen ja lisäävät hal-

linnan tunnetta. Johtamisen tehtävä on asettaa selkeät yhteiset tavoitteet ja pitää huoli,

että jokaiselle on selvää, mitä häneltä odotetaan ja mikä on tärkeää tavoitteiden saa-

vuttamisen kannalta. Tällaisessa johtamisessa korostuvat muutoksen johtaminen, visi-

on luominen sekä ihmisten mukaan saaminen ja sitouttaminen. (Rauramo 2004, 131-

132; Juuti & Vuorela 2002, 18-19, Otala 2003, 46; Manka 2006, 167-168.) Oikeu-

denmukaiseksi koetun johtamisen on havaittu parantavan yhteistoiminnan edellytyksiä

sekä vähentävän kitkaa henkilöstöryhmien välillä (Kivimäki ym. 2002, 45-47).
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Virtasen (2005) mukaan työnilon ylläpitäminen on yksi johtavassa asemassa toimivien

tehtävä. Työnilon puuttuminen on seurausta hyvän tunteen puuttumisesta ja se vie

pohjaa sosiaalisesti vastuulliselta ja tavoitteelliselta työyhteisöltä. Vaikka johtavassa

asemassa olevat voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa työnilon vahvistumiseen ja

työnilon kokemuksiin, niin viime kädessä jokainen työntekijä osallistuu päivittäin

työpaikkansa ilmapiirin rakentamiseen joko nostamalla tai latistamalla sitä. (Virtanen

2005, 209; Brooks & Anderson 2005, 324.) Yhtä tärkeä kuin työnantajan toimet on

jokaisen ihmisen halu ylläpitää ja kehittää henkilökohtaista hyvinvointiaan (Otala &

Ahonen, 2003, 24).

Työtä tekevillä ihmisillä itsellään on voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja sekä työssä

esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi että työnsä ja työyhteisön toiminnan kehittämi-

seksi. Esimiehen tehtävänä on saada nämä voimavarat esille ja suunnata ne tarkoituk-

senmukaisella tavalla yksilöllisten ja yhteisten pyrkimysten tavoitteluun. (Juuti &

Vuorela 2002, 104.) Ikäjohtaminen merkitsee sitä, että eri-ikäiset ihmiset huomioidaan

työyhteisössä. Eri-ikäisillä ihmisillä on erilaisia tarpeita, vahvuuksia ja valmiuksia.

Ikääntyville on kehitelty uudenlaisia rooleja. Heistä on tehty nuoremmille osaamistaan

siirtäviä mentoreja. (Manka 2006, 12.)

Grönforsin ym. (2001) mukaan osa niistä tekijöistä, jotka ovat yhteydessä työsuorituk-

seen tai hoidon laatuun, ovat yhteydessä myös hoitajien tyytyväisyyteen. Tärkeimpiä

tekijöitä ovat ihmiskeskeinen ilmapiiri, pysyvä henkilökunta, esimiehen toiminta, hoi-

tajien koulutus ja yksilövastuinen toimintamalli. Lisäksi stressillä, työn antamilla kas-

vun mahdollisuuksilla, organisaatioon sitoutumisella sekä työntekijöiden asenteilla on

merkitystä. Johtamistyylillä on erityisen suuri merkitys. (Grönfors, Sinervo & Elo-

vainio 2001, 234.)

Työpaikan ihmissuhteet, kuten suhteet toisiin hoitajiin sekä lääkäreihin, ovat merki-

tyksellisiä. Hyvinvoinnin kannalta tärkeää on moninainen yhteistyö ja yhteistoimin-

nallisuus, hoitajien välinen kollegiaalisuus, yhteishenki ja ilmapiiri. Yhteistyö on tär-

keää sekä hoitajien ja lääkäreiden kanssa, että eri organisaatioiden, yksiköiden ja mui-

den ammattiryhmien välillä. (Dendaas 2004, 3/11; Utriainen 2006, 6.)
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2.4 Työhyvinvointi ympäristön kannalta

Työsuojelulla on merkittävä rooli työhyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. Työsuo-

jelun piiriin kuuluvat mm. työterveyshuolto ja työturvallisuudesta huolehtiminen sekä

ergonomia. Toiminta on lakisääteistä. Työsuojelu on sekä ennakoivaa että korjaavaa.

Ennakoivassa toiminnassa työsuojelunäkökohdat otetaan huomioon työtilojen, -mene-

telmien ja -tehtävien suunnittelussa, töiden organisoinnissa sekä kalusteiden, koneiden

ja työvälineiden hankinnassa. Korjaavassa toiminnassa toimenpiteisiin ryhdytään sen

jälkeen, kun työoloissa tai työturvallisuudessa on ilmennyt puutteita, tai on sattunut

vaaratilanne tai tapaturma. (Rauramo 2004, 83.)

Uusi työturvallisuuslaki 738/2002 tuli voimaan 1.1.2003. Lain tarkoituksena on paran-

taa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpi-

tämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita

työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden hait-

toja. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöi-

den turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Toimintaa tulee arvioida systemaattisesti.

Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöi-

den työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten työsuojelun toimintaohjel-

ma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien

tekijöiden vaikutukset.

Uusi työterveyshuoltolaki 1383/2001 tuli voimaan 1.1.2002. Laissa säädetään työnan-

tajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja

toteuttamisesta. Lain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon

yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työ-

ympäristön terveyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintaky-

kyä työuran eri vaiheissa sekä työyhteisön toimintaa.

Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön tuomat velvoitteet tai tarjoamat mahdolli-

suudet työyhteisölle ovat varsin niukat. Nämä yleiset säädökset ovat kuitenkin luoneet

pohjan toiminnalle sekä työterveys- ja työturvallisuuslähtöiselle kehittämistoiminnal-

le. Uudistettu työterveyshuoltolaki (1383/2001) nostaa esiin työkuormituksen ja edel-

lyttää työterveyshuollolta valmiutta arvioida myös yksittäisen henkilön työkuormitus-
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ta. Työturvallisuuslain uudistus puolestaan sisältää muun muassa väkivaltatilanteiden

ottamisen mukaan säädöksiin. (Lindström 2002, 19-20.)

Valtioneuvoston asetuksessa hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä kuvataan työterve-

yshuolto jatkuvaksi prosessiksi, johon sisältyy työpaikan tarpeiden arviointi, toimin-

nan suunnittelu, varsinainen toiminta vaikutusten aikaansaamiseksi, seuranta ja arvi-

ointi sekä laadun jatkuva parantaminen. Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluu

hyvä ammattikäytäntö, monitieteinen ja moniammatillinen toimintatapa, tarvittava

tieto työpaikan olosuhteista sekä työterveyshuoltolaissa määritelty yhteistoiminta.

(Husman 2003, 32.)

Työpaikoilla kerättävien sairauspoissaolotilastojen mukaan selän sekä niska-hartia-

seudun erilaisten vaivojen ja terveysongelmien aiheuttamat poissaolot ovat noin ¼ -

1/3 kaikista sairauspoissaoloista poissaolopäivinä mitattuna. Raskas ruumiillinen työ

on yhteydessä selkävaivojen esiintyvyyteen. Erityisesti toistuvat nostot yhdistettynä

vartalon sivutaivutuksiin ja kiertoihin on todettu selkävaivojen riskitekijöiksi. Työpe-

räisistä selkätapaturmista huomattava osa aiheutuu taakkojen käsittelyyn liittyvästä

ylikuormituksesta. Taakan painon lisäksi kuormitukseen vaikuttavat nostoetäisyys,

nostokorkeus, nostotiheys, noston kesto, taakan koko ja muoto sekä otteen saanti taa-

kasta. (Rauramo 2004, 105-106.) Nostotyötä tehdään eniten sosiaali- ja terveysalalla.

Lähes puolet Työ ja terveys -kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei käytä noston apuvä-

lineitä. (Työ ja terveys -haastattelututkimus 2006, 15-21.) Hoitotyön liikuntaelimistöl-

le aiheuttavista riskitekijöistä pahimpia ovat raskaat potilasnostot ja potilaan siirtely

vuoteessa, muita riskitekijöitä ovat toistuvat yksipuoliset työliikkeet ja epämukavat

työasennot. Ongelmana on usein se, että potilaita nostetaan ja autetaan liikaa sen si-

jaan, että heitä ohjattaisiin ja tuettaisiin omatoimiseen liikkumiseen. (Tamminen-Peter

1997) Niska-hartiaseudun sekä selkävaivoihin ovat yhteydessä myös työntekijän yksi-

lölliset ominaisuudet sekä työympäristötekijät. Voimantuottoon vaikuttavat ikä, suku-

puoli, ruumiinrakenne, fyysinen kunto ja motivoituminen sekä työpisteen mitoitus,

työmenetelmä ja -välineet. (Rauramo 2004, 105-106.)

Fyysinen ja henkinen kuormitus hoitoalalla on suurta ja liikuntaelinvaivat ovat yksi

hoitotyön suurimmista ongelmista. Ergonomian avulla voidaan saada monenlaista

kevennystä hoitotyöhön. Työn fyysistä kuormittavuutta helpottaa tilojen hyvä suunnit-

telu ja tarpeellisten apuvälineiden hankkiminen ja niiden käytön opastaminen. Työvä-
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lineiden ja kalusteiden on hyvä olla säädettävissä erikokoisten työntekijöiden tarpei-

den mukaan. Perehdyttämisellä ja työnopastuksella edistetään oikeiden työasentojen ja

liikkeiden omaksumista. Potilassiirron ja -noston apuvälineet auttavat merkittävästi

hoitajien työskentelyä. Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että voima nostoihin

lähtee vahvoista alaraajojen lihaksista eikä selkä ja hartialihaksista. (Tamminen-Peter

1997; Rauramo 2004, 96.)

Hoitohenkilökunta on tutkimusten mukaan 70-80 % työajasta jalkojen päällä; he joko

kävelevät tai seisovat. Suuri osasto ja epätarkoituksenmukainen tilasijoitus lisäävät

kävelyn tarvetta, samoin WC-tilojen ja vesipisteiden vähyys, varastotilojen puute ja

portaat. (Tamminen-Peter 1997) Työ ja terveys -tutkimuksen (2006) mukaan sosiaali-

ja terveysalan työntekijät toivat eniten esiin työn sujuvuuden kannalta toimivien ja

käytännöllisten työtilojen puutteen (52 %) (Työ ja terveys –haastattelututkimus 2006,

15-21). Hyvin suunniteltu työympäristö mahdollistaa osaltaan täysipainoisen ja laa-

dukkaan työnteon. Hyvä työympäristö on tarkoituksenmukainen, turvallinen, terveel-

linen ja viihtyisä. Hyvä järjestys ja siisteys työpaikalla helpottavat ja nopeuttavat

työskentelyä, lisäävät viihtyvyyttä sekä edistävät työturvallisuutta. (Rauramo 2004,

114-115.)

Väsymyksen esiintyvyys työelämässä liittyy voimakkaasti työvuorojen ajoittumiseen.

Päivätyössä väsymystä esiintyy huomattavasti vähemmän kuin aikaisen aamuvuoron

tai yövuoron yhteydessä. Yövuorossa väsymys liittyy pitkään yhtäjaksoiseen valveil-

laoloon. Ensimmäisen yövuoron yhteydessä, jolloin väsymys on voimakkaimmillaan,

työntekijä on usein yhtäjaksoisesti valveilla läpi vuorokauden. Myöhemmissä yövuo-

roissa vireyden ylläpitoa vaikeuttaa kestoltaan liian lyhyt ja laadultaan heikko päivä-

uni. (Sallinen 1997) Vuorotyön haittoja ovat esimerkiksi perhe-elämän ja yksilöllisen

vapaa-ajan häiriintyminen, työsuorituksen heikkeneminen, tapaturmariskin lisäänty-

minen sekä sepelvaltimotautiriskin kasvu (Härmä, Kandolin, Sallinen, Laitinen & Ha-

kola 2002, 1).

Vuorotyön haittoja voidaan vähentää työvuorojen suunnittelulla ja työn organisoinnil-

la, työterveyshuollon järjestämällä säännöllisellä terveysseurannalla sekä koulutuksel-

la ja tiedottamisella (Härmä ym. 2002, 1).  Biobehavioraalisilla vasta-aiheilla tarkoite-

taan työntekijän omia toimenpiteitä, joilla hän pyrkii vähentämään väsymystä. Yksi

tehokkaimmista keinoista on nokosten ottaminen. Sekä ennen yövuoroa että yövuoron
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aikana otetuilla nokosilla on todettu olevan vireyttä parantava vaikutus. (Sallinen

1997) Säännöllinen ruokailurytmi on tärkeää vireyden kannalta. Ruoka- ja kahvitauot

ovat tärkeitä etenkin vastuullisissa ja tarkkaavaisuutta vaativissa työtehtävissä. Uni-

lääkkeiden käyttö vuorotyössä ei ole suositeltavaa. Säännöllinen liikunnan harrasta-

minen parantaa unen laatua ja nukkumista, vireyttä työssä ja vapaa-aikana sekä yleistä

terveydentilaa. Osallistuminen työvuorojen suunnitteluun helpottaa työn ja muun elä-

män tarpeiden yhteensovittamista. (Härmä ym. 2002, 8-12.)

Väkivaltatilanne on vuorovaikutustilanne, jossa kummankin osapuolen käyttäytymi-

nen vaikuttaa lopputulokseen. Väkivaltainen tapahtuma on aina äkillinen, arvaamaton

ja pelottava kokemus. Jo pelkkä väkivallan uhan mahdollisuus saattaa aiheuttaa pelko-

tiloja, turvattomuuden tunnetta ja haitallista henkistä kuormitusta. Työssä, johon liit-

tyy väkivallan uhka, olosuhteet on järjestettävä siten että ongelmatilanteita ehkäistään

mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumi-

seen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä

mahdollisuus avun hälyttämiseen. Väkivaltatilanteiden ehkäisyn perustana ovat toi-

mintaohjeet, jotka muokataan kullekin työpaikalle sopiviksi. Toimintaperiaatteissa

kerrotaan, miten työpaikalla toimitaan väkivalta- ja uhkatilanteiden ehkäisemiseksi.

(Rauramo 2004, 93-94.)

2.5 Positiivinen työhyvinvointi

Työhyvinvointia lähestyttiin aiemmin epäsuorasti sen puuttumisen näkökulmasta, jol-

loin ymmärrys positiivisesta työhyvinvoinnista jäi vähemmälle huomiolle. Työhyvin-

vointiin liittyvissä tutkimuksissa on nyt näkyvissä suuntaus, joka korostaa positiivisia

työhyvinvointikäsitteitä. Työhyvinvointia tarkastellaan hyvinvointiin myönteisesti

vaikuttavien tekijöiden ja niiden edistämismahdollisuuksien näkökulmasta. (Utriainen

& Kyngäs 2003, 4.)

Työhyvinvointi ei ole pelkästään uupumuksen puutetta, vaan siitä voidaan puhua toi-

senlaisilla käsitteillä kuten tarmokkuus, työhön uppoutuminen ja työn imu (Hakanen

2002, 12). Työhyvinvointi liittyy valtaistumisen (empowerment) käsitteeseen. Sitä

ovat tutkineet mm. Kuokkanen (2004) ja Robinson & Siitonen (2001). Valtaistuminen

voidaan määritellä vahvaksi sisäiseksi voimantunteeksi ja itsensä sekä ympäristönsä
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hallinnaksi. Kuokkasen mukaan on viisi kategoriaa, jotka kuvaavat valtaistuneen hoi-

tajan ominaisuuksia ja toimintaa: moraaliset periaatteet, persoonan vahvuus, asiantun-

tijuus, tulevaisuusorientoituneisuus ja sosiaalisuus. (Kuokkanen 2003, 5) Valtaistunut

hoitotyöntekijä on osaava, innovatiivinen, henkilökohtaista valtaa omaava, itsenäinen

ja kritiikkiä sietävä. Hän kehittää työtään ja toimii tavoitteellisesti. Voimaantuminen

näkyy avoimena vuorovaikutuksena, toimintana yhteisen päämäärän hyväksi, ongel-

mien ratkaisutaitona sekä haluna ja kykynä vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Kuokka-

sen mukaan työyhteisön voimaantumista edistää kehittäminen, arviointi, yhteistyö ja

kouluttautuminen. Voimaantumista estää tai vaikeuttaa autoritaarinen johtamistapa

sekä palautteen ja luottamuksen vähäisyys tai puuttuminen. (Kuokkanen 2004, 33.)

Csikszentmihalyi on kuvannut sitä, miten ihmiset tulevat ”sinuiksi” työnsä kanssa.

Hän kutsuu ilmiötä virraksi (flow), työ imaisee ihmisen mukaansa. Jotta ihminen py-

syisi onnellisuutta tuovan työn ”virrassa”, tulee edistyä, oppia uutta ja hallita toinen

toistaan vaikeampia työtehtävien kokonaisuuksia. (Csikszentmihalyi 1990, 220-221.)

Suomalaisista tutkijoista Hakanen (2004) on käyttänyt vastaavasta asiasta termiä työn

imu. Työn imu on positiivinen, pysyvä ja kaikkialle työhön levittyvä kokemus tar-

mokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta työhön. Hakasen tekemän tutki-

muksen mukaan työn imu oli käänteisessä yhteydessä työuupumukseen, stressiin sekä

eläke- ja eroajatuksiin ja myönteisessä yhteydessä terveyteen, työkykyyn ja työtyyty-

väisyyteen. (Hakanen 2004, 290.)

Hakasen tutkimuksessa (2004) kerrotaan Hobfollin kollegoineen kehittämästä mallis-

ta, joka tunnetaan voimavarojen säilyttämisteoriana (conservation of resources theory,

COR-teoria). Teoria perustuu ajatukseen, että yksilö pyrkii saavuttamaan tai säilyttä-

mään sen, mitä hän arvostaa. Näitä arvostettuja asioita kutsutaan voimavaroiksi, joita

yksilöllä on käytössään neljänlaisia: aineelliset objektit (esim. talo, auto), olosuhteet

(esim. pysyvä työpaikka, avioliitto), henkilökohtaiset ominaisuudet (esim. itsearvos-

tus) ja erilaiset energian muodot (esim. voima, tieto, raha). Stressi nähdään syntyvän,

kun yksilöä uhkaa voimavarojen menetys, yksilö menettää voimavarat tai hän epäon-

nistuu sijoittaessaan voimavarojaan. Yksilö pyrkii suojelemaan itseään voimavarojen

menetyksiltä (esim. työpaikan menetys, heikentynyt terveys), jotka ovat kaikista mer-

kityksellisimpiä yksilön hyvinvoinnille. (Hakanen 2004, 170.) Työuupumuksen ennal-

taehkäisyssä on tärkeintä lisätä yksilön voimavaroja ja suojata yksilöä voimavarojen

menetykseltä (Kinnunen & Hätinen 2002, 277-278).
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Kansteen (2006) mukaan suomalaisen hoitohenkilöstön onnistumisen tunne työssä oli

voimakkaampaa kuin hoitajilla keskimäärin muissa maissa (Kanste 2006, 241). Työn

perustehtävä eli potilaiden hoitaminen on merkittävä hyvinvointia tuottava tekijä. Hoi-

tajien hyvinvoinnin lähtökohta on eettinen ja sitoutunut toiminta potilaan parhaaksi.

Hoitajille on tärkeää, että he kokevat tuottavansa hyvää hoitoa. Potilashoitoa pidetään

palkitsevana, ja hoitajat saavat iloa potilaiden paranemisesta ja ilontuottamisesta poti-

laille. (Utriainen 2006, 6.)

Alasoinin (2006) tekemässä selvityksessä Työnteon mielekkyyden muutos Suomessa

vuosina 1992-2005 tarkastelun kohteeksi oli valittu työnteon mielekkyyttä koskeva

kysymys. Valinta perustui siihen, että työnteon mielekkyyden voi katsoa kuvaavan

kokonaisvaltaisimmin työntekijöiden suhdetta työntekoon. Vuosien 1992-2005 välise-

nä ajanjaksona suomalaisten palkansaajien keskuudessa tehtyjen kyselyjen mukaan

työnteko koettiin mielekkäämmäksi teollisuudessa ja yksityisissä palveluissa kuin

kuntasektorilla. Vastaavasti miesten käsitykset olivat jatkuvasti naisten käsityksiä po-

sitiivisempia. Ikäryhmittäin jaettuna vastaukset osoittivat, että nuorimmat työntekijä-

ryhmät 18-24-vuotiaat ja 25-34-vuotiaat kokivat työnteon selvästi mielekkäämmäksi

kuin vanhemmat ikäryhmät. (Alasoini 2006, 6-13.)

Miettinen (2006) mukaan työssäviihtyvyyttä lisääviä tekijöitä ovat koettu työn mie-

lenkiintoisuus, työn itsenäisyys, työn vaihtelevuus, suhteet työtovereihin, työpaikan

henki sekä työn haasteellisuus (Miettinen 2006, 282).

2.6 Työhyvinvointia estäviä tekijöitä

Työuupumuksesta kärsivät useimmiten nuoret ja kokemattomat sekä iäkkäät ja koke-

neet hoitajat. Työuupumusta esiintyy todennäköisemmin työuran varhaisvaiheessa,

sillä vanhemmilla työntekijöillä saattaa olla nuorempia paremmat selviytymiskeinot ja

realistisemmat odotukset saavutuksilleen työssä. Nuoruus merkitsee usein kokemat-

tomuutta ja epärealistisia työelämän odotuksia, jotka altistavat stressille. Toisaalta

työuran loppuvaiheessa mahdollisuudet oppia uusia asioita ja kehittää itseään voidaan

kokea vähäisiksi. Työsuhteen epävarmuus saattaa aiheuttaa sen, että työuupumusta on

enemmän määräaikaisissa kuin vakinaisissa työsuhteissa. Työuupumukselle altistaa

myös epäsäännöllinen kolmivuorotyö ja esimiesasemassa työskentely. Erityisesti
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nuorten esimiesten työhyvinvointiin panostaminen on tärkeää, sillä esimiehen hyvin-

vointi työssä heijastuu suoraan alaisten työhyvinvointiin. Työuupumus lisääntyy, kun

viikoittainen työaika venyy kovin pitkäksi. Tämä luo haasteita työn joustojen kehittä-

miselle sekä työvuorojen jaksottamiselle. (Kalimo & Toppinen 1997, 39-42; Kanste

2006, 233, 241-243.)

Määräaikaiset työsuhteet ovat eurooppalaisittain katsottuna varsin yleisiä Suomessa,

etenkin naisilla. Määräaikaiset työntekijät ovat meillä selvästi paremmin koulutettuja

kuin monissa muissa maissa. Pätkätyötä voidaan pitää hyvinvointivajeena jo sillä pe-

rusteella, että se ei yleensä ole suunniteltua tai toivottua. Pätkätyöläisten hyvinvointia

heikentävät ainakin epävarmuus työsuhteen jatkumisesta ja tulojen säännöllisyydestä

sekä tulevaisuuden suunnittelun hankaluus. Työsuhteen lisäksi myös työtehtävät saat-

tavat sisältää epävarmuutta ja niissä voi olla epäselvyyttä, joka huonontaa työn hallin-

taa. Työstä saatavat palkkiot eivät ole yhtä hyvät kuin vakinaisilla: palkkakehitys voi

jäädä heikommaksi työsuhteen katkosten takia, vuosilomia on vähemmän eikä pätkä-

työläisillä aina ole oikeutta kaikkiin henkilöstöetuihin. Pätkätyösuhteessa olevaa työn-

tekijää on helppo kohdella tavalla, jonka tämä kokee epäoikeudenmukaiseksi. Erityi-

sesti määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät naiset kokevat varsin usein, etteivät

he uskalla puuttua työympäristössä vallitseviin epäkohtiin yhtä helposti kuin vakinai-

set palkansaajat. He kokevat ettei heidän mielipidettään oteta samalla lailla huomioon

kuin vakinaisten palkansaajien. Kaikkein yleisimmin näitä tuntemuksia esiintyy ter-

veydenhoitoalan ja sosiaalialan ammateissa työskentelevillä määräaikaisilla. Mitä

epävakaampi henkilön työura on, sitä tyytymättömämpi hän on elämään ja päinvas-

toin. Kaikkein kielteisemmin työsuhteensa määräaikaisuuden kokevasta ryhmästä eri

ammattiryhmien välillä tehtyjen vertailujen mukaan ei ole epäselvyyttä. Se on kun-

tasektorilla ketjutettuja sijaisuuksia, usein terveydenhoitotyön ammateissa, tekevien

naisten joukko. (Sutela 2006, 224-225, 239, 245; Virtanen, Vahtera & Virtanen 2002,

55; Hakanen 2004, 282.)

Toisaalta vakinainen henkilöstö joutuu ottamaan laajan vastuun koko tehtäväkentästä

ja oman työnsä lisäksi opastamaan ja valvomaan määräaikaisten, sijaisten, työllistetty-

jen, opiskelijoiden yms. työskentelyä. Tämä voi vaikeuttaa työn hallintaa ja lisätä vaa-

timuksia ja kuluttaa siten vakinaisten työntekijöiden voimavaroja. (Virtanen ym. 2002,

55.)
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Kiire on erityisen ongelmallinen asia kuntasektorilla ja yleensä naisten ammateissa.

Selvästi haitallisinta kiire on tällä hetkellä terveydenhoitoalan töissä (47 %). Naisten

kiire korostuu Suomessa kansainvälisesti vertaillen, mikä todennäköisesti on yhtey-

dessä suomalaisten naisten voimakkaaseen työhön suuntautumiseen ja naisten työlli-

syyden keskittymiseen julkisen sektorin palveluammatteihin. Syitä kiireeseen ovat

henkilöstön riittämättömyys, esimiesten käyttäytyminen ja lukuisat tulosajatteluun

liittyvät tekijät kuten tulosseurannan tehostaminen, kilpailun lisääntyminen tai säästö-

jen ja voittojen tavoittelu henkilöstön hyvinvoinnin kustannuksella. Terveydenhoito-

alan työ (37 %) ja sosiaalialan työ (26 %) erottuvat ammattialoina, joissa on suurim-

mat henkilöstövajaukset. Sairaaloissa se, että henkilöstöä ei ole lisätty tarpeeseen näh-

den riittävästi liittyy potilaiden määrän lisääntymiseen. Potilaat ovat entistä huonokun-

toisempia. Sairaaloista kotiutetaan esimerkiksi leikkauksen jälkeen nopeammin kuin

aiemmin. Tämä lisää potilaiden vaihtuvuutta ja henkilöstön työtä. Työtehtävien ja

henkilöstön epäsuhta varsinkin terveydenhoidossa voi tuntua toivottomalta. Sairaa-

loissa tarvittaisiin aina täysi miehitys, mutta tilapäisiin poissaoloihin ei aina saada

sijaisia. (Lehto 2006, 250-270.)

Hoitajapulan syitä on lukuisia: väestö ikääntyy ja hoitajia jää eläkkeelle, hoitotyön

koulutusohjelmaan hakevien määrä on ollut viime vuosina laskussa, naiset työllistyvät

nykyään muihin kuin hoitotyön ammatteihin, palkka ja edut ovat pieniä suhteessa työn

vaativuuteen ja työskentelyolosuhteet ovat rankat. Hoitotyön on katsottu olevan aliar-

vostettua. (Dendaas 2004, 2/11-4/11.)

Kinnusen & Hätisen (2002) mukaan hoitotehtävissä työskentelevät ovat erityisen alt-

tiita työuupumukselle. Heillä on suuri halu auttaa muita ihmisiä ja he ovat motivoitu-

neita ja idealistisia ihmisiä. Lisäksi hoitohenkilökunta uskoo helposti, että työ antaa

merkityksen elämälle. (Kinnunen & Hätinen 2002, 275.) Liika velvollisuudentunto voi

olla työhyvinvointia estävä tekijä. Velvollisuudentuntoinen ja korostuneesti vastuulli-

nen työntekijä sijoittaa runsaasti voimavarojaan työhön saavuttaakseen hänelle asete-

tut tai itse asettamansa tavoitteet. Tavoitteet voivat olla liian korkeat suhteessa käytet-

tävissä olevaan aikaan, taitoihin tai saatavilla olevaan tukeen nähden. (Marine, Ruot-

salainen, Serra & Verbeek 2006, 2). Velvollisuudentunto on lähtökohtaisesti voimava-

ra niin organisaatiolle kuin työntekijälle. Kuitenkin voimavaroja voidaan sijoittaa lii-

kaa työhön; Hakasen (2004) mukaan niin tehdään myös heikoissa työolosuhteissa.

Tästä syystä työntekijän henkisiä voimavaroja kuormittavissa työoloissa myös velvol-
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lisuudentunnosta voi tulla voimavaroja kuluttava ominaisuus. (Hakanen 2004, 289.)

Jos suuri panostus työhön palkitaan huonosti, esimerkiksi pienen palkan, vähäisen

arvostuksen tai työturvattomuuden muodossa, se aiheuttaa työntekijälle turhautumista

ja jopa terveydellisiä ongelmia (Elovainio, Kivimäki & Vahtera 2002, 108).

Hoitohenkilöstön emotionaaliseen väsymykseen on tärkeää kiinnittää huomiota työyk-

siköiden arkipäivässä. Emotionaalinen väsymys on jatkuvaa ylirasittuneisuuden ja

väsymyksen tunnetta, työn ilon katoamista, työn merkityksen epäilyä ja etäistä ja per-

soonatonta suhtautumista potilaita ja alaisia kohtaan. Emotionaalista väsymystä on

pidetty hitaasti kehittyvän työuupumusprosessin ensimmäisenä vaiheena, johon voi-

daan vaikuttaa yksilö- ja organisaatiotason interventioilla. (Kanste 2006, 242.)

Hoitotyössä todellisten vaikutusmahdollisuuksien puute aiheuttaa turhautumista ja

vähentää työhön sitoutumista (Brooks & Anderson 2005, 325). Kuokkasen (2003)

mukaan hoitajat katsovat toimivansa itsenäisesti varsinaisessa asiakas-/potilashoito-

työssä, mutta vaikutusmahdollisuudet muihin omaan työhön liittyviin tekijöihin koet-

taan vähäisiksi. Ratkaisuksi ongelmaan ehdotetaan, että organisaatiorakenteita tulee

kehittää niin, että yksittäinen työntekijä todella voi vaikuttaa työhönsä. (Kuokkanen

2003, 44-50.)

Monet sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävät ovat edelleen ruumiillisesti raskaita,

varsinkin vanhusten ja muiden huonokuntoisten perushoidossa. Viime vuosina yleis-

tynyt kuormitustekijä on väkivallan pelko; hoitoalalla esiintyy fyysistä väkivaltaa tai

pelottavaa uhkailua tavallista yleisemmin. (Wickström, Laine, Pentti, Lindström &

Elovainio 2002, 51.) Tilanteiden jälkipuintia tarvitaan enemmän (Brooks & Anderson

2005, 325).

Tästä kaikesta huolimatta kansainvälisen vertailun mukaan suomalaiset sekä suoritus-

tason perustyötä tekevät hoitajat että hoitotyön lähiesimiestehtävissä toimivat voivat

suhteellisen hyvin työssään. Suomalaisten työssä onnistumisen tunne on vahva.

(Kanste 2006, 233.)
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2.7 Työhyvinvoinnin seuranta ja kehittämistoiminta

Henkilöstön hyvinvoinnin, jaksamisen ja terveyden tukeminen nousivat työyhteisön

kehittämisen tavoitteiksi 1980-luvun alussa, kun riittävän monissa työstressitutkimuk-

sissa oli todettu moninaisten työhön liittyvien stressitekijöiden aiheuttavan hyvinvoin-

nin häiriöitä työntekijöille. Jo silloin ajateltiin, että parhaimpiin ratkaisuihin työhyvin-

voinnin kannalta päästään, kun henkilökunta itse miettii, mitä ongelmille voi tehdä.

Edelleenkin työyhteisöjä kannustetaan analysoimaan omaa työtään ja työyhteisöään

sekä kehittämään niitä hyvinvoinnin häiriöiden ehkäisemiseksi. (Leppänen 2002, 39.)

Työelämän laatua ja hyvinvointia arvioitaessa, näyttää siltä että työympäristön psy-

kososiaalisilla tekijöillä on huomattavasti suurempi merkitys kuin perinteisillä työsuo-

jelutoimilla. Työsuojeluajattelussa painopiste on yhä useammin asettunut työyhteisön

kehittämiseen eli organisaation kannalta parempien ja toimivampien vaihtoehtojen

etsimiseen. Lähtötasoltaan huono työyhteisön ilmapiiri saattaa kohentua ilman työn

kuormittavuuden tai palkitsemisen muutoksia. Työyhteisön sisäisin toimenpitein voi-

daan vaikuttaa vuorovaikutukseen, työn kehittävyyteen ja tasapuolisuuteen. Ensiarvoi-

sen tärkeää on pitää yllä työyhteisön hyvää ilmapiiriä, koska hyvinvointi työssä ja

työn tuloksellisuus korreloivat keskenään. (Juuti & Vuorela 2002, 68, 135; Nakari

2003, 182-184.)

Työkyvyn ylläpidon on kohdistuttava yksilön terveyden ja voimavarojen lisäksi työ-

hön ja työympäristöön, työyhteisöön ja työorganisaatioon sekä ammatilliseen osaami-

seen. Työn tekemisen tapoihin vaikuttaminen koetaan hankalaksi ja sen vuoksi on-

gelmille haetaan syytä omasta itsestä (ikääntyminen, oireet, työkyvyn heikkenemi-

nen), työyhteisön muista jäsenistä tai työelämän yleisistä ”myyteistä” (kiire, muutok-

set). Haasteena on päästä näiden kuvausten taakse, itse työtoiminnan ja siinä esiinty-

vien jännitteiden ja muiden työhyvinvointia uhkaavien konkreettisten tekijöiden äärel-

le. (Martimo & Antti-Poika 2003, 2305-2306.)

Työpaikkojen kehittämistarpeet ovat hyvin erilaisia, jolloin myös kehittämiskeinot

tulee valita vallitsevaa tilannetta vastaaviksi: liittyvätkö kehittämishaasteet nimen-

omaan työtoiminnassa ilmeneviin ongelmiin, työntekijöiden erilaisiin elämäntilantei-

siin vai heidän henkilökohtaisiin yksilöllisiin ominaisuuksiinsa tai kykyihinsä. Työyh-

teisön ei ole tarkoitus hoitaa tai terapoida työntekijää työssä ja sen vuoksi on tärkeää
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erottaa yksilöllinen, henkilökohtainen työterveyshuolto tai muu ammattiapu ja työpai-

kalla tapahtuva työkyvyn ylläpitäminen toisistaan. (Utriainen & Kyngäs 2003, 7; Lop-

pela 2004, 127, Marine ym. 2006, 2.) Kun ongelma on tunnistettu, hyväksytty ja tar-

kasti määritelty, voidaan miettiä mistä se aiheutuu, ketä se koskee, miten se voisi olla

hallittavissa sekä mistä löytyy tietoa ongelman ratkaisemiseksi. Kehittämistyön avain-

tekijöitä ovat suunnitelmallisuus, johdon ja henkilöstön sitoutuminen sekä mahdolli-

suus asiantuntijatukeen. Ongelman jakaminen pienemmiksi osakokonaisuuksiksi hel-

pottaa ongelman ymmärtämistä ja ratkaisujen löytämistä. Ratkaisuvaihtoehtojen kek-

simiseksi voidaan käyttää esimerkiksi aivoriihi-tyyppistä työskentelyä, jonka tavoit-

teena on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita. (Säämänen, Heinonen, Pääkkönen &

Riipinen 2004, 9, 22.)

Työyhteisön keskeisiä kehittämistarpeita voidaan selvittää myös erilaisilla ilmapiiri-

kyselyillä. Työyhteisön ilmapiirikyselyä hyödyntäneillä kehittämisprosesseilla on ol-

lut vaikutusta työyhteisön toiminnan muutoksiin. (Juuti & Vuorela 2002, 135) Kyse-

lyn tekeminen ja tulosten esittäminen henkilöstölle ei vielä johda asioiden käytäntöön

viemiseen ja muuttumiseen. Tulokset eivät yksinään anna vastausta kysymykseen,

miten työyhteisöä tulisi kehittää. Tulosten tulkinnassa on hyvä lähteä liikkeelle oman

työyhteisön tilanteesta. Miten oma työyhteisö eroaa koko organisaatiosta? Mitkä asiat

erityisesti nousevat esille? Mitkä asiat ovat hyvin, mitä pitäisi pyrkiä parantamaan?

Mikä on erityisen tärkeää oman työyhteisön ja sen toimivuuden kannalta? (Multanen

ym. 2004, 33.)

Työelämän laatu paranee, kun työntekijöille tarjotaan enemmän vastuuta työn suunnit-

telusta ja kehittämisestä (Brooks & Anderson 2005, 320). Kun työyhteisö kehittää

toimintaansa, moni muukin asia muuttuu. Henkilöstö oppii itse kehittämään ratkaisu-

malleja, joiden avulla se pystyy vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin ja ennakoimaan

tulevia haasteita. Mukana olevien osallistaminen, keskustelu ja asianomaisten ilmaise-

miin tarpeisiin vastaaminen tuottavat työyhteisön omia ratkaisuja ja parantavat sekä

keskustelukulttuuria että vaikuttamismahdollisuuksia. Muutostarpeiden tunnistaminen

onnistuu paremmin, kun työyhteisö on kokonaisuudessaan mukana. (Multanen ym.

2004, 15; Rautio 2005, 178.) Ideoiden ja asioiden esille tuominen työyhteisössä edel-

lyttää avoimuutta. Avoimeen keskusteluun kuuluu omien ajatusten antaminen yhtei-

seen käyttöön. Avoimuuteen päästään, kun ilmapiiri koetaan turvalliseksi ja luotetaan

toisiin. Keskeiseen asemaan nousee ihmisten kohtaamiseen liittyvä, keskinäistä arvos-
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tusta ja kunnioitusta korostava vuorovaikutus. Työyhteisön kehittämiselle ei tule aset-

taa ylioptimistisia odotuksia, koska ilmapiirin ja kulttuurin kehittyminen vaatii pitkä-

jänteistä kehittämistä. (Grönfors ym. 2001, 236; Multanen ym. 2004, 28.)

Esimerkiksi Loppela (2004) käsittelee väitöskirjassaan työkyvyn ylläpitämistä ja työ-

yhteisön kehittämistä, niiden vuorovaikutteisuutta sekä niiden samanaikaisen kehittä-

misen mahdollisuutta osana arkityötä. Tutkimuksessa rakennettiin toimintamalli näi-

den asioiden kehittämiseksi. Tutkimuksessa mukana olleet työntekijät kokivat toimin-

tamallin käyttöönoton parhaimmaksi anniksi mm. konkreettisen työolosuhteiden pa-

rannustyön, yhteisen keskustelun, avoimuuden lisääntymisen ja yhteisistä asioista so-

pimisen. Yhteisiä kehittämissuunnitelmia laadittaessa työntekijöille oli syntynyt tun-

ne, että heidän mielipiteitään arvostetaan ja he saavat itse vaikuttaa omiin työasioihin-

sa. Suunnitelmien kirjaaminen koettiin tärkeäksi. Keskeisimmiksi elementeiksi nousi-

vat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työpaikan asioihin sekä vastuun saami-

nen ja uuden oppiminen. Työntekijät kokivat työssä jaksamisen, työn mielekkyyden ja

työssä viihtymisen lisääntyneen, työmotivaation parantuneen sekä työstressin vähen-

tyneen. Keskustelua käytiin työolosuhteisiin ja terveydellisiin tekijöihin, työyhteisön

ja työilmapiirin sekä työntekijän voimavaroihin liittyen. Keskusteluun pyrittiin sisäl-

lyttämään reflektiivistä ajattelua eli erilaisten työ- ja toimintatapojen kriittistäkin poh-

timista. Loppela toteaa, että tällaisen keskustelun käyminen edellyttää yhteisen ajan

löytymistä ja palaverikäytäntöjen kehittämistä. (Loppela 2004, 5-6.)

Oman toiminnan kriittinen arviointi tulee olla mahdollista organisaation kaikilla ta-

soilla, mikäli todellista kehittymistä halutaan saada aikaan. Melko pienikin käytännön

kehittämistoimi voi sysätä työyhteisön muutoksen positiiviselle kehälle, joka vahvis-

tuu vahvistumistaan. (Multanen ym. 2004, 10-12.) On huomattu, että työyhteisössä

vallitsevat työn tekemisen mallit ja säännöt vaikuttavat erityisen merkittävästi työn

kuormitukseen. Osa näistä on kirjallisia, suurin osa perittyjä ja kirjoittamattomia.

Etenkin jälkimmäisissä voi olla aikansa eläneitä, nykyistä toimintaa haittaavia sääntö-

jä, joista ei ole päästy eroon. Yksi erityinen ryhmä on työnjakoa koskevat säännöt ja

tavat. (Martimo & Antti-Poika 2003, 2308.) Tärkeää on huomata, että myös sellaisten

asioiden edelleen kehittäminen, jotka jo ovat kohtalaisen hyvin, voi aikaansaada mer-

kittävää työyhteisön kehittymistä ja työkyvyn parantumista. Joskus kehittämishank-

keen alussa annetut positiiviset arvioinnit voivat johtua siitä, että ei tiedetä paremmas-

ta, jolloin sitä ei osata myöskään tavoitella. (Loppela 2004, 235.)
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Yhteisöllisyyden kehittämisen muotoja ovat muun muassa tiimityöskentely, vertais-

työskentely, mentorointi, tavoitteellinen työkierto, oman työn laajentaminen ja kehit-

täminen, yhteinen pohdinta, projektit ja kehityshankkeet sekä itseopiskelu. Yhteisölli-

nen oppiminen tarkoittaa, että työyhteisössä opitaan yhdessä asioita koko työyhteisön

kehittämiseksi. Työyhteisön kehittäminen on yhdessä oppimista. Työyhteisöjen oppi-

mista edistävien tekijöiden selvittäminen on johtanut oppivan organisaation ja elin-

ikäisen oppimisen käsitteisiin. Yhteistä niille on hallittu muutosprosessi, ihmisten aito

arvostus ja jatkuvan oppimisen tukeminen. Oppivan organisaation ydin muodostuu

visiosta ja tavoitteista sekä arvoista ja toimintatavasta. (Mäkisalo 2003, 91; Rauramo

2004, 155.)

Tiimi ja tiimityö muodostavat kokonaisuuden, jossa jäsenet toteuttavat työhön, yhteis-

toimintaan ja henkilökohtaiseen kasvuun liittyviä arvoja, päämääriä ja tavoitteita.

Vaikka tiimityö on ryhmätyötä, ei se poista yksilön vastuuta, vaan päinvastoin koros-

taa sitä ja hyödyntää jäsenten asiantuntijuutta. Se ei myöskään ole sattumanvaraista

toimintaa, vaan oleellista ovat yhteiset pelisäännöt, jotka voivat rajoittaa tiimin tehtä-

viä, mutta tarkoitus ei ole rajata yhteisten voimavarojen käyttöä. (Rauramo 2004,

128.)

Työnohjaus on väline johdon ja henkilöstön valmiuksien kehittämiseen, jotta he voisi-

vat paremmin vastata työelämän erilaisiin haasteisiin ja varautua muutoksiin. Työnoh-

jauksen avulla voidaan edistää ammatillista kasvua, yhteistyötä, työroolien selkiyttä-

mistä sekä yhteisen käsityksen luomista työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Työnohjaus

on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutki-

mista, jäsentämistä ja tiedostamista yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnoh-

jauksen toimivuus perustuu sen autenttisuuteen, käytännönläheisyyteen ja ratkaisu-

keskeisyyteen. (Rauramo 2004, 142.)

Työterveyshuollon tulee omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa työkykyä ylläpitäviä

ja edistäviä toimenpiteitä (Martimo & Antti-Poika 2003, 2305). Työterveyshuollosta

löytyy apua yksilön työ- ja toimintakykyä uhkaaviin kokonaisvaltaisiin ongelmiin,

niin fyysisiin kuin henkisiinkin oireisiin ja niiden taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Tu-

kea on vaikea antaa ja saada, jos ongelmille ei osata antaa oikeaa nimeä ja pohtia

myös yhdessä työn ja työpaikan olosuhteiden vaikutusta niihin ja toisinpäin. (Loppela
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2004, 127.) Työterveyshuollolta toivotaan panostusta työyhteisöjen erityyppisten on-

gelmatilanteiden hoitoon, muutosprosessien läpivientiin ja kehittämistyöhön. Lisäksi

nähdään tarpeellisena, että työterveyshuolto suuntautuu nykyistä enemmän ennalta

ehkäisevään työhön ja työpaikoille sekä muihin työyhteisöjen kanssa yhteistyössä

toteutettaviin tilaisuuksiin. Työterveyshuollon osaamisen laajentamiseen on tarvetta.

Kiinteä yhteistyö henkilöstöhallinnon sekä moniammatillisten yhteistyöverkostojen

hyödyntäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä tulosten aikaansaamiseksi. (Rautio

2005, 6, 179.)

Perustehtävän selkeys ja tieto työtä koskevista odotuksista helpottavat yksittäisten

ihmisten paineita. Työn yksitoikkoisuuden vähentäminen ja hallinnan tunteen lisäämi-

nen ovat niin ikään stressiä vähentäviä tekijöitä. Rakentavan palautteen antaminen ja

saaminen ovat työhyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden edistämisen perusta. Palaute

mahdollistaa oman työn arvioinnin, virheiden korjaamisen, työn kehittämisen, työn

mielekkyyden ja onnistumisen kokemukset. Kehityskeskustelut ovat hyvä väline pa-

lautteen antamiseen ja saamiseen. On tärkeää, että työtä ja toimintatapoja kehitetään

yhdessä palautteen voimalla. Työtä koskevaa keskustelua tulisi lisätä, eikä kuitata

sähköisellä viestinnällä. Uusien virikkeiden voimalla jaksetaan paremmin. (Manka

2006, 176-178; Rauramo 2004, 140.)

Hoitajien hyvinvoinnin edistämisessä on syytä huomioida ihmisen elämän kokonai-

suus ja täten edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Hoitotyössä potilashoito on en-

sisijainen hoitajien hyvinvoinnin lähde. Työntekijällä on oltava mahdollisuus hoitaa

potilaitaan laadukkaasti; työhön on myönnettävä riittävästi voimavaroja ja työ on

myös organisoitava tarkoituksenmukaisesti. Laadukkaan potilashoidon ohella edistet-

täessä hoitajien hyvinvointia on syytä huomioida yhteisöllisyys ja sitä vahvistavien

käytäntöjen ja toimintatapojen mahdollistuminen. Yhteisöllisyys on hoitajille merki-

tyksellistä sekä toiminnan että tunnekokemuksen tasolla. Toiminnan tasolla tärkeää on

toisten auttaminen sekä yhteistoiminnallisuus ja tunnekokemuksen tasolla yhteenkuu-

luvuus sekä me-henki. (Utriainen 2006, 8.)

Työyhteisön kehittämistoiminnan toteutus vaihtelee työpaikoilla käytännössä hyvin

paljon. Karkeasti sen voi jakaa ongelmia korjaavaan ja tulevaisuuden haasteisiin vas-

taavaan. (Lindström 2002, 19-20.) Työkykyä ylläpitävä toiminta on parhaimmillaan

laaja-alaista työn, työolojen, työyhteisön sekä yksilön työkyvyn ja hyvinvoinnin edis-
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tämistä sekä muutoksen turvallista hallintaa. Se kohdistuu terveyden edistämiseen,

mutta edellyttää myös työympäristöön ja työyhteisöön vaikuttamista: asenteiden, ar-

vojen, tietojen ja taitojen uudistamista ja kehittämistä. (Rauramo 2004, 30.) Työpaikan

sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ja yhteisöllisyys korostuvat työkykyä ylläpitävässä

toiminnassa. Keskeisessä merkityksessä on myös työntekijän ammatillinen osaaminen

ja sitä kautta sekä yksilön että koko organisaation oppiminen. Unohtaa ei sovi kuiten-

kaan työntekijän yksilöllisiä edellytyksiä ja voimavaroja työn tekemiseen. Tärkeää on,

että työkykyä ylläpitävä toiminta perustuu systemaattiseen suunnitelmaan ja tilanteen

arviointiin. (Loppela 2004, 108.) Parhaiten uudistumista voidaan edistää luomalla

mahdollisuuksia vaihteluun ja uuden oppimiseen (Manka 2006, 288).

Vaikka yhteiskunnan ja organisaatioiden tehtävä on tukea jokaisen työssä käyvän hy-

vinvointia läpi työuran, jää vastuu sen toteutumisesta käytännössä viime kädessä yksi-

lölle itselleen. Yksilötasolla työhyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on omien arvo-

jen kirkastaminen ja itselle tärkeiden elämän osa-alueiden tasapainottaminen. Olen-

naista on myös uskaltaa hakea ajoissa apua ongelmiin ystäviltä, työtovereilta tai työ-

terveyshuollolta. Hyvinvoinnin taustoja pohdittaessa pitää painottaa ihmisen koko-

naisvaltaista psykofyysistä olemusta, jossa työ vaikuttaa vapaa-aikaan ja päinvastoin.

Yksityiselämään liittyvät ongelmat vaikuttavat väistämättä työhön, oppimiseen, luo-

vuuteen, itsensä toteuttamiseen ja vastaavasti työkuormitus yksityisminään kotona ja

ystäväpiirissä. (Rauramo 2004, 38-39.)

2.8 Työhyvinvointi tässä opinnäytetyössä

Työhyvinvointi on laaja käsite, joka muodostuu monista osatekijöistä. Tässä opinnäy-

tetyössä työhyvinvointia tarkasteltiin yksilön, yhteisön ja ympäristön näkökulmasta.

Opinnäytetyön tuloksia analysoitiin ja luokiteltiin Loppelan (2004) väitöskirjassaan

käyttämää luokittelua mukaillen. Tämän vuoksi jatkossa yksilön näkökulmasta puhut-

taessa käytetään termiä työntekijän voimavarat, yhteisön näkökulmasta puhuttaessa

termiä työyhteisö ja työilmapiiri ja ympäristön näkökulmasta puhuttaessa termiä työ-

olot ja terveydelliset tekijät.

Työhyvinvointi on jokaisen työntekijän määrittämä yksilöllinen kokemus. Esimerkiksi

erilaiset elämäntilanteet, asenteet ja luonne vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemiseen.
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Opinnäytetyössä työhyvinvointiin vaikuttavia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja ympäristölli-

siä tekijöitä käsitellään yleisellä tasolla. Käsittelyssä painottuvat vatsakirurgisella

osastolla työskenteleville hoitajille työhyvinvoinnin kannalta oleelliset asiat.

Työhyvinvoinnin kehittämistä lähestyttiin positiivisesta näkökulmasta. Tarkoituksena

oli keskittyä niihin asioihin, jotka parantavat työhyvinvointia. Taustalla haluttiin säi-

lyttää ajatus siitä, että hyvin olevia asioita voi kehittää vieläkin paremmaksi. Toisena

lähtökohtana haluttiin painottaa sitä, että jokainen voi ja jokaisen pitää omalla panok-

sellaan vaikuttaa työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Työyhteisön jäsenet olivat mu-

kana opinnäytetyön eri vaiheissa ja he saivat vaikuttaa opinnäytetyön tuloksiin. Opin-

näytetyön yhtenä tavoitteena oli saada aikaan keskustelua työhyvinvointiin liittyvistä

asioista.

2.9 Keski-Suomen keskussairaalan työhyvinvointitoiminta

Keski-Suomen keskussairaalan työhyvinvointitoiminta perustuu eettisiin ohjeisiin,

strategisiin linjauksiin ja henkilöstöohjelmaan. Työsuojelun toiminta on sekä ennalta-

ehkäisevää, ylläpitävää että korjaavaa ja ulottuu organisaation kaikkeen toimintaan.

Sen tavoitteena on turvallisen ja terveellisen työn sekä työympäristön takaaminen.

Keski-Suomen keskussairaala on sitoutunut toimimaan terveyttä edistävänä sairaalana,

mikä näkyy sen jokapäiväisissä toiminnoissa. Organisaation toimintaan vaikuttavat

myös sen yhteistyöverkostot sekä ulkoiset tekijät. Toimintaa luonnollisesti säätelevät

resurssit, kuten talous ja aika sekä lainsäädäntö, yhteiskunnalliset muutokset ja olo-

suhteet. Ulkoiset tekijät asettavat reunaehtoja työhyvinvointitoiminnalle ja luovat puit-

teita toiminnan järjestämiselle. (Henkilöstöohjelma 2001, Työsuojelun toimintaohjel-

ma 2006.)

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työsuojeluorganisaatioon kuuluvat sairaanhoitopiirin

neuvosto, työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut, työsuojeluryhmät, työhyvinvointityö-

ryhmä, ammatillisen kuntoutuksen seurantaryhmä, työterveyshuolto ja yhteistyöver-

kosto (mm. Kuntaliitto, Keski-Suomen työsuojelupiiri, Työturvallisuuskeskus, Työ-

terveyslaitos). (Työsuojelun toimintaohjelma 2006.)

Sairaanhoitopiirin työsuojelutoimintaan liittyy seuraavanlaisia ohjeita: Tasa-arvo-

suunnitelma, Työsuojeluryhmien toimintasuunnitelmat, Työterveyshuollon toiminta-
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suunnitelma, Ohje henkisen väkivallan estämiseksi, Ohje fyysisen väkivallan estämi-

seksi, Strategia ja eettiset periaatteet, Työhyvinvointisuunnitelma, Ammatillisen kun-

toutuksen malli, Päihdeohjelma, Henkilöstöohjelma, Viestintäohjelma, Työsuojelun

toimintaohjelma sekä Terveyttä edistävä sairaala -ohjelma vuosille 2001-2006. (Työ-

suojelun toimintaohjelma 2006.)

Henkilöstöstrategian mukaisesti päämääränä on, että sairaanhoitopiirillä on määrältään

ja rakenteeltaan toiminnan mukaisesti mitoitettu potilas- ja asiakaslähtöisesti työsken-

televä henkilöstö. Henkilöstö on tavoitteen mukaan motivoitunutta, ammattitaitoista ja

osaamisestaan vastuuta kantavaa. Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään vuosittain

henkilöstökertomus. Se on osa tilinpäätös- ja toimintakertomusaineistoa. Henkilöstö-

kertomuksen tarkoituksena on osaltaan tukea strategista johtamista ja asetettujen pää-

määrien toteutumista. Henkilöstökertomukseen on koottu tietoja henkilöstön määrästä,

rakenteesta, vaihtuvuudesta, työpanoksesta, poissaoloista, työhyvinvoinnista, työsuo-

jelusta, koulutuksesta, työterveyshuollosta ja yhteistoiminnasta. (Henkilöstöstrategia

2005)

Vuoden 2005 henkilöstökertomuksen mukaan yli 50-vuotiaiden osuus sairaalan vaki-

naisesta henkilöstöstä kasvoi. Sairauspäiviä kertyi 61 457 päivää, mikä on 2500 päi-

vää enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja

liikuntaelin sekä hengityselinsairaudet.

Työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa kehitettään koko ajan. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön terveydenhuollon työsuojelun valvontahanke käynnistyi vuonna 2005. Hanke

keskittyi tukemaan sairaanhoitopiirejä vuosina 2005-2007 erityisesti asiakasväkival-

lan, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun, henkisen kuormittumisen sekä käsin tehtävien

nostojen ja siirtojen hallinnassa.

Koulutuksissa, ohjeistuksissa ja kirjoituksissa korostetaan esimiehen ja jokaisen työn-

tekijän vastuuta työsuojelussa. Sairaanhoitopiirin ohje henkisen väkivallan ehkäisemi-

seksi on jaettu jokaiselle työntekijälle. Väkivaltatilanneohjeistus on uusittu. Toiminta-

ohje fyysisen väkivallan estämiseksi on tehty työsuojelun ja työterveyshuollon yhteis-

työnä. Sisäilma-asioiden käsittelyprosessia ja korjaus- ja rakennusprosesseja on sel-

vennetty yhteistyössä teknisen huollon kanssa. Sairaanhoitopiirissä toimii johtoryh-

män asettama työhyvinvointityöryhmä. Ryhmän tehtävänä on mm. työhyvinvointia
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koskeva ohjelmatyö sekä toimintamallien ja toimintaprosessien kehittäminen, työhy-

vinvointia edistävien toimenpide-ehdotusten tekeminen, työhyvinvointihankkeiden

koordinointi, henkilöstökyselyn toteuttaminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön

kehittäminen. (Työsuojelun toimintaohjelma 2006.)

Vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä kaikissa työyksiköissä tehtiin työturvalli-

suusriskien arviointi. Arvioinnin tuloksia ja toimenpiteiden toteutumista seurataan

vuosittain ja arviointi uusitaan viiden vuoden välein. Työsuojelun ja työterveyshuollon

toimenpiteitä suunnataan arviointien tulosten perusteella. Työsuojeluorganisaatio on

kehittänyt yleisistä arviointimalleista sairaanhoitopiirille oman arviointimenetelmän.

Siinä on seitsemän eri aihealuetta, joista neljä, työympäristö, tapaturmavaarat, fyysi-

nen kuormittuminen ja henkinen kuormittuminen kohdistuvat jokaiseen työyksikköön.

Keskussairaalassa toimii Kunto ry, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia järjestämäl-

lä erilaisia kuntoliikunta-, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Terveystietokeskus

Palanssi tarjoaa maksuttomia terveysneuvontapalveluja yhteistyössä terveydenhuollon

ammattilaisten, oppilaitosten sekä potilas-, vammais- ja kansanterveysjärjestöjen

kanssa. Se tarjoaa monipuolista aineistoa neuvonnan tueksi sekä tietoa vertaistuesta ja

järjestöjen toiminnasta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on mukana Savuton sairaala

verkostossa. Sairaanhoitopiiri on kieltänyt potilaiden ja henkilökunnan tupakoinnin.

Henkilökunnalla on mahdollista saada tukea tupakoinnin lopettamiseen.
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää hoitajien työhyvinvointia Keski-Suomen

keskussairaalan vatsakirurgian osastolla. Tavoitteena oli miettiä yhdessä hoitajien ja

opinnäytetyön tekijän kanssa, mitkä asiat olivat työhyvinvoinnin kannalta hyvin osas-

tolla, missä asioissa oli kehittämistä ja erityisesti sitä, miten näitä kehitettäviä asioita

lähdetään viemään eteenpäin. Työhyvinvoinnin tarkastelussa hyödynnettiin osastolla

aiemmin tehtyjä työhyvinvointiin liittyviä selvityksiä sekä teoriasta nousseita ajatuk-

sia. Tutkimustehtävät olivat:

1) Mitä hyvää ja kehitettävää on työoloissa ja terveydellisissä tekijöissä vatsakirurgian

osastolla?

2) Mitä hyvää ja kehitettävää on työyhteisössä ja työilmapiirissä vatsakirurgian osas-

tolla?

3) Mitä hyvää ja kehitettävää on työntekijän voimavarojen tukemisessa vatsakirurgian

osastolla?

4) Mitä keinoja voidaan hyödyntää vatsakirurgian osaston hoitajien työhyvinvoinnin

kehittämisessä?

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS JA MENETELMÄT

4.1 Opinnäytetyön eteneminen ja aineiston keruu

Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti opinnäytetyöntehtävät, teorianmuodostus, ai-

neistonkeruu ja aineiston analyysi kehittyivät joustavasti työn edetessä. Käytännöstä

nousseet näkökulmat täydensivät teoriaa ja päinvastoin. (Kiviniemi 2001, 68, 72.)

Osuuksia muokattiin toisiinsa sopiviksi. Opinnäytetyön toteutus jakaantui kolmeen

vaiheeseen.
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Ensimmäisessä vaiheessa opinnäytetyön tekijä keskusteli osastonhoitajan kanssa ke-

hittämistehtävän aiheesta, tavoitteesta ja tarkoituksesta. Yhteistyössä päätettiin, että

osaston henkilökunnalle ei tehdä työhyvinvointiin liittyvää kyselyä, vaan hyödynne-

tään osastolla jo tehtyjä työhyvinvointiin liittyviä selvityksiä. Tavoitteena oli näistä

selvityksistä nousseiden asioiden edelleen kehittäminen.

Opinnäytetyön tekijä sai käsiteltäväkseen vatsakirurgian osaston henkilöstökyselyn

tulokset vuosilta 2005 ja 2007, osastolla tehtyjen ITE-analyysien tulokset vuosilta

2004, 2005 ja 2006, Yhteistyöllä voimaa -hankkeen tulokset (2002-2004) sekä osas-

tolla vuonna 2006 tehdyn opinnäytetyön. Näistä selvityksistä etsittiin työhyvinvoinnin

kannalta hyviä ja kehitettäviä asioita vatsakirurgian osastolla. Hyvät ja kehitettävät

asiat lajiteltiin kolmeen valmiiseen luokkaan.

Toisessa vaiheessa opinnäytetyön tekijä esitteli osaston henkilökunnalle työhyvin-

vointipäivän yhteydessä edellisessä vaiheessa saamiaan tuloksia. Opinnäytetyön tekijä

piti tilaisuudessa lyhyen alustuksen työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä. Työhy-

vinvointipäivän lähtökohtana oli se, että osallistujat haluavat yhdessä parantaa omaa

työhyvinvointiaan. Vatsakirurgian osaston hyviä ja kehitettäviä asioita työhyvinvoin-

nin kannalta mietittiin kolmessa ryhmässä. Kehittämiskeinoja alettiin alustavasti miet-

tiä.

Opinnäytetyön kolmas vaihe oli äänestys. Vatsakirurgian osastolla tehdyistä aiem-

mista työhyvinvointiselvityksistä, työhyvinvointipäivän ryhmätöistä ja opinnäytetyön

teoriaosuudesta koottiin valmiita työhyvinvoinnin kehittämisehdotuksia. Osaston hoi-

tajat saivat äänestää näistä ehdotuksista tärkeimmiksi katsomiaan asioita. Jatkossa

osaston työhyvinvointitiimi kehittää näitä asioita eteenpäin.

Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta (2) käy ilmi, kuinka opinnäytetyö eteni.



35

KUVIO 2. Opinnäytetyön eteneminen.

4.2 Kohderyhmän kuvaus

Opinnäytetyö käsitteli Keski-Suomen keskussairaalan vatsakirurgian osaston hoitajien

työhyvinvointia. Kohderyhmäksi rajattiin osaston hoitajat. Osastolla oli 34 hoitajaa,

joista noin puolet oli vakituisessa työsuhteessa ja puolet määräaikaisina sijaisina. Hoi-

tajista kolme oli miehiä ja loput 31 olivat naisia. Lisäksi osastolla työskenteli osaston-

hoitaja. Hoitajien ikäjakauma oli 25-59 vuotta. Kohderyhmään kuului sekä vastaval-

mistuneita hoitajia että monia vuosia osastolla töissä olleita hoitajia.

Vatsakirurgianosastolla oli 41 potilaspaikkaa. Noin 35 % potilaista tuli osastolle kut-

suttuna ja 65 % oli päivystyspotilaita. Osaston potilaiden keski-ikä oli noin 70 vuotta.

Yleisimpiä leikkauksia olivat syöpäleikkaukset (maksa, haima, suolisto). Muu potilas-

aineisto koostui mm. sappi- ja haimatulehduspotilaista, suolistoalueen ongelmista kär-

sivistä ja lisätutkimuksiin tulevista potilaista.

Vatsakirurgisen osaston hoitotyön tuloskortissa vuodelle 2008 asetetaan visioiksi seu-

raavanlaisia asioita: Hoitotyössä työskentelee ajantasaisen tiedon ja taidon omaava

työhönsä tyytyväinen hoitohenkilöstö. Jatkuva itsensä ja työyhteisön kehittäminen

koetaan tärkeäksi osaksi laadukasta potilastyötä. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan ja kehi-
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tetään tiedon jakamisella, toisen auttamisella ja tiimityöllä. Toimintaa arvioidaan ja

potilaspalautetta arvostetaan. Hoitotyö perustuu oppivan organisaation tavoitteisiin.

Työhyvinvointi on jokaisen vastuulla ja se näkyy työssä viihtymisenä ja potilaiden

laadukkaana kohtaamisena.

Kiire, hoitajapula, asiakkaiden kasvavat odotukset, muutosprosessit, säästötoimenpi-

teet, potilasaineiston vanheneminen, yötyöaikahyvityksen puuttuminen, epäilyt si-

säilmaongelmista ja jatkuva riittämättömyyden tunne olivat asioita, jotka puhututtivat

työyhteisössä ja vaikuttivat työhyvinvointiin. Sairauspoissaolot vaihtelivat vatsakirur-

gian osastolla. Poissaolojen määrä vuodesta 2002 vuoteen 2005 oli laskeva, mutta

vuonna 2006 sairauspoissaolot olivat kasvaneet 175 päivällä. (Vatsakirurgisen osaston

hoitotyön toimintakertomus vuodelta 2006.)

Vuonna 2006 vatsakirurgian osaston kuormitusprosentti oli 83,14 % ja vuonna 2007

82,87 %. Keski-Suomen keskussairaalan muihin kirurgisiin osastoihin verrattuna vat-

sakirurgian osastolla oli kuormittavin osasto molempina vuosina; osastolla oli eniten

potilaita ja potilaiden keskimääräinen hoitoaika oli pisin. Vuonna 2006 vatsakirurgian

osastolla oli 2266 potilasta ja vuonna 2007 2082 potilasta. Keskimääräinen potilaiden

hoitoaika oli vuonna 2006 5,49 vuorokautta ja vuonna 2007 5,66 vuorokautta. Vuonna

2006 osastolla menehtyi 52 potilasta ja vuonna 2007 50 potilasta.

Työyksikön toimintaa on kehitetty jatkuvasti oppivan organisaation periaattein, jotta

hoitotyön haasteisiin kyetään vastaamaan. Kehityskeskusteluja on käyty vuosittain ja

jokainen hoitotyöntekijä on täyttänyt keskustelun pohjaksi ura- ja kehityssuunnitelma

lomakkeen. Omahoitajuuteen ja yksilövastuiseen hoitotyöhön kiinnitetään huomiota.

Tiimityöskentely aloitettiin syksyllä 2006.

4.3 Opinnäytetyön aineiston analyysi

Opinnäytetyön tarkoituksena oli työyksikön työhyvinvoinnin kehittäminen ja sen

vuoksi opinnäytetyöstä voi käyttää nimeä kehittämistehtävä. Opinnäytetyön lähesty-

mistapa oli käytännöllinen eli työyhteisön ongelmia ratkottiin yhdessä opinnäytetyön

tekijän ja työyhteisön kesken. Opinnäytetyönteossa hyödynnettiin laadullisen tutki-

muksen lähtökohtia. Kehittämistyön ideat nousivat käytännön ongelmista. Työhyvin-
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voinnin kehittämisehdotusten laatimiseen vaikuttivat teoriaosuus ja aikaisempien tut-

kimustulosten ja kyselyjen tulosten tarkastelu, työhyvinvointipäivän ryhmätyöt, äänes-

tystulos sekä opinnäytetyöntekijän omat tulkinnat.

Opinnäytetyön tulososion ensimmäinen vaihe käynnistyi siitä, että vatsakirurgian

osastolla aiemmin tehdyistä työhyvinvointiin liittyvistä kyselyistä etsittiin työhyvin-

voinnin kannalta hyviä ja kehitettäviä asioita osastolla (Liite 1). Tulokset luokiteltiin

kolmeen valmiiseen luokkaan (Taulukko 1), eli niistä tehtiin deduktiivinen sisällön-

analyysi. Kolme valmista luokkaa saatiin Loppelan (2004) väitöskirjasta. Luokat oli-

vat työolot ja terveydelliset tekijät, työyhteisö ja työilmapiiri sekä työntekijän voima-

varat. Luokittelu kattoi työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen liittyvät asiat monipuoli-

sesti. Taulukosta (1) käy ilmi, mitä asioita kuhunkin kolmeen luokkaan kuului. En-

simmäisen vaiheen tulokset, eli hyvät ja kehitettävät asiat työhyvinvoinnin kannalta

vatsakirurgian osastolla näkyvät taulukossa (2). Analyysin avulla saatiin selville, mil-

laisia työhyvinvoinnin kehittämiskohteita tuloksista nousi.

TAULUKKO 1. Työhyvinvoinnin luokittelu Loppelaa (2004) mukaillen.
1. Työolot ja terveydelliset tekijät 2. Työyhteisö ja työilmapiiri 3. Työntekijän voimavarat

• työtilat ja välineet
• työasennot
• altisteet
• työkierto
• työn tauotus ja elpymisliikun-

ta
• sairaudet ja sairauspoissa-

olot
• työsuojelu ja työterveyshuol-

lon toteutuminen

• ihmis- ja asiakassuhteet
• johtaminen ja esimies-

työ
• sisäinen tiedonkulku
• yhteistyö
• työn itsenäisyys ja vas-

tuu
• ajankäytön hallinta ja

kiire
• työntekijöiden työn ul-

kopuolella tapahtuva
yhteistoiminta

• perehdytys
• osaaminen
• työmotivaatio
• oman työn kehittäminen
• vaikutusmahdollisuudet

omaan työhön
• oman ammattitaidon kehit-

täminen ja koulutus
• työntekijän ikääntyminen
• sitoutuminen työhön ja

koko työyhteisöön
• yksilötasoinen vastuunot-

taminen
• tietoisuus töiden jatkumi-

sesta
• terveelliset elämäntavat
• sosiaalinen verkosto
• riskitekijät

Opinnäytetyön teossa hyödynnettiin yllä olevaa jaottelua sekä teoriaosuuden jäsente-

lyssä että tulososion analysoinnissa. Valmiiseen luokitteluun päädyttiin, koska lähde-

materiaalin perehtymisen jälkeen opinnäytetyön tekijä koki tarpeettomaksi luokitella

kyseisiä asioita uudella tavalla. Teoriaosuuden otsikoissa kyseiset luokat on ilmaistu

tiivistetymmin: työhyvinvointi yksilön, yhteisön ja ympäristön kannalta.
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Opinnäytetyön toisessa vaiheessa, työhyvinvointipäivän ryhmätyöskentelyssä hyö-

dynnettiin edelleen Loppelan (2004) käyttämää työhyvinvoinnin luokittelua. Edelli-

sessä vaiheessa läpikäydyt osastolla aiemmin tehtyjen työhyvinvointiselvitysten tulok-

set oli jaoteltu työhyvinvoinnin kannalta hyviin ja kehitettäviin asioihin Loppelan luo-

kittelua mukaillen. Nämä luokittelut esitettiin osaston henkilökunnalle työhyvinvoin-

tipäivänä 17.11.2006. Kun tulokset oli esitelty työhyvinvointipäivään osallistujille,

heitä pyydettiin jakautumaan kolmeen ryhmään. Kukin ryhmä sai tarkasteltavakseen

tulokset yhdestä luokasta. Ryhmät tutustuivat saatuihin tuloksiin ja keskustelivat sen

jälkeen ryhmässä työhyvinvoinnista valitusta näkökulmasta käsin. Keskustelun päät-

teeksi ryhmä sai täydentää vapaasti jo saatuihin tuloksiin hyviä ja kehitettäviä asioita

(Liite 2). Tarkoituksena oli myös miettiä keinoja, miten kehitettäviä asioita lähdetään

viemään eteenpäin. Rajallisen ajan vuoksi keinojen miettiminen jäi tuolloin vähäiselle

huomiolle. Ryhmätöiden tuloksista tehtiin edelleen deduktiivinen sisällönanalyysi.

Koko työhyvinvointipäivän ohjelma ja keskustelut auttoivat opinnäytetyöntekijää

saamaan käsitystä vatsakirurgian osaston sen hetkisestä työhyvinvoinnintilanteesta.

Työhyvinvointipäivän jälkeen opinnäytetyön tekijä täydensi ensimmäisessä vaiheessa

saamiaan tuloksia kehittämispäivänä saaduilla uusilla tuloksilla. Tuloksista tehtiin

yhteenvetotaulukot (3a-3f). Tarkoituksena oli sisällönanalyysin periaattein tiivistää

tutkimustuloksia, erottaa samanlaisuudet ja erilaisuudet (ks. Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001, 23). Yhteenvetotaulukoihin koottiin työhyvinvoinnin hyviä ja kehitet-

täviä asioita sekä kehittämiskeinoja opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta, opinnäyte-

työn tekijän omien tulkintojen pohjalta, vatsakirurgian osastolla aiemmin tehtyjen

selvitysten sekä työhyvinvointipäivän keskustelujen ja ryhmätöiden pohjalta.

Kolmannen vaiheen työhyvinvoinnin kehittämiskeinojen äänestyksen vaihtoehdot

opinnäytetyöntekijä kokosi teoriaosuuden ja yhteenvetotaulukoiden pohjalta, induktii-

vista sisällönanalyysia hyödyntäen. Kehittämisehdotukset oli jaettu kolmeen ryhmään

kuten aikaisemmissakin vaiheissa: työolot ja terveydelliset tekijät, työyhteisö ja työil-

mapiiri sekä työntekijän voimavarat. Kehittämisehdotukset laitettiin esille kahvihuo-

neen seinälle ja jokainen hoitaja sai sähköpostiinsa äänestysohjeet. Kussakin ryhmässä

oli 10-14 valmista työhyvinvoinnin kehittämisehdotusta. Äänestysohjeissa sanottiin,

että kustakin ryhmästä sai äänestää 1-5 parhaana pitämäänsä työhyvinvoinnin kehit-

tämiskeinoa tukkimiehen kirjanpidon malliin. Lisäksi kuhunkin ryhmään oli mahdol-
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lista lisätä omia kehittämisehdotuksia, joita toiset pystyivät äänestämään. Äänestys oli

avoin ja tulokset olivat koko ajan kaikkien nähtävillä.

Äänestys tapahtui kesä-heinäkuun 2007 vaihteessa. Osa hoitajista oli tuolloin kesälo-

malla. Äänestysaikaa oli kuukausi, joten suurella osalla oli mahdollisuus äänestää.

Äänestäjien lukumäärästä ei saanut tietoa, koska vaihtoehdot olivat esillä yhdellä pa-

perilla kahvihuoneen seinällä ja äänestää sai 1-5 viivalla kustakin kolmesta ryhmästä.

Aineiston analyysiin ja tulosten tulkintaan ovat vaikuttaneet opinnäytetyöntekijän

omat näkemykset ja tarkastelunäkökulmat. Laadullinen aineisto ei siis sellaisenaan

kuvaa todellisuutta, vaan todellisuus välittyy opinnäytetyön tekijän näkemysten kaut-

ta. (Kiviniemi 2001, 71-72.) Kiviniemen mukaan kaikki, mitä tutkimuksen aikana

tapahtuu, voi hyödyttää tutkijaa ja sisältyä myös tutkimusraporttiin. Tämä tarkoittaa

sitä, että myös epävirallisempaa aineistoa, jota on saatu jokapäiväisen vuorovaikutuk-

sen yhteydessä, kahvipöytäkeskustelujen yms. kautta, voi käyttää lähteenä. Olennaista

on tutkittavan ilmiön haltuunotto ja ilmiötä koskevan käsitteellistämisen kehittyminen.

(Kiviniemi 2001, 77.)

5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET

5.1 Vatsakirurgian osastolla tehdyt työhyvinvointiin liittyvät

kyselyt

Henkilöstökysely tehdään Keski-Suomen keskussairaalan kaikissa työyksiköissä joka

toinen vuosi. Sen avulla kartoitetaan mm. henkilökunnan tyytyväisyyttä työtehtäviin,

työilmapiiriin, työn sujuvuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Kyselyssä huomioi-

daan esimiehen ja alaisten välinen yhteistyö: tiedottaminen, palautteen saaminen, ke-

hityskeskustelut ja johtajuuden toimiminen. Oman yksikön arvoja voi verrata koko

sairaanhoitopiirin keskiarvoihin.

Henkilöstökysely tehtiin viimeksi keväällä 2007. Vatsakirurgian osaston tulosten ko-

konaiskeskiarvo oli noussut keväästä 2005 (3,32 -> 3,50). Asteikolla 0-5 oman työn
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arvostus sai eniten pisteitä (4,50). Tyytyväisyys työtehtäviin, työnilo, kehityskeskuste-

lut, työn tarkoituksen tunteminen, viestintä, yhteistyö, johtajuus, esimiehen palaute,

ammattitaidon hyödyntämismahdollisuus sekä vaikuttamismahdollisuudet koettiin

parantuneen. Työmäärään ei oltu tyytyväisiä ja sen arvioitiin lisääntyvän tulevaisuu-

dessa. Alhaisimmat pisteet tulivat palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Sanallisista

palautteista löytyi kolme aluetta, joissa oli kehittämisentarvetta: yhteistyö, viestintä ja

kommunikaatio sekä henkilöstöresurssi. Kevään 2007 kyselyssä kysyttiin ensimmäistä

kertaa henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi joutumisesta. 14 vastaajaa oli koke-

nut henkistä väkivaltaa ja 7 vastaajaa oli joutunut fyysisen väkivallan tai sen uhan

kohteeksi viimeisen 12 kuukauden aikana.

ITE-arviointi tehdään työyksikössä vuosittain. ITE-menetelmässä on kyse työyhtei-

sön toiminnan arvioimisesta ja kehittämisestä laadunhallinnan näkökulmasta. Mene-

telmän periaatteina ovat asiakasnäkökulman huomioon ottaminen, järjestelmällisyy-

den ja suunnitelmallisuuden korostaminen kaikessa työssä, yhdessä sopiminen ja sovi-

tun kirjaaminen, työkäytäntöjen näkyväksi tekeminen, tulosten ja työn laadun osoit-

taminen dokumentein sekä jatkuva arviointi ja kehittäminen. Kyselylomakkeessa ar-

vioidaan yhdeksää työyksikön toiminta-aluetta: 1) Toiminnan perusteet ja perusarvot,

2) Toiminnan suunnittelu, 3) Henkilöstövoimavarat ja niiden kehittäminen, 4) Tilat,

varusteet ja niiden käyttö, 5) Palveluprosessit, 6) Johtaminen, 7) Tiedottaminen,

markkinointi ja yhteistyö, 8) Toiminnan seuranta ja 9) Toiminnan arviointi ja kehittä-

minen. (Holma 2003, 22-23.)

Osastolla tehtyjen ITE-arviointien tuloksia vuosilta 2004-2006 hyödynnettiin opinnäy-

tetyötä palvelevien tulosten osalta. Lomakkeen kysymyksiin on voinut vastata as-

teikolla 0-4. Näinä kolmena vuonna parhaimmat pisteiden keskiarvot tulivat toiminta-

suunnitelmasta (vuonna 2004 3,5; vuonna 2005 3,7; vuonna 2006 3,5) ja toiminta-

ajatuksesta (3,3; 3,4; 3,4). Yksikössä laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, josta

käy ilmi toiminnan painoalueet sekä mitattavissa olevat tulos- ja laatutavoitteet. Kol-

men vuoden aikana kehitystä oli tapahtunut eniten arvoissa (2,9; 3,1; 3,5), henkilö-

kunnan koulutus- ja kehittämissuunnitelmissa (2,6; 3,2; 3,4), systemaattisessa asiakas-

palautteen keräämisessä (3,1; 3,6; 3,5), kehityskeskusteluissa (2,6; 3,7; 3,8) ja pereh-

dytysohjelmassa (2,0; 2,9; 3,4). Kehitettävinä asioina olivat vertailut toisiin työyksi-

köihin ja hyvien käytäntöjen siirtäminen omaan työyksikköön, palautteen kerääminen
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yhteistyötahoilta ja työyksikön systemaattisen itsearvioinnin parantaminen, arvioinnin

tulosten ja parantamisalueiden sekä suunnitelmien kirjaus.

Yhteistyöllä voimaa -projekti toteutettiin vuosina 2002-2004. Vatsakirurgian osasto

oli projektissa yhtenä pilottiyksikkönä. Keväällä 2002 projektin käynnistyessä ko-

koontui työryhmä, johon kuului osaston ylilääkäri, vastuualueen ylihoitaja, osaston-

hoitaja ja apulaisosastonhoitaja, työterveyshuollon terveydenhoitaja, työsuojeluvaltuu-

tettu ja projektityöntekijä sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita kuten työterveys-

huollon psykologi. Projektityöryhmä määritteli kehittämispäämääriksi sekä yksilö-

että yhteisötasojen työhyvinvoinnin. Yksilötason tavoitteena oli työyhteisön jäsenten

työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisääminen. Työyhteisötasolle projektityöryhmä valitsi

seuraavat kehittämisalueet: potilaskierrot, potilaiden kotiutus, osaston rutiinit, kirjalli-

set ohjeet ja perustehtävän selkiyttäminen. Projektissa haluttiin lisätä myös yhteisölli-

syyttä ja yhteisvastuuta yhteistoiminnan kautta.

Projektin edetessä todettiin, että hoitohenkilöstön vaihtuvuus oli suuri. Osaston poti-

laista 2/3 oli päivystyspotilaita ja toiminta oli sen vuoksi kiireistä. Kehittämisen tulok-

set näkyivät hitaammin isolla osastolla, jossa suurin osa teki kolmivuorotyötä. Kaiken

kaikkiaan hoitajien toteuttama hoitotyö toimi hyvin, asioista keskusteltiin ja sovittiin

yhteisesti. Moniammatillisten työryhmien työskentely lisäsi yhteistyötaitoja ja eri

ammattiryhmien toiminnan arvostusta potilaan hoitoketjussa. Projektin aikana tutus-

tuttiin henkilökohtaisen osaamisen arviointiin liittyvään vertaisarviointi menetelmään,

osastotunneilla keskusteltiin työhyvinvoinnin ja työsuojelun aihepiireistä, potilaiden

kotiutusprosessista valmistui opinnäytetyö ja kirjallisia potilasohjeita päivitettiin.

Henkilökunnan näkemyksiä terveyden edistämisen toteutumisesta työssään

(Korhonen, Matilainen & Orpana 2006) opinnäytetyössä tehtiin kysely vatsakirurgian

osaston henkilökunnalle. Tavoitteena oli tarkastella kuinka henkilökunta voi vaikuttaa

oman ja työyhteisön terveyden edistämiseen. Tutkimuksessa selvitettiin mitkä tekijät

edistävät tai estävät terveyden edistämisen toteutumista työssä. Tutkimusten tulosten

perusteella henkilökunta huomioi terveyttä edistävää toimintaa sekä yksilö- että yhtei-

sötasolla. Selkeimmin terveyden edistäminen näkyi vastaajien henkilökohtaisessa toi-

minnassa. Yhteisötasolla terveyttä edistävää toimintaa oli yhteistyö ja muiden työyh-

teisön jäsenten huomioiminen sekä kouluttautuminen. Ehkäiseviä tekijöitä oli käytet-

tävissä olevien resurssien niukkuus ja kiire.
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Taulukkoon (2) on poimittu yllä mainittujen kyselyn ja selvitysten tuloksista nousseit-

ta asioita, jotka hyödyntävät tätä opinnäytetyötä.

TAULUKKO 2. Työhyvinvointiin liittyviä kyselyjä ja niiden tuloksia
Kysely Hyvää Kehitettävää
Henkilöstökysely
kevät 2005 ja 2007

• oman työn arvostus
• kehityskeskustelut
• työn tarkoituksen tunteminen
• palaute esimieheltä
• vaikuttamismahdollisuudet

• palkka
• yhteistyö
• viestintä ja kommunikaa-

tio
• henkilöstöresurssit
• työmäärän pienentäminen
• fyysiseen ja henkiseen vä-

kivaltaan puuttuminen
ITE 2004, 2005 ja
2006

• toiminta-ajatus ja -suunnitelma
selkeä

• koulutussuunnitelmat tehdään
vuosittain

• asiakaspalautteita kerätään ja
hyödynnetään

• kehityskeskustelut
• osastolla on ajantasaiset toimin-

taa ohjaavat ohjekansiot
• vastuualueet on sovittu
• perehdytysohjelmaa kehitetään

• toimintatapojen vertailu
suunnitelmallisesti mui-
den vastaavien yksiköiden
toimintaan

• asiakkaiden palvelu-
tarpeiden selvitys

• palautteen hankkiminen
sisäisiltä asiakkailta

• säännöllistä yksikön it-
searviointia

Yhteistyöllä voi-
maa 2002-2004

• henkilökunnan välinen yhteis-
toiminta, vuorovaikutus ja yh-
teisvastuullisuus lisääntyivät

• ymmärrys eri ammattiryhmien
välisistä työtehtävistä lisääntyi

• keskustelu lisääntyi ja sen vai-
kutus näkyi työilmapiirissä

• hoitohenkilöstön vaihtu-
vuus suuri

• kiire
• 2/3 potilaista päivystyspo-

tilaita, omaa toimintaa sen
vuoksi hankala suunnitella

Henkilökunnan
näkemyksiä ter-
veyden edistämisen
toteutumisesta
työssään

Opinnäytetyö,
kevät 2006

• terveyden edistäminen huomioi-
daan osastokokouksissa, työ-
paikkakoulutuksissa, toiminta-
suunnitelmassa ja kehittämispro-
jekteissa

• ergonomia-koulutus
• kuntoutukseen hakeutumisen

mahdollisuutta tarjotaan
• TYHY-päivät
• kouluttautumista tuetaan
• asioista tiedotetaan
• työtovereiden antama tuki auttaa

työssä jaksamisessa

• työtilat ahtaat, työskentely
ergonomisesti hankalaa

• työnantajan voisi tarjota
erilaisia liikuntamahdolli-
suuksia

• yhteisöllisyyden lisäämi-
nen

• epävarmuus tulevaisuu-
desta

• työtehtävien siirto ja ja-
kaminen

• oman asenteen vaikutus
toisiin

• työn kuormittavuus
• kiire
• mahdollisuus vaikuttaa it-

seä koskeviin asioihin
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5.2 Työhyvinvointipäivän ryhmätyöskentely

Työhyvinvointipäivään osallistujille esiteltiin osastolla aiemmin tehdyistä selvityksistä

löytyneitä työhyvinvoinnin kannalta hyviä ja kehitettäviä asioita. Osallistujat olivat

näistä tuloksista pääsääntöisesti samaa mieltä. Jokainen ryhmä löysi lisättävää tulok-

siin (Liite 2). Työhyvinvointipäivän ryhmätyöskentelyn tulokset täydensivät näin ai-

kaisempia tuloksia.

Työolot ja terveydelliset tekijät luokkaan hyviksi asioiksi lisättiin ergonomia ja työ-

turvallisuuskoulutuksien toteutus osastolla. Hyvänä asiana pidettiin sitä, että vuosi-

työajan ansiosta ylityöt saa takaisin vapaapäivinä. Kehitettäviin asioihin lisättiin osas-

ton opasteiden puute, toisen hoitajien kanslian rauhattomuus, yötyöaikahyvityksen

järjestäminen, työkierron ja osa-aikaisen työajan mahdollistaminen sekä parannusta

joihinkin rakenteellisiin epäkohtiin, esimerkiksi tarkkailuhuone oli epäkäytännöllinen,

pistorasiat olivat liian korkealla, suihkuhuoneiden ilmanvaihto ja lämpö tarvitsisivat

parannusta sekä sisäilman epäpuhtauksiin pitää puuttua.

Työyhteisö ja työilmapiiri luokkaan hyviksi asioiksi lisättiin pääsääntöisesti hyvät

ihmissuhteet, yhteistyön eri ammattiryhmien välillä koettiin parantuneen viime aikoi-

na, johtaminen oli parantunut sekä sisäinen tiedonkulku sähköpostilla koettiin toimi-

vaksi. Kehitettäviksi asioiksi laitettiin syyllistämiskulttuurista eroon pääseminen, yh-

teistyön, tiedonkulun ja keskustelun lisääminen lääkäreiden ja sairaala-apulaisten

kanssa, viikkotiedon tulostaminen kaikkien luettavaksi kahvihuoneeseen sekä huomi-

on kiinnittäminen siihen, että hoitajien lääketieteellinen vastuu ei lisääntyisi liikaa.

Työntekijän voimavarat luokkaan lisättiin kehitettäviä asioita. Niitä olivat perehdytyk-

sen tasalaatuisuus kaikissa olosuhteissa, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, oman

työn arvostus, tilanteiden ennakointi mahdollisuuksien mukaan, palautteen antaminen

ja saaminen sekä työtovereilta että potilailta, vertaistuki, mentorointi, kouluttautumi-

nen ja tiedon jakaminen, omasta terveydestä huolehtiminen, huomion kiinnittäminen

omaan asenteeseen, perheen ja työn yhteensovittaminen, avun pyytäminen ja antami-

nen sekä työpari-työskentely.

Ryhmätöitä oli tarkoitus jatkaa siten, että jokainen ryhmä miettii keinoja kehitettävien

asioiden eteenpäin viemiseksi, mutta aika loppui kesken. Työhyvinvointipäivän aikana
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sovittiin kuitenkin seuraavanlaisia asioita: ryhmätyöohjausta järjestetään kerran kuu-

kaudessa, työnjakoon ja työpari-työskentelyyn kiinnitetään enemmän huomiota, men-

tor-koulutukset alkavat ja niihin toivottiin mahdollisimman paljon osallistujia, pyri-

tään kokoontumaan yhtä aikaa aamukahville, opetellaan antamaan palautetta myös

rakentavassa tarkoituksessa, debriefingiä / tilanteen purkua voi tehdä myös työtove-

reiden kesken, kiinnitetään huomiota uusien ja vanhojen työntekijöiden erilaisiin

kuormitustekijöihin ja vahvuuksiin sekä jokainen hoitaja pitää työvuoron aikana dect-

puhelimen taskussa, jotta viestinkulku olisi sujuvaa.

Koska työhyvinvoinnin kehittämiskeinojen pohtiminen jäi työhyvinvointipäivänä vä-

häiseksi, opinnäytetyöntekijä kokosi teoriaosuudesta osastolle mahdollisesti soveltu-

via kehittämiskeinoja. Kehittämiskeinoja osuuteen lisättiin seuraavia asioita: kiinnite-

tään huomiota työn jakoon, sovitaan yhdessä mitä aamuvuoron tehtäviä voi siirtää

iltavuoroon ja mietitään onko osastolla ns. turhia tai päällekkäisiä tehtäviä, joita voisi

karsia, työkiertoon pääsy mahdollistetaan sitä haluaville, kartoitetaan halukkuutta va-

rata osaston henkilökunnalle joku säännöllinen ryhmäliikuntavuoro, koulutuksiin pää-

sy mahdollistetaan ja tiedon jakamista ja erityisosaamista hyödynnetään, järjestetään

henkilökunnalle osastotunteja työhyvinvoinnin eri teemoista, harjoitellaan aktiivisesti

palautteen antoa, otetaan mallia toisten osastojen hyvistä käytännöistä, osastolle han-

kitut potilassiirtoihin tarkoitetut välineet otetaan käyttöön, muistutetaan henkilökoh-

taisen työnohjauksen mahdollisuudesta, tehdään yhteistyötä säännöllisesti työterveys-

huollon kanssa, sijaisille annetaan tietoa töiden jatkumisesta riittävän ajoissa ja riittä-

vän pitkäksi ajaksi ja kiinnitetään enemmän huomiota omaan asenteeseen ja tekemi-

seen ja huomataan mitä vaikutusta sillä on muihin.

5.3 Yhteenveto aiemmista työhyvinvointiselvityksistä ja työ-

hyvinvointipäivästä

Opinnäytetyön seuraavassa vaiheessa osastolla aiemmin tehtyjen työhyvinvointiin

liittyvien selvitysten tulokset ja työhyvinvointipäivän ryhmätöiden tulokset yhdistet-

tiin. Seuraaviin kolmeen kappaleeseen koottiin vatsakirurgian osaston työhyvinvoin-

nin kannalta hyvät ja kehitettävät asiat sekä keinoja kehitettävien asioiden eteenpäin

viemiseksi.
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5.3.1 Työolot ja terveydelliset tekijät

Aikaisempien työhyvinvointiin liittyvien selvitysten ja työhyvinvointipäivän ryhmä-

töiden perusteella selvisi, että hyviksi asioiksi työolojen ja terveydellisten tekijöiden

(Taulukko 3a), eli vatsakirurgian ympäristön kannalta koettiin ergonomia- ja työtur-

vallisuuskoulutukset. Ergonomia-koulutuksia järjestettiin osaston ergonomiavastaavan

ja fysioterapeutin toimesta. Koulutuksissa harjoiteltiin käytännössä potilaan nosto- ja

siirtotekniikoita. Osastolle oli hankittu uusia potilaan siirto- ja nostoapuvälineitä.

Osastolla puhuttiin, että ne pitää ottaa aktiivisempaan käyttöön. Työturvallisuuskoulu-

tukset pitivät sisällään lähinnä palo- ja pelastusharjoitukset, jotka koettiin hyödyllisik-

si.

Osastolla ollut vuosityöaikakäytäntö oli mielipiteitä jakava asia. Vuosityöajan jatka-

misesta oltiin puolesta ja vastaan. Alkuvuodesta (2007) suoritetun äänestyksen perus-

teella vuosityöaikakäytäntöä päätettiin jatkaa äänin 28-11. Suurimmaksi ongelmaksi ja

kehittämistä vaativaksi asiaksi käytännön suhteen koettiin se, että ylityövapaita ei pys-

tytä aina antamaan suunnitellusti työntekijän toiveiden mukaisesti.

TAULUKKO 3a. Työolojen ja terveydellisten tekijöiden kannalta hyvät asiat.
Hyvää Esimerkkejä Kehittämiskeinoja

Työasennot Ergonomia-koulutukset Koulutuksen säännöllisyys,
siirtovälineiden käytön lisäys

Työsuojelu Työturvallisuuskoulutukset Koulutuksen säännöllisyys
Työn tauotus Vuosityöaika Ylityövapaat toiveiden mukai-

sesti

Kehitettäviksi asioiksi työolojen ja terveydellisten tekijöiden suhteen (Taulukko 3b)

nousi työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus. Esimerkkeinä näistä olivat vuorotyön

rasitteet, päivystysluonteisen osaston vaihtuvat tilanteet, kiire, työnmäärä, ison osaston

hälyäänet, potilaiden nostot ja siirrot, vastuu ja paineen alla työskentely. Osastolla oli

mietitty useasti, että näitä asioita voi kehittää työnjaolla. Osastolla oli aamu- ja ilta-

vuorossa saman verran henkilökuntaa. Osastokokouksissa oli puhuttu, että osan aa-

muvuoron töistä voi siirtää iltavuorolaisille. Työnjakoa ohjaa omahoitajamalli ja poti-

laiden yksilölliset tarpeet. Aamu- ja iltavuoron vaihtuessa osastolla oli kahden tunnin

ajan kaksinkertainen miehitys. Tätä aikaa oli tarkoitus hyödyntää tehokkaammin.
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Työkiertoon pääsy koettiin hankalaksi. Osaston hoitajilla oli halukkuutta työkiertoon,

mutta esteenä oli se, että vaihtoparia ei ole löytynyt toisilta osastoilta. Työkiertosys-

teemiä kehitettiin Keski-Suomen keskussairaalassa.

Yötyöaikahyvityskäytäntö muuttui osastolla muutama vuosi sitten. Aikahyvityksen

saa keskimäärin joka kolmannessa kolmen viikon työvuorolistassa. Joissakin työyksi-

köissä sen saa edelleen joka työvuorolistassa. Tämä epätasa-arvo puhututti osastolla

paljon ja nousee aina esille, kun puhutaan työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Kehitettävissä asioissa oli muutamia mainintoja kuntoutukseen pääsyn hankaluudesta,

yhteistyön vähäisyydestä työterveyshuollon kanssa ja osastolla mahdollisesti olevista

sisäilmaongelmista. Osaston tiloissa oli parannettavaa, tarkkailuhuone oli epäkäytän-

nöllinen, pistorasiat olivat liian korkealla, suihkuhuoneiden ilmanvaihto ja lämpö tar-

vitsivat parannusta ja toinen hoitajien kanslia oli rauhaton.

Keväällä 2007 tehdystä henkilöstökyselystä kävi ilmi, että henkisen ja fyysisen väki-

vallan uhka oli osastolla melko suuri. Asiaan oli puututtu. Tilanteista ilmoitettiin aina

eteenpäin siihen tarkoitetulla lomakkeella. Sairaalanvartija kävi joka työvuorossa kar-

toittamassa osaston sen hetkisen tilanteen, jotta hän tiesi varautua mahdollisiin avun-

tarpeisiin. Vartija saatiin paikalle puhelinsoitolla ympäri vuorokauden. Osastolla oli

käytössä turvanapit, joilla saatiin apua lähimpien osastojen henkilökunnalta.

TAULUKKO 3b. Työolojen ja terveydellisten tekijöiden kannalta kehitettävät asiat.
Kehitettävää Esimerkkejä Kehittämiskeinoja

Työn tauotus Työn kuormittavuus

Yötyöaikahyvityksen puuttumi-
nen

Työnjaon uudelleen mietintä,
turhien tehtävien karsiminen,
vuorotteluvapaan ja osa-
aikaisen työajan mahdollistami-
nen

Keskustelun ylläpito

Työkierto Työkiertoon pääsy hankalaa Omaa aktiivisuutta ja vaihtopa-
rin etsintää toisesta yksiköstä

Työterveyshuolto Kuntoutukseen pääsy Yhteistyön tehostaminen työ-
terveyshuollon kanssa

Työsuojelu Fyysinen ja henkinen väkivalta Turvanappien käyttö, tilanteista
ilmoittaminen, vartijan ajan-
tasallapito

Altisteet Sisäilmaongelmat Oireiden seuranta ja niihin puut-
tuminen
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5.3.2 Työyhteisö ja työilmapiiri

Työyhteisö ja työilmapiiri hoitajien keskuudessa koettiin kaiken kaikkiaan hyväksi

(Taulukko 3c). Yhteistyö korostui esimerkiksi osaston omissa yhteisissä projekteissa,

kuten tiimityön aloittamisessa ja Fast track -tutkimusprojektissa. Yhteistyötä eri am-

mattiryhmien kanssa hyödynnettiin päivittäin; kipuhoitaja, fysioterapeutti, syöpähoita-

ja, sosiaalihoitaja ja ravitsemusterapeutti olivat apuna hoitotyön toteutuksessa.

Työtovereiden tuki oli merkittävä asia. Aiempien työhyvinvointiselvitysten ja työhy-

vinvointipäivän ryhmätöiden perusteella kävi ilmi, että työtovereilta sai apua, kun sitä

tarvitsi ja apua osattiin tarjota. Osastolla oli käytössä yksilövastuisen hoitotyön malli.

Se tarkoitti käytännössä sitä, että potilaat jaettiin työvuorossa olevien hoitajien kesken

ja jokainen vastasi omien potilaidensa hoidosta. Apua oli osattava kysyä ja pyytää jo

työn sujuvuuden kannalta. Edellinen työvuoro suunnitteli potilasjaon. Jako pyrittiin

tekemään mahdollisimman tasapuoliseksi noudattaen omahoitajuutta ja muita yhtei-

sesti sovittuja periaatteita. Työvuorossa olleet hoitajat sopivat keskenään työparit.

Apua pyydettiin ensisijaisesti työparilta, mutta tilanteen mukaan kaikki olivat velvolli-

sia auttamaan.

Työyhteisössä koettiin, että asioista voitiin puhua avoimesti. Tällaisille keskusteluille

toivottiin enemmän aikaa ja tilaisuuksia, koska vaikeita työssä kohdattuja tilanteita oli

saatava purkaa. Osaston hoitajille oli järjestetty viimeisen vuoden aikana suunnitellus-

ti kerran kuukaudessa ryhmätyönohjausta, jossa oli voinut puhua sillä hetkellä mieltä

vaivaavista asioista.

Osastolla kerättiin kaikilta potilailta palautetta. Potilaspalautteet luettiin kerran kuu-

kaudessa osastokokouksen yhteydessä. Negatiivisiin palautteisiin pyrittiin reagoimaan

ja kehittämisehdotuksiin vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Palautetta kerättiin

myös osastolla työharjoittelussa olleilta opiskelijoilta. Palaute oli ollut pääsääntöisesti

positiivista. Kehittämisehdotuksiin oli kiinnitetty huomiota.

Palautteen saanti esimieheltä koettiin lisääntyneen viime aikoina ja se koettiin kannus-

tavana asiana. Osastonhoitaja kävi kehityskeskustelun kerran vuodessa jokaisen työn-

tekijän kanssa. Tämä oli yksi tilaisuus, jossa palautetta oli mahdollista antaa puolin ja
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toisin. Kehityskeskustelua varten jokainen työntekijä täytti ura- ja kehityssuunnitelma

-lomakkeen, jotta molemmille osapuolille selvisi työntekijän tavoitteet.

TAULUKKO 3c. Työyhteisön ja työilmapiirin kannalta hyvät asiat.
Hyvää Esimerkkejä Kehittämiskeinoja

Yhteistyö Yhteiset projektit

Yhteistyön hyödyntäminen eri
ammattiryhmien välillä

Työtovereiden tuki

Esim. Fast track -projekti

Erilaisen osaamisen entistä
tehokkaampi käyttöönotto

Työnjako, työparit, avuntarjoa-
minen ja saanti

Ihmissuhteet Avoin keskustelu Aikaa ja tilaisuuksia keskuste-
lulle, tilanteen purkua työtove-
reiden kesken, ryhmätyönohjaus
kerran kuukaudessa

Asiakassuhteet Potilas- ja opiskelijapalauttei-
den keräys

Palautteen huomiointi

Johtaminen Palautteen saanti esimieheltä

Säännölliset kehityskeskustelut

Palautteen saanti molemmin-
puolista
Hyvä valmistautuminen kehi-
tyskeskusteluun

Tiedonkulku Sähköpostin välityksellä tiedot-
taminen

Viikkotiedon voisi tulostaa
kahvihuoneeseen luettavaksi

Kehitettäviäkin asioita yhteistyön suhteen löytyi (Taulukko 3d). Oppiva organisaatio

-koulutusten opit toivottiin tehokkaampaan käyttöön. Omaan asenteeseen ja sen vaiku-

tuksesta muihin haluttiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Syyllistämiskulttuurista

pyrittiin eroon. Yhteistyö lääkäreiden ja sairaalahuoltajien kanssa oli vähäistä. Yhtenä

keinona yhteistyön lisäämiseksi ehdotettiin yhteisiä kahvihetkiä.

Osastolla yhteistyötä heikentävänä tekijänä nähtiin se, että henkilökunnan vaihtuvuus

oli suuri. Vie aikaa ennen kuin uusi työntekijä perehtyy osastoon ja pääsee ”sisälle”

osastolle. Perehtymistä ei helpota osaston kiireinen työtahti. Kiireen hallintaan halut-

tiin lisää keinoja. Yhtenä keinona siihen nähtiin riittävän ja osaavan henkilökuntamää-

rän turvaaminen osastolla.
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TAULUKKO 3d. Työyhteisön ja työilmapiirin kannalta kehitettävät asiat.
Kehitettävää Esimerkkejä Kehittämiskeinoja

Yhteistyö Yhteisöllisyyden lisääminen

Yhteistyön lisääminen lääkärei-
den ja sairaalahuoltajien kanssa

Yhteistyö toisten osastojen
kanssa

Henkilökunnan suuri vaihtu-
vuus

Oppiva organisaatio -koulu-
tusten opit käyttöön, huomion
kiinnittäminen omaan asentee-
seen ja sen vaikutuksesta toisiin

Erilaiset projektit, yhteiset pala-
verit, kahvihetket

Palautteen hankkiminen toisilta
osastoilta, yhteistyöpalaverit,
toisten hyvistä käytännöistä
oppiminen

Perehdytykseen panostaminen,
sopivan vastuun antaminen,
porukkaan mukaan ottaminen

Kiireen hallinta Työtahti koetaan kiireelliseksi Työnjaon kehittäminen, olemas-
sa olevien resurssien tehok-
kaampi hyödyntäminen

Ihmissuhteet Syyllistämiskulttuurista eroon
pääseminen

Virheistä oppimisen projekti
menossa

5.3.3 Työntekijän voimavarat

Aikaisemmista työhyvinvointiselvityksistä sekä työhyvinvointipäivän ryhmätöidentu-

loksista kävi ilmi, että omaa työtä arvostettiin, ja se oli tärkeä voimavara työntekijälle.

Työntekijän voimavaroina olivat lisäksi (Taulukko 3e) oman osaamisen arvostaminen,

kehittäminen ja tiedon jakaminen. Jokaisella hoitajalla oli osastolla oma vastuualue,

johon hän oli perehtynyt paremmin ja josta hän oli velvollinen päivittämään tietojaan

ja opastamaan toisia. Lisäksi jokainen hoitaja kuului johonkin osaston kuudesta kehit-

tämistiimistä. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat tehtiin vuosittain ja tarkastettiin

yhdessä osastonhoitajan kanssa kehityskeskustelun yhteydessä. Koulutukset voivat

liittyä omaan vastuualueeseen tai omiin mielenkiinnon kohteisiin. Työntekijä oli vel-

vollinen pitämään muille työntekijöille koulutuspalautteen käymistään koulutuksista.

Osaston työntekijän perehdytysohjeet oli uusittu. Tavoitteena oli, että perehdytyskäy-

täntöä yhtenäistettäisiin sen mukaisesti. Toiveena oli, että uusien työntekijöiden pe-

rehdytykseen olisi riittävästi aikaa.
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TAULUKKO 3e. Työntekijän voimavarojen kannalta hyvät asiat.
Hyvää Esimerkkejä Kehittämiskeinoja

Perehdytys Perehdytysohjeet uusittu Perehdytyskäytännön yhtenäis-
täminen

Sitoutuminen työhön ja työyh-
teisöön

Omaa työtä arvostetaan Työn arvostuksen esiin tuomi-
nen

Yksilötasoinen vastuunottami-
nen

Vastuualueet jaettu ja ne ovat
henkilökunnan tiedossa

Oman vastuualueen tietojen
ajantasallapito

Oman ammattitaidon kehittämi-
nen ja koulutus

Henkilökohtaiset koulutussuun-
nitelmat tehdään vuosittain

Omien tavoitteiden kirkastami-
nen

Työntekijän voimavaroja voi kehittää monilla tavoilla (Taulukko 3f). Osastolla lähes

puolet hoitajista oli sijaisia. Hoitajat toivoivat, että hyvät sijaiset saavat tiedon töiden

jatkumisesta riittävän ajoissa. Sijaisten osastolla pysymisen ja jaksamisen kannalta

heille toivottiin pitkiä määräyskirjoja.

Omassa ammattitaidossa katsottiin olevan jatkuvasti kehittämistä. Omia vahvuuksia ja

heikkouksia pohdittiin lähinnä kehityskeskustelun yhteydessä. Osastolla oli puhuttu

siitä, että rakentavan palautteen saaminen työtovereilta voi auttaa ajattelemaan asiaa

uusista näkökulmista. Rakentavan palautteen annissa ja saannissa koettiin tarvittavan

vielä harjoitusta.

Työhyvinvointipäivänä puhuttiin siitä, että kokeneen hoitajan vahvuudet ja heikkoudet

ovat erilaisia kuin vastavalmistuneen hoitajan. Kokeneella hoitajalla katsottiin olevan

valtavasti tietoa ja taitoa työelämään liittyvistä asioista eikä perustyö ollut hänelle

enää niin haasteellista kuin vastavalmistuneelle hoitajalle. Kokeneen hoitajan rasit-

teeksi koettiin se, että hän kantoi työvuorossaan vastuuta monista asioista. Iän myötä

kolmivuorotyö alkoi rasittaa enemmän eikä palautuminen esimerkiksi yövuoroista

ollut enää niin helppoa. Muutosten omaksuminen ei sujunut enää niin nopeasti kuin

aiemmin, esimerkiksi tietokoneet tuottivat omat hankaluutensa. Keskustelussa päädyt-

tiin siihen, että sekä kokeneen ja vastavalmistuneen hoitajan työpanosta tarvittiin. Mo-

lemmilla oli toisiltaan opittavaa. Keski-Suomen keskussairaalassa oli aloitettu mentor-

toiminta. Muutama vatsakirurgian osaston hoitaja oli ollut mukana mentor-koulutuk-

sissa ja sen myötä toimintaa oli tarkoitus käynnistää osastolla.

Perhe ja oma vapaa-aika oli työntekijälle merkittävä voimavara. Työn ja perheen yh-

teensovittaminen koettiin aika ajoin hankalaksi kolmivuorotyön vuoksi. Osa-aikaisen

työajan mahdollisuutta käytettiin jonkin verran. Työvuorojoustoja toivottiin.
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TAULUKKO 3f. Työntekijän voimavarojen kannalta kehitettävät asiat.
Kehitettävää Esimerkkejä Kehittämiskeinoja

Tietoisuus töiden jatkumisesta Sijaisten epävarmuus töiden
jatkumisesta

Pitkät määräyskirjat riittävän
ajoissa, pidetään kiinni hyvistä
sijaisista

Vaikutusmahdollisuudet omaan
työhön

Päivystysosastolla tilanteisiin
vaikuttaminen hankalaa

Tilanteiden ennakointi mahdol-
lisuuksien mukaan

Oman ammattitaidon kehittämi-
nen

Omien vahvuuksien ja heikko-
uksien tunnistaminen

Kouluttautuminen ja tiedon
jakaminen

Mentor-koulutukset

Palautteen saanti ja antaminen,
myös rakentavaa palautetta

Koulutukseen pääsyn mahdol-
listaminen,  koulutuspalautteet
osastotunneilla, opitut asiat
näkymään käytännössä

Koulutukseen osallistuminen,
vertaistuki ja toisilta oppiminen

Terveelliset elämäntavat Omasta terveydestä huolehtimi-
nen

Työnantajan tuki?

Sitoutuminen työhön Oma asenne Tieto ja kyky tehdä asioille,
jotka häiritsevät jotain

Sosiaalinen verkosto Perheen ja työn yhteensovitta-
minen

Työnantajan tuki; osa-aikaisuus,
työvuorojoustot

5.4 Työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja

Työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja -äänestys järjestettiin kesäkuussa 2007. Kehittä-

miskeinot koottiin opinnäytetyön aiempien vaiheiden, eli teoriaosuuden, työhyvin-

vointiselvitysten ja työhyvinvointipäivän tulosten pohjalta. Kehittämiskeinot ryhmitel-

tiin kolmeen ryhmään aiempien osuuksien tapaan: Työolot ja terveydelliset tekijät,

Työyhteisö ja työilmapiiri sekä Työntekijän voimavarat.

Seuraavissa taulukoissa (4a-c.) on lueteltu äänestyksessä mukana olleet työhyvinvoin-

nin kehittämisehdotukset. Jokaisen ehdotuksen perässä on suluissa, kuinka monta ään-

tä ehdotus sai.
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TAULUKKO 4a. Työolojen ja terveydellisten tekijöiden äänestystulokset
Työolot ja terveydelliset tekijät

1. Haluan, että ergonomiakoulutusta järjestetään osastotunneilla niin usein, että jokainen halukas pääsee mukaan
vähintään kerran vuodessa. (1)

2. Potilaiden nosto- ja siirtovälineet pitäisi ottaa aktiivisempaan käyttöön. (1)

3. Haluan, että T-vapaiden saamiseksi kehitetään jonkinlainen osaston ”oma systeemi”, esim. laitetaan lista, johon voi
merkata, milloin on valmis tekemään ylimääräisen työvuoron ja mihin toivoisi vapaan. (15)

4. Yötyöaikahyvitys-keskustelua on pidettävä yllä. (14)

5. Aamu- ja iltavuoron välistä tehtäväjakoa on mietittävä uudelleen. Listataan asiat, jotka on mahdollista siirtää ilta-
vuoron hoitajalle. (4)

6. Työn kuormittavuuden vähentämiseksi listataan asiat, jotka ovat ns. turhia / päällekkäisiä tehtäviä. (7)

7. Osa-aikaisen työajan tekeminen tulisi olla mahdollista kaikille sitä haluaville. (8)

8. Työkiertoon pääsyn pitäisi olla mahdollista kaikille sitä haluaville. (6)

9. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa pitäisi tehostaa. (7)

10. Vuorotyöjärjestelmää tulisi kehittää esim. Työterveyslaitoksen suositteleman systeemin mukaan, kaksi aamuvuo-
roa, kaksi iltavuoroa ja kaksi yövuoroa. (1)

11. Mahdollistetaan jokaiselle yöhoitajalle 10-30 minuutin nokoset kello yhden ja neljän välillä. (6)

10. Omia ehdotuksia työolojen ja terveydellisten tekijöiden kehittämiseksi: (0)

TAULUKKO 4b. Työyhteisön ja työilmapiirin äänestystulokset
Työyhteisö ja työilmapiiri

1. Yhteiset projektit lisäävät yhteistyötä. Haluan, että osastolla jatketaan uusien projektien suunnittelua ja toteutusta.
(0)

2. Eri ammattiryhmien erilaista osaamista pitäisi jakaa enemmän. (0)

3. Omahoitaja- ja työparityöskentelyä pitäisi kehittää toimivammaksi. (4)

4. Ryhmätyönohjausta tulee jatkaa suunnitellusti kerran kuukaudessa. (2)

5. Potilaspalautejärjestelmää tulisi kehittää. (0)

6. Rakentavan palautteenantoa esimiehen ja alaisten välillä puolin ja toisin tulisi lisätä. (2)

7. Viikkotiedon voisi tulostaa kahvihuoneeseen luettavaksi. (1)

8. Jokaisen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota omaan asenteeseen ja sen vaikutukseen muihin. (15)

9. Oikeanlaista virheisiin puuttumista tulisi kehittää, esim. ERMA-projektin (erehdyksistä mahdollisuuksiin) avulla. ( 3)

10. Toisten osastojen hyviä käytäntöjä voisi soveltaa meidän osastolla, vinkkejä esim. poolilaisilta. (3)

11. Yhteistyötä toisten yksiköiden / osastojen välillä tulisi lisätä, esim. yhteistyöpalaverit. (2)

12. Yhteiset kahvihetket lääkäreiden ja sairaala-apulaisten kanssa olisi kehittämisenpaikka. (3)

13. Pidän dect-puhelimen taskussani työvuoron aikana tiedonkulun nopeuttamiseksi. (6)

14. Omia ehdotuksia työyhteisön ja työilmapiirin kehittämiseksi:
        - Yhteisiä rientoja, risteilyjä yms. (mielellään sponsoroituja) (9)
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TAULUKKO 4c. Työntekijän voimavarojen äänestystulokset
Työntekijän voimavarat

1. Uusien työntekijöiden perehdytystä pitäisi yhtenäistää. (0)

2. Pyrin tiedottamaan entistä enemmän oman vastuualueeni asioista muulle henkilökunnalle. (0)

3. Näen tarpeellisena sen, että teen henkilökohtaisen ura- ja kehityssuunnitelman vuosittain ja haluan, että näin
tehdään jatkossakin. (1)

4. Sijaisten töiden jatkumisesta pitäisi tietää nykyistä aiemmin. (12)

5. Rakentavan palautteen antoa ja saantia pitäisi tehostaa työtovereiden kesken. (5)

6. Haluaisin käydä nykyistä enemmän koulutuksissa. (5)

7. Näen tarpeellisena Mentor-toiminnan kehittämisen osastollamme. (1)

8. Työnantajan pitäisi tukea enemmän työntekijöiden liikuntaharrastuksia, esim. voisi käyttää tunnin viikossa työaikaa
kuntosalilla käymiseen tai ohjattuun ryhmäliikuntaan. (10)

9. Perheen ja työn yhteensovittamista pitäisi tukea enemmän, työvuorojoustot yms. (9)

10. Uusien ja kokeneiden työntekijöiden erilaisia vahvuuksia ja kuormitustekijöitä pitäisi jakaa enemmän. (7)

11. Omia ehdotuksia työntekijän voimavarojen parantamiseksi:
       -Palkka (14)

Jokaisessa kolmessa ryhmässä oli muutama selkeästi eniten ääniä saanutta ehdotusta.

Vatsakirurgian osaston hoitajien mielestä työoloja ja terveydellisiä tekijöitä voi kehit-

tää työaikaan vaikuttamalla: kehittämällä vuosityöaikajärjestelmää ja T-vapaiden

myöntämistä (n=15), palauttamalla yötyöaikahyvitys (n=14) ja mahdollistamalla osa-

aikainen työskentely kaikille sitä haluaville (n=8). Yhteistyötä työterveyshuollon

kanssa haluttiin tehostaa (n=7). Työkiertoon pääsyä haluttiin helpottaa (n=6). Kanna-

tusta sai myös ehdotus siitä, että jokaisella yöhoitajalla olisi mahdollisuus nukkua 10-

30 minuutin unet yövuoron aikana (n=6).

Työyhteisöä ja työilmapiiriä voisi kehittää järjestämällä yhteistä vapaa-ajanohjelmaa,

rientoja ja risteilyjä (n=9). Omahoitaja- ja työparityöskentely tulee saada toimivam-

maksi (n=4). Tiedonkulku paranee ja aikaa säästyy, jos jokainen hoitaja pitää työvuo-

ronaikana dect-puhelimen taskussaan (n=6). Selkeästi eniten kannatusta sai ehdotus

siitä, että jokainen kiinnittäisi huomiota omaan asenteeseensa ja siihen, mitä vaikutus-

ta sillä on työtovereihin (n=15).

Työntekijän voimavaroja tuetaan paremmalla palkalla (n=14), helpottamalla perheen

ja työelämän yhteensovittamista (n=9) sekä työntekijöiden liikuntaharrastuksia tuke-

malla (n=10). Sijaisten voimavaroja tulee tukea niin, että heille annettaan riittävän

pitkiä työsopimuksia ja tiedon niistä saa ajoissa (n=12). Uusien ja kokeneiden työnte-

kijöiden vahvuuksia ja kuormitustekijöitä tulee jakaa enemmän (n=7).
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6 POHDINTA

6.1 Opinnäytetyön luotettavuuden tarkastelua

Opinnäytetyö käsittelee Keski-Suomen keskussairaalan vatsakirurgian osaston hoitaji-

en työhyvinvointia. Opinnäytetyöntekijä on kyseisellä osastolla hoitajana ja se on vai-

kuttanut opinnäytetyöntekoon. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa työn tekijän

osuus prosessiin ja sen tuloksiin tunnustetaan (ks. Huttunen, Kakkori & Heikkinen

1999, 113) Työhyvinvointia on tarkasteltu teorian ja aikaisempien osastolla tehtyjen

työhyvinvointiin liittyvien selvitysten perusteella sekä ryhmätöiden ja keskustelujen

sekä äänestyksen perusteella.

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulos vastaa asioi-

den tilaa todellisuudessa. Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka samana

tutkimustulos pysyy, jos tutkimus toistetaan uudelleen. Näillä pyritään tarkastelemaan

sitä, onko tutkimuksen tulokseen mahdollisesti vaikuttanut jokin ns. satunnaistekijä eli

väliintuleva muuttuja, jolloin tutkimuksen tulos olisi häiriintynyt. (Nieminen 1997,

215-216.)  Opinnäytetyön tekijän osuus prosessiin tunnustetaan, ja siksi nämä kriteerit

eivät sovi opinnäytetyön luotettavuuden osoittamisen mittariksi. Luotettavuutta voi-

daan tässä tapauksessa arvioida tutkimusaineiston keräämisen, aineiston analysoinnin

ja tutkimuksen raportoinnin suhteen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, onko

aineisto kerätty luotettavasti, onko prosessin eri vaiheet kuvattu selkeästi, onko aineis-

ton luokittelu tehty asianmukaisesti ja ovatko tulokset perusteltuja. (Nieminen 1997,

220; Lauri 1997, 120.) Yleisten laadullisen tutkimuksen luotettavuuskysymysten li-

säksi sisällönanalyysin haasteena on, miten tutkija pystyy pelkistämään aineistonsa

niin, että se kuvaa mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. Tutkijan tulee

osoittaa luotettavasti yhteys aineistonsa ja tulostensa välillä. Luokittelun luotettavuus

on olennainen kysymys, jotta tekstistä voidaan tehdä valideja päätelmiä. (Latvala &

Vanhanen-Nuutinen 2001, 36-37; Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 113; Niemi-

nen 1997, 215-216.)

Opinnäytetyön eteneminen on kuvattu vaihe vaiheelta. Luotettavuuden kannalta voi-

daan katsoa, että prosessin esiin tuomisessa ei ole kyse pelkästään tyylikeinosta, vaan

opinnäytetyön uskottavuuden kannalta keskeisestä valinnasta. Prosessin kuvauksella

selvennetään lukijalle teorian, aineiston analyysin ja tulosten välistä suhdetta. Kivi-
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niemen (2001) mukaan on keskeistä selvittää, miten ja millaisten olettamusten ohjaa-

mana aineistoa on opinnäytetyön eri vaiheissa kerätty (Kiviniemi 2001, 81).

Opinnäytetyön validiteetin eli luotettavuuden arvioinnin kohdalla luotettavuus-käsit-

teen tarkastelun sijasta voidaan käyttää vaikka pätevyyden, laadun, uskottavuuden,

oikeudenmukaisuuden tai käyttökelpoisuuden käsitteitä. Opinnäytetyön luotettavuus

voi siis riippua siitä, millainen käytännöllinen merkitys sillä on eli auttoiko opinnäyte-

työ kehittämään toimintatapaa. (ks. Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 111-112.)

Opinnäytetyö toteutettiin vaiheittain, niin että mahdollisimman monella osaston hoita-

jalla oli tilaisuus vaikuttaa opinnäytetyön tuloksiin. Viimeisessä vaiheessa tehty työ-

hyvinvoinnin kehittämiskeinoja -äänestys ajoittui kesäkuulle. Osa hoitajista oli tuol-

loin kesälomalla eivätkä näin ollen voineet osallistua äänestykseen. Äänestysaikaa oli

kuukausi. Aikaa pitkittämällä mahdollistettiin kuitenkin lähes kaikkien hoitajien osal-

listuminen.

6.2 Opinnäytetyön tulosten tarkastelua

Opinnäytetyön tavoitteena oli vatsakirurgian osaston hoitajien työhyvinvoinnin kehit-

täminen. Asiaa lähestyttiin yksilön, yhteisön ja ympäristön näkökulmasta kartoittamal-

la ensin hyvät ja kehitettävät asiat työhyvinvoinnin suhteen ja sen jälkeen miettimällä

työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja. Käsitys siitä, miten monitahoinen ja moneen asi-

aan vaikuttava asia työhyvinvointi on, vahvistui työn edetessä. Positiivinen lähesty-

mistapa työhyvinvoinnin kehittämistyöhön välittyi opinnäytetyössä. Hyvät asiat työ-

hyvinvoinnin kannalta tuotiin esiin ja myös niiden edistämismahdollisuuksia tarkastel-

tiin. Kehittämistä vaativiin asioihin tarjottiin kehittämisehdotuksia. Omaa vastuuta

hyvinvoinnista korostettiin.

Yksilön työhyvinvoinnin kannalta opinnäytetyön tuloksissa nousi esiin työn ja oman

osaamisen arvostus. Useissa lähteissä (esim. Juuti & Vuorela 2002; Kivimäki 2002;

Rauramo 2004) viitattiin siihen, että ihminen voi hyvin työssään, silloin kun työn

päämäärät ja tavoitteet ovat selvät, työ tarjoaa sopivasti haasteita ja työntekijä saa tun-

nustusta ja palautetta työstään. Vaikka opinnäytetyön tuloksissa oman työn arvostus

katsottiin merkittäväksi asiaksi, siitä puhutaan vähän. Työn arvostusta tulee tuoda
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enemmän esiin; miettiä sitä, miksi tätä työtä tehdään ja mitä se antaa sekä potilaalle

että hoitajalle. Omien tavoitteiden selvittäminen antaa merkityksen työn teolle. Uuden

oppiminen ja uusista haasteista selviäminen auttaa jaksamaan arjessa.

Yksilön työhyvinvoinnin tukemisen haasteena ovat ihmisen yksilölliset tarpeet. Hy-

vinvointiin vaikuttavat muun muassa ikä ja työkokemus, työ- ja perhe-elämän yhdis-

täminen, harrastukset ja lepo. Utriainen (2006) kirjoittaa, että työhyvinvointia määrit-

tävät työolot ja kotona koettua hyvinvointia kodin olot. Ihminen on kuitenkin koko-

naisuus eivätkä työ- ja kotiolot voi aina olla vaikuttamatta toisiinsa. On mietittävä sitä,

miten paljon on valmis tekemään itse oman hyvinvointinsa eteen.

Työnantajan tehtäviin kuuluu tukea työntekijöidensä työssäjaksamista. Pohjimmiltaan

työntekijä on kuitenkin itse vastuussa omista voimavaroistaan. Asioille, jotka vaivaa-

vat mieltä, on tehtävä jotain. On mietittävä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja uskalletta-

va ottaa asiat puheeksi. Jos jonkin asian osaamisessa ja hallinnassa on puutteita, on

pyydettävä apua tai hakeuduttava koulutukseen. Työstä on pystyttävä palautumaan ja

jokainen tekee sen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opinnäytetyön tuloksissa toivottiin

työnantajalta enemmän tukea vapaa-ajan harrastuksiin. Keski-Suomen keskussairaa-

lassa toimii Kunto ry, jonka kautta on mahdollista saada alennuksia kulttuuri- ja lii-

kuntaharrastuksiin. Näitä etuja voisi hyödyntää enemmän. Jatkossa voi myös selvittää,

olisiko henkilökunnan mahdollista käyttää esimerkiksi tunti viikossa työaikaa osallis-

tumalla sairaalassa järjestettäviin niska-hartia -jumpparyhmiin tai kuntosalilla käyn-

tiin.

Luottamuksellinen suhde työnantajaan, omaan esimieheen, työsuhteen jatkuvuuteen ja

työyhteisöön ovat työhyvinvoinnin välttämätön edellytys. Työn ja vapaa-ajan yhteen-

sovittamisen mahdollistava työpaikka on tätä päivää. Näin sitoutetaan, motivoidaan ja

mahdollistetaan työntekijälle mielekäs ja hyvinvointia tukeva työura. Hoitovapaat,

vuorotteluvapaat ja osa-aikaisen työajan tekeminen tulisi olla mahdollista kaikille

työntekijöille. Työkiertoon pääsy koettiin hankalaksi. Siinä on kehittämistä. Näihin

asioihin työnantaja voi vaikuttaa.

Opinnäytetyön tuloksissa yksilön työhyvinvoinnin kehittämisessä kaivattiin eniten

parannusta sijaisten työoloihin. Heille toivottiin pitkiä työsopimuksia ja tietoa töiden

jatkumisesta riittävän ajoissa. Hyvistä sijaisista haluttiin pitää kiinni. Virtanen (2002)
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ja Hakanen (2004) kirjoittavat, että sijaisten hyvinvointia heikentävät eniten epävar-

muus työsuhteen jatkumisesta ja tulojen säännöllisyydestä. Motivaatio sitoutua osas-

ton erilaisiin kehittämishankkeisiin ja pidemmän ajan tavoitteisiin voi myös olla heik-

ko.

Yhteisön työhyvinvointi koettiin opinnäytetyössä kaiken kaikkiaan hyväksi. Vatsaki-

rurgian osaston hoitajat kokivat, että asioista voi puhua ja heitä kuunnellaan. Sijaiset-

kin uskaltavat tuoda mielipiteensä esiin, toisin kuin esimerkiksi Sutelan (2006) mu-

kaan. Huumori yhdistää ja auttaa jaksamaan vaikeissa tilanteissa. Eri-ikäiset ja erilai-

sen kokemustaustan omaavat hoitajat ovat rikkaus työyhteisössä. Apua osataan pyytää

ja antaa. Tietotukea, neuvoja ja ehdotuksia jaetaan mielellään. Työyhteisössä on tar-

jolla Kivimäen (2002) käyttämin sanoin sosiaalista tukea. Työhyvinvoinnin kehittä-

miskeinoja -äänestyksessä ehdotettiin, että me-henkeä voisi lisätä entisestään yhteisten

tilaisuuksien, retkien ja juhlien muodossa.

Esimiestyöskentelyn on katsottu vaikuttavan paljon työyhteisön ilmapiirin luomiseen

(esim. Virtanen 2005, Manka 2006 ja Kivimäki ym. 2002). Henkilöstön hyvinvointia

tukevaan johtamiseen pyrkivä esimies keskustelee alaistensa kanssa ja ottaa huomioon

heidän mielipiteensä (Juuti & Vuorela 2002). Oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen

lisää sitoutumista työpaikkaan ja parantaa yhteistoiminnan edellytyksiä (Kivimäki ym.

2002). Esimies vastaa siitä, että työyksikön toiminta on sujuvaa ja asetetut tavoitteet

täyttyvät. Hän välittää tietoa omaan yhteisöönsä sen ulkopuolelta ja vastaavasti viestii

oman työyhteisönsä toiminnasta ja tarpeista muualla organisaatiossa. Opinnäytetyön

tulosten mukaan esimiestyöskentelyyn vatsakirurgian osastolla oltiin tyytyväisiä ja sen

koettiin parantuneen viime vuosina. Palautteen saanti esimieheltä oli lisääntynyt. Siinä

kehittämisenpaikkana oli rakentavan palautteen anto ja saanti molemmin puolin esi-

miehen ja alaisen välillä. Osastonhoitaja kävi kehityskeskustelun kerran vuodessa jo-

kaisen työntekijän kanssa. Se oli luonteva tilaisuus palautteen vaihtoon ja sen vuoksi

tilanteeseen valmistauduttiin hyvin etukäteen. Asioista on kuitenkin pystyttävä puhu-

maan aina, kun siihen on tarvetta, ei vain kerran vuodessa kehityskeskustelun yhtey-

dessä. Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi vaativat toteutuakseen sekä esimiehen että

työntekijän panosta, sekä esimies- että alaistaitoja.

Kehitettävänä asiana työyhteisön ja työilmapiirin kannalta opinnäytetyön tulosten mu-

kaan oli huomion kiinnittäminen omaan asenteeseen ja sen vaikutuksesta muihin. Vir-



58

tasen (2005) mukaan jokainen työntekijä osallistuu päivittäin työpaikkansa ilmapiirin

rakentamiseen joko nostamalla tai latistamalla sitä. Tässä asiassa on ajattelemisen ja

kehittämisen aihetta jokaiselle. Omaa asennetta voi parantaa miettimällä, miksi tätä

työtä tekee ja miksi haluaa kuulua juuri tähän työyhteisöön. Kaikkea ei tarvitse hyväk-

syä, mutta on oltava valmis kokeilemaan tai edes ajattelemaan asioita toisista näkö-

kulmista. Pelkkä asioista valittaminen ei johda mihinkään, on pystyttävä esittämään

vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmaan. Asioista on oltava valmis keskustelemaan avoi-

mesti. Aikaa ja tilaisuuksia keskustelulle tarvitaan. Osaston hoitajille kerran kuussa

järjestetyt ryhmätyönohjaustilaisuudet ovat hyvä paikka käsitellä mieltä vaivaavia

asioita luottamuksellisesti. Kaikki eivät näihin tilaisuuksiin pääse osallistumaan ja sen

vuoksi olisi hyvä, että asioiden ja tilanteiden purkua voitaisiin käydä osastolla aina

kun tarve vaatii. Ainakin vaikeat työssä kohdatut tilanteet on saatava purkaa työpai-

kalla mielellään tilanteessa mukana olleiden kesken.

Osaston kiireinen työtahti vaikuttaa työyhteisöön ja työilmapiiriin. Olisi ihanteellista,

jos töissä olisi aina riittävästi osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, päivystys-

luonteisen osaston tilanteet pystyisi ennakoimaan ja potilaat saisi hoitaa rauhassa, olisi

aikaa keskustelulle ja kuntoutukselle sekä voisi olla tyytyväinen tekemäänsä työhön.

Olosuhteet luovat toiminnalle raamit. Töissä on tietty määrä henkilökuntaa ja työt on

jaettava heidän kesken. Töitä on paljon. Ainainen riittämättömyyden tunne uuvuttaa ja

kiristää henkilökunnan välejä (esim. Kinnunen & Hätinen 2002; Kanste 2006). Kiiret-

tä olisi opittava hallitsemaan mahdollisuuksien mukaan. Kiireenhallinta edellyttää,

kuten Rauramo (2004) on kirjoittanut, priorisointia, keskittymistä olennaiseen ja

suunnittelua. Martimon & Antti-Pojan (2003) mukaan työyhteisössä vallitsevat mallit

ja säännöt vaikuttavat olennaisesti työn kuormitukseen. Osa näistä säännöistä voi olla

kirjoittamattomia ja työyhteisössä käytänteiksi muodostuneita tapoja. Osastolla voitai-

siin miettiä yhdessä, tehdäänkö siellä niin sanottuja turhia tai päällekkäisiä töitä, joista

voi karsia osan pois. Aamu- ja iltavuoron hoitajien välistä työnjakoa voi kehittää jaka-

malla töitä tasaisemmin heidän kesken. Työnjakoon vaikuttaisivat osaltaan omahoita-

juus ja potilaan yksilölliset tarpeet. Työnjakoa sairaanhoitajan ja perushoitajan välillä

voi kehittää. Potilaiden omatoimisuuden tukemiseen on kiinnitettävä enemmän huo-

miota. Kiireen hallintaa on myös se, että ei vaadi itseltään enempää kuin mihin omat

voimavarat riittävät. Yhteistyö ja käytäntöjen selkiyttäminen päivystysosaston kanssa

auttaa kiireen hallinnassa. Osastolla syksyllä 2007 käyttöön otettu hiljainen raportointi

säästää hoitajien aikaa.
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Yhteistyö hoitajien kesken koettiin opinnäytetyön tulosten perusteella hyväksi, mutta

yhteistyössä lääkäreiden ja sairaalahuoltajien kanssa oli kehittämistä. Utriaisen (2006)

mukaan moninainen yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus niin hoitajien ja lääkäreiden

kuin eri organisaatioiden, yksiköiden ja muiden ammattiryhmien välillä on kaikkien

hyvinvoinnin kannalta oleellista. Yhteistyötä voi lisätä esimerkiksi erilaisten yhteisten

projektien tai palavereiden muodossa tai edes yhteisillä kahvihetkillä silloin tällöin.

Yhteistyö toisten osastojen kanssa on vähäistä. Yhteistyöpalavereita voisi järjestää

useammin. Toisten osastojen hyvistä käytännöistä voisi ottaa oppia. Kipuhoitaja, fy-

sioterapeutti, syöpähoitaja, sosiaalihoitaja ja ravitsemusterapeutti koettiin suureksi

avuksi hoitotyön toteutuksessa. Yhteistyötä heidän kanssaan voisi lisätä niin, että he

pitäisivät osastotunteja hoitajille ja päivittäisivät näin kaikkien osaamista.

Työympäristön ja työolojen kannalta hyviksi asioiksi vatsakirurgian osastolla koettiin

ergonomia- ja työturvallisuuskoulutukset. Koulutuksiin osallistutaan, mutta oppien

näkyminen käytännössä ei aina toteudu. Kuten Tamminen-Peter (1997) on todennut

niin, ongelmana on se, että potilaita nostetaan ja autetaan liikaa sen sijaan, että heitä

ohjattaisiin ja tuettaisiin omatoimiseen liikkumiseen. Toinen ongelma on se, että pää-

sääntöisesti nostoihin käytetään selkä sekä käsi- ja hartialihaksia, kun voima tulisi

tuottaa alaraajojen lihaksilla. Osastolle on hankittu potilassiirron ja -noston apuväli-

neitä, mutta niiden käyttö on vähäistä. Tähän kannattaisi jatkossa kiinnittää enemmän

huomiota.

Työolojen kannalta keskeisiksi asioiksi osaston hoitajat nostivat vuosityöaikakäytän-

nön ja yötyöaikahyvityksen. Vuosityöaikakäytäntö koettiin pääasiassa hyväksi käy-

tännöksi, mutta sitä haluttiin kehittää toimivammaksi sen suhteen, että ylityövapaat

palvelisivat paremmin työntekijää. Työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja äänestyksessä

15 hoitajaa oli sitä mieltä, että osastolla voitaisiin kokeilla esimerkiksi sellaista sys-

teemiä, että listaan voisi laittaa, milloin olisi valmis tekemään ylimääräisen työvuoron

ja mihin tarvitsisi vastaavasti vapaapäivän. Toiveissa oli myös, että ylityötunteja voisi

tehdä säästöön ja käyttää suunnitellusti esimerkiksi loman jatkeena.

Yötyöaikahyvitys-keskustelua osastolla on käyty siitä asti, kun sen myöntämiskäytän-

tö muuttui muutama vuosi sitten. Yötyö on elimistölle rasittavaa (Härmä ym. 2002).

Rahallinen korvaus yövuoroista on pieni eikä rahalla voi korvata sitä aikaa, joka me-

nee yövuoroista toipumiseen. Käydyissä keskusteluissa on usein vedottu siihen, että
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osastolla on tällä hetkellä neljä yöhoitajaa ja jos yöhoitajien määrän vähentäisi kol-

meen, yötyöaikahyvitys pystyttäisiin antamaan useammin. Osasto on kuitenkin kiirei-

nen ja työllistävä, päivystysluonteinen osasto, jossa joskus neljäkään yöhoitajaa ei ole

tarpeeksi, eli yöhoitajien määrästä ei olla valmiita tinkimään. Tähän asiaan ei tunnu

löytyvän kaikkia osapuolia miellyttävää ratkaisua. Yövuorojen rasittavuuden vähen-

tämiseksi osa osaston hoitajista halusi kokeilla Työterveyslaitoksen suosittelemaa käy-

täntöä 10-30 minuutin nokosten ottamisesta kello yhden ja neljän välillä. Käytäntö

voisi olla kokeilemisen arvoinen asia.

Työhyvinvoinnin kehittämiskeinojen pohdinta ei riitä, vaan asioita on lähdettävä vie-

mään eteenpäin. Osastolla toimiva Työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi

tekee omalta osaltaan suunnitelmia näiden asioiden kehittämiseksi. Opinnäytetyö pal-

velee tiimin toimintaa ja sitä kautta osaston hoitajia. Epäkohdista keskusteleminen

synnyttää usein vaihtoehtoisia toimintatapoja. Keskustelua tarvitaan, koska sosiaali-

sella toiminnalla on tapana muuttua rutiineiksi ja itsestään selviksi käytänteiksi. Rutii-

nit toisaalta helpottavat yhteistä toimintaa, mutta toisaalta taas johtavat siihen, että

yhteisöön muodostuu helposti sellaisia toimintaa ohjaavia malleja, joita ei voida pe-

rustella toiminnan päämäärien kannalta. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44-45.) Työhy-

vinvoinnin kehittämisenä tulee olla muutos kohti parempaa, mutta siten, että tavoitel-

tavana muutos ei ole jokin uusi, tietty, pysyvä käytäntö, vaan parempi käytäntö, joka

sekin on aina tilapäinen, kunnes kehitetään parempi tapa toimia.

Opinnäytetyön edetessä käydyt keskustelut työhyvinvointiin liittyen olivat mielenkiin-

toisia ja antoisia. Työhyvinvointipäivänä oli mahdollista miettiä työyhteisössä vallit-

sevia epäkohtia ja ottaa puheeksi asioita, jotka ovat vaivanneet mieltä. Ideana oli miet-

tiä ryhmässä, miten toimintakäytäntöjä saisi järkevämmäksi ja toimivammaksi, mitä

asioille oli mahdollista tehdä. Päätökset jatkossa toteutettavista kehittämiskeinoista

tehtiin ryhmässä ja sen vuoksi sitoutuminen niihin oli hyvä. Työhyvinvoinnin kehit-

tämiskeinoja äänestys herätti keskustelua työyhteisössä. Keskustelua tarvitaan, jotta

ihmisten kiinnostus alkaa herätä ja he alkavat aktiivisesti miettimään kehitettäviä asi-

oita. Yhden ihmisen innostus ei riitä viemään asiaa eteenpäin, mutta innostusta jaka-

malla ja perustelemalla voi saada toisetkin uskomaan asiaan. Ajatusten jakaminen

tuottaa yleensä aina lisää vaihtoehtoja. Työyhteisönjäsenten yhteistä vastuunottoa työ-

paikan asioista tulee korostaa.
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6.3 Johtopäätökset

Teorian ja tulososion asiat olivat yhteneväisiä. Oman osaamisen ja työn arvostus ko-

rostuivat molemmissa osioissa. Arvostuksen näkymiseen käytännössä tulee kiinnittää

huomiota. Toinen asia, joka korostui, oli oma vastuu omista voimavaroista ja hyvin-

voinnista. Tarvitaan valmiutta ja uskallusta puuttua työssä oleviin epäkohtiin. Epäkoh-

dat voivat johtua itsestä, työyhteisöstä tai työympäristöstä. Asioiden kehittämisen tu-

lee lähteä ongelman tai epäkohdan määrittelystä. Kehittämistyötä ja -ehdotuksia ei voi

jättää työnantajan vastuulle vaan työn tulee olla vastavuoroista. Jotta kehittämistyö

onnistuisi, tarvitaan aikaa ja tilaisuuksia avoimelle keskustelulle. Avoin keskustelu

vaatii luottamuksellisen suhteen esimieheen ja työyhteisöön.

Kehittämistyö vaatii rakentavan palautteen antamista ja saamista. Suhtautuminen pa-

lautteeseen vaatii työyhteisössä opettelua, mutta vie toteutuessaan asioita eteenpäin.

Huomion kiinnittäminen omaan asenteeseen ja siihen, miten se vaikuttaa toisiin ja

työilmapiiriin korostui opinnäytetyön tuloksissa. Asia tiedostetaan, mutta se unohtuu

helposti.

Tuloksissa nousivat esiin kiireen hallintaan liittyvät asiat. Työtahti koettiin vatsakirur-

gian osastolla kiireiseksi ja tilanteiden ennakointi vaikeaksi. Olemassa olevia resursse-

ja on pyrittävä hyödyntämään tehokkaammin. Tämä onnistuu työnjakoa kehittämällä

ja mahdollisten ”epäolennaisten” tehtävien karsimisella. Aamu- ja iltavuoron vaihtu-

essa osastolla on kahden tunnin ajan kaksinkertainen määrä henkilökunta. Tämän ajan

hyödyntämistä tulee tehostaa.

Resurssien riittävyyden osalta hyvinvoinnin edistämisessä avainasemassa ovat yhteis-

kunnalliset päättäjät, rahavirtojen ohjaajat ja työorganisaatioiden johtajat. Työyhtei-

sössä jaksamisesta ja työilmapiirin luomisesta ovat puolestaan vastuussa kaikki työyh-

teisön jäsenet, niin johto, esimiehet kuin työntekijätkin. Työ-, johtamis- ja henkilöstö-

kulttuurin tulee perustua yhteiseen arvotaustaan. Toiminnan tulee tukea henkilöstön ja

johdon välisen luottamuksen, avoimuuden, keskinäisen kunnioituksen ja yhteisvas-

tuullisuuden kehittymistä. Työhyvinvointitoiminnalla voidaan edistää henkilöstön

motivoitumista, ammattitaitoa ja osaamista. Työhyvinvoinnista huolehtiva työyhteisö

koetaan turvalliseksi, halutuksi ja arvostetuksi, joten kilpailun kiristyessä osaavasta ja

ammattitaitoisesta työvoimasta työhyvinvointi on avainasemassa.



62

Jatkossa opinnäytetyön tuloksia voi työstää niin, että tulosten pohjalta tehdään työhy-

vinvointisuunnitelma. Suunnitelmasta kävisi ilmi, miten työhyvinvointia aiotaan ke-

hittää, minkälaisella aikataululla, miten kehittymistä seurataan ja arvioidaan ja kuka

toteutuksesta vastaa. Jatkotutkimus ja -kehittämisaiheena voisi olla työhyvinvoinnin

eteen työskentelevien eri tahojen yhteistyön tehostaminen, suunnitelmallisuuden li-

sääminen ja toimenkuvien selkiyttäminen.

Työhyvinvoinnin eteen tehtävän työn tulee olla jatkossa entistä enemmän ennakoivaa

ja mahdollisiin ongelmiin varautumista kuin ongelmia korjaavaa työtä. Tähän työhön

tarvitaan niin työntekijää kuin työnantajaa ja mahdollisesti muita yhteistyötahoja. Tar-

vitaan yhteisiä keskusteluja ja päämääriä sekä tahtoa tehdä itselle mahdollisimman

hyvä työpaikka. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen tulee olla pitkäjänteistä ja

suunnitelmallista toimintaa osana arkista työtä ja johtamista. Tavoitteiden asettamises-

sa on tärkeintä, että ne ovat yhteisön voimin toteutettavissa ja niiden etenemistä pysty-

tään seuraamaan.



63

LÄHTEET

Alasoini, T. 2006. Työnteon mielekkyyden muutos Suomessa vuosina 1992-2005.
Työolobarometrin aineistoihin perustuva analyysi. Tykes, raportteja 45. Helsinki.

Brooks, B. & Anderson, M. 2005. Defining Quality of Nursing Work Life. Nursing
Economic$, 23, 6, 319-326.

Csikszentmihalyi, M. 1990. Flow – Elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun
kaikki sujuu. Helsinki: Rasalas Kustannus.

Dendaas, N. 2004. The Scholarship Related to Nursing Work Environments: Where
Do We Go From Here? Advances in Nursing Science 27, 1, 12-20.

Elovainio, M. & Kivimäki, M. 2001. The Effects of Personal Need for Structure and
Occupational Identity in the Role Stress Process. The Journal of Social Psychology
141, 3, 365-378.

Elovainio, M, Kivimäki, M. & Vahtera, J. 2002. Organizational Justice: Evidence of a
New Psychosocial Predictor of Health. American Journal of Public Health 92, 1, 105-
108.

Grönfors, S., Sinervo, T. & Elovainio, M. 2001. Työtyytyväisyys, työ- ja organisaa-
tiotekijät sekä hoidon laatu. Hoitotiede 13, 4, 227-237.

Hakanen, J. 2004. Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä
ja reuna-alueilla. Helsinki: Työterveyslaitos.

Heikkinen, H. & Jyrkämä, J. 1999. Mitä on toimintatutkimus? Julkaisussa Siinä tutkija
missä tekijä. Toim. H. Heikkinen, R. Huttunen & P. Moilanen. ATENA-kustannus.
Juva: WSOY, 25-56.

Henkilöstökyselyn tulokset 2005 ja 2007. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, vatsakirur-
gian osasto 22.

Henkilöstöohjelma 2001. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Henkilöstöstrategia 2005. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Holma, T. 2003. ITE 2 – Opas uudistuneen itsearviointi – ja laadunhallintamenetel-
män käyttöön. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Husman, K. 2003. Työterveyslainsäädäntö. Julkaisussa Työterveyshuolto. Toim. M.
Antti-Poika, K. Martimo ja K. Husman. Jyväskylä: Duodecim, 29-39.

Huttunen, R., Kakkori, L. & Heikkinen, H. 1999. Toiminta, tutkimus ja totuus. Julkai-
sussa Siinä tutkija missä tekijä. Toim. H. Heikkinen, R. Huttunen & P. Moilanen.
ATENA-kustannus. Juva: WSOY, 113-134.

Härmä, M., Kandolin, I., Sallinen, M., Laitinen, J. & Hakola, T. 2002. Hyvinvointia
vuorotyöhön. Työntekijän opas vuorotyön hallintaan. Työterveyslaitos.



64

ITE-arvioinnit 2004, 2005 ja 2006. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, vatsakirurgian
osasto 22.

Juuti, P. & Vuorela, A. 2002. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Aavaranta-sarja.
Jyväskylä.

Kalimo, R. & Toppinen, S. 1997. Työuupumus Suomen työikäisellä väestöllä. Helsin-
ki: Työterveyslaitos.

Kanste, O. 2005. Moniulotteinen hoitotyön johtajuus ja hoitohenkilöstön työuupumus
terveydenhuollossa. Oulun yliopisto.

Kanste, O. 2006. Suomalaishoitajien työuupumus kansainvälisessä vertailussa. Hoito-
tiede 18, 5, 233-244.

Kinnunen, U. & Hätinen, M. 2002. Työuupumuksen kehitykselliset mallit. Psykologia
37, 4, 274-281.

Kivimäki, M., Vahtera, J., Elovainio, M. & Virtanen, M. 2002. Rakenteelliset muu-
tokset ja tehostaminen. Julkaisussa Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaalois-
sa: tutkittua tietoa ja haasteita. Toim. J. Vahtera, M. Kivimäki ja P. Virtanen. Helsinki:
Työterveyslaitos, 37-43.

Kivimäki, M., Elovainio, M., Vahtera, J. & Virtanen, M. 2002. Johtaminen ja työpai-
kan sosiaaliset suhteet. Julkaisussa Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaalois-
sa: tutkittua tietoa ja haasteita. Toim. J. Vahtera, M. Kivimäki ja P. Virtanen. Helsinki:
Työterveyslaitos, 44-52.

Kiviniemi, K. 2001. Laadullinen tutkimus prosessina. Julkaisussa Ikkunoita tutki-
musmetodeihin ll, näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtö-
kohtiin ja analyysimenetelmiin. Toim. J. Aaltola ja R. Valli. Jyväskylä: PS-kustannus,
68-84.

Korhonen, R., Matilainen, A. & Orpana, T. 2006. Henkilökunnan näkemyksiä tervey-
den edistämisen toteutumisesta työssään. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkea-
koulu, sosiaali- ja terveysala, hoitotyön koulutusohjelma.

Kunta-alan henkilöstön työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon kehittäminen –
projekti (ESR). Yhteistyöllä voimaa. 2000-2004. Raportin koonti: Eeva Nikola. Jy-
väskylä: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Kuokkanen, L. 2003. Nurse Empowerment. A Model of Individual and Environmental
Factors. Turku: Turun yliopiston julkaisuja D 558.

Latvala, E. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2001. Laadullisen hoitotieteellisen tutkimuksen
perusprosessi: sisällönanalyysi. Julkaisussa Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotie-
teessä. Toim. S. Janhonen & M. Nikkonen. Helsinki: WSOY.

Lauri, S. 1997. Toimintatutkimus. Julkaisussa Hoitotieteen tutkimusmetodiikka.
Toim. M. Paunonen & K. Vehviläinen-Julkunen. Juva: WSOY, 114-135.



65

Lehto, A.-M. 2006. Työpaineet ja kiirekokemukset. Julkaisussa Kaikilla mausteilla.
Artikkeleita työolotutkimuksesta. Toim. A.-M. Lehto, H. Sutela ja A. Miettinen. Hel-
sinki: Tilastokeskus, Tutkimuksia 244, 249-272.

Leppänen, A. 2002. Työyhteisön kehittämisen tavoitteet. Julkaisussa Työyhteisön
terveys ja hyvinvointi. Toim. K. Lindström ja A. Leppänen. Helsinki: Työterveyslai-
tos, 36-44.

Lindström, K. 2002. Organisaatioteoriat ja organisaatioiden kehittämissuuntaukset.
Työyhteisön kehittämisen haasteet. Julkaisussa Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
Toim. K. Lindström ja A. Leppänen. Helsinki: Työterveyslaitos, 46-65

Lindström, K. 2002. Työyhteisön kehittämisen haasteet. Julkaisussa Työyhteisön ter-
veys ja hyvinvointi. Toim. K. Lindström ja A. Leppänen.  Helsinki: Työterveyslaitos,
14-23.

Loppela, K. 2004. Ihminen ja työ – keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittämi-
nen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä. Acta Universitatis Tamperensis
1003. Tampereen yliopistopaino, Oy Juvenes Print, Tampere.

Manka, M.-L. 2006. Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki: Talentum.

Marine, A., Ruotsalainen, J., Serra, C. & Verbeek, J. 2006. Preventing occupational
stress in healthcare workers. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art.
No.: CD002892. DOI: 10.1002/14651858.CD002892.pub2.

Martimo, K.-P. & Antti-Poika, M. 2003. Työkuormituksen selvittäminen osana työ-
kyvyn edistämistä. Suomen lääkärilehti 58, 21, 2305-2308.

Miettinen, A. 2006. Työhönsä erittäin tyytyväiset. Julkaisussa Kaikilla mausteilla.
Artikkeleita työolotutkimuksesta. Toim. A.-M. Lehto, H. Sutela ja A. Miettinen. Hel-
sinki: Tilastokeskus, Tutkimuksia 244, 275-291.

Multanen, L., Bredenberg, K., Koskensalmi, S., Lauttio, L. & Pahkin, K. 2004. Pa-
rempi työyhteisö. Helsinki: Työterveyslaitos.

Mäkisalo, M. 2003. Yhdessä onnistumme. Opas työyhteisön kehittämiseen ja hyvin-
vointiin. Helsinki: Tammi.

Nakari, M. 2003. Työilmapiiri, työntekijöiden hyvinvointi ja muutoksen mahdolli-
suus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Nieminen, H. 1997. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus. Julkaisussa Hoitotieteen
tutkimusmetodiikka. Toim. M. Paunonen ja K. Vehviläinen-Julkunen. Juva: WSOY,
215-221.

Otala, L. 2003. Hyvinvointia työpaikalle – tulosta toimintaan. Työhyvinvoinnin työ-
kirja. Helsinki: WSOY.

Otala, L. & Ahonen, G. 2003. Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. Helsinki: WSOY.



66

Rauramo, P. 2004. Työhyvinvoinnin portaat. Työturvallisuuskeskus. Helsinki: Edita
Publishing Oy.

Rautio, M. 2005. Muuttuva työelämä haastaa työterveyshuollon kehittämään mene-
telmiään ja osaamistaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, A Tutkimuksia 9.
Helsinki: Multiprint Oy.

Robinson, H. & Siitonen, J. 2001. Voiko työhön todella tulla voimaantumaan?Osa 1 ja
2. Sairaanhoitaja 74, 6, 6-9. ja Sairaanhoitaja 74, 8, 6-10.

Sallinen, M. 1997. Väsymys vuorotyössä. Työterveyslaitos. Sivu päivitetty 17.1.2005.
Viitattu 11.6.2007.
Http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Verkkolehdet/Tyoterveiset/1997-02/04

Siitonen, J. 1999. Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulun yliopisto.
Opettajan koulutuslaitos.

Sutela, H. 2006. Työsuhteen määräaikaisuuden kokeminen. Julkaisussa Kaikilla maus-
teilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Toim. A.-M. Lehto, H. Sutela ja A. Miettinen.
Helsinki: Tilastokeskus, Tutkimuksia 244, 223-247.

Säämänen, A., Heinonen, K., Pääkkönen, R. & Riipinen, H. 2004. Osallistu – havain-
nollista – kehitä. Toimintamalleja työympäristön kehittämiseen. Helsinki: Työterveys-
laitos.

Tamminen-Peter, L. 1997. Ergonomiasta kevennystä hoitotyöhön. Työterveyslaitos.
Sivu päivitetty 17.1.2005. Viitattu 11.6.2007.
Http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Verkkolehdet/Tyoterveiset/1997-02/12

Työ ja terveys –haastattelututkimus 2006. Taulukkoraportti. Tampere: Työterveyslai-
tos.

Työsuojelun toimintaohjelma. 2006. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383. www.finlex.fi

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. www.finlex.fi

Utriainen, K. & Kyngäs, H. 2003. Työhyvinvointi. Ylihoitajalehti 31, 3, 4-8.

Utriainen, K. 2006. Hoitajien hyvinvointi: Positiivisen hyvinvoinnin lähestymistapa.
Tutkiva hoitotyö 4, 3, 4-9.

Vahtera, J., Kivimäki, M., Ala-Mursula, L. & Pentti, J. 2002. Työn hallinta ja työaiko-
jen hallinta. Julkaisussa Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua
tietoa ja haasteita. Toim. J. Vahtera, M. Kivimäki ja P. Virtanen. Helsinki: Työterve-
yslaitos, 29-36.

Vatsakirurgisen osaston hoitotyön toimintakertomus vuodelta 2006.

Vatsakirurgisen osaston hoitotyön tuloskortti vuodelle 2008.

http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Verkkolehdet/Tyoterveiset/1997-02/04
http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Verkkolehdet/Tyoterveiset/1997-02/12
http://www.finlex.fi
http://www.finlex.fi


67

Virtanen, P., Vahtera, J. & Virtanen, M. 2002. Pätkätyöläiset kunnissa ja sairaaloissa.
Julkaisussa Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja
haasteita. Toim. J. Vahtera, M. Kivimäki ja P. Virtanen. Helsinki: Työterveyslaitos,
53-70.

Virtanen, P. 2005. Houkutteleva työyhteisö. Helsinki: Edita Prima Oy.

Wickström, G., Laine, M., Pentti, J., Elovainio, M. & Lindström, K. 2000. Työolot ja
hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla – muutokset 1990-luvulla. Helsinki: Työterveys-
laitos.

Wickström, G., Laine, M., Pentti, J., Lindström, K. & Elovainio, M. 2002. Tyytyväi-
syys julkisen terveydenhuollon työssä. Helsinki: Työterveyslaitos.



68

Liite 1. Vatsakirurgian osastolla tehtyjen työhyvinvointiin liittyvien selvitysten tulos-

ten luokittelu

1. Työolot ja terveydelliset tekijät

Hyvää
Ø Terveyden edistäminen huomioidaan osastokokouksissa, työpaikkakoulutuksissa, toiminta-

suunnitelmassa ja kehittämisprojekteissa
Ø ergonomia-koulutukset
Ø mahdollistetaan pääsy kuntoutukseen

Kehitettävää
Ø henkilöstöresurssit
Ø palkkaus
Ø työn kuormittavuuden vähentäminen
Ø kiireen hallinta
Ø työtilat ahtaat, ergonominen työskentely hankalaa
Ø työnantajan tuki erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin

2. Työyhteisö ja työilmapiiri

Hyvää
Ø yhteiset projektit lisäävät yhteenkuuluvuutta, ymmärrystä, vuorovaikutusta ja yhteisvastuulli-

suutta
Ø yhteinen, avoin keskustelu näkyy työilmapiirissä
Ø työtovereiden tuki auttaa työssä jaksamisessa
Ø esimieheltä saa palautetta
Ø kehityskeskustelut koetaan hyviksi
Ø asioista tiedotetaan
Ø toiminta-ajatus ja -suunnitelma ovat selkeät
Ø potilaspalautteita kerätään ja hyödynnetään
Ø TYHY-päivät

Kehitettävää
Ø yhteisöllisyyttä tulisi lisätä
Ø viestinnässä ja kommunikaatiossa olisi parannettavaa
Ø toimintatapoja voisi verrata toisiin osastoihin
Ø palautetta voisi hankkia enemmän toisilta osastoilta
Ø henkilökunnan vaihtuvuus on suuri
Ø huomion kiinnittäminen omaan asenteeseen ja siihen, mitä vaikutusta sillä on työtovereihin

3. Työntekijän voimavarat

Hyvää
Ø oman työn arvostus
Ø omaan työhön voi vaikuttaa
Ø vastuualueet on jaettu
Ø kouluttautumista tuetaan ja koulutussuunnitelmat tehdään vuosittain
Ø perehdytykseen on panostettu

Kehitettävää
Ø epävarmuus töiden jatkumisesta
Ø mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin
Ø oman työn suunnittelu hankalaa, esim. 2/3 potilaista päivystyspotilaita
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Liite 2. Työhyvinvointipäivän ryhmätöiden tulokset

1. Työolot ja terveydelliset tekijät

Hyvää
Ø ergonomia ja muut työturvallisuuskoulutukset
Ø vuosityöajan ansiosta ylityöt saa paremmin vapaana

Kehitettävää
Ø punaisen ryhmän kanslian rauhattomuus
Ø osaston opasteiden puute
Ø yötyöaikahyvitys
Ø ennaltaehkäisevään kuntoutukseen pääsy
Ø työkierron mahdollistaminen
Ø osa-aikaisuuden mahdollistaminen
Ø selvyys siihen, kuka tutustuu uusien koneiden / laitteiden ohjeisiin ja opastaa toisia niiden käy-

tössä?
Ø joitakin rakenteellisia epäkohtia: sisäilman epäpuhtaudet, tarkkailuhuone epäkäytännöllinen,

pistorasiat liian korkealla, suihkuhuoneiden ilmanvaihto ja lämpö

2. Työyhteisö ja työilmapiiri

Hyvää
Ø pääsääntöisesti hyvät ihmissuhteet, tullaan keskenään hyvin toimeen
Ø yhteistyö eri ammattiryhmien välillä lisääntynyt ja parantunut
Ø johtaminen parantunut
Ø sisäinen tiedonkulku lisääntynyt sähköpostilla

Kehitettävää
Ø syyllistämiskulttuurista päästävä eroon
Ø yhteistyötä lääkäreiden ja sairaala-apulaisten kanssa kehitettävä, tiedonkulkua ja keskustelua

heidän kanssaan lisättävä
Ø hoitajien ns. lääketieteellinen vastuu ei saa lisääntyä
Ø viikkotiedon voisi tulostaa kaikkien luettavaksi kahvihuoneeseen

3. Työntekijän voimavarat

Kehitettävää
Ø perehdytyksen tulee olla tasalaatuista kaikissa olosuhteissa
Ø vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, omaa työtä osattava arvostaa, tilanteita opittava enna-

koimaan mahdollisuuksien mukaan
Ø palautteen antaminen ja saaminen sekä työtovereilta että potilailta
Ø vertaistuki
Ø syyllistämiskulttuurin tuhoaminen
Ø ryhmätyönohjaus sovitusti kerran kuukaudessa
Ø yötyöaikahyvitys
Ø osa-aikaisuuden, työkierron ja vuorotteluvapaan mahdollistaminen
Ø mentorointi, toisilta oppiminen
Ø kouluttautuminen ja tiedon jakaminen
Ø omasta terveydestä huolehtiminen
Ø kiinnitettävä huomiota omaan asenteeseen ja näytettävä esimerkkiä
Ø perheen ja työn yhteensovittaminen
Ø avun pyytäminen ja antaminen, yhteistyö, työpari-työskentely


