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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla erään kaupungin hammashuollon 
hoitohenkilökunnan työssä jaksamista ja työmotivaatiota sekä niihin vaikuttavia 
tekijöitä. 
  
Tutkimus suunnattiin erään kaupungin terveyskeskuksen hammashoitolan 
hoitohenkilökunnalle (N=45). Vastausprosentti oli 71% (n=32). Tutkimusaineisto 
kerättiin kyselylomakkeella syyskuussa 2010 kahden viikon aikana. 
Monivalintakysymykset analysoitiin käyttäen SPSS-17,0-tilasto-ohjelmaa sekä 
Excel- taulukko-ohjelmaa. Avoimet kysymykset analysoitiin käyttämällä sisällön 
analyysimenetelmää. 
 
Tutkimustulosten mukaan hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksaminen 
ja työmotivaatio oli melko hyvä. Hammashuollon työ koettiin enimmäkseen 
keskinkertaisen raskaaksi. Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin ja työtehtäviin 
koettiin huonoiksi. Tutkittavista yli puolet oli harkinnut alanvaihtoa.Tutkimuksen 
mukaan tärkeimpiä työssä jaksamista ja työmotivaatiota edistäviä tekijöitä olivat 
asianmukaiset työvälineet ja työympäristö, hyvät työkaverit, hyvä palkkaus, hyvä 
työilmapiiri, yhteistyö henkilökunnan välillä, mukavat potilaat, kiireettömyys ja 
koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Työssä jaksamista ja työmotivaatiota 
heikentäviä tekijöitä olivat kiire, huono palkka, huono työilmapiiri, 
vaikutusmahdollisuuksien puute työtehtäviin,  huono ergonomia, hoitajien työn 
aliarvostus, juoruilu ja pahanpuhuminen sekä eriarvoisuus eri ammattiryhmien 
kesken. 
 
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää parannettaessa hammashuollon 
hoitohenkilökunnan työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Hoitajien palkkausta 
tulisi parantaa ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan työhön tulisi lisätä. 
 
Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia koko hammashuollon henkilökunnan työssä 
jaksamista ja työmotivaatiota sekä verrata keskenään eri ammattiryhmien 
kokemuksia hammashuollon työstä ja työssä jaksamisesta ja työmotivaatiosta.  
________________________________________________________________ 
Asiasanat     työssä jaksaminen, työmotivaatio, hoitohenkilökunta, 

hammashoito 
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The purpose of this bachelor´s thesis was find out which factors affect coping at 
work and work motivation among nurses in dental care. 
 
The research was carried out among nurses in dental care in a city in Finland. 
(N=45). The response rate was 71%. The research material was collected during 
two weeks in September 2010 . The material was analysed with statistical analysis 
method and with Excel programmes. Content analysis method was used with open 
ended questions. 
 
The results of this study show that coping at work and work motivation among 
nurses in dental care is quite good. The work load was felt to be on medium level. 
The possibility to have influence on one`s own working pace and work tasks was 
felt to be poor. More than 50% of the nurses had thought about changing the field. 
The most important factors that had a positive effect on coping and motivation 
were suitable tools and a good working environment, good colleagues, a good 
salary, positive working atmosphere, cooperation among nurses, nice patients, not 
having hurry all the time and the possibility to participate in further training and to 
develop oneself. The factors that had a negative influence include being in a 
hurry, bad salary, negative working atmosphere, not being able to influence one`s 
own work tasks, poor ergonomic conditions, not feeling valued or respected, 
gossiping and talking behind colleagues back, and inequality between different 
professional groups. 
 
The research results can be used when developing coping at work and work 
motivation among nurses in dental care. There were some development needs 
concerning salary and the possibilities to influence one`s own work. 
 
A topic for further research could be to study the coping at work and work 
motivation among the whole dental care personnel and compare the results 
received from different professional groups. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla erään 

kaupungin terveyskeskuksen hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä 

jaksamista ja työmotivaatiota sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Hoitohenkilökunnan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina. (Vaasan 

kaupunki. Poissaolotilastot.) Opinnäytetyö on osa tekijän opintoja, joissa 

opistotasoinen sairaanhoitajan tutkinto päivitetään ammattikorkeakoulutasoiseksi 

tutkinnoksi. Aihe on ajankohtainen ja kiinnostaa tekijää oman työn kannalta. 

 

Suomalaisilla hoitotyöntekijöillä on todettu viime vuosina uupumusta. 

Hoitohenkilöstöstä puolet kärsi keskimääräisestä ja joka kymmenes voimakkaasta 

työuupumuksesta. Lähes joka viides kärsi voimakkaasta emotionaalisesta 

väsymyksestä. Työn henkinen rasittavuus ja kiire ovat lisääntyneet erityisesti 

sosiaali-ja terveysalalla vuosituhannen vaihteesta lähtien. Kuitenkin 

kansainvälisessä vertailussa työuupumuksen kokonaistaso oli alhaisin 

suomalaisilla hoitajilla. (Kanste & Kyngäs  2006, 233-234, 241.) 

 

Helsingin yliopisto aloitti keväällä 2010 tämän tutkimuksen kohteena olevan 

kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa 1,5–vuotisen Tuottavuus talkoot-

projektin. Pilottiryhmiksi työhyvinvointitutkimukseen valittiin hammashuolto ja 

päihdehuolto. Koko hammashuollon henkilökunnalle tehtiin keväällä 2010 

kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli työkyvyn ylläpito ja työn kehittäminen sekä 

tieteellisten tutkimustulosten hankkiminen. (Eloranta 2009.) 
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Tämän tutkimuksen kohdeorganisaation henkilöstölle tehdään vuosittain yleinen 

työyhteisökysely, jonka tulokset käsitellään työyksiköiden omissa kokouksissa.  

(Vaasan kaupunki 2009, Henkilöstöpalveluiden julkaisuja.) Vain hammashuollon 

hoitohenkilökuntaa koskevaa työssä jaksamisen ja työmotivaation tutkimusta ei 

ole aiemmin tehty. Sen sijaan hammaslääkäreille tehdään säännöllisesti muutaman 

vuoden välein Hammaslääkäriliiton työhyvinvointitutkimus. (Hakanen & 

Perhonniemi 2006, 1.) 

 

Kuntatyönantaja-lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan, että hammashuollon 

hoitohenkilökunnan työmotivaatioon ja työhyvinvointiin on kiinnitettävä entistä 

enemmän huomiota. Henkilökuntaresurssit ovat pienet.Varsinkin suuhygienistejä 

on vähän ja heidän työnkuvansa on suppea. Hammaslääkäreiden tehtäviä voisi 

delegoida suuhygienisteille ja hammashoitajille ja tulospalkkausta voisi käyttää 

yhtenä muutos- ja kehittämismenetelmänä. Joissakin kunnissa on käytössä 

tulospalkkiot ja toimenpidepalkkiot koko henkilökunnalle. Niiden avulla 

tehostetaan toimintaa ja henkilökuntaa palkitaan. (Nordberg 2003, 28-29.)  

 

Hammashuollon työ on muuttunut oleellisesti viime vuosien aikana, kun 

hammashuollon kokonaisuudistus toteutettiin vuosina 2001-2002. Tällöin ikärajat 

poistuivat käytöstä ja kaikenikäiset alkoivat kuulua terveyskeskuksen 

hammashuollon piiriin. Muutoksia aiheutti myös hoitotakuun voimaantulo vuonna 

2005. (Hakanen & Perhonniemi 2006, 1, 6, 90.) Potilasmäärät ovat kasvaneet, 

työtahti  kiristynyt, työmäärä lisääntynyt ja varsinkin julkisella sektorilla 

terveydenhuollossa vaikutusmahdollisuudet työhön ovat heikentyneet. 

Hammashoidon työssä on paljon fyysistä ja psyykkistä rasitusta sekä erilaisia 

haitta- ja vaaratekijöitä. (Murtomaa, Hatakka, Nordblad & Räsänen 2003, 34, 39.) 
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Hammashuollon hoitohenkilökunnan palkkaukseen ei ole tullut kovinkaan 

huomattavia muutoksia tutkimuksen kohdeorganisaatiossa. 

  

Työhyvinvointi on ollut viime aikoina paljon esillä. Hoitoalan pätkätyöt, 

määräaikaiset työsuhteet sekä huono palkkaus lisäävät naisvaltaisen hoitoalan 

henkilöstön työuupumusta ja heikentävät työmotivaatiota ja työssä jaksamista. 

(Kanste 2005a, 163.) 

 

Työmotivaatiosta ja työhyvinvoinnista on tehty paljon tutkimuksia niin Suomessa 

kuin ulkomailla. Kirjallisuuskatsauksen aineisto on hankittu tietokannoista 

MEDIC, LINDA sekä PUBMED hakusanoilla job satisfaction, well-being, job 

motivation, dentalnurses ja nursing, työssä jaksaminen, työmotivaatio, 

hoitohenkilökunta, hammashoito. Haku rajattiin vuosiin 2000-2010. Lisäksi 

selattiin käsin Tutkiva Hoitotyö- ja Hoitotiede-lehtien sisällysluettelot vuosilta 

2004-2009 sekä työssä jaksamista ja työmotivaatiota käsitteleviä kirjoja. Tietoa 

haettiin myös Google-tietokannasta hakusanoilla työssä jaksaminen ja 

työmotivaatio. Myös sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen 

internetsivuilta haettiin tietoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

2 TYÖSSÄ JAKSAMINEN 

 

2.1 Työssä jaksamisen määrittelyä 

 

Työssä jaksamiselle ei ole varsinaista määritelmää. Työssä jaksaminen 

samaistetaan psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Työssä jaksamiseen 

oleellisesti vaikuttaviksi tekijöiksi voidaan luokitella henkinen jaksaminen ja 

hyvinvointi, työyhteisön toiminnan kehittäminen, työympäristö, työn hallinta, 

osaaminen ja ammattitaito, työaika- ja työjärjestelyt sekä fyysinen ja psyykkinen 

terveys. Huonoon työssä jaksamiseen ovat yhteydessä stressaava ja passivoiva 

työ. Hyvään työssä jaksamiseen vaikuttavat aktivoiva ja alikuormittava työ ja työn 

merkityksellisyys, henkilökohtaiset voimavarat, terveelliset elintavat ja hyväksi 

koettu työkyky. (Ek, Laitinen, Tammelin, Remes, Raatikka & Kujala 2003, 16, 

49.) 

 

Työntekijöiden välisiä ristiriitoja ja turhaa kilpailua on vähemmän ilmapiiriltään 

avoimessa, luottamuksellisessa, avuliaassa ja oikeudenmukaisessa 

organisaatiossa. Ihmisten välisiä ristiriitoja syntyy, jos fyysiset työolot ovat 

huonot. (Juuti & Vuorela 2002, 128-129.) Työpaikan ilmapiirillä ja työssä 

viihtymisellä on merkitystä työntekijöiden vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin, 

yhteistyöhön ja työtehoon. Organisaatioissa tulisikin edistää työyhteisöjen 

henkistä hyvinvointia. (Furman & Ahola 2002, 7.) 

 

Hyvinvoiva henkilöstö voi taata yrityksen toiminnan tuloksellisuuden. Yrityksille 

ja organisaatioille sekä ihmisille itselleen on haasteena hyvinvoinnin 

ylläpitäminen. Hyvinvoinnin kulmakivinä voidaan pitää terveyttä, pätevyyttä, 

osaamista sekä fyysistä ja psyykkistä työympäristöä. Sekä Suomessa että 

ulkomailla on 1980-luvulta lähtien lisääntynyt työepävarmuus ja työpaineet.  

Suomalaistutkimuksen mukaan lisääntynyt kiire, epävarmuus työn jatkumisesta, 

pakkotahtisuus, huonot työjärjestelyt, palkkaus ja arvostus ovat suurimmat 

huonoihin työoloihin vaikuttavat syyt . (Viitala 2002, 164-165.) 

 



 10

Tutkimusten mukaan fyysinen ja psyykkinen rasitus johtavat työsuoritusten 

heikkenemiseen sekä erilaisiin häiriöihin. Tästä seuraa ahdistuneisuutta, 

unettomuutta ja tunneperäisiä häiriöitä. Alikuormituksesta voi aiheutua 

turhautumista. Jos työ ei tarjoa henkistä eikä fyysistä haastetta, niin kiinnostus ja 

yrittäminen laskevat helposti. Sopiva kuormitus työssä on myönteistä, sillä se 

antaa tarkoituksenmukaisuuden tunnetta tekijälleen. Työssä uupumista, väsymistä 

ja henkistä pahoinvointia voidaan vähentää hyvällä työnsuunnittelulla. Fyysiseen 

hyvinvointiin voidaan vaikuttaa välttämällä yksipuolisia ja turhia liikkeitä ja 

käyttämällä apuvälineitä sekä parempia työmenetelmiä. Psyykkiseen 

hyvinvointiin voidaan vaikuttaa lisäämällä oppimismahdollisuutta ja 

toimintavapautta työssä ja vähentämällä siten väsymystä, toimintatason 

heikentymistä ja stressiä. Työn määrän ja vaativuuden pitäisi myös vaihdella. 

Sosiaalisella alueella työtä pitäisi suunnitella niin, että ihmisten väliset ristiriidat 

vähenevät ja ilmapiiri paranee. (Viitala 2002, 164-165.) 

 

2.2 Työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä 

 
2.2.1 Työhyvinvointi 

 

Sosiaali-ja terveysministeriön raportissa työhyvinvointi määritellään työssä 

käyvän yksilön selviytymisenä työtehtävistään. Siihen vaikuttavat yksilön 

psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kunto sekä työyhteisön toimivuus ja  

työympäristön eri tekijät. Työhyvinvointi koostuu työn ja vapaa-ajan tasapainosta. 

Yksityis- ja perhe-elämä, yksilön taloudellinen tilanne sekä erilaiset 

elämänmutokset ja tapahtumat vaikuttavat myös työhyvinvointiin. 

Mielekäs työ, joka vastaa yksilön tietoja, taitoja ja koulutusta ja antaa hänelle 

oppimiskokemuksia, edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-ajallakin. 

Terveelliset elämäntavat, ihmissuhteet ja vapaa-ajan harrastukset tasapainottavat 

työn aiheuttamaa rasitusta. Työntekijöiden työssä jaksamiseen ja motivaatioon 

vaikuttavat työyhteisö ja työ sekä yleiset arvostukset ja asenteet. Vähäiset 

vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin, työtahtiin, työaikoihin, työnjakoon ja 

työmenetelmin heikentävät työssä jaksamista. (Sosiaali-ja terveysministeriö 2008: 

23, 21.) Kyngäksen ja Utriaisen tutkimuksen mukaan vastavuoroisuudesta 
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muodostuu sairaanhoitajien työhyvinvoinnin ydin. Hoitajavastavuoroisuudessa on 

olennaista toisen ihmisen huomioiminen, jakamalla työtä, tietoa ja ajatuksia. 

(Kyngäs & Utriainen 2008, 6.) 

 

Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa omasta työhyvinvoinnistaan. 

Organisaation ja työntekijöiden välillä tulee olla myönteinen vuorovaikutus ja 

yhteistyö. Organisaationjäsenten  työhyvinvointiin vaikuttavat organisaation 

piirteet, esimiestoiminta, ilmapiiri ja työn hallinta sekä työntekijän oma näkemys 

työyhteisöstä. (Manka, Kaikkonen & Nuutinen 2007, 7-8.)  

 

Vastuu työhyvinvoinnin edistämisestä on sekä yksilöllä, yhteiskunnalla että 

yrityksellä. Yhteiskunnan velvollisuutena on lakien säätämisen avulla luoda 

mahdollisuus työkyvyn ylläpitämiseen. Yrityksillä on velvollisuus huolehtia 

työpaikan turvallisuudesta, hygieniasta ja työterveydestä. Yksilön 

työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää ammattitaito sekä työnhallinta. 

(Työturvallisuuskeskus 2003.) Mankan (2007) tutkimuksen mukaan tulisi 

työelämässä kiinnittää enemmän huomiota negatiivisten asioiden sijasta siihen, 

mikä työelämässä on hyvää. (Utriainen 2009, 19.) 

 

Useissa hoitajien työhyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että työn 

oganisoinnilla on merkitystä työhyvinvointiin. Tutkimuksissa on myös todettu, 

että työhyvinvointi on riippuvainen hoitajien työn luonteesta ja ja vaihtelee eri 

työtehtävissä. Hoitajien välisillä ihmissuhteilla ja yhteisöllisillä tekijöillä on 

merkitystä työhyvinvoinnin edistäjänä ja korkeatasoinen potilashoito lisää 

työhyvinvointia. Iän vaikutuksista on saatu ristiriitaisia tuloksia eri tutkimuksissa. 

Erään tutkimuksen mukaan iällä ei ole merkittävää vaikutusta työhyvinvointiin, 

kun taas toisessa tutkimuksessa yli 50-vuotiaat kokivat työhyvinvointinsa 

nuorempia paremmiksi. (Kyngäs & Utriainen 2008, 36,42-43.) Sosiaali-ja 

terveydenhuollossa työskentelevien keski-ikä on noussut viimeisten kymmenen 

vuoden aikana. WHO:n määritelmän mukaan ikääntyvä työntekijä on 45-55- 

vuotias. Tutkimusten mukaan ihmisten välinen vastavuoroisuus, joka palkitsee ja 

tuottaa iloa, on ikääntyvien hoitajien työhyvinvoinnin ydin. (Kyngäs & Utriainen 
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2008, 4.) Tutkimuksen mukaan julkisen sektorin henkilöstön ikääntyminen on 

nopeampaa kuin yksityisen sektorin. Työssä jaksamisen ja jatkamisen edistäminen  

on yhä tärkeämpää ikääntyvän työvoiman kasvaessa. (Ilmarinen, Lähteenmäki & 

Huuhtanen 2003, 27.) 

 

Osaaminen sekä fyysinen ja psyykkinen terveys ovat henkilöstön työhyvinvoinnin 

kulmakivenä. Elämään mielekkyyttä tuovia asioita ja voimavaroja ovat 

kiinnostava työ, arvostava ja tukeva työyhteisö sekä mahdollisuus jatkuvasti 

kehittyä ja oppia uutta. Henkilöstö pystyy työskentelemään tehokaasti, oppimaan, 

kehittymään ja tuottamaan luovia ratkaisuja ja uusia innovaatioita, jos se voi 

hyvin. (Viitala 2007, 212.)  

 

Uusia työntekijöitä houkuteltaessa on työhyvinvointi kilpailutekijä, sillä 

tutkimusten mukaan ilmapiiri on nuorten mielestä tärkein työpaikan 

valintakriteeri. Työyhteisöä kehitettäessä tulisi lähteä liikkeelle siitä, mikä lisää 

hyvinvointia. (Manka ym. 2007, 3-4.) Marjalan mukaan työhyvinvointi muuttuu 

hitaaasti ja huolimatta työhyvinvoinnin paranemisesta ihmisten työtyytyväisyys ja 

työn mielekkyys ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Työhyvinvointia ei voi rajata 

koskemaan vain työtä, vaan siihen kuuluu myös yksityiselämä. (Marjala 2009, 24, 

226.) 

 

Sairauspoissaolot ovat tärkeä mittari arvioitaessa henkilöstön työkykyä ja 

hyvinvointia. Sairauspoissaolot vaikuttavat toiminnan sujuvuuteen ja yrityksen 

talouteen. Äkillisissä poissaloissa on poissaolojen paikkaaminen monissa 

yrityksissä hankalaa. Sairauspoissaoloihin on monia syitä. Osaan poissaoloista ei 

voida vaikuttaa, mutta myös monet työyhteisötekijät lisäävät sairauspoissaoloja. 

Näitä ovat esimerkiksi vähäinen vaikutusmahdollisuus omaan työhön, sosiaalisen 

tuen puute työpaikalla, organisaatiosupistukset sekä työsuhteen epävarmuus.  

(Viitala 2004, 212.)  
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Vainion tutkimuksessa hammashoitajat kokivat vaikuttamismahdollisuutensa 

työhön vähäisinä, koska hammashoitajan työ on sidoksissa hammaslääkärin 

työtahtiin ja työmenetelmiin (Vainio 2009, 39). Myös liian tiukka poissaolojen 

kontrollointi voi johtaa lisääntyneisiin poissaoloihin (Viitala 2004, 212). Suuri osa 

työntekijöistä ei ole päivääkään poissa työstä sairauden takia,  mutta joillekin 

työntekijöille kasautuu poissaoloja. Edistämällä hyvinvointia voidaan säästää 

rahaa, kun sairaspoissaolot vähenevät. (Viitala 2004, 214.) 

 

Työtapaturmien määrä on ollut Suomessa nousussa. Kiire on yksi syy tapaturmiin. 

Työturvallisuustyö on tärkeä osa henkilöstöjohtamista. Riittävän  

työturvallisuuden varmistaminen edellyttää teknistä turvallisuutta, työympäristön 

turvallisuutta, oikeita työtapoja ja perehdyttämistä. (Viitala 2007, 215.) 

 

Työhyvinvointi koostuu monista eri asioista: työn mielekkyydestä, työn sujuvasta 

organisoinnista, kunnollisista työoloista, hyvästä työilmapiiristä sekä henkilöstön 

terveydestä ja ammattitaidosta. Hyvinvoiva henkilöstö on tuottavaa ja koko 

organisaation etu. Työpaikan yhteisillä tapahtumilla ja toiminnalla voidaan lisätä 

yhteishenkeä. Jakamalla henkilöstölle vastuuta ja järjestämällä osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia pystytään vahvistamaan sitoutumista ja motivaatiota 

työhön. (Työturvallisuuskeskus 2003. ) Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaa myöskin 

huumorin käyttö. Sopiva huumorin käyttö yhdistää ihmisiä ja sen avulla saadaan 

luotua yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutuksesta tulee 

huumorin kautta avointa. (Vesa 2009, 31, 72, 144.) Tutkimusten mukaan 

huumorilla, nauramisella, hymyilemisellä, leikinlaskulla ja hassuttelulla on todettu 

olevan myönteistä vaikutusta ihmisten hyvinvointiin (Furman & Ahola 2002, 33). 

 

Tasapaino työntekijöiden henkisten ja fyysisten ominaisuuksien sekä 

työtavoitteiden kesken edistää työntekijän hyvää työkykyä. Jokaisella 

työntekijällä tulisi olla mahdollisus vaikuttaa oman työnsä määrään, työtahtiin ja 

työskentelytapoihin. Työhyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että työntekijä saisi 

kehittää itseään erilaisten koulutusten avulla. Työn pitäisi myös olla mielekästä ja 
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työntekijän tulisi kokea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi. (Feldt, Kinnunen & 

Mauno 2005, 113.)  

 

2.2.2 Palkitsemisjärjestelmät 

 

Palkkaa on pidetty yhtenä työntekijän keskeisimmistä motivaation lähteistä.Työn 

ollessa henkisesti köyhää tai ruumiillisesti raskasta ja epämiellyttävää palkan 

merkitys nousee. Kun työntekijä antaa työpanoksensa, osaamisensa ja ideansa 

organisaation käyttöön, hänen tulee saada vastineeksi riittävä taloudellinen tai 

henkinen palkkio. Keskeisimpiä haasteita onkin luoda sellainen työympäristö ja 

työtehtävät sekä palkitsemisjärjestelmä, että työntekijät kokevat oman panoksensa 

ja yrityksen ja työn tuottaman vastikkeen olevan tasapainossa keskenään. 

Palkkojen pääasiallinen määräytymisperuste on työntekijätason 

työehtosopimuksessa. Palkkaluokat perustuvat työn vaativuuden lisäksi 

paikkakuntaluokitteluun ja palveluvuosiin. (Viitala 2002, 153-154.) 

 

Oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä ja siihen liittyvät selkeät pelisäännöt 

luovat työntekijöille turvallisuuden tunnetta ja luottamusta oikeudenmukaiseen 

kohteluun. Oikeudenmukaiseksi koettu palkkausjärjestelmä on työpaikan 

ilmapiirille tärkeä. Huonoksi ja epäoikeudenmukaiseksi koettu palkkaus tuottaa 

työyhteisölle monenlaisia häiriöitä: laimeaa innostusta työn kehittämiseen, 

ristiriitoja, valituksia ja vaihtuvuutta. Keskeisenä motivaatiotekijänä voidaankin 

pitää oikeudenmukaista palkkausta. (Viitala 2002, 153.) Airilan ym. 

tutkimuksessa palkan lisääminen korostui hoitoalalla yhtenä työssä jaksamisen 

keinona (Airila, Kauppinen & Eskola 2007, 114).  

 

Palkkaa määriteltäessä tulee huomioida työn vaativuus ja henkilöstön osaaminen. 

Työntekijöiden tulisi kokea yrityksen palkkaus oikeudenmukaisena ja 

motivoivana. Pari-kolme kertaa vuodessa olisi voitava ottaa käyttöön tilanteeseen 

sopivia palkitsemiskeinoja. Keskeistä on palkkauksen sitominen tulokseen. 

Käytännössä palkkauksen reunaehdot ovat pitkälti sidottuja työsopimuslakiin ja 

toimialakohtaisiin työehtosopimuksiin. Työehtosopimuslaki määrittää, että palkan 
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on oltava vähintään alan työehtosopimuksen mukainen. Hyviä työntekijöitä ja 

suorituksia olisi voitava palkita. Hyvästä kehityksesta ja suorituksesta 

palkitseminen vahvistaa kehityksen jatkumista. Palkkakustannukset ovat monelle 

yritykselle suurin yksittäinen menoerä. (Viitala 2002, 150.) 

 

Tulospalkkaus perustuu suorituksiin ja tuloksiin. Tulospalkkausjärjestelmän 

lähtökohtana on motivoida henkilöstöä ponnistelemaan organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Niiden avulla voidaan pyrkiä parempaan tehokkuuteen tai 

tuottavuuteen. Jos tavoitteena on nostaa pysyvästi työmotivaatiota, työn muotoilu 

on tehokkaampi keino kuin palkkaus. Jos työtä ei voida laajentaa tai rikastaa 

antoisammaksi, ovat palkkaus tai muut ulkoiset palkitsemiskeinot välttämättömiä. 

Motivaatiota voidaan  lisätä myös kannustavan ja myönteisen johtamisen keinoin. 

Ihmistä kunnioittava, luottava ja avoin keskustelu ja tuki luovat luottamusta 

omaan suoriutumiseen ja motivoivat yrittämään. (Viitala 2002, 150-154.) 

 

2.3 Työssä jaksamiseen liittyvää lainsäädäntöä 

 

Työterveyshuoltolaki säädettiin  nykyiseen muotoonsa 21.12.2001. Lain 

tarkoituksena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä ja 

työn ja työympäristön terveellisyyttä, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja 

toimintakykyä koko työuran aikana sekä edistää työyhteisön toimintaa. 

(L1383/2001.) 

 

Työnantajan on lain mukaan järjestettävä ja kustannettava työntekijöille tarvittava 

työterveyshuolto työstä aiheutuvien vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi ja 

työntekijöiden terveyden, työkyvyn ja turvallisuuden edistämiseksi. Työntekijä ei 

voi ilman perusteltua syytä kieltäytyä työnantajan järjestämästä 

terveystarkastuksesta, jonka katsotaan olevan työn kannalta välttämätön. 

(L1383/2001.) 
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2.4 Työturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslaki säädettiin nykyiseen muotoonsa 23.8.2003 . Työturvallisuus- 

lain  tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 

työkyvyn ylläpitämiseksi sekä ehkäistä työstä aiheutuvia tapaturmia, 

ammattitauteja ja muita työstä aiheutuvia fyysisiä ja psyykkisiä terveyshaittoja. 

Lain mukaan tulee työpaikoilla olla työsuojelun toimintaohjelma, josta ilmenee 

millä keinoin työsuojelu tukee työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia sekä 

ehkäisee haittoja ja riskejä. (L738/2002.) 

 

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja 

terveydestä töissä ottaen huomioon työhön, työympäristöön ja olosuhteisiin 

liittyvät tekijät sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 

Työnantajan on seurattava työympäristöä ja työyhteisön tilaa sekä työtapojen 

turvallisuutta ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin näissä ilmenevien haitta- ja 

vaaratekijöiden poistamiseksi. (L738/2002.) 

 

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaan antamia 

määräyksiä sekä työssä turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimaa siisteyttä, 

järjestystä, huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän tulee myös viipymättä 

ilmoittaa työolosuhteissa tai työmenetelmissä ilmenevistä puutteista ja vioista 

työnantajalle. (L738/2002.) 

 

2.5 Stressi 

 

Stressi on käsitteenä ongelmallinen. Sille ei ole olemassa yksiselitteistä 

määrittelyä. Se on laaja käsite. Stressitila ilmenee tunne-elämän häiriöinä, 

ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, käyttäytymisen muutoksina ja 

toimintakyvyn heikkenemisenä, vähemmän terveiden elämäntapojen 

omaksumisena, alkoholin väärinkäyttönä, psykosomaattisina oireina kuten 

päänsärkynä, kohonneena verenpaineena, ruokahaluttomuutena tai vatsahaavana. 
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Haitallinen stressitila syntyy, kun ihmisen ja työn vuorovaikutustilanteessa 

ihmisen kapasiteetti kuormittuu pitkän ajan kuluessa joko liikaa tai liian vähän.  

(Nuikka 2002, 20- 21.) 

 

Hoitotyössä on yleistä työstressi ja työpaine. (Utriainen 2009,17). Työstressillä 

saattaa olla vaikutusta sairauspoissaoloihin, työhön sitoutumiseen, työilmapiiriin 

ja se saattaa aiheuttaa työntekijän halua vaihtaa työpaikkaa. Vaikutukset ulottuvat 

myös työpaikan ulkopuoliseen elämään ja heikentävät hyvinvointia. Työelämän 

stressitekijöitä voivat olla fyysiset työolot, työtehtävien vaatimukset, 

rooliepäselvyydet ja ristiriidat,  työtoveri- , asiakas- ja esimiessuhteet, työaika, 

työuralla eteneminen, traumaattiset tapahtumat sekä organisaatiomutokset. 

Työstressi voi johtaa ajan kuluessa masennukseen ja psykosomaattisin oireiluihin. 

(Feldt ym. 2005, 14-16.) 

 

2.6 Työuupumus 

 

Työuupumus (burnout) kuvaa työelämässä ilmeneviä jaksamisongelmia. 

Työuupumus johtuu ympäristön ja yksilön välisestä vuorovaikutuksesta sekä 

näiden vaatimusten ja odotusten epätasapainosta. Työuupumuksesta on olemassa 

erilaisia määritelmiä. (Feldt ym. 2005, 38.) Työuupumuksella tarkoitetaan 

vähitellen työssä kehittyvää, vakavaa stressioireyhtymää, josta seuraa fyysinen ja 

henkinen väsymys, kyynisyys työhön ja ammatillisuuteen. 

 

Sosiaali-ja terveydenhuollossa työskentelevistä 88 % on naisia. (Utriainen 2009, 

13).  Hakasen tutkimuksessa julkisen sektorin naispuoliset hammaslääkärit 

kokivat työuupumusta miehiä useammin. Kuitenkin yli 55-vuotiailla oli 

työuupumusoireita vähiten. (Hakanen & Perhonniemi 2006, 22, 71, 89.) 

 

Työuupumuksen keskeisiä piirteitä ovat jaksamattomuuden tunne, motivaation 

puute ja negatiivinen suhtautuminen työhön ja muihin ihmisiin sekä 

vetäytyminen. Työnilo, mielekkyys ja työn merkityksellisyys katoaa ja 

suhtautuminen asiakkaisiin ja muihin ihmisiin muuttuu negativiseksi. 
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Emotionaalinen väsymys on työuupumuksen keskeinen osatekijä. (Kanste & 

Kyngäs 2006, 187,193.) Onnistumisen ilo on keskeisin työnilon lähde ja sillä mitä 

teemme, täytyy olla arvoa itselle ja toisille (Furman & Ahola 2002, 44). 

 

Uupumisessa ei aina ole kysymys liiallisesta työnteosta, vaan ihmisten reaktioista 

työntekoon tai tilanteeseensa. Uupuminen on liitetty erityisesti hoitotyöhön tai 

muuhun ihmisläheiseen työhön, jossa ihmisten auttaminen tai opettaminen on 

keskeistä. Uupumiselle on tyypillistä tunneperäinen rasitus, ei fyysinen väsymys. 

(Heiske 2001, 192-193.) Työuupumus syntyy, jos ihmisen voimavarat eivät riitä 

työtilanteessa. Työuupumus voi syntyä missä tahansa työssä. Ihmisläheisessä 

työssä on huomattu myös emotionaalisuuden heikkenemistä. Kun hoitotyössä 

potilaiden vaatimukset ja odotukset koetaan liian ylivoimaisina, saattaa 

seurauksena olla välinpitämyyttä ja epäinhimillisyyttä potilaita kohtaan. (Nuikka 

2002, 20.) 

 

Tutkimustulosten mukaan työuupumuksen oireita on yli puolella työikäisistä  

(Juuti & Vuorela 2002, 10). Vakavan työuupumuksen kehittymisen aika vaihtelee 

yksilöittäin. Työuupumus liittyy työhön ja se vaatii työoloihin puuttumista. 

Työuupumukselle ei löydy yhtä ainoaa syytä, vaan siihen liittyy monia tekijöitä. 

(Feldt ym. 2005, 45, 49.) Työuupumus on asteittainen seuraus, kun työntekijä on 

liian kauan ja paljon antanut itsestään työlle ja vastineeksi saanut liian vähän. 

Onnistuneella esimiestyöllä ja johtajuudella on todettu olevan vaikutusta työssä 

uupumiseen ehkäisemiseen hoitotyössä. Alaisten tarpeet huomioiva ja tukeva 

johtamiskäyttäytyminen vähentää työstressiä ja vaikuttaa uupumiseen 

ehkäisevästi. Työuupumusta lisäävät puutteellinen palkitseminen, esimiehen 

vähäinen muutosmyönteisyys, liika kontrolli ja työsuoritusten valvominen sekä 

luottamuksen puute. Johtajuus ja esimiestyö voivat olla joko työuupumusta 

aiheuttavia tai uupumukselta suojaavia. (Kanste & Kyngäs 2006, 10.) 

 

Ihmisen pitää pystyä emotionaalisesti irrottautumaan työstään ja viettämään 

vapaa-aikaa. Jos työn päämäärät eivät ole selvillä ja työn tuloksia on vaikea 

arvioida, työntekijä on altis uupumiselle. Hyvä palaute on tärkeää ja se antaa 
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työntekijälle energiaa ja ehkäisee uupumusta. Arvostavan palautteen puute ja 

negatiivinen palaute lisäävät väsymisen ja loppuunpalamisen riskejä. Jos työ on 

hyvin yksipuolista ja kapeaa se altistaa uupumiselle. (Heiske 2001, 193-195.) 

Monet asiantuntijat ovat tutkimusten perusteella esittäneet, että työuupumuksen 

taustalla on usein muun työn ulkopuolisen elämän kuormitukset. Myös 

työntekijöiden persoonallisuudella on tutkittu olevan merkitystä työuupumuksen 

kehittymiseen. (Hakanen & Perhoniemi 2006, 26.) Kansten tutkimuksessa 

työuupumukseen vaikuttivat nuori ikä, kolmivuorotyö ja työn epäsäännöllisyys 

sekä esimiesasema. Esimiehen osallistuminen hoitotyöhön muiden tehtävien 

ohella ennaltaehkäisi sekä hoitohenkilöstön että esimiehen työuupumuksen 

syntyä. (Kanste 2006, 243.) 

 

Työuupumuksen ennaltaehkäisy ei ole vaikeaa, eikä vaadi ammatti-ihmisen 

uudelleenkouluttamista. Olisi tärkeää saada työkaluja uupumisen tunnistamiseksi. 

Terveydenhuollon päivystyspoliklinikoiden, työterveyshuollon, 

henkilöstöhallinnon ja esimiesten merkitys uupumisriskien havaitsemisessa ja 

loppuun palamisen ennaltaehkäisyssä on suuri. (Heiske 2001, 198.) Kun ihminen 

ei enää jaksa työssään, hänen jaksamattomuuttaan ja uupumistaan tulee lähestyä 

kunnioittaen. Sitä täytyy kuunnella vakavasti ja siihen ei ole mitään nopeita 

ratkaisuja. (Hellsten 1998, 11.) 

 

2.7 Ergonomia, liikunta ja tyky-toiminta 

 

Parannukset ergonomiassa tuottavat suurimmat kustannussäästöt yrityksille. 

Kiinnittämällä huomiota oikeisiin työasentoihin, liikesarjoihin sekä 

asianmukaisiin työvälineisiin ja laitteisiin saadaan etua sekä työntekijälle että 

työnantajalle. (Viitala 2002, 294-295.) Monilla työpaikoilla on otettu liikunta 

mukaan kehittämään työkykyä. Liikunnalla on monia myönteisiä vaikutuksia 

ihmisen fyysiseen ja psyykiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Myös työpaikan 

sosiaalisia suhteita voidaan kehittää liikunnan kautta. Useat työt ovat raskaita 

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Työn staattisuus kuormittaa ja 
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vastapainoksi työlle ihmiset tarvitsevat liikuntaa. Joillakin työpaikoilla on tyky-

toimintaa käynnistetty liikuntahankkeiden kautta. (Juuti & Vuorela 2002, 74-76.)  

 

Hammaslääkäreiden työhyvinvointitutkimuksessa korostettiin ergonomiaa ja sen 

kehittämistä. Hammashuollon työ on fyysisesti rasittavaa ja tuki- ja 

liikuntaelinoireet ovat yleisiä. (Murtomaa ym 2003, 35.) Riittämätön vapaa-aika, 

työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmat ja liika työnteko ovat uhkana 

työntekijän palautumiselle. Vapaa-ajalla tulisi pystyä henkisesti irrottautumaan 

työstä. Liikuntaa on pidetty parhaana palautumiskeinona. Myös yhdessäolo 

läheisten kanssa ja lepo vaikuttavat työntekijän voimavaroihin. 

(Kaskinen 2009, 37.) 

 

Työkykyä ylläpitävässä toiminnassa eli tyky-toiminnassa kehitetään erilaisia 

työkykyä lisääviä ja ylläpitäviä asioita. Sen tavoitteena on lisätä terveyttä ja 

tuottavuutta työpaikoilla. Tyky-toimintaan kuuluu toiminta, jonka avulla 

työnantaja, työntekijä ja yhteistyöorganisaatiot pyrkivät parantamaan 

työntekijöiden työ- ja toimintakykyä. Se tukee työssä jaksamista sekä työkyvyn 

säilymistä. Se myös parantaa yrityksen kannattavutta. Tyky-toiminta toteutetaan 

yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön kesken. Vastuu tyky-toiminnasta kuuluu 

työnantajalle, esimiehille, työpaikan yhteistyöelimille ja työntekijöille. Tyky-

toiminnan keskeisimpiä kohteita ovat työn ja työympäristön tukeminen, 

työyhteisön ja työorganisaatioiden toimivuuden parantaminen ja työntekijän 

osaamisen ja terveyden edistäminen. (Tjäder 2010, 1) 

 
2.8 Sosiaaliset tukiverkostot  

 
Työ on yksi ihmisen elämän tärkeistä asioista. On hyvin tavallista, että 

organisaatiokulttuurissa suljetaan työntekijöiden henkilökohtainen elämä 

työpaikan ulkopuolelle. (Viitala 2002, 164.) Ihminen ei pysty keskittymään 

pelkästään työhön. Voimavarat ovat rajalliset ja työnilo on kadonnut monilta 

työntekijöiltä. Suorituspaineet ja tulosvaatimukset ovat suuria. Usein kuitenkin 

perhe ja työn ulkopuolinen elämä tukevat työssä jaksamista ja toimivat 

vastavoimana työlle. Ihmisten pitää saada purkaa tunteitaan, sekä negatiivisia että 
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positiivisia tuntemuksia. Myös parisuhteen ongelmat saattavat heijastua 

työelämään. Monille perhe- ja työelämä muodostavat kokonaisuuden. Ei ole 

kuitenkaan yhtä tiettyä tapaa sovittaa työ- ja perhe-elämä toisiinsa. (Juuti & 

Vuorela 2002, 77-80.) 

 

Suomalaisilla työntekijöillä on tutkimusten mukaan vaikeuksia yhdistää työ ja 

perhe-elämä. Lakisääteiset vanhempainvapaat ja työajan lyhennykset ovat 

tarkoitettu helpottamaan työtä ja yksityiselämää. Kun työntekijä kokee, että 

organisatiossa kannustetaan työn ja perheen yhdistämistä erilaisin keinoin, tämä 

vaikuttaa myönteisesti työntekijän hyvinvointiin ja työasenteisiin. (Feldt ym. 

2005, 278-279.)  

 

2.9 Tiimityö ja työssä jaksaminen 

 

Tiimityölle ei ole olemassa yksittäistä määritelmää. Tiimin toiminnassa on 

keskeistä uusien tehokkaampien työtapojen kehittäminen. Tiimi on tutkimuksissa 

määritelty ryhmäksi yksilöitä, joiden työtavat riippuvat toisistaan. Tiimin 

toiminnan kannalta on keskeistä tiedon jakaminen ja muu vuorovaikutus. Työt 

pyritään  tekemään tiimissä laadukkaasti ja tuottavasti. Tiimin sisäisen toiminnan 

ohella on alettu korostaa tiimin ulospäin suuntautuvien kontaktien merkitystä. 

Tiimit eivät voi toimia tehokkasti yksin, vaan organisaation sisä- ja ulkopuolelta 

tarvitaan tiimiin muita toimijoita. (Janhonen 2010, 18-21.) 

 

Terveydenhuollossa tiimi on moni ammatillinen työryhmä, joka tekee 

tavoitteellista ja suunnitelmallista sekä säännöllistä yhteistyötä toteuttaakseen 

perustehtävää ja saavuttaakseen tavoitteet. Tavoitteet voivat liittyä potilashoitoon, 

työyhteisöön sekä yhteistyöhön. Jokaisen tiimin jäsenen tulee antaa oma 

työpanoksensa ja asiantuntemuksensa, jotta tavoitteet saavutettaisiin. 

(Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 131.) Jokaisen organisaation toiminnan 

kannalta on erityisen tärkeää tiimityö ja yhteistyö ihmisten välillä (Furman & 

Ahola 2002, 36). Tiimissä työskentelevät ovat sidottuja siihen koulutukseen mikä 
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heillä on, osaamiseen tehtäviä vastaanottaessaan ja suorittaessaan. Tiimityössä on 

tärkeää tehtävien jako. (Pritchard & Pritchard 1999, 125.) 

 

Suun terveydenhuollossa työryhmän, tiimin, muodostavat hammaslääkäri-

hammashoitaja-työpari. Myös suuhygienisti kuuluu tiimiin. Hoitotiimin 

kokoonpano on sidoksissa työyksikön antaman hoidon laatuun ja hoidettavan 

väestön tarpeisiin. Onnistunut moniammatillinen tiimityö parantaa hoidon laatua 

ja tukee tiimissä työskentelevien osaamista ja ammattitaitoa sekä vahvistaa työn 

arvostusta. Tiimin koolla on merkitystä työn sujumiseen ja työhyvinvointiin. 

Tiimityössä korostuvat henkilösuhteet ja  ihmissuhteilla on  vaikutusta myös 

stressin hallintaan. Tiimin jäsenet eivät saisi vaihtua useasti. Tiimiksi kehityminen 

vaatii aikaa, koulutusta ja ohjeistusta ja  tiimityön edellytyksenä on, että 

tarpeellista tietoa on kaikkien saatavilla. (Isoherranen 2008,131,133, 140.)  

 

Moniammatilliset sosiaali-ja terveyshuollon ryhmät koostuvat oman alansa 

asiantuntijoista (Isoherranen ym.2008, 145). Moniammatillisen yhteistyön 

toteutumisen tärkein edellytys on moni-ammatillinen arvostus. Oman 

ammattitaidon arvostus on erittäin tärkeää. Oma ammatillinen epävarmuus voi 

olla este moniammatilliselle vuorovaikutukselle. Toisten osaamisen tarpeellisuus 

ja ammattitaidon paremmuus tietyn tehtävän hoidossa voi uhata tunnetta omasta 

pätevyydestä. Kun työntekijä arvostaa sekä omaa että toisen ammatillista 

näkökulmaa, on vuoropuhelu sekä yhteistyö parempaa. (Pupita-Mattila 2010, 

109.) 

 

2.10 Johtajuus ja työssä jaksaminen 

 

Johtamisella on merkittävä osuus työyhteisön kehittämisessä. Johtaminen on 

sosiaalista toimintaa ja  ihmisten välistä vuorovaikutusta. Esimies on 

avainasemassa työyhteisön johtamisessa ja kehittämisessä. Jatkuva työyhteisön 

kehittäminen on lähijohtamisessa tärkeää. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 

71,73.) Kansten (2005b) tutkimuksen mukaan hoitotyössä esimiesasemassa 

työskentelemisellä on yhteyttä työuupumukseen. Rooliristiriidat ja 
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henkilöstökonfliktit voivat altistaa työuupukselle. Esimiesasemassa toimitaan 

puun ja kuoren välissä, kun edustetaan organisaatiota ja työnantajaa sekä alaisia ja 

työyksikköä. Johtavassa asemassa olevilla on kuitenkin paremmat 

vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä kuin alaisina olevilla. (Kanste & Kyngäs 

2006, 233, 241, 243.) 

 

Kansten tutkimuksen mukaan hoitotyössä alimmassa johdossa toimivilla on työn 

kuormitus suurempi ja työn voimavaratekijöiden tuoma tyydytys pienempi kuin 

ylimmällä johdolla. Johtamistyö koetaan vaativana ja kuormittavana ja toisaalta 

haasteellisena ja palkitsevana. Jaksamisen kannalta on tärkeää johtajan, esimiehen 

ja alaisten välinen luottamus sekä palautteen saanti. (Kanste 2005b, 15.)  

Vainion tutkimuksessa hammashoitajat kokivat heidän puutteellisen huomiontinsa 

ongelmana. Esimieheltä odotettiin tunnustusta ja palautetta työsuorituksista ja 

palautteen saannilla koettiin olevan merkitystä työtyytyväisyyteen. (Vainio 2009, 

40.) Työilmapiirin kehittäminen ja vaaliminen ovat sekä esimiehen että 

työntekijän vastuulla. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on koko 

työyhteisön yhteinen asia. Palautteen saaminen on kehittymisen ja oppimisen 

edellytys ja yhteistyötaidot ovat erittäin tärkeitä. Johtamisessa korostuu 

oikeudenmukaisuus ja vuorovaikutteisuus. (Manka ym. 2007, 18.)  

 

Johtamisen tulee luoda edellytyksiä sujuvalle toiminnalle ja ihmisten 

hyvinvoinnille. Hyviä tuloksia saavat aikaan vain innostuneet, ammattitaitoiset ja 

terveet ihmiset. Kannustavalla ja toimintaa tukevalla johtamisella on vaikutusta 

osaamiseen ja motivaatioon. (Juuti & Vuorela 2002, 7.) Informointi kuuluu 

jokaisen organisaation johdon rutiineihin ja erityisesti muutostilanteissa 

keskustelun ja informaation merkitys korostuu (Merikallio 2001, 46). Hoitotyön 

kehittämiselle ja johtamiselle ovat asettaneet vaatimuksia lyhentyneet hoitoajat ja 

muuttuvat hoitokäytännöt (Kuoppamäki & Sarajärvi 2006, 17). Hoitotyön 

johtamiselle haasteita tuo hoitohenkilöstön suuri vaihtuvuus sekä huono 

työpaikkaan sitoutuminen. Johtamistyössä tulisi tukea tulevaisuusorientoitunutta, 

muutosmyönteistä ja palkitsevaa hoitotyön johtajuutta. Johtajuudella on 
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merkittävä vaikutus hoitohenkilöstön työhön sitoutumiseen ja työssä 

pysymishalukkuuteen. (Kanste 2008, 18, 23.) 

 

Johtamisen kautta voidaan vaikuttaa työhön ja työympäristöön. On olemassa 

monenlaista johtamista. Hyvän ilmapiirin ja terveyttä edistävän toimintatavan luo 

hyvä johtaminen. Tärkeää on henkilöstön osallistuminen. Se lisää sitoutumista 

työhön ja vaikuttaa työmotivaatioon. Keskusteleva johtaminen tukee työyhteisön 

hyvinvointia. Autoritaarinen johtaminen aiheuttaa työntekijöissä yleensä 

vihamielisyyttä. Työstä myös katoaa oma-aloitteisuus ja työnilo. Hyvä 

vuorovaikutus lisää henkilöstön luottamusta ja avoimuutta. (Juuti & Vuorela 

2002, 18-25.) Hyvä esimies on selvillä siitä, mitä hänen alaisilleen kuuluu 

(Furman & Ahola 2002, 55). Hyvän johtajan ominaisuuksia ovat empaattisuus, 

toisen ihmisen ymmärtäminen, kunnioitus, ulospäinsuuntautuneisuus, 

hyväkäytöksisyys, joustavuus ja oikeudenmukaisuus. Johtajuudella on erittäin 

suuri merkitys hoitohenkilöstön työssä pysymisen kannalta. Hoitotyössä 

työsuhteita vakinaistamalla voidaan lisätä halukkuutta pysyä hoitotyössä. (Laakso 

& Uusitalo 2005, 22-23.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan Suomessa on  johtamisen 

koulutus puutteellista ja johtaminen on mekaanista asioiden johtamista. Ihmisten 

johtamista, ymmärtämistä ja käsittelemistä ei opeteta. Henkilöstön hyvinvointiin 

ja suorituskykyyn tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Väestön ja työvoiman 

ikääntymisellä on vaikutusta yhteiskuntaan. (Markkanen 2006, 12, 35.) Juutin 

mukaan asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen on aina haasteellista ja siinä 

tarvitaan avointa ja jatkuvaa vuorovaikutusta ja joustavuutta. (Isoherranen ym. 

2008,160). Marjalan tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin yhtenä perustana on 

yksilöllinen ja arvostava esimiestyö, jossa ihmisiä johdetaan tuntemalla heidät ja 

päätöksenteossa käytetään jämäkkyyttä ja oikeudenmukaisuutta. 

Johtamisodotukset vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Johtajan tärkeimpänä 

ominaisuutena on oma persoona. ( Marjala 2009, 199.) 
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3 TYÖMOTIVAATIO 

 

3.1 Työmotivaation määrittelyä 

 

Motivaatio on toiminnan syke ja se suuntaa ja virittää suorituksen. Motivaatio 

riippuu sisäisistä tarpeista ja sitä voidaan vahvistaa ulkoisilla kannusteilla. 

Motivaatio on se aste, jolla yksilö tahtoo ryhtyä johonkin käyttäytymiseen tai 

toimintaan ja toteuttaa sen. Motivaatio voi vaihdella eri tilanteissa ja eri aikoina. 

Motivaatio on tilannesidonnaista. (Viitala 2004, 150.) Mielenkiinnon tai 

arvostuksen puute heijastuu helposti asenteissa. Arvostuksen puutteen 

kokemuksesta syntyy heikkoja työsuorituksia, joista saadaan  huonoa palautetta. 

Asenteet omaa itseä ja kyvykkyyttä kohtaan vaikuttavat työmotivaatioon. (Viitala 

2004, 150.)  

 

Tarve on määritelty sisäisenä epätasapainotilana, joka saa ihmisen ponnistelemaan 

saavuttaakseen sisäisen tasapainon. Erilaiset arvostuksen tarpeet, suoritustarpeet 

ja sosiaaliset tarpeet näkyvät työyhteisöjen arjessa. (Viitala 2002, 150- 154.) 

Työmotivaatio on tärkeää, jotta ihminen jaksaisi työssään. Se on halua tehdä työtä 

ja kehittyä siinä koko ajan. Työmotivaatiota lisäävät onnistumiset työssä ja 

tavoitteiden saavuttaminen. Työtovereilta ja esimieheltä saatu palaute ja 

kannustus auttavat jaksamaan työssä. Työntekijän pitäisi pystyä kehittymään ja 

etenemään työssään, jotta hänen työmotivaationsa säilyisi. (Juuti & Vuorela 2002,  

67- 68.)   

 

3.2 Työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä 

 

Motivaation synnyttäminen toisessa ihmisessä on monisyinen ja herkkä asia ja se 

riippuu monista asioista. Esimiehen vaikutus työntekijöiden motivoitumiseen 

riippuu hänen työntekijöitä kohtaan tuntemistaan asenteista ja arvostuksesta. 

Sisäiset ja ulkoiset tunnustukset ovat merkittäviä vahvistuksia ihmisen 

onnistumiselle. Työntekijät toivovat olevansa hyväksyttyjä ja arvostettuja. 

Myönteisen palautteen saaminen lisää uskoa, riskinottoa ja sitoutumista. 
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Negatiivinen palaute saa aikaan taistelutahtoa ja pyrkimystä parempaan 

suoritukseen, mutta myös lamauttaa, vieraannuttaa ja tuo arkuutta. Kielteinen 

palaute voi tuottaa negatiivisen kierteen. Palautteettomuus taas voi tuottaa 

käsityksen, että suorituksella ei ole mitään arvoa. Myönteisen palautteen saminen 

on oppimisen kannalta yhtä arvokasta kuin kielteisenkin palautteen. Esimies voi 

myönteisellä palautteella vahvistaa työntekijän uskoa omiin kykyihinsä ja 

kehittymisen mahdollisuuksiinsa ja luoda edellytyksiä motivaation syntymiselle. 

(Viitala 2002, 161.) 

 

Motivaatio riippuu hyvin monista asioista. Liian vaativat tai vähäpätöiseksi koetut 

tehtävät voivat heikentää motivaatiota. Myös organisaation huono ilmapiiri ja 

kulttuuri voivat vähentää motivaatiota, samoin liian pieneksi koettu palkka. 

Työelämässä ja muuallakin ihmisen arvostusta lisäävät selkeä tavoite, tulosten 

arviointi, ohjaava tuki, kannustava palkkaus, itsenäinen, vaihteleva ja sopivan 

vaativa työ sekä sopiva työn määrä. (Viitala 2002, 162.) 

 

Työmotivaatiota voi heikentää huono esimiestoiminta ja liiallinen valvonta. 

Esimiehen tulisi luottaa työntekijöihin, eikä epäillä heitä. Työpaikan ilmapiiri ja 

hyvät ihmissuhteet ovat tärkeitä työntekijöille työmotivaation ja viihtyvyyden 

kannalta. Huono ilmapiiri heikentää työntekijöiden työmotivaatiota ja vaikuttaa 

heikentävästi työn laatuun. (Viitala 2002, 162. ) Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla 

työmotivaatioon on kiinnitetty huomiota suhteellisen myöhäisessä vaiheessa. 

Yhtenä syynä siihen on luultavasti se, että hoitoalan työtä on pidetty 

kutsumusammattina. Julkisella sektorilla sairaalan työntekijöiden motivaatioon 

kiinnitettiin huomiota vasta, kun motivaation puutteesta oli jo tullut ongelma. 

(Aaltonen 2007, 7.)  

 

Työmotivaation keskeisiä tekijöitä ovat tavoitteiden asettaminen, työn sisältö, 

valvonta, henkilöstön ja organisaation tavoitteiden yhdensuuntaistaminen, 

osallistuminen suunnitteluun ja päätöksentekoon, palkitseminen suorituksista, 

tiedotus ja koulutus, vastuun ja toimivallan jakaminen, tyytymättömyyttä 

aiheuttavien asioiden poistaminen, oman työn arvostus, organisaation ja 
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työyksikön arvostus, työpaikan myönteinen ilmapiiri sekä työssä tarvittavien 

tietojen ja taitojen vastaavuus. (Viitala 2002, 160-163). 

 

Motivaatio syntyy työntekijän persoonallisuuden, työn ja työympäristön 

yhteisvaikutuksesta. Persoonallisia ja työntekijään henkilökohtaisesti liittyviä 

tekijöitä ovat mielenkiinnon kohteet, asenteet ja tarpeet. Aito mielenkiinto työtä 

kohtaan on tärkeimpiä syitä motivaation syntymiselle. Niitä, jotka tuntevat 

vastenmielisyyttä työn sisältöä tai tavoitteita kohtaan, tulisi rohkaista etsimään 

omaa alaansa ja vaihtamaan ammattia myöhemmässäkin elämänvaiheessa. Työ 

josta ei pidä, heijastuu asenteisiin työtä ja työympäristöä kohtaan sekä koko 

elämään. (Viitala 2002, 150-154.) 

 

Hyvään työsuoritukseen ei riitä yksin motivaatio, jos valmiuksissa on puutteita. 

Motivaatioteorioiden mukaan ihminen motivoituu kokemistaan palkkioista. 

Palkkiot voivat olla sisäisiä tai ulkoisia tunnustuksia. Sisäisessä motivaatiossa 

tyydytys tulee työstä ja aikaansaannoksista. Ihminen on perusolemukseltaan 

oppiva olento, joka etsii näytön paikkoja omille kyvyilleen. Ulkoisessa 

motivaatiossa tyydytys tulee ulkoisista palkkioista. Ulkoiset palkkiot ovat palkkaa 

tai muuta taloudellista hyötyä, arvostusta tai turvallisuutta. Mitä houkuttelevam-

pina palkkiot nähdään, sitä motivoituneemmin ihminen tekee työtä ne 

saavuttaakseen. Ulkoisten palkkioiden merkitys nousee, jos työ on rutiininomaista 

ja mielenkiinnotonta. (Viitala 2002, 155-160.) 

 

Tutkimusten mukaan työmotivaatio on korkeimmillaan silloin, kun työ on sopivan 

vaikeaa tai siihen liittyy sekä epäonnistumisen että onnistumisen mahdollisuus. 

Jos työ on liian vaikeaa tai helppoa, se heikentää motivaatiota. Vroomin 1964 

julkaiseman odotusarvoteorian mukaan ihminen lisää työtahtia, jos hän uskoo 

voivansa ponnistuksia lisäämällä vaikuttaa suorituksen kasvuun. 

Jos ihminen ei usko, että lisäponnistus tuottaa enemmän tai parempaa tulosta, hän 

ei tähän ryhdy. Myös palkkio vaikuttaa haluun lisätä ponnistelua. Jos on 

odotettavissa lisäpalkkioita tai kannustimia, joilla on merkitystä, ihminen pyrkii 

nostamaan suoritustaan. (Viitala 2002, 155-160.) 
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Adamsin kohtuullisuusteorian (1969) mukaan ihminen hakee kohdalleen 

kohtuullisuutta suhteessa muihin ihmisiin. Ihmisen omat panokset, yrittäminen 

sekä koulutuksen  ja kokemuksen suhde vaikuttavat  palkkaan, taloudelliseen 

hyötyyn, asemaan ja arvostukseen. Jokaisen pitäisi tuntea olevansa kohtuullisesti 

ja oikeudenmukaisesti palkittu. Työyhteisössä on kohtalokasta, jos moni kokee 

olevansa alipalkattu suhteessa muihin. (Viitala 2002, 159.)  
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4 HAMMASHUOLLON TYÖ 

 

Hammashuollossa työskentelevät työparina hammaslääkäri ja hammashoitaja  

sekä itsenäisesti suuhygienisti. Hammashuollon hoitohenkilökunnan tehtäviin 

kuuluvat väestön suun ja hampaiden terveyden korjaavat toimenpiteet sekä suun 

ja hampaiden terveyden ylläpito ja ennaltaehkäisy. (Vaasan kaupunki 2007,  

Hammashuollon toiminta-ajatus ja visio.) 

 

Hammashuollon työ on tiimityötä ja moniammatillista yhteistyötä eri 

ammattiryhmien kesken. Tämän tutkimuksen kohdeorganisaation hammashuoltoa 

johtavat johtava ylihammaslääkäri sekä ylihammaslääkäri. Hammashuollon 

hoitohenkilökunnan ylin esimies on johtava ylihoitaja. Hammashuollon 

hoitohenkilökunnan lähiesimiehenä toimii osastonhoitaja sekä hänen apunaan 

apulaisosastonhoitaja. Tutkimuksen kohdeorganisaation hammashuollossa 

työskentelee yhteensä n. 80 henkilöä, joista 45 on hoitohenkilökuntaa. Lisäksi on 

tarjolla erikoishammashoidon palveluja sekä opetushammashoitolan palveluja.  

Hammashuollon toimipisteitä on kahdeksan ja ne ovat pääosin sijoittuneet 

kaupungin  terveyskeskusten yhteyteen. Hammashuolto tarjoaa palveluja 

kaupungin asukkaille joita on n. 60 000. Viikonloppupäivystyksessä alue käsittää 

160 000 asukasta. (Vaasan kaupunki 2010, Hammashuolto, Perehdytyskansio.) 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaation asiakkaille tarjotaan perushammashoitoa, 

suukirurgiaa, ilokaasuhammashoitoa, protetiikkaa ja purentafysiologiaa, 

hampaiden kiinnityskudossairauksien hoitoa eli parodontologiaa sekä 

oikomishoitoa. Anestesiahammashoitoa järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kun 

anestesiatiimiltä ostetaan anestesiapalvelut ja hammashuollon henkilökunnasta on 

järjestetty työpariksi hammaslääkäri ja hammashoitaja. Hammashuollossa on 

keskitetty ajanvaraus sekä välinehuolto. Yhdellä vastaanotolla on osastosihteeri. 

Viikonloppupäivystyksen työvoima  on ostettu organisaation ulkopuolelta.  

(Vaasan kaupunki 2010, Hammashuolto,  Perehdytyskansio.) 
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Seuraavassa esitetään hammashuollon hoitotyöntekijöiden työnkuvia. 

 

4.1 Hammashoitajan työnkuvaus 

 

Suu- ja hammashoitoon suuntautunut lähihoitaja on suorittanut toisen asteen 

sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, joka valmistaa hammashoitajan tehtäviin. 

Lähihoitaja voi toimia monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. (Suun 

Terveydenhoidon Ammattiliitto ry. 2010.) 

 

Lähihoitajan suu- ja hammashoidon erikoistumisopinnot kestävät 120 

opintoviikkoa. Koulutukseen kuuluvat 40 opintoviikon laajuiset suu- ja 

hammashoidon opinnot, joihin kuuluvat seuraavat opintojaksot: toiminta suun 

terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, toiminta suu–ja hammashoidon 

yksikössä, suun terveyden edistäminen, suun ja hampaiden perushoito sekä suun 

ja hampaiden erikoishoito. (Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry. 2010.) 

 

Hammashoitajan pitää tuntea erilaiset hammashuollon hoitokäytännöt, materiaalit, 

lääkeaineet ja instrumentit. Hammashoitajan pitää myös tuntea suun hoitotyön ja 

hammaslääketieteen eri osa-alueita kuten kariologiaa eli kariesoppia, ortodontiaa 

eli oikomishoitoa, endodontiaa eli juurihoitoa, protetiikkaa, hampaiden 

kiinnityskudosairauksien hoitoa eli parodontologiaa sekä suukirurgiaa. 

Hammashoitajan tehtäviin kuuluu vastaanoton toimintavalmiudesta 

huolehtiminen, aseptiikan noudattaminen sekä potilasturvallisuudesta 

vastaaminen. Hammashoitajan pitää osata ennakoida hammaslääkärin toiveet ja 

tarpeet, jotta työ olisi sujuvaa. (Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry. 2010.) 

 

Hammashoitaja voi myös työskennellä itsenäisesti ja ohjata potilaita suun 

terveyden edistämisessä. Työ voi sisältää ehkäisevää hammashoitoa, valistusta, 

fluorilakkauksia, pinnoituksia  sekä kotihoidon opetusta. (Suun Terveydenhoidon 

Ammattiliitto ry. 2010.) 
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4.2 Suuhygienistin työnkuvaus 

 

Suuhygienisti on tutkintonimike sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulutuksessa suun  terveydenhuollon koulutusohjelman 

suorittaneille. Koulutuksen pituus on 210 opintopistettä. 

Peruskoulutusvaatimuksena on lukio tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto. 

Suuhygienistikoulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden tiedekorkeakouluun tai 

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatko- ja erikoistumisopintoihin.  

(Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry. 2010.) 

 

Suuhygienistin työn tavoitteena on edistää väestön suun terveyttä. Suuhygienisti 

työskentelee itsenäisesti  yhteistyössä potilaan ja suun terveydenhuollon 

työryhmän kanssa. Keskeistä on hammaslääketieteellisen hoidon tarpeessa olevien 

potilaiden  kokonaishoito. Suuhygienistin työnkuvaan kuuluu terveysneuvonta 

sekä terveyttä edistävä hoitotyö, eri ikäryhmien suun terveystarkastukset, hoidon 

tarpeen arviointi, hoidon toteutus sekä yhteistyö muun suun terveydenhuollon 

henkilöstön kanssa. Suuhygienistin tulee hallita eri hammaslääketieteen osa-

alueita kuten  kariologiaa eli kariesoppia, parodontologiaa eli hampaiden 

kiinnityskudossairauksien hoitoa, kirurgiaa sekä protetiikkaa. Suuhygienisti tekee 

valmiuksiensa mukaan suun hoitotoimenpiteitä yksilöllisen hoitosuunnitelman 

mukaan ja hän voi toimia työyksikkönsä esimiehenä. Aiempia vastaavia 

tutkintonimikkeitä ovat olleet ylempi hammashoitaja, erikoishammashoitaja ja 

hammashuoltaja. (Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry. 2010.) 

 

4.3 Osastosihteerin työnkuvaus 

 

Osastosihteerin pätevyysvaatimuksena on perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto 

tai asiakaspalveluun erikoistuneen osastosihteerin tutkinto.  

Hammashuollon osastosihteerin työnkuvaan kuuluvat hammashuollon 

ajanvaraustoiminnasta ja hoitopalveluihin liittyvästä neuvonnasta huolehtiminen, 

hoitopalvelutiedusteluihin vastaaminen, hoitolaan tulevien potilaiden vastaanotto 

ja esihaastattelu, henkilötietojen päivittäminen Effica-potilastietojärjestelmään, 
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hammashuollon odotustilassa olevista asiakkaista huolehtiminen, 

tulkkipalveluiden järjestäminen, potilasaikojen peruuttaminen ja uusien aikojen 

järjestäminen, hammashoitolan potilaskorttiarkistosta ja lomakevarastosta 

huolehtiminen sekä hammashoitolan yhdyshenkilönä toimiminen. 

Hammashuollon osastosihteerin työ ei vastaa tavanomaista osastosihteerin työtä. 

Työ ei sisällä konekirjoitusta vaan on kokopäiväistä asiakaspalvelua. (Vaasan 

kaupunki 2009, Hammashuollon osastosihteerin tehtävänkuvaus.) 

 

4.4 Osastonhoitajan työnkuvaus 

 

Hammashuollon osastonhoitajan pätevysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan 

opistoasteen tutkinto ja alansa erikoistutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sekä 

hallinnon ja lähityönjohdon jatkolinja tai muu vastaava hallinnon koulutus ja 

kokemus. Hammashuollon osastonhoitaja on hammashuollon hoitohenkilökunnan 

lähiesimies. Hän organisoi yhdessä palvelualueen johtajan kanssa hammashuollon 

toimintaa. Hammashuollon osastonhoitajan työnkuvaan kuuluu 

henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, työnjohtoa ja kehittämistehtäviä. 

Osastonhoitaja päättää alaisensa henkilöstön poissaoloista, koulutuksista ja 

toimista sekä irtisanoutumisista. (Vaasan kaupunki 2009, Hammashuollon 

osastonhoitajan tehtävänkuvaus.) 

 

Osastonhoitajan tehtäviin kuuluu myös sijaisten ja vakituisten työntekijöiden 

rekrytointi. Hän vastaa omalta osaltaan tiedonkulusta sekä henkilökunnan ja 

opiskelijoiden perehdytyksestä, ohjauksesta ja työsuojelun toteutumisesta. 

Osastonhoitaja osallistuu eri työryhmien toimintaan moniammatillisessa 

työyhteisössä ja vastaa oman yksikkönsä hoitohenkilöstön antamien palveluiden 

laadusta. (Vaasan kaupunki 2009, Hammashuollon osastonhoitajan 

tehtävänkuvaus.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMA T 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla hammashuollon hoitohenkilökunnan 

työssä jaksamista ja työmotivaatiota sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena 

oli tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa hoitohenkilökunnan työssä 

jaksamiseen ja työmotivaatioon puuttumalla mahdollisiin epäkohtiin. 

 

Tutkimusongelmat ovat: 

 

1. Minkälainen on hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksaminen? 

2. Minkälainen on hammashuollon hoitohenkilökunnan työmotivaatio? 

3. Mitkä tekijät edistävät hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä 

jaksamista ja työmotivaatiota? 

4. Mitkä tekijät heikentävät hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä 

jaksamista ja työmotivaatiota? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

6.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa 

 

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus antaa yleisen kuvan muuttujien välisistä 

suhteista ja eroista. Kvantitatiivinen tutkimus selvittää tilastollisilla menetelmillä 

vastauksia tutkimusongelmiin. Tämän tutkimuksen lähestymistapa oli pääosin 

määrällinen eli kvantitatiivinen. Kysely sisälsi myös  kvalitatiivisen eli laadullisen 

osuuden avoimine kysymyksineen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 

41-57.) Laadullisen osuuden avulla saatiin uutta tietoa hammashuollon 

hoitohenkilökunnan työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon edistävästi ja 

heikentävästi vaikuttavista tekijöistä. Avointen kysymysten avulla vastaajat saavat 

mahdollisuuden kertoa omin sanoin näkemyksesnsä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 195.) 

 

6.2 Aineiston keruu 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kysely. Kun halutaan kerätä laaja 

tutkimusaineisto, on kysely aineistonkeruumenetelmänä sopivin. (Hirsjärvi ym. 

2009, 164.) Kyselylomake  sisälsi 30 monivalintakysymystä ja kaksi avointa 

kysymystä. Monivalintakysymyksillä haluttiin selvittää minkälainen on 

hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksaminen ja työmotivaatio. 

Avoimilla kysymyksillä haluttiin selvittää työssä jaksamista ja työmotivaatiota 

edistäviä ja heikentäviä tekijöitä. Monivalintakysymyksissä oli ennalta määritelty 

vastausvaihtoehdot ja avoimiin kysymyksiin vastaajaa pyydettiin vastaamaan 

omin sanoin. Vastausvaihtoehdot kyselylomakkeen monivalintakysymyksiin 

olivat viisiportaisia, kolmiportaisia tai kaksiportaisia.  

 

Kyselylomakkeen ( Liitteet 1 ja 2 )  kysymykset 1-10 kartoittivat vastaajien 

taustatietoja.  Kysymykset 11-17, 19 ja 26-30 vastasivat tutkimusongelmaan 1. 
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Kysymykset 18 ja 20-25 vastasivat tutkimusongelmaan 2. Avoin kysymys 31 

vastasi tutkimusongelmaan 3 ja avoin kysymys 32 vastasi tutkimusongelmaan 4.  

Kyselylomakkeet esitestattiin tutkijan luokkatovereilla, joilla on opistotasoinen 

sairaanhoitajan tutkinto ja pitkä työkokemus alalla. He antoivat 

kyselylomakkeesta ja saatekirjeestä palautteen tutkijalle sähköpostitse. 

Kyselylomaketta muokattiin palautteiden perusteella. Aineiston keruu toteutettiin 

kahden viikon aikana syyskuussa 2010. Kyselylomakkeen liitteenä oli saatekirje 

(Liitteet 3 ja 4 ) tutkimukseen kutsutuille, jossa heille kerrottiin tutkimuksesta. 

Kyselylomakkeet ja saatekirje lähetettiin suomen- ja ruotsinkielisinä. 

 

6.3 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimus toteutettiin erään kaupungin terveyskeskuksen hammashuollossa. Lupa 

tutkimuksen toteuttamiseen saatiin johtavalta ylihoitajalta. Kohdejoukko koostui 

hammashuollon hoitohenkilökunnasta, jota on 45. Kyselylomakkeita lähetettiin 

hoitoloihin sisäisessä postissa  55 kappaletta, jotta niitä varmasti riittäisi.  

Vastaajilla oli kaksi viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kyselyyn sai vastata 

esimiehen luvalla työajalla. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastaajat 

saivat vastata anonyymisti. Lomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä 

sisäisessä postissa 37 kappaletta. Näiden joukossa oli kuitenkin viisi 

hammaslääkäreiden täyttämää lomaketta, jotka jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 

Lopullinen otos oli 32 kappaletta eli vastausprosentiksi tuli 71%. 

 

6.4 Aineiston analysointi 

 

Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin käyttäen SPSS-17,0–tilasto-ohjelmaa. 

Aineisto analysoitiin kysymyksittäin. Aineistoa tarkasteltiin frekvenssijakaumin 

sekä prosenttiosuuksilla. Tuloksia havainnollistettiin  graafisesti taulukoina ja 

pylväsdiagrammeina. Nämä toteutettiin Excel-ohjelmalla.  

 

Avointen kysymysten analysoinnissa käytettiin sisällön analyysiä. Sisällön 

analyysi on kvalitatiivisen aineiston perusanalyysimenetelmä, jota käytetään 
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kvalitatiivisen tutkimuksen eri menetelmissä. Sisällönanalyysin tavoitteena on 

ilmiön tiivis, mutta laaja esittäminen käsiteluokituksien, käsitejärjestelmien ja 

mallien tai käsitekarttojen avulla. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 

131-132, 134.) Aineisto litteroitiin sanatarkasti auki kirjoittamalla Word-ohjelman 

avulla. Tekstiä kirjoitettiin pystysuuntaan ja sivuja kertyi kuusi 1,5 riviväliä 

käyttämällä. Litteroinnin jälkeen valittiin analyysiyksikkö joka voi olla 

yksittäinen sana tai teema. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 136.) 

 

Laadullisen aineiston analyysi etenee vaiheittain pelkistämisen, ryhmittelyn ja 

abstrahoinnin mukaan. Raportointi on aineistolähtöistä. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin induktiivista eli aineistosta lähtevää sisällön analyysiä: sanoja 

luokiteltiin niiden teoreettisen merkityksen perusteella. Analyysiyksikköinä olivat 

sekä yksittäiset sanat että kokonaiset lauseet sekä niiden sisältömerkitykset. 

Litteroinnin jälkeen aineisto pelkistettiin ilmaisuiksi, joista etsittiin 

samankaltaisuuksia tai eroja. Samaa merkitsevät ilmaisut yhdistettiin kategoriaksi 

eli luokaksi, joka nimettiin sisältöä kuvaavalla nimellä. Kuhunkin kategoriaan 

kertyneiden alkuperäisilmausten määrä laskettiin ja raportoitiin. 

Abstrahointivaiheessa kategorioille annettiin nimi, joka kuvasi sen sisältöä.  

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 135-137.) 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

7.1 Tutkittavien taustatiedot  

 

Kyselyyn vastasi 32 henkilöä. Palautetuista vastauksista oli suomenkielisiä 21 ja 

ruotsinkielisiä 11. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat naisia (f=32, 100%). Iät oli 

ryhmitelty kuuteen luokkaan. Eniten kyselyyn vastanneista oli 31-40-vuotiaita (f= 

10, 31,3%). Vastaajista oli 41-50 vuotiaita kahdeksan (25%). Vastaajista 

seitsemän (21,9%) oli  20–30 vuotiaita, viisi (15,6%) vastaajaa oli 51–60 vuotiaita 

ja kaksi (6,3%) vastaajaa oli yli 60–vuotiaita. Kukaan vastaajista ei ollut alle 20-

vuotias. (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1 Vastaajien ikäjakauma 

Ikäluokka 
(vuosina) 

             
f           % 

alle 20 0 0 
20-30 7 21,9 
31-40 10 31,3 
41-50 8 25 
51-60 5 15,6 
yli 60 2 6,3 
Yhteensä 32 100 
 

 

Vastaajista enemmistö (f=27, 84,4%) oli naimisissa tai avoliitossa. Kolme (9,4%) 

oli eronnut ja kaksi (6,3%) vastaajaa asui yksin. (Taulukko 2.) 

 

Taulukko 2 Vastaajien siviilisääty 
 
Siviilisääty f % 
Naimaton, asuu yksin 2 6,3 
Naimisissa tai 
avoliitossa 27 84,4 
Eronnut 3 9,4 
Yhteensä 32 100 
 
 



 38

Työtehtävältään vastaajista suurin osa (f=26, 81,3% ) oli hammashoitajia ja neljä 

( 12,5% ) suuhygienistejä. Yksi ( 3,1 % ) oli osastonhoitaja ja yksi ( 3,1% ) 

osastosihteeri. (Taulukko 3.) 

 

Taulukko 3 Vastaajien työtehtävä 

Työtehtävä f % 
Hammashoitaja 26 81,3 
Suuhygienisti 4 12,5 
Osastonhoitaja 1 3,1 
Osastosihteeri 1 3,1 
Yhteensä 32 100 
 

 

Kyselyyn vastanneiden työkokemuksen pituus nykyisessä tehtävässä vaihteli 

suuresti. Yhdeksän (28,1%) oli  työskennellyt nykyisessä tehtävässään yli 20 

vuotta. Seitsemän (21,9%) oli työskennellyt 6-10 vuotta. Vastaajista kuusi 

(18,8%) oli työskennellyt 1-5 vuotta ja viisi (15,6%) oli työskennellyt 11-20 

vuotta. Vähemmän kuin yhden vuoden oli nykyisessä tehtävässä työskennellyt  

viisi vastaajaa (15,6%). (Kuvio 1.) 
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Kuvio 1 Vastaajien nykyisessä työtehtävässä toimimisen aika (n=32) 

 

Tutkittavilta kysyttiin kuinka kauan he olivat työskennelleet hammashuollon 

tehtävissä koko uransa aikana. Suurin osa vastaajista (f=10, 31,3%) oli 
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työskennellyt alalla yli 20 vuotta. Vastaajista seitsemän (21,9%) oli työskennellyt 

11-20 vuotta ja niinikään seitsemän (21,9%) oli työskennellyt 6-10 vuotta. 

Vastaajista viisi oli työskennellyt hammashuollon tehtävissä 1-5 vuotta ja 

vähemmän kuin yhden vuoden oli työskennellyt kaksi (6,3%) vastaajaa. (Kuvio 

2.)   
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Kuvio 2 Vastaajien hammashuollon tehtävissä toimimisen aika koko uran aikana 
(n=32) 
 
 
Tutkittavilta kysyttiin nykyisen työsuhteen laatua. Vaihtoehtoina olivat vakituinen 

työsuhde tai määräaikainen työsuhde. Vastanneista suurin osa oli vakituisia 

työntekijöitä (f=27, 84,4%) ja määräaikaisessa työsuhteessa oli viisi ( 15,6% ) 

vastaajaa. ( Kuvio 3.) 
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Kuvio 3 Vastaajien työsuhteenlaatu (n=32) 

 

 
Vastaajista peruskoulutukseltaan  peruskoulupohjaisia oli 15 ( 46,9% ) ja 

ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 17 ( 53,1% ). (Kuvio 4. ) 
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Kuvio 4 Vastaajien  peruskoulutus (n=32) 
 
 
Ammatilliselta koulutukseltaan ammattitutkinnon suorittaneita oli vastaajista 

enemmistö (f=27, 84,45% ) ja opistotason tutkinnon suorittaneita kolme ( 9,4% ). 
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Ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut kaksi ( 6,3% ) kyselyyn vastannutta. 

( Kuvio 5 .) 
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Kuvio 5 Vastaajien ammatillinen koulutus (n=32) 
 
 

Vastaajista koki terveydentilansa hyväksi suurin osa (f=14, 43,8% ) ja melko 

hyväksi 13 ( 40,6% ) vastaajaa. Keskinkertaiseksi terveydentilansa koki neljä 

( 12,5% ) ja melko huonoksi yksi ( 3,1% ) vastaaja. Kukaan ei kokenut 

terveydentilaansa huonoksi. ( Taulukko 9. )  

 

Taulukko 4 Vastaajien kokemus terveydentilastaan 

Kokemus 
terveydentilasta f % 
Hyvä 14 43,8 
Melko hyvä 13 40,6 
Keskinkertainen 4 12,5 
Melko huono 1 3,1 
Huono 0 0 
Yhteensä 32 100 
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7.2 Hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksaminen 

 

Kysyttäessä miten raskaana tai kevyenä vastaajat pitivät hammashuollon työtä, 

vastaajista yli puolet piti sitä raskaudeltaan keskinkertaisena (f=17, 53,1%). 

Vastaajista melko raskaana työtä piti kymmenen (31,3%) , melko kevyenä neljä 

(12,5%) ja erittäin kevyenä yksi ( 3,1% ) vastaaja. Kukaan ei pitänyt työtä erittäin 

raskaana. ( Taulukko 5. ) 

 

Taulukko 5 Vastaajien kokemus työnsä raskaudesta 

Kokemus työn 
raskaudesta f % 
Erittäin kevyt 1 3,1 
Melko kevyt 4 12,5 
Keskinkertainen 17 53,1 
Melko raskas 10 31,3 
Erittäin raskas 0 0 
Yhteensä 32 100 
 

 

Hammashuollon hoitohenkilökunnasta työmäärää piti sopivana enemmistö (f=15,  

46,9%) vastaajaa. Yhdeksän ( 28,1% ) oli sitä mieltä, että työmäärä ei ollut 

sopiva. Seitsemän ( 21,9% ) vastaajaa ei osannut sanoa ja yksi ( 3,1% ) ei ollut 

vastannut kysymykseen. (Kuvio 6.) 

 

15
9 7

1

32

46,9

28,1
21,9

3,1

100

0

20

40

60

80

100

120

kyllä ei en osaa sanoa Puuttuva tieto Yhteensä

             f

           %

 

Kuvio 6 Vastaajien kokemus työmäärästä (n=31) 
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Tämänhetkisen työtahdin koki jonkin verran kiristyneen enemmistö vastaajista 

(f=14,  43,8%). Vastaajista yhdeksän (28,1%) koki työtahdin kiristyneen 

huomattavasti. Kuusi (18,8%) vastaajaa koki työtahdin pysyneen samana ja kolme 

(9,4%)  vastaajaa koki työtahdin keventyneen jonkin verran. Kukaan ei kokenut 

työn keventyneen huomattavasti. (Kuvio 7. ) 
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Kuvio 7 Vastaajien kokemus työtahdista (n=32) 

 

Vastaajista enemmistö (f=25, 78,1% ) oli sitä mieltä ,että työ vastasi heidän 

saamaansa koulutusta.Viisi (15,6% ) oli sitä mieltä, että työ ei vastannut 

koulutusta. Kaksi ( 6,3% ) ei osannut sanoa. ( Kuvio 8.) 
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Kuvio 8 Vastaajien kokemus työn vastaavuudesta heidän saamaansa koulutukseen  

(n=32) 

 

Vastaajista suurin osa (f=20, 62,5% ) oli sitä mieltä ,että he eivät voi vaikuttaa 

työtehtäviinsä. Yhdeksän ( 28,1% ) vastaajaa oli sitä mieltä, että he voivat 

vaikuttaa työtehtäviinsä. Kaksi ( 6,3%) vastaajaa ei osannut sanoa. ( Kuvio 9 ) 
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Kuvio 9 Vastaajien kokemus työtehtäviin vaikuttamisesta (n=32) 
 
 
Vastaajista enemmistö (f=24, 75%) oli sitä mieltä, että he eivät voi vaikuttaa 

työtahtiinsa. Seitsemän (21,9%)  vastaajaa oli sitä mieltä, että he voivat vaikuttaa 

siihen. Yksi ( 3,1% ) vastaaja ei osannut sanoa, voiko hän vaikuttaa työtahtiinsa.  
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( Kuvio 10.) 
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Kuvio 10 Vastaajien kokemus mahdollisuuksistaan vaikuttaa työtahtiinsa (n=32) 

 

Vastaajista enemmistö (f=12, 37,5%) ei kokenut hammashuollon työtä 

yksitoikkoisena, mutta ei vaihtelevanakaan. Yhdeksän (28,1%) vastaajaa koki 

työn melko vaihtelevana. Seitsemän (21,9%) vastaajaa koki työn melko 

yksitoikkoisena. Kaksi (6,3%) vastaajaa koki työn erittäin vaihtelevana ja kaksi 

(6,3%) vastaajaa koki työn erittäin yksitoikkoisena. ( Taulukko 6. ) 

 
Taulukko 6 Vastaajien kokemus työn vaihtelevuudesta  

Kokemus työn vaihtelevuudesta 
             
f 

           
% 

Erittäin vaihtelevaa 2 6,3 
Melko vaihtelevaa 9 28,1 
Ei yksitoikkoista mutta ei 
vaihtelevaakaan 12 37,5 
Melko yksitoikkoista 7 21,9 
Erittäin yksitoikkoista 2 6,3 
Yhteensä 32 100 
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Vastaajista suurin osa (f=12, 37,5%)  koki työssä jaksamisensa melko hyväksi. 

Kymmenen (31,3%) koki sen keskinkertaiseksi. Seitsemän ( 21,9%) koki työssä 

jaksamisensa hyväksi .Huonoksi työssä jaksamisensa koki kaksi ( 6,3% ) ja melko 

huonoksi työssä jaksamisensa koki yksi ( 3,1% ) vastaaja. ( Kuvio 11. ) 
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Kuvio 11 Vastaajien kokemukset työssä jaksamisesta (n=32) 

 

Vastaajista suurin osa (f=16, 50%) sai mielestään työkavereilta tukea ja apua 

työssä jaksamiseen ja 12 ( 37,5%)  sai mielestään joskus tukea ja apua 

työkavereilta. Kolme (9,4%) ei saanut mielestään tukea ja apua työkavereilta. 

Yksi (3,1%) vastaaja ei ollut vastannut kysymykseen. (Kuvio 12.) 
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Kuvio 12 Vastaajien kokemus tuen saannista työkavereilta (n=31) 

 

Vastaajista suurin osa (f=16, 50%) ei saanut mielestään esimieheltään tukea ja 

apua työssä jaksamiseen. Seitsemän (21,9%) sai mielestään  tukea ja apua työssä 

jaksamiseen.Yhdeksän (28,1%) sai mielestään joskus tukea ja apua työssä 

jaksamiseen. (Kuvio 13.) 
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Kuvio 13 Vastaajien kokemus esimieheltä saadusta tuesta ja avusta työssä 

jaksamiseen (n=32) 
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Vastaajista enemmistö (f= 29, 90,6%) sai mielestään tukea ja apua työssä 

jaksamiseen perheeltään, ystäviltä tai muilta ihmisiltä työn ulkopuolella. Kaksi 

(6,3% ) ei saanut mielestään näiltä tukea.Yksi ( 3,1%) ei ollut vastannut 

kysymykseen. ( Kuvio 14. ) 
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Kuvio 14 Vastaajien kokemus tuen ja avun saannista työssä jaksamiseen 

perheeltä, ystäviltä tai muilta työn ulkopuolisilta ihmisiltä (n=31) 

 

Suurimmalla osalla vastaajista oli harrastuksia. Vastaajista 30, (93,8%) ilmoitti 

harrastavansa jotakin. Kaksi (6,3%) vastaajista ei harrastanut mitään. ( Taulukko 

21.) 

   
Taulukko 7 Vastaajien harrastuneisuus 

Harrastukset f % 
Kyllä 30 93,8 
Ei 2 6,3 
Yhteensä 32 100 
 

 

Vastaajista suurin osa (f= 28, 87,5%) oli sitä mieltä, ettei heidän palkkauksensa 

ollut työtä ja koulutusta vastaava. Neljä (12,5%) piti palkkausta työtään ja 

koulutustaan vastaavana. ( Kuvio 15.) 
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Kuvio 15 Vastaajien kokemus palkkauksen vastaavuudesta työhön ja 

koulutukseen (n=32) 

 

7.3 Hammashuollon hoitohenkilökunnan työmotivaatio 

 

Työmotivaationsa koki melko hyväksi suurin osa (f=11, 34,4%) vastaajista. 

Kahdeksan ( 25%)  koki työmotivaationsa hyväksi. Keskinkertaiseksi koki 

työmotivaationsa niinikään kahdeksan ( 25% ), melko huonoksi kolme ( 9,4% ) ja 

huonoksi kaksi ( 6,3% ) vastaajaa. (Kuvio 16.) 
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Kuvio 16 Vastaajien kokemus työmotivaatiostaan (n=32) 
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Työpaikan työilmapiirin koki hyväksi enemmistö (f=13, 40,6% ) vastaajista ja 

melko hyväksi työilmapiirin koki 11 ( 34,4% ) vastaajaa. Kuuden ( 18,8% ) 

mielestä työilmapiiri ei ollut hyvä eikä huono. Melko huonoksi työilmapiirin koki 

kaksi ( 6,3% ) vastaajaa. Kukaan ei kokenut työilmapiiriä huonoksi. ( Kuvio 17. ) 
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Kuvio 17 Vastaajien kokemus työilmapiiristä (n=32) 
   

Työssä koki viihtyvänsä hyvin suurin osa (f=13, 40,6% ). Melko hyvin viihtyi 

yhdeksän ( 28,1% )  ja keskinkertaisesti viihtyi kahdeksan ( 25% ). Kaksi ( 6,3% ) 

vastaajaa  viihtyi työssä huonosti. Melko huonosti ei kokenut viihtyvänsä kukaan. 

( Kuvio 18. ) 
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Kuvio 18 Vastaajien kokemus työssä viihtymisestä (n=32) 

 

Vastaajista suurin osa (f=21, 65,6%) koki ammattinsa merkitykselliseksi. Kuusi 

(18,8%) ei osannut sanoa ja viisi (15,6%) ei kokenut ammattiaan 

merkitykselliseksi. ( Kuvio 19. ) 

 

21

5 6

32

65,6

15,6 18,8

100

0

20

40

60

80

100

120

Kyllä Ei En osaa sanoa Yhteensä

             f

           %

 

Kuvio 19 Vastaajien kokemus ammattinsa merkityksellisyydestä (n=32) 
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Vastaajista yli puolet (f=18, 56,3%) oli harkinnut alanvaihtoa, kun taas 13 

(40,6%) ei ollut koskaan harkinut alanvaihtoa. Yksi (3,1%) ei ollut vastannut 

kysymykseen. (Kuvio 20.) 
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Kuvio 20 Vastaajien kokemus alanvaihdosta (n=31) 

 

Kyselyyn vastaajista suurin osa (f=28, 87,5%) ei ollut joutunut olemaan 

sairauslomalla työstressin takia. Neljä ( 12,5% ) vastaajaa oli ollut sairauslomalla 

työstressin takia.  ( Kuvio 21. ) 
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Kuvio 21 Vastaajien kokemuksia työstressin aiheuttamasta sairauslomasta (n=32) 
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Työasioita ei miettinyt vapaa-ajalla yksitoista ( 34,4%) vastaajaa. Kymmenen 

(31,3%)  mietti työasioita vapaa-ajalla. Yksitoista ( 34,4%) mietti joskus. (Kuvio 

22.) 
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Kuvio 22 Vastaajien kokemus työasioiden miettimisestä vapaa-ajalla (n=32) 

 

7.4 Hammashuollon hoitohenkilökunnan näkemykset työssä jaksamista ja 

työmotivaatiota edistävistä tekijöistä 

 

Ensimmäisessä avoimessa  kysymyksessä vastaajille tarjottiin mahdollisuus omin 

sanoin kuvata, mitkä tekijät edistävät työssä jaksamista ja työmotivaatiota. 

Vastauksista muodostettiin sisällön analyysin avulla luokkia. Useimmin mainittiin 

asianmukaiset työvälineet ja työympäristö, hyvät työkaverit, hyvä palkkaus, hyvä 

työilmapiiri, yhteistyö henkilökunnan välillä, mukavat potilaat, kiireettömyys sekä 

koulutus ja kehittymismahdollisuudet. (Taulukko 7.) 

 

Seuraavassa esitetään joitakin lainauksia tutkittavien kirjoituksista: 

 

” Mukavat potilaat jotka ovat tyytyväisiä hoitoonsa ja saamaansa palveluun” 

” Työpaikan yhteiset tapahtumat piristävät ja lisäävät yhteenkuuluvuuden      

tunnetta” 

” Ylimmän johdon arvostus” 

” Kunnioitus jokaisen työhön ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen” 
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” Mielekkäät ja iloa tuottavat harrastukset” 

” Työntekijät, hoitajat ja lääkärit otetaan yhtä lailla huomion työpaikalla 

tapahtuviin muutoksiin ja päätöksiin” 

” Työyhteisössä tuntee, että kaikkien työpanos on tarpeellinen” 

” Lähin työkaveri-työpari, tärkeää että kemiat on kohdallaan” 

” Positiv feedback av patienter och arbetskamrater” 

“ Att man påverka och känna sig viktig” 

“ Massage och motion på fritiden” 

“ Bra liv i övrigt utanför arbetet” 

 

Taulukko 7 Vastaajien näkemyksiä työssä jaksamista ja  työmotivaatiota 

edistävistä tekijöistä 

Sisällön analyysissä muodostetut teemat 
Alkuperäisten 
ilmausten määrä  

Asianmukaiset työvälineet ja työympäristö 8 
Hyvät työkaverit 8 
Hyvä palkkaus 6 
Hyvä työilmapiiri 5 
Yhteistyö henkilökunnan välillä 5 
Mukavat potilaat 4 
Kiireettömyys 4 
Koulutus ja kehittymismahdollisuudet 4 
Hyvä esimies 3 
Perhe ja parisuhde 3 
Työn arvostus ja toisen kunnioitus 3 
Vaikuttamismahdollisuudet työhön  3 
Harrastukset 3 
Tiedottaminen työyhteisön asioista 2 
Osa-aikaisuus 2 
Palaute esimieheltä 2 
Myönteiset asenteet työtä kohtaan 2 
Työn vaihtelevuus 2 
Lepo 2 
Vapaa-aika 1 
Työajat 1 
Vakituinen työ 1 
Omasta terveydestä huolehtiminen 1 
Tasa-arvoisuus työyhteisössä 1 
Työn tasapainoisuus 1 
Työn merkityksellisyys 1 
Työyhteisön avoimuus 1 
Työntekijöiden kuuntelu 1 
Työn organisointi  1 
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7.5 Hammashuollon hoitohenkilökunnan näkemykset työssä jaksamista ja 

työmotivaatiota heikentävistä tekijöistä 

 

Toisessa avoimessa kysymyksessä vastaajille tarjottiin mahdollisuus omin sanoin 

kertoa mitkä tekijät heikentävät työssä jaksamista ja työmotivaatiota. Useimmiten 

mainittiin kiire, huono palkka, huono työilmapiiri, vaikutusmahdollisuuksien 

puute työtehtäviin, huono ergonomia, juoruilu ja pahanpuhuminen, hoitajien työn 

aliarvostus sekä eriarvoisuus eri ammattiryhmien kesken. (Taulukko 8.) 

 

Seuraavassa esitetään joitakin lainauksia tutkittavien kirjoituksista: 

 

” Toimenpidepalkkauksen puuttuminen” 

” Jos työntekijälle tärkeitä asioita ei oteta tosissaan ja hoideta eteenpäin” 

” Työkokemuksen palkkauksellinen huomioimattomuus” 

”Att behöva jobba övertid för att hinna med alla sina arbetsuppgifter” 

” Sjukt i nacke, axlar och rygg” 

“ Ylimmän johdon arvostuksen puute”  

“ Kitisevät ja vaativat potilaat” 

” Kun hammashoitajaa kohdellaan kuin koiraa”  

” Ei vaikutusmahdollisuuksia työtehtäviin” 

” Känsla av hopplöshet inget förandras till det bättre” 
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Taulukko 8 Vastaajien näkemyksiä työssä jaksamista ja työmotivaatiota 

heikentävistä tekijöistä 

 

Sisällön analyysissä muodostetut teemat  
Alkuperäisten 
ilmausten määrä 

Kiire  15 
Huono palkka 8 
Huono työilmapiiri 5 
Vaikutusmahdollisuuksien puute työtehtäviin  5 
Huono ergonomia  5 
Hoitajien työn aliarvostus 5 
Juoruilu ja pahanpuhuminen 4 
Eriarvoisuus eri ammattiryhmien kesken 4 
Stressi 3 
Huono tiedonkulku työyhteisössä 3 
Puutteellinen työympäristö 3 
Henkilökunnan riittämättömyyden tunne työssä 3 
Työntekijöiden holhoaminen 2 
Potilasmäärän lisääntyminen 2 
Vaativat ja raskaat potilaat 2 
Koulutusmahdollisuuksien puute 2 
Työn yksitoikkoisuus 1 
Hoitajien kiertäminen hoitolasta toiseen 1 
Konsultoinnin puute työtehtävissä 1 
Liian vähän henkilökuntaa 1 
Luottamuksen puute työyhteisössä 1 
Muutokset työyhteisössä 1 
Atk ja paperityöt 1 
Projektit organisaatiossa 1 
Unettomuus 1 
Työn liika haasteellisuus 1 
Työasiat seuraavat kotiin mukana 1 
Siviilielämän ongelmat 1 
Huono terveydentila 1 
Työntekijöiden tavoitteiden eriarvoisuus 1 
Motivaation puute 1 
Työaikojen aikataulutukset 1 
Hoitajien liian suppea työnkuva 1 
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8 POHDINTA 

 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tutkimustulosten perusteella tutkimuskohteena olevan terveyskeskuksen 

hammashuollon hoitohenkilökunta kokee työssä jaksamisensa ja työmotivaationsa 

melko hyväksi. Tutkimuksen tulokset olivat hyvin samankaltaisia aikaisempien 

työhyvinvointitutkimusten (Kyngäs & Utriainen 2008; Kanste 2005a, Huttunen, 

Kvist & Partanen 2009 ja Murtomaa ym. 2003) kanssa. Vainion (2009) 

hammashoitajiin kohdistuneen tutkimuksen tulokset olivat myös hyvin 

samansuuntaisia. Kuitenkin Vainion tutkimuksessa ilmeni hammashoitajien 

kokemaa kiirettä, työmäärien epätasaista jakautumista ja töitä oli liikaa. (Vainio 

2009, 35.) Samoin tässä tutkimuksessa ilmeni melko hyvästä työssä jaksamisesta 

ja työmotivaatiosta huolimatta kiirettä ja työhön vaikuttamismahdollisuuksien 

puutetta. 

 

Vastaajat kokivat työnsä useimmiten  keskinkertaisen raskaaksi. He pitivät 

työmääräänsä enimmäkseen sopivana ja kokivat, että työtahti oli kiristynyt jonkin 

verran. Vastaajat kokivat useimmiten, että työ vastaa saatua koulutusta. Työtahtiin 

ja työtehtäviin enemmistö vastaajista ei mielestään voinut vaikuttaa. Myös Vainio 

(2009) on saanut samansuuntaisia tuloksia hammashoitajien ja Hakanen (2006) ja 

Murtomaa ym. (2003) hammaslääkäreiden kokemuksista. 

 

Suurin osa vastaajista ei kokenut työtään yksitoikkoiseksi, mutta ei 

vaihtelevaksikaan. Työmotivaation enemmistö vastaajista koki melko hyväksi ja 

työssä jaksaminen koettiin enimmäkseen myös melko hyväksi. Työpaikan 

ilmapiirin vastaajat kokivat enimmäkseen hyväksi. Työssä viihdyttiin 

enimmäkseen hyvin. Enemmistö vastaajista koki ammattinsa merkitykselliseksi. 

Vastaajista yli puolet oli harkinnut alanvaihtoa. Suurin osa vastaajista ei ollut 

joutunut olemaan työstressin takia sairaslomalla. Sama määrä vastaajia ei 

miettinyt vapaa-ajalla työasioita tai mietti niitä joskus. Myös Vainio (2009) on 
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saanut samansuuntaisia tuloksia hammashoitajien kokemuksista ja Huttunen ym. 

(2009) sairaahoitajien kokemuksista. 

 

Useimmat vastaajat kokivat saavansa tukea ja apua työssä jaksamiseen 

työkavereiltaan, kun taas esimiehiltään useimmat eivät kokeneet saavansa tukea ja 

apua tähän. Useimmat vastaajat kokivat saavansa perheeltään, ystäviltä ja muilta 

ihmisiltä työpaikan ulkopuolella tukea työssä jaksamiseen. Suurimmalla osalla 

vastaajista oli jokin harrastus. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että palkkaus 

ei ole työtä ja koulutusta vastaava. Vainion (2009), Hakasen (2006), Kyngäksen ja 

Utriaisen (2008) sekä Kansten (2005a)  tutkimuksissa oli samansuuntaisia 

tutkimustuloksia esimiesten, työkavereiden ja työpaikan ulkopuolisesta tuesta. 

 

8.2 Tutkimuseettiset kysymykset ja tutkimuksen  luotettavuus 

 

Tutkimuksen teossa tulee noudattaa etiikkaa ja tutkittaville tulee taata 

anonymiteetti, ettei heitä tunnisteta. Tutkittavalle on kerrottava, että tutkimukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittava voi milloin tahansa perua 

osallistumisensa. Tutkittavan hyvinvointi menee tieteen ja yhteiskunnan edelle. 

Perusvaatimuksena on, ettei tutkimusainestoa väärennetä tai luoda tyhjästä.  

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172-175.) 

 

Tutkimukseen saatiin lupa tutkimuksen kohteena olevan terveyskeskuksen 

johtavalta ylihoitajalta. Kyselykaavakkeet olivat suomeksi ja ruotsiksi. Mukana 

oli saatekirjeet molemmilla kielillä. Saatekirjeessä kerrottiin vastaajille, mistä 

tutkimuksessa on kysymys ja kuka on tutkija. Saatekirjeessä mainittiin, että 

tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja että vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti ja kenenkään vastaajan henkilöllisyys ei tule ilmi missään 

tutkimuksen vaiheessa. Tutkittavat antoivat tietoisen suostumuksensa vastaamalla 

kyselyyn. Kyselylomakkeet hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 184.) 
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Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällistä eli kvantitatiivista että laadullista eli 

kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitativisessa tutkimuksessa voidaan 

arvioida tutkimuksen luotetavuutta arvioimalla tutkimuksen validiteettia eli onko 

tutkimuksessa mitattu,sitä mitä oli tarkoitus mitata. (Kankkunen& Vehviläinen-

Julkunen 2009, 41,152.) Tutkimuksen luotettavuuden perustana on mittarin 

sisältövaliditeetti. On mahdotonta saada luotettavia tuloksia, jos mittari on väärin 

valittu. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 152.) Kyselylomakkeen 

kysymyksiä olisi voinut miettiä tarkemmin vastaamaan tutkimusongelmaa ja 

teoreettista viitekehystä. Validiteettia paransi kuitenkin se, että kyselylomake 

esitestattiin tutkijan opiskelutovereilla, joilla on sairaanhoitajan pätevyys ja 

monen vuoden työkokemus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 152-

159).   

 

Tutkimuksen vastausprosentti oli melko hyvä 71%. Tutkimuksen luotettavuuteen 

saattoi vaikuttaa se, että tutkittavat olivat tutkijalle ennestään tuttuja ja 

työtovereita. Tutkittavat saattoivat sen takia olla varovaisia vastauksissaan, jos he 

pelkäsivät tulevansa tunnistetuiksi vastauksistaan. Vain neljä vastaajaa jätti 

vastaamatta kokonaan avoimiin kysymyksiin ja kolme vastaajaa vastasi vain 

toiseen avoimeen kysymykseen. Jotkut vastaajista vastasivat yhdellä sanalla 

kysymyksiin. Kyselylomakkeen avoimet kysymykset olivat onnistuneita, koska 

niillä saatiin paljon tietoa työssä jaksamista ja työmotivaatiota edistävistä ja 

heikentävistä tekijöistä. Tutkimuksen yleistettävyys rajoittuu tutkimuksen pieneen 

otantaan.  

 

Tutkimus tuotti uutta tietoa hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä 

jaksamisesta ja työmotivaatiosta. Aihetta ei ole paljon tutkittu Suomessa tai 

ulkomailla, mutta yleensä työhyvinvointia koskevia tutkimuksia löytyy paljon. 

Jatkossa olisi tarpeen tutkia hammashuollon hoitohenkilökunnan työhyvinvointia 

säännöllisesti. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää parannettaessa 

hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksamista ja työhyvinvointia. 

Hoitajien palkkausta tulisikin parantaa ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan 

työhön tulisi lisätä. 
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8.3 Johtopäätökset 

 

Tutkimustulosten perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset: 

 

1. Tutkimuksen kohteena olevan organisaation hammashuollon 

hoitohenkilökunta kokee työssä jaksamisen ja työmotivaation melko 

hyväksi. 

2. Tutkimuksen kohteena olevan organisaation hammashuollon 

hoitohenkilökunta kokee työtahtiin ja työtehtäviin 

vaikuttamismahdollisuudet huonoksi. 

3. Tutkittavista yli puolet oli harkinnut alanvaihtoa. 

4. Tutkittavista yli puolet piti hammashuollon työtä keskinkertaisen raskaana. 

5. Tutkittavien enemmistö piti hammashuollon työmäärää sopivana, mutta 

koki työtahdin kiristyneen jonkin verran. 

6. Työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon edistävästi vaikuttavista tekijöistä 

mainittiin useimmiten asianmukaiset työvälineet ja työympäristö, hyvät 

työkaverit, hyvä palkkaus, hyvä työilmapiiri ja yhteistyö henkilökunnan 

välillä.  

7. Työssä jaksamista ja työmotivaatiota heikentävinä tekijöinä pidettiin 

useimmiten kiirettä, huonoa palkkaa, huonoa työilmapiiriä, 

vaikutusmahdollisuuksien puutetta työtehtäviin, huonoa ergonomiaa, 

juoruilua ja pahanpuhumista, hoitajien työn aliarvostusta sekä 

eriarvoisuutta eri ammattiryhmien kesken. 

8. Tutkittavien enemmistö koki saavansa tukea ja apua työssä jaksamiseen 

työkavereilta sekä perheeltä ja työn ulkopuolisilta ihmisiltä. Useimmat 

tutkittavat eivät kokeneet saavansa tukea ja apua työssä jaksamiseen 

esimieheltään.  

9. Hoitajien palkkausta tulisi parantaa ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan 

työhön tulisi lisätä. 
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8.4 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksessa muutama kyselylomake oli päätynyt hammaslääkäreille, jotka 

olivat vastanneet, mutta heidän vastauksensa hylättiin tässä tutkimuksessa. 

Jatkossa voisi tutkia kohdeorganisaatiossa koko hammashuollon henkilökunnan 

työssä jaksamista ja työmotivaatiota sekä verrata keskenään eri ammattiryhmien 

kokemuksia hammashuollon työstä ja työssä jaksamisesta ja työmotivaatiosta. 
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