
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carolina Riikonen 
 

Aloittelevan sairaanhoitajan työhyvinvointi 
 

Perioperatiivisessa hoitotyössä 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK 

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-

ohjelma sosiaali- ja terveysalalla 

Opinnäytetyö 

Päivämäärä 



 Tiivistelmä 

  

Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Carolina Riikonen 
Aloittelevan sairaanhoitajan työhyvinvointi perioperatiivisessa 
hoitotyössä 
57 sivua + 3 liitettä 
28.4.2019 

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

Koulutusohjelma 
Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma  
sosiaali- ja terveysalalla 

Suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (ylempi AMK) 

Ohjaajat 
 

FT, lehtori Marianne Pitkäjärvi 
TtT, Hoitotyön kliininen asiantuntija Satu Rauta 

Perioperatiivinen hoitotyö elää jatkuvassa muutoksessa.  Viime vuosien aikana tehokkuu-
den ja tuottavuuden vaatimukset ovat näkyneet myös perioperatiivisessa hoitotyössä. Jat-
kuva toiminnan muuttuminen ja tehostaminen lisää haasteita työssä jaksamiseen. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla selvittää, minkä-
laiseksi aloittelevat sairaanhoitajat ovat kokeneet työhyvinvointinsa sekä minkälaiset tekijät 
ovat edistäneet ja minkälaiset tekijät ovat puolestaan heikentäneet työhyvinvointia periope-
ratiivisessa hoitotyössä. Työn tavoitteena oli tuoda esille aloittelevien sairaanhoitajien koke-
muksia työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista edistävistä sekä heikentävistä tekijöistä, 
minkä myötä pystyttäisiin kehittämään aloittelevien sairaanhoitajien työssä jaksamisen tu-
kemista.  
Aineisto kerättiin teemakirjoituksen muodossa neljästä eri Etelä-Suomen leikkausyksiköistä 
sairaanhoitajilta (n=14), joilla oli työkokemusta kertynyt enintään puolitoista vuotta. Aineisto 
analysoitiin käyttäen laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 
Koettu työhyvinvointi kytkeytyi terveyteen, työympäristöön ja työn organisoinnin tapoihin, ar-
vostukseen ja osaamiseen. Työhyvinvointia edistäviksi tekijöiksi nousi työn palkitsevuus, ta-
sapainoinen työnkuormittavuus, yhteisöllisyys, ammatillinen osaaminen ja kehittyminen, 
työtä tukeva ympäristö ja työn organisoinnin tavat sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimi-
nen. Työhyvinvointia heikensi negatiivisuus työyhteisössä, työnkuormittavuus, epäsuotuisa 
työympäristö ja työn organisoinnin tavat sekä epävarmuus. 
Aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvoinnin kannalta nousi esille kaksi merkittävää tekijää: 
yhteisöllisyys ja ammatillinen osaaminen ja kehittyminen. Olisi tärkeää kiinnittää huomiota 
myönteisen työpaikkakulttuurin vaalimiseen. Työyhteisö, jossa vallitsee avoin, ystävällinen 
ja arvostava ilmapiiri edesauttaa aloittelevia sairaanhoitajia sopeutumaan. Perioperatiivisen 
hoitohenkilökunnan olisi hyvä tiedostaa ja ymmärtää, että heidän tarjoama tuki aloittelevalle 
sairaanhoitajalle on äärimmäisen tärkeää. Laadukas perehdyttäminen tukee aloittelevia sai-
raanhoitajia ammatilliseen osaamiseen ja luo pohjan ammatilliseen kehittymiseen. Tämän 
vuoksi olisi hyvä kehittää perehdyttämistä keskittyen paremmin tukemaan aloittelevien sai-
raanhoitajien tarpeita. Mentorointi varsinaisen perehdyttämisen lisäksi voisi olla yksi tekijä, 
jota kehittämällä voitaisiin myötävaikuttaa aloittelevien sairaanhoitajien työssä jaksamiseen 
perioperatiivisessa hoitotyössä. 

Avainsanat aloitteleva sairaanhoitaja, työhyvinvointi, perioperatiivinen hoito-
työ 



 Abstract 

  

Author 
Title 
 
Number of Pages 
Date 

Carolina Riikonen 
Novice nurses` well-being at perioperative nursing environment 
57 pages + 3 appendices  
28 April 2019 

Degree Master of Health Care 

Degree Programme Master`s Degree Programme in Advanced Clinical Practice 

Specialisation option Nursing  

Instructors 
 

Marianne Pitkäjärvi, PhD, Senior Lecturer 
Satu Rauta, PhD, Clinical Nurse Specialist 

Perioperative nursing is faced with constant change. The demands for efficiency and produc-
tivity have also been reflected in perioperative nursing in recent years. Continuous change 
and intensification of operations will increase the challenges of coping at work. 
The purpose of this master thesis was to investigate, how novice nurses` have experienced 
their well-being at work and what kind of factors have contributed and what factors have 
impaired well-being at work in perioperative nursing. The aim of the study was to point out 
the experiences of novice nurses about well-being at work and the factors that influence it, 
which would help develop strategies to support coping at work. 
The study was made by qualitative study. The data were collected in the form of a theme 
writing from four operating units in Southern Finland in spring 2018. The data consisted of 
fourteen participants which had a maximum of one and a half years of work experience in 
perioperative nursing. The data were analyzed by using qualitative inductive content analy-
sis.  
Well-being at work (as experienced by novice nurses) was linked to health, working environ-
ment and ways of work organization, appreciation and competence. The factors contributing 
to well-being at work were the reward of work, balanced workload, community spirit, profes-
sional competence and development, a supportive work environment and ways of organiz-
ing work, and taking care of one`s own well-being. Occupational well-being was impaired by 
negativity in the workplace, workload, unfavorable working environment and ways of organ-
izing work and uncertainty.  
Two important factors emerged from the perspective of the well-being of novice nurses: 
community spirit and professional competence and development. It would be important to 
pay attention to fostering a positive workplace culture. An open, friendly, and respectful 
working community contributes novice nurses to adjust in the workplace. Perioperative nurs-
ing staff should be aware and understand that the support they provide to a novice nurse is 
extremely important. High-quality introduction supports novice nurses with professional skills 
and creates the basis for professional development. Therefore, it would be good to develop 
orientation processes by focusing more on supporting the needs of novice nurses. In addi-
tion to this, mentoring could contribute to the novice nurses` better ability to cope at work in 
perioperative settings. 

Keywords novice nurse, well-being at work, perioperative nursing 



 

  

Sisällys 

 

1 Johdanto 1 

2 Työn teoreettinen lähtökohta 3 

2.1 Työhyvinvointi 3 

2.2 Kokonaisvaltainen työhyvinvointi -näkökulma 4 

2.3 Työpahoinvointi työhyvinvoinnin esteenä 6 

2.4 Työhön liittyviä säädöksiä 7 

2.5 Aloitteleva sairaanhoitaja perioperatiivisen hoitotyön toimintaympäristössä 8 

2.6 Katsaus aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointi tutkimukseen 10 

2.6.1 Aloittelevien sairaanhoitajien kokemukset työuran alkuvaiheesta 11 

2.6.2 Epäasiallinen käyttäytymisen työyhteisössä 13 

2.6.3 Positiivisen työpaikkakulttuurin merkitys 14 

3 Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 16 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 17 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 17 

4.2 Teemakirjoitus 18 

4.3 Aineiston keruu 19 

4.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 20 

5 Tulokset 22 

5.1 Aloittelevien sairaanhoitajien kokemukset työhyvinvoinnista 23 

5.2 Työhyvinvointia edistävät tekijät 29 

5.3 Työhyvinvointia heikentävät tekijät 36 

6 Pohdinta 42 

6.1 Keskeisten tulosten tarkastelu 42 

6.2 Työn eettisiä näkökohtia 46 

6.3 Työn luotettavuuden näkökohtia 48 

6.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 51 

Lähteet 53 

Liitteet  

Liite 1. Teemakirjoituspyyntö 

Liite 2. Ennakkotiedote  



 

  

Liite 3. Tutkimustaulukko 

 

 



1 

  

1 Johdanto 

 

Työ on merkittävä osa ihmisen elämää. Työ tuo ihmiselle toimeentulon lisäksi sosiaalisia 

suhteita ja mielekästä tekemistä. Työ voi olla parhaimmillaan keskeinen hyvinvoinnin ja 

innostuksen lähde. Pahimmillaan työ voi kuluttaa loppuun ihmisen voimavarat ja tervey-

den. (Rauramo 2012: 8, 10.) Suomessa terveyshuollon ammattilaisten pulan odotetaan 

lisääntyvät tulevina vuosikymmeninä. Merkittävä määrä terveydenhuollon ammattilai-

sista jää eläkkeelle ja terveydenhuoltopalveluiden kysyntä kasvaa ikääntyvän väestön 

myötä. (Koponen ym. 2012; Tevameri 2017.) Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, 

että sosiaali- ja terveysalalla on jopa 20 000–60 000 työntekijän vaje vuoteen 2025 men-

nessä (Flinkman – Leino-Kilpi – Salanterä 2014: 47). Nuorten sairaanhoitajien työhyvin-

vointiin tulisi panostaa, jotta saataisiin henkilöstöä pysymään hoitoalalla (Kanste – Lip-

ponen – Kyngäs – Ukkola 2008: 286). 

 

Työhyvinvoinnin tarkastelulle nousee perustelut myös useiden lakien säädöksistä. Työ-

sopimuslain (55/2001) mukaan työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin sekä 

edistettävä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) luvun 2 

7§ mukaan työnantaja on velvollinen edistämään yhdenvertaisuutta. Työturvallisuuslain 

(738/2002) luku 4 18§ velvoittaa työntekijöitä välttämään muihin työntekijöihin kohdistu-

vaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Lain luku 5 28§ velvoittaa työnantajaa 

ryhtymään toimiin, jos työpaikalla esiintyy häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, josta 

aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Henkilökunnan työhyvinvointi on 

työntekijöiden, työnantajan ja koko yhteiskunnan etu (Virolainen 2012: 9). Työntekijöiden 

hyvinvoinnin kasvaessa työ sujuu mutkattomasti ja työn tuottavuus kasvaa (STM 2017; 

Työturvallisuuskeskus 2017) sekä työhön sitoutuneisuus ja sairauspoissaolojen määrä 

laskee (STM 2017). Perioperatiivinen hoitotyö on työvoimavaltaista. Hoidon laatu on si-

doksissa työntekijöiden työmotivaatioon ja jaksamiseen sekä kykyyn auttaa toista ih-

mistä ongelmatilanteissa. (Lukkari – Kinnunen – Korte 2014: 419.) 

 

Kevan (1/2016) suorittaman julkisen alan työhyvinvointi 2016 -tutkimuksen mukaan ter-

veysalan työntekijöistä 51 prosenttia kokee työn fyysisesti raskaaksi ja työntekijöistä 71 

prosenttia kokee työn henkisesti raskaaksi. Terveysalan työympäristö koetaan selkeästi 

turvattomaksi verrattaessa muihin kunta-alan ammattialoihin. Terveysalan työntekijöistä 

joka kolmas altistuu asiakkailta tulevalle väkivallalle. Nuoret altistuvat väkivaltatilanteille 

muita useammin. Työyhteisön sisäistä epäasiallista kohtelua tai kiusaamista kokee 35 
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prosenttia terveysalan työntekijöistä. Terveysalan työntekijöistä 26 prosenttia arvioi työ-

hyvinvoinnin kehittyneen huonompaan suuntaan. (Pekkarinen – Pekka 2016.) 

 

Työelämään kohdistuu monia muutospaineita. Terveyspalveluiden määrällisten, laadul-

listen ja taloudellisten kehittämishaasteiden yhteensovittaminen kuuluukin tulevaisuuden 

tehtäviin. (Lukkari ym. 2014: 419.) Viime vuosien aikana vaatimukset lisätä tuottavuutta 

on näkynyt perioperatiivisessa hoitotyössä toiminnan kehittämisenä tehokkaammaksi. 

Toimintakulttuuri, jossa pyritään saavuttamaan enemmän vähemmässä ajassa, aiheut-

taa painetta ja saa työn tuntumaan rutiinilta sekä lisää stressiä. Sairaanhoitajat kokevat 

olevansa huonoja hoitajia, hylättyjä ja yksin velvollisuuksien kanssa, koska heillä ei ole 

aikaa tutustua potilaisiin tarpeeksi hyvin. Tällainen toimintakulttuuri myös estää amma-

tillista kehittymistä ja ei ole aina yhdenmukainen sairaanhoitajien eettisten arvojen 

kanssa. (Lindwall – von Post 2008.) Flinkman (2014) tuo väitöskirjassaan ilmi, että nuoret 

sairaanhoitajat haluavat toteuttaa korkeatasoista eettistä hoitotyötä (Flinkman 2014: 92).  

 

Sairaanhoitajien koettu työhyvinvointi on osin sidoksissa työn luonteeseen ja vaihtelee 

erilaisissa työtehtävissä (Utriainen – Kyngäs 2008: 36). Terveydenhuoltoalalla työhyvin-

vointia on jo melko paljon tutkittu erilaisissa toimintaympäristöissä (Laine 2014: 12). Työ-

hyvinvointia aloittelevien sairaanhoitajien näkökulmasta perioperatiivisessa hoitotyössä 

ei ole kuitenkaan juuri tutkittu. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kvalitatiivisen tut-

kimusmenetelmän avulla selvittää, minkälaiseksi aloittelevat sairaanhoitajat ovat koke-

neet työhyvinvointinsa sekä minkälaiset tekijät ovat edistäneet ja minkälaiset tekijät ovat 

puolestaan heikentäneet työhyvinvointia perioperatiivisessa hoitotyössä.  
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2 Työn teoreettinen lähtökohta 

 

2.1 Työhyvinvointi 

 

Työhyvinvoinnin tarkastelussa on lähdetty liikkeelle fyysisen terveyden ja työsuojelun 

työkykypainotteisesta näkemyksestä. Näkökulma on laajentunut ajan myötä tarkastele-

maan henkisen työsuojelun, työkuormituksen ja stressin alueille. (Laine 2014: 11.) Työ-

hyvinvointia on perinteisesti tarkasteltu työuupumuksen kautta (Häggman-Laitila 2014: 

143). Työhyvinvointi voidaan kuitenkin nähdä positiivisena käsitteenä, eikä ainoastaan 

pahoinvoinnin puutteena (Manka – Manka 2016: 68; Utriainen – Ala-Mursula – Virokan-

gas 2011). Viime vuosien aikana onkin alettu tarkastelemaan työhyvinvointia positiivi-

sesta näkökulmasta. On tarkasteltu työn iloa, työn imua ja työn tuomaa onnellisuutta. 

Nykyaikainen työhyvinvointi tarkasteleekin sekä työn kuormitustekijöitä, että työn mie-

lekkyyden ja onnellisuuden kokemuksia. (Laine 2014: 11.) 

 

Työhyvinvointi on erittäin laaja-alainen käsite (Manka – Manka 2016; Rauramo 2012; 

Virolainen 2012). Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan terveellistä, turvallista, mielekästä ja 

tuottavaa työtä (STM 2017; TTL 2017). Työyhteisön jäsenet kokevat työnsä mielek-

kääksi ja palkitsevaksi sekä he kokevat työn tukevan heidän elämänhallintaansa (TTL 

2017; Työturvallisuuskeskus 2017). Työhyvinvointi on henkilökohtainen kokemus ja sii-

hen vaikuttaa moninaisia asioita (Laine 2014: 11), kuten työtehtävät ja niiden luonne 

sekä työyhteisö, organisaatio ja johtaminen (Häggman-Laitila 2014: 144; Manka – 

Manka 2016; Rauramo 2012; Virolainen 2012). Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat 

työympäristön lisäksi ihmisen persoonalliset tekijät, elintavat ja terveys sekä muu elä-

mäntilanne, kuten ihmissuhteet ja taloudellinen tilanne (Virolainen 2012: 12; Rauramo 

2012: 10). Työhyvinvoinnilla on keskeinen vaikutus työssä jaksamiseen (STM 2017). 

 

Rauramon (2012) työhyvinvoinnin portaat -malli kuvaa työhyvinvoinnin muodostuvan vii-

destä osa-alueesta: terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen. Malli 

pohjautuu Maslowin tarvehierarkian malliin, joka on kehitetty jo 1940-luvulla. Terveys ja 

turvallisuus ovat hyvinvoinnin perusta. (Rauramo 2012: 8.) Maailman terveysjärjestö 

WHO:n määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tila, eikä pelkästään sairauden tai heikkouden puuttumista (WHO 2017). 

Terveys käsittää terveelliset elämäntavat ja työn, mikä kuormitukseltaan on sopiva suh-

teessa työntekijäänsä ja mahdollistaa virikkeisen vapaa-ajan. Jokainen voi vaikuttaa 
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omaan terveyteensä terveellisten elintapojen valinnalla kuten liikunnalla, ravinnolla, tu-

pakoimattomuudella, alkoholin kohtuullisella käytöllä sekä huolehtimalla riittävästä le-

vosta ja unesta. Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus. Turvallisuus käsittää tur-

vallisen työympäristön ja turvalliset toimintatavat, toimeentulon mahdollistavan palkkauk-

sen, työsuhteen vakauden, sekä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen työyhteisön. Tur-

vallinen ja terveellinen työympäristö tukee työtä ja työntekijää sekä mahdollistaa täysi-

painoisen ja laadukkaan työnteon. Yhteisöllisyys käsittää työyhteisön, jossa vallitsee 

myönteinen ilmapiiri, erilaisuus hyväksytään ja jokaisella on vaikutusmahdollisuus 

omaan työhönsä. Yhteisö, jossa yksilö kokee yhteenkuuluvuutta, on yksilölle tärkeä voi-

man lähde. Arvostus käsittää yksilön arvostuksen kokemisen sekä työn arvon ja merki-

tyksen. On tärkeää, että jokaisen yksilön työpanos otetaan huomioon ja jokaista kohdel-

laan arvostavasti sekä yksilö kokee työnsä mielekkääksi. Osaaminen käsittää oman työn 

hallinnan sekä osaamisen ylläpidon ja kehittämisen. Työ tarjoaa oppimiskokemuksia, oi-

valtamisen iloa ja mahdollisuuden omien edellytyksien täysipainoiseen hyödyntämiseen. 

(Rauramo 2012: 13–15, 26–27, 70, 78, 104, 124.) 

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet työhyvinvoinnin hoitotyössä muodostuvan yhtei-

söllisyydestä, tuen saamisesta, työntekijän onnistumisen kokemuksista ja potilas-

hoidosta (Häggman-Laitila 2014: 143; Utriainen – Kyngäs 2008: 36, 44) sekä vapaa-

ajasta, joka tukee työssä jaksamista (Häggman-Laitila 2014: 143). Merkitystä on myös 

työn organisointitavoilla (Utriainen – Kyngäs 2008: 36). Työhyvinvointia lisääviä tekijöitä 

ovat muun muassa työntekijöiden ammattitaito, työyhteisön ilmapiiri ja hyvä johtaminen 

(STM 2017). Suomessa sairaanhoitajien työhyvinvointia edistää hoitajien väliset ihmis-

suhteet (Utriainen – Kyngäs 2008: 44), yhteistyösuhteet lääkäreihin ja tyytyväisyys kou-

luttautumismahdollisuuksiin sekä palautteen saanti (Häggman-Laitila 2014: 144).  

 

2.2 Kokonaisvaltainen työhyvinvointi -näkökulma 

 

Työhyvinvointia voidaan tarkastella myös kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin avulla. Ko-

konaisvaltainen työhyvinvointi käsittää yksilön fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hen-

kisen työhyvinvoinnin. Fyysinen työhyvinvointi käsittää muun muassa fyysiset työolosuh-

teet, työn fyysisen kuormituksen ja ergonomian. Fyysisiin työolosuhteisiin liittyy työpai-

kan siisteys, lämpötila, melu ja työvälineet. Psyykkinen työhyvinvointi käsittää muun mu-

assa työn stressaavuuden, työpaineet ja työilmapiirin. Kiire on yksi suurimmista psyyk-

kistä kuormitusta aiheuttavista tekijöistä. (Virolainen 2012: 11, 17–18.) Kiirettä aiheuttaa 
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usein riittämätön henkilökunnan määrä (Manka – Manka 2016: 28). Psyykkiseen työhy-

vinvointiin liittyy yksilön kokemukset työtehtäviensä mielekkyydestä. Mielekkäät ja mie-

lenkiintoiset työtehtävät kohentavat yksilön mielenterveyttä. Tunteiden kokeminen ja nii-

den ilmaiseminen vaikuttaa työhyvinvointiin. Ihmisen olisi hyvä päästä ilmaisemaan mie-

lipiteensä ja kertomaan tunteistaan työpaikalla, sillä tunteiden tukahduttaminen aiheuttaa 

ahdistuneisuutta ja työpahoinvointia. (Virolainen 2012: 18–19.) Kansteen ym. (2008: 

284, 286) tutkimuksesta käy ilmi, että perusterveydenhuollossa työhyvinvointi koetaan 

paremmaksi kuin erikoissairaanhoidossa. Samassa tutkimuksessa nousee esille myös, 

että nuorilla sairaanhoitajilla on etenkin psyykkinen hyvinvointi alhainen erikoissairaan-

hoidossa.  

 

Sosiaalinen työhyvinvointi käsittää sosiaalisen kanssakäymisen työyhteisön jäsenten 

kesken. Työpaikalla työntekijöiden välit ovat toimivat ja työkavereita on helppo lähestyä 

sekä on mahdollisuus keskustella työasioista työyhteisössä. Sosiaaliset kohtaamistilan-

teet lisäävät myönteistä työilmapiiriä. Työkavereihin tutustuminen yksilöinä liittyy osal-

taan sosiaaliseen työhyvinvointiin. Ystävyyssuhteet ovat suomalaisilla työpaikoilla taval-

lisia. Työpaikalla syntyneet ystävyyssuhteet lisäävät motivaatiota ja parantavat työtehoa. 

(Virolainen 2012: 24–25.) Työssä jaksamisen kannalta on tärkeää saada sosiaalista tu-

kea työyhteisöstä (Rauramo 2012: 105). Henkiseen työhyvinvointiin liittyy muun muassa 

työkavereiden toistensa kohtaaminen, yhteistyön sujuminen, asiakkaiden kohteleminen, 

asiakkaista ja työkavereista välittäminen, merkitykselliseksi koetun työn tekeminen ja 

työstä nauttiminen. Yhteisöllisyyden tunne työkavereiden, asiakkaiden ja muiden sidos-

ryhmien edustajien kanssa sekä tunne oman ja työorganisaation arvomaailman kohtaa-

misesta liittyvät myös henkiseen työhyvinvointiin. (Virolainen 2012: 26–27.) 

 

Kevan (1/2016) suorittaman julkisen alan työhyvinvointi 2016 -tutkimuksen mukaan ter-

veysalan työntekijöistä 79 prosenttia kokee fyysisen työkyvyn hyväksi tai erinomaiseksi. 

Työntekijöistä 85 prosenttia kokee henkisen työkyvyn hyväksi tai erinomaiseksi. Innos-

tusta ja työniloa kokee 77 prosenttia työntekijöistä. Työntekijöistä 96 prosenttia kokee 

työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Työyhteisön myönteinen ilmapiiri on tärkeä voima-

vara jokaiselle työntekijälle. Terveysalan työntekijöistä 69 prosenttia kokee työyhteisön 

ilmapiirin hyväksi tai erinomaiseksi, 11 prosentti kokee puolestaan työyhteisön ilmapiirin 

huonoksi. Terveysalan työntekijät kokevat työnsä fyysisesti kuin henkisesti kuormitta-

vaksi. Terveysalan työntekijöistä 51 prosenttia kokee työn fyysisesti raskaaksi ja työnte-

kijöistä 71 prosenttia kokee työn henkisesti raskaaksi. Terveysalan työympäristö koetaan 

selkeästi turvattomaksi verrattaessa muihin kunta-alan ammattialoihin. Terveysalan 
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työntekijöistä joka kolmas altistuu asiakkailta tulevalle väkivallalle. Nuoret altistuvat vä-

kivaltatilanteille muita useammin. Työyhteisön sisäistä epäasiallista kohtelua tai kiusaa-

mista kokee 35 prosenttia terveysalan työntekijöistä. Terveysalan työntekijöistä 26 pro-

senttia arvioi työhyvinvoinnin kehittyneen huonompaan suuntaan. (Pekkarinen – Pekka 

2016.) 

 

Työn hallinnan tunne on yksi tärkeimpiä työhyvinvoinnin lähteitä. Työn hallinnan tunne 

tarkoittaa työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, työtehtäviin ja työtahtiin. 

(Manka – Manka 2016: 28, 107.) Terveysalan työntekijät harvemmin kokevat voivansa 

vaikuttaa työhönsä ja ajan riittämättömyyden töiden tekemiseen (Pekkarinen – Pekka 

2016). Työhyvinvointia voidaan edistää kiinnittämällä huomiota työn voimavaroihin ja li-

säämällä toimenpiteitä näiden kehittämiseksi sekä pitämällä työn vaatimukset kohtuulli-

sena (Manka – Manka 2016: 69).  

 

Työssä viihtyminen, uudet haasteet, mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta ovat tekijöitä, 

joita nuoret työntekijät arvostavat työssään (Virolainen 2012: 9). Nuoret työntekijät pitä-

vät tärkeänä, että he saavat toimia omalla tavallaan ja työskennellä samanhenkisten työ-

kavereiden kanssa. Työn on oltava hauskaa ja jännittävää. Nuoret arvostavat työssään 

hyvää ilmapiiriä, mukavaa esimiestä ja kehittymismahdollisuuksia. Nuoret uskaltavat 

vaatia työltään merkityksellisyyttä. Raha ei toimi ainoana motivoivana tekijänä, vaan työn 

pitää tuntua hyvältä ja tarjota riittävästi haasteita. (Vesterinen 2014: 131.) 

 

2.3 Työpahoinvointi työhyvinvoinnin esteenä 

 

Työhyvinvoinnin esteenä voivat toimia työpahoinvointia aiheuttavat tekijät. Työn kiirei-

syys ja stressi ovat yleisempiä työpahoinvoinnin tekijöitä. Pitkään jatkuessaan ne voivat 

aiheuttaa työn ilon katoamisen, työuupumisen ja jopa burnoutin. Stressillä tarkoitetaan 

yksilölle ympäristöstä johtuvaa uhkaa tai vahingollista vaikutusta. Stressin kokeminen on 

yksilöllistä. Stressi voi olla yksilön kannalta hyödyllistä, silloin kun työ koetaan haasta-

vaksi ja tavoitteet ovat saavutettavissa. Stressi on haitallista silloin, kun työn vaatimukset 

ylittävät yksilön kyvyn selviytyä niistä ja hallita niitä. Työperäinen stressi vähentää työte-

hokkuutta ja lisää sairauspoissaoloja. Ihminen tarvitsee palautumista, lepoa ja kevyem-

piä työjaksoja toipumiseen. (Virolainen 2012: 30–31.) 
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Työpaikalla stressiä aiheuttavina tekijöinä toimivat muun muassa kuormittava työympä-

ristö, työn ylikuormittavuus, heikosti toimivat henkilösuhteet, negatiivisesti koettu ilma-

piiri, koettu epäoikeudenmukainen kohtelu ja epävarmuus töiden jatkumisesta sekä ura-

kehitysmahdollisuuksien puute. Stressioireita on havaittu paljon ammateissa, joissa tun-

teet aktivoituvat paljon ja joissa vaaditaan sosiaalista vuorovaikutusta ja läsnäoloa ih-

misten kanssa, kuten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla. (Virolainen 2012: 30, 32, 

34.) Työn psyykkisen ja fyysisen kuormituksen tiedetään aiheuttavan eniten terveysalan 

ammattihenkilöiden työuupumista (Häggman-Laitila 2014: 144). 

 

Työpaikkakiusaaminen on vakava työpahoinvoinnin osa-alue (Virolainen 2012: 30). Suo-

messa henkisen väkivallan esiintyminen työpaikoilla on varsin yleistä. Henkinen väki-

valta voi ilmetä muun muassa työn mitätöintinä, muista eristämisenä, uhkaamisena, se-

län takana puhumisena tai juoruiluna, moittimisena, arvosteluina, työn vaikeuttamisena, 

huomioimatta jättämisenä, puhumattomuutena tai aliarviointina. Se voi ilmetä avoimena 

tai piilevänä.  (Manka – Manka 2016: 149–150.) 

 

2.4 Työhön liittyviä säädöksiä 

 

Työsopimuslaki (55/2001) luvun 2 1§ mukaan työnantajan on edistettävä suhteitaan 

työntekijöihin sekä edistettävä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on huo-

lehdittava työntekijän suoriutumisesta työstään yrityksen toimintaan, tehtävää työtä tai 

työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä.  

 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) luvun 2 7§ mukaan työnantaja on velvollinen edistä-

mään yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla kuuluu 

työnantajan velvollisuuksiin. Yhdenvertaisuuslaki luku 3 8§ kieltää syrjinnän. Tämän py-

kälän mukaan ketään ei voi syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, va-

kaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistyksentoiminnan, perhesuh-

teiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henki-

löön liittyvän syyn perusteella.  

 

Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työympäristön ja työolosuh-

teita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi. Laki velvoittaa ennalta ehkäisemään ja tor-

jumaan työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvia 

työntekijän fyysisen ja henkisen terveyden sekä terveyden haittoja. Lain luvun 2 8§ mu-
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kaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja tervey-

destä työssä. Pykälän 9 mukaan työnantajalla tulee olla turvallisuuden ja terveellisyyden 

edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi työsuojelun toimintaohjelma. 

Pykälän 13 mukaan työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset on otettava huomioon 

työn suunnittelussa, jotta voidaan välttää tai vähentää työn kuormitustekijöistä aiheutu-

vaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle. Pykälä 14 velvoittaa 

työnantajan antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. 

Lain luku 4 18§ velvoittaa työntekijöitä välttämään muihin työntekijöihin kohdistuvaa häi-

rintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Luvun 5 28§ velvoittaa työnantajaa ryhtymään 

toimiin epäkohdan poistamiseksi, jos työpaikalla esiintyy häirintää tai muuta epäasiallista 

kohtelua, josta aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.  

 

Työterveyshuoltolain (1383/2001) tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työter-

veyshuollon yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä 

sekä työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lain tarkoituksena on myös 

edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisön toimintaa. 

Työnantajalla on luvun 3 11§ mukaan oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuun-

nitelma, jossa tulee ilmetä työterveyshuollon tavoitteet, työpaikan olosuhteisiin perustu-

vat tarpeet ja toimenpiteet.  

 

2.5 Aloitteleva sairaanhoitaja perioperatiivisen hoitotyön toimintaympäristössä 

 

Bennerin (1993) ”aloittelijasta asiantuntijaksi” -malliin perustuen aloittelevalla sairaanhoi-

tajalla tarkoitetaan vastavalmistunutta sairaanhoitajaa, jolla ei ole kertynyt käytännön ko-

kemusta tilanteista, joissa hänen odotetaan toimivan. Edistyneellä aloittelijalla on jo ker-

tynyt käytännön kokemusta, mutta hän tarvitsee vielä tukea työtehtävien menestykselli-

sessä suorittamisessa. Hoitotyön opiskelija ja jokainen sairaanhoitaja joutuessaan kliini-

seen tilanteeseen, josta hänellä ei ole aiempaa kokemusta, voi olla suorituksessaan no-

viisin tasolla, jos hoitotyön tavoitteet ja menetelmät ovat vieraita. (Benner 1993: 28, 33–

36.)  

 

Perioperatiivinen hoitotyö tarkoittaa sairaanhoitajien tekemää hoitotyötä leikkaus- ja 

anestesiaosastolla. (Karma – Kinnunen – Palovaara – Perttunen 2016: 8.) Perioperatii-

vinen hoitoprosessi voidaan jakaa ajallisesti ja toiminnallisesti kolmeen eri vaiheeseen: 

preoperatiiviseen eli leikkausta edeltävään vaiheeseen, intraoperatiiviseen eli leikkauk-

senaikaiseen vaiheeseen ja postoperatiiviseen eli leikkauksenjälkeiseen vaiheeseen 
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(Lukkari ym. 2014: 20). Leikkaus- ja anestesiaosastolla työskentelee anestesiasairaan-

hoitajana, valvovana sairaanhoitajana ja instrumentoivana sairaanhoitajana sekä herää-

möhoitajana toimivia hoitotyön ammattilaisia, joita voidaan yleisnimitykseltä kutsua pe-

rioperatiivinen sairaanhoitaja. Kutsumanimitykset kuvaavat leikkauksenaikaista ja leik-

kauksen jälkeistä hoitotyön luonnetta ja osaamista, eriytyneitä työtehtäviä ja vastuualu-

eita anestesiatoiminnan ja leikkaustoiminnan sekä heräämön eli valvontayksikön mu-

kaan. (Karma ym. 2016: 12, 178–181.)  

 

Perioperatiivinen hoitotyö perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja hyväksi havaittuun 

toimintanäyttöön sekä kokemukseen perustuvaan näyttöön. Perioperatiivisessa hoito-

työssä vaaditaan laaja-alaista ammatillista pätevyyttä. Tengvall (2010) on tuonut esille 

perioperatiivisten sairaanhoitajien ammattipätevyyden olevan leikkauksen aikaisessa 

hoitovaiheessa moniulotteiseksi tietojen, taitojen ja asenteiden kokonaisuudeksi.  

(Karma ym. 2016: 8, 15.) Perioperatiivisessa hoitotyössä tarvitaan monitieteellistä tietoa, 

ihmistä ja hänen terveyttään ja sairauttaan koskevaa spesifiä tietoa. Perioperatiivinen 

hoitotyö edellyttää muun muassa hyvää ihmisen anatomian ja fysiologian osaamista, 

mikrobiologian, aseptiikan ja sairaalahygienian, farmakologian sekä matematiikan osaa-

mista. Työ vaatii myös teknologian ja tietotekniikan hallintaa. (Lukkari ym. 2014: 12.) 

 

Perioperatiivisessa hoitotyössä korostuvat muun muassa potilasturvallisuus, korkeata-

soinen aseptiikka, moniammatillinen yhteistyö ja intensiiviset työrupeamat. (Lukkari ym. 

2014: 11.) Leikkaus- ja anestesiaosastolla työskentelevät sairaanhoitajat ovat erikois-

koulutettuja asiantuntijoita, joiden pitää jatkuvasti päivittää ammattiosaamistaan. Pereh-

tyminen leikkaus- ja anestesiaosastolle edellyttää vahvan teoreettisen tiedon osaamista, 

vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, päätöksenkykyä, kädentaitoja ja tarkkuutta sekä vastuun-

tuntoa. Perioperatiiviselta sairaanhoitajalta edellytetään joustavuutta ja reagointi kykyä 

nopeasti muuttuvissa tilanteissa, sillä tilanteet leikkaussalissa voivat muuttua äkillisesti. 

(Karma ym. 2016: 8.)  

 

Perioperatiivinen toimintaympäristö voi olla vaikea paikka aloitteleville sairaanhoitajille 

sopeutua. Aloittelevat sairaanhoitajat usein kokevat, etteivät he ole hyväksyttyjä sosiaa-

liseen työkulttuuriin leikkausyksikössä. Viime vuosina teknologian ja kirurgisten toimen-

piteiden kehittyminen ovat tehneet perioperatiivisen hoitotyön monimutkaisemmaksi. 

Aloittelevat sairaanhoitajat voivat olla hämmentyneitä tiedon määrästä, jota päivittäin 

työssään joutuvat vastaanottamaan. (Wilson 2012: 453–454.)  
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Monet tekijät kuten leikkausten määrä, salien nopeat vaihtoajat, potilaiden tilan vaka-

vuus, kehittynyt teknologia ja videovalvonta vaikuttavat siihen, että leikkaussali ympä-

ristö koetaan stressaavaksi. Leikkausosastot ovat monesti suljettuja yksikköjä ja sijait-

sevat fyysisesti erillään muista sairaalaan osastoista, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että 

leikkausympäristö koetaan stressaavaksi. Lisäksi leikkausosastolla työskentelee eri am-

mattikunnan jäseniä yhdessä päivittäin, mikä saattaa myös osaltaan vaikuttaa siihen, 

että leikkausympäristö koetaan stressaavaksi. Leikkaussalissa tiimin jäsenten kesken on 

hierarkiaa, mikä perustuu rooleihin ja tietoon. (Wilson 2012: 454.) Erilaiset roolit aiheut-

tavat statuseroja tiimin jäsenten kesken (Lukkari ym. 2014: 49) ja epätasa-arvoisten roo-

lien leikkaustiimissä koetaan aiheuttavan stressiä. Perioperatiivisessa hoitotyössä myös 

levottomat potilaat aiheuttavat stressiä. Lisäksi perioperatiivisessa hoitotyössä työn ryt-

min koetaan aiheuttavan niin sanottua aikastressiä. Yleinen paine leikkausosastolla ja 

kiireinen leikkausohjelma yleensä koetaan yksilöllisin tuntein kyvyttömyydestä vastata 

työn vaatimuksiin. (Aholaakko 2011: 3345–3346.)  

 

Postoperatiivisen hoitotyön toteuttaminen on haastavaa ja edellyttää heräämöhoitajalta 

laaja-alaista osaamista sekä tietämystä. Heräämö eli valvontayksikkö on hoitoympäris-

tönä ajoittain levoton ja ylikuormittunut. Hoitajilta vaaditaankin hyvää stressinsietokykyä. 

Heräämöhoitajan työnkuvaan kuuluu jatkuva yhden tai useamman potilaan jatkuva tark-

kailu ja valvonta, mikä altistaa aistien toistuvaan kuormittumiseen. Monien erikoisalojen 

potilaiden ja eri ikäryhmien potilaiden hoitaminen samoissa tiloissa lisää haasteita. He-

räämöhoitajan työn haasteellisuutta lisää myös sen fyysinen raskaus. Työnkuormitusta 

lisää jatkuva jalkeilla olo, erilaiset nostot ja siirrot sekä epäergonomiset työasennot, ku-

ten kumartelut. Heräämöhoitajan työssä päätöksentekotaidot korostuvat, sillä hoitotyö 

sisältää usein nopeita hoidon tarpeen muutoksia. (Karma ym. 2016: 179.)  

 

2.6 Katsaus aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointi tutkimukseen 

 

Aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia haettiin eri tietokan-

noista. Tiedonhaut suoritettiin syksyllä 2017 tietokantoihin Cinahl, Pubmed, Ovid Med-

line ja Ovid JBI käyttäen hakuterminä: ("novice nurse" OR "junior nurse" OR "new nurse" 

OR "new graduate nurse") AND ("well-being at work" OR "coping at work" OR "occupa-

tional health" OR "work ability" OR ”job satisfaction” OR "experience of nursing"). Tieto-

kannassa Medic tehtiin englanninkielisen hakutermin lisäksi suomenkielinen haku käyt-

täen hakuterminä: (aloitteleva sairaanhoitaja OR uusi sairaanhoitaja) AND (työhyvin-
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vointi, töissä jaksaminen, työterveys, työkyky, työtyytyväisyys). Tiedonhaut rajattiin vii-

meisen kymmenen vuoden ajalle, jotta tutkimuksen perustana oleva tieto olisi riittävän 

tuoretta ja vastaisi nykypäivän hoitoalan työhyvinvointia (Kankkunen – Vehviläinen-Jul-

kunen 2017: 93). Haut rajattiin englanninkielisiin ja ”peer review” eli vertaisarvioinnin 

käyneisiin artikkeleihin. Tiedonhaut tehtiin käyttäen tietokantojen advanced search toi-

mintoa. Hakusanoja määrittäessä apuna käytettiin Metropolia ammattikorkeakoulun in-

formaatikkoa. Tietokantahakujen lisäksi aineistoa haettiin manuaalisesti aiheeseen so-

pivien tutkimusartikkelien lähdeluetteloja läpikäymällä (Kankkunen – Vehviläinen-Julku-

nen 2017: 97). 

 

Tietokannoista tehtyjen tiedonhakujen perusteella ilmeni, ettei aloittelevien sairaanhoita-

jien työhyvinvointia perioperatiivisessa hoitotyön toimintaympäristössä ole juuri tutkittu. 

Tietokantahaut tuottivat kuitenkin aiheeseen sopivia tieteellisiä tutkimusartikkeleita aloit-

televien sairaanhoitajien kokemuksista työhyvinvointiin liittyen eri hoitoalan toimintaym-

päristöistä.  

 

Useat tutkimukset tarkastelevat aloittelevien sairaanhoitajien työtyytyväisyyden yhteyttä 

aikomukseen lähteä hoitotyöstä (Laschinger 2012; Laschinger – Zhu – Read 2016; Yu – 

Kang 2016). Tutkimukset ovatkin osoittaneet työtyytymättömyyden olevan yhteydessä 

alalta lähtöaikeisiin (Flinkman 2014: 69–70; Laschinger 2012; Laschinger ym. 2016; Yu 

– Kang 2016). Nuorten sairaanhoitajien lähtöaikeisiin hoitoalalta vaikuttavat myös huono 

hoitotyön toimintaympäristö, huonot kehitysmahdollisuudet ja korkeat työn vaatimukset 

sekä uupumus (Flinkman 2014: 69–70). Myös korkea työstressi on yhteydessä amma-

tista lähtöaikeisiin (Regan ym. 2017: 253; Yeh – Yu 2009: 3457). Hoitotyön ympäristöte-

kijät kuten itsenäisyys, työympäristön hallinta ja hyvät suhteet hoitajien ja lääkäreiden 

kesken vaikuttavat aloittelevien sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja aikomuksiin jäädä 

hoitoalalle (Laschinger ym. 2016: 662).  

 

2.6.1 Aloittelevien sairaanhoitajien kokemukset työuran alkuvaiheesta 

 

Astuessaan työelämään aloittelevat sairaanhoitajat kohtaavat monia haasteita ammattiin 

ja työympäristöön liittyen (Feng – Tsai 2011: 2067–2068). Heidän tulee sopeutua hoito-

työn kulttuuriin ja kehittyä ammatillisissa velvollisuuksissa (Martin – Wilson 2011: 25). 

Hoitotyön ammatillinen arvo on potilaslähtöistä, mutta hoitotyön organisatorinen arvo on 

tehtäväkeskeistä. Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat vaikeaksi tällaisen arvojen ristirii-
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dan. (Feng – Tsai 2011: 2068.) Aloittelevien sairaanhoitajien itsetietoisuus, elämänko-

kemukset ja persoonallisuustyyppi vaikuttavat ammatillisen vastuun ja velvollisuuden ke-

hittymisessä (Martin – Wilson 2011: 25). Astuessaan työelämään aloittelevat sairaanhoi-

tajat ovat innokkaita ammattia kohtaan, empaattisia potilaita kohtaan ja valmiita oppi-

maan lisää ollakseen hyviä hoitajia. Aloittelevat sairaanhoitajat kohtaavat kuitenkin toisi-

naan, etteivät kokeneemmat kollegat kunnioita tai tue tällaista asennetta. (Bjerknes – 

Bjork 2012: 1.) 

 

Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat valtavasti turhautumista aloittaessaan hoitotyön. He 

haluavat toteuttaa asianmukaista hoitotyötä, mutta heiltä puuttuvat tiedot, taidot ja koke-

mukset sekä melkein kaikki on heille uutta. Tehdäkseen työnsä kunnolla he joutuvat 

opettelemaan monia asioita, mikä vie aikaa ja energiaa. (Feng – Tsai 2011: 2067–2068.) 

He kuluttavat runsaasti energiaa, mikä vaikuttaa myös vapaa-aikaan ja perhe elämään. 

Heidän työnsä verottaa myös henkistä energiaa, sillä työasioiden ajattelemista tapahtuu 

myös vapaa-ajalla. (Lilja Andersson – Edberg 2010: 188.) Nuoret sairaanhoitajat koke-

vatkin epätasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä (Kanto – Kanste 2008: 28). He kokevat 

työn häiritsevän perhe elämää (Kovner ym. 2007: 68). 

 

Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat ahdistuneisuutta, turvattomuutta ja riittämättömyyttä 

sekä epätasapainoa astuessaan työelämään (Duchscher 2009: 1103). Lisäksi he koke-

vat epävarmuutta, minkä on yhdistetty johtuvan työympäristöstä ja toimintatavoista. 

(Wangensteen – Johansson – Nordström 2008: 1882). Aloittelevat sairaanhoitajat koke-

vat työnsä vaikeaksi ja työmääränsä raskaaksi (Kovner ym. 2007: 65). He kokevat ajan-

käytön hallinnan olevan ongelmallista (Lea – Cruickshank 2007: 5). He kokevat, että 

heillä on enemmän työtä kuin, mitä voisi tehdä hyvin (Kovner ym. 2007: 65). Halpinin 

ym. (2007: 2582) ja Parkerin ym. (2014: 152) tutkimukset tuovat esille, että aloittelevat 

sairaanhoitajat kokevat, etteivät ole varmoja siitä, onko heillä riittävästi ammatillisia tie-

toja suoriutuakseen tehtävistään.  

 

Useista tutkimuksista nousee esille, että aloittelevat sairaanhoitajat kokevat hoitotyön 

stressaavaksi (Halpin – Terry – Curzio 2017; O`Shea – Kelly 2007: 1534; Parker ym. 

2014: 153; Yeh – Yu 2009), emotionaalisesti haastavaksi (Parker ym. 2014) ja työmää-

rän raskaaksi sekä fyysisesti vaativaksi (Parker ym. 2014; Regan ym. 2017).  Stressi 

johtuu moninaisista vastuista liittyen uuteen rooliin sairaanhoitajana ja organisointitaito-

jen sekä kliinisten taitojen puutteesta (O`Shea – Kelly 2007: 1534). Aloittelevat sairaan-

hoitajat kokevat varsinkin lisääntyvän vastuun stressaavana astuessaan hoitotyöhön 
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(Halpin ym. 2017: 2582). Stressi johtuu usein rutiinien ja työmäärän hallinnan puutteesta 

sekä haasteista kohdata erilaisia potilasryhmiä, kuten muistisairaita iäkkäitä, huu-

meidenkäyttäjiä, mielenterveysongelmaisia ja fyysisesti raskaita potilaita (Parker ym. 

2014: 153). Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat stressiä myös työtehtäviin liittyen. Stres-

siä aiheuttaa muun muassa lääkehoidon toteuttaminen (Halpin ym. 2017: 2582; Parker 

ym. 2014: 153; Yeh – Yu 2009: 3455), potilaan tilan ja siinä tapahtuvien muutosten arvi-

ointi sekä potilaiden hoitaminen, joilla on tuntematon sairaus tai tartuntatauti. Aloittelevat 

sairaanhoitajat kokevat myös hätätilanteet ja kuoleman kohtaamisen stressaavana (Yeh 

– Yu 2009: 3455.) Uusien tilanteiden hoitaminen, joihin he eivät ole valmistautuneet, 

koetaan lisäävän ahdistuneisuutta (O`Shea – Kelly 2007: 1534). Raportointi ja erilaisten 

laitteiden oikeanlainen käyttäminen koetaan myös aiheuttavan stressiä (Yeh – Yu 2009: 

3455). Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat suurimmaksi stressin aiheuttajaksi työmää-

rän, mikä johtuu riittämättömästä henkilökunnasta ja työnkuvan moninaisista vaatimuk-

sista (Halpin ym. 2017: 2577). 

 

Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat arvostuksen tunteen, potilaiden hoitamisen ja palkan 

myönteisinä asioina uudessa sairaanhoitajan roolissa. He ovat tyytyväisiä sairaanhoita-

jan roolissa saadessaan kunnioitusta, kokevansa arvostusta, kokevansa tekevän hyvää 

potilaan hyväksi, tuntevansa olevan osa työyhteisöä ja tienatessaan rahaa. (O`Shea – 

Kelly 2007: 1534, 1539.) Aloittelevat sairaanhoitajat ovat vähiten tyytyväisiä työmäärään, 

työelämän tasapainoon ja palkkatasoon (Parker ym. 2014: 153). 

 

2.6.2 Epäasiallinen käyttäytymisen työyhteisössä 

 

Erilaiset persoonallisuudet ja asenteet häkellyttävät aloittelevia sairaanhoitajia (Kelly – 

Ahern 2007: 913). Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat työyksikkökulttuurin haasteiksi ko-

keneet hoitajat, jotka käyttäytyvät epäasiallisesti ja pelottavasti (Regan ym. 2017: 251). 

Huolimatta siitä, että aloittelevilla sairaanhoitajilla saattaa olla aikaisempaa tietämystä tai 

kokemusta hoitotyön ”epäharmoniasta”, sen kokeminen aiheuttaa pettymistä ja se lan-

nistaa (Parker ym. 2014: 153). Kokeneen kollegan epäasiallinen ja epäammattimainen 

käyttäytyminen saa aikaiseksi sen, ettei aloitteleva sairaanhoitaja kykene luottamaan 

kollegaansa ja näin ei myöskään uskalla hakea häneltä tukea. Lisäksi henkilökunnan 

epäasiallinen käyttäytyminen aiheuttaa negatiivisen työilmapiirin työyhteisöön. (Lea – 

Cruickshank 2007: 4–8.) 
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Useista tutkimuksista nousee esille, että aloittelevat sairaanhoitajat kohtaavat epäasial-

lista kohtelua ja kokevat työpaikkakiusaamista aloittaessaan hoitotyön (Halpin ym. 2017; 

Kelly – Ahern 2007; Laschinger – Grau – Finegan – Wilk 2010; Parker ym. 2014; Regan 

ym. 2017: 253; Simons 2008). Aloittelevien sairaanhoitajien kokemukset epäasiallisesta 

käyttäytymisestä ja kiusaamisesta työyhteisössä käy ilmi tutkimuksissa erilaisin tavoin. 

Kellyn ja Ahernin (2007: 913–916) tutkimus osoittaa, että aloittelevat sairaanhoitajat koh-

taavat työelämässä ”valtapelejä”, hierarkiaa ja narsistisuutta. Narsistisuudella viitataan 

kollegoiden vahingoniloisuuteen ja tahalliseen ilkeyteen. Aloittelevat sairaanhoitajat koh-

taavat sanallista solvausta. Tutkimuksessa käy esille, että kokeneet kollegat ovat halut-

tomia tarjoamaan apua ja hiljaisuutta käytetään salaa kommunikoidakseen, ettei aloitte-

leva sairaanhoitaja ole tervetullut työympäristöön. Halpinin ym. (2017: 2582) tutkimuk-

sessa käy esille, että aloittelevat sairaanhoitajat kokevat, että heidät jätetään tiimin ulko-

puolelle, nöyryytetään toisten edessä ja kritisoidaan kysymysten esittämisestä. Munin 

ym. (2016: 1360) tutkimus osoittaa, että aloittelevat sairaanhoitajat altistuvat perehdyt-

tävän sairaanhoitajan sarkasmille, loukkauksille ja kritiikille, jotka vaikuttavat heidän pää-

tökseensä jäävätkö työyksikköön vai eivät.  

 

Laschingerin ym. (2010) ja Simonsin (2008) tutkimukset osoittavat, että aloittelevista sai-

raanhoitajista kolmannesosa (31-33%) kokee työpaikkakiusaamista. Työpaikkakiusaa-

misella on heikentävä vaikutus fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä työtyytyväisyy-

teen. Työpaikkakiusaamisella on myös merkittävä yhteys kolmeen uupumisen osateki-

jään: emotionaaliseen uupumiseen, kyynisyyteen ja tehokkuuteen. Emotionaalisella uu-

pumisella on suora vaikutus kyynisyyteen ja kyynisyydellä on suora vaikutus yksilön te-

hokkuuteen. (Laschinger ym. 2010: 2738–2739.) Lisäksi työpaikkakiusaaminen vaikut-

taa merkittävästi haluun vaihtaa työpaikkaa (Laschinger ym. 2010; Simons 2008: E48). 

 

2.6.3 Positiivisen työpaikkakulttuurin merkitys  

 

Osaston kulttuuri vaikuttaa merkittävästi aloittelevien sairaanhoitajien sosiaalistumiseen 

ja heidän kokemuksiinsa aloittaessaan hoitotyön (Lea – Cruickshank 2007: 8). Astues-

saan hoitotyöhön aloittelevat sairaanhoitajat kokevat tärkeänä, että he saavat tukea ja 

työympäristö on turvallinen (Regan ym. 2017: 250). Aloittelevat sairaanhoitajat tarvitse-

vat kannustavan työympäristön (Wangensteen – Johansson – Nordström 2008: 1880) ja 

tukea kokeneilta kollegoilta ja esimiehiltä (Flinkman – Leino-Kilpi – Salanterä 2014: 51–

52). Negatiivisten olosuhteiden käsittely on myös helpompaa, kun he kokevat saavansa 

kollegoilta tukea (Parker ym. 2014: 153). Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden keskinäiset 
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suhteet ovat tärkeitä luomaan kannustavan ja positiivisen työympäristön aloitteleville sai-

raanhoitajille (Kovner ym. 2007: 67). Aloittelevat sairaanhoitajat arvostavat työilmapiiriä, 

joka toivottaa heidät tervetulleeksi. Ilmapiiri, jossa heidän annetaan olla uusia ja kannus-

tetaan kysymään kysymyksiä. (Wangensteen ym. 2008: 1880.) Nuorille työyhteisön hyvä 

ilmapiiri on myös tärkeä työpaikan valintakriteeri (Manka 2014: 94). 

 

Uransa aloittelevat sairaanhoitajat kokevat positiivisen työpaikkakulttuurin olevan sellai-

nen, jossa sitoudutaan siihen, että he ovat aloittelijoita ja uusia työntekijöitä. Tämä sitou-

tuminen huomioidaan tarjoten heille tukea ja oppimismahdollisuuksia, ja heitä kohdel-

laan kunnioittaen ja huomaavaisesti. (Parker ym. 2014: 153.)  Aloitteleville sairaanhoita-

jille on tärkeää tuntea olevansa hyväksyttyjä ja kokea kuuluvansa osaksi työyhteisöä 

(Feng – Tsai 2011; Lilja Andersson – Edberg 2010: 190; Lea – Cruickshank 2007: 8). 

Aloitteleville sairaanhoitajille on tärkeää tulla kollegoiden hyväksytyksi ja arvostetuksi. 

He haluavat tulla kollegoidensa hyväksytyksi ensin, ennen kuin voivat panostaa energi-

ansa tullakseen hyväksytyksi potilaiden silmin. (Lilja Andersson – Edberg 2010: 188, 

190.) Työyhteisö, jossa aloittelevat sairaanhoitajat kokevat kohteliaisuutta, johdonmu-

kaista ja aktiivista tukea lievittää aloittavien sairaanhoitajien stressiä ja pelkoja sekä aut-

taa ja kasvattaa heidät hoitotyöhön pariin (Halpin 2017: 2583). 

 

Aloittelevat sairaanhoitajat arvostavat heille tarjottua tukea, rohkaisua ja palautetta (Par-

ker ym. 2014: 154; Regan ym. 2017: 250). Aloittelevat sairaanhoitajat kantavat huolta 

siitä, mitä kollegat ajattelevat heistä ja heidän kyvystään suoriutua työtehtävistään (Lilja 

Andersson – Edberg 2010: 188). He kaipaavat rakentavaa palautetta suoriutumisestaan 

(Parker ym. 2014: 154; Wangensteen ym. 2008: 1884), sillä se auttaa heitä rakentamaan 

itseluottamusta ja vähentää stressiä siitä, etteivät he tiedä mitä muut ajattelevat heidän 

suoriutumisestaan (Parker ym. 2014: 154). Säännöllisen palautteen saaminen kasvattaa 

aloittelevien sairaanhoitajien itsevarmuutta, oikaisee ja informoi parhaita toimintatapoja 

sekä tukee heidän oppimistaan (Regan ym. 2017: 250). Lisäksi palautteen saaminen on 

tärkeää vahvistamaan ammatillista kasvua sairaanhoitajaksi (Wangensteen ym. 2008: 

1880). Aloittelevat sairaanhoitajat kokevat, että heidän täytyy saada palautetta pelkää-

mättä tulevansa pilkatuksi (Regan ym. 2017: 250). He kuitenkin kokevat, etteivät kollegat 

anna palautetta riittävästi (Wangensteen ym. 2008: 1880). 

 

Aloittelevat sairaanhoitajat haluavat tulla arvostetuksi ja tuntea, että kollegat kuuntelevat 

ja osoittavat luottamusta heidän ammatilliseen kykyynsä (Lilja Andersson – Edberg 
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2010: 188). Suhteet kollegoihin vaikuttavat siihen, kuinka aloitteleva sairaanhoitaja so-

peutuu hoitotyön kulttuuriin. Aloittelevan sairaanhoitajan kehittyminen ammatissaan on 

yhteydessä siihen, minkälaiset suhteet hänellä on kollegoihin. (Martin – Wilson 2011: 

25.) Kollegoiden tuki, avuliaisuus ja vuorovaikutus vaikuttavat merkittävästi uusien sai-

raanhoitajien itsenäistymisessä ammattiin. He kokevat ammatillisen itsenäistymisen vä-

hemmän kuormittavana silloin, kun työyhteisössä vallitsee avoin vuorovaikutus, he saa-

vat tukea kollegoilta ja heillä on mahdollisuus perehtyä ammatin erityispiirteisiin. (Thry-

soe – Hounsgaard – Bonderup Dohn – Wagner 2011: 18.) Aloittelevat sairaanhoitajat 

kokevat mentoroinnin olevan tärkeä tekijä heidän itsevarmuutensa kehittymiseen, kas-

vaessaan ammatilliseen rooliin ja luomaan yhteyden kokeneisiin hoitajiin, jotka toimivat 

heidän roolimalleinaan (Regan ym. 2017: 249).  Esimiehiltä ja kollegoilta saatu tuki on 

keskeinen auttamaan aloittelevaa sairaanhoitajaa kehittymään ammatissaan päteväm-

mäksi (Martin – Wilson 2011: 25).  

 

3 Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla selvittää, min-

kälaiseksi aloittelevat sairaanhoitajat ovat kokeneet työhyvinvointinsa sekä minkälaiset 

tekijät ovat edistäneet ja minkälaiset tekijät puolestaan ovat heikentäneet työhyvinvointia 

perioperatiivisessa hoitotyössä. Työn tavoitteena oli tuoda esille aloittelevien sairaanhoi-

tajien kokemuksia työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista edistävistä sekä heikentävistä 

tekijöistä, minkä myötä pystyttäisiin kehittämään aloittelevien sairaanhoitajien työssä jak-

samisen tukemista.  

 

Tutkimustehtävät: 

 

1) Minkälaiseksi aloittelevat sairaanhoitajat kokevat työhyvinvointinsa perioperatii-

visessa hoitotyössä? 

2) Minkälaisten tekijöiden aloittelevat sairaanhoitajat kokevat edistävän työhyvin-

vointia perioperatiivisessa hoitotyössä?  

3) Minkälaisten tekijöiden aloittelevat sairaanhoitajat kokevat heikentävän työhyvin-

vointia perioperatiivisessa hoitotyössä? 
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4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvailemi-

nen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan valittua aihetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta. (Hirsjärvi – Remes – 

Sajavaara 2009: 161, 181.) Fenomenologia on yksi laadullisen tutkimuksen menetel-

mistä ja se tutkii todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Fe-

nomenologinen tutkimus pyrkii kokemusten ja merkitysten ymmärtämiseen ja samankal-

taisuuksien tai ainutlaatuisuuden etsimiseen. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 

68, 71.) Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää aloittelevien sairaanhoitajien kokemuksia 

työhyvinvoinnista perioperatiivisessa hoitotyössä, mitä ei juuri ole tutkittu. Tämän vuoksi 

opinnäytetyölle valikoitui fenomenologinen lähestymistapa, sillä tarkoituksena oli saada 

syvällistä tietoa aloittelevien sairaanhoitajien näkemyksistä ja kokemuksista (Kankkunen 

– Vehviläinen-Julkunen 2017: 71).  

 

Kokemukset ovat subjektiivisia eli kokijalleen hyvin henkilökohtaisia, jotka eivät ole suo-

raan muiden ihmisten havaittavissa. Ihmisen sisäinen kokemusmaailma muodostuu ais-

tien, havaintojen, muistikuvien, ajatusten, tunteiden, halujen ja unien muodostamasta 

kokonaisuudesta. (Eronen ym. 2001: 13–14, 165.) Fenomenologia korostaa yksilön per-

spektiivi, sillä yksilöt kokevat ja ovat maailmasuhteessa. Vaikka jokainen yksilö kokee 

maailmansa omalla tavallaan, niin saman yhteisön jäsenissä voidaan katsoa olevan yh-

teisiä piirteitä ja yhteisiä tapoja kokea maailma. Tämän vuoksi voidaankin nähdä, että 

jokaisen yksilön kokemusten tutkimus paljastaa myös jotain yleistä. (Laine 2015: 32.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko on pieni tai vähäinen verrattuna määrälli-

seen tutkimukseen (Tuomi – Sarajärvi 2009: 85). Kohderyhmään pyritään saamaan hen-

kilöitä, jotka edustavat tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti ja hyvin (Kank-

kunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 67). Tämän vuoksi tiedonantajat tulee valita harkin-

nanvaraisesti ja tarkoituksenmukaisesti (Tuomi – Sarajärvi 2009: 85–86). HUSissa (Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä) käytössä olevan Aura-ammattiuramallin mu-

kaan sairaanhoitajan ammatillista osaamista ja työuran kehittymistä perehdytettävästä 

asiantuntijaksi arvioidaan osaamisen tasojen mukaan. Perehtyvältä tasolta suoriutuvalle 

tasolle tapahtuu osaamisen arvioinnin perusteella (Aura-Ammattiura sairaanhoitajana) 
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noin vuoden työkokemuksen jälkeen (Aura-malli sairaanhoitajan osaaminen ja työura 

2014). Aura-ammattiuramalliin ja Bennerin (1993) ”aloittelijasta asiantuntijaksi” -malliin 

pohjautuen tässä opinnäytetyössä otos rajattiin sairaanhoitajiin, joilla oli kertynyt maksi-

missaan puolitoista vuotta työkokemusta perioperatiivisessa hoitotyössä.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston hankinnassa suositaan käytettävän laadullisia 

metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Pyrkimyksenä on tuoda esille 

odottamattomia asioita tutkittavasta aiheesta. Tavanomaista on aineiston monitahoinen 

ja yksityiskohtainen tarkastelu. Tämän vuoksi tyypillistä on käyttää aineistolähtöistä ana-

lyysia tulosten saamiseksi. (Hirsjärvi ym. 2009: 164.) 

 

4.2 Teemakirjoitus 

 

Teemakirjoitus on melko unohdettu aineistonhankintamenetelmä. Teemakirjoitusta voi-

daan luonnehtia teemahaastattelun kirjalliseksi versioksi, jossa vastaaja tuottaa laveasti 

kirjoitettua tietoa aiheesta, joka hänelle on esitelty. Teemakirjoituspyynnössä esitellään 

vastaajille tutkittava aihe, jonka jälkeen esitetään joukko kysymyksiä aihepiireittäin. Me-

todologisesti painokasta teemakirjoittamisessa on se, että kirjoittamalla kertominen tuo 

vastaajien omat kokemukset ja ajatukset näkyviin, ja tutkija vaikuttaa suhteellisen vähän. 

Temaattinen kirjoittaminen tuottaa suuren määrän rikasta informaatiota, jonka jälkikäsit-

tely vaatii tutkijalta vähemmän työtä kuin ääni- tai videotallenteiden käsittely. (Apo 1995: 

173–176.)  

 

Teemakirjoituksen haasteena voidaan nähdä olevan vastausten todenmukaisuus ja luo-

tettavuus. Tutkija ei pysty vakuuttumaan siitä, kertooko kirjoittajan teksti todenmukaisen 

vai väritetyn kuvan aiheesta. Sama haaste voi kuitenkin tulla vastaan myös haastattelun 

yhteydessä. (Apo 1995: 175.) Opinnäytetyön tekemisen lähtökohtana kuitenkin ajateltiin, 

että työhyvinvointi on aiheena ajankohtainen ja mieleinen myös vastaajien osalta. Tähän 

tukeutuen uskottiin vastaajien vastaavan avoimesti ja rehellisesti omista kokemuksis-

taan.  

 

Teemakirjoitus valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi sen perusteella, että opinnäyte-

työntekijä on työsuhteessa yksikköön, johon ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin. 

Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä olisi tässä tapauksessa ollut arveluttavaa ai-

neiston sisällöllisen rikkauden ja luotettavuuden kannalta. Työhyvinvoinnin kokeminen 

on jokaiselle hyvin henkilökohtainen asia. Olisi ollut arveluttavaa, kuinka avoimesti ja 
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totuuden mukaisesti kollegat olisivat rohjenneet kertoa omista kokemuksistaan oman 

kollegan läsnä ollessa. Omien kollegoiden haastatteleminen olisi ollut myös eettisesti 

kyseenalaista. Teemakirjoituksella kerätyn aineiston avulla pystyttiin mahdollistamaan 

vastaajien anonyymius myös opinnäytetyön tekijän näkökulmasta. Teemakirjoituksen 

avulla vastaajat saivat mahdollisuuden ilmaista itseään omin sanoin, eikä opinnäytetyön 

tekijän fyysinen läsnäolo vaikuttanut vastaajien vastaamiseen. Teemakirjoituspyynnössä 

(Liite 1, s.2) esiteltiin vastaajille työhyvinvointikäsite Rauramon (2012) työhyvinvoinnin 

portaat -malliin pohjautuen, jonka lisäksi esitettiin apukysymyksiä, jotta vastaajat virittäy-

tyisivät pohtimaan koettua työhyvinvointiaan mahdollisimman monipuolisesti. 

 

4.3 Aineiston keruu 

 

Tutkimusluvan saatua opinnäytetyön aineiston kerääminen teemakirjoituksen muodossa 

toteutettiin helmikuussa 2018 yhdelle Etelä-Suomen leikkausosastolle. Teemakirjoitus-

pyyntö saatekirjeineen (Liite 1) jaettiin kahdelletoista leikkaus- ja anestesiahoitajalle, 

jotka olivat työskennelleet perioperatiivisessa hoitotyössä enintään puolentoista vuoden 

ajan. Otokseen sopivia henkilöitä lähestyttiin sähköpostitse työelämäyhteishenkilön väli-

tyksellä viikkoa ennen aineiston keruuta. Heille lähetettiin ennakkotiedote opinnäyte-

työstä (Liite 2), jossa kerrottiin opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite sekä aineiston keruun 

toteuttamisesta. Samalla informoitiin vastaamisen tärkeydestä ja aineiston luottamuksel-

lisesta käsittelystä sekä opinnäytetyön valmistuttua aineiston hävittämisestä. Lisäksi in-

formoitiin myös anonyymiydestä ja osallistumisen vapaa ehtoisuudesta sekä ajankoh-

dasta, milloin aineiston keruu toteutetaan. Teemakirjoituspyynnön yhteyteen kirjoitettiin 

saatekirje (Liite 1), jossa informoitiin myös edellä mainitut asiat sekä päivämäärä, milloin 

teemakirjoitusten vastaukset kerätään. Teemakirjoitusten palautusta varten järjestettiin 

palautuslaatikko. Osallistujille annettiin kolme viikkoa aikaa vastata. Vastausaikaa kui-

tenkin pidennettiin viikolla vastauksien vähyydestä johtuen. 

 

Aineisto jäi kuitenkin määrällisesti niin vähäiseksi ensimmäisellä aineiston keruulla muis-

tuttelusta ja vastausajan jatkamisesta huolimatta, joten aineistonkeruuta päädyttiin laa-

jentamaan useampaan leikkausyksikköön. Etelä-Suomen eri leikkausyksiköiden esimie-

hiin otettiin puhelimitse yhteyttä tiedustellakseen, työskenteleekö heidän yksiköissä opin-

näytetyön otokseen sopivia eli työkokemusta alle puolitoista vuotta omaavia sairaanhoi-

tajia. Uuden tutkimusluvan saatua aineiston keruu suoritettiin toukokuussa 2018. Tee-

makirjoituspyyntö jaettiin kuudelletoista leikkaus- ja anestesiahoitajalle kolmeen eri leik-
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kausyksikköön. Aineiston keräämisessä meneteltiin kuten ensimmäisellä kerralla. Viik-

koa ennen teemakirjoituspyyntöjen jakamista lähetettiin sähköpostitse esimiesten väli-

tyksellä otokseen sopiville sairaanhoitajille ennakkotiedote opinnäytetyöstä (Liite 2). 

Teemakirjoituspyyntökirjeet jaettiin yksiköiden esimiesten välityksellä otokseen sopiville 

ja yksikköihin järjestettiin palautuslaatikko/palautuskuori vastauksia varten. Teemakirjoi-

tuspyyntö saatekirjeineen (Liite 1) oli saman sisältöinen kuin ensimmäisellä aineistonke-

ruukerralla. Osallistujille annettiin tälläkin kertaa kolme viikkoa aikaa vastata ja kohteli-

aasti sähköpostitse pyydettiin yksikköjen esimiehiä muistuttelemaan viikon välein otok-

seen valittuja vastaamaan teemakirjoituspyyntöön. 

 

Aineistoa kerättiin niin päiväkirurgisista kuin päivystävistä leikkausyksiköistä. Teemakir-

joituspyyntö jaettiin yhteensä kahdellekymmenellekahdeksalle sairaanhoitajalle. Teema-

kirjoituksen vastauksia kertyi yhteensä viisitoista, joista yksi jouduttiin hylkäämään, sillä 

työkokemusta oli reilusti enemmän, mitä tässä otoksessa oli määritelty. Osallistujien vas-

taukset oli kirjoitettu käsin tai tietokoneella ja ne olivat pituudeltaan puolesta sivusta kah-

teen sivuun. 

 

4.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja loogiseen muotoon niin, 

että aineiston sisältämä informaatio säilyy. Analyysin tarkoitus on tuottaa sanallinen ja 

looginen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin avulla saadaan aikaan selkeyttä aineis-

toon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja päteviä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineis-

ton laadullisessa käsittelyssä aineisto aluksi pilkotaan osiin, käsitteellistetään ja kasa-

taan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 

108.)  

 

Opinnäytetyön aineisto analysoitiin induktiivisen eli aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

menetelmää käyttäen tutkimuskysymyksittäin. Sisällönanalyysi toteutettiin käyttäen Mi-

lesin ja Hubermanin (1984) analyysimallia, jossa aineistolähtöinen analyysi jaetaan kol-

mevaiheiseksi prosessiksi: 1. aineiston pelkistäminen, 2. ryhmittely ja 3. teoreettisten 

käsitteiden luominen. Aluksi aineistoon tutustuttiin huolella lukemalla koko aineisto tar-

kasti useaan kertaan. Tämän jälkeen aineistosta alleviivattiin eri värikyniä käyttäen tut-

kimuskysymyksiin vastaavia ilmaisuja. Analyysiyksikkönä käytettiin kokonaisia lauseita 

tai lauseiden osaa. Aineistossa esiintyvät alkuperäisilmaukset poimittiin ja kirjoitettiin tau-

lukkoon word tekstinkäsittelyohjelmassa. Tämä suoritettiin äärimmäisellä tarkkuudella, 
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jotta alkuperäisilmaisu pysyi sanatarkasti samanlaisena kuin mitä se oli aineistossa. Pel-

kistyksessä nostettiin oleelliset asiat alkuperäisilmauksista ja epäoleellinen karsittiin 

pois. Pelkistys tehtiin huolella, ettei aineiston alkuperäisilmauksien sisältö muuttuisi. Tä-

män jälkeen aloitettiin aineiston ryhmittely. Pelkistetyistä ilmauksista etsittiin samanlai-

suuksia ja eroavaisuuksia. Samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmiteltiin ja yhdistettiin 

omaksi alaluokaksi. Alaluokalle annettiin sisältöä kuvaava nimi. Taulukossa 1 on kuvattu 

aineiston analyysin etenemistä esimerkin avulla. Teoreettisten käsitteiden luomisessa 

analyysia jatkettiin vertaamalla ja yhdistelemällä samansisältöiset alaluokat toisiinsa 

muodostaen näistä yläluokkia, joille annettiin sisältöä kuvaava nimi. Yläluokat yhdistettiin 

yhdeksi kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi eli pääluokaksi. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 101, 

108–112.) 

 

Taulukko 1. Esimerkki analyysin etenemisestä 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka 
”Omalla osaamisella,…on erittäin 
suuri merkitys työhyvinvointiin.” 
”Osaamisella… on erittäin suuri vai-
kutus työhyvinvointiini.” 

 

”…osaamattomuuden myöntämi-
sellä on erittäin suuri vaikutus työ-
hyvinvointiini.” 

 

”Myös sellainen päivä on todella 
kiva, joka menee rutiinilla ja koen it-
seni itsevarmaksi.” 

 

”Osaamisen lisäännyttyä työhyvin-
vointini on myös lisääntynyt…” 
”Myös osaamisen… lisääntyminen 
vaikuttavat positiivisesti työhyvin-
vointiini.”  
”Mitä enemmän… osaan sitä enem-
män se vaikuttaa positiivisesti työ-
hyvinvointiini.” 
”Mitä enemmän… osaa asioita, sen 
enemmän työhyvinvointi on paran-
tunut.” 

 

”Oman osaamisen lisääntyminen 
antaa itsevarmuutta…” 
”Osaamisen lisäännyttyä, olen saa-
nut lisää itsevarmuutta…”  

 

Oma osaaminen 
 
 
 

 

Oman osaamattomuuden hy-
väksyminen 
 
 
 
Osaamisen kokeminen antaa 
itsevarmuutta 
 
 
Osaamisen lisääntyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osaamisen lisääntyminen 
kasvattaa itsevarmuutta 
 
 

 

Oma osaamisen ja 
työn hallinta 
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Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka 
” Osaamisen lisäännyttyä… koen 
jaksavani paremmin myös vapaa-
ajalla.” 
 
”…ja etenkin osaamisen kehittymi-
sellä on erittäin suuri merkitys työ-
hyvinvointiin.” 
”Mitä enemmän on kehittynyt,… 
sen enemmän työhyvinvointi on pa-
rantunut.” 
 
)”Etenkin osaamisen kehittymi-
nen… luo sitä myötä entistä parem-
paa työviihtyvyyttä.” 

 

”Osaaminen… tuo työhön motivaa-
tiota…” 

 

”Työhyvinvointia päivittäin lisää tu-
tut tilanteet ja operaatiot… Tämä 
siis hyvin sidoksissa osaamisen 
osa-alueeseen…” 

 

”Osaamisen suhteen sanoisin, että 
alan vähitellen hallita työni, mikä 
tuo luottamuksen kautta lisää työ-
hyvinvointia.” 
”…nautin tunteesta kun kaikki asiat 
joita teen menevät omalla flow:llaan 
ja koen itseni itsevarmaksi.” 
 
”Mitä paremmin kokee työnsä hallit-
sevan…sitä parempi työviihtyvyys 
on.” 

 

”Myös …työkokemuksen lisäänty-
minen vaikuttavat positiivisesti työ-
hyvinvointiini.”  
”Osaaminen paranee mitä enem-
män tulee kokemusta.” 
 
”Mitä paremmin kokee työnsä… 
vaatimukset sekä osaaminen ovat 
tasapainossa, sitä parempi työviih-
tyvyys on.” 

Osaamisen lisääntyminen 
vaikuttaa myönteisesti va-
paa-ajan jaksamiseen 
 
Osaamisen kehittyminen 
 
 
 
 

 

Osaamisen kehittyminen li-
sää työn viihtyvyyttä 
 
 
 
Osaaminen tuo työhön moti-
vaatiota 
 
 
Tutut tilanteet ja toimenpi-
teet, jotka hallitsee 
 
 
 
Työn hallinnan tunne lisää it-
sevarmuutta 
 
 
 
 
 
 
Työn hallinnan kokeminen li-
sää työviihtyvyyttä 
 

 

Työkokemuksen lisääntymi-
nen 
 
 
 
 
Tasapaino työn vaatimusten 
ja osaamisen kanssa lisää 
työviihtyvyyttä 

 

5 Tulokset 

 

Aineiston keruu toteutettiin neljään eri Etelä-Suomen leikkausyksikköön. Aineistoksi ker-

tyi neljätoista otoksen kriteerit täyttävää vastausta, jotka analysoitiin. Vastanneista viisi 
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työskenteli anestesia- ja heräämöhoitajan työtehtävissä ja kahdeksan instrumentoivan- 

ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä. Yksi vastanneista työskenteli sekä anestesia- 

ja heräämöhoitajan että instrumentoivan- ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä. Vas-

tanneiden työkokemus vaihteli kahdesta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Vastannei-

den keskimääräinen työkokemus oli 8,5 kuukautta. 

 

5.1 Aloittelevien sairaanhoitajien kokemukset työhyvinvoinnista 

 

Aloittelevat sairaanhoitajat kokivat työhyvinvointinsa kaiken kaikkiaan hyväksi. Vastan-

neista lähes kaikki ilmaisi kokevansa työhyvinvointinsa hyväksi (n=8), suhteellisen hy-

väksi (n=1) tai jopa erinomaiseksi (n=1). Koettu työhyvinvointi kytkeytyi terveyteen, työ-

ympäristöön ja työn organisoinnin tapoihin, arvostukseen ja osaamiseen, joista muodos-

tui sisällönanalyysissä yläluokat. Terveys muodostui kolmesta alaluokasta: oma terveys 

ja työn vaikutukset terveyteen, työnkuormittavuus ja työterveydenhuolto. Työympäristö 

ja työn organisoinnin tavat muodostui seitsemästä alaluokasta: turvallisuus, työympä-

ristö, työn ja toiminnan organisointi, työvuorosuunnittelu, työyhteisö, työilmapiiri ja so-

peutuminen työyhteisöön. Arvostus muodostui kahdesta alaluokasta: työn arvokkuus ja 

merkityksellisyys sekä arvostuksen kokeminen. Osaaminen muodostui kahdesta alaluo-

kasta: oma osaaminen ja ammatillinen kehittyminen sekä ammattitaitoinen henkilökunta. 

Sisällön analyysissä muodostuneet luokat aloittelevien sairaanhoitajien koetusta työhy-

vinvoinnista on kuvattu taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Aloittelevien sairaanhoitajien koettu työhyvinvointi 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Oma terveys ja työn vaikutukset ter-
veyteen 

 
Terveys 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koettu työhyvinvointi 

Työnkuormittavuus 

Työterveyshuolto 

Turvallisuus  
 
Työympäristö ja työn orga-
nisoinnin tavat 

Työympäristö 

Työn ja toiminnan organisointi  
Työvuorosuunnittelu 

Työyhteisö 

Työilmapiiri 

Sopeutuminen työyhteisöön 

Työn arvokkuus ja merkityksellisyys Arvostus 

Arvostuksen kokeminen 



24 

  

Oma osaaminen ja ammatillinen ke-
hittyminen 

 
Osaaminen 

Ammattitaitoinen henkilökunta 

 

Oma terveys ja työn vaikutukset terveyteen koettiin vastaajien keskuudessa eri tavoin. 

Suurin osa vastaajista koki terveyden työssään hyväksi siitä huolimatta, että oma terveys 

ajoittain vaikuttikin työhön. Osa vastaajista koki, ettei työllä ole juuri vaikutusta tervey-

teen. Osa vastaajista toi esille, että työllä on negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja eräs 

vastaajista koki terveytensä huonontuneen johtuen työn vaikutuksista. Työn negatiiviset 

vaikutukset terveyteen koettiin puutteellisen ergonomian ja suojavaatetukselle herkisty-

misen vuoksi. Vastaajat toivat ilmi, että työstä on aiheutunut fyysisiä oireita kuten selkä-

kipua, jalkakipua, lihas venähdyksiä ja ihottumaa.  

”Työssäni koen terveyden…hyväksi.” 

”Voin työssäni hyvin… vaikka oma terveyteni vaikuttaa aina silloin tällöin työhöni.” 

”Koen, ettei työ vaikuta terveyteeni melkein lainkaan.” 

”Mielestäni terveyteni on mennyt huonompaan suuntaan.”  

”Koen työergonomian erittäin puutteelliseksi, vaikka yritän keskittyä siihen.” 

”On tullut sellaisia vaivoja, mitä ennen ei ole ollut esim. selkäkipuja, …” 

”…en voi käyttää lateksihanskoja, koska ne aiheuttavat todella pahan ihottuman.”  

”…jotkut leikkausmyssyt aiheuttavat nykyään ihottumaa.” 

 

Työnkuormittavuus koettiin vastaajien keskuudessa eri tavoin. Osa vastaajista koki, ettei 

työ rasita fyysisesti liikaa, eikä työ aiheuta stressiä. Työstä irtaantuminen onnistuu työ-

päivän päättyessä, eikä työasiat seuraa vapaa-ajalle. Osa vastaajista taas koki, ettei työn 

määrä ja kuormitus ole tasapainossa ja työ kuormittaa liikaa. Vastaajat toivat esille, että 

töitä on paljon. Kiire, pitkät leikkaukset sekä taukojen puutteen pitkissä leikkauksissa 

koettiin raskaaksi. Vastaajat toivat esille myös, että henkilöstöresurssien puutteen vuoksi 

tauoille ei aina pääse. 

”…työ ei rasita liikaa fyysisiltä toimiltaan.” 

”En koe työtäni stressaavaksi…” 

”…työasiat eivät todellakaan seuraa kotiin mukaan, vaan työpäivän päätyttyä asioista pys-

tyy irtautumaan.” 

”…pitkät leikkaukset aiheuttavat sen, ettei pääse syömään/juomaan moneen tuntiin…” 

”Toiset päivät ovat siinä mielessä liian rankkoja, ettei henkilökuntaa ole tarpeeksi… eikä 

tauoille pääse.” 

 

Työterveydenhuolto koettiin toimimattomaksi. Työterveydenhuolto koettiin toimimatto-

maksi, sillä yhteydenotto sähköpostitse ei toimi ja sairaslomatodistuksen saaminen ei 

onnistu. 
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”Työterveysasiat eivät oikein toimi, sähköposteihin ei vastata ja flunssassa ei sairaslomaa 

sieltä kirjoiteta.” 

 

Turvallisuus koettiin yleisesti hyväksi. Työpaikka koettiin turvalliseksi niin työympäristön 

kuin toimintatapojen suhteen. Työyhteisössä olo koettiin turvalliseksi. Avun pyytämisen 

mahdollisuus ja uskaltaminen pyytää apua koettiin luovan olon turvalliseksi. Neuvojen ja 

avun saamisen koettiin lisäävän turvallisuuden tunnetta. Luottamus työsuhteen jatkosta 

koettiin myös luovan turvallisuuden tunnetta.  

”Koen oloni turvalliseksi työyhteisössäni, koska minun on helppo kysyä apua, jos en osaa 

jotain.” 

”Apua ja neuvoja saa aina. Tämä jo itsessään lisää turvallisuuden tunnetta.” 

”Koen työpaikkani turvalliseksi, ja vaikka työsuhteeni onkin määräaikainen, olen luottavai-

nen palkkaukseeni myös jatkossa.” 

Vastaajat toivat myös ilmi, että työssä tulee tilanteita, joissa olo on turvattomampi. 

”Töissä tulee tilanteita, joissa on turvattomampi olo.” 

 

Työympäristön suhteen ympäristö koettiin hyväksi ja työskentelytilat toimiviksi. Muuta-

mat vastaajista toivat esille työympäristön heikentävänä tekijänä heikkolaatuisen sisäil-

man.  

”Ympäristö on hyvä,…”  

”Vaikka vanhat tilat on ne tehty ja pyritään saamaan toimiviksi.” 

”…heräämössä on vain todella kuiva ilma.” 

”Työympäristöstä miinuksena huono ilmasto, …” 

 

Työn ja toiminnan organisoinnin suhteen toimintaohjeet ja tiedottaminen koettiin hyviksi. 

”On hyviä protokollia miten tietyissä tilanteissa toimitaan, katkoksista ym. poikkeuksista tie-

dotetaan hyvin.” 

Työn organisoinnin tavoissa koettiin myös puutteita. Vastaajat kuvasivat, että päivittäi-

nen toiminta on toisinaan sujumatonta. Asioita ei hoideta, tavarat sijaitsevat väärissä 

paikoissa ja rikkinäisiä tai epäkuntoisia laitteita lojuu esillä.  

”…pumput eivät toimi ja ne on jätetty paikoilleen jne.” 

”Pienenä esimerkkinä vaikka se, että kun jokin laite on epäkunnossa, … ja päällä lappu ”ei 

toimi.” 
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Työvuoro suunnittelu koettiin reiluksi ja työvuorot sekä työn ja vapaa-ajan suhde koettiin 

hyväksi. Vapaapäivä toiveiden ja lomien saaminen haluttuna ajankohtana koettiin 

yleensä toteutuvan.  

”Koen, että työvuoroni on suunniteltu hyvin ja 

reilusti…” 

”Koen, että… työn ja vapaa-ajan suhde on hyvä.” 

”Kaikki vapaa toiveet yleensä toteutuvat…” 

…lomia saa usein silloin kun haluaa.” 

Kuormittaviksi työvuoroiksi vastaajat toivat esille pitkät työvuorot ja päivystykset, jotka 

koettiin raskaiksi. Pitkien työvuorojen koettiin aiheuttavan toisinaan väsymystä ja stres-

siä.  

”Päivystykset ja pitkät työpäivät ovat raskaita.” 

”…pitkät työvuorot toisinaan tuottavat stressiä ja väsymystä” 

 

Työyhteisö koettiin enimmäkseen positiiviseksi ja kannustavaksi. Vastaajat kuvasivat, 

että työyhteisössä yksilöä kuunnellaan ja osaamiseen luotetaan sekä kaikilla on yhteiset 

pelisäännöt. Työyhteisön toimintatavat koettiin hyväksi. Vastaajat toivat esille, että aina 

voi kysyä ja apua saa aina tai lähes aina.  

”Yhteisö meillä on pääasiallisesti positiivista…” 

”Yhteisö meillä on pääasiallisesti… kannustavaa, …” 

”Mielestäni työyhteisön toimintatavat ovat hyviä…” 

”Mielestäni …. kaikilla on yhteiset pelisäännöt.” 

Työyhteisössä havaittiin myös uupuneisuutta ja negatiivista käyttäytymistä. Vastaajat toi-

vat esille, että työyhteisön jäsenet ovat toisinaan väsyneitä, ärtyneitä ja kyynisiä sekä 

välinpitämättömiä. Työyhteisön jäsenten väsymys ja jaksaminen koettiin vaikuttavan 

koko työyhteisöön. Vastaajat toivat esille, että jotkut kollegoista käyttäytyvät huonosti, 

kollegoista puhutaan pahaa selän takana ja toisinaan kirurgien käyttäytyminen on epä-

asiallista sekä kirurgien stressi, kiire ja väsymys purkautuu hoitajiin. Vastaajat toivat 

esille, että toisinaan negatiivinen käyttäytyminen kohdistui suoraan heihin. Heidän toi-

mintatapaansa kommentoitiin ”alistamisen” tai kiusaamisen vuoksi ja toisinaan avun sai 

kuittailujen tai ”kettuilujen” kera.  

”…meillä on myös paljon sellaista, mikä tuottaa negatiivisuutta työyhteisöön. Tämä näkyy 

toisinaan työyhteisön jäsenissä väsyneisyytenä, ärtyneisyytenä ja kyynisyytenä.” 

”Huonoa on tiettyjen henkilöiden käytös kollegoita kohtaan.” 

”Välillä kirurgien stressi ja kiire ja väsymys purkautuu meihin ja välillä tuntuu, että meidän 

pitää kestää kaikenlaista käytöstä ja kiukuttelua.” 

”Kollegoista puhutaan pahaa selän takana…” 
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”Osa henkilökunnasta puhuu hirveästi pahaa toisista…” 

”Joskus fiilis on valitettavasti jäänyt sellaiseksi, että toivoisi saavansa avun ilman turhaa 

”kuittailua tai suoranaista…” 

 

Työilmapiiri koettiin enimmäkseen hyväksi, mukavaksi ja kannustavaksi. 

” Koen työhyvinvointini…siihen vaikuttaa suuresti kannustava ja mukava työilmapiiri.” 

”Suurimmat vaikuttajat työhyvinvointiini on ollut mukava ja kannustava työilmapiiri.” 

Vastaajat toivat esille myös, että toisinaan työilmapiiri on negatiivinen ja kireä. Työyhtei-

sön jäsenten negatiivinen mieliala koettiin tarttuvan helposti. 

”Negatiivinen tunnelma yhteisön sisällä vaikuttaa työhyvinvointiin.” 

”Tosin nykyään… tuntuu ilmapiirin kiristyneen. 

”… , meillä on myös paljon sellaista, mikä tuottaa negatiivisuutta työyhteisöön… Tällainen 

yleinen mieliala tarttuu harmillisen helposti.” 

 

Työyhteisöön sopeutuminen koettiin vastaajien keskuudessa eri tavoin. Osa vastaajista 

ilmaisi työyhteisön ottaneen avoimin mielin vastaan töiden alkaessa sekä kokeneen kuu-

luvan osaksi työyhteisöä heti töiden alusta asti. Osa vastaajista ilmaisi sopeutumisen 

tiiviiseen työyhteisöön haasteelliseksi. Vaikka sopeutuminen alkuun koettiin haastavaksi, 

niin ihmisiin tutustumisen myötä koettiin tulleen hyväksytyksi ja kuuluvan porukkaan. Ih-

misiin tutustumisen myötä koettiin, että pystyy olemaan oma itsensä, työntekeminen on 

mukavaa ja helpompaa. Vastaajat toivat esille, että työajan ulkopuolella on aktiviteetteja 

työkavereiden kanssa, jotka auttavat tutustumaan työkavereihin. 

”Aloittaessani työt leikkausosastolla heti valmistumiseni jälkeen koin, että osa henkilökun-

nasta otti minut hyvin ja avoimin mielin vastaan…” 

”Työkaverit ottivat heti mukaan valmistuttuani, ...” 

”Minusta tuntuu, että näin ”uutena” on vaikeaa päästä työyhteisöön sisälle.” 

”Alussa tiiviiseen työyhteisöön oli vaikea päästä mukaan, mutta nyt kun on alkanut tutus-

tua ihmisiin, niin koen että minut hyväksytään sellaisena kuin olen ja että kuulun poruk-

kaan.”  

”On myös paljon työajan ulkopuolella työkavereiden kanssa tekemistä/ohjelmaa, …” 

”Työkavereiden tunteminen työminän ulkopuolella auttaa ymmärtämään heitä paremmin, 

mikä helpottaa yhdessä työskentelyä.” 

”On mukavaa ja helppoa työskennellä ihmisten kanssa, jotka tuntevat hyvin.” 

 

Työn arvokkuuden ja merkityksellisyyden suhteen suurin osa vastaajista ilmaisi koke-

vansa työn arvokkaaksi (n=9) ja noin puolet vastaajista ilmaisi kokevansa työn merkityk-

selliseksi (n=6). 
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”Koen työni todella arvokkaaksi ja merkitykselliseksi.” 

”Koen työni hyvin merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.” 

 

Arvostus koettiin yleisesti hyväksi. Vastaajat kokivat, että omaa työtä arvostetaan. He 

kokivat saaneensa arvostusta niin kollegoilta, esimiehiltä kuin potilailta. Arvostusta koet-

tiin myös tehdystä työstä.  

”Koen nykyisessä työssä, että työtäni arvostetaan.” 

”…kollegani, joilla on vankka työkokemus, arvostavat myös minua ja ammattitaitoani.” 

”Koen saavani arvostusta työstäni myös työkavereilta sekä pomoilta.” 

”Arvostus tulee luonnostaan tehdystä työstä.” 

Arvostuksen suhteen koettiin myös puutteita. Vastaajat kuvasivat, että varsinkin töiden 

alkuaikoina he tunsivat olevansa vähempi arvoisia työyhteisössä, osaamista ei arvos-

tettu tai aiemmin hankittua osaamista ei arvostettu. 

”Silloin tällöin koin, että omaa osaamistani ei arvostettu yhtään…” 

”Aloittaessani työt leikkausosastolla heti valmistumiseni jälkeen koin, että osa henkilökun-

nasta… katsoi minua ja toimintaani selkeästi alaspäin, eikä arvostanut aikaisempaa osaa-

mistani.” 

 

Oman osaamisen ja ammatillisen kehittymisen suhteen vastaajat ilmaisivat, että työteh-

tävien suorittaminen vaatii laaja-alaisen osaamisen. Työ koettiin itsenäiseksi, vaikka tii-

missä työskennellään. Oma osaaminen koettiin hyväksi ja sen koettiin kehittyvän jatku-

vasti. Uusien tilanteiden koettiin mahdollistavan uuden oppimisen ja itsensä kehittymi-

sen. Kokemus työn hallinnasta koettiin antavan itsevarmuutta. Osaamisen koettiin vä-

hentävän jännitystä uusiin tilanteisiin joutuessa. 

”…leikkaussalityöskentelyssä ollaan aika ”yksin”, täytyy osata paljon, vaikka tiimissä työs-

kennellään” 

”Tällä hetkellä tunnen osaavani asiat jo melko hyvin, …” 

”…kohdalle tulee jatkuvasti uusia tilanteita, mitkä mahdollistavat uuden oppimisen ja it-

sensä kehittämisen.” 

”Osaamisen suhteen sanoisin, että alan vähitellen hallita työni, mikä tuo luottamuksen 

kautta lisää työhyvinvointia.” 

”Lisäksi ei ehkä enää jännitä niin paljon kaikkia uusia juttuja ja leikkauksia, missä ei ole en-

nen ollut.” 

Muutamat vastaajista ilmaisivat kokevansa myös epävarmuutta osaamisen suhteen. 

”…koen vielä olevani monessa asiassa epävarma.” 

”Silloin tällöin kuitenkin koin…, että oma toimintani olisi jotenkin väärää tai huonompaa 

kuin muilla.” 
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Ammattitaitoinen henkilökunta koettiin töissä hyväksi vastaajien keskuudessa. Vastaajat 

toivat esille, että osaaminen on töissä hyvä ja työyhteisön jäsenet ovat ammattitaitoisia.  

”…osaaminen töissä on ihan kunnossa.” 

”Kirurgit ovat osaavia ja henkilökunta myös.” 

 

5.2 Työhyvinvointia edistävät tekijät 

 

Aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointia edistivät työn palkitsevuus, tasapainoinen 

työn kuormittavuus, yhteisöllisyys, ammatillinen osaaminen ja kehittyminen, työtä tukeva 

ympäristö ja työn organisoinnin tavat sekä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Työn 

palkitsevuus nousi aineistosta esille onnistumisen tunteesta, positiivisen palautteen ja 

kiitoksen saamisesta ja työn mielekkyyden kokemisesta. Tasapainoinen työn kuormitta-

vuus muodostui riittävistä henkilöstöresursseista ja tauoista. Yhteisöllisyys muodostui 

kollegoista, työilmapiiristä, työyhteisöstä, yhteenkuuluvuuden tunteesta, kollegan tuesta, 

yhteishengestä ja tiimityöstä. Ammatillinen osaaminen ja kehittyminen muodostui uuden 

oppimisesta, oman osaamisen ja työn hallinnasta ja ammatillisen kehittymisen mahdol-

lisuudesta. Työtä tukeva ympäristö ja työn organisoinnin tavat muodostuivat arvostuk-

sesta, asiallisesta käyttäytymisestä, suotuisasta työympäristöstä ja hyvin organisoidusta 

toiminnasta, hyvästä perehdytyksestä, työskentelystä kokeneiden kanssa, hyvästä työ-

vuoro suunnittelusta, oikeudenmukaisesta ja tukea antavasta esimiehestä sekä vaikutus 

mahdollisuuksista. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen muodostui terveellisistä elä-

mäntavoista. Työhyvinvointia edistävät tekijät on kuvattu taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Työhyvinvointia edistävät tekijät 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Onnistumisen tunne  
Työn palkitsevuus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työhyvinvointia edistävät 
tekijät 

Positiivinen palaute ja kiitos 

Työnmielekkyys 

Riittävät henkilöstöresurssit Tasapainoinen työn kuormit-
tavuus Tauot 

Kollegat  
 
 
Yhteisöllisyys 

Työilmapiiri 

Työyhteisö 

Yhteenkuuluvuuden tunne 

Kollegan tuki 

Yhteishenki 

Tiimityö 
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Oma osaaminen ja työnhallinta  
Ammatillinen osaaminen ja 
kehittyminen 

Uuden oppiminen 

Ammatillisen kehittymisen mahdolli-
suus 

Arvostus  
 
 
 
Työtä tukeva ympäristö ja 
työn organisoinnin tavat 

Asiallinen käyttäytyminen 

Suotuisa työympäristö ja hyvin or-
ganisoitu toiminta 

Hyvä perehdytys 

Työskentely kokeneiden kanssa 

Hyvä työvuorosuunnittelu 

Oikeudenmukainen ja tukea antava 
esimies 

Vaikutusmahdollisuus 

Terveelliset elämäntavat Omasta hyvinvoinnista huo-
lehtiminen 

 

Onnistumisen tunteen koettiin edistävän työhyvinvointia. Onnistumisen tunteen koettiin 

lisäävän tiedonhalua ja työn mielekkyyttä. Osaamisen kehittymisen koettiin tuovan on-

nistumisen kokemuksia. 

”….tiedonjanoa lisää… onnistumisen ilo.” 

”Uutena hoitajana onnistumisen kokemukset lisäävät työn mielekkyyttä, eli kun huomaakin 

jo pärjäävänsä itse tietyissä asioissa.” 

”Etenkin osaamisen kehittyminen antaa onnistumisen elämyksiä…” 

 

Positiivisen palautteen ja kiitoksen saamisen koettiin edistävän työhyvinvointia. Kiitoksen 

saamisen koettiin motivoivan. Positiivisen palautteen ja kiitoksen saamisen potilailta ko-

ettiin tukevan jaksamista ja tekevän työpäivästä mukavan.  

”Työhyvinvointia lisää … palautteen saaminen…” 

”…kehut aina motivoivat.” 

”Saat kiitosta työstä.” 

”Kiitoksen sana… lisäävät työhyvinvointia.” 

”…potilailta saa reilusti positiivista palautetta ja kiitollisuutta. Se auttaa jaksamaan ja tekee 

työpäivästä kivan.” 

 

Työn mielekkyyden koettiin edistävän työhyvinvointia. Vastaajat ilmaisivat potilaiden ja 

hoitohenkilökunnan sekä monipuolisten työtehtävien tekevän työstä mielekkään. Lisäksi 

vastaajat toivat esille, että erilaiset toimenpiteet, joustavat toimintatavat ja mahdollisuus 

vaikuttaa oman työpäivän sisältöön tekevän työstä mielekkään. Myös työn haasteiden ja 

potilastilanteiden haastavuuden koettiin vaikuttavan työhyvinvointiin. 

”Työhyvinvointia edistää työnmielekkyys…” 

”Työstäni mielekkään tekee… potilaat…” 
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”Työstäni mielekkään tekee… hoitohenkilökunta.” 

”Työstäni tekee mielekkään työtehtävien monipuolisuus…” 

”Työstäni mielekkään tekee erilaiset leikkaukset…” 

”Työstäni tekee mielekkään …itse toimenpiteet, jotka ovat mielestäni mielenkiintoisia.” 

”Joustavat toimintatavat tekevät työstä mielekkään.” 

”Mahdollisuus vaikuttaa omaan työpäivään, esim. missä salissa on, tekee työstä mielek-

kään.” 

”Työhyvinvointiini vaikuttavat… haasteet.” 

”Työhyvinvointiini vaikuttavat potilastilanteiden haastavuudet...” 

 

Riittävät henkilöstöresurssit koettiin työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. 

”Työhyvinvointia lisää … riittävä resurssointi…” 

” Asiat, jotka lisäävät työhyvinvointiani ovat… sopiva miehitys…” 

 

Riittävät tauot koettiin työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Myös taukojen pituudella ko-

ettiin olevan merkitystä. 

” Asiat, jotka lisäävät työhyvinvointiani ovat… sopivan pituiset tauot.” 

”Työhyvinvointiini vaikuttaa… taukojen pituus…” 

” Työpäiväni on kiva ja mielekäs, jos… tarpeeksi miehitystä, niin pääsee tarvittaessa tau-

olle.” 

”Riittävät tauot osaltaan myös vaikuttaa positiivisesti hyvään oloon ja mieleen.” 

 

Kollegoiden koettiin edistävän työhyvinvointia. Vastaajat toivat esille myönteisten, mu-

kavien, reilujen ja arvostavien kollegoiden lisäävän työhyvinvointia.  

”Työhyvinvointia lisää hyvät työkaverit…” 

”Työhyvinvointia lisäävät mukavat kollegat.” 

”Työhyvinvointiani lisääviksi tekijöiksi koen reilut… kollegat…” 

”…työhyvinvointia lisäävät sellaiset päivät… jotka saan viettää positiivisten ja miellyttävien 

ihmisten parissa.” 

”Työhyvinvointiani lisääviksi tekijöiksi koen… minua kunnioittavat kollegat…” 

 

Työilmapiirin koettiin edistävän työhyvinvointia. Työhyvinvointia edistävää työilmapiiriä 

kuvattiin hyvänä, rentona, hyväksyvänä ja kannustavana. Hyvän työilmapiirin koettiin tu-

kevan jaksamista ja vahvistavan uuden oppimista. Kannustavan työilmapiirin koettiin li-

säävän tiedonhalua. 

”mukava työilmapiiri niin salitiimin välillä kuin koko työyhteisössä.” 

”Hyvä työilmapiiri vaikuttaa positiivisesti jaksamiseen…” 

”Rento ja hyväksyvä ilmapiiri… edesauttavat työssä jaksamista…” 
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”Rento ja hyväksyvä ilmapiiri vahvistavat oppimista…” 

”Suurimmat vaikuttajat työhyvinvointiini on ollut… kannustava työilmapiiri.” 

”….tiedonjanoa lisää kannustava ilmapiiri…” 

 

Työyhteisö koettiin työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Työyhteisöllä koettiin olevan 

merkittävä vaikutus työpäivän mielekkyyteen ja työssä jaksamiseen. Työyhteisössä ko-

ettiin tärkeäksi keskinäinen arvostus, avoimuus, luottamus ja kollegiaalisuus, joiden ko-

ettiin lisäävän työhyvinvointia. Työyhteisön, johon aloitteleva sairaanhoitaja koki ole-

vansa tervetullut ja jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tulla kuulluksi, koettiin vaikut-

tavan positiivisesti työhyvinvointiin. Myös työyhteisön tuki koettiin vaikuttavan työhyvin-

vointiin. 

”Työhyvinvointia lisää … hyvä työyhteisö kaikkinensa, ei vain sairaanhoitajakollegat.” 

”Työyhteisöllä on siis suuri merkitys jaksamiseen,…”  

”Työhyvinvointia edistää… työyhteisö. Itse koen työyhteisön merkityksen suurena.”  

”Työyhteisöllä on iso merkitys työpäivän mielekkyyteen.” 

”Työyhteisössä on tärkeää keskinäinen arvostus.” 

”Myös avoimuus, voi pahana päivänä voivotella ääneen eikä murehtia yksikseen.” 

”Kollegiaalisuus lisää työhyvinvointia.” 

”…luottamus…lisäävät työhyvinvointia.” 

”Työhyvinvointia lisää myös tunne siitä, että kokee olevansa tervetullut työyhteisöön.” 

”Jokainen saa tehdä työtä omalla persoonallaan, tiettyjä sääntöjä noudattaen.” 

”…työyhteisössämme yksilöä kuunnellaan…nämä asiat vaikuttavat positiivisesti työhyvin-

vointiini.” 

”Työhyvinvointiin vaikuttaa hyvin paljon työyhteisön tuki…” 

 

Yhteenkuuluvuuden kokeminen koettiin lisäävän työhyvinvointia. Yhteenkuuluvuuden 

tunnetta koettiin työyhteisön jäseniin tutustumisen myötä ja hyväksytyksi tulemisen sekä 

porukkaan kuulumisen kokemisen myötä. Työajan ulkopuolisten aktiviteettien työyhtei-

sön jäsenten kanssa koettiin edesauttavan kollegoihin tutustumista ja yhteenkuuluvuu-

den tunteen kehittymistä/kokemista. 

”Työyhteisöön yhteenkuuluvuuden...lisää työhyvinvointia” 

”…työhyvinvointini on parantunut, koska alkaa tuntea ihmisiä ja voi olla helpommin oma 

itsensä.” 

”…nyt kun on alkanut tutustua ihmisiin, niin koen että minut hyväksytään sellaisena kuin 

olen ja, että kuulun porukkaan.” 

”Työkavereiden tunteminen työminän ulkopuolella auttaa ymmärtämään heitä paremmin, 

mikä helpottaa yhdessä työskentelyä.” 
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Kollegoiden tuki koettiin tärkeäksi ja työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Kollegoiden 

tuki ilmeni mahdollisuutena pyytää apua tai kysyä neuvoa ja avun saamisena. Näiden 

koettiin myös luovan turvallisuuden tunteen työhön. 

”On tärkeää, että voi kysyä joltakin kokeneemmalta asioita, mistä ei ole itse varma.” 

” On myös näin uudelle hoitajalle tärkeää, että …pystyy kysymään ihan mitä vain.” 

”työhyvinvointia lisää ehdottomasti se, että apua on tähän mennessä saanut aina kun on 

tarvinnut...” 

”Helpottaa tietää, että… saliin saa aina apua.” 

”Työhyvinvointia lisää turvallisuuden tunne työstä eli tunne siitä, että tarvittaessa saa apua 

ja voi matalalla kynnyksellä kysyä, jos on epävarma jonkin asian suhteen.” 

 

Yhteishengen koettiin edistävän työhyvinvointia. Hyvän yhteishengen koettiin vaikutta-

van positiivisesti työympäristöön ja toimintatapoihin. Huumorin työyhteisössä ja tiimin 

kesken koettiin lisäävän yhteishenkeä.  

” Asiat, jotka lisäävät työhyvinvointiani ovat… hyvä yhteishenki…” 

”Työpäiväni on kiva ja mielekäs, jos työpaikalla on hyvä yhteishenki…” 

”Työympäristön ja toimintatapojen kannalta positiivista on yleisesti hyvä yhteishenki…” 

”…huumori työyhteisössä/tiimin sisällä, mikä lisää yhteishenkeä.” 

 

Tiimityön koettiin edistävän työhyvinvointia. Koko moniammatillisen tiimin jäsenten koet-

tiin vaikuttavan hyvään tiimityöhön. Sujuvan, toimivan, tasa-arvoisen ja ystävällisen sekä 

kommunikoivan tiimityöskentelyn koettiin vaikuttavan positiivisesti työhyvinvointiin.  

”Työhyvinvointia lisää… toimiva tiimityöskentely.” 

”Työhyvinvointiani lisää paljon se, kenen kanssa olen leikkaussalissa koko päivän eli anes-

tesiahoitaja, -lääkäri, valvovahoitaja, instrumenttihoitaja, lääkintävahtimestari sekä tietysti 

kirurgi. Jos koko tämä tiimi on ystävällisiä, kertoo ja kommunikoi…” 

”Hyvä ja tasa-arvoinen yhteistyö tiimin kanssa luo päivästä joustavan ja mielekkään.” 

 

Oma osaaminen ja työnhallinnan koettiin edistävän työhyvinvointia. Omalla osaamisella 

ja osaamisen kehittymisellä koettiin olevan merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Myös 

oman osaamattomuuden hyväksymisen koettiin vaikuttavan suuresti työhyvinvointiin. 

Osaamisen koettiin tuovan työhön motivaatiota. Osaamisen kokemisen ja osaamisen 

lisääntymisen sekä työn hallinnan tunteen koettiin lisäävän itsevarmuutta. Osaamisen 

lisääntymisen ja kehittymisen koettiin lisäävän työhyvinvointia. Osaamisen lisääntymisen 

koettiin vaikuttavan vapaa ajan jaksamiseen. Osaamisen kehittymisen ja työn hallinnan 
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tunteen koettiin lisäävän työviihtyvyyttä. Myös tasapainon työn vaatimusten ja osaami-

sen kanssa koettiin lisäävän työviihtyvyyttä. Työkokemuksen lisääntymisen koettiin 

myös vaikuttavan positiivisesti työhyvinvointiin. 

”Omalla osaamisella, ja etenkin osaamisen kehittymisellä on erittäin suuri merkitys työhy-

vinvointiin.” 

”…osaamattomuuden myöntämisellä on erittäin suuri vaikutus työhyvinvointiini.” 

”Osaaminen… tuo työhön motivaatiota…” 

”Osaamisen lisäännyttyä työhyvinvointini on myös lisääntynyt…” 

”Mitä enemmän… osaan sitä enemmän se vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiini.” 

”Mitä enemmän… osaa asioita, sen enemmän työhyvinvointi on parantunut.” 

”Oman osaamisen lisääntyminen antaa itsevarmuutta…” 

”Osaamisen lisäännyttyä… koen jaksavani paremmin myös vapaa-ajalla.” 

”Mitä paremmin kokee työnsä hallitsevan ja vaatimukset sekä osaaminen ovat tasapai-

nossa, sitä parempi työviihtyvyys on.” 

”Etenkin osaamisen kehittyminen… luo sitä myötä entistä parempaa työviihtyvyyttä.” 

”Myös …työkokemuksen lisääntyminen vaikuttavat positiivisesti työhyvinvointiini.”  

”Osaaminen paranee mitä enemmän tulee kokemusta.” 

 

Uuden oppiminen koettiin edistävän työhyvinvointia. Uuden oppimisen koettiin innosta-

van ja lisäävän työmotivaatiota. 

”Mitä enemmän on… oppinut…, sen enemmän työhyvinvointi on parantunut.” 

”Mitä enemmän opin… sitä enemmän se vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiini.” 

”Koen, että monet asiat vaikuttavat kivaan ja hyvään työpäivääni, kuten esimerkiksi uuden 

oppiminen…” 

”Myös jos tulee todella paljon uutta opittavaa työpäivän aikana, se innostaa minua…” 

”…oppiminen tuo työhön motivaatiota…” 

”Mahdollisuus oppia uutta… lisäävät työmotivaatiota.” 

 

Ammatillisen kehittymisen mahdollisuus koettiin edistävän työhyvinvointia. Ammatillisen 

kehittymisen mahdollisuus ilmeni yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden huomioimisena sekä 

uusiin asioihin perehtymisenä. 

”Osastollani otetaan myös hyvin huomioon yksilölliset toiveet ja tarpeet. Itse aloitin instru-

mentoivana sairaanhoitajana valmistumisen jälkeen, ja kun halusin haasteita enemmän, 

pääsin perehtymään myöhemmin myös heräämöön ja nyt myös anestesiaan.” 

”…mahdollisuuksia kehittyä annetaan riittävästi.” 

”Kun perehdyn uusiin alueisiin, niin se lisää työhyvinvointiani.” 

 

Arvostuksen kokeminen koettiin tärkeäksi ja sen arvioitiin edistävän työhyvinvointia. Pu-

hutteleminen omalla nimellä loi arvostuksen tunnetta. 
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”Arvostus vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiini.” 

”…arvostus lisäävät työhyvinvointia.” 

”Työhyvinvointiin vaikuttaa moni asia, mutta itselle tärkeimpiä: …arvostetaan niin ihmi-

senä, kuin työkaverina…” 

”Se että sinua arvostetaan vaikuttaa paljon. Vaikka työvuosia ei ole yhtä paljoa kuin muilla 

tulee sinun olla yhtä arvokas.” 

”Mitä pidempään olen ollut töissä työyhteisössäni… koen, että minua arvostetaan päivä päi-

vältä enemmän. Tämä arvostuksen tunteen lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti työhyvin-

vointiini.” 

”Silloin kun nimeni muistetaan tai edes sanotaan (minulla on iso nimineula joka päivä 

töissä) tuntuu olemassa oloni jotenkin ”arvokkaammalta.” 

 

Asiallinen käyttäytyminen koettiin edistävän työhyvinvointia.  

”Työhyvinvointiin vaikuttaa moni asia, mutta itselle tärkeimpiä:… asiallinen käytös…” 

”Varsinkin näin paljon instrumentoivana hoitajana, kirurgin… käytöstavat vaikuttavat siihen 

tuleeko työpäivästä mukava…” 

 

Suotuisan työympäristön ja hyvin organisoidun toiminnan koettiin edistävän työhyvin-

vointia. Vastaajat toivat ilmi, että rauhallinen työympäristö ja suunnitellusti etenevät työ-

päivät ilman muutoksia sekä työnteon kannalta tarpeellisten tavaroiden saatavuus lisää-

vät työhyvinvointia. 

”Työhyvinvointiani lisääviksi tekijöiksi koen… rauhallisen työympäristön…” 

”…työhyvinvointia lisäävät sellaiset päivät, jotka etenevät suunnitellusti ilman suuria muu-

toksia…” 

”Työhyvinvointia lisää työn oikea suunnittelu…” 

”Työhyvinvointiani lisääviksi tekijöiksi koen… toiminta on organisoitua ja suunniteltua…” 

”Työhyvinvointiin vaikuttaa yksittäisen työpäivän osalta merkittävästi se, kuinka hyvin sali, 

johon olet päiväksi menossa, on kollegan jäljiltä jätetty.” 

 

Hyvä perehdytys koettiin tärkeäksi ja työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi.  

”Kunnon perehdytys on myös tärkeä asia!” 

”Hyvä perehdytys takaa turvallisen ja tuottavan työn, joka parantaa työhyvinvointia.” 

”Työhyvinvointiin vaikuttaa moni asia, mutta itselle tärkeimpiä: … kunnollinen perehdy-

tys…” 

 

Työskentely kokeneiden kanssa koettiin tärkeäksi ja vaikuttavan positiivisesti työhyvin-

vointiin.  

”Myös muiden… kokemus vaikuttaa mukavaan työpäivään.” 
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”On myös näin uudelle hoitajalle tärkeää, että toinen hoitaja (valvova tai i-hoitaja) on ko-

keneempi ja, että häneltä pystyy kysymään ihan mitä vain.” 

”Varsinkin näin paljon instrumentoivana hoitajana, kirurgin… kokemus… vaikuttavat siihen 

tuleeko työpäivästä mukava…” 

 

Hyvä työvuorosuunnittelu koettiin työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Vastaajat toivat 

ilmi, että hyvin, fiksusti ja reilusti suunnitellut työvuorot lisäävät työhyvinvointia. Tärkeäksi 

koettiin, että työvuorojen ja vapaa-ajan suhde on tasapainoinen. Myös vapaapäivätoivei-

den ja lomatoiveiden toteutuminen koettiin tärkeäksi. 

”Asiat, jotka lisäävät työhyvinvointiani ovat fiksusti tehdyt työlistat, …” 

”Työhyvinvointiani lisääviksi tekijöiksi koen… hyvin suunnitellut työvuorot…” 

”Työhyvinvointiini vaikuttavat… työvuorojen ja vapaa-ajan tasapainoisuus.” 

 

Oikeudenmukainen ja tukea antava esimies koettiin tärkeäksi ja työhyvinvointia edistä-

väksi tekijäksi. Tärkeäksi koettiin, että esimies kohtelee alaisiaan tasapuolisesti. Arvos-

tuksen ja palautteen saaminen esimieheltä koettiin tärkeäksi. Myös esimies-alaiskeskus-

telut perehdytyksen aikana ja perehdytyksen loppupuolella koettiin tärkeäksi työhyvin-

voinnin kannalta. 

”Osastonhoitajalla on myös suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Tärkeää on, että kaik-

kia kohdellaan tasapuolisesti.” 

”Esimies-alaiskeskustelu, ja etenkin perehtymisvaiheessa (myös vielä perehtymisen loppu-

puolella) olisivat todella tärkeitä.” 

 

Vaikutus mahdollisuuksien koettiin edistävän työhyvinvointia.  

”…mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön.” 

”…aina voi toivoa, että pääsee johonkin erikoiseen mukaan.” 

 

Terveellisten elämäntapojen koettiin myös edistävän työhyvinvointia. Terveellisinä elä-

mäntapoina kuvattiin terveellinen ruokavalio, kunnosta ja riittävästä unesta huolehtimi-

nen. 

”Kunnosta huolehtiminen, riittävä uni ja ruokavalion terveellisenä pitäminen parantaa tie-

tyiltä osin → jaksaa töissä henkisesti ja fyysisesti.” 

 

5.3 Työhyvinvointia heikentävät tekijät 
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Aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointia heikensi negatiivisuus työyhteisössä, työn-

kuormittavuus, epäsuotuisa työympäristö ja työn organisoinnin tavat sekä epävarmuus. 

Negatiivisuus työyhteisössä nousi aineistosta esille negatiivisena työilmapiirinä ja nega-

tiivisena käyttäytymisenä. Työnkuormittavuus muodostui muutoksista työpäivän aikana, 

pitkistä työpäivistä, stressin kokemisesta, kiireestä, henkilöstöresurssien puutteesta, tau-

kojen puutteesta ja liiallisesta uuden oppimisesta. Epäsuotuisa työympäristö ja työn or-

ganisoinnin tavat nousi aineistosta esille arvostuksen puutteena, rakentavan vuorovai-

kutuksen puutteena, puutteellisena työn ja toiminnan organisoinnin tapoina, riittämättö-

mänä perehdytyksenä, työskentelynä kokemattomien kanssa, heikkona esimiestyönä ja 

tarpeettomiksi koettuina työtehtävinä. Epävarmuus muodostui epävarmuuden tunteesta. 

Työhyvinvointia heikentävät tekijät on kuvattu taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Työhyvinvointia heikentävät tekijät 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Negatiivinen työilmapiiri Negatiivisuus työyhteisössä  
 
 
 
 
 
 
 
Työhyvinvointia heiken-
tävät tekijät 

Negatiivinen käyttäytyminen 

Muutokset työpäivän aikana  
 
 
Työnkuormittavuus 

Pitkät työpäivät 

Stressin kokeminen 

Kiire 

Henkilöstöresurssien puute 

Taukojen puute 

Liika uuden oppiminen 

Arvostuksen puute  
 
 
Epäsuotuisa työympäristö ja 
työn organisoinnin tavat 

Rakentavan vuorovaikutuksen 
puute 

Puutteelliset työn ja toiminnan  
organisoinnin tavat 

Riittämätön perehdytys 

Työskentely kokemattomien 
kanssa 

Heikko esimiestyö 

Tarpeettomiksi koetut työtehtävät 

Epävarmuuden tunne Epävarmuus 

 

Negatiivisen työilmapiirin koettiin heikentävän työhyvinvointia. Negatiivinen työilmapiiri 

nousi vastauksista esille negatiivisena tunnelmana, työyhteisön jäsenten huonotuulisuu-

tena, huonona tai kireänä ilmapiirinä. Työyhteisön jäsenten huonotuulisuuden koettiin 

tarttuvan herkästi ja laskevan muidenkin mielialaa. Kireän ilmapiirin koettiin heikentävän 

työn mielekkyyttä ja heikentävän uuden oppimista. Erimielisyyksien henkilökunnan kes-

kuudessa koettiin myös vaikuttavan työilmapiiriin. 

”Työhyvinvointini heikentää huono ilmapiiri…” 
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”Negatiivinen tunnelma yhteisön sisällä…” 

”…kireä tunnelma henkilökunnan välillä kuormittavat ja tekevät työpäivästä raskaan.” 

”Työhyvinvointiani taas heikentävät …. työyhteisön muiden jäsenten mahdollinen huono-

tuulisuus, mikä tarttuu herkästi ja heikentää muidenkin mielialaa.” 

”…kireys heikentävät työn mielekkyyttä ja vaikuttavat negatiivisesti esimerkiksi perehdy-

tysajalla uuden oppimiseen.” 

”Henkilökunnan väliset erimielisyydet vaikuttavat negatiivisesti työhyvinvointiin.” 

 

Negatiivisen käyttäytymisen koettiin heikentävän työhyvinvointia. Negatiivinen käyttäyty-

minen nousi vastauksista esille alistamisena, kiusaamisena, tiedon pimittämisenä, työ-

yhteisön jäsenten huonona tai epäasiallisena käyttäytymisenä sekä epäystävällisyytenä. 

Huono tai epäasiallinen käyttäytyminen ilmeni kollegoista selän takana puhumisena. 

Myös kollegoiden osallistaminen juoruiluun koettiin kuormittavaksi. Epäasiallinen käyt-

täytyminen ilmeni myös avun saamisena kuittailujen kera. Alistamista ja kiusaamista ko-

ettiin tilanteissa, joissa kokenut kollega huomautteli syyttä työskentelytavoista. Epäystä-

vällisyyden koettiin heikentävän työn mielekkyyttä ja vaikuttavan negatiivisesti varsinkin 

perehdytysajalla uuden oppimiseen. 

”Heikentäviä tekijöitä on… alistaminen…” 

”Heikentäviä tekijöitä on kiusaaminen, …” 

” Työhyvinvointia heikentäviä asioita on… epäasiallinen käytös…” 

”Heikentäviä tekijöitä on… tiedon pimittäminen.” 

”Mielestäni asiat, jotka heikentävät työhyvinvointiani ovat esimerkiksi, jos kuulen toisten 

puhuvan toisista pahaa selän takana, …” 

”On myös kuormittavaa aina joskus kuunnella pahan puhumista ja kun itse ei siihen osal-

listu niin kysytään omaa mielipidettä…” 

”…toivoisi saavansa tarvitsemansa avun ilman turhaa ”kuittailua” tai suoranaista...” 

”…jos toimintaani kommentointiin syyttä tai ”alistamisen” vuoksi, koin sen negatiivisesti 

työhyvinvointini suhteen.” 

”Epäystävällisyys… heikentävät työn mielekkyyttä ja vaikuttavat negatiivisesti esimerkiksi 

perehdytysajalla uuden oppimiseen.” 

 

Muutosten työpäivän aikana koettiin heikentävän työhyvinvointia. Vastaajat toivat myös 

esille, että muuttuvat ja uudet tilanteet kuormittavat. 

”Työhyvinvointiani taas heikentävät suuret muutokset päivän aikana, …”  

”…muuttuvat tilanteet… heikentävät työhyvinvointia…” 

”Uudet tilanteet… kuormittavat enemmän kuin jo rutiineiksi tulleet tilanteet.” 
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Pitkien työpäivien koettiin heikentävän työhyvinvointia. Pitkät työpäivät koettiin raskaiksi. 

Lisäksi niiden koettiin aiheuttavan toisinaan stressiä ja väsymystä. Myös työpäivän pite-

nemisen koettiin heikentävän työhyvinvointia. 

”…pitkät työpäivät ovat raskaita.” 

”…pitkät työvuorot toisinaan tuottavat stressiä…” 

”…pitkät työvuorot toisinaan tuottavat … väsymystä.” 

”Työhyvinvointiani taas heikentävät … työpäivän piteneminen …” 

 

Stressin kokeminen koettiin heikentävän työhyvinvointia. Stressin koettiin johtuvan 

työstä. Uusien tilanteiden koettiin aiheuttavan stressiä. Lisäksi vieraiden ja harvinaisten 

tilanteiden sekä äkillisesti muuttuvien tilanteiden koettiin lisäävän stressiä. 

”Työhyvinvointiani heikentää… stressi…” 

”Työstressi…heikentävät työhyvinvointia…” 

”Uudet tilanteet ovat stressaavia… 

”…vieraat,… tilanteet taas lisääntyneen stressin kautta heikentää…” 

”…harvinaiset… tilanteet taas lisääntyneen stressin kautta heikentää…” 

”…äkilliset tilanteet taas lisääntyneen stressin kautta heikentää…” 

 

Kiireen koettiin heikentävän työhyvinvointia.  

”Työhyvinvointiani heikentää… kiire…” 

”…kiire….kuormittavat ja tekevät työpäivästä raskaan.” 

”Liikaa kuormittavia asiat ovat sellaisia tilanteita…tulee kiire, joka voi vaarantaa potilastur-

vallisuuden.” 

”…aamuinen kiire=salien aloitusten aikaistaminen on mielestäni erittäin merkittävä työhy-

vinvointia vähentävä seikka. Tulisi olla aikaa valmistella sali ja tutustua potilaaseen rau-

hassa.” 

 

Henkilöstöresurssien puutteen koettiin heikentävän työhyvinvointia. 

” Työhyvinvointia heikentäviä asioita on… vähäinen miehitys,…” 

”Raskaaksi koen välillä työssäni henkilökunta vajan.” 

 

Taukojen puute koettiin työhyvinvointia heikentäväksi. 

”…pitkät leikkaukset aiheuttavat sen, ettei pääse syömään/juomaan moneen tuntiin…” 

”Toiset päivät ovat siinä mielessä liian rankkoja, ettei henkilökuntaa ole tarpeeksi… eikä 

tauoille pääse.” 

 

Liiallinen uuden oppiminen saman työpäivän aikana koettiin heikentävän työhyvinvointia. 
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”Myös jos tulee todella paljon uutta opittavaa työpäivän aikana, se… myös kuormittaa.” 

 

Arvostuksen puute koettiin työhyvinvointia heikentävänä tekijänä. Arvostuksen puutetta 

koettiin tilanteissa, joissa hoitohenkilökunta oli eriarvoisessa asemassa ja uudet työnte-

kijät olivat alempiarvoisia kuin kokeneemmat. Arvostuksen puutetta koettiin myös tilan-

teissa, joissa kollega käskytti tai komensi keskustelun tai pyytämisen sijaan. Myös omalla 

nimellä kutsumatta jättäminen loi tunteen, ettei arvosteta. Vastaajat toivat esille, että var-

sinkin töiden alkuaikoina osaamista tai aiemmin hankittua osaamista ei arvostettu lain-

kaan.  

”Työhyvinvointia kuormittaviksi tekijöiksi koen tilanteet, joissa hoitohenkilökunta on eriar-

voisessa asemassa (uudet työntekijät ovat alempiarvoisia kuin kokeneemmat työntekijät).” 

”Työhyvinvointiani kuormittavat myös tilanteet, joissa kollega ”käskee” minua keskustelun 

tai pyytämisen sijasta. Tällöin koen, ettei minua arvosteta.” 

”Monesti nimeäni ei vieläkään muisteta/tiedetä, joten tuntuu että olen välillä vain se ”joku”. 

…(minulla on iso nimineula joka päivä töissä)” 

”Koin silloin tällöin, että koska olin uusi työntekijä niin minulta ei voitu kysyä neuvoja oike-

astaan mistään asiasta, vaikka kyseessä olisi ollut aivan uusi tilanne muille kollegoista.” 

”Silloin tällöin kuitenkin koin, että omaa osaamistani ei arvostettu yhtään… Tällöin koin ky-

seisen asian vaikuttavan työhyvinvointiini negatiivisesti.” 

 

Rakentavan vuorovaikutuksen puutteen koettiin vaikuttavan heikentävästi työhyvinvoin-

tia. Vastaajat toivat esille, että pelkän negatiivisen palautteen saaminen heikentää työ-

hyvinvointia ja vastavuoroisuuden puute heikentää työmotivaatiota.  

”Eniten työhyvinvointiani kuormittaa, jos kirurgi antaa vain negatiivista palautetta.” 

”Motivaatio laskee, mikäli vastavuoroisuus puuttuu.” 

 

Puutteellisten työn ja toiminnan organisoinnin tapojen koettiin heikentävän työhyvinvoin-

tia. Puutteellisina työn ja toiminnan organisointitapoina vastaajat toivat esille tiedotuksen 

puutteen tai katkoksen informoinnissa, tavaroiden sijaitsemisen väärillä paikoilla ja rikki-

näisten tai epäkuntoisten tavaroiden esillä olemisen. Myös kollegoiden tekemättömät 

työt, kuten huolehtimatta jättäminen, että leikkaussaliin jää seuraavaan päivään työnteon 

kannalta tarpeelliset tavarat, koettiin heikentävän työhyvinvointia. Lisäksi joutoaika työ-

päivän aikana koettiin raskaaksi. 

” Työhyvinvointia heikentäviä asioita on…. tiedotuksen puute.” 

 ”Liikaa kuormittavat asiat ovat sellaisia tilanteita, joissa tiedotuksessa on ollut katkos… 

joka voi vaarantaa potilasturvallisuuden.” 

”Ei jakseta kiinnittää huomiota siihen, että tavarat löytävät oikeille paikoilleen.” 
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”Pienenä esimerkkinä vaikka se, että kun jokin laite on epäkunnossa, niin se jätetään jon-

nekin lojumaan ja päällä lappu ”ei toimi.” 

”Työhyvinvointiin vaikuttaa yksittäisen työpäivän osalta merkittävästi se, kuinka hyvin sali, 

johon olet päiväksi menossa, on kollegan jäljiltä jätetty. Jos kaapit ja laatikot ovat lähes 

tyhjät, lomakkeet ovat lopussa, pumput eivät toimi (ja ne on jätetty paikoilleen) jne. ei 

päivä ala kovin hyvin” 

”Raskaita ovat myös päivät, jolloin leikkaukset loppuvat aikaisin ja iltapäivisin on paljon ai-

kaa, jolloin ei ole mitään tekemistä.” 

 

Riittämätön perehdytys koettiin työhyvinvointia heikentäväksi tekijäksi. Riittämättömän 

perehdytyksen vastaajat ilmaisivat puutteellisena perehdytyksenä ja koulutuksena. 

Useat vastaajat toivat esille, että joutuivat työskentelemään yksin liian nopeasti, minkä 

koettiin heikentävän työhyvinvointia. 

”Heikentävänä tekijänä voi pitää myös koulutuksen puutteellisuus.” 

”…perehdyttäminen juuttuu johonkin tiettyyn pisteeseen… ja sitten yhtäkkiä pitäisikin jo 

osata olla joissain, jossa on ollut kerran muutama kuukausi sitten.”  

”Työhyvinvointiani heikensi alkuun liian aikaisin yksin oleminen, jota tapahtui ajoittain.” 

 

Työskentelyn kokemattomien henkilöiden kanssa koettiin heikentävän työhyvinvointia. 

Vastaajat toivat esille, että muiden uusien työntekijöiden kanssa työskentelyn koettiin 

heikentävän työhyvinvointia. Myös anestesialääkärin ja kirurgin kokemattomuuden koet-

tiin vaikuttavan omaan työhyvinvointiin. 

”…muut uudet työntekijät heikentävät työhyvinvointia: olen itsekin uusi.” 

”Varsinkin näin paljon instrumentoivana hoitajana, kirurgin… kokemus… vaikuttavat siihen 

tuleeko työpäivästä… kamala.” 

”Heikentäviä asioita on mm. anestesialääkärin kokemattomuus…” 

 

Heikon esimiestyön koettiin vaikuttavan työhyvinvointiin heikentävästi. Heikko esimies-

työ ilmeni vastauksista esimiehen tietämättömyytenä alaisensa osaamisesta ja perehty-

misvaiheesta sekä puutteellisena puuttumisena työyhteisön epäasialliseen käyttäytymi-

seen. Myös palautteen puute esimieheltä ja esimies-alaiskeskustelun puutteen koettiin 

vaikuttavan työhyvinvointiin heikentävästi.  

”…kysellään, oletko ollut siellä ja voisitko mennä. Tuntuu, että esimiehillä ei ole mitään yh-

teistä käsitystä kunkin perehtyjän perehdytysvaiheesta ja siitä mitä on tehnyt ja mitä ei.” 

”Tietyt ihmiset tuntuvat olevan varsinaisia pahanilmanlintuja. Ja osin tämä tuntuu myös 

olevan esimies tahon tiedossa. Asiaan tulisi puuttua.” 

”En oikein osaa sanoa arvostuksestani eli kuinka minua työssäni arvostetaan. Tähän liit-

tyen, olisi kiva saada palautetta ja päästä käymään keskusteluja esimiehen kanssa.” 
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Tarpeettomaksi koetuiden työtehtävien koettiin heikentävän työhyvinvointia. Tarpeetto-

miksi työtehtäviksi ilmaistiin johdolta tulevat toimintatavat ja määräykset, jotka koettiin 

tarpeettomiksi potilashoidon osalta, ja niiden koettiin turhauttavan. 

”Jotkut toimintatavat/määräykset tai ohjeet, jotka tulevat ”ylemmältä taholta” kuormittavat 

tai heikentävät työhyvinvointia. Esim. erilaisia mittareita määrätään meille käytettäväksi, 

vaikka ovat täysin sopimattomia nimenomaan meidän yksikölle. Tämä turhauttaa, koska 

hoitajat käyttävät niihin turhaa aikaa, mikä on potilailta pois.” 

 

Epävarmuuden tunne koettiin työhyvinvointia heikentäväksi tekijäksi. Epävarmuuden 

tunnetta koettiin oman osaamisen suhteen ja siihen, miten kollegat ajattelevat työsken-

telytavoista.  

”Työhyvinvointiani heikentää… epävarmuus…” 

”…koen olevani epävarma vielä monessa asiassa…” 

”Silloin tällöin kuitenkin koin…, että oma toimintani olisi jotenkin väärää tai huonompaa 

kuin muilla. Tällöin koin kyseisen asian vaikuttavan työhyvinvointiini negatiivisesti.” 

 

6 Pohdinta 

 

6.1 Keskeisten tulosten tarkastelu 

 

Aloittelevat sairaanhoitajat toivat esille niin itseensä, työyhteisöön ja johtamiseen kuin 

organisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttivat koettuun työhyvinvointiin. Aloittelevat 

sairaanhoitajat kokivat niin positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia työhyvinvoinnin suh-

teen. Tuloksista käy ilmi, että työhyvinvointi koettiin kaiken kaikkiaan hyväksi. Täytyy 

muistaa, että kokemukset ovat aina hyvin yksilöllisiä. Niiden pohjalta yleisien ja yhte-

näisien raamien luominen aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvoinnista perioperatiivi-

sessa hoitotyössä ei ole mielekästä. Tulokset osoittivat, kuinka monitahoisesti aloittele-

vat sairaanhoitajat ovat kokeneet työhyvinvointinsa ja antavat näkökulman siitä, minkä-

laisena työhyvinvointi tällä hetkellä koetaan aloittelevien sairaanhoitajien näkökulmasta. 

Tämä tieto on arvokasta ja sitä voivat hyödyntää lähiesimiehet kiinnittämällä huomiota 

tuloksissa esiin nousseisiin seikkoihin ja tarkastelemalla, miltä nämä asiat näyttäytyvät 

omassa yksikössään.  

 



43 

  

Tulokset osoittivat, että yhteisöllisyys sekä ammatillinen osaamisen ja kehittyminen ovat 

merkittäviä tekijöitä edistämään aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointia. Yhteisölli-

syys on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi työhyvinvoinnin tekijäksi myös aiemmissa julkai-

suissa, jotka käsittelevät työhyvinvointia hoitotyön ympäristössä (Häggman-Laitila 2014: 

143; Utrikainen ym. 2011; Utriainen – Kyngäs 2008). Tuloksista käy ilmi, että myöntei-

sellä työyhteisöllä ja työilmapiirillä on merkittävä vaikutus työn mielekkyyteen ja työssä 

jaksamiseen. Kannustava ilmapiiri lisää tiedonhalua ja vahvistaa uuden oppimista. Myös 

Regan ym. (2017) tuo tutkimuksessaan esille kannustavan ja turvallisen työympäristön 

merkityksen aloitteleville sairaanhoitajille astuessaan työelämään. Wangensteen ym. 

(2008: 1880) tutkimuksessa tulee esille aloittelevien sairaanhoitajien arvostavan työilma-

piiriä, joka toivottaa heidät tervetulleeksi ja, jossa heidän annetaan olla uusia ja kannus-

tetaan kysymään kysymyksiä. Tuloksista käy myös ilmi, että yhteenkuuluvuuden tunne 

on tärkeää aloitteleville sairaanhoitajille ja sen koettiin lisäävän työhyvinvointia. Myös 

Lilja Andersson ja Edberg (2010), Feng ja Tsai (2011) sekä O`Shea ja Kelly (2007) tuovat 

tutkimuksissaan esille, että aloitteleville sairaanhoitajille on erittäin tärkeää tuntea kuulu-

vansa osaksi työyhteisöä.  

 

Ammatillinen osaaminen on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi työhyvinvoinnin 

kannalta (Rauramo 2012). Tulokset osoittivat, että oma osaaminen ja työnhallinta koet-

tiin vaikuttavan myönteisesti työhyvinvointiin. Osaamisen ja ammattitaidon kehittyminen 

vaikutti itsevarmuuden kehittymiseen, joka luonnollisesti koettiin lisäävän työhyvinvoin-

tia. Wangensteen ym. (2008) sekä Lilja Andersson ja Edberg (2010) tuovat myös tutki-

muksissaan esille ammatillisen osaamisen kehittymisen vaikuttavan suuresti aloittele-

vien sairaanhoitajien itsevarmuuteen toimia sairaanhoitajina. Ammatillisen itsevarmuu-

den kehittymisen myötä aloittelevat sairaanhoitajat kykenevät välittämään luottamusta 

potilaille ja keskittymään potilaiden tarpeisiin. Tämä taas lisää sairaanhoitajien tyytyväi-

syyttä työhönsä. (Lilja Andersson – Edberg 2010.) 

 

Tulokset osoittivat, että perehdytys koettiin työhyvinvoinnin kannalta tärkeäksi. Riittävän 

perehdyttämisen koettiin edistävän työhyvinvointia. Perehdytyksen suhteen osa aloitte-

levista sairaanhoitajista koki saaneensa kunnollisen perehdytyksen, kun taas osa koki 

perehdytyksen puutteelliseksi. Työturvallisuus laki (738/2002) 14§ velvoittaa työnantajaa 

perehdyttämään työntekijää riittävästi työhön. Perehdytys luo perustan ammatillisen 

osaamisen vaatimuksille ja edesauttaa yksilöä osaamisen kehittymisessä. Riittävä pe-

rehdyttäminen on niin aloittelevan sairaanhoitajan kuin koko työyhteisön työhyvinvoinnin 
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kannalta tärkeää. Riittävä perehdyttäminen on myös hoidon laadun ja potilasturvallisuu-

den kannalta katsottuna keskeistä. 

 

Tuloksista nousi esille kollegoiden ja esimiesten tarjoaman tuen tärkeys aloitteleville sai-

raanhoitajille. Samanlaisiin tuloksiin on myös Parker ym. (2014) ja Regan ym. (2017) 

tullut tutkimuksissaan. Työskentely kokeneiden kanssa koettiin tärkeäksi, sillä se toden-

näköisesti mahdollisti kollegoilta välittömän tuen saamisen. Kollegoiden tuki koettiin 

myös luovan turvallisuuden tunnetta työhön. Tulokset osoittivat myös, että onnistumisen 

tunne sekä positiivinen palaute ja kiitos lisäävät työhyvinvointia. Positiivisen palautteen 

ja kiitoksen saamisen koettiin tukevan jaksamista. Wangensteen ym. (2008) tuo esille, 

että aloittelevat sairaanhoitajat tarvitsevat positiivisia kokemuksia. Palautteen saaminen 

on olennaista tukemaan aloittelevan sairaanhoitajan ammatillista kasvua, jonka vuoksi 

he tarvitsevat rakentavaa palautetta suoriutumisestaan. Lisäksi säännöllisesti saatu ra-

kentava palaute kasvattaa itsevarmuutta, oikaisee ja informoi parhaisiin käytännön toi-

mintatapoihin sekä vahvistaa oppimista (Regan ym. 2017: 250). Wangensteen ym. 

(2008) tuo tutkimuksessa esille, että negatiivinen palaute on parempi kuin palautteen 

saaminen lainkaan. Tämän opinnäytetyön tuloksista käy kuitenkin ilmi, että pelkän ne-

gatiivisen palautteen saaminen koettiin heikentävän työhyvinvointia. 

 

Tuloksista käy ilmi, että arvostuksen kokeminen luonnollisesti edisti työhyvinvointia, kun 

taas arvostuksen puute vaikutti työhyvinvointiin heikentävästi. Arvostuksen kokeminen 

on oleellinen tekijä puhuttaessa työnhyvinvoinnista. Jokaisen yksilön perustarve on tulla 

hyväksytyksi ja arvostetuksi työyhteisössä. (Rauramo 2012.) Myös Lilja Anderssonin ja 

Edbergin (2010) sekä O`Shean ja Kellyn (2007) tutkimuksista nousee esille, kuinka tär-

keää aloitteleville sairaanhoitajille on kokea tulleensa arvostetuksi. Lilja Anderssonin ja 

Edbergin (2010: 190) tutkimus tuo esille, että aloitteleville sairaanhoitajille on tärkeäm-

pää jopa se, että he kokevat tulevansa kollegoiden hyväksytyksi ja arvostetuksi, kuin 

tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi potilaiden silmissä.  

 

Tuloksista käy ilmi, että aloittelevat sairaanhoitajat kohtasivat työyhteisössä epäasiallista 

käyttäytymistä. Negatiivisen käyttäytymisen, kuten epäystävällisyyden, alistamisen, kiu-

saamisen, koettiin heikentävän työhyvinvointia. Huolimatta siitä, kohdistuiko epäasialli-

nen käyttäytyminen suoranaisesti heihin vai ei, niin sen olemassaolo työyhteisössä ko-

ettiin heikentävän työhyvinvointia. Myös useissa muissa tutkimuksissa (Kelly ja Ahern 

2008; Halpin ym. 2017; Parker ym. 2014; Regan ym. 2017) nousee esille, että hoitoalan 
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ympäristössä aloittelevat sairaanhoitajat kohtaavat epäasiallista käyttäytymistä ja kiu-

saamista, mikä on äärimmäisen ikävä asia, sillä aloittelevat sairaanhoitajat tarvitsevat 

kannustavan ja tukea tarjoavan työympäristön.  

 

Tuloksista käy ilmi, että aloittelevat sairaanhoitajat kokevat epävarmuuden tunteen työ-

hyvinvointia heikentäväksi tekijäksi. Epävarmuuden tunne liittyi omaan osaamiseen ja 

siihen, mitä muut ajattelivat heidän osaamisestaan. Lilja Andersson ja Edberg (2010: 

188) tutkimus tuo myös esille, että aloittelevat sairaanhoitajat kantavat huolta siitä, mitä 

kollegat ajattelevat heidän kyvystään suoriutua työtehtävistään. Wangensteen ym. 

(2008) tuo esille, että aloittelevat sairaanhoitajat kokevat epävarmuutta astuessaan hoi-

totyöhön riippumatta siitä, onko hoitotyön ympäristö tuttu vai ei. Epävarmuuden on yh-

distetty johtuvan työympäristöstä ja yksikön toimintatavoista.  

 

Stressi on tunnistettu yhdeksi yleisimmäksi työpahoinvoinnin aiheuttajaksi (Virolainen 

2012: 30). Tuloksista käy ilmi, että osa aloittelevista sairaanhoitajista koki stressiä ja 

stressin kokemisen koettiin heikentävän työhyvinvointia. Tulosten mukaan aloittelevat 

sairaanhoitajat kokivat stressiä johtuen uusista, vieraista, harvinaisista ja äkillisesti muut-

tuvista tilanteista. Myös O`Shean ja Kellyn (2007) tutkimuksessa tulee esille, että aloit-

televat sairaanhoitajat kokevat stressiä ja ahdistusta joutuessaan uusiin tilanteisiin, joihin 

he eivät ole valmistautuneet. Stressiä aiheuttaa uran alkuvaiheessa sairaanhoitajan roo-

liin liittyvät moninaiset vastuut ja kliinisten taitojen puute (Halpin ym. 2017; O`Shea ja 

Kelly 2007).  

 

Tuloksista nousi esille, että riittävät henkilöstöresurssit ja tauot työpäivän aikana edistivät 

työhyvinvointia ja vastaavasti henkilöstöresurssien puute, taukojen puute sekä kiire ko-

ettiin heikentävän työhyvinvointia. Näiden tuleminen ilmi tuloksista ei yllätä tarkastellessa 

Kevan (1/2016: 53) suorittamaa julkisen alan työhyvinvointi 2016 -tutkimusta, josta tulee 

esille, että henkilöstöresurssien ja ajan riittämättömyys kuormittaa eniten terveysalalla 

työskenteleviä. Terveysalalla työskentelevistä joka toinen kokee ajan riittämättömäksi ja 

vain joka kolmas kokee, että aikaa on riittävästi saada työt tehtyä. Henkilökuntaresurs-

seihin liittyen joka toinen arvioi, ettei työyhteisössä ole riittävästi työntekijöitä. Työn tau-

ottamisella on huomattava vaikutus työhyvinvointiin. Lounas- ja kahvitauot mahdollista-

vat sosiaalisen kanssa käymiseen työkavereiden kanssa, joka saattaa toimia energiaa 

antavana tekijänä yksilölle. Mikäli työntekijän työskentelee kiivaasti työpäivän ajan ilman 

selkeitä taukoja, on työntekijä väsynyt töistä lähtiessään. (Virolainen 2012: 94.) Aloitte-

levat sairaanhoitajat kuluttavat runsaasti energiaa opetellessaan uuden työnkuvaansa 
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liittyviä monia asioita (Feng – Tsai 2011: 2067–2068; Lilja Andersson – Edberg 2010: 

188). Voidaankin katsoa, että riittävät tauot tukevat osaltaan aloittelevia sairaanhoitajia 

uuden oppimisessa ja sosiaalistumisessa sekä työssä jaksamisessa. Tuloksista käy kui-

tenkin ilmi, ettei tauoille pääseminen ollut aina turvattua johtuen pitkistä leikkauksista ja 

henkilöresurssien puutteesta.  

 

Tuloksista käy ilmi myös, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ylläpitämällä terveel-

lisiä elämäntapoja auttaa jaksamaan ja vaikuttaa näin osaltaan luonnollisesti työhyvin-

vointiin edistävästi. Rauramo (2012) tuo ”Työhyvinvoinnin portaat: viisi vaikuttavaa as-

kelta” -teoksessa esille, että terveys on hyvinvoinnin perusta ja jokainen voi vaikuttaa 

omaan terveyteensä kiinnittämällä huomiota terveellisiin elintapoihin kuten muun mu-

assa ravitsemukseen ja liikkumiseen sekä huolehtimalla riittävästä levosta. 

 

Tuloksissa ei ilmennyt palkkatasosta ja sen vaikutuksesta koettuun työhyvinvointiin. 

O`Shea ja Kelly (2007) tuo tutkimuksessaan esille, että aloittelevat sairaanhoitajat ovat 

tyytyväisiä tienatessaan rahaa ja kokevat muun muassa palkan myönteisenä asiana uu-

dessa sairaanhoitajan roolissa. Parkerin ym. (2014: 153) tutkimuksessa taas tulee ilmi, 

että aloittelevat sairaanhoitajat ovat vähiten tyytyväisiä muun muassa palkkatasoonsa. 

Hoitoalan matala palkkataso on viimevuosien aikana puhututtanut varsinkin hoitotyötä 

tekevien keskuudessa. Monet sairaanhoitajat kokevat palkkatason olevan liian alhainen 

ja tämän vaikuttavan myös ammatilliseen arvostukseen. Toisaalta hoitoalan palkkataso 

on monelle tiedossa jo alalle suuntautuessa ja voi olla, ettei sitä koeta niin merkittävänä 

tekijänä työhyvinvoinnin kannalta uran alkutaipaleella. 

 

6.2 Työn eettisiä näkökohtia 

 

Hyvä tieteellinen käytäntö on tutkijan sivistyksen lähtökohta. Se tarkoittaa tervettä järkeä, 

toisen kunnioittamista ja huomioon ottamista sekä eettisen mietinnän sisäistämistä. 

(Eriksson – Isola – Kyngäs ym. 2012: 29.) Tutkijan on otettava huomioon monia eettisiä 

kysymyksiä tutkimusta tehdessä. On pohdittava, mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä 

on sallittua ja mitkä ovat tutkimuksen tekemiseen liittyvät velvollisuudet. Tutkijan vas-

tuulla on tietää eettiset periaatteet ja toimia niiden mukaan. Hyvän tieteellisen käytännön 

noudattaminen tutkimustyössä takaa, että tutkimus on eettisesti hyvä tutkimus. (Hirsjärvi 

ym. 2009: 23.)  
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Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2002) mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluu muun muassa, että tutkimustyön kaikissa vaiheissa noudatetaan rehellisyyttä, 

yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimustyössä tulee myös soveltaa tieteellisen tutki-

muksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus-, ja arviointi-

menetelmiä. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tulee kuvata perusteelli-

sesti. Tuloksia julkaistaessa tulee noudattaa avoimuutta ja muiden tutkijoiden työt ja saa-

vutukset tulee ottaa huomioon sekä kunnioittaa näiden työtä. Tieteellisen käytännön 

loukkauksena pidetään muun muassa piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytän-

nöstä, mikä ilmenee esimerkiksi puutteellisena viittaamisena aikaisempiin tutkimustulok-

siin sekä tutkimustulosten tai käytettyjen menetelmien harhaanjohtavaa ja puutteellista 

raportointia. Hyvää tieteellistä käytäntöä loukkaa myös vilppi, jonka ilmenemismuotoja 

on muun muassa tulosten sepittäminen ja plagiointi. Tulosten sepittämisellä tarkoitetaan 

sitä, että havainnot ovat tekaistuja tai ne ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla. 

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen tuotoksen luvatonta lainaamista. (Kuula 2011: 

34–37.) 

 

Opinnäytetyötä tehdessä noudatettiin hyviä eettisiä toimintatapoja. Opinnäytetyönpro-

sessi toteutettiin huolellisesti ja rehellisesti tavoitellen totuudenmukaista tietoa aloittele-

vien sairaanhoitajien työhyvinvoinnista perioperatiivisessa hoitotyössä. Opinnäytetyön 

kirjoittamisessa noudatettiin huolellisuutta tekstiviittauksissa ja lähdemerkinnöissä, jolla 

vältettiin plagiointi ja varmistettiin alkuperäistutkijoille heille kuuluva kunnioitus (Hirsjärvi 

ym. 2009: 26; Kuula 2011: 34–35, 36–37). 

 

Tutkittavien informoinnin tärkeys on olennaista hyvien tieteellisten käytäntöjen sekä tie-

tosuojalainsäädännön noudattamisen näkökannalta. Opinnäytetyön aineiston keruu-

seen haettiin tutkimuslupa kohde organisaatiosta. Myönteisen tutkimusluvan saatua 

opinnäytetyön otokseen sopiville henkilöille lähetettiin yksikköjen esimiesten välityksellä 

sähköpostitse ennakkotiedote (Liite 2), jossa kerrottiin opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

sekä aineiston keruu menetelmästä. Ennakkotiedotteessa informoitiin osallistumisen va-

paa ehtoisuudesta, anonyymiydestä ja aineiston luottamuksellisesta käsittelystä sekä 

opinnäytetyön valmistuttua aineiston hävittämisestä. Lisäksi informoitiin ajankohdasta, 

milloin aineiston keruu suoritetaan. Teemakirjoituspyynnön yhteyteen kirjoitettiin saate-

kirje (Liite 1), jossa informoitiin edellä mainitut asiat toistamiseen. (Kankkunen – Vehvi-

läinen-Julkunen 2017: 219; Kuula 2011: 60, 62, 145.) 
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Ensimmäinen aineiston keruu suoritettiin yksikköön, johon opinnäytetyöntekijä on työ-

suhteessa. Tämän vuoksi aineiston keruu haastattelemalla ei tullut kyseeseen opinnäy-

tetyön eettisyyden sekä luotettavuuden nimissä. Omien kollegoiden haastatteleminen 

olisi ollut eettisesti kyseenalaista. Aineiston luotettavuuden kannalta olisi ollut arvelutta-

vaa se, kuinka avoimesti ja totuuden mukaisesti kollegat rohkenisivat kertoa kokemuk-

sistaan omalle kollegalleen. Aineiston keruu teemakirjoitus menetelmää käyttäen pystyt-

tiin mahdollistamaan vastaajien anonyymius myös opinnäytetyöntekijälle. Aineisto ana-

lysoitiin huolellisesti ja rehellisesti tieteellistä aineiston analyysimenetelmää käyttäen. Ai-

neiston analysoinnissa otettiin kaikki oleellinen tieto alkuperäisteksteistä mukaan ja huo-

lehdittiin, ettei aineiston sisältämä informaatio katoa tai muutu analysointia tehdessä. 

Tulokset raportoitiin avoimesti ja totuudenmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009: 26.)  

 

Ihmisarvon kunnioittaminen on eettisesti kestävien tutkimustapojen perusta. Työn rapor-

tista jätettiin tarkoituksella kertomatta, mistä leikkausyksiköistä aineisto kerättiin turva-

takseen vastaajien vahingoittumattomuus ja yksityisyys. (Kuula 2011: 60.) Kerätty ai-

neisto hävitetään ennen työn julkaisemista theseus-tietokannassa. 

 

6.3 Työn luotettavuuden näkökohtia 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerejä on kuvattu eri tutkimuskirjoissa osin toi-

sistaan eroavin käsittein. Cuba ja Lincoln (1981) ovat esittäneet laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnin kriteereiksi uskottavuuden, siirrettävyyden, riippuvuuden ja 

vahvistettavuuden. Näitä käytetään yleisesti laadullisissa tutkimusraporteissa luotetta-

vuuden arviointien perustana. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 197, 204.) Hy-

vien tieteellisten menettelytapojen noudattaminen takaa parhaiten tutkimuksen luotetta-

vuuden ja uskottavuuden (Kuula 2011: 34). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää 

tarkka raportointi tutkimuksen toteuttamisesta tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Luokitte-

lujen muodostaminen on olennaista laadullisessa aineiston analyysissa. Luokittelujen al-

kujuuret ja luokittelujen perusteet tulisi selvitä lukijalle. Tulosten tulkinnassa on tultava 

ilmi, millä perusteella tutkija tulkintojaan esittää. (Hirsjärvi ym. 2009: 232–233.) Laadul-

lista tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin tutkimuksen sisäinen johdonmukai-

suus painottuu (Tuomi – Sarajärvi 2009: 140). 

 

Kirjallisuuskatsauksen osuus kuuluu vahvasti tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun 

laadullisessa tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa kirjallisuuskatsaus luo kuvan 
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tutkimusilmiöstä ja sen avulla vahvistetaan teoreettista herkkyyttä. Opinnäytetyön teo-

reettista viitekehystä kirjoittaessa suhtauduttiin kriittisesti olemassa olevaa kirjallisuutta 

kohtaan. Tiedonhaut tehtiin tietokantoihin, joiden sisältämät aineistot ovat käyneet kak-

soissokkoarvioinnin läpi, ja ovat siten tieteellisesti tasokkaita. Tutkimusartikkeleiden ta-

sokkuuden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, onko artikkeli julkaistu tieteel-

lisessä lehdessä, jonka impact-factory on hyvä. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyk-

sessä aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvoinnin tarkastelussa käytettiin pääasialli-

sesti kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Kirjallisuutta käytettiin työmenetel-

mien ja työn keskeisten käsitteiden sekä eettisyyden ja luotettavuuden tietoperustana. 

Käytetty aineisto koostui ajantasaisesta tutkitusta tiedosta, mikä on ilmestynyt viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 92–93, 97, 181.) 

 

Luotettavuuden osoittamiseksi opinnäytetyön toteuttamisen kaikki vaiheet: työn lähtö-

asetelma, otoksen valinta ja aineiston keruu sekä menetelmä, jonka mukaan aineisto 

analysoitiin, on kuvattu tarkasti. Uskottavuutta lisää se, että opinnäytetyön otokseen 

osallistui aloittelevia sairaanhoitajia perioperatiivisesta toimintaympäristöstä, jotka pys-

tyivät parhaiten identifioimaan tarkasteltavan ilmiön. Aineiston sisällönanalyysi on suori-

tettu tarkasti ja huolellisesti tieteellistä aineiston analyysimenetelmää käyttäen. Analyy-

sin etenemisen vaiheet on kuvattu selkeästi ja analyysin eteneminen alkuperäisilmauk-

sista alaluokaksi on kuvattu myös esimerkin avulla. Sisällönanalyysissä muodostuneet 

luokat on tuotu taulukoin esille työn tulokset-osiossa. Tulokset on raportoitu avoimesti ja 

rehellisesti tuomalla kaikki aineistosta nousseet asiat esille. Tulosten raportoinnissa on 

tuotu esille suoria lainauksia alkuperäisilmaisuista, joiden avulla osoitetaan tulosten luo-

tettavuus sekä annetaan lukijalle mahdollisuus pohtia aineiston keruun polkua. Saatujen 

tulosten siirrettävyyttä lisää tulosten tarkastelu työhyvinvointia käsittelevään kirjallisuu-

teen ja aiempiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät aloittelevien sairaanhoitajien kokemuksia 

työuran alkuvaiheesta. Tässä työssä nousseissa tuloksissa on selkeä yhteneväisyys 

aiemmin julkaistujen tutkimusten kanssa. Tulosten vahvistettavuuteen on pyritty kiinnit-

tämällä huomiota koko opinnäytetyönprosessin tarkalla kuvaamisella. Riippuvuuden 

osoittamiseksi voidaan katsoa, että opinnäytetyö on toteutettu tieteellisiä tutkimusmeto-

deja käyttäen ja noudattaen hyviä tieteellisiä toimintatapoja. (Kankkunen – Vehviläinen-

Julkunen 2017: 198; Tuomi – Sarajärvi 2009: 138–139.)  

 

Aineiston sisällönanalyysin suoritti työtä kirjoittanut itsenäisesti, hyödyntäen kuitenkin 

ohjaavan opettajan asiantuntemusta sekä opinnäytetyönseminaari ryhmän jäsenten pa-
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lautetta luokkien muodostamisessa. Aineiston analysoinnissa pysyttiin uskollisena vas-

taajien kokemuksiin ja aineisto analysoitiin tutkimustehtävittäin. Aineistosta nostettiin tut-

kimustehtävittäin konkreettiset ilmaukset, jotka vastasivat kuhunkin tutkimustehtävään. 

Esimerkkinä tästä, aineistosta nousi esille työterveydenhuolto, joka koettiin toimimatto-

maksi. Vaikka työterveyshuolto koettiin toimimattomana, niin asiaa ei kuitenkaan il-

maistu, että se koettaisiin työhyvinvointia heikentävänä tekijänä. Toki työterveyshuolto 

on osa työntekijöille työnantajan tukemaa työhyvinvointia ja, jos se koetaan toimimatto-

maksi, voisi tulkita, että se koetaan työhyvinvointia heikentävänä tekijänä. 

 

Aineiston keruu toteutettiin teemakirjoituksen muodossa. Teemakirjoituksen haasteena 

voidaan nähdä aineiston luotettavuus, sillä tutkija ei pysty vakuuttumaan siitä, kuinka 

todenperäistä vastaajien vastaus on. Tähän samaan ongelmaan kuitenkin voi myös tör-

mätä aineiston hankkiessa haastattelemalla. (Apo 1995: 175.) Opinnäytetyön tekemisen 

lähtökohtana kuitenkin ajateltiin, että työhyvinvointi aiheena on ajankohtainen ja mielei-

nen myös vastaajien osalta, eikä heidänkään mielestänsä ole mielekästä kertoa näen-

näisiä kokemuksia. Tähän tukeutuen uskottiin vastaajien vastausten olevan totuuden-

mukaisia. Lisäksi näennäisten kokemusten selvittäminen ei olisi myöskään kovin miele-

kästä eikä järkevää. On kuitenkin hyvä pohtia, onko vastaajat uskaltaneet tai halunneet 

kertoa avoimesti ja totuudenmukaisesti kokemuksistaan, vai vastanneet sosiaalisesti 

mielekkäällä ja enemmän hyväksyttävällä tavalla. 

 

Tulosten luotettavuudessa on myös otettava huomioon, että aineisto koostui neljästä-

toista teemakirjoituksen vastauksesta. Laadullisen tutkimuksen otoksen koolle ei löydy 

kirjallisuudesta selkeää määritystä. Pikemminkin on tärkeää, että otokseen kuuluvat hen-

kilöt tietävät tutkittavasta aiheesta mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta 

(Tuomi – Sarajärvi 2009: 85). Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistettä-

vyyteen (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2017: 67; Tuomi – Sarajärvi 2009: 85), 

vaan tuomaan esille kuvaus tutkittavasta aiheesta (Tuomi – Sarajärvi 2009: 85). Laadul-

lisen tutkimuksen aineiston riittävyyden ratkaisemiseksi nousee kirjallisuudessa käsite 

saturaatiosta. Saturaatio eli aineiston kyllääntyminen tarkoittaa tilannetta, jossa aineisto 

alkaa toistaa itseään, eikä aineistosta nouse enää mitään uutta tietoa esille. Vaikka laa-

dullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, niin aineiston saturaation 

avulla jo pienenkin aineiston tuloksista voidaan tehdä yleistyksiä. Aineiston saturaatiosta 

puhuttaessa jokaisen luokan tulee esiintyä aineistossa vähintään kahdesti. On hyvä tie-

dostaa, ettei saturaatioon vetoaminen sovi kaikkeen laadulliseen tutkimukseen. (Tuomi 

– Sarajärvi 2009: 85, 87–89.) Tässä opinnäytetyössä ei vedota aineiston saturaatioon, 
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mutta mainitsemisen arvoista kuitenkin on, että työhyvinvoinnin edistävistä tekijöistä ala-

luokat: työyhteisö, työilmapiiri, kollegoiden tuki ja oma osaaminen ja työn hallinta sekä 

arvostuksen kokeminen nousi esille lähes kaikkien vastaajien vastauksista.   

 

6.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvoinnin kannalta kaksi merkittävää tekijää ovat yh-

teisöllisyys ja ammatillinen osaaminen ja kehittyminen. Työyhteisöllä on merkittävä vai-

kutus aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointiin. Olisi tärkeää kiinnittää huomiota 

myönteisen työpaikkakulttuurin vaalimiseen. Työyhteisö, jossa vallitsee avoin, suvaitse-

vainen, ystävällinen ja arvostava ilmapiiri edesauttaa aloittelevia sairaanhoitajia sopeu-

tumaan. On tärkeää, että aloittelevat sairaanhoitajat tuntevat olevansa tervetulleita työ-

yhteisöön ja kokevat olonsa turvalliseksi, jotta he pystyvät olemaan omana itsenään ja 

keskittämään energiansa uuden työroolin opetteluun. 

 

Perioperatiivisen hoitohenkilökunnan olisi hyvä tiedostaa ja ymmärtää, että heidän tar-

joamansa tuki aloittelevalle sairaanhoitajalle on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää, että 

aloittelevat sairaanhoitajat saavat kollegoiltaan sekä esimiehiltään tukea, joka vahvistaa 

heidän itsevarmuutensa kehittymistä, tukee ammatillista kasvua ja itsenäistymistä. Myös 

toimivaan palautekulttuuriin panostaminen työyksiköissä on tärkeää. Säännöllinen pa-

laute työstä ja työn suorittamisesta on yksi tärkeä tekijä ammatillisen osaamisen kehitty-

misessä, sillä se rohkaisee ja auttaa aloittelevaa sairaanhoitajaa suoriutumaan oikein. 

Positiivisen palautteen saaminen motivoi ja innostaa oppimaan sekä tukee itsevarmuu-

den kehittymistä.  

 

Suomen koulutusjärjestelmästä valmistutaan yleissairaanhoitajiksi, jonka vuoksi pereh-

dyttäminen perioperatiivisen hoitotyön pariin työelämässä korostuu. Panostamalla laa-

dukkaaseen perehdyttämiseen luodaan aloitteleville sairaanhoitajille hyvä lähtökohta to-

teuttaa turvallista ja laadukasta perioperatiivista hoitotyötä. Laadukas ja kattava pereh-

dyttäminen tukee aloittelevia sairaanhoitajia ammatilliseen osaamiseen ja luo pohjan 

ammatilliseen kehittymiseen. Tämän vuoksi olisi hyvä kehittää perehdyttämistä keskit-

tyen paremmin tukemaan aloittelevien sairaanhoitajien tarpeita. Mentorointi varsinaisen 

perehdyttämisen lisäksi voisi olla yksi tekijä, jota kehittämällä voitaisiin myötävaikuttaa 

aloittelevien sairaanhoitajien työssä jaksamiseen perioperatiivisessa hoitotyössä.  
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Mentorointi, jossa vallitsee turvallinen ja luottamuksellinen suhde pystyisi auttamaan 

aloittelevia sairaanhoitajia sopeutumaan työyksikköön. Uuden työntekijän mentori ei tar-

vitse olla välttämättä sama henkilö kuin perehdyttäjä. Aloittelevalle sairaanhoitajalle 

mentori varsinaisen perehdyttäjän lisäksi saattaisi olla hyödyllinen tarjoamaan heille tar-

vitsemansa tuen sekä lievittämään epävarmuuden ja stressin kokemista. Mentorin tulisi 

olla kokenut työyhteisön jäsen, joka aktiivisesti etsii mahdollisuuksia jakaa informaatiota 

uudelle hoitajalle sekä arvioi uuden sairaanhoitajan edistymistä. Mentori työskentelee 

perehtyjän rinnalla ja auttaa edistämään uuden hoitajan ammatillista kasvua. Perehdyt-

täjä perehdyttää uuden työntekijän uuteen toimintaan ja toimenkuvaan. Mentori jakaa 

tietoa organisaatiossa vallitsevista arvoista, odotuksista ja yksikön normeista. Tarjoa-

malla uudelle työntekijälle perehdyttäjän lisäksi mentori pystytään tarjoamaan laajempi 

tuki uuden sairaanhoitajarooliin sisäistämiseen. (Mollohan – Morales 2016: 106.) 

 

Päivittäisen työn johtamisessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että aloittelevat sairaan-

hoitajat sijoitetaan työskentelemään kokeneimpien kollegoidensa kanssa. Tällä keinoin 

voidaan tukea aloittelevia sairaanhoitajia suoriutumaan turvallisesti työstään ja mahdol-

listetaan heille avun saaminen. Työhyvinvoinnin edistämiseksi olisi tärkeää kiinnittää 

huomiota myös työoloihin. Riittävät henkilöstöresurssit ja tauoille pääseminen tulisi tur-

vata. Leikkausosastolla hoitajien työ leikkaussalissa on intensiivistä ja vaatii jatkuvaa 

keskittymiskykyä. Pitkissä leikkauksissa työn tauottaminen ei onnistu ilman riittäviä hen-

kilöstöresursseja, sillä leikkaussalista hoitaja ei voi irtaantua työtehtävistään ilman, että 

häntä tulee kollega päästämään. Ilman riittäviä taukoja keskittymiskyky laskee, joka vai-

kuttaa hoidon laatuun sekä potilasturvallisuuteen. 

 

Aloittelevien sairaanhoitajien työhyvinvointia perioperatiivisessa hoitotyössä ei ole juuri 

tutkittu, mikä osoittaa tarpeen työhyvinvointi tutkimukselle aloittelevien sairaanhoitajien 

näkökulmasta myös tulevaisuudessa. Tässä työssä aineistoa kerättiin laadullisin mene-

telmin aloittelevilta perioperatiivisilta sairaanhoitajilta, jotka työskentelivät niin anestesia- 

ja heräämöhoitajan sekä instrumentoivan- ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä. 

Työn tulokset toivat esille, kuinka aloittelevat sairaanhoitajat yleisesti kokevat työhyvin-

vointinsa ja siihen vaikuttavista edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. Työn tuloksista 

nousi esille kollegoiden ja esimiesten tuen tärkeys aloitteleville sairaanhoitajille. Voisikin 

olla mielekästä ja hyödyllistä tutkia aloittelevien sairaanhoitajien sosiaalisen tuen saa-

mista ja sen elementtejä tarkemmin perioperatiivisessa hoitotyön toimintaympäristössä.  
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Teemakirjoituspyyntö 

SAATEKIRJE 

 

Arvoisa kollega, 

 

Pyydän sinua osallistumaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkin-

non opinnäytetyön tutkimukseen, jossa selvitetään uransa alkutaipaleella olevien sai-

raanhoitajien kokemuksia työhyvinvoinnista sekä työhyvinvointiin vaikuttavista edistä-

vistä ja heikentävistä tekijöistä perioperatiivisessa hoitotyössä.  

 

Luvan opinnäytetyön tekemiseen on myöntänyt xxxxxxxxxxxxxxx. Osallistuminen on täy-

sin vapaaehtoista, mutta toivottavaa. Aineisto kerätään xxxxxxxxxx xxxxxx anestesia- ja 

leikkausosaston sairaanhoitajilta, jotka ovat työskennelleet perioperatiivisessa hoito-

työssä alle 1,5 vuotta. Aineisto kerätään teemakirjoituksen muodossa. Toivon sinulta 

omakohtaisia ja rehellisiä vastauksia. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman 

luottamuksellisesti. Saatu aineisto tulee ainoastaan tämän opinnäytetyön käyttöön. Ai-

neisto hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. Kyselyyn vastaamiseen 

on aikaa kolme viikkoa. Opinnäytetyön tulokset voit lukea työn valmistuttua osoitteesta: 

www.theseus.fi.  

 

Pyydän sinua palauttamaan taustatietolomakkeen ja vastauksesi suljetussa vastauskuo-

ressa kansliassa sijaitsevaan palautuslaatikkoon ______ mennessä. 

 

 

Kiitos osallistumisestasi!  

 

 

Lisätietoa opinnäytetyöstä voit saada, 

 

Carolina Riikonen  Marianne Pitkäjärvi  
Sairaanhoitaja, YAMK opiskelija Lehtori, FT, esh 
carolina.riikonen@metropolia.fi marianne.pitkajarvi@metropolia.fi 
p.xxx xxx xxxx  p.xxx xxx xxxx
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TEEMAKIRJOITUSPYYNTÖ 

 

Työhyvinvointi on monen tekijän summa, mihin vaikuttavat työntekijä, työyhteisö ja orga-

nisaatio. Rauramon (2012) työhyvinvoinnin portaat -malli kuvaa työhyvinvoinnin muo-

dostuvan viidestä osa-alueesta: terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja 

osaaminen. Terveys käsittää terveelliset elämäntavat ja työn, mikä on kuormituksel-

taan sopiva suhteessa työntekijäänsä ja mahdollistaa virikkeisen vapaa-ajan. Turvalli-

suus käsittää turvallisen työympäristön ja turvalliset toimintatavat, toimeentulon mahdol-

listavan palkkauksen, työsuhteen vakauden sekä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen 

työyhteisön. Yhteisöllisyys käsittää työyhteisön, jossa vallitsee myönteinen ilmapiiri, eri-

laisuus hyväksytään ja jokaisella on vaikutusmahdollisuus työhönsä. Arvostus käsittää 

yksilön arvostuksen kokemisen sekä työn arvon ja merkityksen. On tärkeää, että 

jokaisen yksilön työpanos otetaan huomioon ja jokaista kohdellaan arvostavasti sekä 

yksilö kokee työnsä mielekkääksi. Osaaminen käsittää oman työn hallinnan sekä osaa-

misen ylläpidon ja kehittämisen. Työ tarjoaa oppimiskokemuksia, oivaltamisen iloa ja 

mahdollisuuden omien edellytyksien täysipainoiseen hyödyntämiseen. (Rauramo 2012 

Työhyvinvoinnin portaat-viisi vaikuttavaa askelta.)  

 

Pyydän sinua kirjoittamaan avoimesti, omin sanoin ja mielellään kokonaisin virkkein siitä, 

minkälaiseksi koet työhyvinvointisi. Jokainen vastaus on tärkeä. Ei tarvitse pelätä, että 

kirjoittaisit väärin tai vääristä asioista, sillä kokemukset ovat aina yksilöllisiä ja arvokkaita. 

Kirjoita vapaamuotoisesti itsellesi sopivalla tyylillä. Kerro, kuvaile ja voit myös havainnol-

listaa vastauksiasi tuoden esille esimerkkejä. Ohessa kysymyksiä, joista toivon saavani 

tietoa ja jotka auttavat sinua kirjoittamisessa. 

- Minkälaiseksi koet työhyvinvointisi? Minkälaisten asioiden koet vaikuttavan työ-

hyvinvointiisi? Minkälaiseksi koet terveyden, turvallisuuden, yhteisöllisyyden, ar-

vostuksen ja osaamisen työssäsi? 

- Minkälaiset tekijät lisäävät työhyvinvointiasi? Minkälaiset asiat tekevät työstäsi 

mielekkään ja työpäivästäsi kivan?  

- Minkälaiset tekijät heikentävät työhyvinvointiasi? Minkälaisten asioiden työssäsi 

koet kuormittavan sinua liikaa? 

- Miten koet työympäristön ja toimintatapojen vaikuttavan työhyvinvointiisi? Mitkä 

asiat työympäristössä ja toimintatavoissa vaikuttavat positiivisesti ja/tai negatii-

visesti työhyvinvointiisi?  

- Miten koet työyhteisön vaikuttavan työhyvinvointiisi? Koetko työyhteisön lisää-

vän tai heikentävän työhyvinvointiasi? Minkälaiset asiat työyhteisössä lisäävät 

ja/tai heikentävät työhyvinvointiasi? 
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- Miten arvostus vaikuttaa työhyvinvointiisi? Koetko työsi arvokkaaksi ja merkityk-

selliseksi? Koetko saavasi arvostusta työssäsi? 

- Miten koet osaamisen vaikuttavan työhyvinvointiisi? 

 

Voit kirjoittaa vastauksesi tietokoneella ja tulostaa sen tai halutessasi voit kirjoittaa vas-

tauksesi käsin. 

 

Kiitos vastaamisesta! 
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TAUSTATIEDOT 

 

1. Kauanko olet työskennellyt perioperatiivisessa hoitotyössä? 

 

 

______vuotta _____ kuukautta 

 

 

2. Missä työtehtävissä työskentelet perioperatiivisessa hoitotyössä? Ympyröi kaikki 

sinun työtehtäviisi sopivat. 

 

 

a. instrumentoivana sairaanhoitajana 

b. valvovana sairaanhoitajana 

c. anestesiasairaanhoitajana 

d. heräämön sairaanhoitajana 
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Voit kirjoittaa vastauksesi tähän, tarvittaessa jatka kääntöpuolelle.  
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Kiitos vastauksistasi! 
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Ennakkotiedote  

 

Ennakkotiedote xx.xx.2018 

Opinnäytetyö: Aloit televan sairaanhoitajan työhyvinvoint i  

perioperati ivisessa hoitotyössä  

 

Työhyvinvointi koskettaa meitä jokaista. Perioperatiivinen hoitotyö elää jatkuvassa muutok-

sessa.  Viime vuosien aikana tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset ovat näkyneet 

myös perioperatiivisessa hoitotyössä. Jatkuva toiminnan muuttuminen ja tehostaminen li-

sää haasteita työssä jaksamiseen. 

 

Vaikka xxxxxxx on säännöllisesti seurattu henkilöstön työhyvinvointia, uransa alkutaipa-

leella olevien sairaanhoitajien työhyvinvoinnista tiedetään vähän. Nyt sinulla on mahdolli-

suus päästä kertomaan omista kokemuksistasi liittyen työhyvinvointiin. Voit vaikuttaa työ-

hyvinvoinnin kehittämiseen osallistumalla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkea-

koulun opinnäytetyöhön. Opinnäytetyössä selvitetään aloittelevien sairaanhoitajien koke-

muksia työhyvinvoinnista sekä työhyvinvointiin liittyvistä edistävistä ja heikentävistä teki-

jöistä perioperatiivisessa hoitotyössä. Tavoitteena on kehittää aloittelevien sairaanhoitajien 

työssä jaksamisen tukemista.  

 

Osallistumaan kutsutaan sairaanhoitajia, jotka ovat työskennelleet perioperatiivisessa hoi-

totyössä alle 1,5 vuotta. Opinnäytetyön tiedonkeruu toteutetaan xxxxxxxxx 2018 aikana. 

Luvan opinnäytetyön tekemiseen on myöntänyt xxxxxxxxxxxxxxxx. Osallistuminen on täy-

sin vapaaehtoista. Aineisto kerätään teemakirjoituksen muodossa. Saatu aineisto käsitel-

lään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Aineisto kerätään ainoastaan tämän opinnäyte-

työn käyttöön ja hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. Opinnäytetyön val-

mistuttua se julkaistaan sähköisesti osoitteessa: www.theseus.fi. 

 

Työhyvinvointiin panostamalla työssä jaksaminen paremmaksi! 

 

Toivottavasti mielenkiintosi heräsi ja innostut osallistumaan.  

 

Lisätietoja opinnäytetyöstä voit saada: 

 

Carolina Riikonen  Marianne Pitkäjärvi 
sairaanhoitaja   Filosofian tohtori, erikoissairaanhoitaja 
opinnäytetyön tekijä   opinnäytetyön ohjaaja 
carolina.riikonen@metropolia.fi marianne.pitkäjärvi@metropolia.fi 
p.xxx xxx xxxx  p.xxx xxx xxxx 
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Tutkimustaulukko 

TEKIJÄT TARKOITUS KOHDERYHMÄ AINEISTON KERUU JA ANA-
LYSOINTI 

KESKEISET TULOKSET 

Lilja Andersson 
Petra, Edberg Anna-
Karin 2010. The tran-
sition from rookie to 
genuine nurse: Nar-
ratives from Swedish 
nurses 1 year after 
graduation.  
 

Kuvata vasta valmis-
tuneiden sairaanhoi-
tajien kokemuksia 
heidän uudessa am-
mattiroolissaan en-
simmäisen työvuo-
den aikana. 

Etelä Ruotsissa, 
vasta valmistunutta 
sairaanhoitajaa 
(n=8), joilla työkoke-
musta oli kertynyt 
vuoden verran val-
mistumisen jälkeen. 
Osallistujat olivat iäl-
tään 24-40 vuotiaita, 
keski-ikä oli 29 
vuotta. 

Aineiston keruu toteutettiin 
2007 osana laajempaa pitkit-
täistutkimusta. Aineisto kerät-
tiin käyttäen narratiivista haas-
tattelua. Haastattelut pidettiin 
n.1 vuoden päästä informant-
tien valmistumisesta. Aineisto 
analysoitiin käyttäen sisäl-
lönanalyysia pyrkien tuomaan 
esille vastaajien ilmaisuista 
keskeinen sanoma sekä sy-
vällisesti ymmärtämään ja tul-
kitsemaan niiden merkitystä 
kokijalleen. 

Sairaanhoitajat kokivat aluksi olevansa 
alokkaita ja pyrkivät tulemaan hyväksy-
tyksi ja arvostetuksi. Lopulta he tunsivat 
olevansa rekisteröityneitä sairaanhoitajia, 
joka vaati heitä ottamaan vastuun, aset-
tamaan tehtävät tärkeysjärjestykseen ja 
välittämään luottamusta potilaille. 

Feng Rung-Fen, Tsai 
Yun-Fang 2011. So-
cialisation of new 
graduate nurses to 
practising nurses.  

Tutkia vasta valmis-
tuneiden sairaanhoi-
tajien sosiaalistumi-
sen kokemuksia aloit-
taessaan sairaanhoi-
tajan työn.  

Pohjois-Taiwan,  
vasta valmistunutta 
sairaanhoitajaa 
(n=7), joilla työkoke-
musta oli kertynyt 
keskimäärin 5,5 kuu-
kautta. Osallistujat 
olivat iältään 21-23 
vuotiaita. 

Aineisto kerättiin syvä haastat-
teluin käyttäen avoimia ja puo-
listrukturoituja kysymyksiä. Ai-
neisto analysoitiin käyttäen si-
sällönanalyysia. Haastattelut 
nauhoitettiin ja auki kirjoitettiin 
sekä analysoitiin kunkin haas-
tattelun jälkeen. Aineistoa ke-
rättiin ja analysoitiin, kunnes 
aineisto saturoitui, eikä uutta 
informaatiota noussut analyy-
sissä esille. 

Ammatillinen sosiaalistuminen oli vai-
keaa uusille sairaanhoitajille. He tarvitsi-
vat aikaa tiedon ja kliinisten taitojen ke-
hittymisessä. Vaikeinta oli kuitenkin or-
ganisatorinen sosiaalistuminen, sopeutu-
minen byrokraattiseen käytäntöön, suh-
teiden ylläpitäminen kollegoihin sekä 
osaston sääntöihin ja kulttuuriin tutustu-
minen. Aloittelevat sairaanhoitajat kokivat 
myös turhautumista ammatillisen ja or-
ganisatoristen arvojen ristiriitaisuuden 
vuoksi. 

Halpin Yvonne, Terry 
Louise M., Curzio 

Tutkia vasta valmis-
tuneiden sairaanhoi-
tajien kokemuksia 

Englanti,  Pitkittäistutkimus, kohorttitutki-
mus. Aineiston keruu toteutet-

Aloittelevien sairaanhoitajien stressiteki-
jöistä kaikista suurin oli työmäärä, mikä 
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TEKIJÄT TARKOITUS KOHDERYHMÄ AINEISTON KERUU JA ANA-
LYSOINTI 

KESKEISET TULOKSET 

Joan 2017. A longitu-
dinal, mixed methods 
investigation of newly 
qualified nurses` 
workplace stressors 
and stress expe-
riences during transi-
tion.  

stressistä ja stressite-
kijöistä 12 kk:n ajan 
valmistumisen jäl-
keen. 

1. vaiheessa juuri 
valmistuneita sai-
raanhoitajia (n=288), 
2. vaiheessa 6kk val-
mistumisesta 
(n=107), 3. vai-
heessa 12kk valmis-
tumisesta (n=86), 4. 
vaiheessa 12kk val-
mistumisesta (n=14). 

tiin 2010-2012. Aineisto kerät-
tiin 4 vaiheessa: 1. vaihe juuri 
valmistuttua, 2. vaihe 6kk val-
mistumisesta ja 3. sekä 4. 
vaihe 12kk valmistumisesta. 
1.-3. vaihe toteutettiin kysely-
lomakkeella käyttäen standar-
disoitua NSS:ä (Nursing 
Stress Scale). Aineisto analy-
soitiin IBM SPSS Statistics 21 
-ohjelmalla. 4. vaiheessa to-
teutettiin teemahaastattelu, 
joka analysoitiin temaattisen 
analyysin menetelmällä.  

johtui riittämättömistä henkilöstöresurs-
seista ja moninaisista sairaanhoitajan 
rooliin liittyvistä vaatimusten hallinnasta. 
Myös huono käyttäytyminen työpaikalla 
osoittautui stressitekijäksi. Työympäris-
tön helpottavaksi tekijäksi koettiin se, että 
on osana hyvää tiimiä, jossa käyttäydy-
tään kohteliaasti ja heille tarjotaan tukea. 

Kelly Jennifer, Ahern 
Kathy 2007. Prepa-
ring nurses for prac-
tice: A phenomenolo-
gical study of the new 
graduate in Australia.  

Tutkia viimeisen vuo-
den sairaanhoitaja 
opiskelijoiden odotuk-
sia ennen siirtymistä 
työelämään ja ku-
vailla vasta valmistu-
neiden sairaanhoita-
jien kokemuksia en-
simmäisten 6 kk:n 
ajalta kliinisessä 
työssä. 

Australiassa,  
vasta valmistunutta 
sairaanhoitajaa 
(n=13). 

Aineisto kerättiin 3 vaiheessa: 
ennen työn aloittamista, 
1kk:en ja 6kk:en työn aloitta-
misen jälkeen.  
Aineistonkeruu toteutettiin 
puolistrukturoiduin haastatte-
luin. Aineisto analysoitiin käyt-
täen teema analyysia. 

Opiskelijoina osallistujilla oli positiivinen 
käsitys sairaanhoitajan roolista. Vasta 
valmistuneet eivät kuitenkaan olleet val-
miita sairaanhoitaja kollegoiden ilkeään 
käytökseen ja rajalliseen avun määrään.  

O`shea Maria, Kelly 
Billy 2005. The lived 
experiences of newly 
qualified nurses on 
clinical placement du-
ring the first six 

Tutkia vasta valmis-
tuneiden sairaanhoi-
tajien kokemuksia 
kliinisestä hoito-
työstä. 

Irlanti, vasta valmis-
tuneita sairaanhoita-
jia (n=10), joilla oli 
kertynyt työkoke-
musta 6 kuukautta. 

Fenomenologinen Heidegge-
rian, hermeneutinen lähesty-
mistapa. Aineisto kerättiin 
syvä haastatteluin ja aineisto 
analysoitiin käyttäen temaat-
tista sisällönanalyysiä. 

Vasta valmistuneet sairaanhoitajat koki-
vat aluksi hoitotyön stressaavaksi. 
Stressi johtui uuteen rooliin liittyvistä mo-
ninaisista velvollisuuksista sekä johtamis-
, organisointi- ja kliinisten taitojen puut-
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TEKIJÄT TARKOITUS KOHDERYHMÄ AINEISTON KERUU JA ANA-
LYSOINTI 

KESKEISET TULOKSET 

months following re-
gistration in the Re-
public of Ireland.  

teesta. Opiskelijoiden ohjaus ja tilantei-
den hoitaminen, joihin he eivät olleet val-
mistautuneet lisäsivät ahdistuneisuutta. 
Arvostetuksi tuleminen, tiedostaminen 
oman työn merkityksellisyydestä potilai-
den hoidossa ja palkka olivat uuden sai-
raanhoitajan roolin positiivisia tekijöitä. 

Parker Vicki, Giles 
Michelle, Lantry 
Gena, McMillan Mar-
garet 2012. New gra-
duate nurses` expe-
riences in their first 
year of practice.  

Tutkia vasta valmis-
tuneiden sairaanhoi-
tajien kokemuksia 
hoitotyöhön siirtymi-
sestä ja tunnistaa te-
kijät, jotka vaikuttavat 
siirtymisessä hoito-
työhön, tyytyväisyy-
teen ja aikomukseen 
jäädä hoitotyöhön. 

Australiassa, uransa 
aloittanutta sairaan-
hoitajaa (n=282) vas-
tasi sähköiseen kyse-
lyyn ja ryhmähaastat-
teluihin osallistui 
vasta valmistuneita 
sairaanhoitajia 
(n=55), jotka jaettiin 
seitsemään ryhmään, 
6-10 hlö/ryhmä. 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivi-
sen tutkimuksen yhdistelmä. 
Kvantitatiivinen aineisto kerät-
tiin sähköisellä kyselyllä. Kva-
litatiivinen aineisto kerättiin 
ryhmähaastatteluin. 
Kvantitatiivinen aineisto analy-
soitiin käyttäen SPSS -ohjel-
maa.  
Kvalitatiivinen aineisto analy-
soitiin käyttäen teemoittelua.  

Aloittelevat sairaanhoitajat kokivat työnsä 
stressaavaksi, emotionaalisesti haasta-
vaksi ja työmäärän raskaaksi sekä fyysi-
sesti vaativaksi. Vastaajat olivat tyytyväi-
siä rekrytointiprosessiinsa ja ammatillisen 
kehityksen tukemiseen. Vähiten he olivat 
tyytyväisiä työmäärään, työn ja vapaa-
ajan tasapainoon sekä palkkatasoon. 
Vastaajat kuvasivat hoitotyöhön siirtymi-
sen haastavaksi, stressaavaksi ja vaike-
aksi. Tekijät, jotka vaikuttivat merkittä-
västi siirtyessä työelämään, olivat työym-
päristön luonne sekä heille tarjotun tuen 
määrä ja laatu. Aloittelevat sairaanhoita-
jat kokivat, että tuki oli tärkeää palautteen 
ja rohkaisun kera. 

Regan Sandra ym. 
2017. Starting Out: 
qualitative perspecti-
ves of new graduate 
nurses and nurse 
leaders on transition 
to practice.  

Kuvata uusien sai-
raanhoitajien koke-
muksia siirtymisestä 
Kanadan terveyden-
huoltoon tutkimalla 
uusien sairaanhoita-
jien ja sairaanhoitaja 

Kanadassa, vasta 
valmistuneita sai-
raanhoitajia (n=42), 
jotka olivat valmistu-
neet viimeisen kah-
den vuoden aikana, 
sekä sairaanhoitajien 
esimiehiä (n=28). 

Aineisto kerättiin yksilö sekä 
ryhmä haastatteluin. 42 vasta-
valmistunutta sairaanhoitajaa 
jaettiin 8 kohderyhmään ja 10 
yksilö haastateltiin. 28 sai-
raanhoitajien esimiestä jaettiin 
kuuteen kohderyhmään ja 8 
yksilö haastateltiin.  Aineisto 

Uudet sairaanhoitajat ja sairaanhoitajien 
esimiehet toivat esille virallisen orientaa-
tion ja yksikköjen kulttuurin, joka kannus-
taa rakentavaan palautteeseen sekä tu-
kea tarjoavat mentorit tekijöiksi, jotka hel-
pottavat vastavalmistuneiden sairaanhoi-
tajien siirtymistä työelämään. Esteiksi 
nousi perehdyttämisjakson pituuden 
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TEKIJÄT TARKOITUS KOHDERYHMÄ AINEISTON KERUU JA ANA-
LYSOINTI 

KESKEISET TULOKSET 

johtajien näkökulmia 
yksiköiden rooleista. 

analysoitiin aineistolähtöisellä 
sisällönanalyysilla. 

odottamattomat muutokset, riittämättö-
mät henkilöstöresurssit, epäasiallinen 
käyttäytyminen työyksikössä sekä ras-
kaat työmäärät. 

Utrikainen Katri, Kyn-
gäs Helvi 2008. Hoi-
tajien työhyvinvointi: 
systemaattinen kirjal-
lisuuskatsaus. 

Kuvailla hoitajien työ-
hyvinvointia ja sitä 
käsitteleviä tutkimuk-
sia. 

21 tieteellistä tutki-
musartikkelia 

Aineisto kerättiin systemaatti-
sella tiedonhaulla tietokan-
noista: ABI/Inform, PsycINFO, 
Cinahl, Medline Ovid käyttäen 
hakusanoina `nurses` ja `job 
satisfaction`. Aineisto analy-
soitiin induktiivista sisäl-
lönanalyysia soveltaen. 

Koettu työhyvinvointi on osittain riippuvai-
nen hoitajien työn luonteesta ja näin ollen 
vaihtelevan eri työtehtävissä. Työhyvin-
voinnin kannalta merkittäväksi asiakoko-
naisuudeksi nousi hoitajien välinen yhtei-
söllisyys ja potilashoito. Työhyvinvoinnin 
kannalta myös työn organisointi tavoilla 
on merkitystä. 

Wangensteen Sigrid, 
Johansson IS, Nord-
ström G 2007. The 
first year as a gradu-
ate nurse – an expe-
rience of growth and 
development.  

Valaista, kuinka 
vasta valmistuneet 
sairaanhoitajat koke-
vat ensimmäisen työ-
vuotensa sairaanhoi-
tajana. 

Norjassa, uransa al-
kutaipaleella olevat 
sairaanhoitajat 
(n=12), joilla työkoke-
musta oli kertynyt 
enintään vuoden ver-
ran ja, jotka työsken-
telivät sairaaloissa ja 
kotihoidossa. Osallis-
tujat olivat iältään 23-
44 vuotiaita, keski-ikä 
oli 30 vuotta. 

Aineisto kerättiin keväällä 
2002 yksilö haastatteluin. Ai-
neisto analysoitiin käyttäen si-
sällönanalyysia pyrkien tuo-
maan esille vastaajien ilmai-
suista keskeinen sanoma 
sekä syvällisesti ymmärtä-
mään ja tulkitsemaan niiden 
merkitystä kokijalleen. 
 
 

Aloittelevat sairaanhoitajat kuvasivat al-
kunsa sairaanhoitajana vaikeaksi, mutta 
se antoi ennen kaikkea kuvauksen, jota 
tulkittiin kasvun ja kehityksen koke-
mukseksi. Uusi rooli sairaanhoitajana ko-
ettiin haastavaksi. Aloittelevat sairaanhoi-
tajat kokivat epävarmuutta huolimatta 
siitä, oliko työympäristö tuttu entuudes-
taan vai ei. He arvostivat tukea tarjoavaa 
ympäristöä, jossa heidän sallittiin olla uu-
sia ja rohkaistiin esittämään kysymyksiä. 
Rakentavan palautteen saaminen koettiin 
olennaiseksi sairaanhoitajan osaamisen 
kehittymistä. 

 


